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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

پێرست

بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی کۆنگرەی ١0ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )50-9 (
بــاره ی  لــه   ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  ناوه ندیــی  کومیتــه ی  ڕاگه یانــدراوی   -

کۆنگــره وه  ته واوبوونــی 
- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی دەیەمی حیزب 

- بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
- پەیامەکانی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ــران- ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دێموکرات ــرەی ١0ی حیزب ــی کۆنگ ــە و دێکیۆمێنتەکان بەڵگەنام
ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ )١08-5١(

- ڕاگه یانــدراوی کومیتــه ی ناوه ندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران- ڕێبەرایەتیــی 
شۆڕشــگێڕ لــه  بــاره ی ته واوبوونــی کۆنگــره وه 

- ڕاپۆرتــی سیاســیی کومیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران _ ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ

- به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران-ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ 
په ســەندکراوی کۆنگــره ی دەیــەم

ڕێبەرایەتیــی  ئێــران-  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  دەیەمــی  کۆنگــرەی  پەیامەکانــی   -
شۆڕشــگێر

بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی کۆنگرەی ١١ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )١09-١96(
بــاره ی  لــه   ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  ناوه ندیــی  کومیتــه ی  ڕاگه یانــدراوی   -

کۆنگــره وه  ته واوبوونــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  یازدەهەمــی  کۆنگــرەی  بــۆ  ناوەنــدی  کومیتــەی  سیاســیی  ڕاپۆرتــی   -

ئێــران کوردســتانی 
- بڕیارنامەی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
- بەرنامە و پێرەوی نێوخۆی حیزب، پەسندکراوی کۆنگرەی یازدەهەم

- پەیامەکانی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١٢ی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )١97-٢5٢(

- به یاننامــه  بــه  بۆنــه ی ته واوبوونــی کۆنگــره ی دوازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران 

- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی دوازدەهەم
- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی 12

بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١٣ی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )٢5٣- ٣١4(

ــه ی ته واوبوونــی کۆنگــره ی ســێزدەهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی  ــه  بۆن - به یاننامــه  ب
ئێــران 

- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی سێزدەهەم
- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی 1٣

- پەیامەکانی کۆنگرەی سێزدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١4ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )٣١5-٣84(
- به یاننامه  به  بۆنه ی ته واوبوونی کۆنگره ی 14ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی 14ی حیزب
- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی 14ی حیزب

- بڕیارنامەکانی کۆنگرەی 14ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
- پەیامەکانی کۆنگرەی 14ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١5ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )٣85-464(
- به یاننامه  به  بۆنه ی ته واوبوونی کۆنگره ی پازده یه می حیزبی دێموکراتی کوردستان 

- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی پازدە یە م
- بڕیارنامەی سیاسیی پەسەندکراوی کۆنگرەی پازدەیەمی حیزب 

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی 1٥
- پەیامەکانی کۆنگرەی پازدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١6ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )5٣8-465(
- بەیاننامە بەبۆنەی پێکهاتنی کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

- ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی 1٦ی حیزب
- بڕیارنامه و ڕاسپارده کانی کۆنگره ی شازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

- به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان، پەسندکراوی کۆنگرەی 1٦
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بەڵگەنامە و دێکیومێنتەکانی کۆنگرەی ١7ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )6٢8-5٣9(
- بەیاننامە بەبۆنەی پێکهاتنی کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

- ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی 17ی حیزب
- بڕیارنامه و ڕاسپارده کانی کۆنگره ی حه ڤده یه می حیزبی دێموکراتی کوردستان

- به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان، پەسندکراوی کۆنگرەی 17
- پەیامەکانی کۆنگرەی 17ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

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 7٥ 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 7٥ 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 ١٤٠٠ی هەتاوی
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 10ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١0ی 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 دەیەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارنامەی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیامەکانی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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کۆنگرەی 10ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)کۆنگرەی پەنجا ساڵ خەبات( 

)خاکەلێوەی ١٣74(

کۆنگــرەی 10ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی 2٣ی خاکەلێــوەی 1٣74 لــە شــاری هەولێر 
ــوو  ــەم کۆمەڵێــک کار و ئەرکــی بۆخــۆی داناب ــە باشــووری کوردســتان پێک هــات. کۆنگــرەی دەی ل
کــە لــە مــاوەی حەوتوویــەک دا ڕایپەڕانــدن. لــەم کۆنگرەیــەدا »بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب، 

پەســندکراوی کۆنگــرەی نۆیــەم« بــێ هیــچ دەســکارییەک وەک خــۆی پەســند کرایــەوە.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١0 بریتی بوون لە:
محەممەدعەلــی   )4 شــەرەفی،  حەســەن   )٣ هیجــری،  مســتەفا   )2 حەســەن زادە،  عەبدوڵــا   )1
عینایەتــی، ٥( ســەید ســەالم عەزیــزی، ٦( عومــەر باڵەکــی، 7( محەممەدنەزیــف قــادری، ٨( قــادر 
وریــا، ٩( تەیمــوور مســتەفایی، 10( ســمایل بازیــار، 11( مســتەفا مەلــوودی، 12( حەســەن قــادرزادە، 
1٣( عومــەر حەمیــدی، 14( ســەید ئەحمــەد حوســێنی، 1٥( محەممــەد شــەهرەوان، 1٦( باباعەلــی 

مێهرپــەروەر، 17( حوســێن نــازدار، 1٨( لوقمــان مێهفــەر، 1٩( ســلێمان کەڵەشــی

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١0:
1( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە )ســکرتێر(، 2( مســتەفا هیجــری )جێگــری ســکرتێر(، ٣( حەســەن 

شــەرەفی، 4( باباعەلــی مێهرپــەروەر، ٥( ســەید ســەالم عەزیــزی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١0 بریتی بوون لە:
1( ڕۆســتەم جەهانگیــری، 2( ســەید ڕەســووڵ ســەیدئەحمەدی، ٣( ئەســعەد ئەحمــەدی، 4( ســەید 
مەنســوور ناســری، ٥( ســەید برایــم هاشــمی، 7( ئەحمــەد نســتانی، ٨( ســەید موعتەســەم نوورانــی، 

٩( کەریــم مەهــدەوی )ســەقزی(.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١0 بریتی بوون لە:
1( ڕەحمان ڕەحیمی )چەکۆ(، 2( کاوە بەهرامی، ٣( سەید ڕەزا دروودگەر.

***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ڕاگەیەندراوی کۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بەبۆنەی تەواوبوونی کۆنگرەی دەیەمی حیزب

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
شــانازییەوە  و  بــە خۆشــحاڵی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  ناوەندیــی حیزبــی  کۆمیتــەی 
ڕادەگەیەنــێ کــە لــە ڕۆژەکانــی  نێــوان 2٣ تــا ٣0 خاکەلێــوەی 1٣74ی هەتــاوی )12 تــا 1٩ ئاوڕیلــی 
1٩٩٥(دا، کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )کۆنگــرەی پەنجــا ســاڵەی 
حیــزب( لــە فەزایکــی ئــازاد و دێموکراتیــک دا پێــک هــات و بــە ســەرکەوتنەوە کۆتایــی بــە کارەکانــی 
ــەی ڕەقیــب«  ــی »ئ ــە ســروودی نەتەوایەتی ــەم وەک هەمــوو جــارێ ب ــا. کۆنگــرەی دەی ــان هێن خۆی
دەســتی بــەکار کــرد. پاشــان بــۆ ڕێــز گرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان حیــزب و گــەل، بەتایبەتــی 
شــەهیدانی نێــوان دوو کۆنگــرەی نۆیــەم و دەیــەم و لــە پێــش هەموویانــەوە ڕێبــەری زانــا دوکتــور 

ــدرا. ــک بێدەنگــی ڕاگەیەن »ســادق شــەڕەفکەندی« دەقیقەی
ئەمجــارە کۆنگــرە بــە وتارێکــی جــوان و پڕنێــوەرۆک لەالیــەن تێکۆشــەری ناســراو هــاوڕێ 
ــی  ــڕای پیرۆزبای ــدا وێ ــاری خۆی ــە وت ــەوە. کاک حەســەن ل کاک مەالحەســەن شیوەســەڵییەوە کرای
بەســترانی کۆنگــرەی دەیــەم، ئەندامانــی کۆنگــرەی بــۆ بەشــداریی چاالکانــە و مەســئووالنە لــە 
کارەکانــی کۆنگــرەدا هــان دا و ئەرکــە پیرۆزەکانــی ئەندامانــی حیزبــی لــە قۆناخــی گرینــگ و ناســکی 

ــەوە. ــر هێنان ئێســتادا وەبی
پــاش کرانــەوەی کۆنگــرە، ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی لەالیــەن ســکرتێری گشــتی هاوڕێــی 
تێکۆشــەر کاک مســتەفا هیجرییــەوە پێشــکەش کــرا. ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی ســەرنجی دابــووە 
وەزعــی نێونەتەوەیــی بــە تایبەتــی ڕووداوەکانــی ســێ ســاڵی ڕابــردوو، وەزعــی ئێــران لــە ســێبەری 
ئەندامانــی  ئەرکەکانــی  ئیســامیدا، هەلومەرجــی کوردســتان، سیاســتەکانی حیــزب و  کۆمــاری 
حیــزب. ئەندامانــی کۆنگــرە لــە مــاوەی دوو ڕۆژی کاری کۆنگــرەدا بــە شــێوەیەکی چــاالک لەســەر 
بەشــەکانی ڕاپــۆرت قســەیان کــرد و تێبینییەکانــی خۆیــان دەربــڕی. پــاش وەاڵمدانــەوەی هاوڕێــی 
ســکرتێر، ڕاپۆڕتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی بــە تێکــڕای دەنــگ لەالیــەن ئەندامانــی کۆنگــرەوە پەســند کــرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاری کۆنگــرەدا مەســەلە نێوخۆییەکانــی حیــزب خرانــە بــەر بــاس. لــەو 
بەشــەش دا بەشــدارانی کۆنگــرە زۆر چاالکانــە و بەرپرســانە بیروبۆچوونەکانــی خۆیــان دەڕبــڕی و 

ــەو پێوەندییــەدا پەســند کــرا. ــە کۆتایــی باســەکان دا ڕیــزە بڕیارێــک ل ل
بەشــێکی دیکــەی کاری کۆنگــرە بــۆ ڕاپۆڕتــی کۆمیســیۆنەکانی کۆنگــرە تەرخــان کــرا. کۆنگــرە لــە 
دوویــەم ڕۆژی کاری خــۆی دا کۆمیســیۆنی بڕیــار، کۆمیســیۆنی پەیــام، کۆمیســیۆنی ڕاگەیشــتن بــە 
ســکااڵ و کۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــی دیــاری کردبــوو. ئــەم کۆمیســیۆنانە کــە لــە کاتــی پشــووی کاری 
کۆنگــرەدا ئەرکەکانــی خۆیــان بەجــێ هێنابــوو و لــەو بەشــەی کاری کۆنگــرەدا هــەر کامــە ڕاپۆرتــی 
خــۆی پێشــکەش کــرد کــە لەالیــەن کۆنگــرەوە پەســند کــران. شــایانی باســە کــە بەهــۆی هەلومەرجــی 
نهێنیــی بەســترانی کۆنگــرەوە دۆســتانی حیــزب بــۆ بەشــداری لــە کۆبوونــەوەی کرانــەوەی کۆنگــرەدا 
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ــەن شەخســییەت  ــی و پشــتیوانی لەالی ــی پیرۆزبای ــان پەیام ــە دەی ــەاڵم ب ــوون. ب بانگهێشــتن نەکراب
و حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانــی و کوردســتانی و خاریجییەکانــەوە بــە کۆنگــرە گەیشــتبوون کــە 

نێوبەنێــو لــە کۆبوونەوەکانــی کۆنگــرەدا خوێندرانــەوە. 
لــە دوابەشــی کاری کۆنگــرەدا ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە هەڵبژاردنێکــی 
ئوسوولی و دێموکراتی و نهێنی هەڵبژێران. بە دوای ئەوەدا کۆمیتەی ناوەندی لە کۆبوونەوەیەک دا 
هاوڕێــی تێکۆشــەر »عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە« بــە ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵبــژارد و ســکرتێری 
ــە  ــی ل ــد و پیرۆزبای ــرە گەیان ــی بەشــدارانی کۆنگ ــە ئاگاداری ــەی ب ــەم هەڵبژاردن ــزب ئ پێشــووی حی
ســکرتێری تــازەی حیــزب کــرد. دوای تەواوبوونــی هەمــوو کاروبــاری کۆنگــرە ئەندامانــی کۆنگــرە 
ــۆ  ــات و تێکۆشــان ب ــە خەب ــا قۆناخێکــی دیکــە ل ــان ت ــەوە شــوێنی کار و مەئموورییەتــی خۆی گەڕان

وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیــزب دەســتی پــێ بکــەن.
تەواوبوونــی کاری کۆنگــرە لــە ســێ بــارەوە بــە یەکێــک لــە ســەرکەوتنە گرینگەکانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەژمێــردرێ. یەکــەم ئــەوە کــە بــێ ســێ و دوو دەتوانیــن بڵێیــن 
کۆنگرەی دەیەم لە باری نێوەرۆکی باســەکانەوە یەکێک لە زیندووترین و پڕباســترین کۆنگرەکانی 
حیزبــی ئێمــە بــوو. بەشــدارانی کۆنگــرە لــە فەزایەکــی یەکجــار ئــازاد و دێموکراتــی دا هەمــوو نوختــە 
نەزەرەکانــی خۆیــان بــاس کــرد و لــە دوای بیــروڕا گۆڕینەوەیەکــی تێــر و تەســەل لــە بــارەی هــەر 

مەســەلەیەکەوە بڕیــاری پێویســتیان دەرکــرد.
دوویــەم نوختــەی ســەرکەوتن ئــەوە بــوو کــە هەمــوو خەونەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــە بــارەی 
ــەوە. کاربەدەســتانی  ــەوە پووچــەڵ کران ــی کوردســتانی ئێران ــی دێموکرات کۆنگــرەی دەیەمــی حیزب
ڕێژیــم لەمێــژ بــوو خەونیــان بــە لــەت لــەت بوونــی حیزبــی دێموکراتــەوە دەدی. بــەاڵم لــە ئاکامــی 
وشــیاری و هەســتی بەرپرســایەتیی ئەندامانــی کۆنگــرەدا، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

ســەربەرزتر، یەکگرتووتــر و لێبڕاوتــر لــە هەمیشــە لــە کۆنگــرەی دەیەمــی خــۆی هاتــە دەر.
ســێیەم نوختــەی بەهێــزی تەواوبوونــی ســەرکەوتووانەی کۆنگــرەی دەیــەم لە بــاری ئەمنییەتییەوە 
بــوو. ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە شــەش مانــگ بــوو کەوتبــووە فکــری زەربەوەشــاندن لــە 
کۆنگــرەی دەیەمــی حیــزب. بــۆ ئــەو مەبەســتە ڕێژیــم بــە دەیــان کەس و دەیــان تیم لــە بەکرێگیراوانی 
خۆی بۆ دیتنەوەی جێگای کۆنگرە و زەبروەشاندن لە کۆنگرە وەکار خستبوو. بەاڵم بەخۆشیەوە 
کاری بەســتن و بەڕێوەبردنــی کۆنگــرە ئەوەنــدە ورد و هەڵســەنگێندراو و نەخشــەی بــۆ داڕێژرابــوو 
کــە باڵوبوونــەوەی خەبــەری تەواوبوونــی کۆنگــرە کاربەدەســتانی ڕێژیمــی بەتــەواوی غافڵگیــر و 

ــاکام کرد. ن
لێــرەدا بــە پێویســتی سەرشــانمان دەزانیــن لــە هەمــووی ئــەو کــەس و الیەنانــە کــە لــە پێکهێنــان 
ــان و  ــە ژی ــن و ل ــان کــردووە ســوپاس بکەی ــزب دا هاوکاریی ــی کۆنگــرەی دەیەمــی حی و تەواوکردن

ــاوات بخوازیــن. ــۆ بەئ ــان دا ســەرکەوتنیان ب خەباتی
ســاڵو لــە کۆنگــرەی دەیــەم، ســاڵو لــە تێکۆشــەرانی ڕێــگای ڕزگاری، ســاڵو لــە خەبــات و فیداکاری 
و کۆڵنــەدان و بــە ئاواتــی وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی حیــزب و بەجــێ گەیشــتنی هەمــوو بڕیــار و 

پەســندکراوەکانی کۆنگــرەی دەیــەم.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران

١٣٧٤/١/٣١
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ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ کۆنگرەی دەیەمی حیزب

)کۆنگرەی پەنجای ساڵەی حیزب(

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
ئەندامانی کۆنگرەی دەیەمی حیزب! 

ئیجــازەم بــدەن بــە نــاوی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە پــڕ 
ــە باســەکانی کۆنگــرەدا و  ــوە ل ــوادارم بەشــداریی مەســئووالنەی ئێ ــان بکــەم، هی ــەدڵ بەخێرهاتنت ب
ــەوان،  ــری ل ــەم و نەتیجەگی ــەم و دەی ــی نۆی ــوان کۆنگرەکان ــی نێ هەڵســەنگاندنی وردی ڕووداوەکان
ببێتــە مەشــخەڵی ڕووناکیــدەری ڕێــگای تێکۆشــانی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان. هەروەهــا هیوادارین 
کۆنگــرەی دەیــەم پەیامــی یەکگرتوویــی، یەک ڕەنگــی و یەک دەنگــی بــێ لەپێنــاوی خزمــەت بــە ئامانــج 

ــە ســتەمدیدەکەمان دا.  و بەرژەوەندییەکانــی گەل

خۆشک برایانی خۆشەویست! 
ئێمە لە کاتێکدا کۆنگرەکەمان بەڕێوە دەبەین کە:

لەالیــەک وەزعــی ناوچەکەمــان زۆە حەساســە و هــەر »لحظە«یــەک ئیمکانــی پێک هاتنــی ئاڵوگــۆڕ 
ــە  ــان خــراپ لەســەر وەزعــی ئێم ــاش ی ــە شــوێنەواری ب ــەو ئاڵوگۆڕان ــە. چــاوڕەوان دەکــرێ ئ هەی
دانێــن. بۆیــە ســەرکەوتنی ئــەو کۆنگرەیــە دەتوانــی شــوێنێکی بەرچــاو لەســەر داهاتــووی خەباتــی 

حیــزب و گەلەکەمــان دابنــێ.
لەالیەکــی دیکــەوە ئێمــە بــەرەو پێشــوازی یوبیلــی زێڕینــی مێــژووی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان 
یانــی پەنجاهەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە دەچیــن. ئــەوەش 
ســەروەری و شــانازییەکی گەورەیــە کــە حیزبــی دێموکــرات دوای پەنجــا ســاڵ بەربەرەکانــێ لەگــەڵ 
ڕێژیمــە ســەڕەڕۆیەکانی پاشــایەتی و ئیســامیی ئێــران ئێســتا خاوەنــی توانــا و لێهاتووییەکــی 

ــران دا بگێــڕێ. ــە ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی ئێ ــە کــە دەتوانــێ دەوری خــۆی ل ئەوتۆی
ــرەی  ــن »کۆنگ ــاو بنێی ــان ن ــرەی ئەمجارەم ــدەن کۆنگ ــزن ب ــن ئی ــەوە داوا دەکەی ــەو بۆنەی ــەر ب ه

ــزب«. پەنجــا ســاڵەی حی

بەڕێزانی بەشدار لە کۆنگرە دەیەم دا!
لــە کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبەکەمــان ڕا تــا ئێســتا نیزیــک بــە چــل مانــگ تێ دەپــەڕێ. لــەو ماوەیــەدا 
بــە هــەزاران کــەس لــە کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب، زەحمەتــی بەرچاویــان 
کێشــاوە و بــە لەخۆبوردووییــەوە تێکۆشــان تــا ئــااڵی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، حیزبی 
خۆشەویســتی گەلــی کــورد هــەروا بــەرز و شــەکاوە ڕابگــرن و ئــەو بێ دەنگییەیــان شــکاندووە کــە 
ــژراو ویســتوویەتی بەســەر  ــی داڕێ ــی بەرنامەیەک ــە ئەنقەســت و بەپێ ــران ب ــاری ئیســامی ئێ کۆم
کوردســتان دا بیســەپێنێ. گرینگیــی دەوری ئــەو بەشــە لــە ڕۆڵــە ئازاکانــی گەلــی کــورد زۆرتــر 
ــان، ئەرکــی هاوســەنگەرە  ــی دڵســۆزانەی ئەرکــی خۆی ــە بەڕێوەبردن ــەوان بێجگــە ل ــە کــە ئ لەوەدای
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شەهیدەکانیشــیان کەوتۆتــە سەرشــان و بەڕێوەیــان بــردووە.
لــە کۆنگــرەی نۆیەمــەوە تــا ئێســتا حیزبــی ئێمــە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە کادر و پێشــمەرگەکان، 
یارانــی وەفــاداری خــۆی لەدەســت داوە. ئەوانــە ئــەو ڕۆڵــە فیــداکار و گیانبازانــە بــوون کــە گیانــی 
خۆیــان بــە ســەخاوتەوە لــە ڕێــگای وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیزبــە خۆشەویســتەکەیان دا بەخــت 
ــەی ناوەندیــی حیــزب وەک کاک  ــی کۆمیت ــە ئەندامان ــەک ل ــە شــەهیدەدا ژماری ــەو پۆل ــو ئ کــرد. لەنێ
»فەتــاح عەبدولــی«، کاک »غەفــور هەمزەیــی« و کاک »عەبدوڵــاڵ شــەریفی« و لــە ســەرووی 
هەمووشــیانەوە گــەورە پیــاوی مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــان، شۆڕشــگێڕی »ســادق«، ســکرتێری 
ــی  ــە تریبوون ــرەوە ل ــا لێ ــرێ. ب ــر دوکتور«ســادق شــەڕەفکەندی« دەبین ــان نەم گشــتیی حیزبەکەم
کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبەکەمانــەوە ســاڵو بنێریــن بــۆ گیانــی پاکی هەموو ئەو شــەهیدە ســەربەرزانە 
و باقــی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری لــە چەنــگ ســتەم و دیکتاتۆریــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران، ســاڵو لــە بنەماڵــەی ئــەو شــەهیدە ســەربەرزانە کــە گەورەتریــن و خۆشەویســت ترین 

ــە دەســت داوە.  ســەرمایەی خۆیــان لەپێنــاوی قازانجــی گــەل دا ل
ســاڵو لــە زیندانیانــی سیاســی کــە لەســەر بیروباوەڕ و لــە پێناوی بەختەوەریــی هاوواڵتییەکانیان دا 
ئامادەبــوون و ئامــادەن لــە زیندانــە ســامناکەکانی ڕێژیــم دا ئەنواعــی ئەشــکەنجەی جیســمی و ڕوحــی 

تەحەممــول بکــەن و لەبەرامبــەر جەلــادەکان دا بەچــۆک دا نایەن. 
ســاڵو لــە کادر و پێشــمەرگەکان، ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و بەگشــتی و، بەتایبەتــی ئەوانــەی 
ــە  ــی لەشــیان ل ــان ئەندامێک ــوون ی ــدار ب ــاری ئیســامی دا برین ــێ دژی ڕێژیمــی کۆم ــە بەربەرەکان ل
دەســت داوە، ســەرەنجام ســاڵو لــە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران، پشــتیوانی هەمیشــەیی و تــا 

ســەری حیزبــی دێموکــرات. 

هاوڕێیانی خۆشەویست!
ــران و ناوچــەی  ــی ئێ ــگ بەســەر وەزع ــۆڕی گرین ــا ئێســتا زۆر ئاڵوگ ــەوە ت ــرەی نۆیەم ــە کۆنگ ل
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهــان دا هاتــوون، کــە لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنیان )هــەر چەنــد بــە 
کورتییــش بــێ( کۆمــەگ بــە دروســتتربوونی سیاســەت و بۆچوونەکانــی حیزبــی ئێمــە دەکا. بۆیــە 

ــاس: ــە بەرب ــە بخەم ــەو ئاڵوگۆڕان ــدەن بەشــێک ل ــگام ب ڕێ

وەزعی نێونەتەوەیی 
لێک هەڵوشــانی بلووکــی سۆسیالیســتی بــە گرینگتریــن ڕووداوی مێــژووی ئــەو چەنــد دەهــەی 
ــەرزە ئــەو نــەزم و هێمنییــە ڕواڵەتییــەی کــە  ــەم دەدرێ. ڕووداوێــک کــە وەک بوومەل دوایــی لەقەڵ
لــە گــۆڕێ دا بــوو شــێواند. هەرچەنــد چەقــی ئــەو بوومەلەرزەیــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو بــوو، 

بــەاڵم شــوێنەوارەکانی گەیشــتنە مەڵبەنــدە هــەرە دوورەکانــی دنیــاش. 
لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا ناوەنــدی بوومەلەرزەکــە هەمیشــە مەکــۆ و کانــگای ئاڵــوزی و بشــێوی 
ــەو بەشــە  ــان بەســەر ئ ــی ســێبەری شــوومی خۆی ــەرگ و ماڵوێران ــووە. شــەر و برســیەتی و م ب
ــی دێموکراتیزاســیۆن و داوای  ــە ڕەوت ــرێ ک ــێ بگوت ــەدا کێشــاوە. دەب ــەی ناوچەک ــەورە و بەرین گ
وەدیهاتنــی مافــی نەتەوایەتــی کــە پێــش دەســت پێکردنی ئــەو  دەیــەی دوایــی خێراییەکــی بەرچــاوی 
بــە خۆیــەوە گرتبــوو، بناخــەی بەشــێکی زۆر لــە حکوومەتەکانــی ئــەو ناوچەیــەی بــە چەشــنێک 
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لێک هەڵتەکانــد کــە ئێســتاش سەروســامانێکیان بەخۆیانــەوە نەگرتۆتــەوە. دیــارە ئێســتا دوورە 
دیمەنــی بەرقەراربوونــی ئاشــتی و ســەقامگیربوونی ئاشــتی و ســەقامگیربوونی ئــەو حکومەتــە 
تازانــەی بــە دوای بوومەلەرزەکــەدا هاتوونــە ســەرکار، وەک ڕابــردوو تاریــک و نادیــار نایەتــە 

بەرچــاو. 
شــەڕی ئازەربایجــان و ئەرمەنســتان لەســەر ناوچــەی ناگۆڕنۆ-قەرەبــاغ، ســەرەڕای زیانێکــی 
زۆری گیانــی و ئاوارەبوونــی ســەدان و هــەزران کــەس، ژێرخانــی ئابووریــی ئەوانیشــی لەبەریــەک 
ترازانــدوە. لــە ئەفغانســتان دا شــەڕی دەســەاڵت، کــە هــەر لــە ســەرەتای ڕووخانــی حکوومەتــی 
ــە. بەشــێکی زۆری  ــژەی هەی ــەر درێ ــا ئێســتاش ه ــرد، ت ــاڵ«وە دســتی پێک کۆمۆنیســتیی »نەجیبوڵ
ــوان موجاهیدینــی ئەفغانــی و  ــە مــاوی دە ســاڵ شــەڕی نێوخۆیــی نێ ــەی کــە ل ــەو شــار و گوندان ل
حکوومەتــی کۆمۆنیســتیدا کەمتــر زیــان و زەرەریــان وێ کەوتبــوو، بــۆ نموونــە کابــول، ئێســتا بــوون 
بــە ئامانجــی بۆمبــاران و تۆپبارانــی بــەردەوام و لــەو ماوەیــەدا چەندیــن جــار ئــەو دەســت و ئــەو 
دەســتیان پــێ کــراوە، بێ گومــان ئامــاری تەلەفاتــی گیانیــی ئــەو شــەڕەش لــە ســەرجەمی تەلەفاتــی 
شــەڕی دەوری پێشــوو، یانــی شــەڕی بەنــاو نێــوان ئیســام و کوفــر کەمتــر نییــە. بەپێــی ڕاپۆرتــی 
ــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا  ــەدا کــە ل ــەو شــەڕ و پێکدانان ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووکان هــەر ل
ــەس  ــەزار ک ــج ه ــەی پێن ــان داوە، نیزیک ــدا ڕووی ــە یەکەکان ــار و دژ ب ــە نەی ــوان دەســتە و تاقم لەنێ
کــوژراون، 2٥ هــەزار کــەس برینــدار و ٦ هــەزار کەســیش ئــاوارە و بێ خانە والنــە بــوون. بــەو 
ــل  ــک و ڵێ ــەروا تاری ــە ه ــەو شــەڕە نێوخۆییی ــی ئ ــی هاتن ــی کۆتای ــەش بەداخــەوە دوورە دیمەن حاڵ

دێتــە بەرچــاو. 
تاجیکســتانیش و و  ئــەڕ شــەڕە مەزهەبیــە - سیاســییە گەیشــتوونەتە  ئاگــری  پڕیشــکەکانی 
پێک هەڵپــڕژان و دەســتەویەخەبوونی دارودەســتە مەزهەبییــەکان لــە هــەر دوو دیــوی ســنوورەکانی 
نێــوان ئەفغانســتان و تاجیکســتان دا، کــە بەشــێکی ئاکامــی دەســت تێوەردانی کۆمــاری ئیســامی لــە 
کاروبــاری ئەوێ دایــە، وەزعــی ئــەو هەرێمەشــی بــۆ ماوەیــەک شــڵەقاندوبوو، بــوو بــە مایــەی زیــان 
و خەســارەتێکی زۆر. ماوەیــەک لەمەوبــەر لــە تــاران، ڕێککەوتننامــەی ئاشــتی لــە نێــوان هــەر دوو 
الی کێشــەکەدا ئیمــزا کــرا و ئــەوە چەنــد مانگێکــە ئارامــی و هێمنــی تــا ڕادەیــەک باڵــی بەســەر ناوچــە 
ســنوورییەکانی نێــوان ئەفغانســتان و تاجیکســتان دا کێشــاوە، بــەاڵم دەســت تێوەردانی نێــو بــە نێــوی 
ئێــران لــە کاروبــاری ئــەو ناوچەیــەدا، ئیحتمالــی ســەرهەڵدانەوەی شــەڕی لــەو مەڵبەنــەدەدا هــەروا 

لــە جێــی خــۆی هێشــتۆتەوە. 
شــەڕی ڕەگــەزی لــە یوگۆســاڵویی پێشــوو، لەنێــوان ســێرب و موســوڵمانەکان لــە بۆســنی و 
هێرزەگۆییــن دا، کارەســاتێکی هێنــدە بەرینــی خوڵقانــدووە کــە لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا کەم وێنەیــە. 
ــری  ــەوێ دەســتەویەخەی یەکت ــە ل ــە ک ــە نیی ــەو دوو الیەن ــوان ئ ــەو شــەڕە لەڕاســتیدا شــەڕی نێ ئ
بــوون، بەڵکــوو ژینۆســایدێکە کــە الیەنــی بەهێزتــر بــە دژی الیەنــە بێ هێــز و الوازەکــە بەڕێــوی دەبــا. 
دەســت تێوەردانی هێندێــک لــە واڵتــە بــە هێزەکانــی دنیــاش، بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە هــەوڵ و کۆشــش 
و بڕیارەکانــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، بــۆ کۆتایی هێنــان بــەو جینایەتــە و گێڕانــەوەی 

ئاشــتی بــۆ ئــەو ناوچەیــە، شــوێنەوار و ئاکامێکــی بەرچاویــان بــەدواوە نەبــێ.
ئــەو شــەڕ و کێشــە جۆراجۆرانــە و پێکهاتنــی ئاڵوگــۆڕ لــە ســنوورەکاندا و ناکۆکییــە ڕەگــەزی و 
نەتەوەییــەکان لــە ناوچەکانــی ژێــر نفــووز و دەســەاڵتی ســۆڤیەتیی پێشــوو و مەڵبەندەکانــی دیکــە 
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دنیــادا بــه هیــچ جــۆر بــە ڕووداوی ئاســایی و خودبەخــودی دانانرێــن. ئەگــەر بــە شــێوەیەکی گشــتی 
ئــەو ڕووداوانــە لێــک دێینــەوە و زەمینــە و هۆیەکانــی ســەرهەڵدان و پەیدابوونیــان شــی کەینــەوە، 
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ســەرچاوی هەمــووی ئەوانــە بریتییــە لــەم زۆڵــم و زۆرە کــە لــە شــکڵ و 

شــێوەی جۆراجــۆردا لەســەر گەالنــی ژێــر چەپۆکــە هەبــووە و هەیــە.
ئاوڕێــک لــە مێــژووی ئــەو گەالنــە بەڕوونــی دەری دەخــا کــە سیســتمە دیکتاتۆرییــەکان بــە خاتــری 
درێــژەدان بــە دەســەاڵتی پــڕ لــە زوڵــم و زۆڕیــی خۆیان بەســەر خەڵــک دا و بەمەبەســتی دابین کردنی 
ــی و  ــی، فەرهەنگ ــە میلل ــی جیاوازیی ــێ وەبەرچاوگرتن ــەکان و بەب ــە فیرقەییی ــج و بەرژەوەندیی قازان
مەزهەبییــەکان و پێشــینەی مێژوویــی و جیاوازیــی داب و نەریتــی خەڵکــی ناوچــە جیاجیــاکان، بــە 
زۆری ســەرەنێزە ئەوانیــان ناچــار کــردوون لــە ســێبەری حکوومەتێکــی دیکتاتــۆری دا بەســەر بــەرن. 
لــە حاڵێکــی وادا سروشــتییە کــە ئــەو گەالنــەش کاتێــک دەرفەتیــان بــۆ ڕەخســاوە، بــۆ الوازکــردن و 
ڕووخاندنــی ئــەو حکومەتــە دیکتاتۆرییانــە تێ کۆشــاون، بــۆ ئــەوەی ئەســڵ و ناســنامە و کەســایەتیی 
خۆیــان وەدەســت ببێنــەوە و حکوومەتێکــی دڵخــوازی خۆیــان دامەزرێنــن و لەژێــر چنگــی ســتەم و 

ســەرکوت و ســووکایەتی پێکران ڕزگار بــن. 
کەواتــە جیابوونــەوەکان یــان هــەوڵ و کۆششــی گــەالن بــۆ وەدســت هێنانی ســەربەخۆیی لــە 
ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی دنیــادا و پێکهاتنــی ژمارەیــەک واڵتــی تــازە، دژکــردەوەی سروشــتی 
ئاســایی ئــەو گەالنــە بەرامبــەر بــە سیســتمێکی دیکتاتــۆری بــووە کــە ئەوانــی بــۆ زۆر و زۆرەملــی 

ــەوە. ــۆ کردۆت ــک دا ک ــر ســێبەری ئااڵی لەژێ
هەڵبژێــردراون،  ســەربەخۆیی  وەدەســت هێنانی  بــۆ  ڕێگایانــەی  ئــەو  کــە   بگوتــرێ  دەبــێ 
جیاوازییــان لەگــەڵ یەکتــردا هەیــە. لــە جێگایەکــی وەک یوگوســاڵویی پێشــوو ئــەم پڕۆســەیە ســەری 
کێشــاوەتە جینایەتێکــی ســامناک و لــە بەرامبــەردا، لــە چیکۆســڵوواکی دەبینیــن کــە دوو گەلــی 
پێکهێنــەری حەشــیمەتی ئــەو واڵتــە، واتــە چیکــەکان و ســڵوواکییەکان، بــە شــێوەیەکی شارســتانییانە 
و هاوچەرخانــە و دۆســتانە لێــک جیــا بوونــەوە و هــەر کامیــان دەوڵەتــی ســەربەخۆی خۆیــان 
ــە  ــۆ حکوومەت ــە ب ــی گەورەی ــە دەرســێکی ئەخاقی ــەو دیکتاتۆرییان ــاوە. لێک هەڵوەشــانی ئ ــک هێن پێ
دیکتاتۆرییەکانــی ناوچــەی ئێمــە و دنیــا و دەری دەخــا کــە ئیمکانــی ئــەوە نییــە بــۆ هەمیشــە گەلێــک 
یــان چەنــد گــەل و نەتــەوە بــێ  وەبەرچاوگرتنــی مەیــل و داخــوازەکان لەژێــر ســێبەری ئیســتبداد و 
ســەرەڕۆییدا ڕابگیرێــن. هــەر کــەس ئــەو دەرســەش فێــر نەبــێ تووشــی ئــەو چارەنووســە دەبــێ کــە 
حکوومەتــە دیکتاتۆرییەکانــی دیکــە تووشــی هاتــن، واتــە ئــەو چارەنووســە کــە تووشــی یەکیەتیــی 

ســۆڤیەتی پێشــوو بــوو. 
پێویســتە بگوتــرێ کــە پرۆســەیەکی دیکــەی پێچەوانــەی ئــەو شــتەش کە باســمان کــرد لەگۆڕێ دایە 
و هــەر ئێســتا لــە ئورووپــای ڕۆژئــاوا، ناوچــە دەوڵەمەنــد و پێشــکەوتووی دنیــادا، دەبینــرێ. ئەگــەر 
تــا چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر بیروبۆچوونــی پێک هێنانــی ئورووپایەکــی یەکگرتــوو زۆرتــر وەک خــەون 
ــە واقعییــەت و پــاش  ــە وردە وردە وەڕاســت دەگــەڕێ و دەبێت ــەو خەون ــا ئەمــڕۆ ئ دەچــوو، ئەوەت
ڕووخانــی یەکیەتــی شــوورەویی پێشــوو، بەخێرایــی دەڕواتــە پێــش. ئەمــڕۆ واڵتــە ئورووپایییــەکان 
پڕۆســەی دامەزراندنــی یەکیەتــی و هاوپێوەندییەکیــان دەســت پــێ کــردووە کــە دڵخوازانەیــە و 
لەســەر بناخــەی قازانــج و بەرژەوەندییــە هاوبەشــەکانیان و بــە مەبەســتی کامەرانــی و بەختــەوەری 

و تێــری و تەســەلیی خەڵــک و قووڵ کردنــەوەی هەرچــی زیاتــری دێموکڕاســی داڕێــژراوە. 
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پــاش ئــەوەی لــە ســاڵی 1٩٩٣دا ئۆتریــش و دانمــاڕک و لــە ســاڵی 1٩٩4یشــدا ســوئید چوونــە  گــەڵ 
یەکیەتــی ئورووپــا، ئێســتا ژمــارەی ئــەو واڵتانــەی کــە یەکیەتیــی ئورووپایــان پێــک هێنــاوە گەیوەتــە 
پــازدە واڵت. بــەو دوورە دیمەنــەی کــە بــۆ ئورووپــای یەکگرتــوو لــە ســاڵی 2000دا لەنــەزەر گێــراوە، 
هێنــدێ مەســەلەی وەک پووڵــی هاوبــەش، بازرگانیــی ئــازاد، حەقی نیشــتەجێ بوون و کار و ســەفەر 
ــک  ــە جۆرێ ــا ئێســتا ب ــە ت ــادا و زۆر مەســەلەی دیکــەش ک ــی ئورووپ ــی ئەندامــی یەکیەتی ــە واڵتان ل
بــوون بــە مایــەی ناکۆکــی لەنێــوان ئەوانــدا، چارەســەر دەکرێــن. ئــەو یەکیەتییــە چونکــە دڵخوازانەیــە 
و لەســەر بناخــەی وەبەرچاوگرتنــی قازانجــی هاوبەشــی ئەندامەکانــی دامــەزراوە، بەپێچەوانــەی ئــەو 
یەکیەتییــە ئیجبــاری و زۆرەملێیانــە کــە پێشــتر باســمان کــردن، دەبێتــە یەکیەتییەکــی درێژخایــەن و 

ســەقامگیر و لــە خزمەتــی تێــری و تەســەلی و بەختــەوەری و ئاسایشــی خەڵکــدا دەبــێ. 
بەداخــەوە دنیــای ئێمــە هێشــتاش بــە جۆرێکــە کــە لــە زۆر جێــگا گەالنــی چەوســاوە و ژێرچەپــۆک 
ناچــار دەکرێــن بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە دێموکراتیــک و ئینســانییەکانیان و دیفــاع لــە خۆیــان پەنــا 
بــۆ چــەک بــەرن. چونکــە دیکتاتــۆر و زۆردارەکان کــە ســواری شــان و پیلــی گــەالن و خەڵکی بێبەش 
بــوون، وا بــە ئاســانی لــە تەختــی دەســەاڵت نایەنــە خــوار. کەوایــە شــەڕ و ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێک 
کــە ئارامــی و هێمنیــی ژێــر ســێبەری ســەرنێزە دەشــڵەقێنێ ئەهریمەنــی نییــە، چونکــە هەمــوو 
ئارامییەکیــش پیــرۆز و موقــەدەس نییــە. گرینــگ ئــەو ئامانــج و مەبەســتانەن کــە لــە درێژەکێشــانی 

شــەڕ یــان هێمنــی و ئارامــی دا لەگــۆڕێ دان. 
هــاوکات لەگــەڵ ئــەو شــەڕانەی کــە لــەو ســااڵنەی دوایــی دا ڕوویــان داوە و ئاماژەمــان بــۆ 
ــن  ــە بەرچــاو. وەک کۆتایــی هات ــوا و هومێدیــش دێن ــگای هی ــاردەی جێ بەشــێکیان کــرد، گەلێــک دی
بــە شــەر و خوێــن لــە هێندێــک ناوچــە و لــە مەڵبەنــدە ئاڵۆزەوکانــی دنیــادا و چوونــە پێشــی ڕەوتــی 
دێموکراســی و ئاشــتی بــۆ نموونــە لــە ئافریقایــی جنووبــی، واڵتێــک کــە دانیشــتووە ئەســڵی و 
بوومییەکانــی بــۆ مــاوەی ســەدان ســاڵ لــە دژوارتریــن هەلومەرجــی جیاوازی دانانــی ڕەگەزایەتــی دا 
دەژیــان. شــایانی باســە کــە ئــەو جیاوازیی دانانــە ڕەگەزایەتییــە تەنیــا لــە الیــەن 14 لــە ســەدی 

ــە ســەر ڕەش پێســتەکان دا ســەپێندرابوو. ــە ســپی پێســتن ب ــەوە ک ــەو واڵت حەشــیمەتی ئ
ڕزگاربوونــی ئــەو خەڵکــە لــە مەینەت بەشــی و ئاپارتایــد، زۆرتــر بــە ئاکامــی خەباتــی شــێلگیر و 
ــە ســاڵی  ــەوە ل ــە ســەرەتای دامەزرانی ــەر ل ــە ه ــرێ ک ــا دادەن ــی ئەفریق ــرەی میللی ــی کۆنگ بێ وەچان
ــی  ــێ  وەبەرچاوگرتن ــدا بەب ــەو واڵتەی ــوان خەڵکــی ئ ــی یەکســانیی لەنێ ــی دا، دابین کردن 1٩12ی زایین
ــە ڕۆژەکانــی 2٦ تــا  ڕەگــەز و پێوەندییــە خێڵەکییەکانــی بــە ئامانجــی خــۆی دانابــوو. ســەرەنجام ل
ــی ڕابــردوودا ڕەش پێســتەکانی ئەفریقــای جنووبــی، شانبەشــانی ســپی پێســتەکان بــۆ  27ی ئاوڕیل
ــە هەلومەرجێکــی وەک یــەک یەکســان دا چوونــە ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان و  هەوەڵیــن جــار ل
ــەو هەڵبژاردنــەدا ماندێلــا کــە ســەمبوولی خەباتــی  ــە زنجیــرە هەڵبژاردنێکــدا بەشــدارییان کــرد. ل ل
ــاش  ــراو پ ــردرا. ناوب ــی هەڵبژێ ــای جنووب ــاری ئەفریق ــە ســەرۆک کۆم ــد دەناســرێ، ب دژی ئاپارتای

ــە وەاڵمــی ڕۆژنامــە نووســێک دا گوتــی:  ــە هەڵبــژاردن دا ل ســەرکەوتن ل
»ســەرکەوتنی مــن لــەو هەڵبژاردنــەدا، ســەرکەوتنی کەســێکی تایبــەت یان حیزبــی کۆنگرەی میللیی 
ــەو ئینســانانەیە  ــن و زۆری هەمــوو ئ ــەو ســەرکەوتنە ســەرکەوتنی بەشــێکی بەری ــە. ئ ــا نیی ئەفریق
کــە ســااڵنێک دوورودرێــژ بــە دەســت جیاوازی دانــان و بەگشــتی و بەتایبەتــی جیاوازی دانانــی 
ڕەگەزییــەوە ئەزیــەت و ئازاریــان چێشــتووە. ئاواتــی لەمێژینــەی مــن بریتییــە لــە دابین کردنــی 



کۆنگرەی دە

18

ــەکان«. ــوو ڕەش پێســت و سپی پێســت و دووڕەگ ــۆ هەم ــی ئینســانی ب ــت« و کەرامەت »حیثی
ماندێلــا بــە خاتــری ئــەو هــەوڵ و تەقەالیــەی لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە ئاشــتی دا لــە خۆی نیشــان دا، 

لەگــەڵ دیکلێــرک، ســەرکۆماری پێشــووی ئــەو واڵتــە، پێکــەوە خەاڵتی ئاشــتیی نۆبێل یــان وەرگرت. 
حیزبــی دێموکــرات وەک هێزێکــی سیاســی کــە بــۆ ڕزگاریــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دا 
خەبــات دەکا شــان بــە شــانی هەمــوو مرۆڤــە ئازادیخــوازەکان لــە شــایی و خۆشــیی ســەرکەوتنی 
ڕۆژنامــەی  20٩ی  ژمــارەی  لــە  بارەیــەوە  لــەو  بــوو.  بەشــدار  جنووبــی دا  ئەفریقایــی  خەڵکــی 

ــراوە:  ــزب دا گوت ــی حی ــەی ناوەندی ــی کۆمیت »کوردســتان«، ئۆرگان
» حیزبــی دێموکراتــی  کوردســتانی ئێــران کــە خەباتــی گەلــی زۆرلێکــراوی کــورد لــە کوردســتانی 
ئێــران ڕێبەرایەتــی دەکا و گەلــی کــورد بەگشــتی کــە نموونــەی هــەرە بەرچــاوی بێبەشــی و 
ــەی ئــەو ســەرکەوتنە مێژووییــەوە  ــە دوا ســاڵەکانی ســەدەی بیســتەم دایە، بەبۆن ســتەم لێکراوی ل
ــە نێلســۆن ماندێلــا، ســەرکۆماری ئەفریقــای جنووبــی، لــە کۆنگــرەی میللیــی ئەفریقــای جنووبــی  ل
و بەگشــتی لــە خەڵکــی ئــەو واڵتــە پیرۆزبایــی دەکــەن و لــە شــایی و خۆشــیی ئــەوان دا خۆیــان بــە 

بەشــدار دەزانــن.« 
ــەرەو  ــد هەنگاوێکــی مــەزن ب ــی نێوەڕاســتیش دا چەن ــە ڕۆژهەاڵت ــردوو دا ل ــەو دوو ســاڵەی ڕاب ل
ئاشــتی هــەڵ  هاتوونــەوە. ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین پــاش چەندیــن دەیــەی پــڕ لــە 
کارەســات لــە مێــژووی خەباتــی خــۆی دا توانــی بەشــێک لــە مافــە زەوت کراوەکانــی ئــەو گەلــە 
ــەر  ــەم جــۆرە ئەگ ــێ. ب ــی غــەززە و ئەریحــا وەدەســت بێن ــۆ ناوچەکان ــاری ب بەشــێوەی خودموخت
ژمارەیــەک لــە واڵتانــی ناوچــە وەک عامیلێکــی فشــار بــۆ ســەر ئیســرائیل بــە مەبەســتی وەدیهێنانــی 
قازانجەکانــی خۆیــان لــە مەســەلەی فەلەســتین کەڵکــی خراپیــان وەردەگــرت، »یاســرعەرەفات« ئــەو 
وەســیلەیەی لــە دەســتی ئــەوان هێنایــە دەر و خســتیەوە خزمەتــی خەڵکــی فەلەســتین. هــەر لەبــەر 
ئــەوەش بــوو کــە لــەو پێوەندییــەدا عەرەفــات لەالیــەن ژمارەیــەک لەوانــەوە کەوتــە بــەر توندتریــن 

ســووکاتی پێکردن.  شــێوەکانی 
لەگــەڵ  ئاشــتی  وتووێژەکانــی  گەیاندنــی  بەئــاکام  بــۆ  فەلەســتین  ڕزگاریخــوازی  ڕێکخــراوی 
ــی و کارشــکێنییەکانی  ــاواری تەبلیغات ــە هات وه ــەو مەســەلەیە ل ــی ئ ــۆ دوور ڕاگرتن ئیســرائیل و ب
ــە  ــژ ل ــی نۆروێ ــە بەشــداریی نوێنەران ــێ و ب ــە شــێوەیەکی نهێن ــەکان ب ــە نێوخۆیــی و خاریجیی الیەن
ــی ڕێککەوتننامــەی  ــە ئیمزاکران ــوو ب ــژە ب ــەو وتووێ ــرد. ئاکامــی ئ ــژ ک ــە وتووێ ئوســلۆدا دەســتی ب
ــن  ــەدا هەوەڵی ــەو پێوەندیی ــوان ئیســرائیل و ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین. ل ــە نێ ئاشــتی ل
ڕێککەوتننامــە کــە بــە بەیاننامــەی ئوســوول نــاوی دەرکــرد، ڕۆژی 1٣ی ســیپتامبری 1٩٩4 لــە 
کۆشــکی ســپی لــە واشــینگتون بــە بەشــداریی بیــل کلینتــۆن، ســەرکۆماری واڵتــە یەکگرتووەکانــی 
ئەمریــکا ئیمــزا کــرا و دوویەمیــن ڕێککەوتننامــەش نیزیکــەی ٨ مانــگ دواتــر ڕۆژی 4ی مانگــی 
مــای لــە نێــوان »عەرەفــات« و »ئیســحاق ڕابیــن« لــە قاهیــرە بــە بەشــدایری وەزیرانــی دەرەوەی 
ڕووســیە و ئەمریــکا و میســر ئیمــزا کــرا و بــەم جــۆرە »یاســر عەرەفــات« پــاش 27 ســاڵ ئاوارەیــی 

ــی نیشــتمان.  ــەوە خاک ــی گەڕای و دوورەواڵت
ســەرەڕای ئــەو گیروگرفتانــە کــە پــاش ئیمزاکرانــی ئــەو ڕێککەوتننامەیــە لــە پێــش »عەرەفــات« دان 
ــە هــەوراز و نشــێو  ــڕ ل ــی فەلەســتین ڕێگایەکــی پ ــە خواســتی گەل ــا گەیشــتن ب ــەوەی ت و لەگــەڵ ئ
لەپێش دایــە، بــەاڵم هەنــگاوە ســەرەتاییەکان لــە پێنــاوی دابین کردنــی ئاشــتی و کۆتایی هێنــان بــە 
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شــەڕی دەیــان ســاڵەی نێــوان فەلەســتین و ئیســرائیل دا هــەڵ هاتوونــەوە کــە حیزبــی ئێمــە لــە چەنــد 
بــارەوە تەئیدییــان دەکا: 

لــە الیــەک حیزبــی ئێمــە وەک حیزبێکــی ئاشــتخواز و دێموکــرات لــەو بڕوایەدایــە کــە لەهــەر 
جێگایــک ڕێــگا بــۆ وتووێــژ بــە مەبەســتی کۆتایی هێنــان بــە شــەڕ و خوێنڕێــژی هەبــێ دەبــێ کەڵکــی 

لــێ  وەربگیــرێ. 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە بــە چارەســەری کێشــەی نێــوان ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبــی و وەدیهاتنــی 
داخوازەکانــی گەلــی فەلەســتین مەســەلەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا زەقتــر دەبێتــەوە و 
ئومێــد بــە پەیدابوونــی ڕێگاچارەیەکــی ئاشــتیخوازانە بــە مەبەســتی کۆتایی هێنــان بــە کوشــت و 

کوشــتار و خوێنڕێــژی و وێرانــی لــە کوردســتان دا زۆرتــر دەبــێ. 
هەربۆیــە بــوو کــە لــە ڕێکەوتــی چــواری مانگــی خەرمانــان دا، لــە الیــەن ســکرتێری گشــتیی 
حیزبمانــەوە، نامەیــک بــۆ »یاســر عەرەفــات« نێــردرا کــە لــەودا پێشــوازی لــە ئیمزاکرانــی ئــەو 

ڕێککەوتننامانــە کرابــوو و بــەو بۆنەیــەوە پیرۆزبایــی بــە خەڵکــی فەلەســتین گوترابــوو. 
سەرجەمی ئەو ڕووداوانە و لێکۆڵینەوەی وردی زەمینە و هۆیەکانی سەرهەڵدان و پەیدابوونیان، 
ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ دەردەخــەن کــە ڕێگاچــارەی کۆتایی هێنــان بــە گێرەوکێشــە و شــەڕ و وێرانــی 
و کوشــت و کوشــتار، بریتییــە لــە لەنێوبردنــی زوڵــم و ســتەم و دابین کردنــی دێموکراســی و 
ــەو هۆیەوشــەوەیە کــە هــەر  ــە زەوت کراوەکانــی گەالنــی ژێرچەپۆکــە. هــەر ب ــی ماف وەبەرچاوگرتن
کاتێــک لــە گۆشــەیەکی ئــەو دنیــا پــڕ لــە تــۆف و گەردەلوولــەدا ئــەو دیــاردە ئینســانییانە ســەر 
ــە کــە ڕێــگای  ــەوە. ڕاستییەکەشــی ئەوەی ــان دەپێچن هــەڵ دەدەن، شــەڕ و خوێنڕێــژی بارگــە و بنەی

کامەرانــی و بەختەوەریــی ئینســانەکان جیــا لــەوە شــتێکی دیکــە نییــە. 
چوونــە پێشــی ڕەوتــی ئاشــتیی نێــوان ئــۆڕدۆن و ئیســرائیل و ئــەو ئومێــدەی کــە ســەبارەت بــە 
لوبنــان و ســووریەش بــۆ تێکەڵ بــوون لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــە لەگۆڕێ دایــە و هەروەهــا ئیمــزا کردنــی 
ڕێککەوتننامــەی ئاشــتی لــە ناوچــە جیاجیاکانــی دنیــا لەنێــوان الیەنــە دژ بــە یەکــەکان دا وەک ئــەوەی 
لــە ئەنگــۆالدا دەبینــرێ و جیــا لەوانــە کۆتایی هاتــن بــە حکوومەتــی ژەنەڕاڵــەکان لــە هائیتــی و... 

ئومێــدی بــە پێکهاتنــی کۆمەڵگەیەکــی بەختەوەرتــری لــە ڕادەی جیهانــی دا، زۆرتــر کــردووە. 
ــە مەبەســتێکی  ــە الیەکــی دیکــەوە و ب ــەدا شــەڕێکی دیکــەش ل ــەو شــەڕ و خوێنڕێژییان ــاڵ ئ ــە پ ل
دیکــە لەگــۆڕێ دا بــووە و ئەویــش بریتییــە لــە شــەڕ و تێرۆریزمــی بونیادگەرایــی ئیســامی بــەدژی 
دێموکراســی و مافی مرۆڤ لە ناوچە جیا جیاکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و لە هێندێک لە واڵتانی 
باکــووری ئەفریقــا و هەروەهــا پەرەگرتنــی تێرۆریزمــی مەزهەبــی لــە ناوچــە جۆربەجۆرەکانــی 
جیهــان دا. ئــەو شــەڕە نێوخۆییانــەی کــە لــە جەزایــر و میســر لــەو چەنــد ســاڵەی ڕابــردوودا ڕوویــان 
داوە و ســەرچاوەکەیان بونیادگەرایــی ئیســامییە، وێــڕای ئــەوەی کــە قوربانییەکــی زۆریان بەدواوە 

بــووە، ئابــووری و قەیرانــی دراویــی ئەوانیشــی قەیرانیتــر کــردووە.
وەبەرچاوگرتنــی مــاف و ئازادییــە ئینســانییەکان لــە بەشــێکی زۆری ئــەم جیهانــەدا وەزعێکــی 
دڵتەزێنــی هەیــە و مافــی مــرۆڤ لــە زۆر جێــگا پێشــێل دەکــرێ. بــۆ ڕوون بوونــەوەی وەزعــی 
مافــی مــرۆڤ و چۆنیەتیــی وەبەرچاوگرتنــی لەالیــەن ئــەو واڵتانــەوە کــە بەیاننامــەی جیهانــی مافــی 
مرۆڤیــان ئیمــزا کــردووە، خــراپ نییــە ئیشــارەیەکیش بــە کۆنفڕانســی جیهانیــی ڕێکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان کــە بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە وەزعــی مافــی مــرۆڤ، لــە مــاوەی نێــوان 24ی جــۆزەردان تــا 
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4ی مانگــی پووشــپەڕی 1٣72ی هەتــاوی دا لــە شــاری وییــەن پێــک هــات، بکەیــن. 
لــەو کۆنفرانســەدا ســی هــەزار نوێنــەری ڕەســمی کــە لــە نێــوان ئەوانــدا نیزیکــەی هــەزار کــەس لــە 
بەرپرســان و مەقاماتــی دەوڵەتــی لــە 1٨0 واڵتــی دنیــادا دەبینــران، بەشــداربوون. دەســتووری کاری 
کۆنفرانــس هەمــوو ئــەو مەســەلە و واتــا گشــتییانەی دەگرتــەوە کــە پێوەندییــان بــە مافــی مرۆڤــەوە 
هەبــوو و لــە الیــەن ســکرتێری گشــتی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە، لــە ســێ مەســەلەی 
ســەرەکی دا کــە بڕیتــی بــوون لــە جیهانی بوونــی مافــی مــرۆڤ، دابین کردنــی ڕیــزە زەمانەتێــک بــۆ 

وەبەرچاوگرتنــی مافــی مــرۆڤ و دێموکراتیزاســیون پوخــت و فۆرمۆڵــە کرابــوون. 
ئــەوەی لــەو کۆنفرانســەدا ســەرنجڕاکێش بــوو، ئــەوە بــوو کــە بەشــێک لــە دەوڵەتــەکان کــە 
کۆمــاری ئیســامییش یەکێــک لــەوان بــوو، بــە بیانــووی هەبوونــی جیــاوازی لــە نێــوان داب و نەریــت 
و مەزهــەب و فەرهەنگــی کۆمەڵــە جیاجیــاکان دا، دژایەتییــان لەگــەڵ جیهانی بوونــی مافــی مــرۆڤ دا 
کــرد و دژی ئــەوە ڕاوســتان کــە ئــەو بەیاننامەیــە هەمــوو مرۆڤەکانــی ســەر ڕووی دنیــا بگرێتــەوە. 
واڵتانــی دیکــەی وەک چیــن، کــورەی شــیمالی، یەمــەن، ســوودان، ســووریە، بێرمــە و... بەگوێــرەی 
سیاســەتە دژی دێموکراتیکەکانیــان و بــە هــۆی ئــەوەی کــە مــاف ئازادییەکانــی هاوواڵتیــان دەخەنــە 
ژێــر پــێ، لەگــەڵ هــەر چەشــنە چاودێــری و زەمانەتێکــی نێونەتەوەیــی بــۆ وەبەرچاوگرتنــی مافــی 
مــرۆڤ دژایەتییــان کــرد. ئــەو واڵتانــە بــە کــردەوە بەرەیەکیــان پێک هێنــا و بــوون بــە کۆســپی 
ســەر ڕێــگای ئــەو کۆنفڕانســە بــۆ ئــەوەی نەتوانــێ هیــچ چەشــنە زەمانەتێکــی نێونەتەوەیــی بــۆ 
وەبەرچاوگرتنــی مافــی مــرۆڤ دەســتەبەر بــکا. ڕەفتــاری موحافەزەکارانــە و قازانج پەرســتانەی 
ــە  ــەی دەوڵەت ــات و پاکان ــۆ تەبلیغ ــاری ب ــی لەب ــردەوە زەمینەیەک ــە پێشــکەوتووەکانیش، بەک دەوڵەت
دژی دێموکراتییەکەکانــی وەک کۆمــاری ئیســامی پێــک هێنــا. لــە ئــاکام  دا ئــەو کۆنفڕانســە گەورەیــە 
ــە پێــش  ــا و ل ــۆ باشــترکردنی وەزعــی مافــی مــرۆڤ وەدەســت نەهێن ــازەی ب هیــچ دەســکەوتێکی ت
ــەکان  ــە ســازانی ســەرانی »حکوومەت ــۆن ئینســانی زۆرلێکــراو ب چــاوی موڵەق مــاوی ســەدان میلی

لەگــەڵ یەکتــر کۆتایــی پــێ هــات. 

ئێران لە سێبەری کۆماری ئیسالمی دا
ئــەوەی ئێســتا لــە ئێرانــدا  ڕادەبــرێ ئاکامــی پڕۆســەیەکە کــە لــە ڕێبەندانــی ســاڵی 1٣٥7ەوە 
لەگــەڵ هاتنــە ســەر کاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دەســتی پــێ کــردووە. پێشــبینیی 
وەزعــی ئێســتای ئێــران بــوو زۆر لــەو کەســانەی شــارەزای بناغــە فیکــری و ئیدئۆلۆژییەکانــی 

دەســەاڵتدارانی تــازەی واڵتەکەمــان بــوون، پێشــبینیەکی دژوار نەبــوو. 
ئــەوە تەنیــا ژمارەیــەک لــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا بــوون کــە بــۆ پاســاودانی پێوەندییــە بازرگانییەکانیــان 
لەگــەڵ ڕێژیــم وایــان نیشــان دەدا کــە گۆیــا ئــەو ڕێژیمــە بەرەبــەرە و پێ بەپێــی بــەرەوڕوو بوونــەوەو 
لــە ڕابــردووی خــۆی وەردەگــرێ و شــێوەی  لەگــەڵ گیروگرفتــە جۆربەجــۆرەکان، ئەزمــوون 
ماقووڵتــر و مەنتقی تــر دەگرێتــە بــەر. بــەاڵم ئێســتا پــاش تێپەڕبوونــی 1٦ ســاڵ لــە تەمەنــی پــڕ لــە 
شــوورەیی ئــەو ڕێژیمــە، نێوەرۆکەکــەی بــۆ خەڵکــی جیهــان ڕوون بۆتــەوە و هــەر لەبــەر ئەوەشــە 
کــە ئەمــرۆ ئەگــەر لــە نێوخــۆی ئێرانــدا کەســانێک هێشــتا دیفــاع لــە مانــەوەی ئــەو ڕێژیمــە دەکــەن، 
ــە بــاری مەزهەبییــەوە بــە ڕێژیــم بەســتراونەتەوە(  ــە ژماریەکــی کــەم لــەو کەســانە کــە ل )بێجگــە ل
ڕاســت ئەوانــەن کــە وەدەســت هێنانی قازانجــە مادییــەکان و پلەوپایــە و بەرپرســایەتی و جــاری 
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وایــە ژیانیشــیان لــە گــرەوی درێــژەی دەســەاڵتی ئــەو ڕێژیمــەدا دەبینــن و دیفاعــی ئــەوان لــە ڕێژیــم 
ــە دەرەوەی واڵتیــش مەســەلەکە عەینــی شــتە.  ــە قازانجــە شەخســییەکانیانە. ل ــاع ل ــە ڕاســتیدا دیف ل
واتــە لەوێــش مەبەســت وەدەســت هێنانی قازانجــە. دەبــێ چــاوەڕوان بیــن کــە ئــەو پێوەندییــە کــەم و 

نیوەچاڵنــەش بــەرەو کەم بوونــەوەی زیاتــر بچــن. 
ئێمــە بــە مەبەســتی هەڵســەنگاندنی ســەرلەنوێی وەزعــی ئێــران و ڕوون کردنــەوەی ئــەو ڕاســتییە 
کــە کۆمــاری ئیســامی بــەو جیهانبینــی و کردەوانــەی کــە لــە نێوخــۆدا هەیبووە، ناتوانــێ ئاڵوگۆڕێکی 
بنەڕەتــی بەســەر خــۆی دا بێنــێ. ئیشــارە بــە الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی وەزعــی ئێــران لــە مــاوەی ســێ 

ســاڵی ڕابــردوودا، واتــە لــە کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــەوە تــا ئێســتا دەکەیــن: 
ئابووریــی ئێــران ئێســتا لەچــاو ســەرجەمی ســااڵنی دەســەاڵتدارێتیی ئاخونــدەکان لــە خراپتریــن 
وەزعــی خۆی دایــە. نەوتــی ئێــران کــە ٨٥ تــا ٩0 لــە ســەدی ســەرجەمی ســادراتی واڵت پێــک  دێنــێ، 
گرینگتریــن ســەرچاوی داهاتــی ئێرانــە و بەرنامــە ئابوورییەکانــی ئێــران لەســەر بنەڕەتــی ئــەو 
ســەرچاوەیەی داهــات تەنزیــم دەکرێــن، جگــە لــە چەنــد مانگێکــی ســاڵی 71 کــە نرخەکــەی بــەرەو 
ژوور چــوو، دوایــە نرخــی هاتۆتــە خــوار. ســەرۆک کۆمــار دەڵــێ لــە ســاڵی 72 دا لــە بــەراورد 
کردنــی داهاتــە ئەرزییەکانــی ئێــران دا نرخــی هــەر بۆشــکەیەک نەوتیــان 20 دۆالر دیــاری کــردووە 
لــە حاڵێــک دا نرخــی نــەوت تــا 12 دۆالر دابەزیــوە. بــەاڵم ســەرۆکی مەجلیــس لــەو پێوەندییــەدا دەڵــێ: 
نرخــی هــەر بۆشــکە نەوتێــک 17 دۆالر حیســاب کــراوە بــەاڵم لــە واڵتــان نرخــی نەوتیــان یــەک جــێ 
هەتــا بۆشــکەی 11 دۆالر هێنایــە خــوارێ، بێ وەبەرچاوگرتنــی جیاوازیــی نێــوان ئــەو ڕەقەمانــەی لــە 
الیــەن ئــەو دوو بەرپرســە حکوومەتییــەوە باســیان کــراوە، هــەر بەپێــی قســەکانی ئــەوان، ئەگــەر وای 
دابنێیــن ڕادەی نەوتــی ســادراتیی ئێــران لــە ڕۆژدا 2/٥ میلیــۆن بۆشــکە بــووە، لــە ســاڵ دا ٥/٥ تــا ٣/7 
میلیــارد دۆالر کەســریی داهاتــی ئەرزیمــان دەبــێ و بــە ســەرنجدان بــەوە کــە نرخــی نــەوت ئێســتاش 
لــە حاڵــی ڕکــوود دایــە، کەمبوونــی داهاتــی ئــەرزی لــە ســاڵی 7٣دا گەیوەتــە ســنووری ٨ میلیــارد 
دۆالر. ئــەو هاتنەخوارێــی داهــات لەســەر هەمــوو بەرنامــە حکوومەتییــەکان زۆر شــوێنەواری نالەبار 
دادەنــێ. بــۆ نموونــە جگــە لــەوەی بەرنامــەی ٥ ســاڵەی یەکەمــی ئابووریــی ئاغــای ســەرکۆمار کــە 
پــاش شــەڕی ئێــران و عێــراق پەســند کرابــوو، تووشــی شــکان و ناکامــی هــات، بەرنامــەی ٥ ســاڵەی 
دوویەمیــش کــە دەبوایــە لــە ســەرەتایی ســاڵی 7٣ ڕا بەڕێــوە چووبــا، بــۆ مــاوەی نیزیــک بــە ســاڵێک 
وەدوا خــرا. ڕێژیــم لەبــەر کەســریی داهــات نەیتوانــی قەرزەکانــی ئــەو واڵتانــە بداتــەوە کــە پێوەندیــی 
بازرگانیــی لەگەڵیــان هەیــە. ئــەو قەرزانــە بــە زیاتــر لــە ٣0 میلیــارد دۆالر دانــراون و نیزیکــەی 10 
ــی ئەڵمــان و ژاپــۆن مــاوەی  ــە ســاڵی 72 دا واڵتان ــە کــە گەرچــی ل ــاردی، قــەرزی کورت خایەن میلی
دانــەوەی قەرزەکانیــان بــۆ ئێــران تــازە کــردەوە، بــەو حاڵــەش ئێــران توانــای نەبــوو بیانداتــەوە. ئــەو 
قــەرزە کورت خایــەن و دڕێژخایەنانــە بەهەرەیەکــی گورچوبــڕ دەخەنــە ســەر ئابووریــی شــپرەزی 
ــوودا  ــە ٦ ســاڵی داهات ــران ل ــد« ڕێژیمــی ئیســامیی ئێ ــاری ئابووریــی »می ــەی گۆڤ ــە گوت ــران. ب ئێ
دەبــێ لــە بــڕی قــەرزە دواکەوتووەکانــی خــۆی، ســااڵنە ٣ میلیــارد و 120 میلیــون دۆالر بەهــرە بــدا 
کــە ئــەو ڕەقەمــە 20 تــا 2٥ لــە ســەدی داهاتــە نەوتییەکانــی ئێــران هەڵ دەلووشــێ. گۆڤــاری »میــد« 
پاشــان دەنووســێ نرخــی ئاوســان )تــورم( لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر لــە ٥0 % بــووە و نرخــی 

بێکاریــش لــە نێــوان نرخــی ڕەســمیی ســەدی 11 و نرخــی غەیــرە ڕەســمیی ســەدی 2٥ دا بــووە. 
بانکــی جیهانــی لــە تازەتریــن ڕاپۆرتــی خــۆی دا لــە بــارەی بەرهەمــی ناخالیســی نێوخۆیــی هەشــت 
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واڵتــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و شــیمالی ئەفریقــاوە ڕایگەیانــد کــە هەڵدانــی بەرهەمــی ناخالیســی 
نێوخۆیــی ئێــران لــە ســەدی 10/٥ لــە ســاڵی 1٩٩1 گەیشــتۆتە ســەدی ٣ لــە ســاڵی 1٩٩٣دا. ئاکامــی 
ڕاســتەخۆ و دەســت بە جێی ئــەو هاتنەخــوارەی داهــات هاتنــە خــواری خێــرای نرخــی ڕیــاڵ بــووە. 
بــە وتــەی ڕۆژنامــەی »رســالت« لــە ٦ تــا 2٣ ســەرماوەزی ســاڵی 72 واتــە لــە مــاوەی کەمتــر لــە 
مانگێکــدا نرخــی دۆالر لــە 177٥ ڕیاڵــەوە بــووە بــە 22٣٥ ڕیــاڵ و ئێســتا هــەر دۆالرێــک نزیــک بــە 
٥000 ڕیــاڵ موعاملــەی پــێ  دەکــرێ. هاتنەخوارێــی خێــرای نرخــی ڕیــاڵ، بەجۆرێــک بــەرەو ژوور 
چوونــی قیمەتەکانــی بــەدواوە بــووە، کــە زۆر جــاران ئــەو مووچەیــەی کارمەندێــک وەری دەگــرێ 
بەشــی کرێــی خانووەکــەی نــاکا. قیمەتــی شــتومەکی خواردەمەنــی و دەرمــان کــە بەشــی هــەرە 
ــە دەرەوەڕا واریــد دەکــرێ بــە شــێوەیەک چۆتــە ســەرێ کــە ژیانــی خەڵــک بەجۆرێکــی  زۆریــان ل
ــە  ــر ل ــران، ئێســتا زیات ــی ئێ ــی نووســراوەکانی چاپەمەنی ــە مەترســی. بەپێ سەرســۆرهێنەر کەوتۆت

نیــوەی خەڵکــی واڵت، لــە ژێــرەوەی خەتــی فەقــردا دەژیــن. 
ڕۆژنامــەی »جهــان اســام« لــە یەکێــک لــە ژمارەکانــی خــۆی دا لــە زمانــی سەرپەرســتی بەشــی 
ــە ســاڵی 1٣72دا النیکــەم  »مســمومین«ی نەخۆشــخانەی ئیمــام ڕەزای مەشــهەد دەنووســێ کــە ل
2٦00 کــەس لــە ئوســتانی خوراســان لــە ڕێــگای دەرمانــە ئارام کــەرەوەکان و ژارە جۆربەجــۆرەکان 
هەوڵــی خۆکوشــتنیان داوە کــە بەشــێکی زۆر لــەو خۆکوشــتنانە لــە ئاکامــی فشــارە ئابوورییــەکان دا 
بــووە. هاتنەخوارێــی داهاتــی ئێــران زۆر شــوێنەواری نالەبــاری لــە ژیانــی کۆمــەڵ دا بەجــێ هێشــتوە. 
ئاکامــە حاشــاهەڵنەگرەکانی وەزعــی  لــە  )فحشــا(  بەرتیل خــۆری و خۆفرۆشــی  دزی، جینایــت، 
خراپــی ئابووریــی خەڵکــن کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر لــە ئێــران پەرەدەســتێنێ. پــەروەردە و فێرکــردن، 
ــدی  ــە تون ــران ب ــی ئێ ــاری ئابووری ــەر شــپرزەیی ب ــەوە لەب ــاری ئاوەدان کردن لەش ســاغی و کاروب
لــە تەنگانــە کەوتــوون. بەپێــی نووســراوەی گۆڤــاری مانگانــەی »گــزارش« ئەگــەر پــەروردە و 
فێرکــردن بیــەوێ لــە النیکەمــی ئیســتانداردەکانی پێوەندیــدار بــە فــەزای ئامووزشــییەوە نیزیــک 
بێتــەوە دەبــێ هــەر ســاڵەی 2٥ هــەزار کاس بــۆ دەرس خوێنــدن ئامــادە بــکا، ئــەوەش لــە حاڵێک دایــە 
کــە ئــەو وەزارتخانەیــە تەنیــا دەتوانــێ 12 هــەزار کاس دروســت بــکا. ئاکامەکــەی دەبێتــە ئــەوە کــە: 
بــە گوتــەی »محەممــەد حوســین توکولــی«، بەڕێوەبــری گشــتیی پــەوروردە و فێرکردنــی تــاران 
لــە ســاڵی خوێندنــی 7٣-72 دا لــە ناوچــەی »ڕوبــات کەریــم«ی تــاران مەدرەســەکان ٥و ٦ شــیفتی 

بــوون. 
ئامــووزش و پــەروەرش بــەو مامۆســتایانەوەش کــە ئێســتا هەیەتــی ســاڵی زیاتــر لــە 11 هــەزار 
مامۆســتای زانســتگادیتووی تــازەی بــۆ دەرس گوتنــەوە لــە قۆناغــی ناوەنــدی دا  پێویســتە. بــەاڵم 
ــی 7 هــەزار لیســانس دەکا و  ــدن و لەســەر کار دامەزراندن ــەی بەشــی پێگەیان بودجــە و ئیمکاناتان

هەمــوو ســاڵێ لەگــەڵ کەمبوونــی 4 هــەزار مامۆســتا بەرەوڕوویــە. 
بــەاڵم ئــەوەی لــەو پێوەندییــەدا سەرنج ڕاکێشــە ئــەوەی کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ســەرەڕای 
ئــەوە وەزعــە ئابوورییــە شــپرزەیە کــە هەیەتــی لەســەر چــەک کڕیــن بەردەوامــە. بــەم چەشــنە 
ــۆ  ــرێ ب ــدی بک ــی تەولی ــە و بنیاتەکان ــەوە ســەرفی بنک ــی ئ ــی واڵت لەجیات بەشــێکی زۆر لــە داهات
ــان  ــی چەک ســازی، ی ــی کۆمپانیاکان ــە گیرفان ــەوە، دەچێت ــر بێت ــک بەرزت ــی خەڵ ــەوەی ئاســتی ژیان ئ
دەدرێ بــە تاقمــە ئاژاوەچییــە بنیادگــەراکان لــە ناوچــەدا بــۆ ئــەوەی شــەڕ و ماڵوێرانــی زیاتــر بکــەن. 
ســەڕەرای ئــەو فشــارە ئابوورییــە کــە لەســەر شــان و ملــی زۆربــەی هــەرە زۆری حەشــیمەتی ٦0 
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میلیۆنیــی ئێــران قۆرســایی دەکا، بەڕێوەچوونــی توندوتیژتریــن و نائینســانی ترین دیکتاتۆرییــەکان، 
ئــەو فشــارەی چەنــد بەرامبــەر کــردووە. ڕێژیــم تــا ئێســتاش نەتەنیــا ئیجــازەی موخالەفــەت بەڵکــوو 
جۆرێکــی دیکــە بیرکردنــەوە )دگراندیشی(شــی بــە چاپەمەنــی نــەداوە. لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی 
ڕابــردوودا زۆر جــاران و هــەر جــارەی بــە بیانوویــەک هەڵــی کوتاوەتــە ســەر ڕۆژنامــەکان کــە ئێمــە 
ئیشــارە بــەو نموونانــە دەکەیــن: تەقاندنــەوەی دەفتــەری باڵکــراوەی »دنیــای ســخن« لــە بانەمــەڕی 
1٣71دا، ڕاگرتنــی باڵوبوونــەوەی گۆڤــاری »دریچــە گفتگــو«، پێشــگیری لــە باڵوبوونــەوەی گۆڤــاری 
»راە مجاهــد«، وەســتاندنی گۆڤــاری »آینــەی اندیشــە« لــە 24/ 7/ 1٣72دا، ڕاگرتنــی گۆڤــاری 
»گــردون« بــۆ مــاوەی چەنــد مانگێــک لــە ســاڵی 1٣71 دا و کێشــانی سەرنووســەرەکەی بــۆ 
دادگا، زیندانــی کردنــی »عەبــاس عەبــدی«، دەبیــری ڕۆژنامــەی »ســام« و پەک خســتنی گۆڤــاری 
ــارە  ــەو گۆڤ ــم زادە« کاریکاتۆریســتی ئ ــر کەری ــی »مەنووچیه ــی کردن ــارت« و زیندان زانســتیی »ف
لــە 1٣7٣/٣/24 دا و قەدەغــە کردنــی  ئیمتیــازی باڵوکــراوەی »حــوادث«  و هەڵوەشــاندنەوەی 

ڕۆژنامــەی »جهــان اســام« لــە مانگــی 11ی ســاڵی 7٣.
  بــەو پێیــە تەنیــا ئــەو بەشــە لــە چاپەمەنــی ئیجــازەی باڵوبوونووەیــان هەیــە کــە لەگــەڵ ڕێژیــم 
هاوهەنــگاو بــن. بەرنامەکانــی تەلەڤیزیــوون و ڕادیــۆش هــەر لــەو قوماشــەن. لــە موحیتێکــی ئــاوادا 
ــی  ــەن مۆرەکان ــە الی ــش ل ــۆڕم و شــکڵی جلوبەرگــی خەڵکی ــەت ف ــە گشــتییەکان و تەنان ــە ڕاگەیەن ک
ــی  ــە ویدئوییەکان ــە فیلم ــان کردۆت ــی الوەکان ڕووی ــە تایبەت ــک ب ــرێ، خەڵ ــاری دەک ــی دی حکوومەت
ڕۆژئــاوا و بەرنامــە تەلەڤیزیونییــە غەربییــەکان کــە لــە ماهــوارەوە بــاڵو دەبنــەوە. جــا ئــەوکات 
ڕێژیــم هەڵــاڵ و هەنگامــە وەڕێ دەخــا کــە هێرشــی فەرهەنگیــی ڕۆژئــاوا بــۆ ســەر ئێــران دەســتی 
پــێ کــردووە و خەباتــی لەگــەڵ دەکا، ئاکامەکــەی دەبێتــە ئــەوە کــە پــاش چەنــد مانــگ بــاس و قســە 
لــێ کــردن لــە مەجلیــس و هــات و هاوارێکــی زۆر لــە بــارەی قەدەغــە کرانــی ویدئــۆوە پاشەکشــە 
دەکا. بــەاڵم ئانتێنــە ماهوارەییــەکان قەدەغــە دەکا و بــەم چەشــنە گیروگرفتێکــی گــەورەی دیکــە بــۆ 

خــۆی ســاز دەکا. 
ئاشــکرایە ئەوکاتــە کــە ئــازادی بارگەوبنــە دەپێچێتــەوە و دیکتاتــۆری لــە ئاشــکراترین شــکڵی 
خــۆی دا مەیدانــداری دەکا، مافــی مرۆڤیــش ئــاداری بەســەر پاداریەوە نامێنێ، هەر لەبەر ئەوەشــە کە 
وەزعــی مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران دا بــە تــەواوی دڵتەزێنــە. لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا هــەرکات 
لــە الیــەن مافــی مرۆڤــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و کۆمیســیۆنە فەرعییەکانــی و ڕێکخراوەکانــی 
ــاری  ــی کۆم ــۆڕێ، حکوومەت ــە گ ــەوە هاتۆت ــی مرۆڤ ــارەی ماف ــە ب ــەوە، قســە ل ــی مرۆڤ ــەی ماف دیک
ئیســامیی ئێــران نــاوی لــە ســەرووی ئــەو واڵتانــەدا بــووە کــە مافــە ئینســانییەکانیان تێــدا پێشــێل 
دەکرێــن. کەمایەتییــە مەزهەبییــەکان هــەروا لەژێــر فشــاری تونــدی حکوومــەت دان. زیندانی کــردن 
و ئەشــکەنجەدانی بەهاییــەکان و تێــرۆری 2 کــەس لــە قەشــە مەســیحییەکان لــە ســاڵی 7٣ دا لــەو 
ــی ئینســانی  ــە ســیمای دژی ــوو و جارێکــی دیک ــان هەب ــەوەی جیهانیی ــە دەنگدان ــوون ک مەســەالنە ب

ڕێژیمیــان نیشــان  دا. 
درێــژەی کوشــتار و تێــرۆری موخالیفانــی سیاســی ســیمای واقیعیــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 
خســتۆتە بەرچــاوی بیــروڕای گشــتی جیهانــی. بەردەوامیــی دادگای برلیــن بــە مەبەســتی موحاکمــە 
ســادق  دوکتــور  تێــرۆری  بــە  ســەبارەت  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  تێرۆریســتەکانی  کردنــی 
شــەرفکەندی و هاوڕێیانــی کــە ئێســتا زیاتــر لــە ســاڵێک لــە دڕێــژەی ئــەو تێ دەپــەڕێ و هەروەهــا 
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موحاکەمــەی بەڕێوەبەرانــی تێــرۆری دوکتــور »شــاپور بەختیــار« کــە لــە ) 2ی نوامبــری تــا ٨ ی 
دیســامبری 1٩٩4 (دا لــە پاریــس بەڕێــوە چــوو، هەرچەنــد ســازانی دەوڵەتــی فەرانســە لەگــەڵ ئێــران 
تێــدا بەرچــاو بــوو، بــەو حاڵــەش بەکــردەوە بــوو بــە دادگایی کردنــی ئێــران و نەخشــێکی گرینگیــان 

لــە ناســاندنی ســیمای تێرۆریســتیی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا هەبــووە. 
یەکــی دیکــە لــە سیاســەتە دژی گەلییەکانــی ڕێژیمــی ئیســامی هــەوڵ و تەقــەالی بێ وەچانــی 
ئــەو ڕێژیمــە بــۆ دەست ڕاگەیشــتن بــە چەکــی کۆمەڵ کــوژی ئەتۆمییــە. ڕێژیــم ئیددیعــا دەکا کــە 
لــەو هــەوڵ و تەقەالیــە تەنیــا ئامانجــی ئاشــتیخوازانە وەک دابین کردنــی ئینیرژیــی هەیــە. بــەاڵم 
ــە  ــەوە یەکێــک ل ــی ئینیرژییی ــارەی ســەرچاوەکانی دیکــەی دابین کردن ــە ب ــران ل ــێ کــە ئێ ــە نەزان کێی
دەوڵەمەندتریــن واڵتانــی جیهانــە و پێوســتییەکی بــە تەقــەال بــۆ وەدەســت هێنانی ئــەو ســەرچاوەیە 
نییــە؟ بــەم جــۆرە دردەکــەوێ کــە ڕێژیــم بــۆ هێندێــک ئامانجــی ئاژاوەگێڕانــەوە و مەزنیخوازانەیــە 
ــن و  ــەوە خەرجــی کڕی ــە دڵئاوایی ــران ب ــوری خەڵکــی ئێ ــاو و دەرمــان و دوکت ــان و ئ ــی ن کــە پووڵ

وەڕێ خســتنی ڕێئاکتــۆڕە ئەتۆمییەکانــی دەکا. 

سیاسەتی خاریجیی ڕێژیم:
نێوخۆییەکــەی  وەزعــە  لــە  نێونەتەوەییــەوە  ڕوانگــە  لــە  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  وەزعــی 
ــە  ــردەوە ڕەنگدانەوەیەک ــە ک ــادا سیاســەتی دەروە ب ــی دنی ــوو جێیەک ــە هەم ــە ل ــە. چونک باشــتر نیی
لــە سیاســەتی نێوخۆیــی دەوڵــەت. پــاش ڕووخانــی حکوومەتــی یەکیەتیــی  شــووڕەویی پێشــوو و 
دروســت بوونی ژمارەیــەک لــە واڵتانــی ســەربەخۆ لــە ئاســیای نێوەڕاســتدا کــە دراوســێی ئێرانــن و 
لەبــاری مێژوویــی و فەرهەنگییــەوە لــە ئێــران نیزیکــن، ڕێژیــم هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە دەتوانــێ 
لــە ڕێــگای هەڵفریواندنــەوە ســەرنجی خەڵکــی ئــەو واڵتانــە بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ و لەژێــر ئــااڵی 
خــۆی دا کۆیــان بکاتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە ســەفەری پەیتــا پەیتــای ویایەتــی، وەزیــری کاروبــاری 
دەرەوە و هەیئەتــە جۆربەجــۆرەکان و ســەرەنجام شەخســی ســەرۆک کۆمــار بــۆ ئــەو واڵتانــە 
دەســتی پــێ کــرد و لــە پێنــاوی ئــەو سیاســەتانەدا ڕادەیەکــی زۆر شــتومەکی خواردەمەنــی بــە 
قیمەتێکــی زۆر هــەرزان بــۆ ئــەو واڵتانــە بــەڕێ کــرا، بــەاڵم لــەو مەیدانەشــدا لەبەرامبــەر ڕەقیبەکــەی 
ــەت   ــک و تەنان ــان، ئێتنی ــی زم ــۆی نیزیکی ــە ه ــە ب ــە تورکی ــک شــکا؛ چونک ــەدا تێ ــە تورکی خــۆی وات
نیزیکایەتیــی مەزهەبــی لەگــەڵ دانیشــتووانی ئــەو کۆمارانــە کــە زۆربەیــان ســوننی مەزهەبــن، توانیــی 

ئــەوان زیاتــر بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ. 
ئاشــتیی نێــوان فەلەســتینییەکان و ئیســرائیل و پاشــان نێــوان ئــۆردۆن و ئیســرائیلیش زیاتــر لــە 
پێشــوو دەوڵەتــی ئێرانــی تەریــک کــردەوە و بــە ئیمزاکرانــی چاوەڕوان کــراوی ڕ ێککەوتننامــەی 
ــەدوا دادێ، بەشــێوەیەکی  ــان ئاشــتیی ئیســرائیل و لوبنانیشــی ب ــە بێ گوم ئیســرائیل و ســووریە ک
گشــتی پێگەکانــی »حیــزب اللــە« و تاقمــە ورد و درشــتەکانی دیکــەی ســەر بــە حکوومەتی ئیســامی، 
دەبــێ بارگەوبنــەی خۆیــان بپێچنــەوە، یــان النیکــەم بەشــێوەی چەکــدار حوزووریــان نەبــێ. چوکــە 
حافــز ئەســەد لــە چاوپێکەوتــن لەگــەڵ بیــل کلینتــۆن، ســەرۆک کۆمــاری واڵتــە یەکگرتووەکانــی 
ئەمریــکادا بەڵێنــی داوە پــاش ڕێککەوتــن لەگــەڵ ئیســرائیل لەســەر مەســەلەی جــۆالن، ئــەو چەکانــەی 
بەبایــی برسێتی چێشــتنی خەڵکــی ئێــران لــە ئیختیــاری دارودســتەی حیزبوڵــاڵ نــراون، یــەک جــێ کــۆ 

بکاتــەوە و دەســتیان بەســەر دابگــرێ. 
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ئەگەرچی عێراق، دراوسێی ڕۆژئاوای ئێران بەهۆی گەمارۆی توندی ئابووری و بۆ دابین کردنی 
بەشــێک لــە پێداویســتییەکانی جۆرێــک توجارەتــی »پایاپــای« لەگــەڵ ئێــران دامەزرانــدووە، بــەاڵم لــە 
بــاری سیاســییەوە پێوەندییەکانیــان بەتــەواوی خراپــە. مەســەلە ســەرەتایی و بنچینەییــەکان بــۆ لــە 
نێوبردنــی ئاڵــۆزی و ساردوســڕی وەک گۆڕینــەوەی دیلــەکان و گەڕاندنــەوەی فڕۆکــە عێراقییــەکان 

بــۆ عێــراق هێشــتا وەک مەســەلەیەکی چارەســەرنەکراو ماونەوە. 
پێوەندیــی ئێــران لەگــەڵ واڵتانــی کەنــداوی فارســیش باشــتر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دراوســێیەکانی 
ــوو  ــەی ئەب ــی ســێ دووڕگ ــی خاوەنیەت ــی لەســەر ماف ــی یەکگرتــووی عەڕەب ــە. ئیمارات ــەی نیی دیک
ــی  ــەوەی ڕێبەران ــرێ و دوا کۆبوون ــێ دادگ ــەروا پ ــی چــووک ه ــەورە و تومب ــی گ مووســا و تومب
ــران کــرد کــە  ــە ئێ ــوە چــوو داوای ل ــوەری 7٣دا بەڕێ ــە 2٨ خەزەڵ ــارس کــە ل ــداوی ف ٦ واڵتــی کەن
»اشــغال«ی ئــەو ســێ دوڕگەیــە کۆتایــی پــێ بێنــێ و یەکێــک لــەو ڕێبەرانــەی ئــەو داوایەیــان ئیمــزا 
کــردووە، حافــز ئەســەد، تاقانــە دۆســتی ئێــران لەنێــو واڵتانــی عەرەبیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دایە 
کــە تــا ئێســتا بــە میلیــارد دۆالر لــە ســەروەتی خەڵکــی ئێــران بەشــێوەی ڕاســتەخۆ و ناڕاســتەخۆ بــە 

واڵتەکــەی ئــەو، واتــە ســووریە دراوە. 
دەســتێوەردانی ئێــران لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ئەفغانســتان دا و بەتایبەتــی پشــتیوانی لــە حیزبــی 
یەکیەتیــی ئیســامی بــۆ ئازادیــی ئەفغانســتان کــە لــە شــیعەکانی ئــەو واڵتــە پێــک هاتــووە، یەکێــک لــە 
هۆکارەکانــی ئــاژاوە لــە ئەفغانســتان و ناڕەزایەتیــی قۆڵەکانــی دیکــەی ئەفغانییــەکان لــە حکوومەتــی 
ئێــران بــەدواوە بــووە. بــە جۆرێــک کــە ڕێبەرانــی حکوومەتــی ئەفغانســتان داوایــان لــە ئێــران کردووە 

واز لــە دەســتێوەردانی کاروبــاری نێوخۆیــی ئەفغانســتان بێنــێ. 
بــەم جــۆرە دەبینیــن کــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران لەســەریەک لەگــەڵ دراوســێیەکانی پێوەندییەکی 
ــۆ سیاســەتی  ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەو پێوەندییان ــی ئ ــە و ســارد و ســڕ بوون سیاســیی دۆســتانەی نیی
فراوانخــوازی و دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ئــەو واڵتانــەدا کــە ئاکامــی تــا ئێســتا بریتــی 
بــووە لــە تەریک کەوتنــەوی هەرچــی زیاتــری کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچــەدا و نائــارام بوونــی 

ســنوورەکانی. 
مەســەلەیەکی گرینگــی دیکــە لــەو پێوەندییــەدا کــە جێــگای ســەرنجە، ئەوەیــە کــە ســفارتخانەکانی 
ــەو  ــی ئ ــی کاری سیاســی خەریکــی کاری جاسووســی و ئامــادە کــردن و یارمەتیدان ــران لەجیات ئێ
تێرۆریســتانەن کــە لــە تارانــەوە »مەئموورییــەت«ی تێرۆریــان پــێ دەســپێردرێ. ئــەو ڕاســتییە لــەو 

ئاخریانــەدا بــە شــێوەیەکی ڕەســمی لەالیــەن پۆلیســی ئەمنییەتــی ئەڵمانــەوە ڕاگەیەنــدرا. 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕۆژئــاوادا دەزانیــن کــە ئێــران لەگــەڵ واڵتــە یەکگرتووەکانی ئەمریــکا پێوەندیی 
سیاســیی نییــە. بــەاڵم واڵتــە ئورووپاییــەکان بــە هــۆی پــڕ ســوودبوونی بــازاری ئێــران، پێوەندیــی 
پێوەندییەکــی  بازرگانییــەدا  پێوەندییــە  ئــەو  تەنیشــت  لــە  و  دامەزرانــدووە  لەگــەڵ  بازرگانییــان 
ــد  ــە چەن ــە )توجــاری و سیاســی(یانە ل ــەو پێوەندیی ــەاڵم ئ ــووە. ب ــک هات بەرتەســکی سیاســییش پێ
ســاڵی ڕابــردوودا نــەک هــەر لــە پەرەگرتــن دا نەبــوون بەڵکــوو لــە زۆر بواریــش دا الوازتــر بــوون. 
بانکــی جیهانــی ســاڵی زاینیــی  1٩٩4، لــە دانــی قــەرز بــە ئێــران خــۆی بــوارد. ئەڵمــان، ژاپــۆن )کــە 
دیــارە ژاپــۆن لــە واڵتــە ئورووپاییــەکان نییــە( و فەڕانســە کــە گەورەتریــن ڕەقەمــی موعامەلــە 
لەگــەڵ ئێرانیــان هەبــووە، لەبــەر داماویــی ئێــران لــە دانــەوەی بەوەختــی قەرزەکانــی دا  لەســەریەک 
ســادراتی خۆیــان بــۆ ئێــران بــە ڕادەی یــەک لــە ســێ کــەم کردۆتــەوە کــە ئەمــە بۆخــۆی لــە چوونــە 
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ســەرێی خێــرای قیمەتــەکان لــە ســاڵی 7٣دا نەخشــێکی بنەڕەتیــی هەبــووە. کەوابــوو بەپێچەوانــەی 
پێ بەپێــی  دواییــدا  ســاڵەی  چەنــد  لــەو  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  هێندێکیــان،  بیرکردنــەوەی 
بردنەســەرێی شــێوەکانی دیکتاتــۆری لــە نێوخــۆدا، پشــتیوانانی خــۆی لــە ئاســتی نێونەتەوەییــش دا 

ــەوە. ــەوان بەرتەســکتر بۆت ــدی لەگــەڵ ئ نیگــەران کــردووە و پێوەن
ئــەو کۆمەڵــە هۆکارانــە لــە سیاســەتی خاریجیــی ڕێژیــم و کردەوەکانــی لــە نێوخــۆدا ئیشــارەیان 
ــی  ــان نییــە، ڕێژیم ــی ئیشــارە کــردن بــە هەمووی ــە کــە لێــرەدا دەرەتان ــرا و زۆر هــۆی دیک ــێ ک پ
ــوون. فشــارە  ــی ڕاگرت ــەر یەک ــە بەرامب ــەڵ وان ل ــەوە و لەگ ــک دوور کردۆت ــە خەڵ ــی ل ئاخوندەکان
ئابوورییــەکان، نەبوونــی ئــازادی و ئەمنیــەت، بێ کیفایەتــی بەڕێوەبەرانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
ــاری واڵت دا، بێــکاری، فــەرق و جیاوازی دانانــی جۆراجــۆر، فەســادی ڕوو  ــە ئیدارەکردنــی کاروب ل
لەزیادبــوون، درۆ کــردن و خەڵــک خەڵەتانــدن وایــان لــە خەڵکــی ئاســایی کــردووە ژیانیــان بــۆ 
تەحەممــول نەکــرێ. شــازدە ســاڵ ســەبر و چاوەڕوانــی و دڵخۆش کــردن بە بەڵێنــی هەڵخەڵتێنەرانەی 
ــەک هــەر  ــەر ئەوەشــە کــە ن دەســەاڵتداران کاســەی ســەبری خەڵکــی ســەرڕێژ کــردووە. هــەر لەب
ــن ســەرکەوتنێکی وەدەســت  ــە دەرەوی واڵت دەژی ــە ل ــی ک ــە ڕاکێشــانی پســپۆڕانی ئێران ــم ل ڕێژی
 نەهێنــاوە، بەڵکــوو ڕۆژ بــە ڕۆژ ژمــارەی ئــەو کەســانەی هەمــوو مەترســییەک بــە مەبەســتی ڕاکــردن 
لــە واڵت قبــووڵ دەکــەن و لەگــەڵ الفــاوی موهاجیــران دەکــەون، زیاتــر دەبــێ. ئــەو ڕەوتــە بەتایبەتــی 
لــەو بارەیــەوە بــە شــتێکی گرینــگ دادەنــرێ کــە ســەرەڕای ســەرکوتی تونــدی خەڵکــی نــاڕازی، لــەو 
دوو ســاڵەی دوایــی دا، جــاڕز بــوون و بێــزاری دەڕبڕینیــان لــە خەڵکێــک دیــوە کــە بــۆ خۆیــان بــۆ 

هێنانــە ســەرکاری ئــەو ڕێژیمــە درێغییــان لــە هیــچ شــتێک نەکــرد. 
بێجگە لەو هەموو خۆپیشــاندان و مانگرتنانە کە لێرە و لەوێی واڵت ڕوویان داوە، خۆپیشــاندانی 
خەڵکــی مەشــهەد، ئــەراک، زاهیــدان، تەورێــز، قەزویــن، شــاهی، نەجــەف- ئابــاد و ئیســفەهان و 
ئەوەنــدە بەربەریــن و گــەورە بــوون کــە ڕێژیــم  ســەرەڕای هەمــوو هــەوڵ و تێکۆشــانێک نەیتوانــی 
ــوو.  ــادا هەب ــە ڕادەی واڵت و دنی ــان ل ــێ. چونکــە دەنگدانەوەیەکــی بەرینی سەرپۆشــیان لەســەر دان
ئــەو کۆمەڵــە ناڕەزایەتی دەربڕینــەی خەڵــک کــە زۆربــەی دروشــمەکانی ئــەوان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
داوای ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامیدا بــوون، بــە جۆرێــک کاربەدەســتانیان نیگــەران کــرد و لــە 
ســەرەنجامی کاری خۆیانــی ترســاندن کــە لــە مەجلیســی شــوڕای ئیســامیدا قانوونێکیــان پەســند 
کــرد کــە بەپێــی ئــەو، بەکرێگیراوانــی کۆمــاری ئیســامی لــە کوشــتاری خەڵکــی خۆنیشــاندەردا 

دەســتیان بەتــەواوی ئاوەاڵیــە. 
جگــە لــە خۆنیشــاندانی ســەر شــەقامەکان، ئــەوەی لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا ســەرنجڕاکێش 
بــووە، ئیعترازنامــەی ژمارەیــەک لــە ئەفســەرە پایەبەرزەکانــی ئەرتەشــی کۆمــاری ئیســامی بــە 
مەبەســتی بێزاری دەڕبرێــن لــە ســەرکوتی خەڵکــی بــوو. بەگوێــری هەواڵــەکان ئــەو ئەفســەرانە لــە 
نامەیەکــدا بــۆ ڕێژیــم نووســیوانە گوتوویانــە ڕێژیــم نابــێ لــە هێــزی ئەرتــەش بــۆ ســەرکوتی خەڵــک 
کەڵــک وەربگــرێ. چونکــە ئەرکــی ئــەوان پارێــزگاری لــە ســنوورەکانی واڵتــە. جگــە لەوانــەش دەبــێ 
ئیشــارە بــە نامەیەکــی ڕەخنەگرانــە بکــرێ کــە 1٣4 کــەس لــە نووســەران و شــاعیران و وەرگێڕانــی 
بەناوبانگــی واڵت بــە مەبەســتی دەنگ هەڵبڕیــن دژی سانســۆر ئیمزایــان کــردووە و لــە نامــەی 

ــدا خوازیــاری پێکهاتنــی کانوونێکــی ســەربەخۆی نووســەران بــوون.  خۆیان
مەســەلەیەکی دیکــە لــە 2-٣ ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر خــۆی دەرخســتووە، ناکۆکیــی نێــوان ئاخوندە 
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ــە  ــن و ب ــی دەرکەوت ــی خومەین ــاش مردن ــە پ ــەو ناکۆکییان دەســەاڵتدارەکانی ســەتحی ســەرەویە. ئ
مردنــی ئایەتوڵــا گوڵپایەگانــی لــە ئێــران و ئایەتوڵــا خۆیــی لــە نەجــەف کــە لــە مەرجەعــە گــەورە و 
ناســراوەکانی دنیــای »تشــیع« بــوون، توندتــر بــوو. هەرچەنــد زانــا ئایینییەکانــی حــەوزەی عیلمیــەی 
قــوم و ئیســفەهان ، مەرجەعییــەت و ڕێبەڕایەتیــی خامنەییــان، پێشــتر ڕەت کردبــۆوە، بــەاڵم پــاش 
مەرگــی ئایەتوڵــا ئەراکــی جارێکــی دیکــە ئاخوندەکانــی دەوروبــەری خامنەیــی، ئەویــان بــۆ مەقامــی 
مەرجەعــی تەقلیــد قــوت کــردەوە تــا بەڵکــوو بــەم جــۆرە ناوبــراو بتوانــێ لــە ڕێــگای کەڵک وەرگرتــن 
لــە بەرزتریــن هێــزی مەزهەبییــەوە مانــەوەی حکوومەتــی خــۆی دەســتەبەر بکا. بــەاڵم دوای ناهومێد 
بــوون لــە ســەرکەوتن لــەو مەیدانــی ملمانێیــەدا، خامنەیــی ڕایگەیانــد کــە ئامــادەی وەرگرتنــی 
ــی موســوڵمانانی  ــی مەرجەعییەت ــۆ قبووڵ کردن ــا ب ــە و تەنی ــران دا نیی ــە نێوخــۆی ئێ ــەت ل مەرجەعیی

دەرەوە ئامادەیــی دەربــڕی. 
ــە  ــە ل ــەم ناکۆکییان ــەوە کــە ئ ــە هــۆی ئ ــووە ب ــدە دەســەاڵتداران دا ب ــو ئاخون ــی ناکۆکــی لەنێ بوون
ئاســتێکی خوارەوەتریــش دا لەنێــوان ئاخونــدەکان و ســوپا و ئۆرگانــە حکوومەتییەکانــی دیکــەدا 
گیروگرفتی زۆر پێک بێنێ بە چەشــنێک کە هەر ئێســتا ژمارەیەک لە ڕوحانییە بەرهەڵســتکارەکان، 

فەرماندەرانــی ســوپا و ئەرتــەش لــە دەستبەســەری دا دەژیــن. 
بــەاڵم هــەر لێــرەدا دەبــێ ئیشــارە بکــرێ کــە گەرچــی بوونــی ئــەو ناکۆکییانــە یارمەتیــی بــە 
الوازبوونــی حکوومەتــی ئاخونــدەکان کــردووە، بــەاڵم ئــەو شــەڕە نێوخۆیییــە بــە هیــچ جــۆر 
ــە شــێوەیەکی  ــدارەی واڵت ب ــرۆڤ و ئی ــی م ــی ماف ــی دێموکراســی، ڕەچاوکردن لەســەر دابین کردن
لەســەریەک دژی دێموکراســی و  ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکان  نییــە.  ئەمڕۆیــی  پێشــکەوتووانە و 
ــر  ــە وا بی ــەو کەســانە ک ــەزەری ئ ــە ن ــوو ئێم دژی هــەر جــۆرە نوێخــوازی و پێشــکەوتنێکن. کەواب
دەکەنــەوە دەســتەیەک لــە ئاخونــدەکان لــە دەســتەیەکی دیکەیــان پێشــکەوتووترن ڕەت دەکەینــەوە 

و باڵکردنــەوەی ئەمجــۆرە گومانانــە بــە زەرەری بزووتنــەوەی خەڵکــی ئێــران دەزانیــن. 

داهاتووی کۆماری ئیسالمی  
تــا  لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامییەوە  ڕەوتــی ڕووداو و ئاڵوگــۆڕەکان 
ــی  ــی ئیدئۆلۆژیک ــوو حکوومەتێک ــە وەک هەم ــەم حکوومەت ــە ئ ــەو ڕاســتییە نیشــان دەدا ک ئێســتا ئ
ــی و  ــگا چــارەی مەنتیق ــەوەی ڕێ ــکا. دۆزین ــن ب ــک دابی ــی خەڵ ــۆ کۆمەاڵن ــر و خۆشــی ب ــێ خێ ناتوان
چارەســەرکردنی زانســتیی مەســەلەکان و بەشــێوەیەکی گشــتی  بــەرەوڕوو بوونــەوەی ژیرانــە 
لەگــەڵ کاروبــار و دیــاردەکان کارێــک نییــە کــە لــە چوارچێــوی بەرتەســک و نەگــۆڕی فەلســەفەی 
ڕێژیمــی دەســەاڵتداردا بگونجــێ. ئــەوە کــە دەبینیــن کۆمــاری ئیســامی کــە لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا، 
ســەرکوتی وەک ڕێگاچــارەی هەمــوو گیروگیرگرفتــەکان چــاو لــێ کــردووە و بــۆ چــاری هــەر 
گیروگرفتێــک بــە کاری هێنــاوە، هــی ئەوەیــە کــە لــەو بیــرە بەرتەســکەدا، بەڕاســتی ڕێــگا چارەیەکــی 
ــی  ــە جۆراجۆرەکان ــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفت ــم ئێســتا ب ــەدی ناکــرێ. ســەرەنجام ڕێژی دیکــە ب
ــە ئاکامــی  ــەرە ک ــگای لەب ــن، دوو ڕێ ــە دەب ــر کەڵەک ــش زیات ــە ڕۆژبەڕۆژی ــی و دەرەوەی ک نێوخۆی

ــە نێــو چوونــی خۆیەتــی:  ــان ل هەردووکی
یەکــەم، ئــەوە کــە درێــژە بــە ڕێــگا چارەســەری تــا ئێســتا )ســەرکوت( بــدا. ئــەو ڕێگایــە ئەگەرچــی 
لــە کورت خایەنــدا نەخشــی دامرکێنــەری هەیــە بــەاڵم ئاکامەکانــی لــە درێژخایــەن دا بــۆ ڕێژیــم 
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نییــە.  گیروگرفتــەکان  چارەســەرکردنی  ڕێــگا  ڕێگایــە،  ئــەم  چونکــە  دەبــێ.  کارەســات خۆڵقێن 
تازەتریــن دەلیلــی ئــەو ڕاســتییە، وەزعــی گرانــی لــە واڵت دا و ڕێــگا چــارەی ڕێژیــم بەرامبــەر 
ــە بەرنامەیەکــی  ــە. کاتێــک گرانــی گەیشــتە ئەوپــەڕی خــۆی، کۆمــاری ئیســامی ل بــەو دیاردەیەدای
بەربەریــن دا بــە تەبلیغاتێکــی زۆر و بڕیــاری توندوتیــژەوە دەســتی کــرد بــە زیندانی کــردن، دەســت 
بەســەرداگرتنی کەلوپەل و جەریمە کردنی فرۆشــەران. ئاکامی کار بریتی بوو لەوە کە فرۆشــەران 
کەلوپەلەکانیــان لــە دوکانەکانیانــەوە بــۆ ئەنبــارەکان ڕاگوێــزن و نەبوونــی، جێــگای گرانیــی گرتــەوە. 
ئــەوە نموونەیەکــە لــە هــەزاران نموونــە. خۆنیشــاندانی گــەورە و بەربەریــن، تووڕەیــی و بێزاریــی 
لێبڕاوانــەی خەڵــک لــە ڕێژیــم، کەم کاریــی ئیــدارەکان، دزی و فەســادی ئیــداری و گرانیــی ڕۆژ 
بــە ڕۆژ و ســەدان دەردی بێ دەرمانــی دیکــە کــە تــا دێ زیاتــر دەبــێ ئاکامــی مەنتیقیــی ڕێــگا 
چارەســەرێکە کــە ڕێژیــم تــا ئێســتا بــەکاری هێنــاوە بــەو هۆیــەش وەزعەکــە هــەروا دێ و خراپتــر 
ــی  ــە ناڕەزایەتی ــدا. چونک ــەت ب ــە حکووم ــژە ب ــەو شــێوەیە درێ ــێ ب ــم ناتوان ــار ڕێژی ــە ناچ ــێ، ب دەب
نێوخــۆ تــا دێ بەرینتــر دەبــێ و خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو خەریکــن حیســابی خۆیــان لەگــەڵ ئاخونــدەکان 
یــەکا دەکەنــەوە. بــەاڵم ئــەوە کــە ڕۆژی پاکانــە حیســاب کەنگــی دادێ، بەســتراوەتەوە بــە خێرایــی 
ــی  ــەرە زۆری ناوچەکان ــەی ه ــە زۆرب ــە ل ــە ک ــەو ناڕەزایەتیی ــی گەشــەکردن و شــکڵ گرتنی ئ ڕەوت

ــداوە.  واڵت ســەری هەڵ
دوویــەم، ئــەوە کــە ڕێژیــم هــەروا کــە هەمــووان دەیانــەوێ، لەبــەر ســەرنەکەتن و داماویــی 
ڕێگاچــارەی تــا ئێســتا )ســەرکوت(، ڕێگاچارەیەکــی مەنتیقــی و عاقانە بگرێتە بــەر، کە ئەو ڕێگایەش 
شــتێک نییــە بێ جگــە لــە دێموکراســی، لــەو حاڵەتــەدا دەبــێ ئاخونــدەکان ڕێــگای مزگەوتــەکان بگرنــە 
ــە  ــە، ب ــەم دنیای ــی ئ ــن و کارەکان ــک ب ــەوە خەری ــاری ئایینیی ــە ب ــک ل ــی خەڵ ــە ڕێنوێنی کردن ــەر و ب ب
پســپۆران و ئینســانە نیشــتمانپەروەر و دڵســۆزەکان بســپێرن، ئیجــازە بــدەن خەڵــک بــە ئــازادی بیــر 
بکەنــەوە و بیــروڕای خۆیــان دەرببــڕن، کرێــکاران، ســینفە جۆراجــۆرەکان، ڕووناکبیــران و بە گشــتی 
ــک  ــان بەشــێوەیەکی دێموکراتی ــی خۆی ــەڵ؛ ســەندیکا و ئەنجومەن ــی کۆم ــن و توێژەکان ــوو چی هەم
ــەت و  ــەت و میلل ــی حکووم ــە ڕێنوێن ــەی دڵســۆزانە ببن ــە ڕەخن ــە گشــتییەکان ب ــرن، ڕاگەیەن هەڵبژێ
ئــەوەی پێویســتی حکوومەتێکــی دێموکراتیکــە، دابیــن بکــەن. لــە حاڵەتێکــی ئــاوادا حکوومەتێکیــش بــە 
نــاوی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران نامێنــێ. کەوابــوو لــە حاڵەتێکــی ئەوتــۆدا کۆمــاری ئیســامی بێجگــە 
لــە شــکان ســەرەنجامێکی نابــێ. هەڵبژاردنــی ئــەو ڕێــگا چارەیــە دەبێتــە هــۆی خێرایــی پێچرانــەوەی 
ــن  ــە توندوتیژتری ــی دەترســێ و ب ــەواوی لێ ــم بەت ــە ڕێژی ــە ک ــم. هــەر لەوەش ڕای ــەی ڕێژی بارگەوبن

شــێوە لــە دەرکەوتــن و خۆنواندنــی دیاردەکانــی دێموکراســی پێشــگیری دەکا. 
بوونــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران نەتەنیــا لــە نێوخــۆدا بەڵکــوو لــە ناوچــە و بەشــێک لــە جیهانیــش دا 
بــووە بــە ســەرچاوی نائەمنــی و بــە ســەرنجدان بــە ئەزموونــی 1٦ ســاڵی ڕابــردوو و نێوەرۆکــی 
کۆمــاری ئیســامی، جارێکــی دیکــە ئــەو ڕاســتییە ئاشــکرا دەبــێ تــا کاتێــک کۆمــاری ئیســامی 
ــە  ــێ و خەڵکــی ناوچــە ل ــەوە نابین ــە خۆی ــازادی و خێروخۆشــی ب ــران ئارامــی و ئ لەســەر کارە، ئێ
ــە  ــن. ل ــان دا ناب ــە ئەم ــران ل ــدن و دەســتدرێژییەکانی ئێ ــی و خۆتێ هەڵقوتان ــڕی و دوژمنایەت پیانگێ
ئــاکام دا دروشــمی ڕووخانــی ڕێژیــم کــە لەمێــژ ســاڵە لــە الیــەن حیزبــی ئێمــەوە پەســندکراوە، هــەروا 

دەمێنێتــەوە. یانــی دیســانیش دەبــێ بڵێیــن »نەمــان بــۆ کۆمــاری ئیســامیی ئێــران«.
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کوردستان و کوردەکان 
لــە مێــژە کوردســتان لــە نێــوان چــوار واڵتــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت واتــە ئێــران، تورکیــە، عێــراق 
ــەو ئاووخاکــە، کــە  ــا ئێســتا دانیشــتووانی ســەر ئ ــە ســەرەتاوە ت و، ســووریەدا دابــەش کــراوە و ل
ژمارەیــان ئێســتا دەگاتــە زیاتــر لــە ســی میلیــۆن کــەس، لەالیــەن حکوومەتەکانــی زاڵ بەســەر 
ــە زمــان و فەرهەنــگ و هێندێــک جــار  ــێ کــراوە، ســووکایەتی ب ــم و ســتەمان ل ــەدا زوڵ ــەو واڵتان ئ
ــراون و  ــەکان دا ئەشــکەنجە ک ــە زیندان ــان ل ــراوە و ڕۆڵەکانی ــاوەڕە مەزهەبییەکانیشــان ک ــە بیروب ب
ــە  ــۆ ل ــدا بــووە ب ــە توانایان ــە هەرچــی ل ــەو ڕێژیمان ــێ کــوژراون. بەکورتــی ئ ــان ل ژمارەیەکــی زۆری
نێوبردنــی فیزیکــی و فەرهەنگیــی ئــەو خەڵکــە بەکاریــان هێنــاوە. بــەو حاڵــەش ســەرەڕای ئــەو 
هەمــوو زوڵــم و زۆرییانــە، خەڵکــی کوردســتان نــەک هــەر ســەریان نــەوی نەکــردووە و تەســلیمی 
حکوومەتەکانــی حاکــم بەســەر ئــەو واڵتــەدا نەبــوون، بەڵکــوو هەمیشــە بــە دژی ئــەو ســتەم و زوڵــم 
و زۆرییانــە کــە پێیــان ڕەوا بینــراوە خەباتیــان کــردووە و بــەردەوام خەبــات و تێکۆشــان لــە پارچــە 
ــە  ــەر کام ل ــات و تێکۆشــانە لەه ــەو خەب ــارە ئ ــە دی ــووە ک ــۆڕێ دا ب ــی کوردســتان دا لەگ جیاجیاکان
بەشــەکانی کوردســتان دا، بەگوێرەی هەڵکەوتی سیاســی و جوغرافیایی و جۆری حکوومەتەکانیان، 

جیــاواز بــووە و هــەوراز و نشــێوی لــە پێــش دا بــووە. 
لە سەرانســەری دەورانی شــەڕی ســارددا هەر دوو زلهێزی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا، بە مەبەســتی 
ــووە کــە مەســەلەی کــورد مەســەلەیەکی  ــەو بیان ــان ب ــج و بەرژەوەندییەکانــی خۆی پاراســتنی قازان
نێوخۆیــی ئــەو واڵتانەیــە کــە کوردیــان تێــدا دەژی، دەســتی حکوومەتەکانیــان بــۆ ســەرکوتی 
توندوتیــژی کــوردەکان بــەو چەکانــەی کــە خۆیــان دەیــان دانــێ، ئــاوەاڵ کردبــوو. ئــەوە لــە کاتێــک دا 
بــوو کــە خەڵکــی دنیــاش کەمتریــن ڕادەی ئاگادارییــان لەســەر ئــەو وەزعــە هەبــوو کــە کــوردەکان 

لــەو ناوچەیــەدا لەگەڵــی دەســتەویەخە بــوون. 
پــاش لەبەریەک هەڵوەشــانی بلووکــی سۆسیالیســتی و کۆتایی هاتنــی شــەڕی ســارد، ئاڵوگۆڕێکــی 
گۆڕانکارییانــە  ئــەو  دیــارە  کــە  هــات  دونیــادا  فۆرمۆڵ بەندییەکانــی  بەســەر  گرینــگ  و  گشــتی 
شــوێنەوارێکی ڕاســتەوخۆیان لەســەر مەســەلەی کوردیــش هەبــوو. بــەو مانایــە کــە هەرچەنــد 
هێشــتاش خەڵکــی کوردســتان هــەروا لەژێــر ســتەم دان و مــاف و ئازادییەکانیــان پێشــێل دەکرێــن، 
ــان  ــر هاودەردیی ــدا زۆرت ــە ئاکام ــەوان دەبیســتن و ل ــی ئ ــا هــاواری زوڵم لێکراوی ــەاڵم خەڵکــی دنی ب

لەگــەڵ دەکــەن. 
لــەو دەیــەی دواییــدا حکوومەتــی تورکیــە زۆر توندتــر و بێ ڕەحمانەتــر لــە دەیەکانــی پێشــتر 
دەســتی داوەتــە وێران کردنــی کوردســتان و کوشــتاری خەڵکەکــەی. بــە ســەدان دێــی ئــەو بەشــە لــە 
کوردســتان لەگــەڵ خــاک تەخــت کــراون و مووچــە و مــەزرا و ماڵ و حاڵــی گوندنشــینە کــوردەکان 
ئاگــری تێبــەر دراوە. بــە ســەدان هــەزار کــەس لــە دانیشــتووانی ناوچــە کوردنشــیینەکانی تورکیــە 
ــە  ــەو خەڵک ــردراوی ئ ــی هەڵبژێ ــوو. نوێنەران ــی دراوســێ ب ــوەی شــارەکان و واڵتان ــاوارە و پەڕی ئ
لــە پارڵەمــان دا، بــە تاوانــی دیفــاع لــە گەلــی کــورد پــاش لێ ئەســتاندنەوەی پارێزراویــی پارلەمانــی، 
موحاکەمــە و بــە زیندانــی درێژخایــەن مەحکــووم دەکرێــن. ئازادیخوازانــی کــورد تێــرۆر دەکرێــن و 
دەفتــەر و ناوەندەکانــی چاپەمەنــی و ڕۆژنامەکانــی ئــەوان ئاگریــان تێ بــەر دەدرێ. بــەاڵم هــاوکات 
لەگــەڵ ئــەو پەالمــارە هەمووالیەنەیــە کــە دەکرێتــە ســەر کوردەکانــی تورکیــە، چاپەمەنــی و بەگشــتی 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی ڕۆژئــاوا و نێوخۆیــی تورکیــە ئــاگاداری ئــەو وەزعــەن و بــەردەوام وتــار و 
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ڕێپۆرتــاژی لەســەر باڵودەکەنــەوە و خەڵکــی دنیــای لــێ ئــاگادار دەکــەن.
لــە ئــاکام دا لــە الیــەک فشــار و پاڵەپەســتۆی کۆڕوکۆمەڵــە جۆراوجۆرەکانــی الیەنگــری مافــی 
مــرۆڤ و حیــزب و شەخســییەتە ئازادیخــوازەکان و جــار جــار حکوومەتــە ڕۆژئاوایییەکانیــش بــۆ 
ســەر دەوڵەتــی تورکیــە کــە هــەروا دێ و زۆرتــر دەبــێ و لــە الیەکــی دیکــەش هاوئاهەنــگ بوونــی 
خەباتــی چیــن و توێــژە جۆراجۆرەکانــی خەڵکــی کوردســتانی تورکیــە و دیفاعــی ئــەوان لــە بەرامبــەر 
زوڵــم و زۆریــی حکوومەتــی تورکیــەدا، وەزعێکیــان پێــک هێنــاوە کــە لــەو دوو ســێ ســاڵەی دوایــی دا 
مەســەلەی کــورد لــە تورکیــە شــکڵی مەســەلەیەکی جیهانیــی بــە خۆیــەوە گرتــوە و تورکیــەی لەگــەڵ 

گەلێــک گیروگرفتەکانــی سیاســی و ئابــووری بــەرەوڕوو کــردووە. 
دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ ڕزگاربــوون لــە چنگــی ئــەو گیروگرفتانــە کــە تــا دێ پتــر بەرۆکــی دەگــرن 
بێجگــە لــە چارەســەر کردنــی مەســەلەی کــورد لــە ڕێــگای بەڕەســمی ناســینی مافــە میللــی و 
دێموکراتیکەکانــی گەلــی کــوردەوە هیــچ ڕێگایەکــی دیکــەی بــۆ نەماتەوەتــەوە. ئێمــە ئومێدەواریــن کــە 
چــارەی ئاشــتیخوازانە بــۆ کێشــەی کــورد لــەو واڵتــەدا، هەرچــی زووتــر ببێتــە بەرنامــە و سیاســەتی 

عەمەلیــی دەوڵەتــی تورکیــە لــە پێوەندیــی لەگــەڵ کوردســتان دا. 
پــاش تەواوبوونــی شــەڕی کەنــداو و کشــانەوەی هێزەکانــی عێــراق لــە کۆوەیــت، وەزعــی سیاســیی 
کوردســتانی عێراقیــش ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هــات. خەڵکــی کــورد لــەو پارچەیــەی کوردســتان دا 
بــە هەڵبژاردنــی جــۆرە حکوومەتێکــی ناوچەیــی، ئیدارەکردنــی کاروبــاری کوردســتانی عێراقــی 
بەدەســتەوە گــرت. ئــەو حکوومەتــە ناوچەییــە لــە الیــەن واڵتانــی ڕۆژئاواییــەوە پشــتیوانی لــێ کــرا 
و ســەرنجی خەڵکــی دنیــای بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا. بــەاڵم بەداخــەوە شــەڕی نێوخۆیــی نێــوان 
حیزبــەکان بــە گشــتیی و شــەڕەکانی نێــوان یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان و پارتــی دێموکراتــی 
کوردســتان-یەکگرتوو بــە تایبەتــی بوونــە هــۆی ئــەوە کــە هەمــوو توانــا و ئیمکاناتــی ئــەو حیزبانــە 
کــە پێکهێنــەری حکوومەتەکەشــن، لەجیاتــی ئــەوەی بــۆ دابین  کردنــی ژیــان و گــوزەران و ئەمنییــەت 
و ئاســایش و بەختەوەریــی خەڵکــی ناوچەکــە ســەرف بکــرێ، بــۆ چۆنیەتیــی بەرنامەڕێــژی کردنــی 
ــاددی و  ــە م ــرێ. زیان ــان بک ــان دا، تەرخ ــەوی دیکەی ــان بەســەر ئ ــە مەبەســتی ســەرکەوتنی یەکی ب
ئینســانییەکانی ئــەو شــەڕانە و ئاکامــە تاڵەکانیــان، هــەر ئێســتا بــوون بــە گەورەتریــن گیروگرفتــی 
کوردســتانی عێــراق و ئەگــەر چارەیەکــی ئاشــتیخوازانە بــۆ کۆتایی هێنــان بــەو شــەڕە نێوخۆییانــە 

ــراق لەگــەڵ گەلێــک گیروگرفتــی پێشــبینی نەکراو بــەرەوڕوو دەبــێ. ــدا نەبــێ، کوردســتانی عێ پەی
ــان  ــی توندی ــەوە ســتەمێکی نەتەوایەتی ــەو واڵت ــی ئ ــەن حکوومەت ــە الی ــی ســووریەش ل کوردەکان
پێوەندیــی  لەنێوبردنــی  و  کەم کردنــەوە  مەبەســتی  بــە  ســووریە  دەوڵەتــی  ســەر.  خراوەتــە 
کوردەکانــی ئــەوێ لەگــەڵ کوردەکانــی تورکیــە و عێــراق و بــۆ گۆڕینــی تەرکیبــی حەشــیمەتی 
ناوچــە کوردنشــینەکانی ئــەو واڵتــە، پێشــتێندێکی عەڕەبیــی لــە ســنوورەکانی کوردســتان دا دروســت 
کــردووە و لــە الیەکــی دیکەشــەوە سیاســەتی تەعریــب لــە مەڵبەنــدە کوردنشــینەکان دا بەڕێــوە دەبــا. 
ــە کوردەکانــی ســووریە شوناســنامەیان نییــە و چەندیــن ســاڵ  هــەر ئێســتا ژمارەیەکــی بەرچــاو ل
لەمەوبــەر دەوڵــەت شوناســنامەی لــێ ئەســتاندونەتەوە و لــە دانــەوەی شوناســنامە بــە خاوەنەکانیان 
خــۆ دەبوێــرێ. لــە ئــاکام دا ئــەو کوردانــە ئێســتا بێ ئــەوەی حەقــی هاونیشــتمانەتییان لــەو واڵتانــەدا 

ــە هەلومەرجێکــی ســەخت و دژواردا بــە ســەر دەبــەن. هەبــێ ل
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ــە،  ــی سەرانســەریی ئێران ــان وەزع ــی زۆر هەم ــا ڕادەیەک ــران ت ــی گشــتیی کوردســتانی ئێ وەزع
هەمــووی ئــەو ســتەم و زوڵــم و زۆرییانــە کــە لــە الیــەن ڕێژیمــەوە بــە خەڵکــی ئێــران ڕەوا دەبینرێــن، 
بەرۆکــی خەڵکــی کوردستانیشــیان گرتــووە. ســەرەڕای ئــەوەش، خەڵکــی کوردســتان بــە هــۆی 
تایبەتمەندییــە سیاســی و جوغرافیاییەکانــی کوردســتان لەگــەڵ هەلومــەرج و باردۆخێکــی دژوارتــر 

بــەرەوڕوون. 
ژمارەیەکــی زۆر لــە هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم لــە کوردســتان دا جێگیــر کــراون و بــەم 
ــزە  ــدی میلیتاری ــەوە بەتون ــەم حکوومەت ــە ســەرکاری ئ ــە ســەرەتای هاتن جــۆرە کوردســتان هــەر ل
کــراوە. ئــەو هێــزە ســەرکوتکەرانە کــە لــە تــەواوی بەرزایــی و تەپوڵکــەکان و تەنانــەت لەنێــو 
گونــد و شــارەکانیش دا جێگیــر بــوون، هاتوچــۆی خەڵــک کۆنتــڕۆڵ دەکــەن و گونــد و شــارەکانیان 
خســتوونەتە ژێــر چاوەدێــری. تەنانــەت بــێ پــرس و ئــاگاداری، وەخــت و بێ وەخــت وەژوور مــااڵن 
دەکــەون و بــەم جــۆرە ئەمنییــەت و ئاسایشــیان لــە خەڵــک هەڵگرتــووە. ڕۆژانــە ژمارەیەکــی بەرچــاو 
لــە خەڵــک بــە بیانــووی پڕوپووچــەوە لــە الیــەن ئــەو هێــزە دژی گەلییانــەوە دەگیرێــن. دزی و تــااڵن 
و ڕاوڕووت و پێکهێنانــی فــەزای پــڕ تــرس و خــۆف و زەبروزەنــگ، بەشــێکی دیکــە لــەو ئەرکانــەن 

کــە هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم لــە کوردســتان دا بەڕێوەیــان دەبــەن.
و  ئیعتیــاد  پەرەپێدانــی  لــە  بریتیــە  کوردســتان دا  لــە  ڕێژیــم  کردەوەکانــی  لــە  دیکــە  یەکێکــی 
بڵێیــن فرۆشــتن و  لــە کورســتان دەکــرێ  لەنێــو الوان دا.  مــەوادی موخەددیــر  باڵوکردنــەوەی 
مەســرف کردنی ئــەو مــاددە ماڵوێرانکــەرە قەدەغــە نییــە. بەشــێک لــە عامیانــی ڕێژیــم بەئەنقەســت 

و بــە نرخێکــی هــەرزان دابەشــی دەکــەن.
کۆمــاری ئیســامی کــە لــە بە چۆک داهێنانــی بزووتنــەوەی کوردســتان دا زەبــوون و نــاکام بــووە، 
دەســتی داوەتــە بەالڕێ دابردنــی الوان. ڕێژیــم بــە ئەزموونێکــی تایبەتییــەوە کــە لــەو جــۆرە بوارانــەدا 
لــە بێ بەشــی و مەینەت بەشــییەکانی الوان و مێرمنــدااڵن کەڵکــی خــراپ وەرەدگــرێ  هەیەتــی، 
و توانیویەتــی ژمارەیــک لــەوان بخاتــە خزمــەت خۆیــەوە. ئــەو الوانــە بــە تاوانــی جۆراجــۆری 
وەک باڵوکردنــەوەی ئیعامیــە و نووســینی دروشــم بــە دژی ڕێژیــم و بیانــووی دیکــەی وەک 
لــەو چەشــنە، دەگیرێــن و ڕەوانــەی زینــدان دەکرێــن و لەژێــر  تەماشــاکردنی کچــان و شــتی 
ئەشــکەنجەدا بەدانــی وادەی ئــازاد کــردن، لەســەر مامۆســتا و هاوکاســی و هاوشــاری و تەنانــەت 
لەســەر بنەماڵــەی خۆشــیان دەکرێنــە جاســووس و خەبەرچیــن. هەروەهــا دانــی نمــرەی قەبووڵــی 
بــە قوتابییــە تەژدیدییــەکان و دانــی بەڵێــن بــۆ قەبــووڵ بــوون لــە زانســتگاکانیش دا، لــەو ڕێگایانــەن 

ــرێ. ــێ وەردەگ ــان ل ــان کەڵکی ــی الوان و قوتابی ــۆ بە الڕێ دابردن ــم ب ــە ڕێژی ک
یەکێــک لــەو ســتەمانە کــە درحــەق گەلــی کــورد بەڕێــوە دەبرێــن، ســتەمی مەزهەبییــە. لەبــەر 
ئــەوەی زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان ســوننی مەزهەبــن و دەرســەدێکی بەرچاویشــیان غەیــرە 
موســوڵمانن، کۆمــاری ئیســامی بــە چــاوی ســووک دەڕوانێتــە عەقیــدە و بیروبــاوەڕە ئایینییەکانــی 
ــە ناوچــە  ــی ســوننەت، ل ــی ئەهل ــە مزگەوتەکان ــەک ل ــردوودا ژمارەی ــد ســاڵەی ڕاب ــەو چەن ــەوان. ل ئ
ــران  ــەوە وێ ــەن ڕێژیم ــە الی ــاوادا ل ــی ڕۆژئ ــی ئوســتانی کوردســتان و ئازەربایجان جۆربەجۆرەکان
کــراون یــان داخــراون. مامۆســتا ئایینییــەکان و پێشــەوا مەزهەبییەکانــی ئەهلــی ســوننەت لــە زۆر 
شــوێن بــە بیانــووی دژایەتــی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی و وەهابــی بــوون دەخرێنــە ژێــر تەعقیــب 



کۆنگرەی دە

32

و چاوەدێــری. 
گونــدە  چۆڵ کردنــی  و  وێران کــردن  داوەتــە  دەســتی  ڕێژیــم  ڕابــردوودا  ســاڵەی  ســێ  لــەو 
ســنوورییەکان. بیانــووی ڕێژیــم بــۆ ئــەو کارە دژی ئینســانییە بریتییــە لــە حــوزووری پێشــمەرگە 
ــەدا بــە  ــەو ماوەی ــە لەگــەڵ پێشــمەرگەکان. ل ــەدا و هاوکاری کردنــی خەڵکــی ئــەو گوندان ــەو گوندان ل
ــرێ و  ــاو بگی ــۆ لەبەرچ ــەوەی ســەرپەنایەکیان ب ــراون بێ ئ ــەرەوازە ک ــاوارە و پ ــە ئ ســەدان بنەماڵ

ــەوە.  ــان بکرێت ــاڵ و گوزەرانی ــۆ م ــک ب فکرێ
لــە زســتانی 1٣72ی هەتاویــدا، وەزیــری کیشــوەری ڕێژیــم کــە بــە ســەفەر هاتبــووە کوردســتان، 
لــە شــاری ســنە بەڵێنــی دا بــە خەڵــک کــە لــە ســاڵی  1٣7٣ دا »ئەمنیــەت« و ئاسایشــی ناوچەکەیــان 
ــە ڕۆژەکانــی ســەرەتای 1٣7٣ی هەتاوییــەوە، ڕێژیــم دەســتی کــرد بــە  دابیــن دەکا. پاشــان هــەر ل
جێگیرکردنــی ژمارەیەکــی هەرچــی زۆرتــر لــە هێزەکانــی ئەرتــەش و ســوپای پاســداران لــە ناوچــە 
ســنوورییەکانی نێــوان ئێــران و عێــراق و ئێــران و تورکیــەدا و لــە هێندێــک ناوچــەش دەســتی دایــە 
لێدانــی کاناڵــی قــووڵ و بەریــن و مین ڕێژکردنــی هەرچــی پتــری ئــەو ناوچەیــە و بەمجــۆرە ژینگــەی 
گوندنشــینەکانی هێنــدەی دیکــەش خســتە مەترســییەوە و ئێســتا خەڵکــی ئــەو ناوچــە ســنوورییانە لــە 

نیگەرانــی و دڵەخۆرپــەی هەمیشــەیی و بــەردەوام دان. 
لــەو ماوەیــەدا بــە ســەدان لــە گوندشــینەکان، لــە گــەورە و چــووک، لــە ئاکامــی تەقینــەوەی میــن دا 
کــوژران یــان نقوســتان بــوون و ژمارەیەکــی بەرچاویــش لــە مــەڕ و مااڵتــی ئــەو خەڵکــە هــەژار و 
زەحمەتکێشــە لەبەیــن چــوون. ئــەوە ئــەو ئەمنییەتــە بــوو کــە جەنابــی وەزیــری کیشــوەر بــۆ خەڵکــی 

کوردســتانی دابیــن دەکــرد. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ســەرەڕای ئــەو هەمــوو زوڵــم و زۆری و زەبرزەنگــەی کــە بــە دژی 
خەڵکــی کوردســتان لــە خــۆی نیشــان دەدا، لــە بەچۆک داهێنانــی ئــەوان دا زەبــوون و دامــاو و نــاکام 
هاتۆتــە دەر. خەڵکــی کوردســتان ســەرەڕای وێــران بــوون گوندەکانیــان و ســەرەڕای کوژرانــی 
دەیــان و هــەزاران کەســیان بــە دەســتی هێــزە پەالماردەرەکانــی ڕێژیــم ئێســتاش هەروەک پشــتیوانی 
ڕاســتەقینەی بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی خۆیــان ماونەتــەوە و ســەرەڕای ئــەو نەخشــە و پیانــە 
ــا،  ــان دەب ــردوون و بەڕێوەی ــوەی ب ــەوان بەڕێ ــە دژی ئ ــاری ئیســامی ب ــە کۆم ــەی ک جۆربەجۆران
ــە دژی کۆمــاری  ــە ب ــی چەکداران ــە کــە خەبات ــگ و ڕاپەڕیوەی ــەو ناوچــە گرین کوردســتان هــەروا ئ
ئیســامی تێــدا بەڕێــوە دەچــێ و خەڵکەکــەی بــۆ زیندووڕاگرتــن و گەشــە پێدانــی ئــەو خەباتــە 
تێ دەکۆشــن. لــە ســایەی گیانبــازی و فیداکارییەکانــی ئــەو خەڵکەدایــە کــە ئەمــڕۆ پــاش شــازدە ســاڵ 
کوشــت و کوشــتاری ڕێژیــم، کوردســتان هــەروا مەیدانــی خەبــات و هەڵســووڕانی پێشــمەرگە بــە 
دژی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی کۆمــاری ئیســامییە و بۆتــە جێــگای هیــوا و هومێــدی خەڵکــی ئێــران. 
دەبــێ بگوتــرێ کــە هیــچ پڕۆژەیەکــی جیــددی بــۆ عومــران و ئاوەدان کردنــەوەی کوردســتان لــە 
ــران و  ــوان ئێ ــی شــەڕی نێ ــە جەریان ــە ل ــدە ســنوورییانە ک ــە گون ــە. ژمارەیەکــی زۆر ل ــدا نیی گۆڕێ
عێــراق دا وێــران کــراون، هێشــتا ئــاوەدان نەکراونەتــەوە و دانیشــتووەکانیان هــەروا لــە ئاوارەیــی دا 
ــازەری پێکــەوە  ــە ئ ــەو شــارانەدا کــە کــورد و غەیــرە کــورد، بــۆ نموون بەســەر دەبــەن. تەنانــەت ل

ــران بێ بەشــن.  ــدان و عوم ــی و پەرەپێ ــە ئاوەدان ــە کوردنشــینەکان ل ــن، گەڕەک دەژی
قســەی  بــە  دواکەوتوویــی دا،  لــە  کوردســتان  ڕاگرتنــی  بــۆ  ڕێژیــم  بیانووەکانــی  لــە  یەکێــک 
هەڵســووڕان  ڕوونتــر  واتایەکــی  بــە  نائەمنییــان  بوونــی  ئیســامی،  کۆمــاری  کاربەدەســتانی 



33

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ناوچــە  لــە  ڕێژیــم  دژی  خەبــات  بوونــی  لەگــۆڕێ دا  و  پێشــمەرگە  هێــزی  نواندنــی  و چاالکــی 
کوردنشــینەکان دایە، هەرچەنــد هێــزی پێشــمەرگە و کۆمەاڵنــی خەڵــک هەرگیــز نەبوونەتــە کۆســپی 
ســەر ڕێــگای ئاوەدان کردنــەوەی کوردســتان. ئــەوەش لــە حاڵێک دایــە کــە ڕێژیــم لــە تەبلیغاتــی 
ــات  ــزی پێشــمەرگە و خەب ــات و هەڵســووڕانی هێ ــە عەمەلی ــاس ل ــک ب ــچ کاتێ ڕەســمیی خــۆی دا هی
ــی بەســەر  ــی کوردســتان نــاکا و بــە ئەنقەســت تێ دەکۆشــێ پــەردەی بێ دەنگ و تێکۆشــانی خەڵک
ڕووداوەکانــی کوردســتان دا بکێشــێ. هەمــوو ئــەو زوڵــم و ســتەمانە کــە بــە خەڵکــی کوردســتان ڕەوا 
دەبینرێــن، بوونــە هــۆی ئــەوە کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر بێــزار 
ــێ. بەواتایەکــی دیکــە، بەڕێوەبردنــی سیاســەتی  ــو ڕیــزی هێزەکانــی بەربەرەکان ــە نێ ــر بێن بــن و پت
ســتەمی دووقــات لــە الیــەن ڕێژیمــەوە لــە کوردســتان، بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە ناڕەزایەتــی و بێزاریــی 
ــە ڕێژیــم چەنــد بەرامبــەری ناڕەزایەتــی و بێزاریــی خەڵکــی ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران  خەڵکیــش ل
لــە ڕێژیــم بــێ. خۆپیشــاندانەکانی خەڵــک لــە شــارەکانی بــۆکان و ســەقز و بەشــێکی دیکــە لــە 
شــارەکانی  کوردســتان دا، نووســینی دروشــم و باڵوکردنــەوەی ئیعامیــە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام، 
ــەو  ــە دەســت و پێ گیرەکانی حکوومــەت ســەرەڕای ئ ــە قانوون ــەر ب ــە بەرامب ــک ل ــی خەڵ بەربەرەکانێ
هەمــوو ســەرکوت و زەبروزەنگــەی کــە لــە گۆڕێ دایــە، هەموویــان بەڵگــەی ئــەو ڕق و بێزارییــەن 

ــە.  ــە گۆڕێ دای ــم ل ــە دژی ڕێژی ــی کوردســتان دا ب ــو خەڵک ــە لەنێ ک
ــە بەهــاری ســاڵی  بەشــێکی زۆری خەڵکــی کوردســتان لــە هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری دا کــە ل
1٣72ی هەتــاوی دا بەڕێــوە چــوو، بەشــدار نەبــوون و ئەوانــەی کــە بەشــدارییان کــرد، زۆربەیــان 
ــم  ــەڵ ڕێژی ــان لەگ ــی خۆی ــن دوژمنایەتی ــەوە قووڵتری ــەم ڕێگای ــەدا و ل ــە ڕەفســەنجانی ن ــان ب دەنگی
نیشــان دا. دەنگ نەدانــی خەڵــک لــەو هەڵبژاردنــەدا، ســەرەڕای هەمــوو تەبلیغــات و فتــوا و فەرمانێکــی 
ــە  ــم، ب ــان و هەڕەشــە و گوڕەشــانەی ڕێژی ــەو هەمــوو نەخشــە و پی ــاڵکان و ســەرەڕای ئ ئایەتوڵ
مانــای ڕەت کردنــەوەی کۆمــاری ئیســامی لــە تەواوەتیــی خــۆی دا لــە الیــەن خەڵکــی کوردســتانەوە 

بــوو. 
بێــزاری و  بــە مەبەســتی کپ کردنــی دەنگــی  لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا، کۆمــاری ئیســامی 
ناڕەزایەتیی خەڵکی کوردســتان، هاوکات لەگەڵ بەڕێوەبردنی سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنگ، 
هێندێــک لــە پۆســتە دەوڵەتــی و ئیدارییەکانــی وەک پۆســتی ئوســتانداریی ئوســتانی کوردســتانی بــە 

ــە مــۆرە ئالقەبەگــوێ و بەکرێ گیراوەکانــی خــۆی ســپاردوون.  ژمارەیــەک ل
ــە الیــەن خەڵکــی کوردســتانەوە  ــەو ڕێگایــەوە وا نیشــان بــدا کــە کوردســتان ل ڕێژیــم دەیــەوێ ل
ئیــدارە دەکــرێ. غافــڵ لــەوە کــە خەڵکــی شۆڕشــگیری کوردســتان زۆر لــەوە وشــیارترن کــە فریــوی 
ئــەو جــۆرە فرت وفێــڵ و خەڵــک خەڵەتێنییانــەی ڕێژیــم بخــۆن. بــۆ خەڵکــی کوردســتان ئــەوە گرینــگ 
نییــە کــە ئــەو کەســەی ســەرکوتیان دەکا و لــە مافــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیــان بێ بەشــیان دەکا، 
بــە زمانــی کــوردی ئاشــنا بــێ. خەڵــک دەیانــەوێ دەســەاڵت و حاکمییەتــی خۆیــان لــە کوردســتان دا 
بگرنــە دەســت و کەســانێک بــۆ ڕاپەڕاندنــی کارەکانیــان دیــاری بکــەن کــە هەڵبژیــردراوی خۆیــان و 
جێــگای بــڕوا و متمانەیــان بــن. ســااڵنێکی دوورودڕێــژە خەڵکــی کوردســتان بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو 

مافــە خەبــات دەکــەن.
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حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
خەبات و تێکۆشان- هەڵویستەکان

حیزبــی ئێمــە لــە کۆنگــرەی نۆیەمــی خۆیــەوە )کۆنگــرەی شــەهید قاســملوو(، واتــە لــە بەفرانبــاری 
ســاڵی 1٣70ی هەتاوییــەوە تــا ئەمــڕۆ، بــە هەلومەرجێکــی ســەخت و دژواردا تێپەڕیــوە.

دەتوانیــن شــەهیدبوونی هــاوڕێ و هاوســەنگەری دێرینمــان کاک دوکتــور »ســادق شــەڕفکەندی« 
بــە گەورەتریــن ڕووداوی نێوخۆیــی حیــزب لــەو ماوەیــەدا لەقەڵــەم بدەیــن. ئاخــر شــەهیدبوونی کاک 

»ســادق« وەک شــۆکەیەک هەموومانی تاســاند. 
ــزب  ــەری حی ــدی و نوێن ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــی«، ئەندام ــاح عەبدول ــەڵ کاک »فەت کاک ســادق لەگ
لــە ئورووپــا، کاک »هومایــون ئــەردەاڵن« و ژمارەیەکــی دیکــە لــە نوێنەرانــی ڕێکخراوەکانــی 
ئۆپۆزیســیون بــۆ بیــروڕا و نــەزەر گۆڕینــەوە لــە کافەیەکــی شــاری بێرلیــن دا، لــە دەوری یــەک 
کۆببوونــەوە کــە کەوتنــە بــەر پەالمــاری تێرۆریســتەکانی کۆمــاری ئیســامی و شــەهید بــوون. ئــەو 
ڕووداوە دڵتەزێنــە کــە ســەر لــە ئێــوارەی ڕۆژی 2٦ی خەرمانانــی ســاڵی 1٣71ی هەتــاوی ڕووی 
دا، نــەک هــەر بــووە هــۆی ئــەوەی کــە مەحکــەم کاری و بەرنامەڕێژیــی حیــزب لــە پێوەندیــی لەگــەڵ 
چۆنیەتیــی پاراســتنی گیانــی بەرپرســانی پایــە بــەرزی خــۆی دا، بکەوێتــە ژێــر پرســیار؛ بەتایبەتــی 
کــە شــەهید بوونــی دوکتــور قاســملوو ســکرتێری پێشــووی حیزبیــش لــە ڕۆژی 22ی  پووشــپەڕی 
ســاڵی 1٣٦٨ی هەتــاوی لــە شــاری وییــەن دا هێشــتا لــە بیروزەینــی هەمــووان دا هــەر تــازە و زینــدوو 
بــوو و خەڵکــی کوردســتان هێشــتا خەمــی لەدەســت دانی دوکتــور قاســملوویان لــە بیــر نەچووبــۆوە 

کــە دەبوایــە بارێکــی قورســی دیکــەی هــەر لــەو بابەتــش »تحمــل« بکــەن.
لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی نۆیــەم دا کــە لــە الیــان نەمــر کاک دوکتــور 
»ســادق«ەوە پێشــکەش کــرا، حیــزب لــە پێوەندیــی لەگــەڵ شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوودا 
ڕەخنــەی لــە خــۆی گرتــووە. لــە بەشــێک لــەو ڕەخنــە لــە خۆگرتنــەدا گوتــراوە: »لــەو پێوەندیییــەدا 
دووهەمیــن هەڵــەی ئێمــە لــە شــێوەی کار و ڕەفتارمــان دا بــوو کــە دەتوانیــن بــە کەمتەرخەمییەکــی 
تــەواوی نــاو بەریــن. چونکــە بــۆ چاوپێکەوتنێکــی بەنــاو نوێنەرانــی ڕێژیــم،  نــەک هــەر هیــچ چەشــنە 
ــدان بــۆ نهێنــی ڕاگرتنــی هەرچــی  ــە نــەزەر نەگیرابــوو، بەڵکــوو بــە هەوڵ پێشــبینییەکی ئەمنییەتــی ل
زیاتــری ئــەو چاوپێکەوتنــە، لــە ڕاســتیدا ڕێــگا بــۆ ئەنجام دانــی هەرچــی ئاســانتری پیانەکــە لــە الیــەن 

ــوو«. تیرۆریســتەکانی ڕێژیمــەوە خــۆش کراب
بەم چەشــنە شــەهیدبوونی کاک ســادق نیشــانی دا هەمان هەڵە ســەرلەنوێ دووپات بۆتەوە. بەو 
بۆنەیــەوە حیزبــی ئێمــە بــۆ جارێکــی دیکەش ســەبارەت بــە وەبەرچاونەگرتنی ئەســڵە ئەمنییەتییەکان 
لــە جەریانــی کۆبوونــەوەی میکۆنــووس دا ڕەخنــە لــە خــۆی دەگــرێ و ئــەو شــێوە کارە بــە هەڵەیەکــی 
ــەو جــۆرە  ــەوەی ئ ــە دووپات بوون ــی ب ــۆ هەمیشــە کۆتای ــر ب ــە ئیت ــدە ک ــەو ئومێ ــێ. ب ــەورە دەزان گ

ڕووداوانــە بــێ و لەمــەودوا دووبــارە نەبنــەوە. 
دیــارە شــەهیدبوونی ســکرتێری گشــتی حیــزب بــە شــێوەیەکی گشــتی شــوێنەوارێکی مەنفــی 
و ڕووحیــی لەســەر خەڵکــی کوردســتان و بەتایبەتــی لەســەر کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان و 
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات دانــا و تــا ڕادەیەکیــش کۆمــاری ئیســامیی سەرمەســتی ســەرکەوتن 
کــرد. بــەاڵم لــە الیەکــی دیکەشــەوە ئــەو ڕووداوە هاوپێوەندیــی گشــتیی خەڵکــی کوردســتان و 
حیــزب و ڕێکخــراوە ئازایخــواز و دێموکراتەکانــی سەرانســەری ناوچــە و ئورووپــای لەگــەڵ حیزبــی 
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ئێمــە نــوێ کــردەوە و دەنگــی خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی هەرچــی زیاتــر بــە گویــی 
خەڵکــی دنیــا گەیانــد. 

»تعقیــب« و گرتنــی تێرۆریســتەکان و دروســت کردنی پەروەنــدە بــۆ وان موحاکەمــە کردنیــان لــە 
بیرلیــن، کــە ڕاســت بــەدوای ڕوودانــی کارەســاتەکەدا دەســتی پــێ کــرد و ئێســتاش هــەر دڕێــژەی 
هەیــە، یەکێــک لــە پــڕ گیروکێشــە و پــڕ جــاڕ و جەنجاڵ ترینــی ئــەو دژکــردەوە بەجێیانــە بــوو 
کــە تائێســتا بــە دژی کۆمــاری ئیســامی و تێرۆریســتەکانی بەڕێــوە چــوون. بــە دەیــان ڕادیــۆ 
ــەو  ــان، ل ــە ئەڵم ــی ل ــە تایبەت ــار« ب ــگ و خــاوەن »اعتب ــاری گرین ــە و گۆڤ ــون و ڕۆژنام و تەلەڤیزی
بارەیــەوە هــەواڵ و »ڕێپۆرتاژ«یــان باڵوکردۆتــەوە. لــەو بارەیــەوە دادگای میکۆنــوس گەورەتریــن 
خزمەتــی بــە ناســاندنی سیاســەتی تێرۆریســتیی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە ئورووپــادا کــردووە. 
ــە، هێشــتا دوا  ــژەی هەی ــەروا درێ ــاون و ه ــک هێن ــن جەلەســەی خــۆی پێ ــە چەندی ــە ک ــەو دادگای ئ
حوکمــی خــۆی ڕانەگەیانــدووە، هەرچەنــد وەکیلــەکان و بەتایبەتــی دادســتان هەوڵــی پێویســتیان 
داوە کــە دادگاە بــە دوور لــە هــەر چەشــنە فشــار و دەخاڵەتێــک کارەکانــی خــۆی بەرێتــە پێــش 
ــی لەگــەڵ  ــە پێوەندی ــەن ل ــەش ئاکامــی دادگای ویی ــەو حال ــگا، ب ــە ب ــاکام و بڕیارێکــی عادالن ــە ئ و ب
شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوودا و چاوپۆشــی کردنــی ئاشــکرای دەوڵەتــی ئۆتریــش لــە قاتڵەکانــی 
دوکتــور قاســملوو و دانــەوەی ئــەوان بــە ئێــران بــە خاتــری بەرژەوەنــدی و قازانجــە ئابــووری 
و بازرگانییــەکان و هەروەهــا ئاکامــی کاری دادگای قەتڵەکانــی دوکتــور »شــاپور بەختیــار« و 
ــەو  ــان دا؛ ئ ــران و ئەڵم ــوان ئێ ــە نێ ــی بەرچــاو ل ــی پێوەندییەکــی بازرگانی ــەش، هەبوون ــە لەوان بێجگ
ــی کاری دادگای  ــی ئاکامەکان ــاری دادگا و ڕاگەیاندن ــە کاروب ــە ل ــش ک ــە پێ ــان هێناوەت نیگەرانییانەی

ــەگا.  بێرلینیــش دا »اعمــال نفــوذ« بکــرێ و حــەق بــە حەقــدار ن
ــە دەوڵەتــی  ئێمــە بــە نــاوی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە داوا ل
ئەڵمــان دەکەیــن کــە بــۆ ئــەوەی دادگای بیرلیــن بتوانــێ بــە ئاکامــی ڕاســتەقینەی خــۆی بــگا، پێــش 

ــەوە بگــرێ. ــە هــۆی فشــار و دەخاڵەتــی ئێران بەهەرچەشــنە بەالڕێدابردنێکــی دادگای ب
یەکێکــی دیکــە لــەو گیروگرفتانــە کــە لــەو ماوەیــەدا هاتۆتــە ســەر ڕێــگای خەبــات و تێکۆشــانمان 
بریتییــە لــە گواســتنەوەی بنکــەی ئۆرگانەکانــی حیــزب لــە ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتانی 
عێراقــەوە بــۆ ئــەو ناوچانــە کــە لــە قوواڵیــی خاکــی کوردســتانی عێــراق دا هەڵکەوتــوون. چەنــد 
ــر  ــە ناوچــە ســنوورییەکان دا جێگی ــرەی پێویســت ل ــە بنکەکانــی حیــزب بەگوێ ــوو بەشــێک ل ســاڵ ب
ببــوون. ئەوانــە لــەو بنکانــە بــوون کــە پێویســتییان بــە جێــگا و شــوێنی ســابیت و جێگیــر هەیــە، وەک 
نەخۆشــخانە، دەزگاکانــی چــاپ و تەکســیری ڕۆژنامــەی »کوردســتان«ی ئۆرگانــی حیــزب، ڕادیــۆ، 

ــان. ــە بــۆ منداڵەکانی ــەکان و قوتابخان ــە بنەماڵ دەفتــەری سیاســی و ژمارەیــەک ل
لــە ڕەشــەمەی ســاڵی 1٣71ی هەتــاوی دا، کۆمــاری ئیســامی دەســتی  دایــە بۆمبــاران و تــۆپ باران 
کردنــی بنکەکانــی دەورووبــەری دەفتــەری سیاســی و پاشــانیش لــە ئاخروئۆخــری خاکەلێــوەی 
1٣72 ڕا دەســتی کــرد بــە تۆپ بارانــی گونــدە ســنوورییەکانی کوردســتانی عێــراق و بیانووشــی 
ــەی  ــەو کردەوەی ــرن. ئ ــەدا جێگی ــەو ناوچان ــە ل ــی ئێم ــی حیزب ــە بنکەکان ــوو ک ــەوە ب ــەو کارە ئ ــۆ ئ ب
ــەروەک  ــەوێ، ه ــان بک ــە بنکەکانم ــان وەبەشــێک ل ــە زی ــەوەی ک ــۆی ئ ــووە ه ــاری ئیســامی ب کۆم
لــە جەریانــی بۆمبارانــی بنکــەی دەفتــەری سیاســی لــە ڕەشــەمەی ســاڵی 1٣71ی هەتــاوی دا چــوار 
ئەندامــی حیــزب شــەهید بــوون و خەســارەتێکی زۆریــش وە نەخۆشــخانەی ئــازادی کــەوت. بۆیــە بــە 
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ناچــار و بــۆ ئــەوەی لــەو ڕێگایــەوە ئازارێکــی زیاتــر بــە گوندنشــینە بێ دیفاعــەکان نــەگا، هەمــوو ئــەو 
بنکانەمــان گواســتۆتەوە هیندێــک ناوچــەی دوور لــە ســنوور و بــە هــۆی نەبوونــی جێــگا و ڕێــگا و 
گیروگرفتەکانــی جۆراجــۆری دیکــە، بەشــێک لــە بنکەکانمــان ناچــار بــوون دووجــار شــوێنی خۆیــان 
بگوێزنــەوە. ئــەو کارە ســەرەڕای ئــەو گیروگرفتــە جۆراجۆرانــەی کــە لــە بــاری ماڵییــەوە بەدوایــەوە 
بــوون بۆتــە هــۆی ئــەوەی کــە وزە و »انرژی«یەکــی زۆری ئێمــە بــە خۆیــەوە خەریــک بــکا. دیــارە 
ــەش  ــەو وەزعییەت ــی ئ ــردن، تێکدان ــەی باســمان ک ــە لەوان ــە جگ ــەو ئاژاوەگێڕیی ــم ل مەبەســتی ڕێژی
بــوو کــە بــۆ کوردەکانــی عێــراق پێــک هاتبــوو. هــەر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو مەســەلەیەش دا بــوو 
کــە دەفتــەری سیاســیی حیــزب بــۆ ڕوون کردنــەوەی زیاتــری بیــروڕای گشــتی خەڵکــی کوردســتانی 
عێــراق، لــە بەیاننامەیــەک دا کــە ڕۆژی 21ی خاکەلێــوی 1٣72ی هەتــاوی بــاڵوی کــردەوە، ڕایگەیانــد 
کــە دەخاڵــەت و هێــرش و پەالمــاری ئێــران بــە مەبەســتی ئەزیــەت و ئازاردانــی خەڵکــی کوردســتان 
عێراقــە و دەیــەوێ لــەو ڕێگایــەوە کۆســپ لەســەر ڕێــگای حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دروســت 

بــکا و لــە ئــاکام دا الوازی بــکا. لــە بەشــێک لــەو بەیاننامەیــەدا ئــاوا هاتــوە:
»خۆشــک و برایانــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق! ئــەو هێرشــەی کۆمــاری ئیســامی خــۆی بــۆ 
ــزەکان دیکــەی  ــران و هێ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــۆ ســەر حیزب ــا هێــرش ب ئامــادە دەکا، تەنی
ئۆپۆزیســۆنی ئێــران نییــە. ئــەو هێرشــە مــاڵ و هێانــەی تازەئــاوەدان کــراوەی ئێــوە و نەمامــە 
تازەنێژراوەکانتــان و زەوی و زارە چەنــد ســاڵ بەیارماوەکــەی ئێــوەش دەکاتــە وێرانــە و کۆرپــە 
ساواکانیشــتان لــە باوەشــی دایکیــان دەفڕێنــێ. لــەوەش زیاتــر غیرەتــی نەتەوەییتــان دەخاتــە ژێــر 
ــەو  ــە دژی ئ ــە ب ــەوە. کەوای ــێ پووچــەڵ دەکات ــن ســاڵەتان ل ــی چەندی ــێ و دەســکەوتەکانی خەبات پ
نەخشــە شــوومەی ڕێژیمــی ئاخونــدی ڕاوەســتن و دەنگــی ناڕەزایەتیتــان بــە گوێــی دنیــا بگەیەنــن و 
ســەرەئەنجام لە خاک و نیشــتمان و کەرامەت و شــەڕافەتی خۆتان دیفاع بکەن«. دەســت تێورەدانی 
ئێــران بــە شــێوەی جۆراجــۆری وەک تۆپ بــاران کردنــی ناوچــە ســنوورییەکان و پەالمــاری نیزامــی 
و دەخاڵــەت لــە کاروبــاری سیاســیی کوردســتانی عێــراق دا کــە تــا چەندیــن مانــگ پــاش گواســتنەوەی 
بنکەکانــی ئێمــە لــە ناوچــە ســنوورییەکان و تەنانــەت تــا ئێســتاش هــەروا دڕێــژەی هەیــە، بەڵگەکانــی 
حاشــا هەڵنەگــرە بــۆ ڕاســتی و دروســتیی ئــەو مەســەالنەی کــە لــە بەیاننامــەی دەفتــەری سیاســی 

حیــزب دا هاتبــوون.
ــوون و  ــەواو نەب ــدە ت ــەر بەوەن ــە ه ــی ئێم ــە بنکەکان ــە ل ــەو ژمارەی ــی ئ ــەاڵم خــۆ گیروگرفتەکان ب
ــوون،  ــراق دا هات ــە ســەر وەزعــی سیاســی کوردســتانی عێ ــەدا ب ــەو ماوەی ــە ل ــەی ک ــەو ئاڵوگۆڕان ئ
ــۆ  ــەدا بەگشــتی و ب ــی ناوچەک ــە نائەمن کردن ــاری ئیســامی ل ــە دەســتی کۆم ــەوە ک ــە هــۆی ئ بوون
ئەنجام دانــی کــردەوەی تێرۆریســتی بــە دژی هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران لــە پێــش هەمــووان دا 
بــە دژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ئــاوەاڵ بێتــەوە. بۆیــە بــە ناچــاری بەشــێک لــە 
ــووە،  ــم تەرخــان ب ــی ڕێژی ــەوەی نەخشــە و پیانەکان ــۆ پووچەڵ کردن ــرژی« ی ئێمــە ب ــا و »ان توان
ــە  ــر ل ــد جــار زەب ــەدا چەن ــەو ماوەی ــی ل ــەش بەداخــەوە کۆمــاری ئیســامی توانیویەت ــەاڵم بەوحاڵ ب
ــە  ــە ل ــزب ک ــی حی ــە کادر و پێشــمەرگە و الیەنگران ــەک ل ــزب بۆەشــێنێ و ژمارەی تێکۆشــەرانی حی

ــکا. ــن، شــەهید ب ــاوارە دەژی ــراق دا وەک ئ کوردســتانی عێ
هــۆی کەم بوونــەوەی چاالکــی و هەڵســووڕانی ڕێکخراوەکانــی  بــە  لەنێوخــۆی کوردســتان دا 
دیکــەی ئۆپۆزیســیۆن بەهــۆی ئــەو خەباتــە جیــددی و شــێلگیرانەیە کــە حیزبــی ئێمــە بــە دژی 
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ــی کوردســتانی ئێــران هەرچــی زۆرتــر زەق بۆتــەوە و  ــی دێموکرات ڕێژیــم بەڕێــوەی دەبــا، حیزب
ــاری  ــم. کۆم ــی ڕێژی ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــە ی ــار و پیان ــر و پەالم ــە ئامانجــی زەب ــاکام دا بۆت ــە ئ ل
ئیســامی لــەو ماوەیــەدا بــۆ الوازکردنــی خەباتــی ئێمــە لــە نەخشــە و پیــان و تاکتیکــی جۆراجــۆر 
کەلکــی وەرگرتــووە و لەســەریەک دەتوانیــن بڵێیــن کــە بــاری ئــەو خەباتــە هەقخوازانەیــە کــە حیــزب 

ــووە. ــا، قورســتر ب ــوەی دەب بەڕێ
ســەرجەمی ئــەو گیروگرفتانــەی باســمان کــردن و زۆر گیروگرفتــی دیکــەش کــە جێــی بــاس 
بەربەرینتــر  ئێمــەی  حیزبــی  دژواری  و  ســەخت  تێکۆشــانی  و  خەبــات  نییــە،  لێــرەدا  کردنیــان 
کردۆتــەوە و بــە ناچــاری حیــزب دەســت و پەنجــەی لەگــەڵ ئــەو هەمــوو گیروگرفتانە نــەرم کردووە. 
ئــەوەش جێــگای شــانازییە کــە ســەرەڕای »تحمــل« کردنــی ئــەو هەمــوو دژوارییانــە، حیزبەکەمــان 
هــەروا ڕێبــەر و ئااڵهەڵگــری بزووتنــەوەی میللی-دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و بــە 
ــە  ــە ب ــەو شــانازییە گەورەی ــە حیســاب دێ. ئ ــی ب هەڵســووڕترین ڕێکخــراوەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێران
نرخــی قوربانی بوونــی دەیــان کــەس لــە باشــترین کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب وەدەســتی هاتــووە، 
بــەاڵم دەبــێ بزانیــن کــە شــانازیی ئااڵهەڵگربوونــی خەبــات بــۆ دێموکراســی و بــۆ دابین کردنــی 
ئازادیــی ئینســانەکان بــە دژی یەکێــک لــە دواکەوتووتریــن و دیکتاتۆرتریــن ڕێژیمەکانــی ئەمــڕۆی 

دنیــا، بەبــێ ئــەو نــرخ بــۆ دانانــە وەدەســت نایــە.
ئــەو شــانازییە گەورانــە کــە لــە خەباتــی بێ پســانەوە و شــێڵگیرانە بــە دژی ئیســتبداد و لــە 
واقیع بینیــی حیــزب لــە گرتنــە پێشــی هەڵوێســتە سیاســییەکاندا و لــە دێموکراســیی نێوخۆیــی حیــزب 
و لــە یەکپارچەیــی تەشــکیاتیی حیــزب ســەرچاوە دەگــرن، بــوون بــە هــۆی ئــەوە کــە حیزبەکەمــان 
لەنێــو واڵتــان و حکوومەتــە دێموکراتییــەکان دا هەرچــی زیاتــر بناســرێ. ئەمــرۆ حیزبــی دێموکــرات 
ــی  ــران دا وەک هێزێک ــەوەی وەزعــی ئێ ــە لێکدان ــی ل ــە هاوکێشــە سیاســییەکانی ناوچــە و بەتایبەت ل
پێشــکەوتنخواز و ئازادیخــواز لەقەڵــەم دەرێ. خــۆ لــە خــۆڕا نییــە کــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران لە کۆنفرانســی ئەم دواییەی ئەنتێرناسوناڵ-سۆسیالیســت کە لە ڕۆژەکانی 2 و٣ دیســامبری 
1٩٩4 دا لــە بوداپێســت پێــک هــات، وەک ڕێبــەری بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی خەڵکــی 
ــوو. ئێســتا  ــۆ کۆنفڕانســە بانگهێشــتن کراب ــە ب ــوو ک ــی ب ــی ئێران ــا حیزب کوردســتان ناســرا و، تەنی
حیزبــی ئێمــە پێوەندییەکــی گەرمــی و دۆســتانەی لەگــەڵ حیزبــە دێموکــرات و پێشــکەوتنخوازەکان 

بەگشــتی و حیزبــە سۆسیالیســت و سۆســیال دێموکراتەکانــی ئورووپــادا بەتایبەتــی هەیــە.
ــۆ هەمــوو  ــی ئێمــە ب ــی حیزب ــە ڕێبەرایەتی ــران ب ــە کوردســتانی ئێ ــی کــورد ل ــی گەل ئەمــڕۆ خەبات
خەڵکــی ئێــران ناســراوە. ژمارەیەکــی زۆر لــەو ڕێکخراوانــەی ئۆپۆزیســیۆن کــە لــە ســەرەتای هاتنــە 
ســەر کاری کۆمــاری ئیســامی دا لــە حاڵەتــی خەبــات لەگــەڵ ئــەو ڕێژیمــەدا بــوون، ئەمــڕۆ بەداخــەوە 
الواز بــوون و توانــای دڕێــژەدان بــە خەباتــی  چەکدارانەیــان نەمــاوە. ئێســتا لــە ڕاســتیدا تەنیــا 
حیزبــی دێموکراتــە کــە لــە مەیــدان دا هــەروا بەپێوەیــە. ئــەوەش بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە حیزبەکەمــان 
لــە سەرانســەری ئێــران دا خاوەنــی ڕێــز و خۆشەویســتییەکی زۆر بــێ و ببێتــە جێــگای هیــوا و 
هۆمێــدی هەمــوو ئێرانییانــی ئازادیخــواز. دیــارە کۆمــاری ئیســامی بــە چاکــی لــەو ڕێــز و ئیعتبــارە 
ئــاگادارە کــە حیزبەکەمــان لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی واڵتەکەمــان دا هەیەتــی. هــەر بۆیــە بــەردەوام 
لــە هەوڵ دایــە کــە ڕێزوخۆشەویســتی و پرســتیژ و پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی حیزبەکەمــان بــە تایبەتــی 
لەنێــو خەڵکــی کوردســتان دا الواز بــکا و بــۆ ئــەو مەبەســتەش پەنــای بــۆ درۆ و بوختــان و پیــان 
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و فریــو و دەغەڵبازییەکــی زۆر بــردووە کــە بــە خۆشــییەوە بێجگــە لــە شکســت، ئاکامێکــی دیکــەی 
وەدەســت نەکەوتــووە.

ــچ  ــە هی ــە ، ب ــی و ناوچەییەی ــە جیهان ــار و مەوقعییەت ــەو ئیعتب ــی ئ ــان خاوەن ــە حیزبەکەم ــەوە ک ئ
جــۆرە بــەو مانایــە نییــە کــە حیزبەکەمــان لــە خەبــات و تێکۆشــان و هەڵســووڕانی خــۆی دا لــە الوازی 
و کەم وکــوڕی و هەڵــە بــە دوورە. حیزبەکەمــان کــە هەمیشــە و بەتایبەتــی لــەو ماوەیــەدا لــە مەیدانــە 
ــە کــە  ــەو هەلومــەرج و بارودۆخان ــووە و بەهــۆی ئ جۆرجــۆرەکان دا چاالکــی و هەڵســووڕانی هەب
بێ ئــەوەی بــۆ خــۆی لــە دروســت بوونیان دا نەخشــێکی هەبــێ، بــۆی هاتوونەتــە پێــش و بــە ســەریدا 

ســەپاون، گومانــی تێــدا نییــە کــە هەڵــە و کەم وکوڕیشــی لــە کارەکانــی دا بــۆ پێــش هاتــووە.
تەشــکیاتی ئێمــە لــە نێوخــۆی کوردســتان دا ســەرەڕای ئــەو هەمــوو ڕەنــج و کوێــرەوەری و 
زەحمــەت و مەترســییانە کــە کادرە تەشــکیاتییەکانمان لــە نێوخــۆی کوردســتان دا تەحەمولیــان 
کــردووە و ژمارەیەکیشــیان لــەو ڕێگایــەدا گیانــی خۆیــان فیــدا کــردووە، هێشــتاش وەاڵمــدەری 
ئــەو جێــگا و مەوقعییەتــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییە نییــە کــە حیزبەکەمــان هەیەتــی. ئەمــڕۆ خەڵــک 
ئامادەیــی زۆریــان هەیــە کــە لەهــەر ڕێگایەکــی مومکینــەوە کۆمەگــی حیــزب بکــەن و لەژێــر ئــااڵی 

خەباتەکــەی دا کۆبنــەوە.
 الوازیــی کاری تەشــکیاتی ئێمــە لــە ئوروپــادا لەنێــو خــۆش زۆرتــرە. ئێمــە دەبوایــە زۆر زیاتــر 
و بەرینتــر لــەوە کــە هەیــە لــە ســازماندانی ئێرانییەکانــی دەرەوەی واڵت دا چــاالک و هەڵســووڕ 
بایــن و پێوەندیییەکــی بەرینترمــان لەگــەڵ کوردەکانــی پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان و ڕێکخــراوە 

ــادا هەبوایــە. ــە ئورووپ دێموکــرات و بەشەردۆســتەکان ل
لــە زەمینــەی تێکۆشــان و هەڵســووڕانی نیزامــی لــە نێوخــۆی کوردســتان دا دەبــێ بڵێیــن کــە 
چۆنیەتــی »ســازماندهی«ی ئێســتای ئێمــە لەســەر ئەساســی وەزع و بارودۆخــی چەنــد ســاڵ 
لەمەبەری کوردســتانی ئێران و ناوچە داڕێژڕاوە. پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ بەســەر تاکتیک و مەوقعییەتی 
ــەو  ــی ئ ــە دڕێژای ــە ب ــە ک ــەو ئاڵوگۆڕان ــا ئ ــە نێوخــۆی کوردســتان دا و هەروەه ــم ل ــی ڕێژی هێزەکان
ســااڵنەی پێشــوو بەســەر وەزعــی ناوچــە ســتراتیژییەکان دا هاتــوون، بــوون بــە هــۆی ئــەوەی کــە 

ــێ. ــەوە و کاراییەکــی الوازی بب ــدی لەگــەڵ وەزعــی ئێســتا نەیەت ــەو شــێوە ســازماندەییە ئی ئ
ــەوەی هەمــوو  ــە هەڵســەنگاندن و لێکۆڵێن ــێ ب ــەم دەب ــردراوی کۆنگــرەی دەی ــی هەڵبژێ ڕێبەرایەتی
الیەنــە و بــە دۆزینــەوەی باشــترین و مومکین تریــن »آڵترناتیــو« بــۆ البردنــی ئــەو خاڵــە الوازانــە 
تێ بکۆشــێ. جێبەجــێ کردنــی ئــەو ئەرکــە بەفەوری ترینــی ئــەو ئەرکانــە لەقەڵــەم دەدرێ کــە دەکەونــە 

ســەر حیــزب بەگشــتی و ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی دەیــەم بەتایبەتــی. 
لــە کۆنگــرەی شــەهید دوکتــور قاســملوودا، شــێوەی خەبــات و تێکۆشــانی ئێمــە بەرامبــەر بــە 
ــات  ــی خەب ــە شــکڵ و شــێوە جۆراوجۆرەکان ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ــوو ل ــی ب ــاری ئیســامی بریت کۆم
بــە دژی ڕێژیــم. ئێمــە لــە مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی نۆیــەم و کۆنگــرەی دەیــەم دا لەســەر بنەڕەتــی 
ئــەو ڕێنوێنییانــە خەباتــی خۆمــان بڕدۆتــە پێــش. ئێســتا لەســەر ئــەو باوەڕەیــن کــە لــە داهاتــووش دا 
باشــترین ڕێــگای تێکۆشــان بــە دژی ڕێژیــم، بریتییــە لــە کەڵک وەرگرتن لە هەموو شــێوەکانی خەبات 
کــە ئیمکانــی بەڕێوەبردنیانمــان هەبــێ. بۆیــە بــە دەرس وەرگرتــن لــە ڕابــردوو و بــە کەڵک وەرگرتــن 
ــە  ــەی ک ــی« ی ــەم »تســلیم طلب ــی، ســەرەڕای ئ ــەم ســااڵنەی دوای ــای ئ ــڕ بەه ــەوەی پ ــە تاقی کردن ل
ــرێ، لەســەر  ــی ئۆپۆزیســۆن دا دەبین ــە هێزەکان ــو بەشــێک ل ــدا لەنێ ــەو ســااڵنەی دوایی بەداخــەوە ل
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درێژەدانــی ئــەو شــێوە خەباتــە کــە ئێســتا بەڕێوەمــان بــردووە، پــێ دادەگرینــەوە.
هــەوڵ و کۆششــی ئێمــە لەســەر ئــەو ئەساســە دەبــێ کــە خەباتــی سیاســی، تەبلیغاتــی و چەکدارانە 
ئــەو شــێوە  بەرەوپێش بردنــی  بــۆ  و  دەهێڵینــەوە  لــە دەســتووری کاری خەباتگێڕانــەدا  هــەروا 
خەباتانــە، هێــزە ئینســانی و مەعنەوییەکانــی خۆمــان دەکار دەکەیــن. لــەو ڕێــگا دژوار و پــڕ کەنــد و 
کۆســپەش دا هێــزی پاڵپشــت و تەکیــەگای ئێمــە، خەڵکــی وەفــادار و ئەمەگناســی کوردســتانی ئێــران، 
ــی  ــوو دۆســتانی گەل ــران و هەم ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــەو پشــتیوانە هەمیشــەییەی حیزب ئ

کــورد لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت دا دەبــن.
خەباتــی ئێمــە بــۆ گەیشــتن بــە مافــە نەتەوایەتییەکانمــان لــە ئێرانێکــی دێموکراتیــک دا بــووە و 
دەبــێ ئــەو ئامانجــەی خۆمــان لــە دروشــمی ناســراو و بەناوبانگــی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و 
خودموختــاری بــۆ کوردســتان«دا بەیــان کــردووە. دروشــمێک کــە ڕێبــازی کار و حەرەکەتــی ئێمــە 

لــە پڕۆســەی پەرەئەســتاندنی شارســتانییەتی ســەردەم دا بەڕوونــی نیشــان دەدا.
لــەو ماویــەدا ئێمــە لــە نێــوان ئــەو دۆســتە کــورد و غەیــرە کوردانــەدا کــە خودموختارییــان زۆر 
لــەوە بــە کەمتــر زانیــوە کــە شــایانی ئــەو هەمــوو قوربانی بۆدانــە بــێ لــە الیــەک و، ئــەو بەشــە لــە 
هاونیشــتمانە ئێرانییەکانمــان کــە خودموختارییــان بــە ســەرەتایەک بــۆ دابەش کردنــی ئێــران لــە 
ــە الیەکــی دیکــە،  ــی تێکۆشــان ل ــۆ الوازکردن ــواوە ب ــان ل ــەم داوە و لەهــەر ڕێگایەکــەوە کــە بۆی قەڵ
ــە ڕۆیشــتووین کــە  ــەو ئامانجان ــی ئ ــەرەو وەدیهێنان ــە پێــش و ب ــوە و چووینەت ــگای خۆمــان بڕی ڕێ
بــە لێکدانــەوەی خۆمــان بــە قازانجــی خەڵکــی کوردســتانمان زانیــون. ئێســتاش ڕادەگەیەنینــەوە کــە 
ــاری  ــی خودموخت ــە وەدیهێنان ــن ک ــەو بڕوای ــی و... لەســەر ئ ــۆی سیاســی و مێژووی ــک ه ــە گەلێ ب
ــازاددا، ڕەفاهییــەت و بەختەوەریــی نیســبی بــۆ خەڵکــی  لــە چوارچێــوی ئێرانێکــی دێموکراتیــک و ئ
کوردســتانی ئێــران دابیــن دەکا. بۆیــە دروشــمی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ 
ــەروەک پێشــتریش  ــەوە. ه ــە دەمێنێت ــی ئێم ــووش دا وەک دروشــمی بنەڕەتی ــە داهات کوردســتان« ل
گوتوومانــە ئەگــەر گەالنــی دیکــەی ئێــران بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە نەتەوایەتییەکانــی خۆیــان بێنــە 
مەیــدان و لــەو پێنــاوەدا خەبــات بکــەن، سیســتەمی فیدڕاڵــی بــە شــکڵێکی لەبارتــر بــۆ ئیدارەکردنــی 

ــن.  ــێ دەکەی ــران دەزانیــن و پشــتیوانیی ل ــی وەک ئێ واڵتێکــی فرەگەل
ــە دروشــمی ئەســڵیی حیزبەکەمــان دا، بــەو  ئاوێتەبوونــی دێموکراســی و مافــە نەتەوایەتییــەکان ل
مانایەیــە کــە دواڕۆژی پــڕ لــە خێروخۆشــی و بەختــەوەری بــۆ هەمــوو گەالنــی ئێــران و یــەک 
لــەوان بــۆ گەلــی کــورد، لــە گــرەوی پیادەبوونــی ئــەو ئامانجانەدایــە کــە لــەو دروشــمە ئەساســییەدا 
ــا  ــە. چونکــە تەنی ــی نیی ــی وەدیهاتن ــان ئیمکان ــەوی دیکەی ــێ ئ ــان بەب ــچ کامی ــک گــرێ دراون و هی لێ
حکوومەتێــک دەتوانــێ دێموکراتیــک بــێ کــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی ئێــران النیکــەم لــە شــکڵی 
خودموختــاری دا بــە ڕەســمی بناســێ و تەنیــا کاتێکیــش ئــەوە ئیمکانــی هەیــە کــە حکوومەتێکــی 

دێموکراتیــک لەســەر کار بــێ. بەمجــۆرە دەگەینــە ئــەو ئاکامــە کــە:
لــە الیــەک چونکــە کۆمــاری ئیســامی ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆر و کۆنەپەرســتە، وەدیهاتنــی مافــە 
نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی ئێــران و یــەک لــەوان گەلــی کــورد لــە چوارچێــوی ئــەو ڕێژیمــەدا ئیمکانــی 
نییــە. کەواتــە بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو مافانــە لــە پێشــدا دەبــێ ڕێژیمێکــی دێموکراتیــک بێتــە ســەر 
کار. لــە الیەکــی دیکەشــەوە زۆر سروشــتییە کــە دۆســتایەتی و پێوەندییــە سیاســییەکانی خۆمــان 
لەگــەڵ حیــزب و شەخســییەتە ئێرانییــەکان لەســەر بناخــەی بــڕوای ئــەوان بــە دێموکراســی و مافــە 
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ــەو  ــن. ب ــان دابڕێژی ــۆ وەدیهێنانی ــەوان ب ــی ئ ــاداری و ئاســتی خەبات ــەکان و ڕادەی وەف نەتەوایەتیی
مانایــە کــە ئێمــە بــە ئەرکــی خۆمانــی دەزانیــن لەگــەڵ ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــەی کــە بڕوایــان بــەو 

ــە ئێــران دا هەیــە، دۆســتایەتی و پێوەندییەکــی گــەرم دامەزرێنیــن. دوو ئەســڵە ل
هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــە لەوبارەیــەوە لــە مەقالەیــەک دا کــە لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«ی ژمــارە 
1٩4دا لەژێــر عینوانــی » لەبــارەی بــەرەی یەکگرتــووەوە« هاتــووە، کــە ئێســتاش دەتوانــێ ڕێنوێنــی 
چۆنیەتیــی پێوەنــدی و هاوکاریــی ئێمــە لەگــەڵ هێــزە ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران بــێ. مەقالەکــە دوای 
باســی هۆیەکانــی ســەرنەکەوتنی تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــە بــۆ پێکهێنانــی بــەرەی یەکگرتــوو دەڵــێ 
کــە: »ئاســۆیەکی ڕوون و هیوابەخشــیش بــۆ پێکهاتنــی – النیکــەم لــە دواڕۆژێکــی نیزیــک دا- بــەدی 
ناکــرێ« دوای ئــەوە دەچێتــە ســەر ئــەو باســە کــە ئێســتا کــە بــەرە پێــک نەهاتــووە دەبــێ چ بکەیــن؟ 

لــە بەشــێکی وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا ئــاوا دەڵــێ:
ــی ڕێوشــوێنی  ــاش دانان ــرێ پ ــرە دەک ــک نیزیکت ــە هەڵوێســتە سیاســییەکانیان لێ ــە ک ــەو هێزان »ئ
ــەوەی  ــە گۆڕین ــۆ نموون ــی بکــەن. ب ــارەوە پێکــەوە هاوکاری ــە زۆر ب ــان ل ــگای پەســندی هەمووی جێ
ــی  ــەوە، گرتن ــە شۆڕشــی دواڕۆژی ئێران ــدار ب ــی پێوەندی ــروڕا لەســەر مەســەلە جۆراوجۆرەکان بی
هەڵوێســتی هاوبــەش و دەرکردنــی بەیاننامــەی هاوبــەش ســەبارەت بــە مەســەلە سیاســییەکان، 
گۆڕێنــەوەی زانیــاری لەســەر نەخشــە و پیانەکانــی دوژمــن بەرامبــەر بــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســیون، 
دانــی یارمەتیــی مــاددی و مەعنــەوی بــە یەکتــر لــە کاتــی پێداویســتی دا و زۆر شــتی دیکــە لــەو بابەتە. 
خــۆ ئەگــەر چەنــد هێــز لــە خەباتــی چەکدارانــەدا بەشــدار دەبــن ئــەوە دەکــرێ عەمەلیاتــی هاوبــەش 
بــە دژی هێــزە بەکرێگیراوەکانــی کۆنەپەرســتی یەکێــک لــە باشــترین زەمینەکانــی پێکهێنانــی هەســتی 

هاوخەباتــی و هاوســەنگەری لــە نێــوان تێکۆشــەرانی هەمــوو الیــەک دا پێــک بێنــێ.
 لــە هەلومەرجــی ئێســتادا کــە زۆر لــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســون، ڕێبەرایەتییەکەیــان و تەنانــەت 
بەشــی ســەرەکیی بەدەنەشــیان لــە دەرەوەی واڵت و بەتایبەتــی ئورووپــادا دەژیــن، یەکێــک لــە 
زەمینەکانــی هــاوکاری لــە نێوانیــان دا دەتوانــێ وەڕێ خســتنی خۆپیشــاندان و مانگرتــن و ئاکســیۆنی 
هاوبــەش بــە موناســەبەتی جۆراوجــۆرەوە بــێ. زەمینــەی ئــەو هاوکارییــە کورت خایەنانــە زۆر 
جۆراوجــۆرە و ناکــرێ لێــرەدا ئیشــارە بــە هەموویــان بکــرێ، بــەاڵم لــە هەموویــان گرینگتــر ئەوەیــە 
کــە کارێــک بکــرێ هــاوکاری و هاوفکــری تەنیــا لــە ئاســتی ڕێبەڕایەتییەکەیــان دا تەنگەبــەر نەکرێتــەوە 

و بگاتــە نێــو ڕیزەکانــی بەدەنــەش. 
ــی  ــوو هێزەکان ــەڵ هەم ــە لەگ ــۆرەی خــۆی ئامادەی ــە ن ــران ب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ئۆپۆزیســیونی دێموکــرات و پێشــکەوتنخوازی ئێــران لــەو زەمینەیــەدا بــاس و وتووێــژ و هاوکاریــی 
ــەوە  ــەو بارەی ــر »طــرف حســاب«یش ل ــی پارتنێ ــۆ هەڵبژاردن ــە ب ــی ئێم ــاری حیزب ــا مێعی ــکا. تەنی ب
ڕەت کردنــەوەی پاشــایەتی و ڕەت کردنــەوەی ڕێژیمــی ئێســتای ئێــران لــە تەواوەتیــی خۆی دایــە. بــە 
بــاوەڕی ئێمــە هەردووکــی ئــەو سیســتمانە لە ئێران دا ئیمتیحانی خۆیــان داوە و ئازادیخوازانی ئێران 
دەبــێ خۆیــان لــە داوی هەرجــۆرە گومانێــک ســەبارەت بــە ئیســاحی ئــەو سیســتمە حکوومەتییانــە 

ڕزگار بکــەن.
ــد ئەســڵی  ــە چەن ــان ب ــەی باوەڕی ــەو هێزان ــەڵ ئ ــە لەگ ــەش دا نایشــارینەوە ک ــەو کات ــەاڵم هــەر ل ب
گرینگــی وەک دێموکراســی، مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــی ئێــران و مافــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی 
چینــە هــەژار و دەســت کورتەکان هەیــە، زیاتــر هەســت بــە نیزیکــی دەکەیــن و لــەو باوەڕەدایــن کــە 
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وتووێــژ و بیــروڕا گۆڕێنــەوە لەگــەڵ وان زۆرتــر دەتوانــێ بــە ئاکامــی دڵخــواز بــگا«.
هــەر لەســەر ئــەو بناخەیــەش و بەپێــی ئــەو پێوەندییــە میللــی و عاتیفــی و مێژووییانــە کــە لەگــەڵ 
کوردەکانــی پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان هەمانــە، پێوەندییەکــی گــەرم و دۆســتانەمان هەیــە و لــە 

داهاتــووش دا ئــەو پێوەندییــە هــەر درێــژە پــێ دەدەیــن.
دیــارە ئــەو پێوەندییــە کــە پێوەندییەکــی سیاســییە و لەســەر بناخــەی دەســتێوەرنەدان لە کاروباری 
نێوخۆیــی یەکتــری و ڕێــز و ئیحترامــی وەک یــەک دامــەزراوە، بــە قازانجــی خەڵکــی کوردســتان لــە 
هەمــوو بەشــەکانی دا دەزانیــن و بــە نــۆرەی خۆمــان تێکۆشــاوین بــە وردی وەبەرچــاون بگریــن و 
چاوەڕوانیشــمان ئەوەیــە کــە باقــی هێــز و حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردیــش وەبەرچاوی 

بگرن. 

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
ئەوانــەی گوتمــان بەشــێک لــە خەتــە گشــتییەکانی سیاســەتی حیزبەکەمــان بــوون. ئێمــە هیواداریــن 
ئێــوە و هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب بــۆ دەڕێژەدانــی ڕێبــازی پڕشــانازیی شــەهیدە نەمرەکانمــان و 
بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجــە لــە مێژینەکانمــان دەســت وەدەســتی یەکتــر بــدەن تــا بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی 
هەمــوو الیــەک ئــەو ئەرکــە پیــرۆزە بەجــێ بگەیەنیــن کــە مێــژوو خســتوویەتە ســەر شــانی حیزبــی 

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. 
سەرکەوتوو بێ کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،

بڕووخێ ڕێژیمی ئینسان کوژ و کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی،
میللــی-  بزووتنــەوەی  ڕێبــەری  ئێــران،  دێموکراتــی کوردســتانی  لــە حیزبــی  ســاو 

دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران.
***

هێندێک لە بڕیارەکانی کۆنگرەی نۆیەمی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )کۆنگــرەی پەنجــا ســاڵەی حیــزب( کــە 
ــاری سیاســی و  ــک بڕی ــک هــات، کۆمەڵێ ــوەی 1٣74دا پێ ــا ٣0ی خاکەلێ ــی 2٣ ت ــوان ڕۆژەکان ــە نێ ل

نێوخۆیــی پەســند کــرد. 

لەسەر وەزعی کورد لە واڵتانی دراوسێ دا 
کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران پشــتیوانیی خــۆی لــە خەباتــی ڕەوای 
ــازادی و  ــۆ وەدەســت هێنانی ئ ــە ب ــەی کوردســتان دا ک ــی دیک ــە پارچەکان ــورد ل ــی ک ــی گەل ڕۆڵەکان
ــەو  ــزب ل ــێ و لەســەر سیاســەتی ئوســوولیی حی ــان تێ دەکۆشــن ڕادەگەیەن ــە نەتەوایەتییەکانی ماف

ــە چوارچێــوی ئــەو سیاســەتەدا:  پێوەندیییــەدا پــێ دادەگرێتــەوە. ل
- هاوکاریــی ســێ ڕێژیمــی ئێــران، تورکیــە و ســووریە بــە مەبەســتی زەبــر وەشــاندن لــە خەباتــی 

حەقخوازانــەی گەلــی کــورد لــە پارچــە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان دا، مەحکــووم دەکا.
پێنــاوی   لــە  تورکیــە،  کوردســتانی  لــە  کــورد  گەلــی  ڕۆڵەکانــی  تێکۆشــانی  و  هــەوڵ  لــە   -
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کۆتایی هێنــان بــە ســتەم و چەوســانەوەی نەتەوایەتــی دا پشــتیوانی دەکا و بێزاریــی خــۆی لــە 
ڕادەگەیەنــێ. کــوردەکان  دژی  بــە  واڵتــە  ئــەو  حکوومەتــی  ســەرکوتکەرانەی  ڕەفتــاری 

کۆنگــرە هاودەنگــی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی لەگــەڵ خەباتــی بەحەقــی گەلــی بێبەشــی کــورد لــە 
تورکیــە و فشــار و هەڵوێســتی کۆڕوکۆمەڵــە بەشەردۆســتەکان و هێندیــک لــە دەوڵەتــان بەرامبــەر 
بــە دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتــە بــە مەبەســتی چارەســەری دادپەروەرانــەی مەســەلەی کــورد بــە 

دیاردەیەکــی جێــگای هومێــد دەزانــێ و هیــوادارە ئــەو ڕەوتــە ڕۆژ بــە ڕۆژ پەرەگرتووتــر بــێ. 
ــە کــە  ــی و نێوخۆییان ــەو مەترســییە ناوچەی ــەوە ئ ــەوە دەڕوانێت ــە نیگەرانیی ــەم ب - کۆنگــرەی دەی
ــوان  ــە نێ ــی ل ــە. شــەڕی نێوخۆی ــان بەرەوڕووی ــراق لەگەڵی ــە کوردســتانی عێ ــەوەی کــورد ل بزووتن
دوو هێــزی سیاســیی ســەرەکی کوردســتانی عێــراق دا کــە بــە تونــدی هەڕەشــە لــە دەســکەوتەکانی 
بزووتنــەوەی کــورد لــە عێــراق دەکا، بــە دیاردەیەکــی پــڕ مەترســی دەزانــێ. لــە هەلومەرجــێ ئێســتای 
کوردســتانی عێــراق دا، تەنیــا هەڵوێســتی بەرپرســانەی الیەنەکانــی ئــەو شــەڕە نێوخۆیییــە و قبــووڵ 
کردنــی داوای دڵســۆزانی گەلەکەمــان دەتوانــێ کۆمــەگ بــە ئاســایی کردنەوەی وەزعەکــە بــکا و 
ــی  ــە نێوبردن ــۆ ل ــە ب ــەدا ک ــەو پیانان ــەوەی ئ ــاکام کردن ــی بێ ئ ــە جیهەت ــێ ل ــەر ب ــی کاریگ هەنگاوێک

دەســکەوتەکانی خەباتــی گەلــی کــورد لــەو بەشــەی کوردســتان دا، لــە گــۆڕێ دا هــەن.
ــی کوردســتانی  ــۆ ســەر خاک ــە ب ــەی ئەڕتەشــی تورکی ــەم دواییان ــی ئ ــاڵوی نیزامی هێرشــی بەرب
عێــراق بــە بیانــووی زەبــر وەشــاندن لــە هێزەکانــی P.K.K کــە زیانێکــی زۆری گیانــی و ماڵیــی بــە 
دانیشــتووانی بێدیفاعــی کوردســتان گەیانــدووە، دەســتدرێژییەکی ئاشــکرا بــۆ ســەر خاکــی واڵتێکــی 
دراوســێیە و مەحکوومــە. کۆنگــرە داوا دەکا ئەڕتەشــی تورکیــە هەرچــی زووتــر لەکوردســتانی 

عێــراق بکێشــتەوە.
بــە مەبەســتی تواندنــەوەی  بــۆ دانــراوی دەوڵەتــی ســووریە  - کۆنگــرە سیاســەتی بەرنامــە 
و  هاونیشــتمانەتی  حەقــی  ئەســتاندنەوەی  قالبــی  لــە  کــە  ســووریە  کوردەکانــی  نەتەوایەتیــی 
دروســت کردنی پێشــینەی عەڕەبــی ڕەفتــاری دژی ئینســانیی جۆربەجــۆری دیکــەدا لەمێــژ ســاڵە 

دەکا. هەیــە، مەحکــووم  درێــژەی 

لە پێوەندی لەگەڵ دادگای میکۆنووس دا 
کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، مەســەلەی تێرۆری ســکرتێری گشــتیی 
حیــزب، شــەهید دوکتــور »ســادق شــەڕەفکەندی« و شــەهید »فەتــاح عەبدولــی«، ئەندامــی کۆمیتــەی 
ناوەنــدی حیــزب و هاوڕێکانیانــی لــە 2٦ی مانگــی ســێپتامبری ســاڵی 1٩٩2 لــە شــاری برلیــن دا 
خســتەوە یــاد و ڕەوتــی موحاکەمــەی تاوانبارانــی ئــەو جینایەتــەی هێنانــە بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە.

نوێنەرانــی کۆنگــرە ڕەزامەندیــی خۆیــان لــە ڕەوتــی تــا ئێســتای لێکۆڵینەوەی جینایەتــی میکونووس 
و موحاکەمــەی تاوانبــاران دەربــڕی و بــە گەشــبینییەوە ســەیری ڕەوتــی بەرەوپێــش چوونی دادگای 
بیرلینیــان کــرد کــە بــە چاوێکــی پــڕ لــە هیــواوە ڕوانیانــە هــەوڵ و تەقــەالی دەزگای قەزایــی ئەڵمــان. 
هــەر بــەو هۆیــەش ســاڵو و ڕێــزی خۆیــان بــە نیشــانەی پێزانینــی و ئەمەگناســی پێشــکەش بــە 

بەڕێــزان ســەرۆکی دادگا و دادســتان و قازییەکانــی دادگا کــرد.
کۆنگــرەی داوای لــە حکوومەتــی ئەڵمــان کــرد کــە پێشــگیری لەهــەر چەشــنە نفووزێکــی ڕێژیمــی 
ــکا و  ــەی  خــۆی دەرب ــێ حوکمــی دادپەروەران ــەوەی دادگا بتوان ــۆ ئ ــکا ب ــە کاری دادگادا ب ــران ل ئێ
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کۆمــاری ئیســامیی ئێــران وەک بەرنامەداڕێــژ و عامیلــی ئەســڵیی ئــەو جینایەتــە بــە دنیــا بناســێنێ.
هــەر لــەو کاتــە دا کۆنگــرە داوای لــە کۆڕوکۆمــەڵ و شەخســییەتەکانی الیەنگــری حــەق و عەداڵــەت 
لــە جیهــان و بەتایبەتــی لــە ئورووپــا دا کــرد کــە هەمــوو نفــووز و ئێعتیبــاری خۆیــان لــە الی دەوڵەتــی 
ئەڵمــان بــەکار بــەرن بــۆ ئــەوەی دادگای میکۆنــووس بــە دوور لــە هــەر چەشــنە دەســت تێوەردانێک 
ڕەوتــی سروشــتیی تێپــەر بــکا و ڕێــگا نــەدرێ جارێکــی دیکــە عەداڵــەت فیــدای بەرژەوەندییــە 

بازرگانــی و دیپڵۆماســییەکان بکــرێ.

سەبارەت بە ئاشتی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی عەڕەبی دا 
کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکــرات لــە باســی وەزعــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا ســەرنجێکی 
تایبەتــی دایــە مەســەلەی وتووێژەکانــی ئاشــتی لــە نێــوان واڵتانــی عەڕەبــی و ئیســرائیل دا. لــەو 
ــردوودا ســەڕەڕای هەمــوو  ــاوەی دوو ســاڵی ڕاب ــە م ــە ل ــڕی ک ــەوە خۆشــحاڵیی خــۆی دەرب بارەی
کەنــد و کۆســپەکانی ســەر ڕیــگا، ڕەوتــی جێگرکردنــی ئاشــتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی عەڕەبــی دا 

بەرەوپێــش چــووە.
بــە  بــاری مەســەلەی فەلەســتینەوە، ئیمــزای ڕێککەوتننامــەی »غــزە- اریحــا«ی  لــە  کۆنگــرە 
ئازایەتیــی »یاســر  و  دانــا  فەلەســتین  مافــە ڕەواکانــی خەڵکــی  بــەرەو وەدیهێنانــی  هەنگاوێــک 
ســەرۆک  ڕابیــن«،  »ئیســحاق  و  فەلەســتین  ڕزگاریــدەری  ڕێکخــراوی  ســەرۆکی  عەرەفــات«، 
وەزیــری ئیســرائیلی بــە هــۆی بنەڕەتیــی وەدیهاتنــی ئــەو ســەرکەوتنە زانــی. ئــەو دوو ڕێبــەڕە 
لەگــەڵ هەمــوو فشــارێک کــە لەالیــەن توندڕەوانــی فەلەســتینی و ئیســرائیلییەوە لەســەریان بــووە، 
هــەوڵ و تەقــەالی ئاشــتیخوازانەیان درێــژە داوە و هــەر بۆیــەش بــوو کــە پێکــەوە خەاڵتــی ئاشــتیی 

»نۆبێــل« یــان پــێ درا.
کۆنگــرەی دەیــەم هەروەهــا ڕێککەوتننامــەی نێــوان ئــۆردۆن و ئیســرائیلی بــە شــتێکی موســبەت 
و بــە هەنگاوێکــی بەکەڵــک لــە پێنــاوی ســەقامگیر کردنــی ئاشــتی دانــا و هیــوای خــۆی دەربــڕی کــە 
وتووێــژی نێــوان ســووریە و ئیســرائیلیش بــە ئاکامــی دڵخــواز بــگا و بەزوویــی ئاشــتییەکی عاداڵنــە 

و بــەردەوام لــە ناوچــەدا جــێ بگــرێ.
لــە ڕوانگــەی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــەوە بێجگــە لــەوە کــە وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی گەلــی 
فەلەســتین و جێگربوونــی ئاشــتی لــە ناوچــەی گرینگــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دا لەگــەڵ بیروباوەڕی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەربــارەی مەســەلەی ئاشــتی و مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــەوە 
ــی  ــی گەل ــەواوی مافەکان ــی ت ــی دابین بوون ــی ئاشــتی و بەتایبەت ــک دەکــەوێ، ســەرکەوتنی ڕەوت ڕێ

فەلەســتین دەتوانــێ مەســەلەی کــورد لــە ناوچــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش دا زەقتــر بکاتــەوە.
کۆنگــرەی دەیــەم جارێکــی دیکــە هــەوڵ و تەقــەالی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ســەبارەت بــە 
دروســت کردنی کۆســپ و تەگــەرە لەســەر ڕێــگای بەرەوپێــش چوونــی ڕەوتــی ئاشــتی مەحکــووم 
کــرد و هیــوای خــۆی دەربــڕی کــە الیەنەکانــی وتووێــژی ئاشــتی پێکــەوە و بــە هاوکاریــی یەکتــر 

ــەوە.  ــە پووچــەڵ بکەن ــەو وتووێژان ــە ســەرکەوتنی ئ ــۆ پێشــگیری ل ــران ب ــی ڕێژیمــی ئێ پیانەکان
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دەربارەی هیندێ کارەساتی ئینسانی
کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دوای بــاس و لێکۆڵینــەوەی وەزعییەتی 
سیاســیی جیهــان و هەلومەرجــی ژیــان و خەباتــی گەالنــی زۆرڵێکــراو، ســەرنجێکی تایبەتــی دایــە 
ئــەو کارەســاتە ئینســانییانە کــە لــەم ســااڵنەی دوایــی دا لــە  ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی جیهــان ڕوویــان 

داوە:
- کۆنگــرە نارەحەتــی و دڵگرانیــی خــۆی لــەو کوشــتارە بێ بەزەییانــە دەربــڕی کــە ســاڵی ڕابــردوو 
لــە ڕوانــدا ڕووی دا. لــەو کارەســاتە ئینســانییەدا نیزیکــەی نیــو میلیــۆن کــەس لــە خەڵکــی ئــەو واڵتــە 
ــاودەردەی  ــڕای ه ــرە وێ ــوون. کۆنگ ــی دراوســێ ب ــاوارەی واڵتان ــش ئ ــە میلیۆنی ــران و ب قەاڵچــۆ ک
لەگــەڵ خەڵکــی ڕوانــدا لــە کۆمەڵگــەی جیهانــی و دەوڵەتــان و کۆڕوکۆمەڵــە خێرخــوازەکان داوا 
ــۆ  ــی ئاســایی ب ــەوەی وەزع ــداروە و گەڕان ــە بەاڵلێ ــەو خەڵک ــی ئ ــەوەی برین ــۆ ســاڕێژ کردن دەکا ب

واڵتەکەیــان هــاوکاری بکــەن و ئــەو میللەتــە لــەو ڕۆژڕەشــی و مەینەتییــە نەجــات بــدەن.
- لــە پــاش لێک هەڵوەشــانی شــووڕەوی و گۆڕانــی سیســتمی سۆسیالســتی لــە  ئورووپــای 
ڕۆژهــەاڵت تــا ئێســتا شــەڕێکی ڕەگەزپەرســتانە لــە یوگوســاڵویی پێشــوو بــە دژی موســوڵمانانی 
بۆســنی و هەرزەگوێــن لــە ئارادایــە. بەداخــەوە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان تــا ئێــرەش 
نەیتوانیــوە کۆتایــی بــە میحنەتیــی ئــەو خەڵکــە بێنــێ و خەڵکــی بۆســنی و بەتایبەتــی دانیشــتووانی 

ســاراییۆ لــە مەترســی مــەرگ و ماڵوێرانــی ڕزگار بــکا.
ــەوە ئاواتەخــوازە کۆمەڵگــەی جیهانــی هەڵوێســتێکی  کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکــرات بەدڵ
لێبڕاوانــە لــە خــۆی نیشــان بــدا و خەڵکــی بۆســنی لــە مەترســیی قەتڵوعــام و لەنێــو چــوون ڕزگار 

بــکا.
- بــۆ چەنــد مانــگ دەچــی کــە ئەڕتەشــی ڕووســیە شــەڕێکی زاڵمانــە و نابەڕابــەری بــە دژی خەڵکی 
چیچــان دەســت پــێ کــردووە. لــەو شــەڕەدا ئەڕتەشــی ڕووســیە تانــگ و تــۆپ و فڕۆکــە و هەمــوو 
ــا ئێســتا  ــاوە. ت ــەکار هێن ــاع ب ــی بێدیف ــە دژی خەڵک ــە ب ــەری بێ بەزەیییان ــی ڕووخێن چەشــنە چەکێک
بەدەیــان هــەزار کەســی لــێ  کوشــتون و بــە ســەدان هــەزاری لــێ بێ خانەوالنــە کــردوون. جێــگای 
داخــە دەوڵەتــە مەزنــەکان بــەو بیانــووە کــە ئــەو مەســەلەیە مەســەلەیەکی نێوخۆیــی ڕووســیەیە تــا 
ڕادەیەکــی زۆر بەرامبــەر بــەو کارەســاتە ئینســانییە بــێ تەفــاوەت دانیشــتوون. کۆنگــرە لــە هەمــوو 
ــی  ــەوەی دەوڵەت ــۆ ئ ــن ب ــە کار بێن ــان ب ــووزی خۆی ــوو نف ــە دەســەاڵت داوا دەکا هەم ــی ب دەوڵەتان
ڕووســیە دەســت لــە قەاڵچــۆی خەڵکــی چیچــان هەڵگــرێ و گیروگرفتــی نێــوان ڕووســیە و چیچــان 

بــە ڕێــگای ئاشــتیخوازنەدا چارەســەر بــکا.
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

پەیامەکانی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ خەڵکی کوردستان 
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!

کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، گەرمتریــن ســاڵوی شۆڕشــگێڕانەی 
ــردوودا شان بەشــانی  ــاوەی شــازدە ســاڵی ڕاب ــە م ــە ل ــر دەکا، ک ــوەی خۆڕاگ خــۆی پێشکەشــی ئێ
گەلەکەمــان  دێموکراتیــی  میللــی-  بزووتنــەوەی  بەرەوپێش بردنــی  بــۆ  حیــزب  تێکۆشــەرانی 

تێ کۆشــاون. 
ــە کوردســتانی  ــورد ل ــی ک ــی گەل ــران وەک پێشــڕەوی خەبات ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ــدوون و سیاســەتەکانی  ــەی خــۆی دا گونجان ــە بەرنام ــی کوردســتانی ل ــی خەڵک ــران، داخوازەکان ئێ
ــان  ــەدا داڕشــتوون. ئەندام ــەو داخــوازە ڕەوایان ــی ئ ــان و دابین کردن ــی وەدیهێن ــە خزمەت خۆشــی ل
و کادرەکانــی حیــزب هەمــوو هێــز و توانــای خۆیــان دەکار کــردووە بــۆ ئــەوەی بتوانــن ئاواتــە 
ــی  ــزب گیان ــی حی ــە ڕۆڵەکان ــەس ل ــەزاران ک ــە ه ــەدا ب ــەو ڕێگای ــن و ل ــوە وەدی بێن ــی ئێ پیرۆزەکان

ــان بەخــت کــردووە.  خۆی
پشــتیوانی و هاوکاریــی بێ درێغــی ئێــوە نەخشــێکی گرینــگ و بەرچــاوی لــە بــەرەو پێش بــردن و 

ســەرکەوتنی بزووتنــەوەدا هەبــووە و هەیــە. 
ــە  ــە ل ــە بێجگ ــردوودا نیشــانیان داوە ک ــاوەی شــازدە ســاڵی ڕاب ــە م ــدە دەســەاڵتدارەکان ل ئاخون
گرتــن و کوشــتن و لێــدان و ســەرکوت، هیــچ دیارییەکــی دیکەیــان بــۆ خەڵــک پــێ نییــە. ئەمــڕۆ 
ــی  ــان گیروگرفت ــەڵ دەی ــی گشــتی دایە و لەگ ــژاوی قەیرانێک ــە گێ ــاری ئیســامی ل ــی کۆم ــە ڕێژیم ک
جۆراجــۆر و لەچارەنەهاتــوو دەســتەویەخەیە، بەجێیــە کــە هەمــوو پێکــەوە ئەرکــی مێژوویــی خۆمان 
بەجــێ بگەیەنیــن و بــۆ بەهێزکردنــی هەرچــی زیاتــری بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکــی کوردســتان و 
لێک گرێدانــی لەگــەڵ بزووتنــەوەی سەرانســەریی ئێــران تێ بکۆشــین. ئەزموونــی خەباتــی گەالنــی ژێر 
ســتەم نیشــانی داوە کــە هــەر کات کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە دژی ڕێژیمــە دیکتاتــۆر و جینایەتــکارەکان 
ڕاپەڕیــون، بناغــەی دەســەاڵتی جەهەننەمیــی ئــەو چەشــنە حکوومەتانەیــان تێک  ڕووخانــدوە. بۆیــە 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان لــەم هەلومەرجــە ناســکەدا دەبــێ خەبــات و تێکۆشــانی خۆیــان، لــە 
شــکڵ و شــێوە جۆراجــۆرەکان دا بــە دژی ڕێژیــم توندتــر کــەن و لــەو چارەنووســە ڕەشــە کــە 

چاوەڕوانــی ڕێژیمــە، نیزیکتــری کەنــەوە. 
ئێمــە بەشــدارانی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بەڵێنتــان لەگــەڵ تــازە 
ــێ  ــژە پ ــوە درێ ــی ئێ ــی داخــوازە ڕەواکان ــا وەدیهێنان ــات و تێکۆشــان ت ــگای خەب ــەوە کــە ڕێ دەکەین
دەدەیــن و بــە پتەوکردنــی زیاتــری ڕیزەکانمــان، دەبینــە مایــەی دڵگەرمیــی زۆرتــری ئێــوە. ئێــوەش 
ــگاری  ــەواوەوە بەرەن ــە وشــیارییەکی ت ــزن و ب ــان بپارێ ــی خۆت ــی و یەکپارچەی لەســەرتانە یەکیەتی

پیانــە گاڵوەکانــی ڕێژیــم ببنــەوە. 
سەرکەوتن هەر بۆ خەباتی ڕەوامانە.

***
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پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ گەالنی ئێران 
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!

بەشــدارانی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، گەرمتریــن ســاڵوی 
ــە خەبــات بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی دیکتاتــۆر  خۆیــان پێشکەشــی ئێــوە دەکــەن و ســەرکەوتنتان ل
و کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســامی و هێنانــە ســەر کاری حکوومەتێکــی دێموکــرات دا بەئــاوات 

دەخــوازن. 
ئێــوە بەباشــی ئــاگادارن کــە شــازدە ســاڵە گەلــی کــورد و بــە تاوانی خودموختاری لــە چوارچێوەی 
ئێرانێکــی ئــازاد و دێموکراتیــک دا، بــە دڕندانەتریــن شــێوە کەوتۆتــە بــەر پەالمــاری هێــزە دژی 

گەلییەکانــی کۆمــاری ئیســامی و بــە توندتریــن شــێوە ســەرکوت دەکــرێ. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک حیزبــی ڕێبــەر و پێشــڕەوی خەباتــی گەلــی کــورد لــە 
کوردســتانی ئێــران، شــانازی بــە خۆیــەوە دەکا کــە پــاش 1٦ ســاڵ دەســەاڵتدارەتیی کۆنەپەرســتان، 
ئااڵی خەباتی گەلی کوردی هەروا بەرز و شــەکاوە ڕاگرتووە و کوردســتانی کردۆتە ســەنگەرێکی 

گــەورە و لەشــکان نەهاتووی خەبــات بــۆ دێموکراســی و ئــازادی. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی کــە بــە درێژایــی تەمەنــی پــڕ لــە شــەرم و شــوورەیی خــۆی بێجگــە 
لــە شــەڕ و ماڵوێرانــی و بەفیڕۆدانــی ســەروەت و ســامانی واڵت، بێجگــە لــە حەپــس و ئەشــکەنجە 
و ئێعــدام و گرتــن و ڕاونــان، بێجگــە لــە بێــکاری و گرانــی و بێجگــە لــە هــەژاری و مەینەت بەشــی 
ــە ســەرکوت و زەبروزەنــگ،  ــووری و کۆمەاڵیەتیــی و فەرهەنگــی و، بێجگــە ل ــی ئاب و دواکەوتووی
ــان  دا لەگــەڵ  ــی ژی ــە هەمــوو بوارەکان ــووە؛ ئەمــڕۆ ل ــێ نەب ــران پ ــی ئێ ــۆ گەالن دیارییەکــی دیکــەی ب
لــە ئاســتی نێونەتەوەیــش دا لەژێــر فشــاری  قەیــران و گیروگرفتــی جیــددی دەســتەویەخەیە و 
بیــروڕای گشــتی و تەنانــەت بەشــێک لــە واڵتــە گــەورە و خــاوەن نفووزەکانیش دایــە. بــەو حاڵــەش 
ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکان هــەروا تونــد بــە کورســیی دەســەاڵتەوە نووســاون و لــە هــەوڵ دان 

ــدەن.  ــە دەســەاڵتیان ب ــژە ب ــە زۆری ســەرنێزە درێ ــوە ڕاگــرن و ب ــان بەســەر پێ ڕێژیمەکەی
بــە بــڕوای ئێمــە ئــەوە کــە ئیمکانــی بــۆ درێژەکێشــانی تەمەنــی ڕێژیــم و بەســەر پێــوە مانــەوەی 
کۆمــاری ئیســامی ڕەخســاندوە، بریتییــە لــە کەم بوونــی یەکیەتیــی و هاوکاریــی بەکــردەوە لــە 
نێــوان گەالنــی ئێــران و هێــزە خەباتگێڕەکانیــان دا. بۆیــە جارێکــی دیکــەش ئــەو ڕاســتییە وەبیــر 
دێنینــەوە کــە یەکیەتــی و هاوکاریــی بەکــردەوەی نێــوان گەالنــی ئێــران و هێــزە خەباتگێــڕەکان تاقــە 
ــە. ئاشــکرایە کــە  ــران دای ــە ئێ زامنــی ڕووخاندنــی کۆپەرســتی و دەســتەبەر کردنــی دێموکراســی ل

ــە.  ــی ژێرســتەمی ئێران ــی گەالن ــی داخــوازە ڕەواکان ــی وەدیهاتن ــی دێموکراســیش زامن دابین بوون
حیزبەکەمــان، خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە ڕەواکانــی 
ــازادی و دێموکراســی و  ــۆ وەدەســت هێنانی ئ ــران ب ــی ئێ ــی گەالن ــە خەبات ــە بەشــێک ل ــە ب ــەو گەل ئ
دامەزراندنــی حکوومەتێکــی دێموکراتیــک دەزانــێ و لــە داهاتــووش دا بــۆ لێک گرێدانــی هەرچــی 
گەالنــی  خەباتــی  و  سەرانســەری  بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  کوردســتان  خەڵکــی  خەباتــی  زیاتــری 
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ئازادیخــوازی ئێــران، هــەوڵ و کۆششــی پتــر لــە خــۆی نیشــان دەدا. 
بــژی هاوخەباتیــی گەالنــی ئازادیخــوازی ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی دیکتاتــۆری و بنیاتنانــی ئێرانێکــی 
ــان  ــە ڕەواکانی ــە ماف ــر ســتەم ب ــی ژێ ــەودا گەالن ــک کــە ل ــازاد و دێموکراتیــک و ســەربەخۆ، ئێرانێ ئ

بگــەن. 
***

پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ حیزب و ڕێکخراوە دێموکرات و ئازادیخوازەکان 
بەشــدارانی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کورســتانی ئێــران )کۆنگــرەی پەنجــا ســاڵەی 
حیــزب( گەرمتریــن ســاڵوی خۆیــان پێشکەشــی ئــەو حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییانــە دەکــەن کــە دژی 
ڕێژیمــی ئاخونــدی لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە ئــازادی و دێموکراســی دا خەبــات دەکــەن و بــە چــاوی 
ڕێــزەوە دەڕواننــە هــەوڵ و تێکۆشــانی ئــەوان بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و هێنانــە 

ســەر کاری نیزامێکــی دێموکراتیــک لــە واڵتەکەمــان دا. 
ــوە دچــوو  ــک دا بەڕێ ــە هەلومەرجێ ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــرەی دەیەمــی حیزب کۆنگ
لــە الیــەک واڵتەکەمــان و گەالنــی واڵتەکەمــان لەژێــر دەســەاڵتی زاڵمانــەی ڕێژیمــی ئاخونــدی دا، لــە 
هەمــوو بارێکــەوە لــە وەزعێکــی نالەبــار و دڵتەزێــن دان و لــە الیەکــی دیکــە ڕەوتــی ڕۆژ بــە ڕۆژ 
ــووە  ــە خــۆوە گرت ــری ب ــی گەورەت ــی دا چوارچێوەیەک ــە ڕادەی جیهان ــووی دێموکراســی ل پەرەگرت
ــە جــاران پشــتیوانیی  ــە الیــەن دەوڵەتانــەوە زیاتــر ل و پێویســتیی وەبەرچاوگرتنــی مافــی مــرۆڤ ل
لــێ دەکــرێ. لــە هەلومەرجێکــی ئەوتــۆدا ڕێژیمــی ئاخونــدی وەک پێکهێنــەری ئەســڵیی ئــەو وەزعــە 
دڵتەزێنــە بــە شــێوەیەکی گشــتی لەنێــو خــۆی واڵت دا کەوتۆتــە بــەر ڕق و بێزاریــی هاونیشــتمانان 
ــی  ــرۆڤ، تێرۆریســت و دوژمن ــی م ــۆر و پێشــێلکەری ماف ــی دیکتات ــە دەرەوەش وەک ڕێژیمێک و ل
ــان لەگــەڵ  ــن و خۆی ــڵ بب ــدەکان عاق ــەوە کــە ئاخون ــی ئ ــەش چاوەڕوانی ــەو حاڵ ئاشــتی ناســراوە. ب
ــە  ــەر نابێت ــەک ه ــن، ن ــران بێن ــی ئێ ــی گەالن ــە دوژمنایەتی ــن و واز ل ــا بگونجێن وەزعــی ئێســتای دنی
هــۆی ڕزگاریــی واڵت و وەدیهاتنــی دێموکراســی، بەڵکــوو ڕێــگا بــۆ درێژبوونــەوەی تەمەنــی پــڕ لــە 

ــدی خــۆش دەکا. شــوورەیی ســەرەڕۆیی ئاخون
ــە.  ــە پێش دای ــران دا ڕێگایەکــی زۆر دژوار ل ــە ئێ ــی دێموکراســی ل ــی واڵت و وەدیهاتن ــۆ ڕزگاری ب
ــزب و ڕێکخــراوە  ــەوان دا حی ــە پێشــەوەی ئ ــان و ل ــۆ خۆی ــران ب ــەک کــە پێویســتە خەڵکــی ئێ ڕێگای
ئازادیخــوازەکان بیپێــون سروشــتییە کــە بــۆ بڕینــی ئــەو ڕێگایــە، یەکیەتیــی، هــاوکاری، هاوهەنــگاوی 
ــە  ــووڵ ب ــی ق ــن مەرجــی ســەرکەوتنە.  وەفاداری ــزە ئازادیخــوازەکان بنەڕەتیتری ــی هێ و هاوخەباتی
دێموکراســی بــە مانــا ڕاســتەقینەکەی لــە الیــەن حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییــەکان ڕێــگا بــۆ هــاوکاری، 
یەکیەتــی و هاوخەباتیــی نێــوان ئــەوان خۆشــتر دەکا و هەلومــەرج بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی 

هاوبەشــی خەڵکــی واڵتەکەمــان هەرچــی زیاتــر ئامــادە دەکا.
بەشــدارانی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە قووڵــی باوەڕیــان بــەو 
ــوەی  ــە چوارچێ ــێ ل ــران دەتوان ــە کوردســتانی ئێ ــورد ل ــی ک ــی گەل ــە نەتەوایەتییەکان ــە ماف ــە ک هەی
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ئێرانێکــی دێموکراتیــک دا وەدی بــێ. هــەر بۆیــە کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبەکەمــان جارێکــی دیکــە 
دروشــمی ســتراتیژیی حیــزب، واتــە دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانیان 
تەئییــد کــردەوە و هاوکاریــی نێــوان حیــزب و ڕێکخــراوە ئازادیخــواز و دێموکراتەکانــی ئێرانــی 
بــە پێویســت زانــی. لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەســتی هــاوکاری و 
هاوخەباتــی بــۆ الی هەمــوو ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــە کــە بــە دڵــەوە بــۆ ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی و وەدیهاتنــی دێموکراســی ڕاســتەقینە خەبــات دەکــەن و ئاواتــی 
پێکهێنانــی ئێرانێکــی ئــازاد، ئــاوەدان و دوور لەهــەر چەشــنە فــەرق و جیاوازییەکیــان هەیــە، درێــژ 

دەکا. 
هەرچی پتەوتر و بەرینتر بێ هاوکاریی نێوان حیزب و ڕێکخراوە ئازادیخوازەکانی ئێران، 

برووخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسامی. 
***

پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ زیندانییانی سیاسی 
خەباتگێڕانی بەندکراو!

ڕۆڵە نەبەز و خۆڕاگرەکانی گەالنی ئێران! 
بەشــدارانی کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە تریبوونــی کۆنگــرەوە 
گەرمترین ساڵوی شۆڕشگێرانەتان پێشکەش دەکەن. خۆڕاگری و ورەی بەرز و شۆڕشگێڕانەتان 
لــە چاڵەڕەشــەکانی کۆنەپەرســتی دا جێــگای فەخــرو شــانازییە و ئیلهــام دەری شۆڕشــگێڕان بــۆ 
خەبــات و تێکۆشــان بــە دژی کۆنەپەرســتی و ئیســتبداد و لــە پێنــاوی ئــازادی و دێموکراســی دایە. 
ــە ئەرکێکــی گرینگــی سەرشــانی خــۆی  ــی سیاســی ب ــە زیندانییان ــاع ل ــی ئێمــە هەمیشــە دیف حیزب
ــە  ــە وان و ب ــی دەرحــەق ب ــی ڕێژیمــی ئاخوندی ــی، جینایەتەکان ــەی توانیویەت ــەو جێی ــا ئ ــوە و ت زانی
خەڵکــی واڵتەکەمــان لەقــاو داوە و لــە قــەدەر توانــا هــاواری زۆرلێکراویــی قارەمانانــی نێــو زیندانــی 
بــە گوێــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و بیــروڕای گشــتی دونیــا گەیانــدووە و لــە داهاتــووش دا، هــاواری ئــەو 
ڕۆڵــە بەشــەڕەفانە بــە گوێــی کۆڕوکۆمەڵــە بەشەردۆســتەکانی جیهــان دەگەیەنــێ. ئــەو ڕۆژە دوور 
نییــە کــە جامــی ســەبری خەڵکــی واڵتەکەمــان پــڕ بــێ و تۆفانــی ڕق و تووڕەیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک، 
قــەاڵی زوڵــم و ســتەمی ئەژدەهاکــی زەمانــە تێــک ڕووخێنــێ و گەالنــی ئێــران بــە گشــتی و گەلــی 

کــورد بەتایبەتــی و بــە ئــاوات و ئارەزووەکانیــان بگــەن. 
بــۆ جارێکــی دیکــەش ســاڵو دەنێریــن بــۆ خۆڕاگــری و قارەمانەتیتــان و ســەری ڕێــز و حورمــەت 
ــەو تێکۆشــەرە  ــۆ ئ ــن ب ــش دەنێری ــن. ســاڵوێکی تایبەتی ــان دادەنوێنی ــری و ورەی بەرزت ــۆ جوامێ ب
ــەی  ــە قوتابخان ــان کردۆت ــاری ئیســامیی ئێرانی ــی کۆم ــە ســووچی زیندانەکان ــزب ک ــەی حی نەبەزان
وەفادارمانــەوە بــە حیــزب و ئامانجــە پیرۆزەکانــی گــەل، لــە زڕەی زەنجیــر دڵتــان نالــەرزێ و 

ــر دەکــەن.  ــە ئامانجــی گــەل و حیزبمــان فێ ــەوە ب دەرســی ئیمــان و وەفادارمان
***
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پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ بنەماڵەی شەهیدان 
ــرەی٥0 ســاڵەی  ــران »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی دەیەم بەشــدارانی کۆنگ
ــی کــورددا،  ــی گەل ــازادی و خودموختاری ــگای ئ ــی پاکــی شــەهیدانی ڕێ ــەر گیان ــە بەرامب ــزب« ل حی
بــە حورمەتــەوە ســەر دادەنوێنــن و ســاڵو و ڕێــزی خۆیــان پێشــکەش بــە بنەماڵــەی شــەهیدە 

ســەربەرزەکانی حیــزب و گــەل دەکــەن. 
ڕابــردووی پــڕ لــە شــانازیی حیزبــە شۆڕشــگێڕەکەمان، بەرهەمــی گیانبــازی و فیداکاریــی ڕۆڵــە 
شۆڕشــگێڕەکانی گەلــی کــوردە، ئەوانــە کــە لــە پێنــاوی ئــازادی دا، بــە ســەخاوەتەوە گیانــی شــیرنیان 
بەختــی وەدیهاتنــی ئامانجــە پیرۆزەکانــی کــورد کــردووە. هەربۆیــە بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهیدان، 
کــە ڕۆڵەکانیــان کردۆتــە قۆچــی قوربانیــی ڕێــگای ڕزگاریــی گەلەکەیــان، حەقیانــە شــانازی بــە 

خۆیانــەوە بکــەن.
ــەزی  ــە نەب ــن ل ــی دەرس وەرگرت ــورد، وێڕای ــی ک ــی گەل ــی ئازادی ــەوە تێکۆشــەرانی ڕێ ــەم بۆنەی ب
ــە  ــرەکان ب ــی شــەهیدە نەم ــەڵ خوێن ــە لەگ ــن ک ــی دەزان ــی خۆیان ــە ئەرک ــی شــەهیدان، ب و فیداکاری
ــا  ــا ســەرکەوتن و ت ــان، پەیمــان نــوێ بکەنــەوە و بەڵێــن بــدەن کــە ت مەبەســتی درێژەپێدانــی ڕێگای

ــە هــەوڵ و تێکۆشــان نەوەســتن.  ــە ئامانجــی شــەهیدان ل گەیشــتن ب
ــە  ــەی شــەهیدان و ب ــە بنەماڵ ــەوە، دەڕوانێت ــز و ئیحترام ــە ڕێ ــان ب ــرەی دەیەمــی حیزبەکەم کۆنگ
ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دەزانــێ کــە یــار و یــاوەری بنەماڵــەی شــەهیدان بــن. 
ــەو ئەرکــە گرینگــە و نیشــتمانییەدا  ــی ئ ــە بەجێ هێنان ــەک ل ــە هەمــوو الی ــن ک ــوادار و چاوەڕوانی هی
ئــاوات و ئامانجــی  بــە  ئــەوە نیشــانەی وەفــاداری و ئەمەگناســی بەرامبــەر  ســەرکەوتوو بــن. 

ــە.  ــزب و گەل شــەهیدانی حی
نەمری بۆ گیانی پاکی شەهیدان و شانازی بۆ بنەماڵە بەڕێزەکانیان. 

***
پەیامی کۆنگرەی دەیەمی حیزب بۆ ئەنتێرناسیۆنالی سۆسیالیست 

دۆستانی بەڕێز!
پەیامــی گەرمــی ئێــوە کــە بــۆ کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبەکەمــان »کۆنگــرەی پەنجــا ســاڵەی حیــزب« 
ناردرابــوو، بــە ئاگاداریــی بەشــدارانی ئــەم کۆنگرەیــە گەیشــت و بــوو بــە هــۆی دڵگەرمیــی زیاتــری 
ــەورەی سیاســیی  ــەی گ ــە بنەماڵ ــان ل ــری حیزبەکەم ــەوەی زیات ــە نیشــانەی نیزیک بوون ــەوان و ب ئ

ئەنترناســیۆنالی سۆسیالیســت دانــرا. 
پێویســتە ڕابگەیەنیــن کــە کۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســەرلەنوێ 
پێــی لەســەر دروشــمی ناســراوی حیــزب یانــی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختاریــی بــۆ 
کوردســتان« بــە مەبەســتی وەدی هێنانــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد لــە چوارچێــوەی 
ئێرانێکــی دێموکراتیــک دا داگرتــەوە و حیزبــی دێموکــرات خەباتــی سیاســیی خــۆی بــۆ دامەزراندنــی 
نیزامێکــی دێموکراتیــک لــە ئێــران دا و ڕێزدانــان بــۆ نێوەڕۆکــی بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ 
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درێــژە پــێ دەدا. 
ــە  ــز ل ــوە دۆســتانی بەڕێ ــە پشــتیوانیی ئێ ــان ک ــان دڵنی ــرەی دەیەمــی حیزبەکەم بەشــدارانی کۆنگ
بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران عامیلێکــی لەبــاری دەرەکــی 
ــە ســاڵی 1٩٩2- وە بەڕەســمی  ــە ل ــی ئێم ــە حیزب ــارە ئاگاداریشــن ک ــە. دی ــە ســەرکەوتنی ئێمەدای ل
داوایــەی  ئــەو  و  وەربگیــرێ  ئەنــدام  بــە  سۆسیالیســت دا  ئەنترناســیۆنالی  لــە  کــردووە  داوای 
پێشکەشــی ئۆرگانــە بــەرز و خــاوەن ســەاڵحییەتەکانی ئەنترناســیوناڵ سۆسیالیســت کــردووە. 
هیواداریــن بــە قبووڵــی ئەندامێتیــی ئێمــە لــە کۆنگــرەی داهاتوومــان دا دەرگایەکــی دیکــە نێونەتەوەیــی 

ــەوە.  ــران بکرێت ــە ئێ ــی کــورد ل ــی- دێموکراتیکــی گەل ــەوەی میلل ــۆ بزووتن ب
ئێمــە دڵنیایــن کــە بەباشــی دەتوانیــن لەگــەڵ یەکتــر بــە مەبەســتی دیفاع لــە دێموکراســی و عەداڵەتی 

کۆمەاڵیەتــی هاوکاریی بکەین.
لــە الیــەن بەشــدارانی کۆنگــرە، هەروەهــا لــە الیــەن ڕێبەڕایەتیــی نوێــی حیزبەکەمانــەوە ســاڵوی 
گــەرم و دۆســتانەتان پێشــکەش دەکەیــن و ســەرکەوتنتان لــە دیفــاع لــە دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ 

و مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــی زۆرلێکــراودا بــۆ بەئــاوات دەخوازیــن. 
***
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 10ی حیزبی دێموکراتی

کوردستانی ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١0ی حیزبی دێموکراتی
کوردستان- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

ڕاگه یاندراوی کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 

ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران _ ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبەرایەتیی
شۆڕشگێڕ په سەندکراوی کۆنگره ی دەیەم

پەیامەکانی کۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر
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کۆنگرەی 10ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ(

)بانەمەڕی ١٣7٣(

کۆنگــرەی 10ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان )ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ( مانگــی بانەمــەڕی 
بانەمــەڕی 1٣7٣ )11-1٥ی بانەمــەڕ( لــە شــاری ڕانیــە لــە باشــووری کوردســتان پێک هــات.

دێموکراتــی  حیزبــی  ١٠ی  کۆنگــرەی  هەڵبژێــردراوی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئەندامانــی 
شۆڕشــگێڕ(:  )ڕێبەرایەتیــی  کوردســتان 

1( جەلیــل گادانــی )ســکرتێر(، 2( حســن ڕەســتگار )جێگــر ســکرتێر(، ٣( هاشــم کەریمــی، 4( فەتــاح 
کاویــان ، ٥( حوســین مەدەنــی، ٦( فەیســەڵ ئیراندۆســت، 7( نەبــی قــادری، ٨( عوســمان ڕەحیمــی، 
٩( کەمــاڵ کەریمــی، 10( ســەعید بــەگ زادە، 11( ئەبووبەکــر ڕاد، 12( مــەال خــدر عومــەرزادە،            

ــادری، 1٥( هاشــم ڕۆســتەمی  ــد حەســەن پوور، 14( ســەرهەنگ ق 1٣( خالی

ئەندامانــی دەفتــەری سیاســیی هەڵبژێــردراوی کۆنگرەی ١٠ی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران )ڕێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ(:

1( جەلیل گادانی، 2( حسن ڕەستگار، ٣( فەتاح کاویان، 4( هاشم کەریمی، ٥( حوسێن مەدەنی

ئەندامانــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی ١٠ی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران )ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ(:

بێبــەش(،                 )مامۆســتا  چهرەگشــا  هەمــزە   )٣ حەفیــدی،  ســیروان   )2 کەریمــی،  ســەیدبرایم   )1
ڕەشــیدی محەممەدئەمیــن   )4

حیزبــی  ١٠ی  کۆنگــرەی  هەڵبژێــردراوی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ڕاوێــژکاری  ئەندامانــی 
شۆڕشــگێڕ( )ڕێبەرایەتیــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

1( ســەیدعەبدوڵا حوســێنی، 2( خالید وەنەوشــە،  ٣( خدر محەممەدپوور )مەرەســەنە(، 4( ناســر 
پیرانــی، ٥( قاســم قــازی، ٦( ســاڵح ڕەبەتــی، 7( جەعفــەر مەنگــوڕی 

***
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ڕاگه یاندراوی کۆمیته ی ناوه ندی
به بۆنه ی کۆتایی هاتنی کۆنگره ی ده هه می حیزب

هاوواڵتییه  به ڕێزه کان!
خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان!

ئــه و ئاڵوگــۆره  چاوه ڕوان نه کــراو و گشــت الیه نانــه ی کــه  پــاش لێک هه ڵوه شــانی فیدراســیۆنی 
ڕۆژهه اڵتــی  جیهــان،  گۆره پانــی  لــه   ســارد  شــه ڕی  ســه رده می  ته واوبوونــی  و  ســۆڤییه ت 
لــه  کوردســتان دا هاتوونه تــه  گــۆرێ، هه ڵســه نگاندن  و شــیکردنه وه یه کی ورد و  نێوه ڕاســت و 
هه مــوو الیه نــه ی ده ویســت بــۆ ئــه وه ی کــه  له ژێــر تیشــکی هه ڵســه نگاندن و شــیکردنه وه یەکی 
ئه وتــۆدا حیزبــی ئێمــه  وه ک یه کێــک لــه  هێــزه  هه ڵســووڕه کانی سیاســی لــه  ڕاده ی بزووتنــه وه ی 
ــاز و هه ڵوێســته کانی خــۆی دا  ــه  ســه ر سیاســه ت، ڕێب ــی کوردســتان دا ب ــی خه ڵک میللی-دێموکراتیک
بچێتــه وه  و لــه  هــه ر زه مینه یــه ک دا بریــاری پێویســت بــدا و تاکتیکــی گونجــاو ده گــه ڵ ئــه م وه زعــه  
نوێیــه  هه ڵبژێــرێ. پێک هاتنــی کۆنگــره ی ده هــه م کــه  به گوێــره ی ئه ساســنامه ی حیــزب هــه ر ده بــوو 
ــه ر  ــه  ه ــی ئێســتان. بۆی ــه وه ی وه زعییه ت ــه  ڕه نگدان ــه و پێویســتیانه  ک ــوو ب ــش ب ــا، وه اڵمێکی پێک هاتب
دوابــه دوای ته واوبوونــی کاری کۆنفرانســی ئۆڕگانــه  جۆراوجۆره کانــی حیــزب و کۆتایــی کاری 
کومیتــه ی ئاماده کردنــی کۆنگــره ی لــه  هه مــوو باڕێکــه وه  لــه  ســه عاتی 2:٣0ی پاش نیــوه رۆی ڕۆژی 
ــراوی  ــی هه ڵبژێ ــه  به شــداری گشــت نوێنه ران ــزب ب ــی حی ــره ی ده هه م ــه ری 7٣ کۆنگ ــازده ی بانه م ی
ئۆرگانــه کان پێــک هــات. خوێندرانــه وه ی ســروودی میللیــی ›‹ئــه ی ڕه قیــب‹‹ و ڕاگرتنــی ده قیقه یــه ک   
بێده نگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــه  یــادی شــه هیدانی ئێــران و کوردســتان، بــه  تایبــه ت شــه هیدانی حیــزب لــه  
پێــش هه موویانــه وه  بــۆ ڕێزدانــان لــه  قافڵه ســاالری شــه هیدان، پێشــه وا قــازی محه ممــه د، ســه ره تای 
ــگ  ــی به ناوبان ــه  ئه ندامان ــک ل ــه ن یه کێ ــه  الی ــه وه ی کۆنگــره  ل ــاش کران ــوو. پ ــی کۆنگــره  ب به رنامه کان
و بهڕابــردووی حیــزب و پێشــکه ش ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ئاماده کردنــی کۆنگــره  لــه  الیــه ن یه کێــک لــه  

ــه  شــێوه ی ڕه ســمی کاری خــۆی ده ســت پــێ  کــرد. ئه ندامانــی کومیته کــه،  کۆنگــره  ب
هه وه ڵیــن بــه ش لــه  به رنامــه ی کاری کۆنگــره  پێشــکه ش کردنــی ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ناوه نــدی 
بــوو کــه  لــه  الیــه ن ســکرتێری گشــتیی حیــزب، کاک جه لیــل گادانی یــه وه  خوێندرایــه وه . لــه  ڕاپۆرتــی 
کومیتــه ی ناوه نــدی دا وه زعــی جیهــان، ناوچــه ی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت، کوردســتان و، گشــت ئــه و 
ئاڵوگــۆره  گرینگانــه ی کــه  لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره ی نۆهــه م و ده هه مــی حیــزب دا، لــه  ڕاده ی 
ــی  ــه  گشــت بواره کان ــاری ئیســامی ل ــی شــپرێوی ڕێژیمــی کۆم ــان داوه ، وه زعیه ت ــی دا ڕووی جیهان
ئابــووری، کۆمه اڵیه تــی، سیاســی و فه رهه نگــی دا، تاکتیکه کانــی ئــه م ڕێژیمــه  لــه  کوردســتانی ئێــران 
و لــه  واڵتانــی دراوســێ دا، هه روه هــا چاالکییه کانــی حیــزب لــه  زه مینــه ی ته شــکیاتی، نیزامــی و 
سیاســی لــه  مــاوه ی باس کــراودا و فه عالییه تــی دیپلۆماتیــک و پێوه ندییه کانــی حیــزب ده گــه ڵ حیــزب 

و ڕێکخــراوه  سیاســییه کانی ئێــران و کوردســتان بــە وردبینییەکــی تــه واوه وە شــی کرابوونــه وه.
دوای خوێندرانــه وه ی ڕاپــۆرت، کــە نزیکــه ی ســێ ســه عاتی خایانــد، به شــی دووهه مــی به رنامــه ، 
کــه  بریتــی بــوو لــه  قســه کردنی نوێنه رانــی کۆنگــره  له ســه ر ڕاپۆرته کــه ، ده ســتی پــێ  کــرد. لــه و 
به شــه  لــه  کاری کۆنگــره ، ژماره یه کــی به رچــاو لــه  ئه ندامــان چاالکانــه  به شــدارییان کــر د و ڕوانگــه  
و بیروبۆچوونــی خۆیــان لــه  پێوه نــدی ده گــه ڵ به شــه  جۆراوجۆره کانــی ڕاپۆرته کــه  ڕاگه یانــد. دوای 
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ته واوبوونــی قســه ی نوێنــه ران، کــه  له ســه ر یــه ک ٥ جه له ســه ی خایانــد، ڕاپۆرته کــه  بــه  هێندێــک 
ئاڵوگــۆره وه ، بــه  ده نگــی یه کپارچــه ی نوێنــه ران په ســند کــرا.

پێداچوونــه وه  و هه ڵســه نگاندنه وه ی په یــڕه و و پرۆگرامــی حیــزب، کــه  پێک هێنانــی ئاڵوگــۆر لــه  
هێندێــک لــه  خاڵه کانــی لــه  الیــه ن کومیتــه ی تایبه تــی ئــه م به شــه  پێشــنیار کرابــوو، به شــی دووهه مــی 
به رنامــه ی ســه ره کیی کاری کۆنگــره  بــوو. لــه و به شــه ش دا ئــه و بابه تانــه ی پێشــنیار کرابــوون 
بگۆڕێــن لــه  الیــه ن ئه ندامانــی کۆنگــره وه  بــه  وردبینییــه وه  که وتنــه  بــه ر بــاس و لــه  ســه ر هــه ر بابه تێک 
بیروبۆچوونــی ئه ندامــان پێشــکه ش بــه  کۆنگــره  کــرا. دوای ته واوبوونــی باســه کان، به رنامــه  و 
پرۆگرامــی تــازه ی حیــزب، بــه  له به رچاوگرتنــی هێندێــک پێشــنیار و ڕاســپارده ی ئه وانــه ی قســه یان 

له ســه ر کردبــوو، لــه  الیــه ن زۆربــه ی نیزیــک بــه  تــه واوی نوێنه رانــی کۆنگــره وه  په ســند کــرا.
ســێهه مین بــه ش لــه  به رنامــه ی کاری کۆنگــره  په ســندکردنی بڕیارنامه یــه ک بــوو کــه  لــه  چه ندیــن 
خــاڵ پێــک هاتبــوو. به شــێک لــه  خاڵه کانــی ئــه و به رنامه یــه  لــه  الیــه ن کومیتــه ی په یــڕه و و پرۆگرامــه وه  
ئه مــاده  کرابــوون و باقــی خاڵه کانــی لــه  بڕیارنامــه ی ئۆرگانه کانــی نێوخــۆ و کومیته کانــی ده ره وه ی 
ــه  کاری کۆنگــره ، هــه روه ک به شــه کانی دیکــه ، به شــدارکردنی  ــه و به شــه ش ل واڵت وه رگیرابــوون. ل
چاالکانــه ی نوێنــه ران، کــه  لــه  فه زایه کــی تــه واو دێموکراتــی دا بــوو، بــه  ڕاســتی مایــه ی ســه رفیرازی 
بــوو. بــۆ هــه ر کام لــه  خاڵه کانــی بڕیارنامــه  ده نگــی نوێنه رانــی کۆنگــره  وه رده گیــرا و په ســند 
ــه   ده کــران. ته واوه تیــی بڕیارنامه کــه ش له ســه ر یــه ک، بــه  له بــه ر چاوگرتنــی هێندێــک ده ســتکاری، ل

الیــه ن تــه واوی ئه ندامانــه وه  په ســند کــرا.
شــایانی باســه  کــه  لــه  کاتــی پێداچوونــه وه  و په ســندکردنی ئــه و خااڵنــه ی کــه  بــه  خه باتــی گه لــی 
کــورد لــه  کوردســتانی ئێــران له پێنــاو وه ده ســت هێنانی مافــه  میللــی و ئینســانییه کانی دا پێوه ندییــان 
هه بــوو، نوێنه رانــی کۆنگــره  له ســه ر پێویســتیی پته وترکردنــی پێوه ندیــی حیــزب ده گــه ڵ ڕێکخــراوه  
ئێرانــی و کوردســتانییه کان، بەتایبــه ت ئه وانــه ی کــه  لــه  خه بــات لــه  دژی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی دا 
تێــک  هه تــا  توندوتیژترکردنــی خەباتــی هه مه الیانــه   لــه  ســه ر  به شــدارن و هه روه هــا  چاالکانــه  
ــی کۆمــاری ئیســامی پێیــان داگــرت. پێداگرتێنــک  ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆنه په رســت و دژی گه لی

کــه  لــه  دوو خاڵــی بڕیارنامه کــه دا ڕه نگــی داوه تــه وه.
چواره میــن به شــی ســه ره کیی به رنامــه ی کاری کۆنگــره  هه ڵبژاردنــی ئه ندامانــی ڕێبه رایه تیــی 
نــوێ لــه  الیــه ن نوێنه رانــی کۆنگــره وه  بــوو. کاری هه ڵبژاردنــی ئه ندامــان و جێگرانــی کومیتــه ی 
ــوو؛  ــه ره وڕوو نه ب ــۆ ب ــه ڵ گیروگرفتێکــی ئه وت ــه  ده گ ــی دیک ــدی هــه روه ک شــێوه ی کۆنگره کان ناوه ن
ــوون و هــه ر  ــزب ب ــه  که ســانی به ناوبانگــی  حی ــده کان ل ــه واوی کاندی ــه  ت ــک ب ــه ی نزی چونکــه  زۆرب

ئــه م مه ســه له ش کاری هه ڵبژاردنــی بــۆ نوێنه رانــی کۆنگــره  زۆر هاســان کردبــۆوه .
ــه   پێویســته  بڵێیــن کــه  دوابــه دوای ته واوبوونــی به شــی دووهه مــی به رنامــه ی کاری کۆنگــره  و، ل
ده رفه تــی له بــاردا و بــه  نێوبــر ده یــان په یامــی نێــردراو بــۆ کۆنگــره  لــه  الیــه ن حیــزب و ڕێکخــراوه  

ــه وه .  و شه خســییه ته  سیاســییه کان  دۆســتی حیــزب ده خوێندران
پــاش کۆتایــی هاتنــی کۆنگــره ، کاک جه لیــل گادانــی، بــه  شــێوه یه کی کــورت و جــوان، وێــرای 
بــۆ هەمــوو ئەندامانــی بەشــدار  لــه  زحمه ته کانــی ئه ندامانــی کومیتــه ی ئاماده کــردن،  ڕێزگرتــن 
لــە کۆنگــرەدا بــۆ خزمــه ت بــه  ئامانجه کانــی حیــزب و گه لــی ســته م لێکراوی کــورد ســه رکه وتنی 

به ئــاوات خواســت.
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ــه وه ی  ــازده ی بانه مــه ر، دوای خوێندران ســه عاتی 10ی به یانیــی ڕۆژی چوارشــه ممه، ڕێکه وتــی پ
ســروودی نه ته وایه تیــی ›‹ئــه ی ڕه قیــب‹‹ کۆنگــره ی ده هــه م بــه  ســه رکه وتنه وه  تــه واو بــوو.

کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران - ڕێبه رایه تیی شۆرشگێر
١9 بانه مه ری ١٣٧٣

***

ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران - ڕێبەڕایەتیی شۆڕشگێڕ بۆ کۆنگرەی دەیەم

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
ئەندامە بەڕێزەکانی کۆنگرە!

میوانە خۆشەویستەکان!
ڕێــگام بــدەن بــە نوێنەڕایەتیــی دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی، وێــڕای بەخێرهاتــن 
کردنــی هەمــوو میوانــە بەڕێــزەکان بــۆ ئێــوە ئەندامانــی کۆنگــرە، کــە لــە ئەســتەم ترین و دژوارتریــن 
ســاڵەکانی ژیانــی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا، بــە ورەیەکی 
یەکجــار بــەرزەوە ئەرکــی قــورس و گرانــی حزبیتــان بــە ئەنجــام گەیانــدوە و ئــااڵی خەباتــی ڕەوای 
ــەم قۆناخــە  ــە ل ــوە ک ــۆ ئێ ــوە، ب ــەرز ڕاگرت ــان ســەرکەوتووانە ب ــە کوردســتانی ئێرانت ــان ل گەلەکەم
ناســکە لــە مێــژووی نەتەوەکەمــان بــە ئازایەتیــی و پیاوەتییەکــی کەموێنــەوە لــە بەرامبــەر یەکێــک لــە 
ســتەمکارترین دوژمنانــی گشــت گەالنــی ئێــران ڕاوەســتاون. لــە پێنــاو بەجێگەیاندنــی ئــەم ڕیســالەتە 

پیــرۆزە کــە لــەم کۆنگــرەدا وەئەســتۆی دەگــرن، ســەرکەوتن بــە ئــاوات دەخــوازم.
یــادی گشــت شــەهیدانی  لــەم جێــگا پڕشــکۆیەدا  لــەم کاتــە خۆشــە و  جێــگای خۆیەتــی کــە 
ــە نێــوان کۆنگــرەی نۆهــەم تــا پێکهاتنــی  ســوورخەاڵتی حیــزب، بــە تایبــەت ئــەو شــەهیدانەی کــە ل
ئــەم کۆنگرەیــە، لــە خەبــات دژی دوژمنــان و لــە پێنــاو وەدیهێنانــی ئامانجــی لەمێژینــەی گەلەکەمــان 
دا، گیانــی پاکیــان لــە دەســت داوە، لــە پێــش هەموویانــەوە، بــە یــادی شــەهیدانی پایەبــەرز، ئەندامانــی 
کۆمیتــەی ناوەنــدی، کاک عەلــی کاشــفپوور و کاک شــاپوور فیــروزی ڕێــز بگریــن و، بــۆ جارێکــی 
دیکــەش دەگــەڵ گشــت ئــەو شــەهیدە ســوورخەاڵتانە پەیمــان نــوێ کەینــەوە کــە هەتــا ئــەو ڕۆژەی 
خــۆری ئــازادی لــە ئاســمانی ئێــران و کوردســتان دەدرەوشــێتەوە و ئــااڵی ڕزگاریــی گەلەکەمــان لــە 

ســەر لوتکــەی کێــوەکان دەلەرێتــەوە، شــێلگیرانە بــە خەباتــی پیرۆزمــان درێــژە بدەیــن.
هەروەهــا، بــە پێویســتی دەزانــم کــە لــەم کاتــە چارەنووسســازانەدا، کــە قۆناخێکــی نــوێ لــە خەبــات 
و تێکۆشــانی حیزبەکەمــان دەســت پێــدەکا، بــە هەمــوو ئــەو بەندییــە سیاســییانەی کــە لــە چاڵــە 
ڕەشــەکانی سەرانســەری ئێــران   دا، دیلــی دەســتی کۆنەپەرســتی و لــە ژێــر دڕندانەتریــن ئەشــکەنجە 
و ئــازار و لــە دژوارتریــن هەلومەرجــدا، هــەروا بــە ئامانجــی پیرۆزیــان وەفــادار ماونەتــەوە و، 
ــۆ  ــات ب ــە خەب ــان ل ــە ئازیزانی ــد- کــەس ل ــان چەن ــە یەک-ی ــەی ک ــەو بنەمااڵن ــە گشــت ئ ــا ب هەروەه

ئازادیــی ئێــران و کوردســتان شــەهید کــراون، لــە ناخــی دەروونــەوە، ســاڵو بنێــرم.
ــە هەمــوو کادرەکان، پێشــمەرگەکان و ئەندامانــی حیــزب و  ــە کەڵــک وەردەگــرم و ب ــەم دەرفەت ل
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بــە گشــت ئــەو شــێرە ژن و شــێرە پیاوانــەی کــە لــە ڕیــزی ڕێکخــراوە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکان 
 دا و بــەو پــەڕی لەخۆبوردووییــەوە، ســاڵهای ســاڵە بەرەنــگاری کۆنەپەرســتیی حاکــم بوونەتــەوە 
و، لــەم ڕێگایــەدا هەمــوو چەشــنە مەترســییەکیان بــە گیــان و دڵ قبــووڵ کــردوە، بــەاڵم هەرگیــز لــە 
خەبــات و تێکۆشــان نەوەســتاون، گەرمتریــن و پاکتریــن ڕێــز و ســاڵوی خۆمیــان پێشــکەش دەکــەم.

هەڤااڵنی خۆشەویست!
ئەندامە بەڕێزەکانی کۆنگرە!

کۆنگــرەی دەیەمــی حیــزب لــە هەلومەرجێــک دا دەســت پێــدەکا کــە لە ڕادەی جیهانیــی دا  ئاڵوگۆڕی 
زۆر گــەورە و یەکجــار ســەیر و ســەمەرە ڕووی داوە، ئاڵوگۆڕێــک کــە هەتــا چەنــد ســاڵ لەمەوپێــش 
کــەم کــەس هەبــوون کــە پێشــبینییان بــکا یــان تەنانــەت بــە فکــر و بیریــان دابــێ. ئــەو ئاڵوگۆڕانــە، 
ــە هــۆی گۆڕانــی ســیمای سیاســیی  ــە الیەکــەوە بــوون ب ــز، ل کــە هــەروەک بوومەلەرزەیەکــی بەهێ
بەشــێکی گــەورە لــە جیهــان و، لــە الیەکــی دیکەشــەوە هەڵوەشــانی گشــت هاوکێشــە سیاســییەکان 
و تێکچوونــی پارســەنگی هێزەکانیــان بــە دوای خۆیانــدا هێنــا، پارســەنگێک کــە هەتــا ماوەیــەک 
ــە بەرچــاو  ــی دێت ــە زۆر بەڕوون ــوو. شــتێکی ک ــارادا ب ــە ئ ــی گشــتی ل ــش لەســەر گۆڕەپان لەمەوپێ
ئەمەیــە کــە هیــچ شــتێک لــە جیهــان نیــە کــە ڕاســتەخۆ نەکەوتبێتــە بــەر الفــاوی ئــەو ئاڵوگۆڕانــە یــان  

بەرامبــەر بــە شــەپۆڵەکانی ئــەو بوومەلــەرزە بــە تەوژمــەدا بــە تونــدی ڕانەتڵەکابــێ.
ــەوان،  ــە« ل ــع بینان ــی ئاکامــی »واق ــە و وەرگرتن ــو گۆڕان ــەو ئاڵ ــەوە و هەڵســەنگاندنی ئ پێداچوون
نــوێ و دیاریکردنــی  تاکتیکــی  بــە ســەر ڕێبــازە سیاســییەکان دا، هەڵبژاردنــی  چاوخشــاندنەوە 
شــێوەکانی خەباتــی حیزبایەتــی لــە پێوەنــدی دەگــەڵ هەلومەرجــی تــازەی جیهــان، ناوچــە، ئێــران و 
کوردســتان ئەرکێکــی قورســە کــە لــەم ڕۆژە چارەنووسســازانەدا کەوتۆتــە سەرشــانی بەشــدارانی 
ئــەم کۆنگرەیــە. لێکدانەوەیەکــی کــورت و لــە هەمــان کات دا بــەدوور لــە هەرچەشــنە دەمارگرژییــەک، 
لــە کردنــەوەی ئــەو ڕێــگا دژوار و پــڕ لــە مەترســییە کــە ئەمــڕۆ لــە پێــش گەلەکەمانــە لــە کوردســتانی 
ئێرانــدا، بــە بــێ هیــچ ئــەم الو ئەوالیــەک دەتوانــێ بەباشــی یاریدەمــان بــدا و بڕینــی ئــەم ڕێگایەمــان 

بــۆ ســانا کاتــەوە.

١- وەزعی جیهان 
هــەروەک پێشــتر ئاماژەمــان پێکــرد، لــە مــەودای نێــوان دوو کۆنگــرەی نۆهــەم و دەیــەم دا، 
ئاڵوگۆڕێکــی قــووڵ و هەمــە- الیەنــەی ئەوتــۆ لــە ڕادەی جیهانیــدا  ڕووی داوە کــە هەتــا چەنــد ســاڵ 
لەمەوپێــش بــە فکــر و بیــری کــەم کــەس دا دەهــات. لــە پێشــەوەی گشــت ئــەو ئاڵوگۆڕانــە، ئــەوەی 
گــەورەی  فیدراســیۆنی  دەژمێردرێ،هەڵوەشــانی  چەرخــە  ئــەم  ڕووداوی  گرینگتریــن  وەک  کــە 
ــاز و  ــی ئاســیای نێوەڕاســت و قەفق ــی- گەیشــتنی کۆمارەکان ــە ســەر بەخۆی ــی ســۆڤیەت، ب یەکیەت
کۆمارەکانــی ڕۆخــی دەریــای باڵتیــک و وەالچوونــی گــەورە هێــزی ڕۆژهــەاڵت لــە ســەر بەرزەکــی 
ڕقەبەریــی جیهانییــە. ئەوەڵیــن ئاکامــی ئــەم ڕووداوە گەورەیــە لــە ڕادەی جیهانــی دا، مانــەوەی واڵتــە 
یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا وەک تاکــە ڕێبــەڕی جیهانــە کــە دەکــرێ بڵێیــن بەرهەڵســتکارییەکی ئەوتــۆ 
لــە بەرامبــەر خــۆی دا نابینــێ. گۆڕانــی سیســتەمی زاڵ بەســەر واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت، 
گەڕانــەوەی دامەزرانــەوەی نیزامــی ســەرمایەداری لــە بلۆکــی ڕۆژهــەاڵت، هەڵوەشــانی پەیمانــی 
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ــد.  ــە نێــو پەیمانــی ئەتاڵنتیکــی شــیمالی و، هت وەرشــۆ و، هەوڵدانــی ئەندامانــی پێشــووی بــۆ چوون
ــراون. ــان ئاکامــی هەڵوەشــانی فێدڕاســیۆنی ناوب هەمووی

ســەبارەت بــەو فاکتۆرانــە کــە وێکــڕا بوونــە هــۆی هەڵوەشــانی یەکیەتیــی ســۆڤیەت، چ  لەالیــەن 
خــاوەن نەزەرانــی سیاســییەوە لــە ڕادەی جیهانیــدا و چ لــە الیــەن حیزبــی ئێمــە و باقــی حیــزب و 
ڕێکخــراوە سیاســییەکانەوە، هەڵســەنگاندن، شــیکردنەوە و لێکدانەوەیەکــی یەکجــار زۆر ئەنجــام 
دراوە و، هــەر کەســە و هــەر هێزێــک لــە ژێــر تەئســیری بیروبــاوەڕی خــۆی و بــە کەڵــک وەرگرتــن 
لــە جیهــان بینــی تایبەتیــی خــۆی بــۆ توێژینــەوە لــەم بــارەوە دەســت بــە کار بــووە. بــەاڵم، ئــەوەی 
کــە دەکــرێ بڵێیــن گشــت »تحلیــل گــران«ی بێ الیــەن لــە ســەر ی ســاغ بوونەتــەوە و ئێســتا  وەک 

واقعییــەت قبــووڵ کــراون، بــە کورتــی بــەم جــۆرەن:
بەرتەســک کردنــەوەی ئازادیــی بیــروڕا دەربریــن، ئەســتاندنەوەی دەســەاڵت لــە شــووڕاکانی 
هەڵبــژاردەی خەڵــک و پەنــا بــردن بــۆ هەڵبژاردنــی فەرمایشــی، دامەزرانــی ڕۆژ لــە ڕۆژ توندوتیــژی 
دا،  »برێژنێــف«  دەورەی  لــە  دوایــەش  و  دا  »ســتالین«  زەمانــی  لــە  تاکەکەســی  دیکتاتۆریــی 
پەرەســتاندنی بۆرۆکراســی لە گشــت دام و دەزگاکانی حیزبی و دەوڵەتی دا، وەڕێخســتنی تەبلیغات 
و هەرچــی گەورەتــر نیشــاندانی دەســکەوتە ئابوورییــەکان و باڵوکردنــەوەەی ئامــاری بــە درۆ، 
ــەزاران  ــی ه ــاران کردن ــی یەکجــار زۆر و تیرب ــە ڕادەیەک ــان ل ــی موخالیفەکانی ــن و وەدەرنان پااڵوت
کــەس لــە توێــژی دەرس خوینــدوو و شۆڕشــگێڕ، ڕقەبــەری کــردن لەگــەڵ ڕۆژئــاوای ســەنعەتی و 
کەوتنــە نێــو داوی پێشــبڕکێی چەکــو چــۆڵ ســازکردن دەگــەڵ ئەمریــکا بــە نرخــی قبــووڵ کردنــی 
خەرجیەکــی لــە ئەندازەبــەدەر، یارمەتیدانــی واڵتانــی وابەســتە بــە ســۆڤیەت و بــە بزووتنەوەکانــی 
دژی ئیســتعمار و ســەربەخۆییخواز لــە ئاســیا، ئەفریقــا و ئەمریــکای التیــن بــە حیســێبی خــراپ 
بوونــی وەزعــی ژیانــی چینــی کرێــکار و زەحمەتکێشــی خەڵکــی ســۆڤیەت، دانــی ئیمتیــازی بــێ جێ بە 
ئەندامانــی حیزبــی کــە زۆربەیــان ناالیــق و بێــکارە بــوون و، پەرەپێــدان بــە پارتی بــازی و وەژێرباڵــی 
خــۆ گرتــن و دەســتە و تاقــم دروســت کــردن و هەروەهــا کەمتەرخەرمــی لــە چارەســەرکردنی 
ــە ویســت و  ــەخ دان ب ــەری فیدڕاســیۆن و بای ــی پێکهێن ــو خەڵکان ــە نێ ــەکان ل ــە نەتەوایەتیی گیروگرفت
داخوازەکانــی میللــی و فەرهەنگــی زۆربــەی میللییەتــەکان و کەمایەتییــە میللییــەکان و بــە کــەم گرتنــی 
میللییەتەکانــی دانیشــتووی ئــەو واڵتــە پــان و بەرینــە لــە بەرامبــەر ڕووســەکان دا و، زۆر فاکتــۆری 
ورد و درشــتی دیکــە، هەمــوو تێکــڕا چارەنووســێکیان بــۆ گــەورە  هێــزی ڕۆژهــەاڵت لــە قەڵەمــدا کــە 

ئەمــڕۆ هەمــوو کــەس بــە چــاوی خــۆی دەیبینــێ.
بێجگــە لــە گشــت ئــەو هــۆکار و فاکتۆرانــەی باســیان کــرا، عامیلێکــی بنەڕەتیــش دەبــێ لــەم 
پێوەندییــەدا لــە بەرچــاو بگیــرێ کــە دەتوانیــن بڵێیــن گرینگتریــن فاکتــۆر بــووە لــە جێگیــر نەبوونــی 
سۆســیالیزم لــە فیداڕســیۆنی ســۆڤیەت دا. ئــەو عامیلــە، دواکەوتوویــی واڵتــی ڕووســیەی پێــش 
شۆڕشــی ئۆکتۆبــر لــە بــاری فەرهەنــگ، زانســت، ســەنعەت، کشــتوکاڵ و زاڵبوونــی پێوەندییــە 
ــە کورتــی شۆڕشــی سوسیالســتی،  ــوو. ب ــەدا ب ــەو واڵت ــە ســەر خەڵکــی ئ ــەکان ب ــە کۆن کۆمەاڵیەتیی
ــە  ــک دا ســەرکەوت کــە ل ــە واڵتێ ــاوەڕە ل ــەم بیروب ــەری ئ ــی داهێن ــەوەی زانایان ــەی لێکدان بەپێچەوان

ــوو. ــوو ب ــی دواکەوت ــی دا، واڵتێک ــی ژیان ــەواوی بوارەکان ــە ت ــک ب ــەی نزی زۆرب
لــە ئاخیریــن ســاڵەکانی ٨0 دا، گۆرباچــۆف و هاوببرەکانــی لــە ســەرەتادا بەرنامەکانــی خۆیــان بــە 
ڕوحێکــی نــوێ هێنانــەوە بــەر ئۆرگانــە دەوڵەتییــەکان و زیندووکردنــەوەی شــووڕاکانی کرێــکاران 



کۆنگرەی دە/ ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

58

ــرد و دوای  ــد دەســت پێک ــەڕ خســتنەوەی دێموکراســیی سۆسیالیســتی و هت ــاران و وەگ و جووتی
ماوەیــەک، ئابووریــی »متکــی« بــە زاریــان هێنایــە گــۆڕێ، بــەو هیوایــە کــە گیروگرفتــە گرینگەکانــی 
واڵتــی گــەورە و پــان و بەرینــی خۆیــان. ئەمجــارە بــە بەشــداریی »دڵخوازانــەی« خەڵــک و بــە 
ــەن،  ــووری دا، چــارە ســەر بک ــی زانســت و ئاب ــە بوارەکان ــاوا ل ــی ڕۆژئ ــە یارمەتی ــن ل کەڵک وەرگرت
غافــڵ لــەوەی کــە ئــەو شــەپۆلە بــە تەوژمــەی کــە ســەریهەڵداوە لــە ماوەیەکــی زۆر کــورت دا دەبێتــە 
ــن و  ــێ. تی ــاداری ناهێڵ ــە ســەر پ ــی شــووڕاکان« ل ــاداری »واڵت ــە ئ ــز ک ســێاڵوێکی ئەوەنــدە بەهێ
تەوژمــی ئاڵوگــۆڕوەکان بــە ئەندازەیــەک بــوو کــە هــەر وەک مشــت لــە چــاو بــدڕێ، شــیرازەی 
سیســتەمی حاکــم لەبــەر یــەک تــرازا و نیزامــی فــرە حیزبــی الیەنــی قانوونــی پەیــدا کــرد، حیزبــی 
کومونیســت هەڵوەشــایەوە و غەیــرە قانوونــی ڕاگەیانــدرا و، ئــااڵی ســووری شــۆڕش جێــگای 
ــەری  ــی پێــک هێن ــە کۆمارەکان ــە پەرچەمــی ســەردەمی تیزاریســم و چــاردە کۆمــار ل خــۆی داوە ب
ــە  ــی دەســەاڵت هێنرای ــە ســەر تەخت ــە ســەربەخۆیی گەیشــتن. گۆرباچــۆف ل ــی ســۆڤیەت ب یەکیەتی
خــوار و یەلتســین، بــە جلــو بەرگــی بــە نــاو سەرســەخت ترین پارێــزەری دێموکراســی و ئابــووری 
بــە پاڵپشــتی بــازاڕ، دەســەاڵتی بــە دەســتەوە گــرت. بــەم جــۆرە. لــە پــڕ گــەورە هێــزی ســۆڤیەت لــە 
ــە ملمانەیەکــی ٥0  ــکای ســەرکەوتوو   ل ســەر بەرزەیەکــی ڕقەبەریــی سیاســی وەال چــوو، ئەمری

ــە ڕادەی جیهانــی دا مایــەوە. ــز ل ــا گەورەتریــن هێ ســاڵەدا وەک تەنی
ــو  ــەڵ هەرچەشــنە ئاڵ ــی دەگ ــە پێوەندی ــرا، ل ــەو ڕاســتییانە باســیان ک ــەاڵم، ســەرەڕای گشــت ئ ب
گۆڕێــک کــە لــە کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی دا دێتــە گــۆڕێ، ئــەو فاکتــۆرەی کــە هەمیشــە لــە هەمــوو کار و 
کاردانەوەیــەک دا نەخشــێکی بەرچــاو دەبینــێ، »عنصــر انســانی«یە. چونکــە لــە دواییــن لێکدانــەوەدا- 
بــە چاوپۆشــی لــە نیزامــە جۆراوجۆرەکانــی سیاســی و ئابــووری- ئــەوە ئەم«عنصر«ەیــە کــە لــە 
ســەر شــێوەی بردنەپێشــی کارەکان یــان وەدواخســتن و تێکدانــی بەرنامەکانیــان، تەئســیر دادەنــێ.
حوکمێکــی ئەوتــۆ لــە پێوەندیــی دەگــەڵ لەبەریــەک هەڵوەشــانی فیدڕاســیۆنی گــەورەی یەکیەتیــی 
ســۆڤیەتیش دا بــە تــەواوی دروســتە، بــەاڵم ئــەم حوکمــە هەرگیــز بــە مانــای حاشــاکردن لــە 
واقعییەتــە لەمێژینەکانــی مێژوویــی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، جوغرافیایــی و فەرهەنگــی کۆمەاڵیەتیــی 

جۆراجــۆری ئــەو واڵتــەن پــان و بەرینــە نییــە.
بەڵــێ، بــە هەرچــی زیاتــر توندوتیژبوونــی ئاڵوگــۆڕەکان، دەســتە و تاقمــی جۆراوجــۆر، بــە بیــرو 
بــاوەڕی جیــاوازەوە و هەروەهــا سیاســەت بازانــی »حیرفەیــی« و هەلپەرســتەکان لــە هەمــوو 
لــە  بــە کەڵکوەرگرتــن  نێــوەدا، یەلتســین،  لــەم  لــە گشــت الیەکــەوە ســەریان دەرێنــا.  ڕەنگێــک 
پشــتیوانیی بــە ئاشــکرای ڕۆژئــاوا و، عینوانــی ئااڵهەڵگــری دوو ئاتەشــەی ئــازادی و دێموکراســی، 
ــە بەرزەکــی  ــی گۆرباچــۆف ل ــە کاری وەدەرنان ــەو هێشــتا ل نەخشــی پێشــەنگی وەئەســتۆ گــرت. ئ
بــە ئێخــە  لــە »دوومــا« دەســت  سیاســەتی ڕووســیە ڕزگار نەببــوو، کــە دەگــەڵ نەیارەکانــی 
ــۆ بەدەســتەوەگرتنی  ــە ســەر سیســتەمی سیاســی، بەڵکــوو ب ــەک ل ــی  ن ــوو. ئەمجــارە ناکۆکیەکان ب
دەســەاڵت و کۆکردنــەوەی لــە دەســتی ســەرۆک کۆمــاردا بــوو. لــە ســەریەک ڕاوەســتانی بەلتســین 
و موخالیفەکانــی لــە پارلەمــان، بــە ســەرۆکایەتیی »ڕۆســان خاربوالتــوف«، دەســتی پێکــرد و 
دژایەتییەکانــی نێوانیــان ڕۆژ بــە ڕۆژ بــەرەو توندوتیــژ بــوون ڕۆیشــت. ســەرەئەنجام، کار گەیشــتە 
تێکهەڵچوونــی چەکدارانــە و هێــزە چەکدارەکانــی الیەنگــری یەلتســین پارلەمانــی واڵتیــان دایــە بــەر 
هێــرش،  پاڕلەمانێــک بــە پێــی پڕێنســیپ، بــە تایبــەت لــە دەوریــەک دا کــە بــە نــاو دێموکراســی هاتۆتــە 
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کایــەوە دەبــێ لــە هەرچەشــنە دەســتدرێژی و بــێ حورمەتییــەک بپارێــزرێ. هێرشــکەران دوای 
کوشــتنی ژمارەیــەک لــە موخالیفــەکان، ئەوانــی دیکەیــان گــرت و ڕەوانــەی زیندانیــان کــردن. بــەم 
جــۆرە، یەلتســین، بــە بیانــووی پارێــزگاری لــە دێموکراســی، هەمــان ڕێچکــە و ڕێبــازی هەڵبــژارد کــە 
فەرمانڕەوایانــی پێشــوو، ئەلکســاندری دووهــەم و نیکــۆالی دووهــەم، پێیــدا ڕۆیشــتوون، ڕێچکــە و 

ڕێبازێــک کــە لەوانەیــە، ســەر لــە دیکتاتــۆری دەربێنــێ، بــا لــە جلوبەرگێکــی دیکــەش دابــێ!
ســەیر ئەوەیە: یەلتســین، کە بۆ گێڕانەوەی سیســتەمی ســەرمایەداری لە پاشــماوەی فیدڕاســیۆنی 
ڕابــردوودا و بــۆ لێکهەڵوەشــانی تەواوەتــی دامــودەزگای نیزامــی ڕابــردوو، لــە هیــچ هــەوڵ و 
تەقەلایــەک درێخــی نەکــردەوە و لــەم پێنــاوەدا دەکــرێ بڵێیــن بــە تــەواوی گۆیڕایەڵــی ئەمریــکا و 
هاوپەیمانەکانــی بــووە و بــە قســەی ئــەوان هەســتاوە و دانیشــتووە، بــەو حاڵــەش، بــە پێچەوانــەی 
وادە و بەڵێنییەکانــی ڕۆژئــاوا کــە بــۆ بازســازیی ڕووســیە پێــان دابــوو، هەتــا ئێســتا یارمەتییەکــی 
بەرچــاوی پێ نەکــراوە. لــە ئــاکام دا، ئابووریــی واڵت بەوپــەڕێ شــپرزەیی گەیشــتووە. ڕووبــڵ، وەک 
دراوی واڵت، کــە هەتــا پێــش بــە دەســەاڵت گەیشــتنی ڕێژیمــی تــازە، بایەخــی ڕەســمی هێندێــک لــە 
دۆالر زیاتــر بــوو، بەشــێوەیەک دابەزیــوە کــە ماوەیەکــە هەتــا ڕادەی ٣200 ڕووبــل بــە دۆالرێــک 
بایەخــی هاتۆتــە خــوارە. بــە واتایەکــی دیکــە ڕادەی ئاوســان لــە ڕووســیە گەیوتــە 1٦0 هــەزار لــە 

ســەد دا و لــەوەش تێدەپــەڕێ!
ئەگــەر هەلومەرجــی دەورانــی تێپەڕبــوون لــە سیســتەمی ڕابــردوو و گەڕانــەوە بــۆ ســەرمایەداری 
فاکتــۆری ســەرەکی لــە پێکهێنانــی ئــەم وەزعــە پڕکارەســاتەدا بــە حیســێب بــێ ، دەوڵەتــی یەلتســین 
ــێ وەک  ــە خــۆی نیشــان داوە دەب ــەدا ل ــەم ماوەی ــە ل ــردەوە دیکتاتۆرانەکەشــی ک خــۆی و کارو ک
هۆکارێکــی زیانبــار لــەم پێوەندییەیــدا لــە بەرچــاو بگیــرێ. چونکــە بە بڕوای زۆربەی خــاوەن نەزەرە 
سیاســی یــەکان - نــەک ئەوانــەی تەنیــا و تەنیــا لــە خزمــەت سیاســەت و مەبەســتی تایبــەت دان - 
بۆریــس یەلتســین دەســەاڵتی سیاســی لــە دەســت خەڵــک دەرهێنــا، بــەاڵم لــە سیاســەتەکانی خۆیــدا 
ــی هەفتەنامــەی  ــژەرە پایەبەرزەکان ــە تۆێ ــک ل ــەی یەکێ ــە وت ــووە و ب ــەرەوڕوو ب دەگــەڵ شکســت ب
گاردییــەن: » میراتــی ســاڵەکانی ٩٣- 1٩٨٥ لــە ڕووســیە، ئــەوە وردە وردە وەدەرکــەون. »طبــر« 
ی نەخشــی یەلتســین لەوەدایــە کــە کابرایەکــی زۆر بــە توانــا و وێرانــکارە لــە کاتێــک بــە دەســەاڵت 
گەیشــتووە کــە دروســت کــردن و ئاوەدانکردنــەوە لــە هەمــوو کاتێــک پێویســت تــر بــوو. ئاکامەکــەی 
تراژیدییەکــی دیکەیــە لــە ڕووســیە و کۆتایــی هاتنــی چوارەمیــن دەورەی ڕێفــۆرم لــەو واڵتــەدا *«. 
بــەاڵم، واڵمــی ئــەم پرســیارە زۆر دژوارە نییــە کــە لــە کاتێکــدا یەلتســین بــۆ ئــەو یارمەتییــە 
ئابوورییانــە بــە تــەواوی دژ دامــاوە، واڵتانــی ڕۆژئــاوا بۆچــی ئــاوا دەستاودەســت دەکــەن؟ ڕۆژائــاوا 
بــە گشــتی و ئەمریــکا بــە تایبەتــی، زەحمەتــە بیانهــەوێ کــە دەوڵەتــی ڕووســیە- کــە تەنانــەت دوای 
لێــک هەڵوەشــانی یەکیەتیــی ســۆڤیەت و جیابوونــەوەی چــواردە کۆمــار لــەو  واڵتــە، هێشــتاش 
لــە بــاری پــان و بەرینیــی واڵتــی ژێــر دەســەاڵتی گەورەتریــن دەوڵەتــی جیهانــە- بــە چەشــنێک 
ــە  بەهێزبــێ کــە ســەر لەنــوێ بــۆ بەربەرەکانــێ دەگــەڵ خۆیان)ڕۆژئاوایییــەکان( بێتــەوە مەیــدان. ل
ڕاســتییش دا، ئەگــەر فاکتــۆری بنەڕەتــی لــە پێکهاتــن و دەســت پێکردنی ڕکابەریــی لــە نێــوان ئەمریــکا 
و شــوڕەوی دا هەبوونــی دوو سیســتەمی جیــاواز و دژبــە یــەک لــەو دوو واڵتــەدا بــوو، لەمــەودوا 
قازانــج و بەرژەوەندیــی ئابــووری و نەتەوایەتــی دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانی ڕکابەریەکــی ئەوتــۆ و، 

ــەوە. ــکا و هاوپەیمانەکانــی ناخۆێنێت ئەمــەش ڕاســتیەکە هەرگیــز دەگــەڵ ســتراتیژیی ئەمری
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نیزامــی  بــۆ  گەڕانــەوە  دەورەی  سیســتەم،  گۆڕانــی  پرۆســەی  ڕۆژهــەاڵت،  ئورووپــای  لــە   
ســەرمایەداریی و، چارەســەرکردنی گیــرو گرفتــە نەتەوایەتیییــەکان  بــە تایبــەت لــەو واڵتانــەی 
دوو، یــان چەنــد، نەتەوەیــان تێــدا دەژیــن- بــە پێــی لــە ســەرەوەبوونی پلــەی زانیاریــی فەرهەنگــی و 
کۆمەاڵیەتــی و، ڕیشــەدار تــر بوونــی دێموکراســی و ڕادەی پێشــکەتوویی ســەنعەتی و ئابووریــی، 
فیدڕاســیۆنی  بــارەوە  لــەم  نموونــە  باشــترین  بــووە.  بــەرەوڕوو  کەمتــر  دژوارییەکــی  دەگــەڵ 
چێکۆســلەواکی بــوو کــە بــە شــێوەیەکی بــە تــەواوی هێمنانــە و بــە بــێ هەرچشــنە شەڕوکێشــەیەک، 
ــە  ــە ب ــە یوگۆســاڵوی وەزعەک ــەاڵم، ل ــەش کــرد. ب ــان داب چیکــەکان و ســڵەواکەکان نیشــتمانی خۆی
تــەواوی جیاوازیــی هەبــوو، لــەوێ بــە زۆر هۆیــان، لێــک- جیابوونەوە و ڕاگەیاندرانی ســەربەخۆیی، 
بــە تایبــەت لــە الیــەن دوو نەتــەوەی کــروات و موســوڵمانەکانی بۆســنی، لــە فیدڕاســیۆنی پێشــوو 
کێشــایە شــەڕ و خوێــن ڕشــتنێکی پڕکارەســات لــەو واڵتــەدا. بێجگــە لــە دوژمنایەتیــی میللــی و 
مەزهەبیــی  بــە جــێ مــاو لــە دەورانــی دەســەاڵتی عوســمانییەکان لــەم بەشــە لــە باڵــکان، هاوکاریــی 
کرواتــەکان دەگــەڵ ئاڵمانــی هیتلــەری و گەلــە جینایەتێــک کــە لــە مــاوەی شــەڕی دووهــەم دا لــە دژی 
ســیربەکان کردیــان، دەســت تێوەرادنــی ئاخوندەکانــی ئێــران و هێندێــک لــەو دەوڵەتــە کۆنەپەرســتە 
ــردەوەی  ــۆ الی کاروک ــی موســڵمانەکان ب ــی دنەدان ــە و دایەن ــەو واڵت ــاری ئ ــە کاروب ــەکان ل عەرەب
توندوتیــژ، هەروەهــا پشــتیوانی دەوڵەتــی تورکیــە بــە هــۆی پێوەندیــی میللــی و مەزهەبییــەوە 
تــا ڕادەیەکیــش پشــتگیریی ئاڵمــان لــە کرۆواتــەکان، هــەرکام بەنۆبــەی خــۆی و لــە ســەریەکیش 
لــە هەاڵیســاندنی شــەڕێکی خوێنــاوی و وێڕانکاریــی ئەوتــۆدا دەســتیان هەبــوو کــە بــۆی هەیــە 
ببێتــە یەکێــک لــە پڕکارەســاتترین ڕووداوەکانــی ســەدەی بیســتەم. تێکەاڵویــی نــژادی و هاوبەشــی 
میللییەتەکانی ســیرب و کراوت وبۆســنی لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی بۆســنی و هێرزەگوڤین و ژن 
و ژن خــوازی، کــە لــە زۆربــەی ناوچــەکان دەگاتــە 47 لــە ســەدی دانیشــتووان، هەمــووی ئەوانــەش 
ــە بەرچــاو بگێرێــن کــە هەرچــی زیاتــر بوونەتــە هــۆی ئاڵۆزبوونــی  ــە فاکتۆرێــک ل دەبــێ وەک گەل
کێشــەکە. بــەاڵم، ئــەوەی کــە لــەم نێــوەدا زیاتــر لــە گشــت فاکتۆرێــک بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە ڕێکخراوی 
ــە ســامناکە  ــەو خوێنڕێژیی ــی ب ــێ هێنان ــی پ ــۆ کۆتای ــەورە  ب ــی گ ــوەکان و دەوڵەتان ــەوە یەکگرت نەت
زۆر بــە جیــددی دەســبەکار نەبــن، یەکــەم ئەوەیــە کــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا لــە ســەڕهەڵدانی ئیســامێکی 
بنــاژۆ و تونــدڕەو لــە نزیــک واڵتەکانیــان دەترســێن و، دووهــەم پشــتیوانی ڕووســیە، بــە عینوانــی 
یەکێــک لــە ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئاســایش، لــە ســیربەکان بــووە. ڕابــردووی ســیربەکانیش وەک 
نەتەوەیەکــی جەنــگاوەر لــە خەبــات دژی ئەرتەشــی ئاڵمانــی هیتلێــری دا، لــە خۆبواردنــی ڕۆژئــاوادا 

تەئیســری هەبــووە.
بێگومــان،  ئەگــەر موســوڵمانەکانی بۆســنی ئــەو ڕاســتییانەیان لــە بەرچــاو گرتبــا و بیانتوانیبــا ئــەو 
گیروگرفتانــە پێــش بینــی بکــەن، دەبوایــە هــەروەک خەڵکــی کۆمــاری »مونتی-نیگــرو« یــان کردبــا 
و، وەکــوو یەکێــک لــە کۆمارەکانــی پێکهێنــەری فیدڕاســیۆنی یوگۆســاڵوی مابانــەوە و لــە ڕوودانــی 
کارەســاتێکی وەهــا ســامناک پێشــگیری یــان کردبایــە. بــەاڵم، تەنانــەت ئــەم ڕاستییەشــیان لەبەرچــاو 
نەگــرت  کــە ســەربەخۆیی نەتەوایەتــی، ئەویــش لــە ناوچەیەکــی ئەوتــۆ و ئەســتەم و حەســاس لــە 
جیهــان دا و لــە دراوســێتی ئورووپــای ڕۆژئــاوا، بــە ناچــار دەبــێ لــە پشــتیوانی گــەورە هێزەکانــی 
جیهــان بەهــرە مەنــد بــێ. بــەاڵم، بەداخــەوە نەیانتوانــی ئــەم واقعییەتــە  زەق و بەرچــاوەش ببینــن 
کــە ناوچــەی بۆســنی هێــرزە گۆڤیــن مووزائیکێکــی تێکــەاڵوی ئەوتــۆ لەگــەل و نژادەکانــە کــە هــەر 
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چەشــنە هەوڵدانێــک بــەرەو یەکدەســت کردنــی ئــەو ناوچەیــە ئەگــەر محــاڵ نەبــێ، بــە بێگومــان 
کارێکــی یەکجــار دژوارە. ئەممــا، هەمــوو ئــەو ڕاســتییانەش ناتوانــن ئــەو هەمــووە جینایەتــە پاســاو 
دەن کــە ســیربەکان بــە تایبــەت لــە دژی موســوڵمانەکان کردوویانــن، ئــەو جینایەتانــەی کــە لــە زۆر 

بــارەوە کــردەوە فاشیســتییەکانی ســەردەمی هیتلــەر وەبیردێننــەوە. 
ــی  ــی ئورووپای ــەی واڵتان ــە زۆرب ــد ســاڵە ل ــاوەی چەن ــژاد پەرســتانە و فاشــیزم م ــڕوای ن بیروب
ســەریهەڵداوە. قەیرانــی گشــتیی ســەرمایەداری و کەلــک وەرگرتنــی لــە ڕادەبــەدەر لە ئامــراز یەکجار 
مۆدێڕنــەکان لــە الیــەن واڵتانــی ســەنعەتی ڕۆژئــاواوە لــە زۆربــەی بەشــەکانی ســەنعەت، کشــتو کاڵ 
ــە ڕادەبــەدری ژمــارەی بیانییەکانــی خەڵکــی ئاســیا  و خزمەتــەکان دا و، هەروەهــا چوونەســەری ل
ــەو واڵتانــە  ــە واڵتانــی ئورووپایــی بوونەتــە هــۆی پەرەئەســتاندنی بێکاریــی بەربــاڵو ل و ئەفریقــا ل
و زیادبوونــی ژمــارەی بێکارانــی خۆواڵتــی، دیاردەیــەک کــە لــە توندوتیژتــر کردنــی بیروباوەڕێکــی 

ئەوتــۆ و دژایەتیــی دەگــەڵ بیانییــەکان نەخشــی بــێ ئــەم الو و ئــەوالی هەبــووە.
ــی هەســارەی  ــە ئاوابوون ــی ســۆڤیەت. هاتن ــی هەڵوەشــانی  یەکیەتی ــە ئاکامەکان ــە ل ــی دیک    یەک
بەختــی زۆربــەی ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکانــی بەســتراوە بــە ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا لــە چــوار گۆشــەی 
جیهــان دا بــووە. ئــەو ڕێژیمانــەی کــە هــەر کام بــە شــێوەیەک لــە هەبوونــی لەنگــەری نێــوان دوو 
گــەروە هێــزی جیهــان بــە قازانجــی خۆیــان کەلکیــان وەردەگــرت و بــە خزانــە- ژێــر باڵــی ئــەم یــان 
ئــەو گەورەهێــز، بــە هــەر جۆرێــک بــێ ژیانــی خۆیــان درێــژە پــێ دەدا. بــەاڵم، پــاش یــەک جەمســەری 
بوونــی جیهــان، ئــەو تاقمــەی ســەر بــە ســۆڤیەت بــوون لــە پــڕ بــێ پشــت و پەنــا مانــەوە و، تاقمەکــەی 
دیکــەش، کــە تەنیــا بــە هــۆی ڕەقەبــەری دەگــەڵ شــۆڕەوی، ئەمریــکای وادار کردبــوو پشــتیوانی یــان  
لــێ بــکا. لــە ناخافــڵ هــۆی هەبوونیــان لــە ئــارادا نەمــا و دەکــرێ بڵێیــن ڕاســت ئــەو چارەنووســەیان 

بەســەرهات کــە بــە ســەر تاقمــی یەکــەم دا هاتبــوو.
  بــڕان یــان کەمبوونــەوەی پشــتیوانیی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی لــەو جــۆرە ڕێژیمــە ســتەمکار 
و ئــازادی- کوژانــە و خســتە ژێــر گوشــاری سیاســی و ئابــووری یــان- بــە هێندێــک جیاوازییــەوە- 
لــە ڕاســتی دا هەمــان دیاردەیــە کــە وەک شــەپۆلی تــازە هەســتاوی دێموکراســیخوازی و دیفــاع لــە 
ــێ  ــان ب ــز. ی ــە بەهێ ــرێ، شــەپۆلێک ک ــوە دەک ــوازەکان  باســی لێ ــرات و ئازدیخ ــەوە دێموک بزووتن
ــاواوە  ــی ڕۆژئ ــج و بەرژەوەندییەکان ــی دەگــەڵ قازان ــە پێوەندی ــا ڕادەیەکــی زۆر ل هێزبوونەکــەی، ت

دیــاری دەکــرێ.
  دیــارە ڕنگدانــەوەی وەزعــی تــازە و تەئیســری ئــەم شــەپۆلە نوێیــە، لــە گشــت واڵتــی ژێردەســتی 
دیکتاتــۆری دا یەکســان نەبــووە و، لــەم بــارەوە پێوەندیــی تایبەتیــی هــەرکام لــەو جــۆرە ڕێژیمانــە 
دەگــەڵ جیهانــی ڕۆژئــاوا، لــە ســەر هەڵوێســتی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی و، لــە ڕێــگای ئەوانــەوە 

لــە ســەر ڕەفتــاری ڕێکخــراوەی نەتەوەیەکگرتووەکانــی، دەگــەڵ ئــەو ڕێژیمانــە، تەئســیری دانــاوە.
ــە ســەرکاری سۆســیال  ــە و هاتن ــە نیکاراگوئ ــە هەڵبژاردنــی گشــتی ل   شکســتی ساندیســتەکان ل
ــە  ــاری ئابــووری- یــەوە ل ــە ب ــە ل ــە هــۆی گەمارۆدرانــی ئــەو واڵت ــر ب دێموکراتــەکان، ئەگــەر زۆرت
الیــەن ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی بــووە، بەشێکیشــی لــە ژێــر تەئســیری هەڵوەشــانی یەکیەتیــی 

ــوو. ســۆڤیەت دا ب
  بڕانــی پشــتیوانیی دەوڵەتــی ئەمریــکا لــە خێمێــرە ســوورە- کان لــە کامبــوج و لــە یونیتــا 
)ڕێکخــراوی ژێــر ڕێبەڕایەتیــی جونــاس ســاویمی( لــە ئانگــوال و بانــگ هێشــتینان بــۆ ئاشــت-بوونەوە 
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دەگــەڵ هێــزە سیاســی یەکانــی دیکــەی واڵتــی خۆیــان و، تەنانــەت هەڵگیڕانــی گەمــارۆی ئابــووری 
ــو  ــە ئاڵ ــێ وەک گەل ــەم دوایییانــەدا، دەب ــەوە ل ــی کلینتۆن ــەن دەوڵەت ــە الی ــش ل ــام- ی ــە ســەر ویتن ل
ــوێ  ــەم هەلومەرجــە ن ــکا ل ــی سیاســەتی ئەمری ــی گۆڕان ــە ئاکام ــە ل ــرێ ک ــێ بک ــان ل ــک چاوی گۆڕێ
یــەدا هاتوونــەدی. بــەاڵم، ڕێبەڕانیــی خێمێــزە ســوورەکان و ڕێکخــراوی یۆنیتا،،ئەویــان لــە ژێــر 
تەئیســیری سیاســەتی لــە ڕادەبــەدەر چەپڕەوانــە و ئەمیشــیان بــە هــۆی دەمارگرژیــی عەشــیرەیی 
و لــە ترســی ئــەوە کــە دەیزانــی حیزبــی حاکــم )مەیــا( پێگەیەکــی بەرینــی کۆمەاڵیەتیــی هەیــە، 
ــازەی  ــی ت ــە وەزع ــوە ل ــوو و نەیانتوانی ــە نەیانتوانیب ــا( ک ــرەکان و یۆنیت ــش )خێمێ ــەردووک هێزی ه
جیهــان تــێ بگــەن، هەتــا ئێســتا بــۆ ڕێککەوتــن دەگــەڵ هێــزە سیاســییەکانی دیکــە ملیــان نــەدواە. لــە 
ئانگــۆال، پــاش بەڕێوەچوونــی هەڵبژاردنــی گشــتی، ســاویمبی حــازر نەبــوو ئاکامــی هەڵبژاردنــە- کــە 
قبــوول بــکا. چونکــە بۆخــۆی تێیــدا شکســتی خواردبــوو. لــە کامبوجیــش، خێمێــرە ســوورەکان هــەر 
حــازر نەبــوون لــە هەڵبــژاردن دا بەشــداری بکــەن. بــەاڵم، هەڵوێســتی هــەردووک ال بــە کــردەوە بــە 
قازانجــی هێزەکانــی الیەنگــری دێموکراســی و بــە زیانــی خۆیــان تــەواو بــوو. چونکــە لــە هەلومەرجــی 
ئێســتای جیهــان دا، هــۆی بوونــی ئــەو جــۆرە هێزانــە ئەگــەر بــە تەواویــش لــە نێونەچووبــێ،  هــەر 

نەبــێ یەکجــار کــەم بۆتــەوە.
  ئەگــەر حیزبــی کۆمۆنیســت و ڕێبەڕەکانــی لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی ڕابــردوو، بــە درێژایــی 
ســاڵەکانی دوای شــەڕی دووهەمــی جیهانــی، بــە تایبەتــی لــە ســاڵەکانی ســەرەتای حەفتــاکان بــەم 
الوە، بــە کەلــک وەرگرتــن لــە تەبلیغــات و بەکارهێنانــی زەبــرو زەنــگ و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش توندوتیژتر 
ــرژی یەکــی  ــە دەمارگ ــا و، ب ــوودەکان دادەن ــە ســەر ناڕەســایی و کەمب ــان، ســەر پۆشــیان ل کردنی
هەرچــی زیاتــرەوە پێشــی هــەر چەشــنە ڕێفۆڕمێکیــان دەگــرت و تــا ئــەو جێگایــە لــە ســەر درێژەدانــی 
سیاســەتە چەوتەکانیــان ســوور بــوون کــە »خانــە از پــای بســت ویــران« بــە ســەریان دا ڕووخــا، لــە 
واڵتی پان و بەرینی چین، ڕێبەرانی حیزبی کۆمونیست، دوای تێگەیشتن لە ناڕەسایی و تەنگناکان 
کەوتنــە بیــری دۆزینــەوەی ڕێــگای دەربازبــوون و، لــە جیاتــی ئــەوە گیــرو گرفتــەکان داپۆشــن، هاتــن 
و وێــڕای پاراســتنی نیــزام، خۆیــان دەگــەڵ ڕەوتــی ڕۆژ لــە ڕۆژ خێراتــری ئاڵوگــۆڕەکان لــە ڕادەی 
جیهانــی – دا هاوئاهەنگــی کــرد. ئــەو ڕێبەڕانــە بــە هێنانــی هێندێــک لــە دیاردەکانــی سیســتەمی 
ســەرمایەداری)بۆ واڵت(، وەک بەشــدار کردنــی بەشــی تایبەتــی لــە ســەنعەتە وردەکان دا، فەراهــەم 
ــازاد  ــە چوارچێوەیەکــی دیاری کــراودا، ئ ــە واڵت ل ــەکان ل ــە بــۆ ســەرمایەدانانی بیانیی کردنــی زەمین
ــەوەی  ــەران، کردن ــە داهێن ــاش و بەجــێ ب ــازی ب ــی ئیمتی ــی وردە کاســبکاران، دان ــی فەعالییەت کردن
بــازاڕی بــورس و هتــد. بــە شــێوەیەکی هەنــگاو و بــە هەنــگاو و حیســاب کــراوە، ئــەو ئاڵوگۆڕانەیــان 
ــە  ــە ڕاســتیدا ب ــن ل ــی چی ــان کــەن. ڕێبەڕان ــوو قبووڵی ــک کــە هــەر دەب ــە ئاڵوگۆڕێ ــووڵ کــرد، گەل قب
هەمــان شــێوە  و ڕەواڵــی واڵتانــی پێشــکەوتووی ئورووپــای ڕۆژاوا بــەاڵم، لــەوالی ڕا هەنگاویــان 
هەڵگرت.بــەو مانایــە کــە واڵتانــی ئورووپایــی تەنانــەت پێــش ســەدەی بیســتەم، هێندێــک الیەنــی 
ــە  ــی ســەرمایەدارییان هێنای ــەکان ه ــان، چینیی ــی واڵتەکانی ــو ئابوووری ــووە نێ سۆســیالیزمان هێناب
نێــو ئابورریــی واڵتەکەیــان  کــە ئابووریییەکــی سۆسیالیســتییە. ئاکامەکــەی بۆیــە ئەمــە کــە ئێســتا 
ئابووریــی چیــن لــە گشــت زەمینەکانــی ســەنعەتی، کشــتوکاڵ و، بازرگانــی دا بەخێرایــی دەچێتــە 
پێــش، بــە چەشــنێک کــە ڕادەی هەڵدان)رشــد( ی ئابووریــی ئــەو واڵتــە لــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی دا 

ســنووری یــەک ڕەقەمــی بەجــێ هێشــتووەو لــە دە دەرســەد تێپەریــوە.
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ــە نێــوان ئورووپــای  ــە ســەر »تعرفــە« و بازرگانــی( ل   ئیمــزا کرانــی گات )قــەراردادی گشــتی ل
ڕۆژئــاوا و ئەمریــکا و کێشمەکێشــی ئەمریــکا دەگــەڵ ژاپــۆن لــە ســەر کەســریی لەنگــەری بازرگانــی، 
ــەو گوشــارانەی کــە  ــە و،  ئ ــە قازانجــی ژاپۆن ــارد دۆالر ب ــە ٥0 میلی ــر ل کــە هێشــتاش ســااڵنە زیات
ئەمریــکا دەیخاتــە ســەر ژاپــۆن بــۆ ئــەوەی کــە دەروازەکانــی خــۆی لــە ســەر هێندێــک شــتوومەکی 
ئەمریکایــی بکاتــەوە، بــڕان یــان کــەم بوونــەوەی یارمەتییــە نیزامــی و ئابووریییــەکان بــە واڵتانــی 
وەک پاکســتان و ئەندونیــزی و ئاواڵەبوونــی دەســتی ئەمریــکا لــە زۆرە زەمینــەی دیکــەش لــە ڕادەی 
جیهانــی دا، دەکــرێ لــە پێوەندیــی دەگــەڵ وەالچوونــی گــەورە  هێــزی ڕۆژئــاوا لــە مەیدانــی ڕقەبــەری 

چــاوی لــێ بکــرێ.
ــۆی  ــە ه ــە فەرانســە ب ــران ل ــی ماســی گ ــەدا مانگرتن ــەم دوایییان ــاران و ل ــی جووتی   مانگرتنەکان
ــە کــە پێوەندیــی  هەڵگیڕانــی سوبســید لەســەر بەرهەمەکانــی کشــتوکاڵ و شــیات نیشــانەی ئەوەی
بازرگانــی لــە نێــوان ئورووپــا و ئەمریــکا و بەســترانی قــەراردادی »گات« تــا ڕادەیــەک بــە زیانــی 
واڵتانــی ئورووپایــی و بــە قازانجــی ئەمریــکا  تــەواو بــووە. بــەاڵم، مەســەلەی جێــگای ســەرنج 
ــدا  ــە ڕادەی جیهان ــاوا ل ئەمەیــە کــە ئەگــەر ئــەو قــەراردادە بەڕێوەبچــێ،  قازانجــی بازرگانــی ڕۆژئ
ســااڵنە نزیــک بــە ٣00 میلیــارد دۆالر دەچێتــە ســەر. بەشــی زۆری ئــەم قازانجــە زیادییــە بــە زیانــی 

ــەواو دەبــێ. ــە نرخــی هەرچــی فەقیرتربوونــی واڵتانــی پەرەئەســتێن! ت واڵتانــی دواکەتــوو و ب
ــە  ــی دەســەاڵتی سیاســی ل ــای باشــوور، و بەدەســتەوە گرتن ــە ئەفریق ــد ل ــی ئاپاڕتای   وەالچوون
ــە  ــە ٣٥0 ســااڵن ل ــک ب ــۆ مــاوەی نزی ــە، کــە ب ــەو واڵت ــی ڕەش پێســتی  خەڵکــی ئ ــەن زۆریایەتی الی
ژێــر دەســەاڵتی کەمایەتییەکــی ســپی پێســت دا بــوون، گرینگتریــن ڕووداو لــە قــاڕڕەی ئەفریقــا 
ســەرۆکایەتیی  بــە  ئەفریقــا،  نیشــتمانیی  کۆنگــرەی  حیزبــی  ژیرانــەی  سیاســەتی  دەژمێــردرێ. 
نیلســۆن ماندێلــا، ســەرەڕای گیروگرفتــی یەکجــار زۆر، دەبــێ وەک گرینگتریــن فاکتــۆر بــۆ بــە 
ئــاکام گەیشــتنی خەباتــی درێژخایەنــی خەڵکــی ئــەو واڵتــە لــە پێنــاو ئــازادی و ســەربەخۆیی و 
ئەســتاندنەوەی دەســەاڵتی سیاســی چــاوی لــێ بکــرێ. بــەو حاڵــەش ناتوانیــن نەخشــی تەواوبوونــی 
ســەردەمی شــەڕی ســارد لــە ســەر خــۆش کردنــی ڕیــگای ئــەو ئاڵوگــۆڕە گرینگــە لــە بەرچــاو 

نەگریــن. 

٢- ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
  ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، کــە هــەم بــە هــۆی هەڵکەوتنــی ســتراتیژیکی و هــەم بــە دەلیلــی هەبوونــی 
مەیدانــە گەورەکانــی نــەوت تێیــدا، یەکێــک لــە گرینگتریــن و »حەســاس تریــن ناوچەکانــی جیهــان بــە 
ــە  ــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــڕدوودا زۆر ڕووداوی گرینگــی بەخۆیــەوە  دیــوە، گەل حیســێب دێ، ل
ڕووداوێــک کــە هــەر کام بــە نۆبــەی خــۆی تەئســیرێکی تــەواوی لــە ســەر وەزعــی ناوچەکــە دانــاوە. 
ــە  ــی ئاشــتی ل ــی کوردســتان و بەســترانی پەیمان ــی هەرێم ــی حکوومەت ــداو، دامەزرانن شــەڕی کەن
نێــوان ڕێکخــراوی ڕزگاریــدەری فەلەســتین و ئیســرائیل لــە گرینــگ ترینــی ئــەو ڕووداوانــە بــوون.

  ســێ ســاڵ و وردەیەک دوای تەواو بوونی شــەڕی ٨ ســاڵەی نێوان ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی 
ئێــران و عێــراق، کــە خومەینــی قبــوول کردنــی شکســتی لــەودا وەک خواردەنــەوەی ژەهــر لــە قەڵــەم 
 دا، دەوڵەتــی عێــراق، کــە لــە بــاری نیزامییــەوە وەک گــەرورە هێزێــک لــە ناوچــەدا ســەری هەڵدابــوو، 
بــەاڵم لــە بــاری مــاددی و ئیمکاناتــی ماڵییــەوە کەوتبــووە تەنگانــەوە. لــە واڵتانــی دەوڵەمەنــدی 
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عــەڕەب، بــە تایبــەت لــە کوێــت و ســعوودی، چاوەڕوانــی دەکــرد بــە ســەخاوەتەوە یاریــدەی بــدەن، 
چونکــە دەوڵەتــی عێــراق بــە موقاومــەت کــردن لــە بەرامبــەر ســوپای ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی 
نــەک هــەر توانیبــووی واڵتــی ژێــر دەســەاڵتی خــۆی، بەڵکــوو گشــت واڵتانــی عەڕەبــی ئــەم ناوچەیــە، 
لــە مەترســییەکی بــێ ئــەم ال و ئــەوال ڕزگار بــکا، مەترســییەک کــە هەڕەشــەی لــە هەســت و نیســتی 
هەموویــان دەکــرد. بــەاڵم دەوڵەتــە عەڕەبــەکان، یــەک لــەوان کوێــت) کــە حکوومەتــی عێــراق بەشــێکی 
بــە خاکــی عێــراق دەزانــی و دەوڵەتەکانــی عێــراق لــە ڕابــردوودا هێندێــک جــار داویــان کردۆتــەوە( لــە 
قبــوول کردنــی داخــوازی دەوڵەتــی عێــراق خۆیــان بــوارد و ئــەو میــزان پووڵــەش کــە حــازر بــوون 

بیــدەن ، بــە هیــچ جــۆر ئەوەنــدە نەبــوو کــە عێــراق چاوەڕوانــی دەکــرد.
  بێجگــە لــەوەش، کوێــت و باقــی واڵتانــی عــەڕەب، ئــەم ڕاســتییەیان بــە کــەم گرتبــوو کــە 
دروشــمی یەکبوونــی نەتــەوەو نیشــتمانی عــەڕەب  ڕەنگدانــەوەی ســتراتیژیی حیزبــی بەعــس بــووە 
و وەدیهێنانــی ئــەم دروشــمە ئەرکێکــە ئــەم حیزبــە هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە بەڕێــوە بردنــی 

وەئەســتۆ گرتــووە.
ــواری  ــە ب ــراق ل ــی عێ ــی دەوڵەت ــی داخوازەکان ــە بەجێگەیاندن ــت ل ــی کوێ    خۆپاراســتنی نوێنەران
مــاددی دا و، ڕاگەیاندنــی ئــەم مەســەلەیە لــە الیــەن باڵوێــزی ئەمریــکاوە لــە بەغــدا کــە دەوڵەتــی 
کارێکــی بــە گێروکێشــەی نێــو عەڕەبــەکان نییــە، لــە ڕاســتیدا دەســتی دەوڵەتــی عێراقــی بــۆ هێــرش 
بردنەســەر کوێــت و داگیرکردنــی ئــەو واڵتــە، ئاواڵەتــر کــرد. بــەاڵم، دەوڵەتانی ڕۆژئاوا، لە پێشــەوەی 
هەموویــان ئەمریــکا، لــە پــڕ هەڵوێســتیان گــۆڕا و، لــە پێشــدا بــە مەحکــووم کردنــی کــردەوەی عێــراق 
و داکۆکــی کــردن لــە کوێــت و حاکمییەتــی دەوڵەتەکــەی، بەرنامەیەکــی تەبلیغاتیــی پــان و بەرینییــان 
دەســت پێکــرد، بەرنامەیــەک کــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر پــەرەی دەســتاند.  هەتــا ســەرەنجام 
لــە شــەوی 17 ی ژانویــەی 1٩٩1دا ، کاتێــک کــە تەدارەکــی شــەڕێکی تــەواو و کەمــاڵ لــە هەمــوو 
ــی  ــۆ ســەر دامەزراوەکان ــەکان ب ــی هاوپەیمان ــزی هەوای ــە هێرشــی هێ ــوو. ب ــادە کراب ــەوە ئام بارێک

ڕادار و ناوەنــد گرینگەکانــی ئەرتەشــی عێــراق شــەڕی وێرانــکاری کەنــداو دەســتی پێکــرد.
ــە  ــداودا ل ــە شــەڕی کەن ــی ل ــکا و هاوپەیمانەکان ــی ئەمری ــی نیزام ــەر بەشــداریی و هاوکاری   ئەگ
بناخــەوە بــۆ خاتــری کانــگا گەورەکانــی نــەوت. وەک شــاڕەگی ژیانــی ڕۆژئــاوای ســەنعەتی بــوو، 
ســەرەتای دەورەی پاشەکشــەی شــۆڕەوی لــە بەڕێوەبردنــی نەخشــی خــۆی وەک گــەورە هێزێکــی 
جیهانیــش بــە نۆبــەی خــۆی، لــە ڕادەیەکــی بەرچــاودا وەک فاکتۆڕێکــی لەبــار بــۆ ئــەم کارە دەبــێ 
ــی  ــە گەرماوگەرم ــەت ل ــی ســۆڤیەت، تەنان ــوو دەوڵەت ــد زۆر دوور ب ــەر چەن ــرێ، ه ــەزەر بگی ــە ن ل
ســەردەمی شــەڕی ســاردیش دا، لــە ســەر کێشــەیەکی کــە هەتــا ئــەو ڕادەیــە گرینــگ و مایــەی ژیانــە 

بــۆ ڕۆژئــاوا، دەگــژ ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی ڕۆبــێ.
  شــەڕی کەنــداو، بێجگــە لــە زەرەرو زیانێکــی یەکجــار قــورس کــە بــۆ عێــراق و کوێتــی بــەدواوە 
بــوو، گەلــە ئاکامێکیشــی لــە پــاش خــۆی بەجــێ هێشــت کــە قامــک ڕاکێشــان بــۆ هێندێکیــان ناتوانــێ 

بــە کەلــک نەبــێ:
_ ئــەم شــەڕە، ڕیــزی واڵتانــی عەڕەبــی تێــک دا. بــەو مانایــە کــە میســر، ســعوودی و باقــی 
ــا  ــوون و، هەروه ــراق ب ــت، دۆســتی عێ ــی کوێ ــش داگیرکردن ــا پێ ــە هەت ــداو، ک ــی ڕۆخــی کەن واڵتان
سوورییەشــی وادار کــرد ڕاســتەوخۆ و بەکــردوە دەگــەل ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی بکــەون. باقــی 
واڵتانــی عــەڕەب، بێجگــە لــە ئــۆردۆن و ڕێکخــراوی ڕزگاریــدەری فەلەســتین، هەرچەنــد هەڵوێســتی 
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ــی  ــە پێوەندی ــان ل ــەش، کــردەوەی عێراقی ــەو حاڵ ــراق دا نەگــرت، ب ــەر عێ ــە بەرامب ــان ل دوژمنکارانەی
ــە قەڵــەم نــەدا و تەئییدیــان نەکــرد. دەگــەڵ داگیرکردنــی کویــت، بــەر کارێکــی بــاش ل

 - هاوکاریــی ســوورییە دەگــەڵ هوپەیمانــەکان و بەشــداریی کردنــی بەشــێک لــە هێزەکانــی 
ئەرتەشــی ئــەو واڵتــە لەشــەڕ دژی عێراقــدا، لــە ڕاســتیدا وەک پێشــەکییەکی لێهــات بــۆ گۆڕانــی 
هەڵوێســتی ســوورییە لــە بەرامبــەر ئیســڕائیل دا و خۆشــکردنی زەمینەیەکــی لــە بــار بــۆ پێکهێنانــی 

ــوودا. ــە داهات ــان ل ــوان هەردووکی ــە نێ ــی ئاشــتی ل ــی دامەزران ئیمکان
 - ئــەو شــەڕە بیانوویــەک بــوو بــۆ ئەمریــکا و هاوپەیمانــە ڕۆژئاوایییەکانــی بــۆ ئــەوەی بــۆ 
ماوەیەکــی دیاریکــراو بخزێنــە ناوچــەی کەنــدوای فارســەوە، ئــەوەش ئیقدامێــک بــوو کــە هەتــا 

ئــەوکات بیانوویەکــی ئەوتۆیــان بــۆ پاســاودانانی بەدەســتەوە نەبــوو.
 - شــەڕی کەنــدوا، تەفاوەتــی تیکنیکــی نیزامــی واڵتانــی پێشــکەوتووی ســەنعەتی و لــە ســەربوونی 
چــەک و چۆلــی ئــەوان لــە بــەراورد لەگــەڵ ئــەو چەکانــەی کــە بــە دەســت ئەرتەشــی عێراقــەوە بــوون، 
بــە تــەواوی ڕوونکــردەوە و ئــەم ڕاســتییەی ئاشــکرا کــرد کــە گــەورە هێزەکانــی جیهــان لــە گشــت 
مامەڵەیــەک کــە دەگــەڵ واڵتانــی دیکــە، بــە تایبــەت دەگــەڵ واڵتانــی جیهانــی ســێهەم دەیکــەن، لــە هــەر 
ــە پێوەندیــی  ــە زەمینــەی چــەک و چــۆل، تەنانــەت ل ــە ســەرەوەبوونی خۆیــان ل هەلومەرجێــک دا، ل
دەگــەل چەکــە کاســیکەکانیش دا، لــە بەرچــاو دەگــرن و، بــە هیــچ چەشــنێک حــازر نابــن بااڵدەســت 
بوونــی خۆیــان لــە دەســت بــدەن- چلۆنایەتیــی ئــەو چەکانــەی بــە دەســت عێراقــەوە بــوون، ڕاســت 
و دروســتیی ئــەم نــەزەرەی لــە پێوەندیــی دەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەتی ڕابــردووش دا بــە تــەواوی 

دەرخســت.
 - ئەگــەر ئــەو جەنگــە بــۆ عێــراق و کویــت ڕووداوێکــی پــڕ لــە کارەســات بــوو، بــۆ واڵتــە 
هاوپەیمانــەکان، بــە تایبــەت بــۆ ئەمریــکا خێــر و بــەرە کەتێکــی زۆری بــەدواوە بــوو. چونکــە هــەر 
دوا بــە دوای تــەواو بوونــی شــەڕەکە، بــۆ وێنــە دەوڵەتــی ئەمریــکا قــەراردادی فڕۆشــتنی بایــی 
1٨ میلیــارد دۆالر چــەک و چۆڵــی دەگــەڵ عەڕەبســتانی ســعوودی واژۆ کــرد و ٨0 لــە ســەدی 

بازســازیی کوێتیشــی بــۆ خــۆی هەڵگــرت!
 -ئــاگادار بوونــی واڵتــە هاوپەیمانــەکان لــە زۆربــەی نزیــک بــە تــەواوی دامــەزراوە نێهێنییــەکان 
دەوڵــەت و ئەرتەشــی عێــراق بەڕوونــی دەریخســت  کــە ئەگــەر  بەڵێیــن هەمــوو- ئــەو موهەندیــس و 
پســپۆرە ئورووپایــی و ئەمریکایی یانــەی کــە بــۆ پیــادە کردنــی پــرۆژە نیزامــی و غەیــرە نیزامییــەکان، 
یارمەتیــی واڵتانــی دیکــە دەدەن، زانیــاری لــە ســەر ئــەو پــرۆژە و بەرنامانــە دەدەنــەوە بــە چەنــد 
ناوەنــدی تایبەتــی لــە ڕۆژاوا یــان بــە دەوڵەتەکانــی خۆیــان. ئــاگادار بوونــی هاوپەیمانــەکان لە بەشــی 
هــەرە زۆری دامــەزراوە نهێنییەکانــی عێراقیــش دەبــێ وەک یەکێــک لــەو فاکتۆرانــە بــە حیســێب بــێ 

کــە لــە ســەرکەوتنی بەخێرایــی هاوپەیمانــەکان دا تەئســیری بــێ ئەمــا و ئــەوالی هەبــوو.
 - کشــانەوەی ئەرتەشــی عێــراق لــە پاشــماوەی ناوچــە داگیرکراوەکانــی ئێرانیــش هەرچەنــد لــە 
ڕۆژەکانــی پێــش دەســت پێکردنــی شــەڕدا دەبــێ وەک ئاکامێکــی بــەر لــە هاتنــە پێشــی ڕووداوەکــە 
ــە حیســابی ســەرکەوتنی  ــران ب ــدە  دەســەاڵتدارەکانی ئێ ــە ئاخون ــک ک ــێ بکــرێ، ڕووداوێ چــاوی ل

خۆیانیــان دانــا و تەبلیغاتێکــی بەرباڵویــان لــە ســەر کــرد.
  )کۆمــاری ئیســامی، پێــش دەســت پێکردنــی شــەڕ و لــە ڕۆژەکانــی ســەرەتای عەمەلییاتــی 
نیزامــی دا، لــە عێــراق پشــتیوانی کــرد هەتــا ئــەو ڕادەیــەی کــە خامنەیــی بــە قازانجــی عێــراق و 
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لــە دژی هاوپەیمانــەکان فەرمانــی جیهــادی دا. بــەاڵم، بــە وەدەرکەوتنــی نیشــانەکانی شکســتی 
عێــراق لــە بەرامبــەر هاوپەیمانەکانــدا. هەڵوێســتی ئاخونــدەکان بەرەبــەرە ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هــات، 
بــە چەشــنێک کــە  لــە کۆتایــی شــەڕەکەدا تەنانــەت کــردەوەی ئەرتەشــی عێراقیــان لــە بــواری 

داگیرکردنــی کوێتــدا مەحکــووم کــرد.(
 - داندرانی گەمارۆیەکی هەموو الیانە لە سەر عێراق  لەالیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە، 
لــە کار خســتن و لــە نێــو بردنــی چەکــە مودێــڕن و وێرانکارەکانــی ئــەم واڵتــە و، بــەرەو شــپڕزەیی 
ڕۆیشــتنی وەزعییەتــی ئابــووری، چوونــە ســەری لــە ڕادەبــەدەری ئاوســانی دراوی و گــران بوونــی 
لــە کۆنتڕۆڵ نەهاتــووی گشــت کااڵ ئەساســی و غەیــرە ئەساســییەکان لــەو واڵتــە، تەواوبوونــی 
پاشــەکەوتی ئەرزیــی واڵتانــی دەوڵەمەنــدی عــەڕەب، بــە تایبــەت ســعوودی و کوێــت، لــە بانکەکانــی 
ئورووپــا و ئەمریــکا دا، توندوتیژتــر بوونــی وەزعــی نالەبــاری ئابووریی تورکیە لــە پاش تەواوبوونی 
شــەڕ و  لــە ئاکامــی داندرانــی گەمــارۆی ئابــووری لــە ســەر عێــراق، زیادکردنــی ئالوودەیــی ئاوەکانی 
کەنــدوای فــارس بــە هــۆی تەقینــەوەی لوولەکانــی نەوتــی کوێــت، هەڵڕژانــی  یارمەتیــی ئابــووری 
لــە الیــەن ئەمریــکاوە بــە ئیســرائیل ، کــە لــە مــاوەی شــەڕدا کەوتبــووە بــەر هێرشــی مووشــەکەکانی 

ئەرتەشــی عێــراق و ... هەموویــان دەبــێ وەک ئاکامــی ئــەو شــەڕە چاویــان لــێ بکــرێ.
ــە هــەر  ــەم واڵت ــراق و شــیعەکانی دانیشــتووی باشــووری ئ ــی خەڵکــی کوردســتانی عێ   ڕاپەڕین
دوا بــەدوای تێک شــکانی ئەرتەشــی عێــراق دەکــرێ بڵێیــن هــاوکات دەگــەڵ ئاخریــن ڕۆژەکانــی 
شــەڕ، ئەگــەر نەڵێیــن گرینگتریــن، النیکــەم  بــە یەکێــک لــە گرینگتریــن ئاکامەکانــی شــەڕی کەنــداو 
ــە ناوچــەی کوردســتان دەســت بەســەرداگیران و تێــک  دەژمێــردرێ. ڕاپەڕینێــک کــە بــە تایبەتــی ل
و مەکاندرانــی بەشــی هــەرە زۆری گشــت دامــەزراوە نیزامــی و دەوڵەتییــەکان بــەدواوە بــوو. 
کوشــت و کوشــتار بــە مەبەســتی تۆڵــە ئەســتانەندوە، بــە تایبــەت لــە باشــووری واڵت و، تــااڵن 
ــەاڵم ،  ــوو. ب ــە ب ــاڵو و هەمەالیان ــە بەرب ــەو ڕاپەڕین ــی ئ ــە  تایبەتمەندیەکان ــێ هەوســار ل ــڕۆی ب و ب
ــدی و هاتنەســەرکاری  ــی ناوەن ــی دەوڵەت ــک ڕووخان ــە ترســی تێ ــەت ل ــە ڕواڵ ــکا، ب ــی ئەمری دەوڵەت
ڕێژیمێکــی ئیســامی بنــاژۆ و یەکجــار تونــدڕەو لــە عێــراق، لــە پــڕ هەڵوێســتی گــۆڕی و ڕایگەیانــد 
»ئــاژاوە« لــە عێــراق کێشــەیەکی نێــو خۆییــە و پێوەندیــی بــە ئەمریــکاوە نییــە. ڕاگەیەندرانــی ئــەم 
هەڵوێســتە هەمــان و پاشەکشــەی خەڵــک و وەڕێ کەوتنــی شــەپۆلێکی گــەورە لــە ئــاوارەکان بــەرەو 
ســنوورەکانی ئێــران و تورکیــە هەمــان، ئــەو کۆچــە گــەورە کــە لــە مێــژووی ئــەم دەور و زەمانــەدا 
وێنــەی نەدیتــراوە و کــەس لــە بیــری نیــە، ڕەنگدانەوەیەکــی وەهــا بــە تەوژمــی لــە ڕادەی جیهانیــی دا 
هەبــووە کــە ئەنجومەنــی ئاسایشــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان ناچــار بــوو ئــەو بەشــانە لــە کورســتان 
کــە لــە باکــووری هێلــی ٣٦ دەرجــە هەڵکەوتــوون، وەک ناوچــەی پــەرواز« ممنــوع« ڕابگەیەنــێ و 
پارێــزگاری لــەو ناوچــە بــە هێزێکــی هاوبەشــی واڵتانــی هاوپەیمــان و ســەرکەوتوو لــە شــەڕدا و 
چاوەدێڕانــی نەتەوەیەکگرتوەکانــی بســپێرێ. هێنــدەی پێنەچــوو کــە گەڕانــەوەی ئــاوارە کــوردەکان 
لــە ئێــران و تورکییــەوە دەســتی پێکــرد و پــاش ماوەیــەک  دەوڵەتــی عێــراق کــە دەکــرێ بڵێیــن 
کۆنترۆڵــی لەســەر کوردســتان نەمابــوو، ناچــار بــوو هەتــا مەیدانەکانــی نەوتــی کەرکووک پاشەکشــە 
بــکا. بــەم جــۆرە، بەڕێوەبردنــی بەشــێکی گــەورە لــە کوردســتانی عێــراق، بــە کــردەوە کەوتــە دەســتی 

هێــزە سیاســییەکانی ئەندامــی بــەرەی کوردســتانی.
  بەڕێوەچوونــی هەڵبژاردنــی گشــتی، دامەزرانــی پارلەمــان و دەوڵەتــی هەرێــم و دروســت 
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ــەو  ــە ڕیــزی ئ ــە کارکردنــی دادگاکانــی قانوونــی و... ل بوونــی هێــزی چەکــدار و پۆلیــس، دەســت ب
کارانــە بــوون کــە بــەرەی یەکگرتــووی کوردســتان هەتــا ئێســتا بــە ئەنجامــی گەیانــدوون. هەرچەنــد 
ــووە و کوردســتانیش  ــدڕاڵ پێکهات ــە چوارچێــوی کۆمارێکــی فی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان ل
هــەروا وەک بەشــێک لــە کۆمــاری عێــراق بــە حیســێب دێ، بــەاڵم، بــە لەبەرچاوگرتنــی ئۆرگانەکانــی 
ئــەم حکوومەتــە و پێوەندییەکــی هەرچەنــد بــە شــێوەی غەیــرە ڕەســمی کــە دەگــەڵ واڵتانــی دیکــە 
دایمەزرانــدوە، دەتوانیــن بڵێیــن کــە مەســەلەکە خەریکــە شــکڵێکی دیکــە بــە خۆیــەوە دەگــرێ. 
چاوپێکەوتنــە پەیتــا پەیتاکانــی وەزیرانــی دەرەوەی دەوڵەتەکانــی تورکیــە، کۆمــاری ئیســامی و 
ــە پێوەندیــی دەگــەڵ حکوومەتــی هەڕێمــی کوردســتان دەری  ســوورییە و ئــەو نیگەرانیانــەی کــە ل

دەبــڕن، ئــەم بیــرو بــاوەڕە بــە تــەواوی بەهێــز دەکا!
ــە تایبەتــی،  ــە بــڕوای ئێمــە وەزعییەتــی ئێســتای عێــراق بــە گشــتی و، هەرێمــی کوردســتان ب   ب
ناتوانــێ ماوەیەکــی دووردرێــژ ئیدامــەی هەبــێ و، دەرنــگ یــان زوو، دەبــێ ئاڵوگۆڕێکــی تێــدا پێــک 
بــێ.  هەتــا ئــەو جێگایــەی کــە پێوەندیــی بــە حکوومەتــی ناوەندییــەوە هەیــە، دەتوانییــن بڵێیــن کــە 
حیســابەکانی ڕۆژئــاوا چەنــدان دروســت دەرنەهاتــوون. چونکــە، گەمــارۆی ئابــووری، کــە وەک 
لۆســەیەک بــۆ لــە ڕیشــە دەرهێنانــی ئــەم دەوڵەتــە بــە دەســتیانەوە گرتــووە، ئــەوە پــاش ســێ ســااڵن 
هێشــتا بــەو ئاکامــە نەگەیشــتووە کــە لێی چــاوەڕوان دەکەن. هەرچەند وەزعییەتــی ماڵی و ئابووریی 
دەوڵــەت یەکجــار زۆر شــپرزە بــووە و کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ دابیــن کردنی پێویســتییەکانی ژیان زۆر 
بــە تونــدی کەوتوونەتــە تەنگانــەوە، بــەو »حاڵــەش نــە ڕاپەرڕینێکــی بەربــاڵو  وهەمەالیەنــە ڕووی 
داوە و نــە ئۆپۆزیســیۆنی سەرانســەریش، کــە وەک ئاڵترناتیوێــک بــۆ حکوومــەت مەوجوودییەتــی 
خــۆی ڕاگەیانــد، پێگەیەکــی بەرچــاوی لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی عەڕەبــدا هەیــە و نــە لــە نێــو 
ئەرتــەش دا الیەنگرانێکــی ئەوتــۆ. دەســتتێوەردانی دوژمنکارانــەی کۆمــاری ئیســامی و ســوورییە- 
ئەویــش نەکــە بــە دەلیلــی  دڵســۆزی بــۆ دەوڵەتــی عێــراق، بەڵکــوو لــە ترســی ئــەوە کــە مەبــادا 
ڕێژیمێــک بێتــە ســەرکار و لــە چوارچێــوەی حاکمییەتــی خــۆی دا مافــە نەتەوەیــی و فەرهەنگییەکانــی 
کــوردەکان دابیــن بــکا وەک فاکتۆڕێکــی دەســت و پێگیــر لــەم پێوەندییــەدا نەخشــی گێــڕاوە. دەتوانیــن 
ڕەنگدانــەوەی ئــەم ڕاســتییە لــە هەڵوێســتی ڕۆژئــاوا، بــە تایبــەت لــە هەڵوێســتی ئەمریــکا دا، بــە چاکی 
ببینیــن: ماوەیەکــە ئەمریــکا مەرجــی وەالبردنــی گەمــارۆی ئابووریــی لــە ســەر عێراقــی »پاراســتنی 
مافــی مــرۆڤ و بەڕێوەبردنــی بڕیارنامەکانــی شــوورای ئەمنییــەت و دامەزراننــی دێموکراســی« لــەو 
واڵتــە ڕادەگەینــێ و ئیــدی باســێک لــە گۆڕانــی ڕێژیــم نــاکا، هەرچەنــد »دامەزراننــی دێموکراســی« 
مەبەســتێکی بەپێــزە و تەنانــەت  هێندێــک لــە خــاوەن نــەزەران واتــای گۆڕانــی حکوومەتیشــی لــێ  

وەردەگــرن!
  دامەزرانــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، هــەروەک پێشــتر ئامــاژەی بــۆ کــرا، بۆتــە هــۆی 
ســەرهەڵدانی تــرس و خۆفێکــی ئاشــکرا لــە نێــو دوڵەتانــی تورکیــە، کۆمــاری ئیســامی و ســووریە. 
ــەوە و ئیدئۆڵۆژییەکــی  ــە، کــە هــەر کام شــێوەیەک حکوومــەت و شــێوە بیرکردن ــەو ســێ دەوڵەت ئ
تایبەتــی نوێنەڕایەتــی دەکــەن، ســەرەڕای گشــت ئــەو ناکۆکییانــەی کــە لــە زۆر بارەوە دەگــەڵ  یەکتر 
هەیانــە و بــە پێچەوانــەی ئــەم ڕاســتییە کــە هــەر کــەم بــە تایبــەت کۆمــاری ئیســامی و تورکیــە و 
ــردا  ــاری یەکت ــە کاروب ــە دەســتتێوەردان ل ــڕن و ل ــان دەگێ ــر پی ــە دژی یەکت ــە و ســووریە ل تورکی
ســڵ ناکــەن، بــەو حاڵــەش، هەرســێکیان لــە بەرامبــەر حکوومەتــی ســاوای هەرێمــی کوردســتان دا 
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هاوفکــرن و هەموویــان تــێ دەکۆشــن بــە هــەر جۆرێــک بــێ نەهێڵــن خــۆی بگــرێ و هــەر کام بــە 
شــێوەیەک تێدەکۆشــن زەربــەی لێــدەن و بەچۆکــی دابێنــن.

  ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی هــاوکات دەگــەڵ دەســت پێکردنــی ڕاپەڕینــی خەڵکــی کوردســتان، 
لــە الیەکــەوە بــۆ لەنێــو بردنــی ڕێکخــراوە سیاســییە کــورد و غەیــرە کوردەکانــی ئێــران بــە هەمــوو 
توانایــەوە دەســت بــە کار بــوو. لەشکرکێشــی بــۆ ســەر ڕێکخــراوی موجاهیدەکانــی خەڵکــی ئێــران، 
هاندانی بەشێک لە خەڵکی کوردستانی عێراق لە دژی حیزبی ئێمە و باقی حیزب و ڕێکخراوەکانی 
کوردســتانی ئێــران، داڕشــتن و بەڕێوەبردنــی نەخشــەی تیرۆڕیســتی، دروســت کردنــی ڕایەڵکــەی 
جاسووســی لــە نێــو خەڵــک و، ئینجــا تەرتیــب دانــی هێرشــی تۆپخانــە و هەوایــی بــۆ ســەر قــەرارگا و 
جێگــەی دامەزرانــی ئــەو هێزانــە و ســەرەنجام پەنابــردن بــۆ هێرشــی مووشــەکیی بۆســەر قــەرارگای 
دەفتــەری سیاســی و پێگەکانــی دیکــە حیــزب لــە دۆڵــی شــاورێ و بــۆ ســەر پێگــەی ناوەندیــی 
کۆمەڵــە لــە نیزیــک شــاری ســلێمانی و، چەکدارکــردن و بەڕێکردنــی دەســتە و تاوقمــی خرابــکار بــۆ 
زەربەلێــدان لــە حیــزب بــە چەکــی نیــوە قــورس و چەکــی ســووک و... هەمــووی ئەوانــە گەلــە پیانێــک  
بــوون کــە هەتــا ئێســتا بــە خــەرج کردنــی پــووڵ و پارەیەکــی یەکجــار زۆر بەڕێــوەی بــردوون. لــە 
ــە  الیەکــی دیکــەوە بــە مەبەســتی الوازکــردن و تێــک شــکاندنی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان ل
ــدڕەوە ئیســامییەکان بەشــداری کــردوە و یارمەتیــی  دروســت کــردن و پێکهێنانــی ڕێکخــراوە تون
داون و لــە ژێــرەوە لــە دژی ئــەم حکوومەتــە هانــی داون. دیــارە،  مەبەســتی بنەڕەتیــی ئاخونــدەکان 
لــە یارمەتــی دان بــەم جــۆرە ڕێکخــراوە توندڕەوانــە کــە یەکجــار زۆر دوژمنــی ڕۆژئــاوان ئەوەیــە 
ــکا و  ــەڵ ئەمری ــی دەگ ــۆ الی دوژمنایەت ــە کوردســتان ب ــەم بەشــە ل ــەوەی کــوردەکان ل ــە بزووتن ک
هاوپەیمانەکانــی ڕاکێشــێ و لــە ئــاکام دا پشــتیوانی ئــەوان لــە حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان ببــڕێ 

و، بــەم جــۆرە بزووتنــەوەی کــورد لــەم ناوچەیــە تێــک بشــکێنێ.
ــی  ــەی گەل ــەوەی ئازادیخوازان ــەڵ جوواڵن ــە و ســووریە دەگ ــی تورکی ــی دەوڵەتەکان   دوژمنایەتی
کــورد بــە گشــتی، لــە بــاری جەوهــەر و ماهییەتــەوە دەگــەڵ دوژمنایەتیــی قین لەزگانــەی ئاخوندەکان 
دەگــەڵ ئــەم نەتــەوە زوڵــم لێکــراوە جیاوازییەکــی ئەوتــۆی نییــە. کینــە و بوغــزی هەرســێکیان لە بیرو 
بــاوەڕی ڕەشــی نژادپەرســتانەوە ســەرچاوە دەگــرێ، بــەم جیاوازییــە کــە دژمنایەتیــی ئاخونــدەکان 

و الیەنگرەکانیــان ڕەنــگ و بۆنــی مەزهەبیشــی هەیــە!
  هەلومەرجــی زاڵ بەســەر ئــەو ســێ واڵتــەدا لــە ســەر شــێوەی دژایەتیییــان دەگــەڵ بزاڤــی 
گەلــی کــورد و هێــز و توانایــان بــۆ بەرخــورد دەگــەڵ ئــەم کێشــەیە جیاوازییەکــی زۆری هەبــووە و 

ــەرەڕوون: ــد گیروگرفتێــک ب ــوارەدا دەگــەڵ چەن ــەم ب هــەرکام ل
  تورکیــە، وەک ئەندامێکــی پەیمانــی ئەتانتیکــی شــیمالی )ناتــۆ( ســاڵهای ســاڵە تێدەکۆشــێ بچێتــە 
نێــو بــازاڕی هاوبەشــی ئورووپــاوە و ببێتــە ئەندامــی. وەزعییەتــی شــپڕێو و شــپرزەی ئابووریــی 
ئــەم واڵتــە و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ خراپتربوونــی ، بۆتــە هــۆی توندوتیژتربوونــی ئــەم پێوســتییە. 
دیــارە، یەکێــک لــە مەرجــەکان بــۆ وەرگیرانــی تورکیــە وەک ئەندامــی ئــەو بــازاڕە، پاڕاســتنی کیلــە 
لــە الیەنەکانــی دێموکراســی، ناســین و دابینکردنــی  و پێوەڕەکانــی دێموکراســییە و یەکێکیــش 
ــەت  ــەر تەنان ــد ســاڵ لەمەوب ــا چەن ــە هەت ــک ک ــوردە، گەلێ ــی ک ــی گەل ــی و فەرهەنگییەکان ــە میلل ماف
هەبوونیشــی وەک گەلێــک حاشــای لێدەکــرا! بێجگــە لــەوەش، دواکەتوویــی تورکیــە لــە بــواری 
ــێ  ــا دەب ــە و ئورووپ ــەو واڵت ــوان ئ ــە نێ ــی فەرهەنگــی ل ــی چلۆنایەتی ــووری و هەروەهــا جیاوازی ئاب
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ــرێ. ــاو بگێ ــە بەرچ ــی ســەرەکی ل وەک فاکتۆرێک
  مەســەلەیەکی دی کــە بەتایبــەت پــاش تێــک ڕووخانــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت وەک فاکتۆرێکــی 
مەنفــی لــە گیروگرفتەکانــی تورکیــە زیــاد بــووە، کــەم بوونــەوەی نیــازی ڕۆژئــاوا بــەم واڵتەیــە بــە 
عینوانــی یەکێــک لــە پێگەکانــی پێشــەوە لــە بەرامبــەر گــەورە- هێــزی پێشــوودا و ئێســتا ئیــدی تورکیە 
نەخشــی جارانــی بــۆ ڕۆژئــاوا نەمــاوە و، ئەگــەر دڵخۆشــییەک بــۆ هەڵســووڕێنەرانی دام و دەزگای 
حکوومەتــی تورکیــە هەبــێ، ئەوەیــە کــە ڕۆژئــاوا بــۆ بەربەرەکانــی لــە دژی کۆمــاری ئیســامی 
بنــاژۆ و تونــدڕەو و وپێشــگری کــردن لــە پەرەئەســتاندنی نفــووزی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و باکــووری ئەفریقــا و کۆمــارە موســوڵمانە تــازە بــە ســەربەخۆیی 
ــەم  ــی ئ ــەاڵم وێناچــێ دەوران ــە پشــتیوانی دەکا، ب ــە تورکیی گەیشــتووەکانی ئاســیای نێوەڕاســت، ل
ــدازەی ســەردەمی شــەڕی  ــە ئەن ــێ و بەربەرەکانییەکــەش  ب ــژەی هەب ــدان درێ ــە چەن بەربەرەکانیی
ــاکام دا تورکیــە ناتوانــێ وەک  ــە ئ ــد هەبــێ. ل ــە و هێزێکــی زۆر و زەوەن ســارد پێویســتی بــە هەزین

جــاران لــە یارمەتیــی بــێ درێخــی ئەمریــکا و ئەندامەکانــی دیکــەی ناتــۆ بەهرەمەنــد بــێ.
  هەروەهــا، ئاکامــی ســاڵهای ســاڵ ســەرکوت و زەبــرو زەنــگ کــە بــە تایبەتــی لــە پــاش شــەڕی 
یەکەمــی جیهانییــەوە لــە دژی گەلــی کــورد لــەو واڵتــە کەلکــی لــێ وەرگیــراوە، چەنــد ســاڵێکە 
بــە شــێوەی بزووتنەوەیەکــی بەهێــز ســەری هەڵــداوە، بزووتنەوەیــەک کــە ڕێبەڕایەتیــی بەشــی 
هــەرە زۆری لــە دەســتی حیزبــی کرێکارانــی کوردســتان )پ .کا. کا( دایــە. هەڵوێســت، ڕێبــاز و 
کردەوەکانــی ئــەو حیزبــە لــە مــاوەی دە ســاڵی ڕابــڕدوودا، کــە لــە ڕاســتی دا دژکردەوەیــەک بــووە 
ــە  ــە خەبــات ل ــە بەرامبــەر سیاســەتی پــان تورکیســتیی ڕێژیمــی دەســەاڵتدار، شــێوەیەکی نوێــی ل ل
تورکیــە هێناوەتــە گــۆڕێ. بــەاڵم، ئەگــەر هەتــا ماوەیــەک لەمــەو پێــش دەوڵەتــی تورکیــە و زۆربــەی 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی ڕۆژئــاوا لــە الیەکــەوە لــە ژێــر تەئســیری سیاســەتی گشــتیی ئەمریــکا و 
هاوپەیمانەکانــی و، لــە الیەکــی دیکەشــەوە سەرســەختی و کــردەوەی »چەپاژۆیانــە پ. کا.کا« یــان 
ــەو  ــە دەخســتە بەرچــاو، ب ــی ئەرتەشــی تورکی ــی نیزامی ــی عەمەلیات ــۆ توندوتیژی ــک ب وەک هۆکارێ
نەرمیشــەی کــە ڕێبەڕایەتیــی پ. کا. کا لــە چوارچێــوەی ڕاگەیاندنــی ئاگــر بەســی یــەک الیەنــەدا لــە 
خــۆی نیشــان دا، ئــەو ڕاســتییە دەرکــەوت کــە هــۆکاری ســەرەکی هەمــان سیاســەتی کەلـــلەڕەقانەی 
دەوڵەتــی تورکیــە لــە بەرامبــەر کێشــەی کــورد دایــە کــە وەزعێکــی ئەوهــای هێناوەتــە پێــش و هیچــی 

تــر.
  بــە کورتــی، دەوڵەتــی تورکیــە هــەم بــە دەلیلــی وەزعییەتــی قەیــران لێــدراوی ئابووریــی واڵت 
ــی مافــی  ــاری دابیــن کران ــی، کــە خوازی ــی ئورووپای ــر فشــاری کــەم تاکورتــی واڵتان ــە ژێ و هــەم ل
ــە  ــە چواڕچێوەیەکــی بەرتەســک دا- و هەروەهــا ب ــێ ل ــی کــوردن هــەر نەب ــی و فەرهەنگــی گەل میلل
دەلیلــی جەمعییەتــی گــەورەی کوردســتانی تورکیــە و بــە هێــز و بەرباڵوبوونــی بزووتنەوەکــە، 
ئیــدی ناتوانــێ وەک ڕابــردوو، بــە هاســانی پ. کا.کا و بزاڤــی ژێــر ڕێبەڕایەتییەکــەی ســەرکوت بــکا. 
بێجگــە لــەوەش، گیروگرفتێکــی تــر کــە وەک فاکتۆرێکــی خەتەرنــاک بــە شــێوەیەکی جیــددی هەڕەشــە 
لــە ڕێژیمــی تورکیــە دەکا، ســەرهەڵدان و  بەخێرایــی بەهێــز بوونــی بزووتنــەوەی موســوڵمانە 
بناژۆکانــی یەکجــار تونــدڕەو لــەو واڵتەیــە کــە هــەر ئێســتا هــەم لــە نێــو کــوردەکان و هــەم لــە نێــو 
تورکەکانــدا خەریکــە بــە تونــدی بــەرەو بەهێزبــوون دەڕاو. بۆیــە، کاربەدەســتانی دەوڵەتــی تورکیــە 
ــان  ــک کــەون، ی ــە چەشــنێک دەگــەڵ کــوردەکان ڕێ ــن ب ــێ حــازر ب ــا دەب ــە پێشــە: ی ــان ل دوو ڕێگای
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سیاســەتی ســەرکوت و زەبــرو زەنــگ درێــژە بــدەن و واڵت بــەرەو نابەســامانی و شــپڕێویی 
ــەرەو لێــک هەڵوەشــان بــەرن. هەرچــی زیاتــر و ســەرەنجام ب

ــە کوردســتان  ــەو بەشــە ل ــی ئ ــە کوردەکان ــی ب ــگای پێوەندی ــەو جێ ــا ئ ــی ســووریە، هەت   دەوڵەت
هەیــە کــە بــە خاکــی واڵتەکەیــەوە لکێنــدراوە، نیگەرانییەکــی ئەوتــۆی نییــە، چونکــە بێجگــە لــەوەی 
کــە ژمــارەی کوردەکانــی ســووریە، لــە بــەراورد دەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان، زۆر کەمــە، 
بەشــی گــەورەی خاکــی ئــەو بەشــە لــە کوردســتان دەشــتی کاکــی بــە کاکییــە و ســەرهەڵدانی 
ــی ســووریە  ــەوەش، دەوڵەت ــە ل ــە. بێجگ ــی نیی ــن ئیمکان ــدا دەکــرێ بڵێی ــە تێی ــەوەی چەکداران بزووتن
بــە ڕەچاوکردنــی سیاســەتێکی دووگانــە و بــە تــەواوی دژ بەیــەک لــە بەرامبــەر کــوردەکان دا، لــە 
ســەرهەڵدان و بەهێززبوونــی جموجۆڵێــک کــە ڕاســتەوخۆ هەڕەشــە لــە هەبوونــی حیزبــی بەعــس 
ــەم سیاســەتە، کاربەدەســتانی ســووریە  ــرەی ئ ــە گوێ ــا ڕادەیەکــی زۆر پێشــگیری کــردوە. ب ــکا ت ب
لــە الیەکــەوە ناوچــە کوردنشــینەکانیان »تعریــب« کــردوە و ژمارەیەکــی زۆر لــە کوردەکانیــان بــۆ 
ناوچەکانــی باشــووری واڵت ڕاگوێزتــووە و ئەوانــەش کــە ماونــەوە لــە نێــو ئــەو عەڕەبانــەدا تێــک 
هەڵکێــش کــراون کــە بــۆ کوردســتان ڕاگوێــزران. لــە الیەکــی دیکەشــەوە، بــە ڕێکخــراوە سیاســییە 
کــوردەکان یــان ئیجــازە داوە لــە چوارچێــوەی سیاســەتەکانی حیزبــی دەســەاڵتداردا چاالکییــان هەبێ 
ــە  ــەت ل ــە دەوڵ ــی کــورد ل ــەوە، پشــتیوانیی گەل ــە ڕێگــەی ئەوان ــەوان و ل و بــەم جــۆرە پشــتگیری ئ
بەرامبــەر عەرەبــە ســوننییەکانیان دا بۆخۆیــان وەدەســت هێنــاوە. دەوڵەتــی بەعســی بــە ئیجــازەدان 
بــە پ.کا.کا بــۆ دانانــی دەفتــەر و بنکەکانــی خــۆی لــە ســووریە بــە شــێوەیەکی نیــوە نهێنــی- نیــوە 
ئاشــکرا، هــەم بیــروڕای الیەنگرانــەی کوردەکانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە و هــەم لــە وجــوودی ئــەو 
ڕێکخــراوە سیاســییە لــە دەرفەتــی جۆراوجــۆردا و لــە »دانوســتانە«کانی خــۆی دەگــەڵ دەوڵەتــی 
تورکیــە، بــۆ وێنــە لــە پێوەندیــی دەگــەڵ کێشــە لــە ســەر ئــاوی یــەکاوی فــۆرات، کەلکــی وەرگرتــوە. 
دەوڵەتــی ســووریە لــەم ڕاســتییە بــە باشــی ئــاگادارە کــە ســەرهەڵدانی ویســتی ســەربەخۆییخوازانە 
ــە  ــورد، ب ــی ک ــی بزاڤ ــەڵ بەهێزبوون ــی چــڕا وچــڕی دەگ ــی ســووریە پێوەندییەک ــو کوردەکان ــە نێ ل
تایبــەت لــە کوردســتانی تورکیــە ، هەیــە. بۆیــە، وێــڕای پشــتیوانی لــە پ. کا.کا. نــە خوازیــاری 
ــا  ــە. کوردەکانــی ســووریەش، کــە تەنی ــەو ڕێکخراوەی ــە تێک شــکانی یەکجارەکــی ئ ســەرکەوتن و ن
ڕێــگای ڕزگاریــی خۆیــان لــە گرێــوی یەکیەتــی و هاوپەیمانــی دەگــەڵ کوردەکانــی تورکیــەدا دەبینــن، 
لــەو ڕێکخــراوە سیاســییە پشــتیوانی دەکــەن کــە خوازیــاری ســەربەخۆیی کوردســتان بــێ و بــەس. 

ئــەو ســازمانە سیاســییەش هەتــا ئێســتا بــە شــێوەیەکی جیــددی هــەر پ.کا.کا. بــووە.

فەلەستین 
  واژۆکرانــی پەیمانــی ئاشــتی لــە نێــوان دەوڵەتــی ئیســرائیل و ڕێکخــراوی ڕزگاریدەری فەلەســتین 
لــە کۆشــکی ســپی واشــینگۆن لــە ســەرەتای ســاڵی زایینیــی ڕابــردوودا، دوای ســەفەری ئەنــور 
ســادات بــۆ ئیســرائیل لــە پــاش ئاخریــن  شــەڕی عــەڕەب و ئیســرائیل، گەورەتریــن ڕووداوێــک بــوو 
کــە لــە زەمانــی داگیرکرانــی فەلەســتینەوە، بــە دڕێژایــی تــەواوی ســاڵەکانی شــەڕ ی نێــوان جوولەکــە 
و عەڕەبــەکان هاتۆتــە پێــش. واژۆکردنــی ئــەو پەیمانــە لــە واشــینگتۆن الیەنی سەمبولیکیشــی هەبوو، 
بــەم واتایــە کــە ئەمریــکا وێــڕای ئــەو کارە ناڕاســتەخۆ بــە خەڵکــی دنیــای ڕاگەیانــد کــە، چارەنووســی 
ئیســرائیل و ئەمریــکا لێــک جیــا نیــن و، لــە هەمــان کاتیــش دا، دوایــی نەمانی گەورە هێــزی ڕۆژهەاڵت، 
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گرێــی گیروگرفتەکانــی جیهــان تەنیــا لــە بــەر دەرگای کۆشــکی ســپی لــە واشــینگتۆن دەکرێتــەوە و 
لــە هیــچ کوێــی دی!

  چەنــد فاکتــۆر ئیمکانــی ئاشــتی لــە نێــوان ئیســرائیل و ڕاف)ڕێکخــراوی ئازادیــی بەخشــی 
فەلەســتین( یــان پێکهێنــا کــە هــەرکام بــە نۆبــەی خــۆی لــە پێکهاتنــی ئــەو ئیمکانــەدا نەخشــی هەبــووە: 
پــاش تەواوبوونــی شــەڕی کەنــداو و ســەرکەوتنی بــێ ئــەم الو ئــەوالی هاوپەیمانــەکان تێیدا، واڵتانی 
عەڕەبــی، بــە تایبــەت ئەوانــەی کــە پێوەنــدی نادۆســتانە و تەنانــەت دوژمنانەیــان دەگــەڵ ڕۆژئــاوا 
هەبــوو، یــەک لــەوان ڕاف) وەک نوێنــەری گەلــی فەلەســتین( ناچــار بــوون بــە ســەر وەزعــی خۆیانــدا 
بچنــەوە لــە بەرامبــەر ئیســرائیل دا چاوێــک بــە خۆیانــدا بخشــێننەوە. تــەواو بوونــی ســەردەمی 
شــەڕی ســارد و چوونــە دەری گــەورە هێــزی ڕۆژئــاوا لــە گۆڕەپانــی ڕقەبــەری و ملمانــە لــە 
ڕادەی جیهانــی دا، تــای تــەرازووی سیاســەتی بــە قازانجــی سیاســەتمەداران و کاربەدەســتانی واقــع 
بینــی عــەڕەب هێناخــوارێ. لــەو الشــەوە، ئیســرائیلیش کــە پاڵپشــت و پشــتیوانیی خــۆی لــە جــاران 
بەهێزتــر دەدی و، بــۆ گەیشــتین بــە ڕێککەوتنێــک دەگــەڵ عەڕەبــەکان وەزعییەتــی خــۆی زۆرتــر لــە 
هەمیشــە باشــتر ئەرزیابــی  دەکــرد، حــازر بــوو تــا ڕادەیــەک لــە هەڵوێســتی ســەختگیرانەی خــۆی 

پاشەکشــە بــکا.
  `بێجگــە لــەوەش، درێــژە کێشــان و توندووتیژتربوونــی »انتفاضــە« و نیگەرانیــی ئیســرائیل لــە 
ــی  ــە گۆڕان ــەوان ڕێکخــراوی حەمــاس، ل ــەک ل ــی عــەڕەب، ی ــی ڕێکخــراوە توندڕەوەکان بەهێززبوون

هەڵوێســتی ئیســرائیل دا تەئســیران هەبــوو.
ــەی  ــەن زۆرب ــە الی ــن ل ــرێ بڵێی ــوان ڕاف و ئیســرائیل، دەک ــە نێ ــی ئاشــتی ل ــی پەیمان   واژۆکران
واڵتانــی عەڕەبــەوە هــەر نەبــێ بــە ڕواڵــەت پێشــوازیی لێکــرا، بــەاڵم چەنــد ڕێکخــراوی تونــدڕەوی 
فەلەســتینی و حیزبوڵاڵی لوبنان و ڕێژیمی کۆماری ئیســامی، هەنگاوی ڕێکخراوی ئازادیبەخشــی 
ــەو  ــی دەگــەڵ ئ ــۆ دژایەت ــد و ب ــە ئامانجــی فەلەســتین ڕاگەیان ــەت ب ــارەوە خیان ــەم ب فەلەســتینیان ل

پەیمانــە بەتونــدی دەســت بــەکار بــوون.
  پــاش ئیمزاکرانــی پەیمانەکــە، هەڵوێســتی ســووریە و ئــۆردۆن نەرمتــر بــوو. چاوپێکەوتنەکانــی 
ــە ســەر گێــرە و کێشــەی نێوانیــان ئاشــکراتر بــوو،  جیــا جیــای ئــەو دوو دەوڵەتــە و وتووێژیــان ل
بــەاڵم، هەتاکــوو ئێســتا ئاکامێکــی بەرچــاو و »قطعــی« لــەو چاوپێکەوتــن و وتووێژانــە وەدەســت 
نەهاتــووە. وا وێ دەچــێ کــە هــەم ســووریە و هــەم شــای ئــۆردۆن، چاوەڕوانــی تەواوبوونــی 
وتووێژەکانــی ڕاف و ئیســرائیل و بــە ئــاکام گەیشــتنی »خودگەردانــی مەحــدوود«ی دەوڵەتــی 

فەلەســتین بــن. 
  یەکێک لە ئاکامە بێ ئەم الو و ئەوالکانی پەیمانی ئاشــتی لە نێوان ئیســرائیل و فەلەســتینییەکاندا 
الوازبوونــی پێگــەی کۆمــاری ئیســامی لــە نێــو ڕێکخــراوە فەلەســتینی و شــیعەکانی لوبنــان دابــوو. 
هــاوکات دەگــەل چوونــە پێشــی وتووێــژەکان و ڕێککەوتنی یەکجارەکــی و بەڕێوەچوونی بابەتەکانی 
نێــو ڕێککەوتننامەکــە ، هــۆی بوونــی ئــەو جــۆرە ڕێکخراوانــەش وردە وردە فایدەیەکــی نامێنــێ و 

هــەر بــەو پێیــەش دەســتی کۆمــاری ئیســامی لــە جنووبــی لوبنــان کــورت دەکرێتــەوە.
  لــە ئەفغانســتان، پــاش ســەرنخونبوونی دەوڵەتــی نجیب اللــە و بــە دەســەاڵت گەیشــتنی بــەرەی 
پێکهاتــوو لــە حیــزب و ڕێکخــراوە ئایینییــە یەکجــار توندڕەو و دەمارگرژەکان، شــەڕ و خوێن ڕشــتن 
ــە نێــو ئەندامانــی پێکهێنــەری بــەرە و دەوڵــەت، هــەر تاوناتاوێــک و بــە نێوبــڕ درێــژەی هەبــووە.  ل
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ــەر و  ــەو ڕێب ــان ئ ــەم ی ــی عەشــیرەتی و تاکەکەســی ئ ــج و بەرژەوندی ــەران قازان ــی ڕێب زێدەخوازی
ــک  ــەژارەن، واڵتێ ــە برســی و ه ــەو واڵت ــە-کان ل ــۆکاری ســەرەکی ڕووداوە خوێناویی ســەرۆک، ه
کــە بــە هــۆی درێژەکێشــانی تێــک هەڵچوونــی چەکدارانــە لــە نێــو دەســتە و تاقمــی دوژمنکارەکانــدا، 

دەکــرێ بڵێیــن، بۆتــە کەالوەیەکــی گــەورە.
ــە  ــەک ب ــا ڕادەی ــەن، ت ــی دەک ــە موســوڵمانە شــیعەکان نوێنەرایەتی ــەی کەمایەتی ــەو ڕێکخراوان   ئ
هــۆی هانــدان و دنەدانــی ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکانی ئێــران و تــا ڕادەیەکیــش لــە ترســی حاکمییەتــی 
ســوننییە تونــدەڕەوکان، خوازایــاری بەشــداری کردنــی ڕاســتەخۆ لە دەســەاڵتی سیاســی لــە واڵتدان. 
ئۆزبەکــەکان و باقــی میللییەتەکانیــش، کــە هــەر کام ڕێکخــراوی تایبەتــی خۆیــان هەیــە، لــەو بــازاڕە 
ــان  ــی خۆی ــی فەرهەنگــی و میللی ــی ماف ــۆ وەدەســت هێنان ــاڵ و بگــرەی شــەڕ و شــووڕدا، ب ــڕ هەڵ پ
بەگــژ یــەک دا دەچــن. دەســتەبازییەکان مــاوە بــە مــاوە ئاڵوگۆڕیــان بەســەردا دێ و هــەر جــارەی بــە 
بیانوویــەک ئاگــری شــەڕ و خوێنڕشــتن هەڵدایســێتەوە. ئاخریــن دەســتە بــازی لــە  نێــوان حکمت یــار،  
ڕێبــەری یەکێــک لــە حیزبــە ئیســامییەکانی و ژێنــەڕاڵ دۆســتم، کــە بەشــێک لــە هێزەکانــی ئەرتــەش 
لــە ژێــر فەرمانــی دان و ویســت و داخــوازە میللــی و فەرهەنگییەکانــی ئۆزبەکــەکان نوێنەرایەتــی دەکا، 
لــە بەرامبــەر دەوڵەتــی برهــان الدیــن ڕبانــی دا پێــک هاتــووە. هاوکاریــی نێــوان حکمت یــار و ژێنــەڕاڵ 
ــرژە و، ئەمیشــان ناسیۆنالیســتێکی  ــاژۆ و یەکجــار دەمارگ ــان موســوڵمانێکی بن ــە ئەوی دۆســتم، ک
دوو ئاتەشــەیە، ئــەم ڕاســتی دەخاتــە بەرچــاو کــە شــەڕ و پێکــدادان تەنیــا لــە ســەر دەســەاڵتە و لــەم 
نێــوەدا ئــەوەی کــە تۆســقالێک بایخــی نییــە، بیــرو بــاوەڕ بــە ئووســوول و پڕنســیپەکانی ئیســام و 

هاوپیوەندیــی ئیســامییە.
  لــە پێوەندیــی دەگــەڵ حکوومەتگەرانــی تــازەی ئەفغانســتان دا ئاماژەکــردن بــۆ هێندێــک مەســەلە 
ناتوانــێ بــێ کەلــک بــێ: یەکــەم، ئــەوە کــە ڕێبــەران و دەکرێ بڵێیــن هەموو هێزەکانی ژێــر فەرمانیان، 
لــەو مــاوەدا کــە دەســەاڵتی سیاســی یــان بــە دەســتەوە گرتــووە، تەقریبــەن هــەروەک ئاخونــدە 
دەســەاڵتدارە کانــی ئێــران، بــۆ ســەرکوتی ئۆپۆزیســیۆنی سیاســی و کوشــتاری خەڵکــی بێدیفــاع بــەو 
ــە دەســتیان  پــەڕی بــێ ڕەحمییــەوە ڕەفتاریــان کــردوە، بــە جۆرێــک کەمتــر کەســێک توانیویەتــی ل
ڕزگار بــێ. دووهــەم ئــەوە کــە بــە پێچەوانــەی ئیددیعاکانیــان لــە زەمینــەی دینــداری و »تقــوی«دا، 
تەنانــەت بــەو ئوســوواڵنەی کــە بۆخۆیــان بانگەشــە و تەبلیغــی بــۆ دەکــەن، پابەنــد نەبــوون و 
لــە زۆر بــارەوە بەپێجەوانــەی کیلــە و پێــوەری شــەرعی ئیســام کاریــان کــردوە. هــاوکاری و 
بەشــداری کردنــی هێندێــک لــە ســەرۆک و ســەرکردەکانی ئــەو ڕێکخراوانــە دەگــەڵ ڕایەڵکــەی 
قاچاخــی »مــواد مخــدر« لــەو کارە چەپەاڵنــەن کــە دژ بــە هەمــوو ئوســوولێکی ئەخاقــی و ئایینیــن. 
داســەپاندنی قانــوون و یاســای کۆنەپەرســتانە، بــە تایبــەت بــە ســەر ژنــان دا، لێئەســتاندنەوەی مافــە 
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەکان لــەوان، قەدەغەکردنــی فەعالییەتــی حیــزب و ســازمانە الئیکــەکان، 
هــاوکات دەگــەڵ درێژەکێشــانی شــەڕ و خوێنڕێــژی، هەرچــی نابەســامان تربوونــی ژیانــی خەڵــک 
و نەبوونــی هەرچەشــنە ئەمنییەتێکــی گیانــی و ماڵــی و... هتــد، کۆمەاڵنــی خەڵکــی بــە چەشــنێک لــەو 

ڕێژیمــە  بێــزرا و نــاڕازی کــردوە کــە گەڕانــەوەی حکوومەتــی ڕابــردوو بــە ئــاوات دەخــوازن.
   ســەرکەوتنی موســوڵمانە بنــاژۆکان لــە ئەفغانســتان و پشــتیوانیی هەمەالیەنــەی ئاخونــدە 
دەســەاڵتدارەکانی ئێــران لــە دەســتە و تاقمــە موســوڵمانە تونــدڕەوەکان لــە واڵتانــی ئیســامیی  
ڕۆژهەاڵتــی  نێوەڕاســت و باکــووری ئافریقــا، بۆتــە هــۆی توندوتیژبوونــی چاالکییەکانــی ئــەو 
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جــۆرە دەســتە و تاقمانــە بــە تایبــەت لــە ســعوودی، میســر و ئەلجەزایــر. بــە دەســەاڵت گەیشــتنی 
ــی  ــک بــۆ بەڕێــوە بردن ــەی کردۆتــە پردەبازێ ــە ســوودان. ئــەو واڵت ــرژەکان ل موســوڵمانە دەمارگ
نەخشــە و پیانــی دەســت درێژکەرانــەی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، بــە چەشــنێک کــە ئاخوندەکانــی 
ئێــران بــە دانــی یارمەتیــی ماڵییەکــی زۆر  و زەبەنــد، تــا ڕادەی 200 میلیــۆن دۆالر بــە ســوودان، بــۆ 
پەروەردەکردنــی دەســتە و تاقمــی تێرۆریســت لــە موســوڵمانە دەمارگــرژەکان، توانیویەتــی چەنــد 

پێگــەی نیزامــی لــەو واڵتــە دابنــێ.
  دەســتە و تاقمــی تونــدەڕوی ئیســامی لــەو ناوچانــە ئەوەنــدە بەخێرایــی ســەریان هەڵــدا و هێنــدە 
زوو بەهێزبــوون کــە تەنانــەت پێــش تێــک ڕووخانــی دەوڵەتــی ئەفغانســتان بــە دەســتی موســوڵمانە 
تونــدرەوەکان، تاقمێــک لــەو موســوڵمانە چەکدارانــە دوای وەرگرتنــی یارمەتــی و ڕێنوێنــی لــە 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، بەکــردەوە دەســتیان دایــە ئــاژاوە گێــڕان و تەنانەت زیارتگــە پیرۆزەکانی 
مەککــە و مدینەیــان دەســت بــە ســەر داگــرت.  بــەاڵم دژکــردەوەی بەوەخــت و توندوتیــژی دەوڵەتــی 
ســعوودی بــۆ ســەرکوتیان، نەیهێشــت ئاخوندەکانــی ئێــران بــە مەبەســتەکانیان بگــەن، مەبەســتێک 
کــە بێجگــە لــە هێنانــە ســەرکاری حکوومەتێکــی دەســت نیشــاندەی تــاران لــەو واڵتــە شــتێکی دیکــە 

نەبــوو.
  لــە ئەلجزایــر، کــە هەتــا ماوەیــەک لەمــەو پێــش پێوەندییەکــی یەکجــار دۆســتانەی دەگــەڵ کۆمــاری 
ئیســامی هەبــوو، موســوڵمانە تونــدەڕەوەکان، بــە کەلــک وەرگرتــن لــە هەبوونــی فەزایەکــی سیاســی 
تــا ڕادەیــەک دێموکراتیــک لــەو واڵتــە، وەهــا بەخێرایــی خۆیــان بەهێــز کــرد کــە لــە هەوەڵیــن قۆناغــی 
هەڵبژاردنــی گشــتی دا ســەرکەوتنێکی ئاشــکرایان وەدەســت هێنــاو. بــەاڵم، حکوومەتــی ئەلجزایــر، بــە 
هاوکاریــی ئەرتــەش، لــە بەڕێوەچوونــی قۆناغــی دووهەمــی هەڵبژاردنــی گشــتی پێشــگیری کــرد و 
وەزعــی نائاســایی لــە واڵت ڕاگەیانــد. ئیقدامــی دەوڵەتــی ئەلجزایــر لــەم بــوارەدا، لــە الیــەن زۆربــەی 
نزیــک بــە تــەواوی دەوڵەتانــی جیهــان و ڕێکخــراوە سیاســییە دێموکــرات و شۆڕشــگێرکانەوە 
تەئییــد کــرا. لــەو کاتــەوە، دەســتە و تاقمــی ســەر بــە بزووتنــەوەی موســوڵمانە تونــدڕەوەکان، 
دەســتیان داوەتــە بەربەرەکانێیەکــی توندوتیــژ و یەکجــار بێڕەحمانــە لــە دژی ڕێژیمــی دەســەاڵتدار 
ــەم  ــە ل ــەو دەســتەو تاقمان ــە تیرۆریســتییەکانی  ئ ــژەی دەدەن. چاالکیی ــەروا درێ ــڕۆ ه ــا ئەم و هەت
دواییانــەدا ئــەو خاریجییانەشــی گرتۆتــەوە کــە لــە پڕۆژەکانــی ئاوەدانکردنــەوە و ناوەنــدە زانســتی 

و ســەنعەتییەکان دا دەگــەڵ دەوڵــەت هــاوکاری دەکــەن.
  ئەزموونــی ئەلجزایــر و شکســتی حیزبــی دەســەاڵتدار لــە هەڵبــژاردن دا ئــەو ڕاســتییە بەڕوونــی 
دەرخســت کــە هیــچ حیزبێکــی حاکــم یــان ڕێژیمێــک ناتوانــێ تەنیــا بــە پاڵپشــتی ڕابــردووی جوانــی 
خــۆی بــۆ هەتــا هەتایــە  دەســەاڵت بــە دەســتەوە بگــرێ. هەڵکردنــی ئــااڵی ســەربەخۆیی تەنیــا 
بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێک دەتوانــێ ببێتــە مایــەی شــادی و دڵگەرمیــی خەڵــک و، کاتێــک شــەپۆلی 
شــادی و خۆشــی ســەرکەوتن کشــایەوە، ئــەو دەوڵــەت  و ڕێژیمــە دەتوانــێ لــە مانــی خــۆی و 
دەســەاڵتی ئەرخەیــان بــێ کــە لــە هەوەڵیــن ڕۆژەکانــی وەدەســت هێنانــی ســەرکەوتنەوە، لــە فکــری 
دابیــن کردنــی ژیانێکــی باشــتر و بەختەوەرانــە بــۆ هاووالتیانــی ژێــر حاکمییەتــی خــۆی دا بــێ. 
ــج  ــات دژی قازان ــە خەب ــی سیاســی ل ــی ڕێبەڕان ــەت و تەنەخی ــی  کاربەدەســتانی دەوڵ کەمتەرخەمی
پەرســتی، باندبــازی و، پەرەپێدانــی »تجمــل پرســتی« و »خاصــە خرجــی«ی بەرپرســانی دەوڵەتــی 
بــە حیســابی«بیت المال« و، لــە ئــاکام دا، ڕاوەســتانی چەرخەکانــی ماشــێنی واڵت لــە ڕۆیشــتن بــەرەو 
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ــێ کــە هەمــوو خەڵکــی  ــدا دێن ــە دوای خۆی ــک، هەمــان وەزعییەتێــک ب پێشــکەوتن و ئاسایشــی خەڵ
ــەروا  ــن ه ــر ناتوان ــی ئەلجەزای ــان. ئێســتاش، ڕێبەڕان ــان دیتی ــە چــاوی خۆی ــر ب ــە ئەلجزای ــان ل جیه
ــە پاڵپشــتی هێــزی چەکــدار و پەنابــردن بــۆ سیاســەتی زەبروزەنــگ و ســەرکوت ســاڵهای ســاڵ  ب
بــە دەســەاڵتداریییەتی خۆیــان درێــژە بــدەن. پێکهێنانــی ئــاڵ وگۆڕێکــی بــاش لــە ژیانــی خەڵــک دا و 
پێشــگری کــردن لــە هاوکاریــی ئــەو خەڵکــە لەگــەڵ تاقمــە ئیســامییەکان لــە گرێــوی دابیــن کرانــی 
النیکەمــی پێدوایســتییەکانی ژیــان بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵــک و لەنێــو بردنــی نابەرامبــەری و بــێ عەداڵەتی 

لــە کۆمــەڵ دایــە.
  لــە ژێــرەوە پشــتیوانی کردنــی ڕۆژئــاوا لــەم کارەی دەوڵەتــی ئەلجەزایــر، ئەگــەر زیاتــر  بــە 
دەلیلــی ترســان لــە هاتنەســەرکاری حکوومەتێــک لــە چەشــنی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــەو واڵتــە 
و باڵوبوونــەوەی ئەوهــا ڕێژیمێــک بــۆ باقیــی واڵتانــی موســوڵمانی ناوچەکــە بــوو، تــا ڕادەیەکیــش 
لــە ژێــر تەئســیری بەســەرچوونی دەورانــی شــەڕی ســارد و تــەواو بوونــی نەخشــێک بــووە کــە بــەم 
ــە دژی کۆمۆنیــزم. واتایەکــی  چەشــنە بیروبــاوەڕە ئیســامییانە ئەســپێردرابوو بــۆ بەربەرەکانــێ ل
ــان، هــۆی  ــی جیه ــەک جەمســەری بوون ــاش ی ــە پ ــە ک ــۆ ئەمەی ــی ئەوت ــەزەر و ڕوانگەیەک ــەی ن دیک
هەبوونــی )علــت وجــوودی( ئــەم چەشــنە جوواڵنەوانــەش نــەک هــەر نەمــاوە، بەڵکــوو وجوودیــان لــە 

بەرامبــەر ڕۆژئــاوا و قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی بۆتــە مەترســییەکی حاشــا هەڵنەگــر. 
   لە میســر، موســوڵمانە توندڕەوەکان، بێ ئەوەی ڕاســتییەکانی جیهانی ئەمڕۆ لە بەرچاو  بگرن، 
بەربەرەکانێیەکــی توندوتیــژ و خوێنــاوی یــان لــە دژی دەوڵــەت و بــۆ بەدەســتەوە گرتنــی دەســەاڵت 
دەســت پێکــردوە. هەتــا ئێســتا، تاقمــە تیرۆریســتەکان ژمارەیەکــی بەرچاویــان لــە بەرپرســانی 
حکوومــەت کوشــتووە و بۆخۆشــیان زۆریــان لــێ کــوژراوە. ئەوانیــش هــەروەک هاوبیرەکانیــان لــە 
ئەلجەزایــر بــۆ بەچــۆک داهێنانــی دەوڵــەت، بیانییەکانی دانیشــتووی واڵتەکەیــان و جیهانگەردەکانیان 
کردۆتــەوە هەدەفــی بەرنامــە تیرۆریســتییەکانیان. ئــەم شــێوە کــردەوە تیرۆریســتییانە، بــە تایبەتــی 
بــۆ میســر، لــەم بــارەوە یەکجــار زیانبــارە کــە داهاتــی ســەنعەتی تووریزم)جیهــان- گەردی( بەشــێکی 

گــەورە لــە داهاتــی ئەرزیــی دەوڵــەت و واڵت دابیــن دەکا.

ئێران 
  لــە نێــوان دوو کۆنگــرەدا، هــەر ئاڵــو گۆڕێــک و هــەر ڕووداوێکــی کــە لــە واڵتــی ئاخوندلێدراومــان، 
ــی  ــر«ی سیاســەت و کارو کردەوەکان ــاب ناپذی ــی و »اجتن ــی مەنتیق ــش، ئاکام ــە پێ ــران دا هاتۆت ئێ
هەڵســووڕێنەرانی ڕێژیــم لــە نێــو دام و دەزگای حاکمییەتــە وێرانکارەکەیــان لــە ســااڵنی ڕابــردوودا 
بــووە. ســیمای گشــتیی واڵت لــە گشــت زەمینەکانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و، هاروەهــا 
سیاســەتی دەرەوە، تێکــڕا درێــژەدەری وەزعییەتــی شــپرزە و شــپڕێوی ڕێژیــم لــە گشــت ئــەو 

بوارانــەدا بــووە و ئــەم وەزعییەتــە ڕۆژ بەڕۆژیــش بــەرەو ئاڵۆزییەکــی زیاتــر ڕۆیشــتوە.
  بەرنامــەی ٥ ســاڵەی یەکەمــی ڕێژیــم، کــە ئــەو هەمــوو هەڵــاڵو هۆریــای  ەی بــۆ وەڕێخــرا، نــەک 
هــەر هیــچ دەروویەکــی ڕوونــی لــە ئابووریــی کەســادی ڕێژیــم نەکــردەوە، بەڵکــوو هەرچــی زیاتــر 
تەنــگ و چەڵەمــە و کەمبوودەکانــی توندوتیــژ کــرد، بــە چەشــنێک کــە مەجلیســی ڕێژیــم ناچــار بــوو 

تەنانــەت قســە و بــاس لــە ســەر بەرنامــەی ٥ ســاڵەی دووهــەم بــۆ مــاوەی ســاڵێک وەدوا بخــا.
  واقعییەتێــک کــە هیــچ کــەس ناتوانــێ حاشــای لێبــکا، ئەمەیــە کــە ڕێبــەڕان و هەڵســووڕێنەرانی 
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هــەر ڕێژیمێــک، هــەر چەندیــش کۆنەپەرســت و دژی گەلــی- هــەر نەبــێ بــۆ خاتــری پاراســتنی 
دەســەاڵتی خۆیــان- ناتوانــن خوازایــاری پێشــکەوتنی واڵت و ڕازیکردنــی  هــاو واڵتیانــی ژێــر 
حاکمییەتــی خۆیــان نەبــن. ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیش هــەروا. بــەاڵم گەلــە فاکتــۆر و هۆکارێــک لــە 
ســەرکەوتنی بەرنامەکانــی ئابــووری، ئــاوەدان کردنــەوە و، ئاسایشــی واڵتدا تەئســیری باش دادەنێن 
ــە پێوەندیــی  ــە کۆســپ و تەگــەرە. ل ــە دەبن ــەو پــرۆژە و بەرنامان ــگای ئ ــە ســەر ڕێ و هێندێکییــش ل
دەگــەڵ کۆمــاری ئییســامیش دا، هــەروەک گشــت ڕێژیمیکــی دیکــە، ئــەو هــۆکار و فاکتۆرانــە  الیەنــی 
مــاددی و فیزیکــی یــان هەیــە و  لــە سروشــتی ڕێژیــم و لــە بیروبــاوەڕی کاربەدەســتەکانییەوە 
ســەرچاوەیان گرتــووە. قامــک ڕاکێشــان بــۆ هێندێــک لــەو هۆکارانــە دەتوانــێ بــۆ ڕوونکردنــەوەی 

مەســەلەکە یارمەتیمــان بــدا:
ــدەکان دا و  ــی ئاخون ــازدە ســاڵ حاکمییەت ــاوەی پ ــە م ــەت ل ــەی جەمعیی ــێ وێن ــی ب   - زیادبوون
دوو بەرامبــەر بوونــی لــەو ماوەیــەدا خــۆی لــە خۆیــدا یەکێــک لــە گرینگتریــن فاکتــۆرەکان بــووە کــە 
بۆتــە هــۆی پێکهاتنــی بەشــی هــەرە زۆری گیروگرفتــەکان. واتــای دوو بەرامبــەر بوونــی جەمعییــەت 
ئەوەیــە کــە هــەر ئێســتا دەکــرێ بڵێیــن نیــوەی حەشــیمەتی واڵت تەمەنیــان ئــەو پەڕەکــەی لــە 1٥ 
ســاڵ تێناپــەڕێ. کەوابــوو، هەمــووی ئەوانــە »مصــرف کننــدە« ی بــێ ئــەم الو ئــەوالن و، هەتــا ئــەو 
ڕۆژەی دەگەنــە تەمەنــی بەرهەمهێنــان، ماوەیەکــی زۆری دەوێ. دوو بەرامبــەر بوونــی جەمعییەتــی 
واڵت لــە مــاوەی پــازدە ســااڵن دا ڕاســت بــە واتــای چوونــە ســەری ڕادەی نیازمەندیەکانــی واڵت 
ــە گشــت زەمینەکانــی تەندورســتی، دەرمــان، پــەروەردە و فێرکــردن و لــە  هەتــا دوو بەرامبــەر ل
ســەرووی هەموویانــەوە خواردەمەنییــە. ئەمــە لــە حاڵێک دایــە کــە بــە هــۆی دابەزینــی نرخــی نــەوت 
لــە بۆشــکەی ٣٦ دۆالرەوە لــە ســاڵەکانی پێــش شــۆڕش، گەیوەتــە بۆشــکەی 12 دۆالر لــەم ســاڵ دا، 
هەروەهــا بــە هــۆی کەمبوونــەوەی هەنــاردەی نــەوت، داهاتــی ڕێژیــم لــە ڕێــگای فرۆشــی ئــەم 
کاالیەوە)کــە زیاتــر لــە 70 لــە ســەدی کــۆی داهاتــی پێــک دێنــێ( دەکــرێ بڵێیــن ســێ بەرامبــەر کــەم 

بۆتــەوە.
  - ســەرنەکەوتنی ئاخونــدەکان لــە بەڕێوەبردنــی بەنــاو بەرنامــەی ٥ ســاڵە و شکســتی ئــەو 
ــە هــۆی خراپتربوونــی  ــە مەبەســتە بەرزەفڕەکانــی هێنــدەی دیکــە بۆت ــە گەیشــتن ب ــە ل »بەرنامە«ی

وەزعییەتــی واڵت.
  هەبوونــی ناوەنــدە جۆڕاوجۆرەکانــی دەســەاڵت، پەرەئەســتاندنی پارتــی بــازی، ئەســپاردنی 
کارەکان بــە کەســانی بــێ ســەاڵحییەتی ســەر بــە ئاخونــدەکان، وەالندرانــی کەســانی پســپۆڕ و 
خــاوەن نــەزەر بــە هــۆی »مەکتەبــی نەبوونیــان«، وەپێشــخرانی مەبەســتە سیاســییەکان لــە جیاتــی 
بــۆ هەڵســەنگاندن و  پەنا بــردن  و  دەقیــق  ئامــاری ورد و  نەبوونــی  و،  ئابوورییــەکان  هەدەفــە 
نرخاندنــی غەیــرە زانســتییانە ســەرمایە گــوزاری لــە بەشــە »غیرتولیدی«یەکانــی بەنــاو دیفاعــی و 
ئەمنییەتی)تــا ئــەو جێــگای کــە خەرجــی ئــەم بەشــە دەگــەڵ کــۆی ئــەو خەرجانــەی بــۆ خواردەمەنــی 
و دەرمــان و تەندروســتی دەکرێــن، بەرامبــەرە(، هەبوونــی بورۆکراســی و ئاوســانی لــە پێرســۆنێلی 
دەوڵــەت دا و... هتــد، ئەوانــە هەمــووی تێکــڕا بوونەتــە هــۆی شکســتی بەرنامــەی ٥ ســاڵەێ یەکــەم.
  هاتنەخــواری داهاتــی ئــەرزی و  شــپرزە بوونــی ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتــری وەزعــی ئابــووری، 
ســەرکردەکانی ڕێژیمــی ناچــار کــردوە کــە بــۆ دابیــن کردنــی خەرجــی ڕۆژانە)هزینەهــای جاری(خــۆ 
بــە ئــاو و ئاگــردا بکــەن. ئــەو قــەرزە کــورت خایەنانــەی کــە ڕێژیــم بــە ســووتێکی یەکجــار قورســەوە 
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ــی دیکــە وەریانگــرێ، لەســەرەتادا   ــە واڵتان ــە مــاوەی بەرنامــەی ٥ ســاڵەی یەکــەم دا توانیبــووی ل ل
ــە کاری »غەیــرە  ــە ل ــەو قەرزان ــا. بــەاڵم، بــە خــەرج کردنــی ئ فەرحانییەکــی کــورت خایەنــی پێکهێن
ــە  ــم  ب ــی ڕێژی ــات، گیروگرفتەکان ــەرز و ســووتەکان ه ــەوەی ق ــی دان ــک وەخت ــدی« دا و کاتێ تولی
توندوتیژییەکــی زیاتــرەوە ســەریان هەڵدایــەوە. ئێســتا وەزعــی ماڵیــی ڕێژیــم بــە ئەندازەیــەک خراپــە 
کــە ســووتی دواکەوتــوو و ، قیســتە نەدراوەکانیــان کــە ڕێکەوتــی دانەوەیــان بەســەر چــووە، زۆر لــە 
مێــژە لــە دە میلیــارد دۆالران تێپەڕیــوە. لــە ئــاکام دا، ســندووقی نێونەتەوەیــی پــووڵ و هێندێــک لــە 

واڵتانــی ئورووپایــی، یــەک لــەوان فەرانســە، بــە پارێــزەوە دەگــەڵ ڕێژیــم مامەڵــە دەکــەن.
   هاتنە خــواری ڕادەی داهاتــی ئەرزیــی ڕێژیــم، کــە بەشــی زۆری لــە ڕێــگای فرۆشــی نــەوت 
بــە دەرەوەی واڵتــەوە وەچنگــی دەکــەوێ، ئاخوندەکانــی ناچــار کــردوە نرخــی خزمەتــەکان بــە 
بــە دانانــی ماڵیاتــە ڕاســتەوخۆ و  شــێوەیەکی نەدیتــراو بەرنەســەر، سوبســیدەکان البــەرن و، 
ناڕاســتەخۆکان لــە ســەر شــتوومەکە ئەساســی و غەیــرە ئەساســی یــەکان، بــە ئاشــکرا دەســت 

ــک. ــی خەڵ ــە تااڵن بدەن
ــە بەشــی ســەنعەت  ــەوە ک ــە هــۆی ئ ــەوە بۆت ــە الیەک ــم ل ــی ڕێژی ــی ئەرزی ــەوەی داهات   کەمبوون
لــە زەمینــەی نــوێ کردنــەوەی کەرەســتەی یەدەکــی زۆر بــە تونــدە بکەوێتــە ژێــر گوشــارەوە. لــە 
ئاکامــدا، زیاتــر لــە نیــوەی کارخانــەکان و دامەزراوەکانــی بەرهــەم هێنــان دەرگایــان گاڵــە دراوە و 

ــان کار دەکــەن. ــە نیــوەی توانایــی خۆی ــەی داشــنەخراون، ئەوپەڕەکــەی ب ئەوان
داخرانــی ئــەو دامــەزاروە ســەنعەتییانە و هاتنەخــواری توانایــی بەرهــەم هێنــان ڕاســتەخۆ بــە 
واتــای چوونــە ســەری ژمــارەی بێکارانــی واڵتــە، بــە چەشــنێک کــە بــە پێــی بــەراوردی ڕێژیــم، 
میزانــی بێــکاری لــە ســاڵی 1٣70 دا 22/٥ لــە ســەد، واتــە ٦/٥ میلیــۆن کــەس بــووە و ئــەم میزانــە لــە 
ســاڵەکانی پاشــتردا هــەروا لــە زیــاد بــوون دا بــووە. لــە الیەکــی دیکــەوە ئاخونــدەکان بــۆ دابینکردنــی 
»هزینــەی جــاری« ناچــار بــوون نرخــی خزمەتــەکان لــە هەمــوو زەمینــەکان دا بــە شــێوەیەکی بــێ 
ــوو  ــە ســەر هەم ــی ناڕاســتەوخۆ، ل ــی ماڵیات ــە تایبەت ــات، ب ــی ماڵی ــە دانان ســابیقە بەرنەســەرێ و ب
شــتوومەکێک، بــاری ژیــان  لــە ســەر شــانی خەڵــک ڕۆژ بــە ڕۆژ قورســتر و تاقــەت پڕووکێنتــر کــەن. 
نرخــی ئــاو و بــەرق و تەلوفــوون و خزمەتەکانــی پۆســتی، هەزینــەی نوێســازی و پەروانــەی مــاڵ 
دروســتکردن، خزمەتەکانــی پزشــکی و دەرمانــی و، شــەهرییەی دەرس خوێنــدن، لــەو بابەتانــەن کــە 
ســاڵ بــە ســاڵ چوونەتــە ســەر و هــەرواش بــە شــێوەیەکی »تصاعــدی« لــە تێهەڵچــوون دان. کار 
گەیوتــە جێگایــەک کــە تەنانــەت لــە ســەر داهاتــی دەســتفرۆش و چەرچییــە کــەم ئەنــواکان و ئەوانــەی 
ــادەڕەو و کووچــەکان دا دەگەڕێــن و وردەشــت دەفرۆشــن و ژیانێکــی نەمــر نــەژی بــۆ  ــە پی کــە ل

خۆیــان و مــاڵ منداڵیــان دابیــن دەکــەن، ماڵیاتیــان دانــاوە .
  - چاپــی ئەسکیناســی بــێ پشــتوانە، بــە تایبەتــی لــە مــاوەی هەشــت ســاڵ شــەڕ دەگــەڵ عێــراق دا، 
زۆر لەمێــژە ئاکامــی زیانبــاری خــۆی لــە بــواری ئاوســانی دراوی دا دەرخســتووە، ئەرزشــی ڕیــاڵ 
لــە بەرامبــەر ئــەرزە بیانییــەکان، یــەک لــەوان لــە بەرامبــەر دۆالر)  کــە بەهــای نەوتــی فرۆشــراو بــەو 
ــەو  ــوون ل ــۆ ڕزگارب ــە قاژەکــردن ب ــە پەل ــی ڕەفســەنجانی ل ــە خــوارێ، دەوڵەت دەردێ ( هــەروا دێت
وەزعــە پڕکارەســاتە و پــاش ئــەوەی بەشــێکی گــەورە لــە کارخانــە و دامــەزراوە دەوڵەتییەکانــی دا 
بــە بەشــی تایبەتــی، پەنــای بــردە بــەر سیســتەمی تــەک نرخــی کردنــی ئــەرز و هێنانەخــواری بایخــی 
ڕیــاڵ و ئەرزشــی بەرامبەریــی ڕیاڵــی هەتــا 1٦٥0 ڕیــاڵ لــە بەرامبــەر هــەر دۆالرێکــدا هێنــا خــوارێ. 
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بــەاڵم، تــەک نرخــی کردنــی ئــەرز لــە الیەکــەوە بــوو بــە هــۆی ئەوەکــە بەشــێک لــە کارخانــەکان و 
دامــەزراوە بەرهــەم هێنــەرەکان، کــە بــە کەلــک وەرگرتــن لــە ئــەرزی تایبەتــی دەیانتوانــی کەرەســتەی 
ــەوە، ئیــدی ناتوانــن  ــان نــوێ کەن خــاو و کەرەســتەی یەدەکــی بکــڕن و ماشــێنی  جۆراوجۆرەکانی
ــە  ــی خــۆی بۆت ــەش بەحاڵ ــەم مەســەلەش ب ــەن. ئ ــن بک ــەدا دابی ــەو بواران ــان ل پێویســتییەکانی خۆی
هــۆی زیادبوونــی حەشــیمەتی بێــکاران و هەرچــی زیاتــر خــراپ بوونــی وەزعییەتــی گشــتیی واڵت.
لــە هاوینــی ڕابــردوودا کــە نرخــی تــازەی ڕیــاڵ لــە بەرامبــەر دۆالردا ڕاگەیەنــدار هەتــا ماوەیــەک 
ــاڵ و بگــرە  ــاڵ هــەروا هاتۆتەخــوار و ئێســتا هــەر دۆالرێــک بــە 2٥00 ڕی لەمەوپێــش ئەرزشــی ڕی
زیاتریشــە. بــەو حاڵــەش، ڕادیۆکانــی ڕێژیــم، بــە خۆگێــل کــردن لــە بەرامبــەر ڕاســتییەکانی بــازاڕدا، 

هــەروا نرخــی ڕیــاڵ لــە بەرامبــەر دۆالردا 1٦٥0 ڕیــال ڕادەگەیەنــن! 
ــەن،  ــارە ڕزگار ک ــگ ئــەو وەزعــە نالەب ــە چن ــۆ ل ــە الیەکــەوە تێدەکۆشــن خ ــە ل ــدەکان ک   ئاخون
ــن  ــر، هات ــی هەرچــی زیات ــووڵ و پارەیەک ــی پ ــە مەبەســتی وەســەریەک نان ــەوە، ب ــی دیک ــە الیەک ل
و بەنــاو بەندەرێکــی ئازادیــان لــە دوڕگــەی قیشــم دا کــردەوە. بــەاڵم کردنــەوەی ئــەو »بەنــدەرە 
ئــازادە« نــەک هــەر هیــچ دەروویەکــی ڕوونــی لــە ڕێژیــم نەکــردەوە، بەڵکــوو ڕێــگای هورووژمــی  
شــتوومەکی »تجملــی« بــۆ نێــو ئێرانــی ئەوەنــدەی دیکــە خــۆش کــرد. پڕبوونــی بازاڕەکانــی ئێــران 
لــە شــتوومەکی لۆکــس  بــە ئیســتانداردی باشــتر و جوانتــر لــە شــتوومەکی خۆماڵییــەوە کەســادی 
بــازاڕی بەرهەمەکانــی نێوخــۆی توندوتــر کــرد و لــە ئــاکام دا، ژمارەیەکــی زۆرتــری دیکــە لــە 

ــوون. ــل ب ــان تەعتی ــەم هێن ــی بەره واحیدەکان
پێکهێنــەری   کۆمارەکانــی  زۆربــەی  بــۆ  ئەگــەر  ســۆڤیەت،  یەکیەتیــی  هەڵوەشــانی  -لێــک    
»موهبت«ێــک بــوو، هەرچەنــد بــۆ ئاخوندەکانیــش شــادمانییەکی کورتخایەنــی بــەدواوە بــوو، بــەاڵم 
ــاری قورســی  ــە ب ــچ شــتێکی ل ــەک هەرهی ــن، ن ــان بزان ــە بۆخۆی ــەوەی ک ــێ ئ ــدا  و ب ــە دڕێژخایەن ل
گیروگرفتەکانیــان کــەم نەکــردەوە، بەڵکــوو کەمێکیشــی لــێ زیــاد کــرد. هێندێک ڕامــان و وردبوونەوە 
لــەم بــارەوە پێویســتە: ســەڕهەڵدان و پەرەئەســتاندنی ئیســامی بنــاژۆ و شــەڕ فــڕۆش لــە ئێــران، لــە 
ڕاســتیدا ئاکامــی ڕقەبــەری و دوژمنایەتەتییــەک بــوو کــە ڕۆژئــاوای ســەرمایەدار دەگــەڵ واڵتانــی 
سۆسیالیســتی، لــە پێشــەوەی هەموویــان دەگــەل یەکیەتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو، دەیکــرد. بــەاڵم، 
خومەینــی و دارودەســتەکەی زۆر زوو خۆیــان لێگــۆڕا و پێیــان وابــوو ئــەو شــێوە بیرکردنــەوە لــە 
ــە ســەرکاری ڕێژیمــی ویایەتــی  ــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و هاتن ئیســام دا و داویــەش تێــک ڕووخان
»فقیــە« لــە ئێــران دا، تەنیــا و تەنیــا بــە دەســتی خۆیــان ئەنجــام دراوە و هیــچ کــەس دەســتی تێــدا 
نەبــووە! ئــەو »توهــم«ە کاتێــک بەوپــەڕی توندوتیــژی خــۆی گەیشــت کــە هەوەڵیــن نیشــانەکانی لێــک 
هەڵوەشــانیی یەکیەتیــی ســۆڤیەت لــە ئاســۆی سیاســی ئــەو واڵتــە ســەری هەڵــدا، چونکــە ئاخوندەکان 
کــە هێشــتا نەیانتوانیــوە خۆیــان لــە چنــگ ڕەنگدانەوەکانــی پــڕ لــە کارەســاتی شکســت لــە شــەڕ دژی 
عێــراق ڕزگار کــەن و، خومەینیــش نەمابــوو کــە بــە هــەر جۆرێــک بــێ کەشــتیی تێکشــکاوی ڕێژیــم 
ــە  ــەو مەســەلەیان نــەک وەک پاشەکشــەی سۆســیالیزم ل ــکا، ئ ــە مەترســی غــەرق بــوون ڕزگار ب ل
بەرامبــەر »ئیســامی نابیــی محمــدی« لــە قەڵــەم دا! ئــەو مەســەلەیە بــوو کــە پاشــان گرفتارییەکــی 
زۆری بــۆ ڕێژیــم پێکهێنــا و ئاخوندەکانــی وادار کــرد بــۆ دەســت تێــوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی 
کۆمــارە تــازە بەســەربەخۆیی گەیشــتوەکانی ئاســیای نێوەڕاســت و قەفقــاز و واڵتانــی دیکــەی 

دراوســێ و ئاژاوەگێــڕان لــەو واڵتانــە بەتونــدی وەخــۆ کــەون.
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ئاخونــدەکان، کــە لــە هاتنــە پێشــی وەزعییەتێکــی نوێــی ئەوتــۆ لــەو کۆمارانــە لــە خۆشــیان هۆشــیان 
لــێ بــڕاوە، بــۆ »بــەڕێ کردنــی شــۆڕش« بــۆ دەرەوەی واڵت هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمــی ئیســامی 
لــەو واڵتانــە بــە هەمــوو هێزیانــەوە دەســت بــەکار بــوون. کــۆڕە سیاســییە مەزهەبییــەکان، یــەک لــە 
دوای یــەک بــۆ ئــەو کۆمارانــە بــەڕێ کــران، کتێبــە ئایینییــەکان، عەکســی ئیمامەکانــی شــیعەکان و 
عەکســی خومەینــی و باقیــی ئاخوندەکانــی ڕەدەی ســەرەوەی ڕێژیــم لــە تیــراژی میلیۆنــی دا چــاپ 
کــران و لــەو کۆمارانــە لــە نێــو خەڵــک دا باڵوکرانەوە. ناوەندە فەرهەنگییەکان  و لەڕاســتی دا ناوەندی 
ــی بەرنامــەی  ــەی پایتەخــت و شــارە گــەورەکان و، بەرێکردن ــە زۆرب ڕایەڵکــە جاسووســییەکان- ل
ڕادیۆیــی و باڵوکرانــەوەی بەرنامــەی تەبلیغاتــی بــە زمانەکانــی تورکــی، تاجیکــی و ئــازەرەی و 
زۆر چاالکیەکــی دیکــە، لــە ڕیــزی ئــەو بەرنامانــە بــوون کــە ئاخونــدەکان بــە هەڵتــۆز- هەڵتۆزێکــی 
کەموێنــەوە بــۆ بەڕێوەبردنیــان دەســبەکار بــوون. لــە ڕاســتی دا، پێشــبڕکێیەکی هەمووالیەنــە لــە 
ــە هەمــوو الیەکــەوە دەســتی پێکردبــوو. چەکــی  ــدەکان ل ــەت تورکیــە و ڕێژیمــی ئاخون نێــوان دەوڵ
دەســتی ئاخونــدەکان مەزهــەب و هــی تورکیــە ناســیۆنالیزمی تــورک و پێوەندییــە مێژوویــی و 
نەژادییەکانــە کــە لــە نێــوان تورکەکانــی تورکیــە و دانیشــتووانی ئازەربایجــان و هەمــوو کۆمارەکانــی 

ئاســیای نێوەڕاســت)بێجگە لــە تاجیکســتان( دا هەیــە.
  بــەاڵم، هــەوڵ و تەقەلــای ئاخونــدەکان لــە هەمــوو شــوێنێک دەگــەڵ چەنــد گیروگرفتــی بنەڕەتــی 
بــەرەڕوو بــوو: یەکــەم ئــەوە کــە لــە هەمــوو کۆمارەکانــی ناوبــراودا- تەنانــەت لــە ئازەربایجانیــش 
هەســتی نەتەوایەتــی بــە ڕاددەیەکــی بەرچــاو لــە هەســتی ئایینــی بەهێزتــرە. دووهــەم ئەوەکــە 
خەڵکانــی ئــەو واڵتانــە- بێجگــە لــە ئازەربایجــان- هەموویــان ســوننی مەزهەبــن و هەربۆیــەش 
ناتوانــن نیســبەت بــە ئاخونــدەکان و فەلســەفەی ویاتــی فەقییهــی خومەینــی ســەمپاتییەکی ئەوتۆیــان 
هەبــێ. ســێهەم، فێدڕاســیۆنی پێشــووی ســۆڤیەت، ســەرەڕای گشــت کەمبــوود و ناڕەســاییەکانی، لــە 
زەمینــەی زانســت، فەرهەنــگ و کۆمەاڵیەتیــی دا، هەنــگاوی بەکەلکــی هەڵگرتبــوون و یاســا و داب 
ــە  ــوو. ل ــو بردب ــە نێ ــا ڕادەیەکــی زۆر ل ــی فەقیهــی ت ــە چەشــنی ویات ــی ل ــە کۆمەاڵیەتییەکان و نەریت
ئــاکام دا ، قبــووڵ کردنــی ئــەم چەشــنە بیــرو باوەڕانــە لــە گشــت ئــەو بوارانــەدا، بەتایبــەت لــە مەســەلە 

کۆمەاڵیەتییــەکان دا، لــە الیــەن ئــەو میللەتانــەوە بــە هیــچ جۆڕێــک ئیمکانــی نەبــووە.
ــدا  ــە نێوانیان ــەکان ل ــی ســنوورە جوغرافیای ــاری کردن ــە و دی ــەو کۆماران چــوارەم، دابەشــکرانی ئ
ــان  ــەم ی ــوان ئ ــە نێ ــە ســەر بناخــەی جیاوازیــی مەزهــەب ل ــە هیــچ جــۆر ل ــەوە ب ــاری مێژوویی ــە ب ل
ئــەو کۆمــارەدا دانەمــەزراوە، بەڵکــوو فاکتۆرێکــی کــە لــەم بــارەوە کەلکــی لــێ وەرگیــراوە، تەنیــا و 
تەنیــا، الیەنــی نەتەوایەتــی و قەومــی بــووە و ئێســتاش ئــەو خەڵکانــە کــە ســەربەخۆییان وەدەســت 

هێناوەتــەوە، هەرێمــی قانوونیــی هــەر کامیــان هــەر لــە ســەر ئــەم ئەساســە دامــەزراوە.
ــان و  ــۆ وەدی هێن ــدەکان ب ــە ئاخون ــۆرە مەنفییان ــەو فاکت ــەی گشــت ئ ــە پێچەوان ــەش ب ــەو حاڵ   ب
گەیشــتن بــە مەبەســتەکانیان و بــە ئەنجــام گەیاندنــی بەنــاو ئــەو ڕیســالەتەی کــە لــە پێوەندیــی 

دەگــەڵ »ام القــرا جهــان اســام« وەئەســتۆیان گرتــووە، هــەروا چاالکانــە خەریکــن.
بێجگــە لــەو گیروگرفتانــەی کــە ئاماژەیــان بــۆ کــرا، پێوەندیــی ئابــووری و فەرهەنگییەکانــی 
خەڵکــی زۆربــەی ئــەو کۆمارانــە دەگــەڵ ڕووســیە، کــە ڕیشــەی چەندیــن ســەد ســاڵەی هەیــە، 
دەبــێ وەک کۆســپ و تەگەرەیــەک لــە ســەڕ ڕێــگای سیاســەتی زێدەخوازانــەی ئاخونــدەکان لــە 
ــە  ــە تاجیکســتان،- ب ــە ل ــۆ وێن ــە ب ــوو، ک ــۆ ب ــی ئەوت ــە پێوەندییەک ــی گەل ــرێ . هەبوون ــاو بگی بەرچ
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ڕەزایەتــی سیاســەتی هاوبەشــی ڕووســیە و ئەمریــکا بــوو بــە هــۆی ئــەوە کــە موســوڵمانە تــازە بــە 
دەســەاڵت گەیشــتووەکان لــە الیــەن هێزەکانــی الیەنگــر و خوازیــاری دێموکراســییەوە، کــە زۆربەیان 

ــن. ــم وەال بندرێ ــە ســەر حوک ــن و ل کۆمۆنیســتەکانی پێشــوون، ســەرکوت بکرێ
  بــەاڵم، بــە شکســتی ڕێژیــم لــە بەرێوەبردنــی بەرنامەکانــی لــە پێنــاو دامەزراندنــی حکوومەتــی 
ئایینــی لــەو کۆمارانــەدا، هەرگیــز نابــێ وا دابنــدرێ کــە هەمــوو شــتێک تــەواو بــووە، چونکــە 
ئاخونــدەکان لــە ژێــر پۆششــی پێوەندیــی فەرهەنگــی و ئابــووری دا، لــە الیەکــەوە بــۆ بەڕێوەبردنــی 
بەرنامەکانیــان، سەرســەختانە تێدەکۆشــن و، لــە الیەنــی دیکــەوە، بــۆ وەدەســت هێنانــی دەزگا 
و کەرەســتە حەساســەکانی چەکــی ئەتۆمــی و ئۆرانیۆمــی خۆشــکرا و، بــۆ وێنــە لــە کۆمــاری 

قەزاقســتان، شــێلگیرانە هەوڵــدەدەن.
  بەکورتــی، هــەول و کۆششــی ئاخونــدەکان بــۆ هێنانەســەر کاری حکوومەتــی مەزهەبــی لــە 
ــان  زۆر گرانیــان بــۆ  کۆمــارە موســوڵمان نیشــینەکانی ئاســیای نێوەڕاســت و قەفقــاز، بــە بێگوم
تــەواو بــووە و، ئەمــەش بــە نۆبــەی خــۆی وەک هۆکارێکــی الوەکــی بۆتــە ســەرباری گیروگرفتــە 
ئابوورییەکانــی ڕێژیــم. تەنیــا بەهرەیەکــی کــە ئــەو گشــتە هەڵســووڕ- داســووڕە و بەرنامــە پــان و 
ــە  ــم ل ــی ڕێژی ــووە، هــەر نەبــێ ســەرگەرم کردنی الیەنگران ــدەکان هەب ــۆ ئاخون ــە ب ــە تەبلیغاتیی بەرین
ــی  ــر دەســەاڵتی ویات ــەوەی هەرێمــی ژێ ــە گــەورە بوون ــان ب ــران و هومێدەوارکردنی ــو خــۆی ئێ نێ

»فقیــه« بــووە.
ڕەنگدانــەوەی  شکســتی ڕێژیــم لــە زەمینــەی ئابــووری لــە ژیانــی کۆمەاڵنــی دەســت تەنــگ و 
هــەژار و کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و، هەروهــا لــە ژیانــی ئــەو کەســانەدا کــە داهاتــی ســابیتیان 
هەیــە، تەندوورەکێشــانی نرخــی پێدواســتییەکانی ژیــان و گشــت شــتوومەکی »ضــروری« و »غیــر 
ضروری«بــووە، بــە چەشــنێک کــە بــە گوێــرەی بــەراوردی پســپۆرەکانی کاروبــاری ئابــووری، هــەر 
ئێســتا زیاتــر لــە نیــوەی حەشــیمەتی ئێــران لــە ژێــر خەتــی هــەژاری دا دەژیــن. ئــەم وەزعییەتــەش 
بــە نۆبــەی خــۆی و ڕۆژ بــەڕۆژ زیاتــر بۆتــە هــۆی تووڕەیــی خەڵــک لــەو ڕێژیمــە و پــێ بــە پێــی 
تێپەڕبوونــی زەمــان، ژمــارەی موخالیفانــی ڕێژیمیــش لــە زیــاد بوونــە. خۆپیشــاندانە پــان و بەریــن 
و توندوتیژەکانــی خەڵکــی شــارەکانی مەشــهەد، جنووبــی تــاران، ئــەراک، شــیراز، بانــە، بــۆکان و، 
لــەم دوایییانــەش دا، زاهــدان و چەنــد شــاری دیکــە لــە ئوســتانی سیســتان و بلوچســتان، بێجگــە لــە 

ڕەنگدانــەوەی ڕق و بێزاریــی خەڵکــە لــە ئاخونــدەکان و ڕێژیــم شــتێکی دیکــە نەبــووە.
  دەمڕاســتەکانی ڕێژیــم بــۆ ڕزگاربــوون لــەم وەزعــە خەتەرناکــە، بــە لەگوێگرتنــی ڕێنوێنەکانــی 
خومەینــی کــە دەیگــوت: » یــەک هەنــگاو پاشکشــە دەبێتــە هــۆی لــە نێوچوونــی ڕێژیــم«، تەنیــا ڕێگای 
چارەیــان لــە توندوتیژترکردنــی فــەزای زەبروزەنــگ و تــرس و خــۆف و پەرەپێدانــی بەرنامــەی  
ســەرکوت و تۆقانــدن لــە نێــو خــۆی واڵت دا و، دڕێژەدانــی بەرنامــەی تێرۆریســتییەکان و تێــرۆری 
ــە گــۆڕێ مەســەلەی »حجــاب اســامی« و  ــەوە. هێنان ــدا دیوەت ــە دەرەوەی واڵت ــم ل ــی ڕێژی نەیاران
ڕەوانــە کردنــی هــەزاران کــەس »بســیجی« بــۆ نێــو شــارەکان بــۆ بەڕێوەبردنــی »ئەرکــی خۆیــان« 
لــە پێنــاو » امــر بــەو معــروف و نهــی از منکــر« دا و بەربەرەکانــێ لەگــەڵ »بدحجابــی«، لــە ڕاســتیدا 
بێجگــە لــە بەالرێدابردنــی بیــرو فکــری خەڵــک و ســەرگەرم کردنیــان بــۆ ئــەوەی وەزعییەتــی شــپرزە 

و شــپڕێوی ڕێژیمیــان لێوەشــارن، هیــچ مەبەســتی دیکــەی تێــدا بــەدی ناکــرێ.
  هێنانــە مەیدانــی بەســیجییان) کــە زۆربەیــان لــە دێهاتــەکان وەخــڕ دەکــەن( و ڕەوانەکردنیــان بــۆ 
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شــارەکان، خــۆی لــە خۆیــدا پێشــاندەری ئــەم ڕاستییەشــە کــە ڕێژیــم ماوەیەکــە تەنانــەت لــە ســوپای 
پاســدارانیش بەدبیــن بــووە و، وەک جــاران بەقــا بــەو ئۆرگانــە ســەرکوتکەرە نــاکا.

   بــەاڵم، ئاخونــدەکان نــە لــە بەرنامــە ســەرکوتکەرانەکانیان لــە نێــو خــۆی واڵتــدا و نــە لــە قانــوون 
شــکێنی و بەڕێوەبردنــی پیانــە تێرۆریســتییەکانیان لــە دژی نەیارانیــان لــە دەرەوەی واڵت دا، نــەک 
هــەر شــتێکیان وەچنــگ نەکەوتــووە، بگــرە ڕق و تووڕەیــی ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتــری خەڵکــی ئێــران و 
»اعتــراض«ی کۆڕوکۆمەڵــە بەشەردۆســتە نێــو نەتەوەیییــەکان و ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــوەکان 
و ئۆرگانەکانــی ســەر بــەو ڕێکخــراوە و بێزاریــی خەڵکانــی زۆربــەی واڵتانــی جیهانیــان لــە خۆیــان 

و ڕێژیمەکەیــان تەوندوتیــژ تــر کــردوە.
  لــە نێــو خــۆی واڵتــدا، تەنانــەت پێــش ئــەم قۆناخــەی دوایــی لــە ســەرکوت و زەبــرە زەنگ)کــە 
بەشــی زۆری ڕووی لــە ژنانــە( بــە تــەواوی ڕوون بــۆوە کــە پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی ڕێژیــم چەنــدە 
کــەم بۆتــەوە. ئاکامــی »هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمــار« ئاوێنــەی بااڵنوێنــی ئــەو ڕاســتییە بــوو. 
لــەو »هەڵبژاردنــە« دا ســەرەڕای هەمــوو چەشــنە فێــڵ و تەڵەکــە و تەدارەکێــک کــە لــە الیــەن 
هەڵســووڕێنەرانییەوە ئەنجام درابوو، ژمارەی بەشــداربوان زۆر کەمتر لە نیوەی ئەو کەســانە بوو 
کــە مافــی بەشــداری کردنیــان هەبــووە و، ڕەفســەنجانی، بــە پێــی خۆشــبیانەترین هەڵســەنگاندنەکان، 
زۆر کەمتــر لــە 20 لــە ســەدی دەنگەکانــی وەچنــگ هێنــا. ئــەو نەتیجــە الوازە لــە حاڵێکــدا بــە نســیبی 
بــوو کــە، لــێ نەدرانــی مــۆری بەشــداریی لــە هەڵبــژاردن لــە ناســنامەی ئــەو جــۆرە کەســانە مەترســی 
بڕانــی کۆپینــی خواردەمەنــی و تەنانــەت دەرکــران لــە کاروبــاری دەوڵەتــی و نێــو دەوڵەتــی بــەدواوە 

دەبــوو!
  لە دەرەوەی واڵتیش، مەحکوومییەتە پەیتا پەیتاکانی ڕێژیم لە الیەن کۆمیســیۆنی مافی مڕۆڤی 
ــە  ــردوودا، ب ــد ســاڵی ڕاب ــە مــاوەی چەن ــن جــار ل ــۆ دوازدەهەمی ــوەکان ب ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرت
تایبەتــی دوای ڕاپۆرتــی دووهەمــی کالێندۆپــۆل، نوێنــەری تایبەتــی ئــەو ڕێکخــراوە، بــە کۆمیســیۆنی 
نابــراو، لەقاودانەکانــی ڕێکخــراوی لێخۆشــبوونی نێــو نەتەوەیــی، میــدل ئیســت واچ، فرانــس لیبرتــە 
و ، خاچــی ســووری جیهانــی، لــە دژی ئــەم ڕێژیمــە بــە هــۆی پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ بــە 
شــێوەیەکی ئاشــکرا و بــە بــێ نێوبــڕ لــە نێــو خــۆی واڵتــدا و تێــرۆری نەیــاران لــە واڵتانــی دەرەوە 
و نووســرانی نــاوی کۆمــاری ئیســامی لــە پێــش  هەمــوو ڕێژیمــە تێرۆریســتەکان و پێشــێلکردنی 
مافــی مــرۆڤ لــە ڕاپۆرتــی وەزارتــی دەرەوەی ئەمریــکا دا و... هەمــووی ئەوانــە پێشــاندەری ئــەم 
ڕاســتییەن کــە ئاخونــدەکان و ڕێژیمەکەیــان لــە بەرامبــەر بیــروڕای نێونەتەوەیــی دا وەک بێزراوتریــن 

حکوومەتگــەران و دزێوتریــن حکوومــەت ناســراون.
  بــەاڵم، لــە هەڵــە دایــن ئەگــەر پێمانوابــێ کــە تەنــگ و چەڵەمەکانــی ڕێژیــم تەنیــا لــە چوارچێــوەی 
ئــەو گیروگرفتانــە دایــە کــە هەتــا ئێــرە خراونەتــە بەرچــاو. کێشــەی میللییەتــەکان و ویســت و 
ــە ڕیــزی گرینگتریــن  ــە زەمینــەی میللــی و فەرهەنگــی و- تەنانــەت مەزهەبــی دا ل ــان ل داخوازەکانی
ــا دوو - ســێ ســاڵ پێشــتر،  ــەر هەت ــن. ئەگ ــر دەب ــە ڕۆژ توندوتیژت ــە ڕۆژ ب ــەن ک ــەو گیروگرفتان ئ
ــا ڕادەیەکیــش  ــوەی کوردســتان و،  ت ــە چوارچێ ــا ل ــارەوە تەنی ــەم ب ــم ل ــی ڕێژی تەنــگ و چەڵەمەکان
ــە ســەربەخۆیی  ــی ســۆڤیەت و ب ــک هەڵوەشــانی یەکیەتی ــاش لێ ــد، پ بەلووچســتاندا ، خــۆی دەنوان
گەیشــتنی ئازەربایجــان و تورکمەنســتان، گیروگرفتــی تازەتــر هاتوونەتــە ســەر ڕێــگای ڕێژیــم و لێــی 
بوونەتــە ســەرباری گیروگرفتەکانــی پێشــوو. لــە ئازەربایجانــی ئێــران، هەرچەنــد بــە هــۆی بوونــی 
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پێوەندیــی زۆر قــووڵ و بەربــاڵوی ئابووریــی دەگــەڵ باقیــی بەشــەکانی ئێــران و شــەریک بوونــی 
ــوان  ــە نێ ــی ل ــی ئایین ــی یەکیەتی ــە دەلیل ــی سیاســیدا و، هەورەهــا ب ــە حاکمییەت ــەکان ل ئازەربایجانیی
ئــەو گەلــە و میللییەتــی فەرمانــڕەوا هەســتی ســتەمی نەتەوایەتیــی  لــە نێــو خەڵکــی ئازەربایجــان دا 
هەرگیــز قــووڵ و ڕیشــەدار نەبــووە. بــەو حاڵــەش. پــاش ســەربەخۆیی ئازەربایجانــی »باکــوور«، 
مەســەلەکە تــا ڕادەیــەک ئــاڵ و گــۆڕی بــە ســەردا هاتــووە . لــە ســەرەتادا ئاخونــدەکان دەیانەویســت 
لــە بیروبــاوەڕی ئایینــی خەڵــک بــە قازانجــی سیاســەتەکانی خۆیــان و بــۆ هێنانــە ســەرکاری 
حکوومەتێکی ئیســامی لەوێندەرێ کەلک وەرگرن. بەاڵم ، لەوێش تەقریبەن هەروەک تاجیکســتان، 
ــی  ــەکان و الیەنگران ــزە الئیک ــە هێ ــاوا، ل ــی ناڕاســتەخۆی ڕۆژئ ــە ســەر بەڵێین ــی ڕووســیە، ل دەوڵەت
دێموکراســی و کۆمۆنیســتەکانی پێشــوو پشــتیوانی کــرد و بــەم جــۆرە هێــزە مەزهەبییەکانیــان 
ــی ئیمکانــی گەشــەکردنێکی  پاشەکشــە پێکــرد. بــە وەالچوونــی مەزهەبییــەکان، هەســتی نەتەوایەت
باشــتری وەدەســت هێنــا و کــەم کــەم لــە نێــو توێــژی الو و ڕووناکبیــری ئازەربایجانــی ئێــران 
ــداوە و پــاش ماوەیــەک، مەســەلەی یەکگرتنــەوەی ئازەربایجانــی  هەســتی نەتەوایەتــی ســەری هەڵ
ســەربەخۆ ،کــە پێتەختەکــەی تەورێــز بــێ، دەنگدانەوەیەکــی زیاتــری پەیــدا کــرد. هەرچەنــد هێنانــە 
ــەکان  ــران و کاســبکارە چکۆڵ ــۆڕی ڕووناکبی ــوەی بەرتەســکی ک ــە چوارچێ ــەو مەســەلە ل ــۆڕی ئ گ
ــە  ــی ژمارەیەکــی بەرچــاو ل ــڵ کردن ــە نەق ــم ب ــەش هەڵســووڕێنەرانیی ڕێژی ــوو، بەوحاڵ ــێ نەپەڕیب ت
بەرپرســانی خۆوالتــی و ســەرۆکی ئیــدارەکان، دژکردەوەیــان لــە خــۆ نیشــاندا. بــەاڵم، لــە ڕاســتیدا، 
دژکــردەوەی هەڵەشــانەی ڕێژیــم بــوو بــە هــۆی ناڕەزایەتییەکــی زیاتــری خەڵــک و تەنانــەت بــوو 
بــە هــۆی تووڕەییــی کەســانێک کــە هەرگیــز کاریــان بــەو جــۆرە کارانــە نەبــووە و بــۆی هەیــە کــە 

بەتــەواوی دەگــەڵ ئــەو جــۆرە قســانە بێگانــە بووبــن.
ــەوە  ــاری مێژووییی ــە ب ــی »شــیمالی«، کــە ل ــە ســەربەخۆیی گەیشــتنی ئازەربایجان بەهەرحــال، ب
بەشــێک لــە ئازەربایجانــی ئێــران بــووە و دانیشــتوانی هــەردووک بــەش، یــەک میللەتــن و مێــژوو، 
زمــان،  ئەدەبیــات،  مەزهــەب و داب نەریتێکــی هاوبەشــیان هەیــە، ناتوانــێ دانیشــتوانی بەشــی 
»جنووبــی« نەخاتــە ژێــر تەئســیری خۆیــەوە. وەزعییەتــی نابەســامانی ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی 
ڕێژیمــی ئاخونــدی و بــێ ســەرەوبەرەییی لــە گشــت الیەنەکانــی ژیانــی خەڵکــی ئــەم واڵتــەش، 
توندوتیژتربوونــی ئــەو تەئســیرانەی یارمەتــی داوە. سیاســەت و کــردار و ڕەفتاری کۆنەپەرســتانەی 
هەڵســووڕێنەرانی ڕێژیمیــش، نــەک هــەر لــە خــاو کردنــەوەی هەســتیی« ســەربەخۆیی خوازانــە«ی 
خەڵکــی ئازرەبایجــان، نەخشــێکی باشــی نەبــووە، بگــرە هەرچــی زیاتــر بۆتــە هــۆی هەژاندنــی 

ــەو خەڵکــە. ــی ئ ناڕەزایەتی
مەســەلەی تورکمــەن ســەحرا لــە چەنــد بــارەوە دەگــەڵ کێشــەی ئازەربایجــان جیاوازیــی هەیــە: 
یەکــەم، ئــەوە کــە ناوچــەی تورکمــەن ســەحرای ئێــران و ژمــارەی دانیشــتوانی زۆر چکۆڵەتــر 
ــران  ــی ئێ ــە ئازەربایجان ــەر ل ــە، ئەگ ــەی. بۆی ــاری تورکمەنســتان و جەمعییەتەک ــە کۆم ــرە ل و کەمت
بــاس لــە یەکگرتنــەوە و لکانــی دووبــارەی ئازەربایجانــی »شــیمالی« بــە ئازەربایجانــی »جنووبــی« 
و ســەربەخۆیی ئازەربایجانــی گــەورە کــە تەورێــز پێتخەتــی بــێ. لــە گۆڕێدایــە. لــە  تورکمــەن 
ســەحرا مەســەلەکە بــە پێچەوانەیــە. بــەو مانایــە کــە تورکمەنەکانــی ئێــران خوازیــاری ئــەوەن کــە 
نیشــتمانەکەیان بخرێتــەوە ســەر تورکمەنســتان. دووهــەم، خەڵکــی تورکمــەن ســەحرا کــە حەنەفــی- 
مەزهەبــن. زۆر بــە تونــدی دژی حاکمییەتــی ویایەتــی فەقیهــن و ئــەم مەســەلەش بۆتــە هــۆی ئــەوە 
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کــە هەســتی نەتەوایەتــی لــە نێــو ئــەو خەڵکــە، لــە بــەراورد دەگــەڵ خەڵکــی ئازەربایجــان، بــە هێزتــر 
و بەرباڵوتــر بــێ. 

  گەلــی بەلــووچ، تەقریبــەن هــەروەک کــوردان، لــە نێــو ســێ واڵتــی ئێران، پاکســتان و ئەفغانســاتان 
دا دابــەش کــراوە. بەڵووچــەکان، بێجگــە لــەوە کــە بــواری میللــی و مەزهەبییــەوە هەســت بــە 
چەوســانەوە دەکــەن، لــە ســتەمگرەیی ئابووریــش ڕەنــج دەبــەن. ئــەوە دورســتە کــە بەلووچســتان 
ــە  ــە زەمینــەی کشــت و کاڵیــش دا یەکێــک ل ــاوی ل ــە هــۆی کــەم ئ ناوچەیەکــی وشــک و فەقیــرە و ب
ــی حاکــم بەســەر  ــەاڵم کەمتەرخەمــی ڕێژیمەکان ــە، ب ــی ئێران ــن ناوچەکان ــن و ڕووت تریی هەژارتری
ــە هــۆی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی هەســتیی  ــی واڵت، بۆت ــە خاک ــەم بەشــە ل ــەڵ ئ ــران دا دەگ ئێ
ــی  ــی دەوڵەت ــە هــۆی سیاســەتە چەوتەکان ــەدا. ب ــو خەڵکەک ــە نێ ــە« ل ــی و »جیاوازیخوازن نەتەوایەت
ــەراورد دەگــەڵ کوردســتان دا- بەلووچســتان  ــە ب ــەت ل ــردوو و ئێســتاش دا- تەنان ــە ڕاب ــدی ل ناوەن
وەک ناوچەیەکــی دواکەتــوو ماوەتــەوە، بەچەشــنێک  کــە لــە سەرانســەری ناوچەکــەدا تەنانــەت 
کارخانەیەکــی مــام ناوەندیشــی لــێ دروســت نەکــراوە. بۆیــە هــەم لــە دەورانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی 
و هــەم  بــە درێژەدانــی یــازدە ســاڵ دەســەاڵتدارییەتیی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی، بزووتنــەوەی 
گەلــی بەلــووچ، جارجــار بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا و چەکدارانــە و، زۆر جاریــش بــە شــێوەی نهێنــی، 
هەوڵیــان  هەمیشــە  دەســەاڵتدارەکان  ئاخونــدە  کــە  بزووتنەوەیــەک  هەبــووە.  درێــژەی  هــەروا 
داوە وەک بەشــێک لــە فەعالییەتــی ڕایەڵکــەی قاچاخــی »مــواد مخــدر« بیناســێنن و بــەم جــۆرە 
ــە هــۆی  ــە هــەم ب ــە ک ــدەن. ڕاســتییەکەی ئەوەی ــک پاســاو ب ــە بەرچــاوی خەڵ ســەرکوتکردنەکەی ل
هەژاریــی لــە ڕادەبــەدەر و هەبوونــی بێــکاری لــە ڕادەیەکــی یەکجــار زۆردا و هــەم بــە دەلیلــی ئــەوە 
کــە بەلووچســتان لەســەر ڕێــگای ڕایەڵکــەی قاچاخــی نێــو نەتەوەیــی هەڵکەتــووە، ژمارەیەکــی زۆر 
لــە دانیشــتوانی ناوچەکــە، چ بلــووچ و، چ غەیــرە بەلــووچ، کەوتوونەتــە داوی قاچاخچییەکانــەوە و 
ــاری  ســەرکوتکەرانەی  ــو ئــەو کارە زیانیابــارەوە. بــەاڵم، پاســاودانی کــردار و ڕەفت چوونەتــە نێ
ڕێژیــم لــە ناوچەکــەدا بــەوە کــە بزووتنــەوەی خەڵکــی بەلــووچ بەشــێکە لــە ڕایەڵکــەی ناوبــراو، بێجگــە 
لــە بوختانێکــی بــێ شــەرمانە ناتوانــێ شــتێکی دیکــە بــێ. لــە بەلووچیســتانیش هەمــوو بەرپرســانی 
دەوڵەت لە ڕەدەی ئوســتاندار، فەرمانداران، بەخشــداران و ســەرۆکی ئیدارەکان لە کەســانی غەیرە 
بەلــووچ دادەندرێــن. ئــەم مەســەلەیەش بــە نۆبــەی خــۆی هەرچــی زیاتــر بۆتــە هــۆی ناڕەزایەتیــی 

ــداوە. بەلووچــەکان و ئەوانــی بــۆ الی بەربەرەکانــێ دەگــەڵ دەوڵەتــی ناوەنــدی هان

کوردستانی ئێران 
  لــە کۆتایــی کۆنگــرەی نۆهەمــی حیزبــەوە هەتــا ئێســتا وەزعییەتــی کوردســتان، وەک بەشــێک لــە 
ئێــران، پێشــاندەری هەمــان وەزعییەتێــک بــووە کــە لــە باقیــی بەشــەکانی واڵت دا  لــە ئــارادا بــووە. 
ئاڵوگــۆڕەکان، هەرچــی بووبــن، دڕیــژە و ئاکامــی بــێ ئــەم الو ئــەوالی سیاســەتەکانی ڕابــردووی 
ڕێژیــم و ئیدامەیانــە هەتــا ئێســتا بــووە. ســەرەڕای ئەمــەش، بــە هــۆی هێندێــک ڕووداوی گرینــگ، 
کــە بــە تایبەتــی لــە کوردســتانی عێــراق دا هاتوونەتــە پێــش، وەزعییەتــی سیاســی لــە کوردســتانی 
ئێــران، چلۆنایەتیــی بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی خەڵــک و هەڵوێســتی ڕێژیــم لــە بەرامبەریــدا، ئاڵــو 
ــە و  ــە هــەر  زەمینەیەکــدا تایبەتمەندیــی خــۆی هەی ــو گۆڕێــک کــە ل ــان بەســەردا هاتــووە. ئاڵ گۆڕی

قوواڵیــی و بەریناییەکەیــان لــە پێوەندیــی دەگــەڵ هەرکامیــان  جیاوازیــی هەیــە.
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

  وەزعییەتــی نابەســامانی ئابــووری، ڕەواجــی بــازاڕی دزی و بەرتیــل خــواردن لــە گشــت ئیــدارە 
دەوڵەتــی و نێــو دەوڵەتییــەکان دا و، کەمبوونــی پێداویســتییەکانی ژیــان و گرانیــی لــە ڕادەبــەدەر، 
ئەگــەر لــە کوردســتان زۆر زیاتــر و توندوتیژتــر لــە باقــی ناوچەکانــی ئێــران نەبــێ، هــەر نەبــێ 
ــەی کــە  ــەو ڕووداوان ــی ئ ــە پێ ــێ ب ــڕ کارەســاتە، پ ــە پ ــەم وەزعییەت ــرە. ئ ــارەوە خراپت ــە هێندێــک ب ل
لــە کوردســتانی عێــراق دا هاتووتونەتــە  پێــش، لــە الیەکــەوە بۆتــە هــۆی هاتنەخــواری ورەی 
ــە  ــە الیەکــی دیکــەوە بۆت ــە ســەرکوتکەرەکان دا و، ل ــە گشــت ئۆرگان ــم ل ــی ڕێژی ــزە چەکدارەکان هێ
ــە نێــو  هــۆی چوونەســەری هەســتی خەباتگێــڕی و هیــوا بــە ســەرکەوتن و گەیشــتن بــە ئــازادی ل
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد لــە شــارو گونــدەکان دا. ســەرهەڵدانی ئــەو ئاڵوگــۆرە باشــە دەتوانیــن لــە 
پپێشــوازیی خەڵــک و پشــتیوانی کردنیــان لــە بزووتنــەوە، لــە هــەوڵ و تەقەلــای بەکرێگیــراوان بــۆ 
خــۆدوور- خســتنەوە لــە ڕێژیــم و، خۆپاراســتنی هێــزە چەکــدارەکان، یــەک لــەوان پاســدارەکان،  لــە 
تێکهەڵچــوون دەگــەڵ پێشــمەرگەکان و ســەرهەڵدانی ئاڵــو گۆڕێکــی ئاشــکرا لــە ڕەفتــاری ئــەو هێزانــە 

دەگــەڵ خەڵــک و هتــد... بەجوانــی ببینیــن.
  سیاســەتی گشــتیی ڕێژیمیــش لــە بەرامبــەر خەڵکــی کوردســتاندا تــا ڕادەیــەک گــۆراوە. بــۆ وێنــە، 
لــە حاڵێکــدا کــە مەســەلەی خەبــات لــە دژی »بدحجابــی« لــە گشــت ناوچەکانــی ئێران هــەروا درێژەی 
هەیــە، لــە کوردســتان مەئموورانــی ڕێژیــم، لــەم بــارەوە، بەتایبــەت لەشــایی و زەماوەندەکانــدا، 
بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا، خۆیــان دەپارێــزن و موداخەلــە ناکــەن. بەرنامەکانــی ئاوەدانکردنــەوە، 
ــی خــودکار،  ــی تەلەفووون ــی وەک کێشــانی خەت ــی خزمەتەکان ــەکان و، هێنان ــە دێهات ــی ل ــە تایبەت ب
ــەوە و  ــە بزووتن ــک ل ــەوەی خەڵ ــە مەبەســتی دوورکردن ــر ب ــە زیات ــاوی لوولەکێشــی، ک ــەرق و ئ ب
ڕاکێشــانیان بــۆ الی ڕێژیــم ئەنجــام دراون، لــە بــەراورد دەگــەڵ زۆربــەی بەشــەکانی دیکــەی واڵت دا، 
لــە کوردســتان وەزعێکــی باشــتریان هەیــە و پێشــکەوتنێکی زیاتریــان هەبــووە. بــەاڵم لــە زەمینــەی 
ئابــووری دا، هەنگاوەکانــی ڕێژیــم لــە دروســت کردنــی کارگای چکۆلــەی ســەنعەتی، فــەڕش چنیــن، 
گــۆرەوی چنیــن و گاوداری تێنەپەڕیــوە، ڕاســتییەک کــە دەریدەخــا هەڵســووڕێنەران و داڕێژەرانــی 

بەرنامەکانــی ڕێژیــم لــە ســەرهەڵدانی وەزعێکــی وەک کوردســتانی عێــراق زۆر نیگەرانــن!
  هــەوڵ و تەقەلــای کاربەدەســتانی »ئیتاعاتــی » ڕێژیــم بــۆ لــە گوشــارنانی بنەماڵەی پێشــمەرگە 
و هەڵسووڕاوانی  سیاسی،  لەم دواییانەدا توندوتیژتربووە  و پێ بە پێی ئەم کارانە بەرنامەیەکی 
پــان بەریــن بــۆ زەربەلێــدان  لــە حیــزب  و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی هەڵســوور  لــە بزووتنــەوەدا 

دارێــژراوە و ماوەیەکــە هاتۆتــە نێــو دەســتووری کاری ئۆرگانە ســەکوتکەرەکانەوە.
  فەرماندەرانــی نیزامیــی ڕێژیــم لــە ناوچــەدا، بــە ئــاگاداری لــە وەری تێکشــکاوی چەکدارەکانــی 
ژێــر فەرمانیــان و بــە زانیــاری لــە ســەر ئــەم ڕاســتییە کــە ســەڕەڕای گشــت ئــەو خەرجــە قورســانە 
و بــە پێچەوانــەی ئــەو هەومــوو تەلەفــات و زیــان و زەرەرانــەی کــە لــە ســاڵەکانی ڕابــردووو 
وێیــان کەوتــووە و، لــە هەمــوو نەخشــەکان بــۆ ســەرکوتی بزووتنــەوەی کــورد تەقریبــەن دەگــەڵ 
ــە  ــی دیکــەن ل ــی نوێ ــەوەی تاکتیکی ــە خەریکــی تاقیکردن ــەوە ماوەیەک ــوون. ئ ــەرەوڕوو ب شکســت ب
کوردســتان، کۆکردنــەوەی زۆربــەی زۆری پێگــەکان لــە دێهــات، وەگەڕخســتنی تاقمــی زەربــەت بــە 
ژمــارە و هێزێکــی زۆرەوە و، کەڵــک وەرگرتــن لــە تۆپخانــەی قــورس لــە دژی هێــزی پێشــمەرگە و 
داگرتنــی بەشــێکی زۆر لــە ناوچــەی دەوروبــەری جێــگای دەرگیرییــەکان، بــە مەبەســتی ترســاندنی 
گوندنشــینەکان، بەشــێک لــە تاکتیکــی تــازەی ڕێژیمــن. بەوحاڵــەش،   ئاکامــی شــەڕەکانی هێــزی 
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ــەم  ــم ل ــە ڕێژی ــی دەریدەخــا ک ــردوودا بەڕوون ــە سەرانســەری ســاڵی ڕاب ــی ل ــە تایبەت پێشــمەرگە ب
شــێوە تازەیــەش لــە شــەڕی- ســەرکوتکەرانەیدا دەگــەڵ شکســت و ناکامــی بــەڕەوڕوو بــووە.

ــە الیــەن وەزیــری نێوخۆیــی  ــە هاوینــی ڕابــردوودا ل - ڕاگەیەندرانــی پێکهاتنــی هێــزی تایبەتــی ل
ــەم ڕاســتییە. ــۆ ئ ــەوەی گەلەکەمــان، دەلیلێکــی ئاشــکرایە  ب ڕێژیمــەوە بــۆ ســەرکوتی بزووتن

  خۆگێــل کــردن و چاوپۆشــی کــردن لــە باڵوبوونــەوەی »اعتیــاد« لــە نێــو توێــژی الوەکانــی 
ــە  ــە ل ــە، بەشــێکی دیک ــەم نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتیی ــۆ ئ ــردن ب ــەت ڕێگاخــۆش ک کوردســتان و، تەنان
ــەم سیاســەتە دژی ئینســانییە،  ــی کوردســتان. ئ ــی خەڵک ــۆ تێکشــکاندنی بزاڤ ــە ب سیاســەتی ڕێژیم
بەداخــەوە، بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە تۆرەمــەی تــازە پێگەیشــتوو لــە کوردســتان 
دوچــاری ئــەو نەخۆشــییە پــڕ لــە مەترســییە بــن و وەک ئەندامانــی بــێ کەلــک و ســەرباری کۆمەڵیــان 

لــێ بــێ.
بــە کورتــی و بــە لەبــەر چاوگرتنــی گشــت ئــەو هــۆکار و فاکتۆرانــەی کــە باســیان کــرا، دەکــرێ  
ــن ســاڵی  ــە ســەرەتای پازدەهەمی ــاری ئیســامی ل ــی کۆم ــە ڕێژیم ــن ک ــاکام وەرگری ــەم جــۆرە ئ ب
بەدەســەاڵت گەیشــتنی، لــە هەمــوو مەیدانەکانــی ژیانیــدا دەگــەڵ شکســت و بــن بەســت بــەرەوڕوو 
بــووە. ئابووریــی واڵت وەرشکســت و بــێ سەروســامان، ڕەواجــی دزی و بەرتیــل خــۆری لــە گشــت 
ــاد« و نەخۆشــییە  ــەوەی فەســاد و »اعتی ــەکان دا، باڵوبوون ــی ی ــوە دەوڵەت ــی و نی ــە دەوڵەت ئۆرگان
ڕەوانییــەکان و لــە نێوچوونــی ئوســوولی ئەخاقــی، لــە بەریــەک ترازانــی شــیرازەی پێوەندییــە 
ــژی  ــی سەرســووڕهێنەڕی نرخــی هەمــوو شــتێک و هاتنەخــواری توندوتی ــەکان، گرانی کۆمەاڵیەتیی
ئەرزشــی دراوی واڵت، پەرەئەســتاندنی بێــکاری هەتــا ڕادەی نزیــک بــە چــڵ لــە ســەدی جەمعییەتــی 
ــی بەرهــەم  ــەو کەســانەی کــە هێشــتا  نەگەیشــتوونە تەمەن ــارەی ئ ــی ژم ــە بەرچاوگرتن ــە ل واڵت)ب
هێنــان(، ڕق و بێزارایــی خەڵــک لــە ڕێژیــم و ڕۆژبــەڕۆژ توندتیژتربوونــی ئــەم ڕق و بێزاریییــە، 
ــدا.  ــن ســاڵی دەســەاڵتدارییەتیی نگریســی ئاخوندەکان ــە پازدەهەمی ــە ســیمای گشــتیی واڵت ل ئەمەی
ــە هەرچــی زیاتــر خەســت  ــە، بێجگــە ل ــەو گیروگرفتان ــە بەرامبــەر گشــت ئ ــم ل بــەاڵم، وەاڵمــی ڕێژی
کردنــی سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنــگ و درێژەدانــی بەرنامــەی تیرۆریســتی و هێندێــک 
شــانۆگەریی فێڵبازانــە و »تظاهــر« بــە دینــداری، شــتێکی دیکــە نەبــووە و ڕەنگدانــەوەی  ئــەم 
وەزعــە لــە نێوخــۆی ڕێژیــم دا بــە شــێوەی توندوتیژتربوونــی ناکۆکــی و دژایەتــی لــە نێــوان باڵــە 

ــداوە. ــارەکان دا ســەری هەڵ نەی
بــەو حاڵــەش، هەڵوێســتی  هێندێــک لــە واڵتانــی بــە هێــزی ئورووپایــی، بەتایبەتــی ئاڵمــان و 
فەرانســە و، هەروەهــا ژاپۆنیــش، لــە بەرامبــەر کۆمــاری ئیســامی دا و سیاســەتێکی هەلپەرســتانەی 
کــە لــە بەرامبــەر ئــەو ڕێژیمــە دا ڕەچاویــان کــردەوە و، هێندێــک جــار تەنانــەت بــە قبوولکردنــی بــێ 
حۆڕمەتییەکــی ئاشــکرا و بــە پێچەوانــەی دژایەتیــی کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان و 
هاوواڵتییەکانیــان، لــە بەرامبــەر ملهۆڕییەکانــی جاروبــاری ئاخونــدەکان دا تەســلیم دەبــن، ئــەم شــک 
ــەی  ــە نموون ــی ڕێژیمــی ل ــاوا هەبوون ــی ڕۆژئ ــە گەورەکان ــی کــە ڕەنگــە دەوڵەت ــک دێن ــە پێ و گومان
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــان بــۆ مەبەســتە درێژخایەنەکانــی ئابووریــی خۆیــان نــەک هــەر پــێ 
شــتێکی خــراپ نەبــێ، بەڵکــوو زۆریشــیان پــێ بــاش بــێ. چونکــە لــە پێوەندیــی دەگــەڵ ئــەم ڕێژیمــەدا 
ــە ســاڵەکانی پێــش  ــە ٣٦ دۆالرەوە ل ــدە بەســە کــە بڵێیــن: هاتنەخــواری نرخــی نــەوت ل هــەر ئەوەن
ــە حاڵــی حــازردا،  ــە بەرامبــەر هــەر بۆشــکەیەک ل ــا ڕادەی 12 دۆالر ل ــە ئێــران هەت شۆڕشــی ٥7 ل
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ــک هەڵوەشــاندنی  ــووە. لێ ــە ب ــەم ڕێژیم ــی! وجــوودی ئ ــر و بەرەکەتەکان ــڕ خێ ــە پ ــە ئاکام ــک ل یەکێ
بناخــەی ئابووریــی ئێــران و هــەر واڵتێکــی دواکەوتــووی دیکــە لــە جیهانــدا کــە چارەنووســی ئێــران 
ــاوای ســەنعەتی و  ــە ڕۆژئ ــە ب ــەو جــۆرە واڵتان ــی بەســتراوەیی ئ بەرۆکــی بگــرێ، توندوتیژتربوون

دەوڵەمەنــدی بــەدواوە دەبــێ و، ئەمــەش مەســەلەیەکە ناتوانــێ ڕۆژئــاوا پێــی خــۆش نەبــێ!!
وەزعییەتی حیزب

ــە ڕاســتای ئــەو ئوســوول و    پــاش تەواوبوونــی کۆنگــرەی نۆهــەم، کۆمیتــەی ناوەنــدی، هــەم ل
پڕێنســیپانەی  کــە هــەر لەســەرەتاوە  حیــزب لــە ســەریان دامــەزراوە  و، هــەم بــە لەبەرچاوگرتنــی 
ڕێنوێنــی و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی نۆهــەم و، هەروەهــا بــە لەبەرچاوگرتنــی هــە لومەرجــی زاڵ بــە 
ســەر ناوچەکــەدا، بــە گوێــری توانــا و هەتــا ئــەو جێگایــەی لــە بڕســتیدا بــووە، بــۆ بەرەوپێــش بردنــی 
مەبەســت و سیاســەتەکانی حیــزب تێکۆشــاوە و لــەم ڕێگایــەدا، لــە بەرەوڕووبوونــەوە دەگــەڵ 

هەرچەشــنە گیروگرفتێــک و مەترســییەک بەوپــەڕی بێباکییــەوە هەنــگاوی هەڵگرتــووە.
  ئاشــکرایە  گەلــە فاکتۆرێــک، کــە زۆربەیــان دوور لــە ویســت و ئیــرادەی هــەر حیــزب و 
ڕێکخراوێکــی سیاســین، هێندێــک جــار لەســەر چوونەپێشــی کارەکان تەئســیری باشــیان هەبــووە و 
هێندێکیشــیان لــە ســەر ڕێــگای ڕێبەڕایەتیــی حیــزب بــۆ گەیشــتن بــە مەبەســتەکان نەخشــی کۆســپ 

ــڕاوە. ــان گی و  تەگەرەی

هاوڕێیانی خۆشەویست!
بــە بــێ گومــان قبووڵتانــە کــە لــە زەمانــی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی نۆهەمــەوە هەتــا ئێســتا، کــە 
ســێ ســاڵ و چەنــد مانــگ تێدەپــەڕێ، ڕووداوی یەکجــار گــەورە و چاوەڕواننەکــراو لە ڕادەی جیهان 
و ناوچــەدا هاتوونــە پێــش، گەلــە ڕووداوێــک کــە - هەروەکــوو پێشــتر ئاماژەیــان بــۆ کــرا ئاکامــی 
زۆر گــەورە و گرینگیــان بــەدواوە بــووە. ســەفبەندییەکان بەتــەواوی ئاڵوگۆڕیــان بەســەردا هاتــووە، 
ــە پێشــبڕکێ بــۆ بەدەســتەوەگرتنی ڕێبەڕایەتیــی جیهانــدا ســەرکەوتووە،  ڕۆژئــاوای ســەرمایەدار ل
ــی  ــەک جەمســەری، دەورەی تەنەبازی ــی ی ــە جیهان ــگای خــۆی داوە ب ــی دوو جەمســەری جێ جیهان
ڕێژیمــە ســەڕەڕۆ و ســتەمکارەکان بەســەر چــووە و، شــەپۆلێکی ئــازادی و دێموکراســی -  بــە 
ــە بەشــێکی  ــان دا- هەســتاوە و، ل ــی جیه ــە ناوچــە جۆراوجۆرەکان ــاوازەوە ل ــی جی ــن و تەوژمێک تی
گــەورەی کوردســتانی عێــراق دا، بــۆ یەکەمیــن جــار لــە مێــژوودا بــە پشــتیوانیی هێــزە ڕۆژئاواییەکان 

حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دامــەزراوە.
لێکدانــەوەی هەلومەرجــی نــوێ و  هەڵبژاردنــی تاکتیکــی لەبــار لــەم وەزعییەتــە تــازەدا پێویســتی بە 
وردبینــی و هۆشــیارییەکی تــەواوەوە هەیــە. چونکــە لــەم قۆناخــە  ئەســتەمە لــە مێــژووی گەلەکەمــان 
دا چکۆڵەتریــن هەڵــە و هەڵکخلیســکان ئاکامــی زۆر خەتەرنــاک و بگــرە مــرگ هێنــەری بــەدواوە 
دەبــێ. دیاریکردنــی دۆســتانی گەلــی کــورد، خۆپاراســتن لــە قیبلــەگا، یــان »تابــوو« دروســت کــردن، 
دووری کــردن لــە خۆشــبینیی لــەڕادە بــەدەر و وەالنانــی ڕەشــبینی، دوورکەوتنــەوە لــە چەپاژۆیــی 
و ڕاســت ئاژۆیــی و، لــە هەمــوو کات و ســاتێکدا قازانــج و بەرژەوەندیییەکانــی گەلــی کــورد لــە 
بەرچاوگرتــن و وەک کیلــە و پێــوەرە کەلــک لێوگرتنیــان لــە داوەرییەکانمــان دا دەتوانــێ لــە گەیشــتن 

بــە ئامانجــە لەمێژینەکانــی حیــزب و گــەل ڕێنوێــن و ڕێپێشــاندەرمان بــێ.
ئەندامە بەڕێزەکانی کۆنگرە!
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  هــەروەک پێشــتر ئامــاژەی بــۆ کــرا، لــە نێــوان دوو کۆنگــرەدا زۆر ڕووداوی گرینــگ، بــە 
تایبەتــی لــە ناوچــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا هاتوونەپێــش. لــە نێــو ئــەو ڕووداوانــەدا، شــەڕی 
کەنــداو بــە شــێوەیەکی حاشــاهەڵنەگر لــە ســەر چارەنووســی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق 
بــە شــێوەیەکی ناڕاســتە وخــۆ لــە ســەر بزووتنــەوەی گەلەکەمــان لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان 

ــاوە.  تەئســیری دان
  شــەڕی کەنــدوا، کــە بــە بۆمبــاران کرانــی یەکجــار توندوتیــژ و بەربــاڵوی عێــراق بــە گشــتی و 
بەشــێک لــە دامــەزراوە نیزامییــەکان لــە کوردســتانی عێــراق دەســتی پێکرد، بێجگە لەو مەترســییانەی 
ــۆ  ــان ب ــی ژی ــی ئیمکانات ــواری دابینکردن ــە ب ــێ، ل ــەدواوە ب ــەی ب ــی ئێم ــۆ حیزب ــوو ب ــۆی هەب ــە  ب ک
پێرســۆنێل و بنەماڵەکانیــان و زۆر مەســەلەی ورد و درشــتی دیکــە، گیروگرفتێکــی بەرچــاوی بــۆ 

حیــزب دەگــەڵ خــۆی هێنــا.
  لــە جەنگــەی ئــەو وەزعــەدا، لــە پــڕ ئاغــای بــووش ڕایگەیانــد دەوڵەتــی ئەمریــکا هیــچ کارێکــی بــە 
کاربــاری نێــو خۆیــی عێراقــەوە نیــە. لــە ئــاکام دا،  بــە پێچەوانــەی بیروبــڕوای گشــت ئــەو کەســانەی 
ــەرەو بەغــدا  ــە پێشــڕەوی ب ــەکان ل ــزە هاوپەیمان ــە شــوێن ڕووداوەکانــی شــەڕەو بــوون،  هێ کــە ب
چاوپۆشــییان کــرد. ڕاگەیەندرانــی مەســەلەیەکی ئەوتــۆ لــە الیــەن ئاغــای بووشــەوە، ئەگەرچــی 
شــتێکی کتوپــڕ دەهاتــە بەرچــاو،  لــە ڕاســتیدا مەســەلەیەک بــوو کــە دەگــەڵ سیاســەتی دیاریکــراوی 
واشــینگتۆن دەیخوێنــدەوە. بــەم مانایــە کــە نەبوونــی بەدیلێکــی بــە دڵــی ڕۆژئــاوا، بــە واتــای هاتنــە 
ســەرکاری حکوومەتێکــی وەک ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە بەغــدا دا دەبــوو و، ئەمــەش 
ــە  ســتراتیژییەکانی  ــی بەرنام ــەن داڕێژەران ــە الی ــەی ل ــە پێشــتر چلۆنایەتییەک ــوو ک مەســەلەیەک ب
واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دیــاری کرابــوو. لــە پــڕ شــەپۆڵەکە هەڵگــەڕاوە و کۆچــی گــەورەی 

ئــاوارە کــوردەکان بــۆ الی ســنوورەکان دەســتی پێکــرد.
  دیســان لــە ناخافــڵ وەزعەکــە ســووڕانی بەســەرداهات و بــە گەڕانــەوەی ئــاوارەکان و دامەزرانی 
ــڕ  ــەو ئاڵوگــۆڕە کتوپ ــە پێــش. گشــت ئ حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، هەلومەرجێکــی دیکــە هات
ــەن  ــە الی ــە ل ــی هەڵوێســتی ژیران ــە دوور-ئەندیشــی و گرتن ــە پێویســتیان ب ــی نەکراوان ــش بین و پێ
ڕێبەڕایەتــی حیزبــەوە هەبــوو، ئــەوە ئەرکێــک بــوو کــە ئــەم ڕێبەرایەتییــە  بــە کارلێهاتوویــی و 
وشــیاریەکی تــەواوەوە بەجێــی گەیانــدوە. پــاش ئــەوەی وەزعەکــە تــا ڕادەیــەک هێــور بــۆوە، 
ــاری  ــی کۆم ــی ڕێژیم ــدەوە بەکرێگیراوان ــی پەرەئەســتێنی دەســتو پێوەن ئەمجــارە- بەهــۆی چاالکی
ئیســامی لــە کوردســتانی عێــراق دا، ئەرکێکــی قوورســی دیکــە کەوتــە سەرشــانی ڕێبەڕایەتیــی حیزب 
و، ئەویــش خەبــات و بەربەرەکانــێ لــە دژی دەســتە و تاقمــی خراپــکار و پاراســتنی ئەمییەتــی 
گیانیــی ئەندامانــی حیــزب  و بنەماڵەکانیــان لــە بەرامبــەر هێرشــی تاقمــە تیرۆریســتەکان دا بــوو کــە 
جاروبــار بەڕێــوە دەچــوو. بۆیــەش،  لــە مــاوەی ســێ ســاڵ و چەنــد مانگــی ڕابــردوودا، ســەرەڕای 
ئــەوە کــە بنکــە و دەفتەرکانــی حیــزب لــە شــارەکان و قەرارگاکانمــان لــە دۆڵــی شــاورێ و چۆمــان 
زیاتــر لــە 1٥ جــاران کەوتنــە بــەر هێرشــی تیرۆریســتەکان و وەبــەر ئاگــری تۆپخانــە و مووشــەک 
کەوتــن، بێجگــە لــە یــەک- دوو جــار،  کــە چەنــد کــەس لــە پێشــمەرگەکان شــەهید بــوون و چــوار 
کەســیش بــە هــۆی دەرمانداوکــران گیانیــان لــە دەســت دا، لــە ســەریەک دەتوانیــن بڵێیــن نەخشــە و 
پیانەکانــی ڕێژیــم بــۆ لێدانــی زەربــەی قــورەس کــە لــە حیــزب دەگــەڵ شکســت بــەرەوڕوو بــوون.
  بــە خۆشــحاڵیەوە دەبــێ بڵێیــن بــە دڕێژایــی ئــەو مــاوە پــڕ لــە ئــاژاوە و لــە جەرەیانــی گشــت ئــەو 



87

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ئاڵوگــۆڕە خێــرا و پەیتــا پەیتایانــەدا، ڕێبەڕانــی حیــزب پــێ بــە پێــی هەوڵــدان بــۆ پووچــەڵ کردنــەوەی 
پیانــە ڕەنگاوڕەنگەکانــی دژمنــان، هــەم لــە بــواری پەرەپێدانــی تەشــکیاتی حیــزب لــە کوردســتانی 
ئێــران و هــەم لــە بــواری بەهێزترکردنــی تەواونــی نیزامییــەوە، تــا ئــەو جێگایــەی لــە وزەی دا 
بــووە، لــە ڕاســتای پێکهێنــان و هەرچــی پتەوترکردنــی پێوەندیــی دۆســتانە دەگــەڵ هەمــوو حــزب و 
ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتان، سیاســەتی هەمیشــەیی خــۆی ســەرکەوتووانە بردۆتــە پێــش. 
تــەوەری  ئەســڵیی سیاســەتی تەبلیغاتیــی حیــزب بریتــی بــووە لــە هێورکردنــەوەی پێوەندیــی نێــوان 
هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن، مەحکــووم کردنــی شــەڕی بــڕا کــوژی و  پێکهێنانــی هەلومەرجێکــی لەبــار 
بــۆ نزیــک بوونــەوە لــە حیــزب و ڕێکخــراوە کــوردەکان لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان، ئاکامــی 

ئــەو ڕێبــاز و سیاســەتە گەیشــتن بــە ئاگربەســی ئاخــری ســاڵی 71 بــوو لــە شــەڕی نێوخۆییــدا. 
  تاکتیکــی ئوســوولیی حیــزب، کــە تەنیــا و تەنیــا لــە پێوەندیــی دەگــەڵ بەرەژەوەندیــی گەلەکەمــان 
لــە کوردســتانی ئێــران و وەاڵمدانــەوەی بــە پێویســتییەکی مێژوویــی و بــۆ بەجێگەیاندنــی  ویســت 
ــەن  ــە الی ــەس ل ــی ئاگــر ب ــاش ڕاگەیەندران ــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دیاریکــراوە، پ و داخوازی
فڕاکســیۆنەوە هــەروا شــێلگیرانە درێــژە دراوە و ئێســتاش هــەروا بــە شــێوەیەکی مەنتیقــی درێــژەی 
هەیــە. ئــەوەی کــە ڕاســت بــێ، هەبوونــی یەکیەتــی و یەکگرتوویــی لــە ڕیــزی حیــزب و ڕێکخــراوە  
سیاســییەکان، لــەم قۆناخــە ئاســتمەی مێــژوودا، بــۆ ناســاندنی خەباتــی ڕەوای گەلەکەمــان بــە خەڵکی 
جیهــان و کۆروکۆمەڵــە نێونەتەوەیییــەکان، فاکتۆرێکــی یەکجــار گرینگــە. لــە زۆربەی ئــەو چاوپێکەتن 
و وتووێژانــە کــە چ دەگــەڵ ڕێبەڕانــی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان و، چ  دەگــەڵ 
شەخســییەتەکان و ئۆرگانــە غەیــرە دەوڵەتــی و- تەنانــەت دەوڵەتیەکانــی- ئورووپایــی و ئەمریکایــی 
هاتوونــە پێــش، ئەگــەر نەڵێیــن  ڕاســتەوخۆ و بــە ئاشــکرا، النیکــەم ناراســتەخۆ، مەســەلەی پێکهێنانــی 
یەکیەتــی لەڕیــزی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتانی ئێــران و، لــە هێندێــک جێــگا 
تەنانــەت یەکگرتنــەوەی »دوو باڵــی حیزبــی دێموکــرات« هاتۆتــە گــۆڕێ. لــە گشــت ئــەو چاوپێکەتــن 
و وتووێژانــەدا، ڕێبەڕایەتیــی حیــزب هەمیشــە ئامادەیــی خــۆی و گشــت ئەندامانــی حیزبــی بــۆ 
گەیشــتن بــە مەبەســتێکی ئەوتــۆ ڕاگەیانــدوە و بەرنامــەی خــۆی بــۆ ئــەم مەســەلە، کــە گەاڵڵەیەکــی 
قۆنــاخ بــە قۆناخــە و ئاخریــن قۆناخــی یەکگرتنــەوەی یەکجارەکییــە، داویەتــی بــەو شەخســییەت و 
ڕێکخراوانــە و هەمــوو جاریــش ڕایگەیانــدوە کــە: » ئەگــەر هەڵوێســت گرتنــی ڕێبەڕایەتیــی حیــزب 
لــە خاکەڵێــوی 1٣٦7 دا لــە ڕووی ناچارییــەوە بــوو، یەکگرتنــەوەی و یەکبوونــەوەی حیــزب لــەم و 

قۆناخــە لــە مێــژوودا پێویســتییەکی بــێ ئــەم الو ئەوالیــە.«
  بە بێگومان و، بە حوکمی ئەوە کە سیاســەتی هەتا ئێســتای حیزب- بە بڕوای گشــت دۆســتانی 
کــورد- سیاســەتێکی مەنتیقــی و لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی گەلەکەمــان دابــووە، ئــەم سیاســەتە هــەروا 
شــێلگیرانە درێــژەی دەدرێ، چونکــە ئــەوە یەکگرتوویــی و هاوکاریــی گشــت هێزەکانــی بەشــدار لــە 
بزوونتــەوە دایــە کــە دەتوانــێ ســەرکەوتنی خەباتــە ڕەواکەمــان مســۆگەر بــکا. خەباتێــک کــە هەتــا 
ئەمــڕۆ هــەزاران کــەس لــە ئازاتریــن  ڕۆڵەکانــی گــەل گیانــی خۆیــان لــە پێنــاوی دا بەخــت کــردوە. 
ــە  ــەو کەســانەیە ک ــی  گشــت ئ ــارەزوو و ئاوات ــۆ ئ ــی ئەوت ــی و یەکبوونێک ــە یەکگرتووی گەیشــتن ب
دڵیــان بــۆ ئــازادی گەلــی کــورد لــێ دەدا و مایــەی تــرس و خۆفــی هەمــوو ئــەو کەسانەشــە کــە بــۆ 

لــە نێوبردنــی بزووتنــەوە ڕەواکەمــان هــەوڵ دەدەن.
تەشکیالت
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  لــە زەمینــەی تەشــکیاتی دا، بــە هــۆی هــەوڵ و کۆششــی ماندوویــی نەناســی کۆمیســیۆنی 
تەشــکیات و ناوەنــد و کۆمیتەکانــی حیــزب، تەشــکیاتی حیــزب لــە نێوخــۆی کوردســتانی ئێــران، تــا 
ڕادەیەکــی بــاش چۆتــە پێــش. دیــارە، لــە هەلومەرجــی ئێســتا دا و لــە حالێــک دا کــە ڕێژیــم بــە خــەرج 
کردنــی پــووڵ و پارەیەکــی یەکجــار زۆر، ڕایەڵکەیەکــی پــان و بەرینــی لــە بەکرێگراوانــی جاســووس 
و ســیخۆڕ، هــەم لــە کوردســتانی ئێــران و هــەم  لــە  کوردســتانی عێراقــدا، پێکهێنــاوە و، لــە ئاکامــدا، 
چاالکــی لــە زەمینــەی تەشــکیاتدا مەترســییەکی زۆری بەدواوەیــە، بــەو حاڵــەش، هــەم لــە ڕێــگای 
ــە ڕێــی حیزبــدا  کادرە نهێنییــەکان و هــەم بــە یارمەتیــی ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی  بــە ئاشــکرا ل
فەعالییــەت دەکــەن، کۆمیســیۆنی تەشــکیات توانیویەتــی لــە کاری خۆیــدا ســەرکەو تنێکــی بەرچــاو 

وەدەســت بێنــێ.
ــد  ــری کۆمیســیۆنی تەشــکیات و چەن ــر چاوەدێ ــە ژێ ــزب، ل ــەی نیزامــی حی ــی فێرگ   ئیدارەکردن
کــەس لــە کادرە دڵســۆز و کارلێهاتــووەکان، لــەم ماوەیــەدا بــە ڕێــک و پێکــی چۆتەپێــش و لــە ئەرکــی 
ــی ئــەو کەســانە  ــی دا و ئاشــنا کردن ــە کاســەکانی تایبەت ــی کەســانی تازەهاتــوو ل پەروەردەکردن
ــدا ســەرکەوتنی وەدەســت  ــەم قۆناخــەی خەبا ت ــی و پێشــمەرگایەتی ل ــەڵ شــێوەکاری پارتیزان دەگ

هێنــاوە.
  کۆمیتەکانــی حیــزب لــە ئۆتریــش، ســوئید، ئاڵمــان، نوروێژ، هولەند، بریتانیا، دانمارک و فەرانســە، 
بەتەرتیــب و لــە بــەراورد دەگــەڵ ســاڵەکانی ڕابــردوودا بــە هەڵســووڕتر بــوون. لــە زۆربــەی ئــەو 
واڵتانــە، کۆمیتەکانــی حیزبــی فەعالییەتێکــی تــا ڕادەیــەک باشــیان هەیــە. بــەاڵم، هەتــا ئــەو ڕۆژەی 
کــە بتوانــن لــە هێــز و توانــای خۆیــان بــە تــەواوی کەلــک  وەربگــرن و بــەو ڕادەیــەی چاوەڕوانییــان 
لــێ دەکــرێ و بــە پێــی نیــازی بزووتنەوەکەمــان چاالکیــی خۆیــان پــەرە پێبــدەن، زۆری پــێ دەوێ.

ــەکان و  ــە میللیی ــی جێژن ــوە بردن ــەی بەڕێ ــە زەمین ــی ل ــی حیزب ــە کۆمیتەکان ــک ل ــی هێندێ   چاالکی
ــۆ ناســاندنی  ــدا، ب ــە ئاکســیۆنە جۆراوجۆرەکان ــان ل ــەکان دا و بەشــداری کردنی ڕێوڕەســمە حیزبیی

ــووە. ــەدواوە ب ــزب ئاکامــی زۆر باشــی ب حی

دەبیرخانە و پێوەندییە گشتییەکان
ــە و  ــە گشــتییەکان و دەبیرخان فەعالییەتــی گشــت بەرپرســان و ئەندامانــی کۆمیســیۆنی پێوەندیی
هاوکاریــی ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی دەگــەل ئــەم کۆمیســیۆنە لــە نێوخۆ و دەرەوەی کوردســتان 
لــە پێنــاو ناســاندنی هەرچــی باشــتری حیــزب و ڕوونکردنــەوەی سیاســەت و هەڵوێســتەکانی، 
تەئســیرێکی زۆری هەبــووە. بــەاڵم، لــە بــەر ئــەوە کــە مەیدانــی چاالکــی ئــەم کۆمیســیۆنە یەکجــار 
پــان و بەرینــە، ڕێبەڕایەتیــی حیــزب دەبــێ بــە گوێــری گرینگییەکــەی، هــەم بەرنامەیەکــی هەمەالیەنــە 

و ورد بــۆ داهاتــوو دابڕێــژێ و هــەم ئینیــڕژی و وەزەیەکــی زۆرتــری بــۆ تەرخــان بــکا.

تەبلیغات 
ــە دەزگاکانــی  ــە نێــوان دوو کۆنگــرەدا لەگــەڵ هێندێــک کەموکــووڕی ل   کۆمیســیۆنی تەبلیغــات ل
چاپەمەنــی و ڕادیــۆدا، ئەوەنــدی لــە ورەری دا هەبووبــی، ئەرکەکانــی جێبەجــێ کــردوە کــە بریتیــن 
ــەوەی ڕۆژنامــەی »کوردســتان،  ــۆ، چــاپ و باڵوکردن ــەی ڕادی ــی بەرنامــەی ڕۆژان ــە: بەڕێوەبردن ل
چــاپ و باڵو-کردنــەوەی گۆڤــاری »2٦ی ســەرماوەز«، جگــە لەوانــەش یارمەتیــی کــۆڕی الوانــی 
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داوە بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوەی »ڕوانگــەی« الوان« و هەروەهــا پــاکارد و دروشــمەکانی حیزبــی 
بــۆ نێوخــۆی واڵت چــاپ کــردوە و یارمەتیــی هەمــوو کۆمیســیۆنە کانــی داوە بــۆ ئــەو کارانــەی کــە 

پێویســتان بــە ئەرکــی چاپەمەنــی هەیــە.

ماڵی و کۆمەاڵیەتی 
ســەرەڕای گیروگرفتــی زۆر، بەرپرســان، ئەندامــان و کادر و پێشــمەرگەکانی کۆمیســیۆنی ماڵــی، 
ــەو  ــەوە هەڵســووڕاون و، ســەرەڕای ئ ــەڕی فیداکاریی ــزب بەوپ ــی پێویســتییەکانی حی ــۆ دابینکردن ب
ــە بەڕێــوە بردنــی ئەرکــی  ــە ســەر ڕێگایــان بــووە، دەکــرێ بڵێیــن ل هەمــوو تەنــگ و چەڵەمانــەی  ل

خۆیــان دا ســەرکەوتوو بــوون.

ڕوانگەی گشتی 
ــە ســەر بەرزەکــی ڕقەبەریــی  بەکورتــی، بــە نەمانــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت، وەک گەورە-هێزێــک ل
جیهانی و، ســەرکەوتنی ڕۆژئاوای ســەرمایەدار لە شــەڕی ســارددا، کە زیاتر لە چل ســاڵی خایاند، 
ئەمریــکا، هــەر نەبــێ بــۆ مــاوەی چەنــد ســااڵن، نەخشــی ڕێبەڕایەتیــی و ئااڵهەڵگریــی ڕۆژئــاوا لــە 
جیهانــدا بۆخــۆی دەپارێــزێ. بــەاڵم، بــە ڕاســت بوونــەوەی واڵتانــی ســەنعەتیی ئورووپــای ڕۆژئــاوا 
لــە چوارچێــوەی بــازاڕی هاوبــەش و شــووڕای ئورووپــادا و هەروەهــا ژاپــۆن  وەک دوو قوتبــی 
زۆر بــە توانــای ســەنعەتی و ئابــووری، ئەمریــکا ناچــار دەبــێ بــۆ بەشــداربوونی ئــەو دوو قوتبــە 
لــە چارەســەرکردنی گیروگرفتــەکان لــە ڕادەی جیهانیــی دا مــل ڕاکێشــی.  ڕووســیە و چینیــش، لــەم 

»معاملــە« یــەدا، ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتــر نەخشــی خۆیــان وەدەســت دێنــن.
  ئاکامــی ڕاســتەخۆی ئــەم وەزعــە تازەیــە بــەرەو ئاوابــوون- چوونــی ئەســتێرەی بەختــی ڕێژیمــە 
ــان  ــەم ی ــی ئ ــە دەســتەودامێن بوون ــش ب ــەک لەمەوپێ ــا ماوەی ــە هەت ســەرەڕۆ  و ســتەمکارەکانە ک
ئــەو گــەروە هێــز، بــە هــەر جۆرێــک بــوو دەســەاڵتی خۆیــان دەپاراســت. ئــەو جــۆرە ڕێژیمانــە، کــە 
ئێســتا  کەلکیــان بــڕاوە، ئیــدی ناتوانــن لــە یارمەتییــە هەمەالیەنەکانــی ڕۆژئــاوا بەهرمەنــدە بــن و بــە 
کەلــک وەرگرتــن لــەو یارمەتییانــە، بــە ژیانــی خۆیــان درێــژە بــدەن. الیەنێکــی دیکــەی ئــەم وەزعــە، 
ــی  ــی میلل ــازادی و دێموکراســین و ماف ــاری ئ ــە خوازی ــە ک ــەو بزووتنەوانەی ــاوا ل پشــتیوانیی ڕۆژئ
ــازە ســەرهەڵداوەیە کــە  ــاردە ت ــەو دی ــان داوا دەکــەن. ئەمــەش ڕاســت ئ و فەرهەنگــی گەالنــی خۆی
ــەم ڕاســتییە غافــڵ  ــاوی دەبــەن.      بــەاڵم، نابــێ ل ــازە هەســتاوی دێموکراســی ن وەک شــەپۆلی ت
ــوو  ــە، بەڵک ــراو نیی ــەت ک ــچ جــۆر شــتێکی زەمان ــە هی ــارەوە ب ــەم ب ــاوا ل ــە پشــتیوانیی ڕۆژئ ــن ک بی
گەلــە  فاکتۆرێــک هــەن کــە وەدەســت هێنــان، بەرتەســک کردنــەوە، یــان بڕانــی پشــتیوانییەکی ئەوتــۆ 
ــزە  ــەن هێ ــە الی ــان ل ــی کردنی ــا دژایەت ــەت ی ــەت موخالف ــەوەی ڕزگاریخــوازەکان و، تەنان ــە بزوتن ل
ڕۆژئاواییەکانــەوە، تەئســیری بێ ئــەم الو و ئەوالیــان هەیــە. ئــەو چەشــنە پشــتیوانییانە، لــە پێــش 
هەمــوو شــتێک دا، کاتێــک دەکرێــن کــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا تەقریبــەن لــەوە ئەرخەیــان بــن کــە قازانــج 
و بەرژەوەندییــە »میــان مــدت« و درێژخایەنەکانیــان ناکەوێتــە مەترســییەوە. هەبوونــی هێــزی 
تونــدڕەو، چ چەپــی »افراطــکار« و چ ڕاســت ئــاژۆی تــەواو خواز)توتالیتــر(، بــە تایبەتی بزووتنەوەی 
ــە  ــش- ل ــد بەڕواڵتی ــان- هەرچەن ــی یەکانی ــەڵ ڕۆژئاوای ــی دەگ ــە دوژمنایەت ــاژۆکان، ک ئیســامییە بن
ســەرەوەی بەرنامەکانــی خۆیــان دادەنێــن، دەتوانــن وەک فاکتــۆری« بازدارنــدە« لــەم پێوەندیییــەدا 
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نەخــش بگێــڕن.
بــاری ژیئۆپۆلیتیکییــەوە و، هەبوونــی کانــگای  لــە     ناوچــەی ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەکان 
دەوڵەمەنــد و بــە پیــت و بەرەکــەت لــەو جــۆرە ناوچانــە، چلۆنایەتیــی پێوەندیــی هێــزە ناوچەیییــەکان 
دەگــەڵ جیهانــی ڕۆژئــاوا، هەبوونــی یەکیەتــی و یەکگرتوویــی لــە نێــو بزووتنــەوەکان دا و نەبوونــی 
چەنــد- دەســتەیی و ناکۆکــی لــە نێــو حیــزب و ڕێکخــراوە  بەهەڵســووڕەکانی بەشــدار تێیــان دا، 
گەورەبوونــی پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــە لــە نێــو کۆمەاڵنــی گەلەکەنیــان دا و 
ســەرەئەنجام هەبوونی نیشــتمانێکی یەکپارچە و تەقریبەن بەدوور لە تێکەاڵویەکی ئاڵۆزی میللیەتە 
جۆراوجــۆرەکان – بــە پێچەوانــەی بــۆ وێنــە وەزعییەتێــک کــە لــە بۆســنی و هێرزەگۆڤیــن دا هەیــە- 
و... هەمــووی ئــەو فاکتۆرانــە لــەم بــارەوە تەئســیری تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە. هەبوونــی فاکتــۆرە 
ــە وەپێشخســتن و ســەرکەوتنی  ــە- ل ــە پێچەوان ــان ب ــەکان- ی ــۆکارە خراپ ــی ه باشــەکان و نەبوون
ــان  ــەوەکان، ی ــان وەدرنــگ خســتن ســەرکەوتنی بەخێرایــی جوواڵن ــەوەکان،  ی ــە خێرایــی جووالن ب
وەدرەنــگ خســتن  و تەنانــەت تێــک شــکاندنیان، هــەرکام بــە تەنیایــی و بــە پێــی گرینگیــی خــۆی، 
دەتوانــن تەئســیری بــێ ئــەم الو و ئەوالیــان هەبــێ و، هەمووشــیان بــە تێکرایــی، بــە بــێ هیــچ شــک و 

گومانێــک، چارەنووســی هــەر بزووتنەوەیــەک دیــاری دەکــەن.
مەســەلەی دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتــی گەلــی کوردیــش لــە هــەر چــوار پارچەکانــی کوردســتان 
ــەی باســیان  ــۆر و هۆکاران ــەو فاکت ــی دەگــەڵ ئ ــە پێوەندی ــێ ل ــەک دا- دەب ــە هــەر چوارچێوەی دا- ل
کــرا چــاوی لــێ بکــرێ. بــە بێگومــان، هــەرکام لــەو بەشــانە، بێجگــە لــە تەئســیر وەرگرتــن لــەو 
فاکتۆرانــە، تایبەتمەندیــی خۆشــیان هەیــە. بــۆ وێنــە ئەگــەر هەبوونــی پێوەندیــی دۆســتانە لــە نێــوان 
ئەمریــکا و تورکیــە و ئەندامەتیــی ئەمەیــان لــە پەیمانــی ناتــۆدا دەبــێ وەک کۆســپێک لەســەر ڕێــگای 
ــە ڕێژیمــی  ــان ل ــی خەڵکــی جیه ــوور چــاوی لێبکــرێ، ڕەق و بیزاری ــەوەی کوردســتانی باک بزووتن
کۆمــاری ئیســامی دەبــێ وەک فاکتۆرێکــی لەبــار بــۆ جوواڵنــەوەی گەلەکامــان لــە کوردســتانی 
ئێــران لەبەرچــاو بگیــرێ. بێجگــە لــەوەش، شــپڕێوی ڕۆژ بــەڕۆژ توندوتیژتــری وەزعــی ئابووریــی 
ئێــران، هەبوونــی ناڕەزایەتــی لــە ڕادیەکــی نەدیتــراودا  لــەو ڕێژیمــە، درێژەکێشــانی سیاســەتی 
زەبــرو زەنــگ ســەرکوت  لــە نێوخــۆی والت دا و، بەڕێوەچوونــی بەرنامــە تێرۆریســتییەکان لــە الیــەن 
دەســت پەروەردەکانی ئاخوندە دەســەاڵتدارەکانەوە و تێرۆری شەخســییەتەکانی  ئۆپۆزیســیۆن لە 
هەنــدەران، لــە ژێرپێنانــی هەمــوو قانــوون و یاســا نێونەتەوەییــەکان لــە الیــەن ئــەو جۆرە کەســانەوە، 
پێداگرتنــی دەمڕاســتەکان و داڕێژەرانــی سیاســەتەکانی ڕێژیــم بــۆ درێــژەدان و توندوتیژترکردنــی 
دوژمنایەتــی دەگــەڵ ئەمریــکا و هــەوڵ و تەقەلایــان بــۆ بەڕێکردنــی ئیســامیی بنــاژۆ بــۆ واڵتانــی 
ــەوە  ــە بزووتن ــان ب ــا، یارمەتیدانی موســوڵمانی ناوچــەی  ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت و شــیمالی ئەفریق
ــۆ  ــدەکان ب ــەوڵ و کۆششــی ئاخون ــا ه ــە و هەروەه ــەو واڵتان ــدڕەو ل ئیســامییەکانی یەکجــار  تون
وەدەســت هێنانــی چەکــی ئەتۆمــی، هەمــووی ئەوانــە وێکــڕا بوونەتــە هــۆی ئــەوە کــە ڕێژیــم هــەم 
ــەر  ــەرگ هێن ــی م ــگ و چەڵەمەیەک ــەڵ تەن ــی دا دەگ ــە ڕادەی جیهان ــەم ل ــی دا و ه ــە ڕادەی نێوخۆی ل
بــەرەڕوو بــێ و زەمینــەی تێــک ڕووخانــی هەتــا ڕادەیەکــی بــاش) بــاش لــە ڕوانگەی ئۆپۆزیســیۆنەوە 

ئامــادە بــێ(.
  لە پێوەندی دەگەل سیاســەتەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ســەر کوردســتان و دابینکردنی 
ــەم مەســەلەیە پێویســتە کــە  ــۆ ئ ــەوەی کــورد، ئامــاژە کــردن ب ــی نەت ــی و فەرهەنگییەکان ــە میلل ماف
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دەوڵەتــەکان لــەم قۆناخــە لــە مێــژوودا تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئــەو واڵتانــەی کوردســتانیان لــە نێــودا 
بــەش کــراوە و، بــە پاراســتنی تەواوەتــی خاکــی ئــەو واڵتانــە لــە دابینکرانــی ئــەو مافانــە پشــتیوانی 
دەکــەن و لــەوە تێناپــەڕێ، ئەمــەش واقعییەتێکــە بزووتنــەوەی کــورد لــە هەرچــوار پارچەکانــدا 
ــا.  ــک  بخ ــە ڕێ ــەم واقعییەت ــەل ئ ــی خــۆی دەگ ــک بەرنامەکان ــرێ و بەجۆرێ ــە بەرچــاوی بگ ــێ ل دەب
لــەم بــارەوە، هــەروەک پێشــتریش گوتــرا، دەوڵەتــی تورکیــە بەهــۆی هەبوونــی پێوەندییەکــی دێریــن 
لەگــەڵ ئەمریــکا و و هاوپەیمانەکانــی، وەک کۆســپێکی گــەورە لــە ســەر ڕێــگای وەدیهاتنــی ویســت 
و داخوازەکانــی گەلــی کــورد ڕاوەســتاوە، دەنــا هەتــا ئــەو جێگایــەی کــە بــە تایبەتــی پێوەندیــی بــە 
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییەوە هەیــە و، تــا ڕادەیەکیــش عێــراق، مەســەلەی 
ــۆی  ــەت ســوورییەش، حەساســیەتێکی ئەوت ــە و تەنان ــەم دوو واڵت ــی ئ ــی خاک پاراســتنی  تەواوەت

نییــە.

هەڤااڵنی تیکۆشەر!
  لەم  کاتەدا، کە هەستی نیشتمانپەروەری و واڵت پارێزی، گەل دۆستی و حیزب خۆشەویستی، 
لــە نێــو دڵ و دەروونــی یــەک یەکــی هەموومــان دا مۆنجــان دەدا و، لــەم قۆناخــە ناســکەی مێــژوودا، 
کــە لــە الیــەک ئاســۆی ئازادیــی نەتــەوەی کــورد زیاتــر لــە ڕابــڕدوودا ڕوون دێتــە بەرچــاو و، 
ئایندەیەکــی پــڕ لــە هیــوا و هومێــد گەلــی بەشــخوراو و نیشــتمانی دابەشــکراومان چاوەڕاوانــی دەکا 
و، لــە الیەکــی دیکــەوە، دوژمنانــی کــورد بــۆ تێکشــکاندنی بزووتنــەوەی مافخوازانەمــان لــە هەمــوو 
الیەکــەوە وەخــۆ کەوتــوون و لــە دەســت بــردن بــۆ هیــچ چەشــنە پیــان و جینایەتێــک ســڵ ناکــەن و 
ناپڕینگێنــەوە، بەڵــێ ، ڕاســت لــەم هەلومەرجــە چارەنــووس ســازەدا، کــە کێشــەی کــورد لــە ئاســتی 
جیهانــی دا باســی لێــوە  دەکــرێ و بــۆ ئــەوە دەڕوا کــە کوردیــش وەکــوو گشــت نەتەوەکانــی ســەر 
ئــەم ئــەرزە مافــی زەوتکــراوی بســتێنێتەوە و  ببێتــەوە خاوەنــی نیشــتمانی خــۆی، ئەرکــی بــێ ئــەم 
ــی  ــەس ئەرک ــوو ک ــش هەم ــە پێ ــاوەڕ و، ل ــی دڵســۆز و خــاوەن بیروب ــوو کوردێک ــەوالی هەم الو ئ
ــە  ــەوە و ب ــوو توانامان ــە هەم ــە  ب ــە مێژوویی ــەو دەرفەت ــن ل ــک وەرگرت ــۆ کەل ــە ب سەرشــانی ئێمەی
ــژووی  ــە مێ ــدە ل ــد و لەن ــڕ کەن ــەم قۆناخــە ئاســتەم و پ ــی ئ ــۆ بڕین ــەواوەو، ب ــی ت لەخۆبووردیییەک
ــاخ بــێ، دەســت بــەکار بیــن.  خەباتــی گەلەکەمــان دا، کــە زۆر وێدەچــێ و بــۆی هەیــە ئاخریــن قۆن
بــۆ ئــەم مەبەســتە پیــرۆزەش، بــەر لــە هەمــوو شــتێک، یەکیەتــی و یەکگرتوویــی ڕیزەکانمــان، 
ــک،  ــچ شــک  و گومانێ ــێ هی ــە ب ــە ب ــەک ک ــی و یەکگرتووییی ــرە، یەکیەت پێویســتییەکی حاشــا هەڵنگ

ــر دەکا.  ــگای ســەرکەوتنمان خۆش ت ــزب دا، ڕێ ــە نێوخــۆ و دەرەوەی حی ڕەنگدانەوەکــەی ل
  لێــرەدا بــە پێویســت دەزانــم جارێکــی دیکــەش ســاڵو بنێــرم بــۆ گیانیــی پاکــی گشــت شــەهیدانیی 
ڕێــگای ئازادیــی ئێــران و کوردســتان، بــە تایبــەت شــەهیدانی ســوورخەاڵتی حیــزب، لــە پێــش 

ــر. ــازی محەممــەدی نەم ــی پاکــی قافڵەســاالری شــەهیدان، پێشــەوا ق ــۆ گیان ــەوە ب هەمویان
  ســاڵو لــە زیندانییــە سیاســەکانی سەرانســەری ئێــران و کوردســتان، کــە لــە دژوارتریــن هەلــو 
مــەرج و لــە ژێــر دڕندانەتریــن ئەشــکەنجە  و ئــازاردا بــە ڕێبــاز و ئامانجە-کانــی گــەل و نیشــتمان 

هــەروا وەفــادارن!
لــە هەمــوو حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران و    ســاڵو 

کوردســتان!
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  ساڵو لە گەلی ئەمەگناسی و فیداکاری کورد!
  ساڵو لە گشت ئەندامان و کادر و پێشمەرگە دلێرەکانی حیزب!

بژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
  بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرست و دژی گەلیی کۆماری ئیسامیی ئێران!

***

بەرنامە و پێرەوەی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران - ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر

پەسەندکراوی کۆنگرەی دەهەم
)بانەمەڕی ١٣7٣- مەی ١994(

بەشی یەکەم:
سەرەتا 

نەتــەوەی کــورد بــە درێژایــی ســەدەی نۆزدەهــەم و هەروەهــا هەتــا ئێســتا کــە کوتایــی ســەدەی 
بیســتەمە، لــە پێنــاوی وەدەســت هێنانــی مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیــدا خەبــات دەکا. 
ــازادی و  ــۆ ئ ــورد ب ــەوەی ک ــدازەی نەت ــە ئەن ــە ب ــەک نیی ــچ نەتەوەی ــی نێوەڕاســتدا هی ــە ڕۆژهەاڵت ل
ڕزگاریــی خــۆی ئەوەنــدە فیداکاریــی کردبــێ و قوربانیــی دابــێ. ســەرەڕای ئەمــەش بــە هــۆی 
دابەشــکرانی کوردســتان بەســەر چــوار واڵتــدا و هەڵکەوتــی بــاری جوغرافیایــی و زۆر هــۆی 
ــە  ــرێ. ل ــوە چارەنووســی خــۆی بەدەســتەوە بگ ــان نەیتوانی ــە نەتەوەکەم ــی دیک نێوەکــی و دەرەکی
جەنگــەی شــەڕی جیهانیــی یەکــەم و دوای ئــەم شــەڕە و هەڵوەشــانی ئیمپراتوریــی عوســمانی 
هــەل و دەرفەتــی ئەمــە هەڵکــەوت کــە گەلــی کوردیــش لەبەشــێک لــە واڵتەکەیــدا چارەنووســی 
خــۆی بەدەســتەوە بگــرێ. لــە ســاڵی 1٩20دا پەیمانــی ســیڤێر کــە لــە نێــوان واڵتانــی ســەرکەوتوو 
لەشــەڕدا و ئیمپراتــوری عوســمانی مــۆر کــرا، ئــەم ڕاســتییە دەســەلمێنێ. بەندەکانــی ٦4،٦٣،٦2ی 
ــە  ــوو کــە ب ــی ب ــی نێونەتەوەی ــە پەســند کــرا، یەکــەم پەیمان ــە کوردان ــە کــە ســەبارەت ب ــەم پەیمان ئ
قازانجــی کــوردان مــۆر دەکــرا. کــە بەداخــەوە ئــەم پەیمانــە بــە جەوهــەری پەیمانێکــی دیکــە بــە نــاوی 
لــۆزان کــە ســاڵی 1٩2٣ دا لــە نێــوان تورکــە کەماڵییــەکان و هاوپەیمانــان بەســترا، ڕەش کرایــەوە. 
بــەاڵم سەرتاســەری نێــوان شــەڕی جیهانیــی یەکــەم و شــەڕی جیهانیــی دووهــەم بزووتنــەوەی 
کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا کــەم و زۆر بــەردەوام بــووە. لــە کوردســتانی باشــوور 
بزووتنــەوە بەســەرۆکایەتی شــێخ مەحمــوودی حەفیــد هەتــا پلــەی ســەرکەوتن و دامەزراندنــی 
حکوومەتێکــی ســەربەخۆ ڕۆیشــت. لــە کوردســتانی ئێــران بزووتنــەوە بــە ڕێبەریــی ســمایل ئاغــای 
ســمکۆ مەترســییەکی زۆری بــۆ حکوومەتــی ناوەنــدی پێکهێنابــوو. هەروەهــا ڕاپەڕینــە یــەک لــەدوای 
ــران، ســەید ڕەزا و ئیحســان  ــە ســەرۆکایەتی شــێخ ســەعیدی پی ــە ب ــی تورکی ــی کوردەکان یەکەکان
ــە  نــووری پاشــا، حکوومەتــی مســتەفا کەمالیــان هێنابــووە لەرزیــن. کــە هەمــووی ئــەم بزووتنەوان
بــە هــۆی حکوومەتەکانــی ئێــران و تورکیــە و بریتانیــا بــێ بەزیی یانــە ســەرکوت کــران، ڕێبەرانــی 
ــە  ــان ل ــران، ی ــدام ک ــران وکــوژران و ئێع ــەوە گی ــەم ڕێژیمان ــەن ئ ــان لەالی ــە گشــتی ی ــەوە ب بزووتن
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دوورخراوەیــی نیشــتمانی خۆیانــدا کۆچــی دواییــان کــرد، لــە گەرمــەی شــەڕی جیهانیــی دووهــەم دا 
دیســان هەلێکــی لەبــار بــە تایبەتــی بــۆ کوردســتانی ئێــران ڕەخســا کــە گەلــی کــورد بتوانــێ مافــی 
چارەنووســی خــۆی بەدەســتەوە بگــرێ. واڵتــی ئێــران لەالیــەن هاوپەیمانــەکان، واتــە شــووڕەوی و 
بریتانیــا و ئەمریــکاوە داگیــر کــرا، حکوومەتــی دیکتاتــوری ڕەزا شــا نەمــا، بنکــە ســەرکوت کەرەکانی 
ڕێژیــم لــە کوردســتان زۆربەیــان لەالیــەن خەڵکــەوە دەســتیان بەســەردا گیــرا و چــەک کــران، لــەم 
کاتــەدا بــوو کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە لەســەر قــەوارەی کۆمەڵــەی ژ- ک دامەزرابــوو، 
ــی  ــد. بوون ــاد ڕاگەیان ــە شــاری مەهاب ــی خــۆی ل ــەد بوون ــازی محەمم ــە ســەرۆکایەتیی پێشــەوا ق ب
حیزبێکــی پێشــڕەو لــەو زەمانــەدا بــە بەرنامەیەکــی پێشــکەوتووانەوە پێویســتییەکی مێژوویــی بــوو. 
هەربۆیــەش کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان لــە هەمــوو چیــن وتوێژەکانــی کۆمــەڵ دەســتە دەســتە 
ڕوویــان لــە حیزبــی دێموکــرات دەکــرد و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ خەباتــی ئازادیخوازانــە ڕادەگەیانــد. 
ــە و کوردســتانی  ــە کوردســتانی تورکی ــران، بەڵکــوو ل ــا هــەر ئازادیخوازانــی کوردســتانی ئێ نەتەنی
عێراقــەوە ئازادیخوازانــی کــورد بــە کۆمــەڵ ڕوویــان دەکــردە شــاری مەهابــاد و حیزبــی دێموکراتــی 

کوردســتان.
ســەرەنجام لەســەر ویســت وداخوازی کۆمەاڵنی خەڵک و هیوای پشــتیوانیی یەکیەتیی ســۆڤییەتی 
)ئــەودەم( لــە 2ی ڕێبەندانــی ســاڵی 1٣24ی هەتــاوی، واتــا ســاڵی دامەزراندنــی حیــزب، بــۆ یەکــەم 
جــار لــە مێــژووی نەتــەوەی کــورددا کۆمــاری کوردســتان لــە شــاری مەهابــاد ڕاگەیانــدرا و ئــااڵی 

کوردســتان هەڵکــرا.
  پێکهاتنــی کۆمــاری کوردســتان کارێکــی زۆری کردەســەر فەرهەنــگ و زمانــی کــوردی و هەتــا 
ڕادەیەکــی زۆر هەســتی نەتەوەیــی لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتاندا بووژانــدەوە و بــە هێزتــری 
کــرد. هەرچەنــد مەڵبەنــدی دەســەاڵتی کۆمــاری کوردســتان لــە بەشــێکی کەمــی کوردســتانی ئێرانــدا 
بــوو و، تەمەنــی زۆرتــر لــە 11 مانگــی نەخایانــد، بەوحاڵــەش مەترســییەکی گــەورەی بــۆ ڕێژیمــی 

ئێــران و پشــتیوانەکانی واتــە ئەمریــکا و بریتانیــا پێک هێنابــوو.
  بــەدوای تێک چونــی کۆمــاری کوردســتان لــە شــاری مەهاباد، دیســان ئازادیخوازانی کوردســتانی 
ــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان دەســگیر کــران و کەوتنــە بــەر شــااڵوی  ئێــران و گەلــی کــورد ل
ئەشــکەنجە و ئێعــدام. بــۆ ســەرکوتی جوواڵنــەوی ئازادیخوازایــی کــورد بــە گشــتی، پەیمانــی بەغــدا 
جێگــەی پەیمانــی ســەعدئابادی گرتــەوە و ســەرەڕای هەمــوو زەبروزەنگێــک کــە لەالیــەن ڕێژیمــی 
ــرات  ــی دێموک ــران بەڕێوەچــوو، حیزب ــە کوردســتانی ئێ ــورد ل ــەوەی ک حەمەڕەزاشــا دژی جوواڵن

توانــی ئــااڵی خەبــات شــەکاوە ڕابگــرێ و کۆمەاڵنــی خەڵــک لــەدەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە.
  لەســاڵی 1٣٣2دا خەباتــی ئازادیخوازیــی سەرانســەری ئێــران بــە ســەرۆکایەتی دوکتۆر«محمــد 
مصــدق« گەیشــتە لووتکــە، حەمەرەزاشــا ناچــار بــوو ڕابــکا و ئێــران بەجــێ بێڵــێ. کوودێتــای 2٨ی 
گەالوێــژی 1٣٣2 بــە هاوکاریــی ئەمریــکا و بریتانیــا، ڕاپەڕینــی گەالنــی ئێرانــی تێــک شــکاند. زۆربــەی 
ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران کەوتنــە بــەر پەالمــار و ئەشــکەنجە و کوشــتن. دیکتاتــوری باڵــی 

بەســەر تــەواوی ئێــران و کوردســتاندا کێشــایەوە.
  چەند ســاڵ دوای زاڵبوونی ڕێژیمی پاشــایەتی بەســەر جوواڵنەوەی نیشــتمانی و ئازادیخوازیی 
ئێرانــدا، ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە عێــراق لــە هاوینــی 1٣٣7دا ڕووخــا. عەبدولکەریــم قاســم ســەرۆکی 

ڕاپەڕیــن ڕایگەیانــد:
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کــورد و عــەرەب لەواڵتــی عێراقــدا هاوبەشــن، حکوومەتــی تــازەی عێــراق کشــانەوەی خــۆی لــە 
پەیمانی بەغدا بە ڕەســمی ڕاگەیاند.  کادر و هەڵســووڕێنەرانی حیزب لەو هەل و دەرفەتەی کە بۆ 
کــورد لــە کوردســتانی عێــراق هەڵکەوتبــوو، بــە باشــی کەڵکیــان وەرگــرت، کۆمیتــە و تەشــکیاتەکانی 
حیزبیــان لــە هەمــوو ناوچــە و مەڵبەنــدەکان بووژانــدەوە و پەرەیــان پێــدا. ڕێژیمــی پاشــایەتی ئێــران 
ترســێکی زۆری ڕێنیشــت لــەوەی کــە وەزعــی عێــراق شــوێن بخاتــە ســەر کوردســتانی ئێــران 
و ڕێژیمــی پاشــایەتی  لــە مەترســی بــاوێ. بــە دوای بیانــوودا دەگــەڕا کــە زەبرێــک لــە حیزبــی 
ــد کادرێکــی  ــە هــۆی گیرانــی چەن ــاوی ب ــە ســاڵی 1٣٣٨ی هەت دێموکراتــی کوردســتان بوەشــێنێ. ل
ــە سەرانســەری کوردســتانی  ــوەری 1٣٣٨ ل ــە مانگــی خەزەڵ ــەوت و ل ــەی دەســت ک ــی بەهان حیزب
ئێــران دەســت بــە گرتنــی خەباتگێڕانــی حیزبــی دێموکــرات کــرا و کۆمەڵێکــی زۆریــش پەنایــان بــۆ 

کوردســتانی عێــراق بــرد.
  واڵتانــی ڕۆژئاوایــی کــە چاویــان بەرایــی نــەدەدا حکوومەتێکــی ســەربەخۆ لــە عێراقــدا ببینــن، بــە 
هــۆی پەیمانــی ســێنتو کــە پاشــماوەی پەیمانــی بەغــدا بــوو، کەوتنــە پیــان و دووبەرەکــی نانــەوە لــە 
نێــوان حکوومەتــی عێــراق و پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی عێــراق. بــە هــۆی ئەمــە کــە حکوومەتــی 
عێــراق بەڵێنی یەکانــی کــە بــۆ دابینکردنــی مافــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق دابــووی نەهاتنــە 
جــێ، شــۆڕش و ڕاپەڕیــن لــەم بەشــە لــە کوردســتان پێکهــات، کــە بێگومــان ئــەم شۆڕشــە و ڕاپەڕینــە 

کاری کــردە ســەر ڕەوتــی جوواڵنــەوە لــە کوردســتانی ئێــران بەگشــتی و حیزبــی ئێمــە بەتایبەتــی.
  ڕاپەڕینــی چەکدارانــەی بەشــێک لــە کادرو پێشــمەرگەکانی حیزبــی ئێمــە لــە ســاڵەکانی 47-4٦ 
ــران، دوورگــەی ئارامــی!! ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی شــەڵەژاند کــە حەمەڕەزاشــا  ــە کوردســتانی ئێ ل
شــانازیی پێــوە دەکــرد. بــەم جــۆرە شــێوەیەکی نــوێ لــە خەباتــی گەلەکەمــان لــە کوردســتانی ئێــران 
بــە هــۆی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هاتــە کایــەوە، کــە لــە دوای کۆمــاری کوردســتانەوە وێنــەی 
ــر دەرەوە نەیتوانــی زۆر  ــوەوە و زۆرت ــە هــۆی هەلومەرجــی نێ ــە ب ــەو ڕاپەڕین ــد ئ ــوو. هەرچەن نەب
دەوام بێنــێ. بــەاڵم هــەر ئــەم تاقیکردنــەوە نیشــانی داوە کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــە گیــان 

ودڵ ئامــادەن پشــتیوانی لــە ڕۆڵــە خەباتکارەکانــی خۆیــان بکــەن.
  لــە 11ی مانگــی مارســی ســاڵی 1٩70ســەرکردایەتیی جوواڵنــەوی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق 
لەســەر بناغــەی بــە ڕەســمی ناســینی مافــی خودموختــاری بــۆ کوردســتان لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق 
ئــەم ڕێککەوتنــە و باڵوبوونــەوی بەیاننامــەی 11ی مــارس دوای پێکهاتنــی کۆمــاری  پێکهــات. 
ــی  ــۆ گەل ــوو ب ــی ب ــران، دەســکەوتێکی مێژووی ــە کوردســتانی ئێ ــاد، ل ــە شــاری مەهاب کوردســتان ل
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا و بــۆ یەکــەم جــار بــوو کــە حکوومەتێــک بــە ڕەســمی مافــی گەلــی 

کــوردی لــەم واڵتــەدا دەناســی کــە کــوردی تێــدا دەژی.
  ئــەم هەلومەرجــەی کوردســتانی عێــراق بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەرفەتێکــی 
لەبــار بــوو کــە بتوانــێ خەباتــی خــۆی لــە کوردســتانی ئێــران پــەرە پێبــدا و چاالکیــی زۆرتــر بنوێنــێ. 
بــەاڵم ڕێژیمــی پاشــایەتیی ئێــران کــە بوونــی کوردســتانێکی خودموختــاری بــە تەنیشــت کوردســتانی 
ئێرانــەوە بــە مەترســییەکی گــەورە بــۆ خــۆی دەزانــی، کەوتــە دەسیســە و پیانگێــران، ســەرەنجام 
نێوانــی حکوومەتــی عێــراق و ســەرکردایەتی جوواڵنــەوەی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق تێــک چــوو 
ــە نێــوان هــەر دووال دەســتی پــێ کــردەوە، حەمەڕەزاشــای ئێــران ئــەو کاتــەی بــە هــەل  و شــەڕ ل
زانــی و پەیمانــی ئەلجەزایــری لــە ســاڵی 1٩7٥ لەگــەڵ حکوومەتــی عێــراق مــۆر کــرد، کــە ئاکامەکــەی 
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ــراق و خەڵکێکــی زۆری کوردســتان و  ــە کوردســتانی عێ ــەوەی کــورد ل ــە شکســتی جوواڵن ــوو ب ب
زۆربــە ســەرکردایەتی جوواڵنــەوەی کــورد لــەو واڵتــە بــە ناچــاری پەنایــان بــۆ ڕێژیمــی ئێــران 
بــرد. بێگومــان ئــەم ڕووداو و کارەســاتە، شــوێنێکی خراپــی خســتە ســەر خەباتــی ئازادیخوازانــەی 
ــی  ــی دێموکرات ــە حیزب ــران، چونک ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــات وچاالکی ــورد و خەب ک
کوردســتانی ئێــران و جوواڵنــەوەی کــورد لــەم بەشــە لــە کوردســتان لــە 40 ســاڵی ڕابــردوووە بــە 

زۆر هــۆ پەیوەندییەکــی چڕاوچــڕی لەگــەڵ جوواڵنــەوەی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق هەبــووە.
  لــە ڕەوت و ڕەوەنــدی هەڵوەشــان و ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە ئێرانــدا، حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان دەورێکــی ســەرەکیی هەبــوو لــە چــەک کــردن و دەســت بەســەرداگرتنی بنکــە و بنیاتــە 

ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی حەمەڕەزاشــا.
  بێگومــان ڕاپەڕینــی گەالنــی ئێــران و ئاڵۆگــۆڕی ڕێژیــم لــەم واڵتــەدا کارێکــی زۆری کــردە ســەر 
گەشــە کردنــی هەســتی نەتەوەیــی لــە کوردســتانی ئێرانــدا.  بــەدوای هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی لــە ئێــران گەلــی کــورد بــە هــۆی نوێنەرانــی خۆیــەوە زۆر هەوڵیــدا کــە مەســەلەی 
کــورد لــەم واڵتــە ودابینکردنــی مافــە ڕەواکانــی لــە ڕێــگای هێمنانــە و وتووێــژەوە چارەســەر بکــرێ. 
بــەاڵم کاربەدەســتانی ڕێژیــم نــە تەنیــا گوێیــان بــۆ هیــچ داخوازییەکــی ڕەوای گەلەکەمــان شــل 
نەکــرد، بەڵکــوو لەشــکرێکی زۆر و زەوەنــدی ســوپای پاســداران و ئەرتەشــیان بــۆ ســەرکوتی 
کۆمەاڵنــی خەڵــک نــاردە کوردســتان و بــە کــردەوە شــەڕیان بــە گەلــی کــورد فرۆشــت. هێندێــک لــەو 
حیــزب و ڕێکخراوانــەش کــە ڕۆژێــک بــەردی پێشــکەوتوویی و ئازادیخوازیی یــان لــە ســینگی دەدا 
و دیفاعیــان لــە مافــی چارەنووســی گــەالن دەکــرد و خۆیــان بــە چــەپ و کۆمۆنیســت دەزانــی، بــە 
ــە کۆنەپەرەســت ترین  ــە الیەنگــری ل ــا  هەڵوێســتی دژی ئیمپریالیســتیی ڕێژیــم کەوتن بیانــووی گوی

ڕێژیمــی ســەردەم و دژی ویســت و داخوازییەکانــی خەڵکــی کوردســتان وێســتان. 
ــم و  ــە زەبروزەنگــی ڕێژی ــۆ پێشــگیری ل ــووە ب ــی ئێمــە ناچــار ب ــە 1٥ ســاڵە حیزب ــر ل   ئێســتا پت
ســەرکوتی گەلەکەمــان، چەکدارانــە دیفــاع لــە ویســت و داخــوازی گەلــە بەشــخوراوەکەمان بــکا؛ 
هەرچەنــد حیزبــی ئێمــە لــەم ڕێگــە ســەخت و ناهەمــوارەدا بــە زۆر قۆناغــدا تێپەڕیــوە و کەنــدو 
ــاوی پاراســتنی دێموکراســی  ــە پێن ــەت ل ــگا، تەنان ــە ســەر ڕێ کۆســپی گــەورە و بچووکــی هاتوونەت
و پرنســیپەکاندا هەڵوێســتی گرتــووە، تووشــی لــەت بوونیــش هاتــووە، بــەاڵم بــە گرتنــە پێشــی 
ــرێ  ــە دەک ــدی ئەم ــان ئۆمێ ــی زەم ــەڵ ڕەوت سیاســەتێکی دروســت و ئوســوولی وخودســازان لەگ
حیــزب بتوانــێ دەوری ڕێبەریــی بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا 

ــە ئەســتۆ بگــرێ. ــر لەجــاران ب چاالکانەت
  بــە وردبوونــەوە لــە وەزعــی ئێســتای جیهــان دوای ڕووخــان وهەڵوەشــانی دەوڵەتــی ســۆڤییەت 
و حکوومەتەکانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت بــە ڕوونــی دەردەکــەوێ کــە ئاڵۆگۆڕێکــی قــووڵ بەســەر 
سیاســەت و سیســتمی جیهانیــدا هاتــووە. ڕکەبــەری دوو زلهێــز و شــەڕی ســارد نەمــاوە، پیرۆزیــی 

ســنوورە دەســکردە سیاســی و ناسروشــتی  یەکان تێــک شــکێنراون، یــان لــە حاڵــی هەڵوەشــاندان.
لــە هەلوومەرجــی الواز بوونــی دەســەاڵتدان.  یــان  یــان ڕووخــاون،    ڕێژیمــە ســەرەڕۆکان 
سیاســەتی نێونەتەوەیــی زۆرتــر لــە دەســت واڵتانــی ســەنعەتیی گــەورەی جیهاندایــە کــە بــە واڵتانــی 
گرووهــی 7 بــە ناوبانگــن، ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان شــێلگیرتر و بــە پەلەتــر لــە جــاران لــە 

ــدام دەکا. ــەت و ئێق ــدا دەخال ــەت و واڵتان ــو دەوڵ شــەڕ و کێشــە و ناکۆکیــی نێ
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ــە جــاران زەقتــر و بەرچاوتــر  باســی لێــوە دەکــرێ و بڕیــاری   مەســەلەی مافــی مــرۆڤ زۆر ل
ــە  ــە گــۆڕێ دای ــەوە ل ــە گەرمــی باســی ئ ــی پێشــێلکەر دەدرێ. ســەرەڕای ئەمــەش ب مەحکوومکردن
ئــەو ڕێژیمانــەی مافــی مــرۆڤ پێشــێل دەکــەن، پێویســتە لەالیــەن کۆمەڵــی نەتــەوە یەکگرتوەکانــەوە 
ــاس و پێشــنیارە  ــەم ب ــوەکان ئ ــەوە یەکگرت ــی نەت ــارە ئەگــەر کۆمەڵ ــاری بکــرێ. دی ــۆ دی ســزایان ب
قبــووڵ بــکا و بڕیــاری لەســەر بــدا. ســەرکوتی کۆمەاڵنــی خەڵــک و نەتــەوە ژێردەســتەکان لەالیــەن 
ڕێژیمــە زۆردار و ســەرەڕۆکان بــە بێدەنگــی و هاســانی جێبەجــێ نابــێ. بێگومــان بــەرەو پێــش 
چــوون و پاراســتنی مافــی مــرۆڤ بــە هــەر ڕادەیــەک لــە مەڵبەنــدی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 

ــە. ــراو و ئازادیخــوازی کورددای ــەوەی  زۆرلێک ــی نەت ــە بەرژەوەندی ــدا ل جیهان
  لــە ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت دوای شــەڕەکانی عــەرەب و ئیســڕائیل، عێــراق و ئێــران، عێــراق و 
ــی و  ــی ڕۆژئاوای ــە هاوپەیمانەکان ــەک واڵت ــراق  لەالی ــەن عێ ــداو لەالی ــت، هەروەهــا شــەڕی کەن کوی
هێندێــک واڵتانــی عەرەبــی ناوچەکــە لەالیەکــی دیکــەوە خەریکــە بــەرەو هەلومەرجێکــی تــازە دەڕوا. 
ــگاو  ــە هەن ــگاو ب ــەرەو چارەســەرکردن هەن مەســەلەی فەلەســتین ســەرەڕای کەندوکۆســپی زۆر ب
دەچێتــە پێــش و بــە تــەواو بــوو حیســاب دەکــرێ، مەســەلەی کــورد لــەم ناوچەیــە بــە دوای دەیــان 
ســاڵ خەبــات و قوربانیــدان و فیــداکاری و کارەســاتی خوێنــاوی و دڵتەزێــن، لــە چوارچێــوەی 
مەســەلەی نێوخۆیــی واڵتێــک یــان واڵتانــی ناوچەکــە کــە کوردیــان تێــدا دەژی، چوونــەدەر  و بــە 
ــک  ــە هێندێ ــدا ل ــە ئاســتی جیهانی ــاوا ل ــی پێشــکەوتووی ســەنعەتیی ڕۆژئ ــی واڵتان ــی بەرژەوەندی پێ
شــوێن وەکــوو کوردســتانی عێــراق کــەم و زۆر دیفاعیشــی لێدەکــرێ. پێک هاتنــی حکوومەتــی 
هەرێــم لــە کوردســتانی عێــراق و شــێوە پاراســتنی لەالیــەن واڵتــە هاوپەیمانەکانــی ڕۆژئــاوا، لەســەر 
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان بــێ ئــاکام نەبــووە. ئــەم بارودۆخــە وەزعێکــی ئەوتــۆی پێکهێنــاوە 
کــە  بزووتنــەوەی کــورد لەهەمــوو بەشــەکانی کوردســتان بــە گشــتی و لــە کوردســتانی ئێــران بــە 
تایبەتــی، چاوێــک بــە بەرنامــە و بۆچوونەکانــی ڕابردوویانــدا بخشــێننەوە، ئامانجــی دواڕۆژیــان 
بەپێــی ویســت و داخوازیــی گــەل و هەلومەرجــی گونجــاو دیــاری بکــەن. حیزبــی ئێمــە تێکوشــاوە بــۆ 
داڕشــتنی بەرنامــەی خــۆی هەمــوو ئاڵوگــۆڕەکان و هەلومەرجەکانــی شــیاو لەبــەر چــاو بگــرێ، کــە 

کار دەکەنــە ســەر ڕەوتــی خەباتــی ئازادیخوازانــەی گەلەکەمــان.
  ئێســتا زۆرتــر لــە 1٥ ســاڵە ڕێژیمێکــی کۆنەپەرەســت و ســەرەڕۆ بــە نــاوی کۆمــاری ئیســامی 
دەســەاڵتی خــۆی بــە زۆری بەســەر گەالنــی ئێرنــدا ســەپاندووە. ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران 
و خەباتگێڕانــی کوردســتان بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم ڕێژیمــە نگریســە، کــە هەمــوو ئازادییــە فــەردی و 

کۆمەاڵیەتییەکانــی پێشــێلکردووە، تێکۆشــاون و تێ دەکۆشــن.
  لــەم ڕێگەیــەدا بــە دەیــان هــەزار ڕۆڵــەی فیــداکاری گەالنــی ئێــران گیانــی خۆیــان لەدەســت داوە و 
بــە دەیــان هــەزار کەســی دیکــە لــە بەندخانەکانــی ڕێژیمــدا لــە ژێــر ئەشــکەنجە و ئازاردان. ســەرەڕای 
پڕوپاگەنــدەی خائینانــە و دوژمنانــەی ســەرانی ڕێژیــم و شووێنیســتەکانی نێــوەوە وهەاڵتووی ئێران 
کــە بــە بیانــووی تەواوەتــی ئەرزیــی ئێــران، دژایەتــی لەگــەڵ ئازادیــی کــورد و گەالنــی ئێــران و مافــی 
مــرۆڤ دەکــەن، هێــزە دێموکــرات و ئازادیخوازەکانــی ئێــران بــە چــاوی ڕێــزەوە دەڕواننــە خەباتــی 
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و مافەکانــی بــە ڕەوا دەزانــن و پشــتیوانیی لێدەکــەن. بێگومــان 
ــە کوتایــی ســەدەی بیســتەم دا هــەر ئینســانێکی ئازادیخــواز و شــەڕافەتمەند دەزانــێ بــە ڕەســمی  ل
ــی و  ــە دەســتەبەری ئاشــتی و برایەت ــی دڵخوازان ــەوەکان و یەکیەتی ــی نەت ــی بەرانبەری ناســینی ماف
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پێشــکەوتنە. بۆیــە حیزبــی ئێمــە شــان بــە شــانی هێــزە دێموکــرات و ئازادیخــوازەکان ڕووخاندنــی 
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســت و ســەرەڕۆی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و هێنانــە ســەرکاری حکوومەتێکــی 
ــی  ــن بوون ــردن و دابی ــە دیاریک ــاوە. چونک ــدا دان ــەی خۆی ــی بەرنام ــاددەی هەوەڵ ــە م ــی ل دێموکرات
ئازادانــەی مافــی چارەنووســی گەالنــی ژێردەســتە، بــە تایبەتــی گەلــی زۆرلێکــراوی کــورد، بێجگــە لــە 
پێشــهات و ڕووداوی چاوەڕواننەکــراوە، بــە تــەوای پەیوەندیــی بــە بــەرەو پێشــچوونی دێموکراســی 
لــەم واڵتانــەوە هەیــە کــە کوردیــان بەســەردا دابــەش کــراوە. پاراســتن و ســەقامگیر کردنــی مافــی 
مــرۆڤ و هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی سیســتمێکی دادپەروەرانــەی کۆمەاڵیەتیــی دوور لــە چەوســانەوە 
لــە کوردســتاندا و الیەنگــری لــە ئاشــتیی نێونەتەوەیــی کــە لــە بەرنامــەی حیزبــدا هاتــوون، پەیوەندیی 

تەنگاوتەنگیــان بــە یەکــەوە هەیــە.
  ئــەم بەرنامــە دەخرێتــە بەردەســتی ئەندامــان و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان  کــە بۆ وەدیهێنانی 

ئــەو ئامانجانــەی کــە لــەم بەرنامەیەدا هاتوون، تێبکۆشــن .

بەشی دووهەم:       
بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران- ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ 

فەسڵی یەکەم:
ئامانجە گشتییەکان 

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی پێشــرەوی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و 
ــی  ــۆ دامەزراندن ــران و کوردســتان ب ــزە پێشــکەوتنخوازەکانی سەرانســەری ئێ ــە شــانی هێ شــان ب

ــران دا تێدەکۆشــێ. ــە ئێ ــی ل ــی دێموکرات ڕێژیمێک
2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە پێنــاوی وەدەســت هێنانی مافــی دیاریکردنــی 

چارەنــووس بــۆ گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دا خەبــات دەکا.
سیســتمێکی  پێک هێنانــی  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  ڕۆژی  دوا  ئامانجــی   -٣

چەوســاندنەوەیە. لــە  دوور  کۆمەاڵیەتیــی  دادپــەروەرەی 
لــە  مــرۆڤ  مافــی  پاراســتنی  و  دابینکــردن  بــۆ  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی   -4

دەدا. هــەوڵ  تایبەتــی  بــە  کوردســتان  و  گشــتی  بــە  ئێــران  سەرانســەری 
٥- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ئازادیخوازانــەی گەلــی کــورد لە بەشــەکانی 

دیکەی کوردســتان پشــتیوانی دەکا.
٦- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــۆ پتەوتــر کردنــی پێوەندیــی دۆســتانە لەگــەڵ حیــزب 

و ڕێکخــراوە نیشــتمانپەروەرەکانی کــورد تێدەکۆشــێ.
7-حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە خەباتــی ئازادیخوازانــەی هەمــوو گەالنی ژێردەســتە 

پشــتیوانی دەکا و لە پەرەســەندنی دێموکراســی دژی زۆرداری و کۆنەپەرەســتی الیەنگری دەکا.
٨-حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، الیەنگــری ئاشــتی و دۆســتایەتیی نێــوان گــەالن و 

نەتەوەکانــی جیهانــە.
فەسڵی دووهەم:
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بنچینەی بەرنامەکانی حیزب 
1-چوارچێــوەی جوغرافیایــی کوردســتان لــە ئێــران بــە لەبــەر چاوگرتنــی هۆیەکانــی جوغرافیایــی، 
فەرهەنگــی، نەتەوەیــی، ئابــووری و ویســتی زۆربــەی دانیشــتوانی هــەرکام لــە ناوچە کوردنشــینەکان 

دیــاری دەکرێ.
2- لــە کوردســتان نێوەرۆکــی حکوومەتــی کوردســتان بــە هــۆی نوێنەرانــی خەڵــک کــە ئەندامانــی 
شــۆڕای بــەرزی کوردســتان دەبــن، دیــاری دەکــرێ و هــەر ئــەم شــۆرایە هەیئەتــی حکوومــەت 

ــرێ. هەڵدەبژێ
٣-شــێوەی بەڕێوە بردنی کاروباری مەڵبەندی کوردســتان شــۆراییە. شــۆرای بەرزی کوردســتان 
بەرزتریــن ئۆرگانــی قانــوون دانانــی ئەم مەڵبەندەیە و لە حاســت دانیشــتوانی کوردســتان واڵمدەرە.

4- نوێنەرانــی شــۆرا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنێکــی گشــتیی ڕاســتەوخۆ و نەهێنــی و وەک یــەک 
هەڵدەبژێردرێــن.

٥- ژن و پیاو لە هەڵبژاردن و هەڵبژێراندا مافی وەک یەکیان هەیە.
ــەرزی کوردســتان  ــە شــۆرای ب ــەر ب ــی کوردســتان بەرامب ــی حکوومەت ــی بەڕێوەبەری ٦- هەیئەت

بەرپــرس دەبــێ.
7- زمانی کوردی زمانی ڕەسمیی مەڵبەندە.

فەسڵی سێهەم:
مافەکانی دانیشتوانی مەڵبەندی کوردستان  

1-هەمــوو ئــەو مــاف و ئازادییانــە کــە لــە بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و پەیماننامــە 
ئازادیــی  بەیــان،  و  عەقیــدە  ئازادیــی  بەیاننامەیەداهاتــوون، وەک  بــەم  نێونەتەوەییەکانــی ســەر 
هەروەهــا  و  ڕێکخــراوە سیاســییەکان  و  حیــزب  تێکوشــانی  و  پێک هێنــان  ئازادیــی  چاپەمەنــی، 
ســەندیکاکان، یەکیەتییــەکان و شــۆراکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســێنفی، ئەنجوومەنەکانــە 
دێموکراتییــەکان، ئازادیــی هەڵبژاردنــی کار وجێــگای دانیشــتن و هاتوچــۆ و ئازادیــی ئاییــن و 
مەزهــەب لــە کوردســتاندا، هــەر وەک هەمــوو ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران دەســتەبەر دەکرێــن، 
ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان بــە تایبەتــی یەکیەتیــی ژنــان و قوتابیــان و الوان بایەخیــان پێــدەدرێ.
2- هەمــوو دانیشــتوانی کوردســتان بــە ژن و پیــاوەوە، بــە بــێ هیــچ جیــاوازی دانانێکــی جنســی، 
ــە مافــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســی و فەرهەنگیــی وەک  قەومــی، ڕەگــەزی و مەزهەبــی ل

یــەک کەڵــک وەردەگــرن.
٣- لە حکوومەتی مەڵبەندی کوردستاندا دین لە دەوڵەت جودایە.

4- ژن و پیــاو لەنێــو خێــزان و کۆمەڵــدا مافــی وەک یەکیــان هەیــە و بــۆ کاری وەک یــەک 
وەردەگــرن. یــەک  وەک  مووچــەی 

ــان  ــی خۆی ــی نەتەوایەت ــی زمان ــە خوێندن ــن، ل ــە کوردســتان دەژی ــەی ل ــە نەتەوەییان ــەو کەم ٥- ئ
سەربەســتن و مافــە فەرهەنگییەکانیــان دەپارێــزرێ و پــەرەی پێــدەدرێ.

فەسڵی چوارم:
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی حیزب 
1-دابینکردنــی پێشــکەوتنی ئابــووری لــە ڕێــگای بەرنامــە داڕشــتنێکی زانســتییەوە لــە مەڵبەنــدی 

کوردســتاندا لــە ئەســتۆی حکوومەتــی کوردســتانە.
بەپێــی  واڵت  کردنــی  ســەنعەتی  کوردســتان،  ئابووریــی  پێشــکەوتنی  ئەســڵیی  ڕێــگای   -2
دەســکەوتەکانی زانســت و تەکنیــک لەالیــەک و پێداویســتی و ئیمکاناتــی سروشــتیی واڵت لەالیەکــی 
ــۆ ســەنعەتی کــردن  ــە ب ــی ک ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــی ئالۆگۆڕێکــی بنچینەی ــە. پێک هێنان دیکەوەی
پێویســتە، یەکێــک لــە بنەڕەتیــی تریــن ئەرکەکانــی دەوڵەتــی مەرکــەزی و هەروەهــا حکوومەتــی 

کوردســتانە.
بــۆ  بنەڕەتــی  بەشــی  کــە  ئابوورییــەوە  بەشــی گشــتیی  بەهــۆی  ٣- حکوومەتــی کوردســتان 
پێشــکەوتنی ئابوورییــە، ســەنعەتی پێشــکەوتوو لــە کوردســتاندا دادەمەزرێنــێ و لــە ســەنعەتی 
خۆواڵتــی و نەتەوەیــی پارێــزگاری دەکا و پــەرەی پێــدەدا. لــە تەنیشــت بەشــی گشــتیی ئابــووری، 

بەشــی هــەرەوەزی و تایبەتییــش لــە ســەنعەتی کردنــی واڵتــدا بەشــدار دەبــن.
4- ســەرچاوە ژێرزەمینییــەکان و هەروەهــا ئــاو و لێــرەوار و لەوەڕگــەکان کــە بــە ســامانی 
گشــتیی دەژمێردرێــن، میللــی دەکرێــن و حکوومەتــی کوردســتان بــە هاوکاریــی دەوڵەتــی مەرکــەزی 

بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەڵکیــان لــێ وەردەگــرێ.
٥- 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 کوردســتانە.
٦- حکوومەتــی کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و برەوپێدانــی کەســب وکار و 
پێشەســازی لــە کوردســتاندا، تێدەکۆشــێ. هێنــدێ لــەو پــڕۆژە ئابوورییانــە کــە جێبەجــێ کردنیــان بــە 
هــۆی بەشــی گشــتییەوە لــە قۆناغێکــی دیاریکــراودا بــە قازانجــی پێشــکەوتنی ئابووریــی واڵت نییــە، 
بــە بەشــی تایبەتــی دەســپێردرێن و لــە ڕێــگای دیاریکردنــی نــرخ بــۆ بەرهەمــەکان و دانانــی ماڵیاتــی 
دەوڵەتییــەوە ســنوورێک بــۆ پەرەگرتنــی ســەرمایەی تایبەتــی دادەنــری. مەبەســت لــەوکارە کەڵــک 

وەرگرتــن لــە هەمــوو ســەرچاوەیەکی ماڵــی بــۆ پێــش خســتنی ئابووریــی کوردســتانە.
7- بەرەوژوور بردنی پایەی ژیانی خەڵک و بە تایبەتی کرێکاران و زەحمەتکێشــانی کوردســتان 
نێوەرۆکــی ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریــی حکومەتــی کوردســتانە. ئــەم حکوومەتــە هەمــوو هێــز و 
توانــای خــۆی وەکاردەخــا بــۆ ئــەوەی زۆربــەی دانیشــتوانی کوردســتان کــە لــە هــەژاری وبێبەشــیدا 
دەژیــن، لــەم وەزعــە ڕزگار بــکا و ژیانێکــی شــیاوی ئــەم ســەردەمەیان بــۆ دابیــن بــکا. یەکــەم 
هەنــگاوی گرینــگ لــەو بارەیــەوە ئامادەکردنــی خانووبــەرەی لەبــار بەپێــی ڕێووشــوێنی لــەش ســاغی 

بــۆ زەحمەتکێشــانی شــاروالدێیە.
٨- ئەســڵی 40 ســەعات کار و دوو ڕۆژ پشــوودان لــە حەوتــوودا لــە هەمــوو جێگایــەک دێتــە دی. 
ئــەو کرێکارانــەی کاری ســەخت دەکــەن، دەبــێ ســەعاتی کاریــان کەمتــر بــێ. النیکەمــی حەقدەســتی 
کرێــکاران بەپێــی خەرجــی بەڕێچــوون دیــاری دەکــرێ و لەگــەڵ چوونــە ســەری خەرجــی گــوزەران 
زیــاد دەکــرێ.  کرێــکاران بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و بێــکاری و پەک کەوتوویــی 
و پیــری بیمــە دەکرێــن. ئــەو مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە 1٥ ســاڵ کەمتــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. 
هەروەهــا مەرەخەســی پێــش منــداڵ بــوون و دوای منــداڵ بــوون بــۆ ژنــان دابیــن دەکــرێ. بــۆ کــەم 
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کردنــەوە و خاشــەبڕ کردنــی بێــکاری دەبــێ هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەالیەتیــی پێویســت پێــک 
بهێنرێ.

٩- لــە شــێوەی ئێســتای مالکییەتــی زەویــدا، دەبــێ ئالۆگۆڕێکــی قــووڵ بــە قازانجــی دێ نشــینانی 
زەحمەتکێــش و بــێ زەوی پێــک بــێ و بــە پێــی بژێــوی ســەرانەی بنەماڵــە زەوییــان دەدرێتــێ. 
حکوومەتــی کوردســتان هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەک بــۆ پەرەپێدانــی ئــەو شــیرکەتە هەرەوەزییانەی 
ــەی  ــەش کێلگ ــە لەوان ــن و جگ ــان دێن ــان پێک ی ــە دڵخــوازی خۆی ــاران ب ــە جووتی کشــتوکاڵ، دەکا ک

ــێ. ــی پێکدێن هــەرەوەزی دەوڵەت
10- حکوومەتــی کوردســتان دەبــێ یارمەتــی وەرزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی کشــتوکاڵ بــۆ 
خۆیــان دابیــن بکــەن. هەروەهــا پێویســتە بەرهەمــی کشــتوکاڵیان بــە نرخێکــی بــاش لــێ بکــڕێ و بــۆ 
پــەرە پێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــەرزی درێژماوەیــان بــە ســوودی کەمــەوە بداتــێ. جووتیــاران 
لــە پێشــدا بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پاشــان بەرامبــەر بــە پیــری و پەککەوتوویی 
بیمــە دەکرێــن. زەرەر و زیانــی سروشــتی وەک ســێاڵو و ئافــات و.....  بەیارمەتیــی حکوومەتــی 

کوردســتان قەرەبــوو دەکرێنــەوە.
11- حکوومەتــی کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری. لەوەڕگــەکان بــە پێــی 
شــەرتی لەبــار بــە ئاژەڵــداران دەســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژەڵــداران فێــر دەکا.
دەریاچــەکان و  لێــڕەوارەکان،  ژیــان، ســەرچاوە سروشــتییەکان،  پارێزگاریــی موحیتــی   -12
پارێزگاریــی حەیوانــات بەتایبەتــی حەیوانــە کێــوێ و باڵنــدە و پــێ ڕۆ و ماســی، یەکێک لە ئەرکەکانی 
حکوومەتــی کوردســتانە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە ڕاوی بــێ ســەرەوبەرەی حەیوانــات پێشــگیری بکــرێ 
ــگای ئاســندا  ــگا و کێشــانی ڕێ ــی ڕێ ــە لێدان ــازە و ل ــگای ســەنعەتی ت ــی جــۆر و جێ ــە هەڵبژاردن و ل
بــۆ پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لەبەرچاوگرتنــی هاوهەنگاویــی سروشــت  وردەکارییەکــی زۆر 

ڕەچــاو بکــرێ و بایەخــی پێویســت بــە پاراســتنی بینــا و شــوێنەوارە کۆنــەکان بــدرێ.

فەسڵی پێنجەم:
سیاسەتی فەرهەنگی و لەشساغیی حیزب   

تــا 1٥ ســاڵی دەبــێ بخوێنــن. حکوومەتــی  1-هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ، 
لــە حکوومەتــی  پەلــە هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە.  بــە  نێوبردنــی نەخوێنــدەواری  لــە  بــۆ  کوردســتان 
کوردســتاندا دابینکردنــی خەرجــی خوێندنــی ســەرەتایی لــە ئەســتۆی دەزگایــی دەوڵەتییــە و خوێنــدن 
لــە قۆناغەکانــی دیکــەدا بــە خۆڕاییــە. یارمەتــی حکوومەتــی کوردســتان لەوبــارەوە قوتابخانــە 
ئایینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکوومەتــی کوردســتان خەرجــی مندااڵنــی کرێــکاران و جووتیــاران و 
هەمــوو زەحمەتکێشــانی کــەم داهــات لــە تــەواوی فێرگــە پیشــەییەکان و هونەرەســتانەکاندا دابیــن 
دەکا. خەرجــی خوێندنــی مندااڵنــی شــەهیدان و پێشــمەرگە و کەمەندامانــی شــۆڕش، مندااڵنــی 
بلیمــەت و هەڵکەوتــووی زەحمەتکێشــانی کــەم داهــات و هەروەهــا مندااڵنــی دواکەوتــوو و بــێ 

سەرپەرەســت لــە زانســتگا و فێرگــە بەرزەکانیشــدا وەئەســتۆ دەگــرێ.
2- حکوومەتــی کوردســتان بــۆ بــەرەوژوور بردنــی پایــەی فەرهەنگیــی گــەل و دامەزراندنــی 
بنکــەی فەرهەنگــی و  زانســتی و پەروەردەیــی بەدەنــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما، تیئاتــری 
میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگاکان بــە خێرایــی هەنــگاو هەڵدێنێێتــەوە.
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٣- بایەخدان بە پێشکەوتنی زمان و ئەدەبیاتی کوردی و پشتیوانی لە نووسەران و هونەرمەندان 
و زانایانی کورد، ڕێبازی هەمیشەیی سیاسەتی فەرهەنگیی حکوومەتی کوردستانە.

حکوومەتــی  دەدرێتــێ.  کاریــان  خۆیــان  لێوەشــاوەیی  بەپێــی  کوردســتان  ڕووناکبیرانــی   -4
کوردســتان سیاســەتێک بەرامبــەر بــە ڕووناکبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــە پێــش کــە بــە دڵگەرمــی و 

ــی نیشــتمانی خۆیــان بکــەن. لــە خۆبووردنــەوە خزمەت
٥- حکوومەتــی کوردســتان بــۆ بەرەوژووربردنــی پایــەی لەشســاغی هەمــوو خەڵــک تێدەکۆشــێ 
و بــۆ خاشــەبڕکردنی ئــەو نەخۆشــی یانەی لــە کوردســتاندا بــاڵو بوونــەوە بــە توونــدی خەبــات دەکا 
و هەلومەرجێــک پێــک  دێنــێ کــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بتوانــن لــە یارمەتیــی خۆڕایــی پزیشــکی 
و دەرمانــی کەڵــک وەرگــرن. حکوومەتــی کوردســتان بــۆ دامەزراندنــی ئاسایشــگە، شــیرخۆرگە و 
ــی مندااڵنــی بــێ سەرپەرەســت و  زایینگــە هەنــگاو هەڵدێنێ تــەوە و بــۆ بەخێــو کــردن و پێگەیاندن
ــدام و بــە ســااڵچووانی ڕەبــەن و بێدەرەتــان بنکــە و  هەروەهــا بــۆ پێڕاگەیشــتن بــە ژیانــی کەم ئەن

بنیاتــی تایبەتــی دادەمەزرێنــێ.
٦- لــە حکوومەتــی کوردســتاندا ڕابــردووی کار و تێکۆشــانی پێشــمەرگە وەبــەر چــاو دەگیــرێ و 

کاری شــیاوی خۆیــان پــێ دەســپێردرێ.

بەشی سێهەم:
پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران - ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ 

ماددەی یەکەم : ناو و نێوەرۆکی حیزب 
1-ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ـە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕەوی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 
ئێرانــە و کرێــکاران، جووتیــاران و زەحمەتکێشــانی شــار و دێ، ڕووناکبیــران و شۆڕشــگێڕ و 

پێشــکەوتنخواز و نیشــتمانپەروەرانی کوردســتان لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کــۆ دەکاتــەوە.
٣- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە تێکۆشــانی خۆیــدا لــە تێئــۆری زانســتیی پــەرە 

ئەســتاندنی کۆمــەڵ پەیرەویــی دەکا.

ماددەی دووهەم: 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 پێڕەوەی نێوخۆی حیزب پەسند بکا.
- بە ئینسانێکی نێشتمانپەروەر و پێشکەوتوو بناسرێ.

ماددەی سێهەم: شەرتەکانی وەرگرتنی ئەندام 
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بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێ، پێویستە:
- دوو ئەندامی بە سابیقەی حیزب ناسێنەری بن.

- النیکەم ساڵیک لە ژێر تاقیکردنەوە و پەروەردە کردن دابێ.
- لەالیەن زۆربەی ئەندامانی شانەیەکی حیزب یان ئۆرگانێکی بەرەو ژوورترەوە وەربگیرێ.

- ئەندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکە نەبێ.

ماددەی چوارەم: ئەرکەکانی ئەندامی حیزب
ئەرکی سەرشانی ئەندامی حیزب کە:

- بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەدا هاتوون، تێبکۆشێ.
- بە هەموو تواناوە بۆ پاراستنی یەکیەتیی فیکری و تەشکیاتیی حیزب هەوڵ بدا.

- بە پێی پێڕەوی نێوخۆ، پەیڕەوی دیسیپلینی حیزب بێ.
- لە یەکێک لە ئۆرگانەکانی حیزبدا تێبکۆشێ.

- نەهێنی یەکانی حیزب بپارێزێ.
- پلەی زانیاری و سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەر.

- سیاســەتی حیــزب بەرێتــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەوان بــە هێــز بــکا و لــە 
بیــروڕا و تاقیکردنەوەیــان کەڵــک ورەبگــرێ.

- حەقی ئەندامەتی بدا.
ــە سیاســەتی حیــزب دەکــەن و  ــەاڵم پشــتیوانی ل ــن، ب ــەو کەســانەی ئەندامــی حیــزب نی ــی: ئ تێبین

ــری تەشــکیاتی دەناســرێن. ــە الیەنگ ــە، ب ــی تەشــکیاتی یان هەی ــزب پەیوەندی ــەڵ حی لەگ

ماددەی پێنجەم: مافەکانی ئەندامی حیزب 
ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە:

- بە ئەندامی لەو ئۆرگانانەی حیزب هەڵبژێردرێ 
- لە هەموو ئەندامێک یان ئۆرگانێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبیدا ڕەخنە بگرێ.

- لــە ڕێــگای تەشــکیاتی یەوە بــە هەمــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای خــۆی پــێ 
بڵــێ، یــان پرســیاری لــێ  بــکا.

- لە هەر ئۆرگانێک لە الی ئۆرگانی سەرەوەتر شکایەت بکا.
- لــە هەمــوو کۆبوونەوەیەکــی ئۆرگانــی خۆیــدا کــە تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو بــەراورد 

بــکا و بیهــەوێ ىڕیــاری لەســەر بــدا، بەشــدار بــێ.

ماددەی شەشەم: سزادانی ئەندام
1-ئــەو کەســانەی ئەرکــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن، یــان بــە پێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب 
ــی  ــێ، بەپێ ــزب دەگەیەن ــاری حی ــە ئێعتب ــان ب ــە زی ــەک ئەنجــام دەدەن ک ــان کردەوەی ــەوە ی دەبزوون

ڕادەی تاوانەکەیــان ســزا دەدرێــن. ســزای حیزبــی بریتی یــە لــە:
-سەرکۆنە بە دەم.

- سەرکۆنە بە نووسراوە.
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- ئەستاندنەوی لێپرسراوی.
- هەڵپەساردن.

- دەرکردن لە حیزب.
تێبینــێ: درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێکە. ئەندامــی هەڵپەســێراو لــە مــاوەی هەڵپەســێراندا 
خاوەنــی مافەکانــی ئەندامــی حیــزب نییــە. بــەاڵم پــاش مــاوەی هەڵپەســاردن ڕابــردووی حیزبــی 

لەبەرچــاو دەگیــرێ.
2- ســزای حیزبــی لەالیــەن ڕێکخــراوەی حیزبیــی هــەر ئەندامێکــەوە بــە زۆربــەی دەنــگ دیــاری 

دەکــرێ.
٣- مەبەســت لــە ســزادانی حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامانــە و تەنیــا ئــەو کاتــە ئەنــدام ســزا دەدرێ 

کــە ڕێــگای دیکــە، وەک ڕەخنــە و ئامــۆژگاری، لــە باشــکردنی 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 دارشتنی قەوارەی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییە.

2- سانترالیزمی دێموکراتی بەو مانایە کە:
- هەموو ئۆرگانێکی حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵدەبژێردرێ.

- ئۆرگانەکانــی حیــزب بــە ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــەم بــەو ئۆرگانانــە کــە هەڵیــان 
بــژاردوون و هــەم بــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر دەدەنــەوە.

- ئەندام پەیڕەوی ڕێکخراوە و کەمایەتیی ئەندامان پەێڕەوی زۆرایەتیی ئەندامانە.
- لە نێو حیزبدا بۆ هەموو ئەندامان و بێ جیاوازی، یەک دیسیپلین هەیە.

- بڕیاری ئۆرگانەکانی سەرتر دەبێ لەالیەن ئۆرگانەکانی خۆارترەوە جێبەجێ بکرێ.
ــەک  ــە. ت ــە کۆمەڵ ــۆرگان ب ــن ئ ــا خواروتری ــەوە ت ــن ئۆرگان ــە بەرزتری ــاردان ل - باســکردن و بڕی

ــە. ــگای نیی ــدا جێ ــە حیزب پەرەســتی و ســەرەڕۆیی ل

ماددەی هەشتەم: کۆنگرەی حیزب    
1-بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.

2- کۆنگــرەی حیــزب هــەر دوو ســاڵ جارێــک لــە ئەندامــان و جێگــرەکان و موشــاویرانی کۆمیتــەی 
ناوەنــدی و بــە ڕادەیــەک کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی دیــاری دەکا لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی 

حیــزب پێکــدێ.
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 نێوخۆی حیزب پەسند دەکا.
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- ئەندامانی ئەسڵی و جێگری کۆمێتەی ناوەندی هەڵدەبژێرێ.
تێبینــی: کەســانێک دەتوانــن ببــن بــە ئەنــدام یــان جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە النیکــەم ٣ ســاڵ 

ئەندامــی حیــزب بووبــن.

ماددەی نۆهەم: کۆنفرانسی حیزب  
     1-کۆنفرانسی حیزب لە کاتێکدا دەبەسترێ کە:

- دەرەتانی بەستنی کۆنگرە نەبێ.
- گیروگرفتی وا هاتبێتە پێش کە کۆمیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەری بکا.

- لە هەلومەرجێکی وادا، کۆنفرانس سەاڵحییەتی کۆنگرەی هەیە.
ــدی و نوێنەرانــی  ــی ئەســڵی و جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەن ــە ئەندامان 2- کۆنفرانــس ل

ــدی پێــک دێ. ــە کۆمیتــەی ناوەن کۆمیتەکانــی شارســتان و کۆمیســیۆنەکانی ســەر ب

ماددەی دەهەم: کۆمیتەی ناوەندی
1-لەمــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا کۆمیتــەی ناوەنــدی بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە و کاروبــاری 

حیــزب بەڕێــوە دەبــا.
2- ئەرک ودەسەاڵتی کۆمیتەی ناوەندی بەم جۆرەیە:

- بڕیارەکانی کۆنگرە جێبەجێ دەکا.
- مەسئوولی پەیوەندی حیزب لەگەڵ حیزب و ڕیکخراوەکانی دیکەیە.

- دەفتــەری سیاســی وســکرتێری گشــتیی حیــزب و جێگــری ســکرتێر هەڵدەبژێــرێ کــەو بەرامبــەر 
بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی بەرپرســن.

- ڕادەی حەقــی ئەندامەتیــی ئەندامانــی حیــزب دیــاری دەکا و مەســئوولی داهــات و دەرچوونــی 
حیزبــە.

- ئاییننامەی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و دەفتەری سیاسی دادەنێ.
- ئاییننامەی کۆمیسیونەکانی سەر بە کۆمیتەی ناوەندی پەسند دەکا.

- النیکــەم چــوار مانــگ جارێــک کــۆ دەبێتــەوە. ئەندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەندی 
لــە کۆبوونەوەکانــی کۆمیتــەی ناوەندیــدا بەشــدار دەبــن و دەنگی مەشــوەرەتییان هەیە. کۆبوونەوەی 

نائاســایی لەســەر داوای دەفتــەری سیاســی، یــان زۆربــەی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندی پێک دێ.
تێبینــی 1: کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە کاتــی پێویســتدا دەتوانــێ هەتــا نیــوەی ژمــارەی ئەندامانــی 

ئەســڵی موشــاویر بــۆ خــۆی هەڵبژێــرێ.
تێبینــی 2: کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە کاتــی پێویســت و بــە گوێــرەی هەلومەرجــی تایبەتــی دەتوانــێ 
بــۆ بەرەوپێشــبردنی کار و تێکۆشــانی حیزبــی ئالوگــۆڕ لــە شــێوەی ئۆرگانیزمــی حیزبــدا پێــک بێنــێ.

ماددەی یازدەهەم : دەفتەری سیاسی 
1-لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆبوونــەوی کۆمیتــەی ناوەندیدا دەفتەری سیاســی ئەرکەکانی کۆمیتەی 

ناوەنــدی وەئەســتۆ دەگــرێ و مەســئوولی جێبەجێ کردنی بڕیارەکانــی کۆمیتەی ناوەندییە.
2- دەفتــەری سیاســی کۆبوونەوەکانــی خــۆی بــە ڕێــک و پێکــی پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 
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خــۆی دەدا بــە کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی.

ماددەی دوازدەهەم: ڕێکخراوەکانی حیزب 
1-بناغەی ڕێکخراوی حیزب شانەیە. ژمارەی ئەندامانی شانە نابێ لە ٣ کەس کەمتر بێ.

2- ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە دێ کۆمیتــەی دێ، لەناوچــە کۆمیتــەی ناوچــە، لەگــەڕەک کۆمیتــەی 
گــەڕەک، لەشــار کۆمیتــەی شــار و لــە شارســتان کۆمیتــەی شارســتان بەڕێوەیــان دەبــا.

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.
4- کۆمیتــەی هــەر ڕێکخراوەیــەک لەالیــەن ئەندامانــی ئــەو ڕێکخــراوە، یــان نوێنەرانــی ئەوانــەوە 

هەڵدەبژێــردرێ.
٥- بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێکخراوەیــەک، کۆنفرانســی ئــەو ڕێکخراوەیــە، ئەگــەر پێویســت بــێ 

ســاڵی جارێــک لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێکخــراوە پێکــدێ.

ماددەی سێزدەهەم: داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییە لە:

-حەقی ئەندامەتیی ئەندامانی حیزب
- داهاتی بنکە و بنیاتەکانی حیزب

یارمەتی ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزب
                       ***

په یامه کانی کۆنگره ی ده هه می
حیزبی دێموکراتی کوردستان_ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

په یامــی کۆنگــره ی ده هه مــی حیــزب بــۆ ســکرتێری گشــتیی ڕێکخــراوی نه تــه وه  
یه کگرتــووه کان 

له گه ڵ ڕێز!
لــه  هه لومه رجــی ناســکی پــاش ئــه م ئاڵوگــۆره  گرینگانــه ی کــه  لــه  سیاســه تی جیهانیــدا هاتوونه تــه  
ئــاراوه  و ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاستیشــی گرتۆتــه وه ، لــه  کوردســتان، حیــزب ئێمــه ، حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران، کــه  نیزیــک بــه  نیــو ســه ده یه  له پێنــاو مافــه  ئینســانییه کانی گه لــی کــورد به پێــی 
ــوه ی  ــه  چوارچێ ــووس ل ــی چاره ن ــی دیاریکردن ــی ماف ــۆ وه دیهێنان ــرۆڤ و ب ــی م ــدراوی ماف ڕاگه یان

ئێرانێکــی دێموکراتیکــدا خەبــات ده کا، ده هه میــن کۆنگــره ی خــۆی به ڕێــوه  بــرد. 
کۆنگــره  پێ خۆشــحاڵیی خــۆی ســه باره ت بــه  به ئــاکام گه یشــتنی هه وڵه کانــی چاره ســه رکردنی 
کێشــه ی گه لــی فه له ســتین ده ربــڕی. لــه  وه هــا هه لومه رجێکــی گرینــگ و هیــواداردا، کۆنگــره ی 
ده هه مــی حیزبــی ئێمــه  له گــه ڵ پێشــکه ش کردنی ســاڵو و ڕێــزی خــۆی، لــه  ئێــوه ی به ڕێــز وه ک 
ســکرتێری گشــتیی ڕێکخــراوه ی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان کــه  ڕێــز لــه  ڕاگه یانــدراوی جیهانیــی مافــی 
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مــرۆڤ و مافــی سه ربه ســتیی گــه الن بــۆ دیاریکردنــی چاره نووســی خۆیــان ده گــرن، داوا ده کا 
ــدا پشــتیوانی بکــه ن  ــه  ڕێکخــراوه ی نه تــه وه  یــه ک گرتووه کان ــه  هێنانــه  گۆرێــی مه ســه له ی کــورد ل ل
و یارمه تیــی بــده ن بــۆ وه رگرتنــی کــۆڕی نوێنه رایه تیــی نه تــه وه ی کــورد لــه م ڕێکخــراوه دا بــۆ 

ڕه واکه مــان. مه ســه له   لــه   داکوکی کــردن 
بــۆ  ئێســتاش  تــا  و  بیســته م  ســه ده ی  درێژایــی  بــه   کــورد  نه تــه وه ی  کــه   ئــاگادارن  دیــاره  
وه ده ســت هێنانی ئــازادی و دێموکراســی تووشــی ده یــان کاره ســاتی دڵته زێــن هاتــووه ، کــە ویژدانــی 
ــه   ــر ل ــه وا زیات ــران، ئ ــه  کوردســتانی ئێ ــی کــورد ل ــه ت گه ل ــدووه ، به تایب ــی هه ژان ــی مرۆڤایه تی کۆمه ڵ
پــازده  ســاڵه  بــه رده وام که وتۆتــه  بــه ر هێــرش و ســه رکوتی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، بــۆ دوایــی 
هاتــن بــه م کاره ســاتانه  و ئاشــتی و ئاســایش لــه م ناوچــه  گرینگــه ی جیهانــدا، چاره ســه ری عادالنــه ی 
کێشــه ی ســی میلیــۆن ئینســانی کــورد ده کــرێ بڵێیــن ده که وێتــه  سه رشــانی ڕێکخــراوی نه تــه وه  

یه کگرتــووه کان و به ڕێزتــان وه کــوو ســه رۆکی ئــه م ڕێکخــراوه  جیهانییــه.
 هیوادارین له م ئه رکه  پیرۆزه  و ئه رکه کانی دیکه تاندا سه رکه وتوو بن.

کۆنگره ی ده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران- ڕێبه رایه تیی شۆڕشگێر
***

په یامی کۆنگره ی ده هه می حیزب بۆ خه ڵکی کوردستان 
خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان!

به شــدارانی کۆنگــره ی ده هه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران -ڕێبه رایه تیــی شۆڕشــگێر، 
ــکار و خۆڕاگــری کوردســتان پێشــکه ش  ــوه  خه ڵکــی خه بات ــه  ئێ ــان ب ســاڵوی شۆڕشــگێرانه ی خۆی
ــه وه ی کوردســتان، ســه رکه وتنی  ــی بزووتن ــه  پیرۆزه کان ــی ئامانج ــاوه ی وه دیهاتن ــه  پێن ــه ن و ل ده ک

زیاترتــان بــۆ به ئــاوات ده خــۆازن.

خه ڵکی قاره مانی کوردستان!
پێشــمه رگه   و  کادره کان  ئه ندامــان،  نوێنــه ری  کــه   حیــزب،  ده هه مــی  کۆنگــره ی  به شــدارانی 
دڵســوزه کانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن، بــه  ڕێــز و شــانازییه وه  چــاو لــه  خه بــات و 
ــه ر  ــوه  به رامب ــی بێ پســانه وه ی ئێ ــه ن. به ربه ره کانی ــردوودا ده ک ــه  1٥ ســاڵی ڕاب ــوه  ل ــی ئێ خۆڕاگری
دام وده زگا و به کرێگیراوانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا بــه  یاریــده ده ر و مایــه ی دڵگه رمیــی خۆیــان 

ده زانــن.
بێ گومــان خه باتــی شــێلگیرانه ی ئێــوه  و ڕۆڵه کانتــان لــه  ڕێــزی هێــزه  سیاســییه کانی کوردســتان 
بــۆ گه یشــتن بــه  مافــه  ڕه وا و ئینســانییه کانمان لــه  پــازده  ســاڵی ڕابــردوودا و هــه ر وه هــا ئــه م 
ئاڵوگۆرانــه ی لــه  چه نــد ســاڵی دوای لــه  ڕاده ی جیهانــی دا ڕوویــان داوه ، ئاســۆی ســه رکه وتنی 
ــه  هه مــوو کاتێــک زیاتــر وه ده ر خســتووه  و هیــوای  بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێرانه ی کوردســتانیان ل
ڕێژیــم  تێروریســتیی  کــرده وه ی  کردۆتــه وه .  نزیــک  کوردیــان  گه لــی  به خته وه ریــی  و  ڕزگاری 
لــه  ده ره وه  و ژووره وه ی واڵت، ســه رکوتی هه رچه شــنه  ناره زاییــه ک و ده نگــی ئازادیخوازانــه ، 
شکســتی سیاســه ته  ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییــه کان، کارێکــی ئه وتــۆی کــردووه  کــه  
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، لــه  بنه ماڵــه ی کۆمه ڵــی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان داببــڕێ و 
ڕۆژبــه ڕۆژ ته ریــک بکه وێتــه وه ، هه روه هــا له به رچــاوی کۆمه اڵنــی هــه راوی گه النــی ئێــران ببێــزرێ. 
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به گشــتی بــێ داهاتوویــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــه  الیــه ک و په ره ئه ســتاندن و گه شــه کردنی 
بزووتنــه وه ی ئازادیخوازانــه ی کوردســتان لــه  الیه کــی دیکــه وه  ســه رنجی بیــروڕای گشــتیی خه ڵکــی 

ــی ڕاکێشــاوه . ــه  تایبه ت ــران ب ــه  کوردســتان ئێ ــورد ل ــۆ الی مه ســه له ی ک ــان ب جیهانی

خەڵکی بەشەرەفی کوردستان!
ســه رنجدان بــه و ڕاســتییانەیە  کــه  به شــدارانی کۆنگــره ی ده هه مــی هێناوه تــه  ســه ر ئــه و بــاوه ڕه  کــه  
ــه  کوردســتانی  دووبــاره  پــێ له ســه ر دروشــمی مافــی دیاریکردنــی چاره نــووس بــۆ گه لــی کــورد ل
ئامانجه کانــی  وه ده ســت هێنانی  پێنــاوی  لــه   ڕابــردوو،  لــه   شــێلگیرانه تر  و  دابگرێتــه وه   ئێرانــدا 
بزووتنــه وه ی کوردســتان و له به ین بردنــی ســته می نه ته وایه تــی هــه وڵ بــدا و بــۆ گه یشــتن بــه و 
مه به ســته ، ڕێــگای هــاوکاری و هاوخه باتــی له نێــو هێــزه  سیاســییه کانی کوردســتان بگرێتــه وه  
لــه   ئێمــه ،  پێــش. بێ گومــان هه نگاوێکــی دیکــه ی دابین کردنــی دروشــم و به رنامه کانــی حیزبــی 
گرێدانــی بزوتنــه وه ی شۆڕشــگێرانه ی کوردســتان له گــه ڵ خه باتــی سه رانســه ری ئێرانــدا خــۆی 

ــێ. ده نوێن

کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان!
به شــدارانی کۆنگــره  به ڵێــن ده ده ن و په یمــان نــوێ ده که نــه وه  تــا ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێــران و سه رخســتنی خه باتــی شۆڕشــگێرانه ی گه لــی کــورد ڕێــگای پیــرۆزی شــه هیدانی 
ــه  خه ڵکــی خۆڕاگــر و خه باتــکاری  کوردســتان بــه ر نــه ده ن. جارێکــی دیکــه  وێــرای ســاڵو و ڕێــز ل
کوردســتان، ئاواتمــان گه یشــتن بــه  ئامانجــه  ڕه وا و ئینســانییه کانی خه ڵکــی کوردســتان و هه مــوو 

ــه . ــی ئێران گه الن
بڕووخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی ئێران!

سه رکه وێ بزووتنه وه ی شۆڕشگێرانه ی خه ڵکی کوردستان!
کۆنگره ی ده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبه رایه تیی شۆڕشگێر

***
په یامی کۆنگره ی ده هه می حیزب، بۆ کادر و پێشمه رگه کان

ــن ســاڵوی شۆڕشــگێرانه ی خــۆی  ــی کوردســتان گه رمتری ــی دێموکرات کۆنگــره ی ده هه مــی حیزب
پێشکه شــی ئێــوه  کادر و ئه ندامــان و پێشــمه رگه  نەبەزەکانــی حیــزب ده کا کــه  لــه  مــاوه ی 1٥ 
بــۆ  له خۆبوردوویــی  و  فیــداکاری  به وپــه ڕی  سه نگه ربه ســه نگه ردا،  و  بێ وچــان  خه باتــی  ســاڵ 
وه دیهێنانــی ئامانجــه  به رزه کانــی حیــزب و گــه ل تێ کۆشــان. ئێــوه  وێــرای دیفــاع لــه  ئــازادی و 
سه ربه ســتیی نه ته وه که مــان، خۆشه ویســتیی حیزبتــان لــه  دڵــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتاندا 

ــردووه . ــر ک جێگی

هاوڕێیان! 
ده هه میــن کۆنگــره ی حیــزب لــه  هه لومه رجێکــی ناســکی مێــژووی ئه وتــۆدا گیــرا کــه  ســیمای 
ــه و  ــی ئ ــه ر ڕووناکی ــه  ب ــره  ل ــوه . کۆنگ ــه وه  دی ــی به خۆی ــۆری گرینگ ــک ئاڵوگ ــان گه لێ سیاســیی جیه
ئاڵوگۆرانــه  کــه  سه رانســه ری گیتیــی گرتۆتــه وه ، خاڵــه  تاکتیکــی و ســتراتیژییه کانی حیزبــی ده گــه ڵ 
ــازی سیاســیی  ــه وه ، به چه شــنێک کــه  کۆنگــره ی ده هــه م ڕێب دۆخــی سیاســیی جیهــان نزیــک کردۆت
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لــه   ڕوو  ڕه وتــی  ده گــه ڵ  ڕێبه رایه تیــی شۆڕشــگێڕی  ئێــران-  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
گه شــه ی دێموکراســی و مافــی نه ته وایه تــی لــه  جیهانــدا هاوئاهه نــگ کــردووه .

ــه وه   ــه  ڕه وتــی بــاس و لێکدان ــان ل ــه  کۆنگــره دا و هاوبه شــیی چاالکانه ی ــان ل به شــداریی هاوڕێیانت
خه باتــی  لــه   قۆناخــه   ئــه م  بنه ڕه ته ییه کانــی  خاڵــه   ده ستنیشــان کردنی  هه روه هــا  سیاســییه کاندا 
گه له که مانــدا بــوو بــه  هــۆی ئه مــه  کــه  کۆنگــره  جارێکــی دیکــه  پــێ له ســه ر دیاری کردنــی مافــی 
چاره نــووس و دێموکراســی دابگرێتــه وه . لــه م پێوه ندییــە دا    ئه رکــی کادر و پێشــمه رگه کانی حیــزب 
گه لێک له  جاران ناســکتره  و، پێویســته  بۆ ناســاندن و شــیکردنه وه ی زیاتری مافی دیاری کردنه وه ی 
بــۆ  لــه  به رنامــه دا هاتــوون، تێ بکۆشــن. هه روه هــا تێکۆشــان  ئــه و خااڵنــه ی وا  چاره نــووس و 
ــی کۆمــه ڵ  ــژه  جۆربه جۆره کان ــن و تۆی ــاوی وه گه ڕخســتنی چی ــه  پێن ــات ل ــی شــێوه کانی خه ب گرێدان
بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆنه په رســتی کۆمــاری ئیســامی لــه  پێویســتییه کانی ئــه م ده وره  لــه  خه بــات 

تێ کۆشــان دایه . و 
کۆنگــره  بــه  دڵنیایــی بــه  ســه رکه وتنی خه باتــی ئازادیخوازانــه ی گه له که مــان، ڕێــز لــه  هــه وڵ و 

ــۆ ده خــوازێ. ــی ســه رکه وتنتان ب ــرێ و ئاوات تێکوشــانتان ده گ
کۆنگره ی ده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران - ڕێبه رایه تیی شۆڕشگێر

***
په یامی کۆنگره  ده هه می حیزب، بۆ بنه ماڵه ی شه هیدان 

بنه ماڵه ی به ڕێزی شه هیدان!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ســه رکه وتووانه  ده هه میــن کۆنگــره ی خــۆی گــرت و 
بــۆ جارێکــی دیکــه ش په یمانــی نــوێ کــرده وه  کــه  تــا وه دیهاتنــی ئامانجــی بــه رزی شــه هیدان ئــااڵی 

ــرێ. ــه روا شــه کاوه  ڕابگ ــات ه خه ب
لــه م کۆنگره یــه دا به پێــی لێکدانــه وه  و هه ڵســه نگاندنی بارودۆخــی ئێســتای کوردســتان، ئێــران 
و جیهــان بڕیــاری پیویســت بــۆ درێژه پێدانــی خه بــات و زووتــر به ئه نجــام گه یاندنــی درا و بــه م 
شــێوه یه  ئــه و ڕاســتییه  ده رکه وتــووه  مه به ســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هــه ر قازانــج 

و به رژه وه ندیــی گه له که مــان و ســه قامگیرکردنی دێموکراســییه .
تــا ئێســتا بــۆ گه یشــتن بــه و مه به ســته  پیــرۆزه  حیزبه که مــان بــه  هــه زاران ڕۆڵــه ی لــه  ده ســت 
ــوه دا پێ گه یشــتن  ــر ســێبه ری ئێ ــران و له ژێ ــوه دا گۆش ک ــه  باوه شــی ئێ ــان ل ــه  هــه ر هه مووی داوه  ک
و لــه  پێنــاوی ڕێبــازی ئوســوولی و ڕاســته قینه یاندا ســه خاوه تمه ندانه  گیانیــان به خــت کــرد. ئــه و 
ــدا بــۆی تێ ده کۆشــن و گیانبازیــی  ــه  ڕیزه کانــی حیزب ــان ل ــازه ی کــه  ئێســتاش ڕۆڵه کانــی دیکه ت ڕێب
بــۆ ده کــه ن، بۆیــه  ســه ربه رزانه  ده ڵێیــن کــه  ســه نگه ری جگه رگۆشــه  له ده ســت چووه کانتان به تــاڵ 
ــا گه یشــتن بــه  هه مــوو ویســته  ڕه واکانــی  نه ماوه تــه وه  و جارێکــی دیکــه ش دڵنیاتــان ده که یــن کــه  ت

نه مێنێتــه وه . به تــاڵ  گه له که مــان 
بێ شــک پشــتیوانیی کۆمه اڵنــی خەڵــک بــه  گشــتی و ئێــوه  ئازیــزان بــه  تایبه تــی لــه  درێژه دانــی 
ڕێــی خه باتــی شــه هیده  ســه ربه رزه کانمان، کــه  تــا ئێســتاش دریغــی لــێ  نه کــراوه ، ســه رکه وتنی 
یه کجــاری زووتــر مســۆگه ر ده کا. جارێکــی دیکــه ، کۆنگــره ی ده هه مــی حیــزب ڕێــز و ســاڵوی خــۆی 

ــوه ی خۆشه ویســت ده کا. ــه  ئێ پێشــکه ش ب
به ڕێزتر بێ یادی شه هیدانی سوورخه اڵتی حیزب و گه ل. 

کۆنگره ی ده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبه رایه تیی شۆڕشگێڕ
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 11ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١١ی 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 یازدەهەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارنامەی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەرنامە و پێرەوی نێوخۆی حیزب، پەسندکراوی کۆنگرەی یازدەهەم

پەیامەکانی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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کۆنگرەی 11ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)کۆنگرەی خەباتگێڕانی خۆڕاگر(

)بەفرانباری ١٣76(

کۆنگــرەی 11ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 2ی بەفرانبــاری 1٣7٦ لــە بنکــەی 
ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتانی ئێــران لــە شــاری کەرکــووک لــە باشــووری کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١١ بریتی بوون لە:
1( جەلیل گادانی، 2( عەبدوڵا حەسەن زادە، ٣( عوسمان ڕەحیمی، 4( مستەفا هیجری،

٥( قادر وریا، ٦( سولێمان کەڵەشی، 7( باباعەلی مێهرپەروەر، ٨( سەید سەالم عەزیزی،
٩( محەممەدنەزیف قادری، 10( کەماڵ کەریمی، 11( حوسێن مەدەنی، 12( سمایل بازیار،

1٣( حەســەن ڕەســتگار، 14( حەســەن شــەرەفی، 1٥( فەتــاح کاویــان، 1٦( ڕەحمــان ڕەحیمــی 
)چەکــۆ(، 17( محەممەدعەلــی عینایەتــی، 1٨( مســتەفا مەولــوودی، 1٩( حەســەن قــادرزادە،

20( شاهۆ حوسەینی، 21( تەیموور مستەفایی.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١١:
1( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە )ســکرتێر(، 2( مســتەفا هیجــری )جێگــری ســکرتێر(، ٣( حەســەن 
شــەرەفی، 4( باباعەلــی مێهرپــەروەر، ٥( ســەید ســەالم عەزیــزی، ٦( حەســەن ڕەســتگار، 7( جەلیــل 

ــی. گادان

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١١ بریتی بوون لە:
باڵەکــی، ٣( ڕۆســتەم جەهانگیــری، 4( کاوە بەهرامــی،           1( خەدیجــە مەعــزووری، 2( عومــەر 
٥( لوقمــان مێهفــەر، ٦( ئەحمــەد نســتانی، 7( کەریــم مەهــدەوی )ســەقزی(، ٨( ســەید ڕەزا دروودگەر، 

٩( ســەید ئیبراهیــم کەریمــی، 10( ســەید عەبدوڵــا حوســێنی.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١١ بریتی بوون لە:
1( محەممــەد حەســەنپوور 2( ســەید برایــم هاشــمی، ٣( محەممــەد ســاڵح قــادری، 4( هەمــزە 
چێهرەگوشــا )بێبــەش(، ٥( محەممــەد شــەهرەوان، ٦( ســەعید  بەگــزادە، 7( د. میــرۆ عەلیــار، ٨( د. 

ــی. خوســرەو بەهرام
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بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی
پێکهاتنی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

ئەندامان، الیەنگران و دۆستانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران!

دێموکراتــی کوردســتانی  کۆنگــرەی حیزبــی  یازدەهەمیــن  کــە  ڕادەگەیەنیــن  بەخوشــحاڵییەوە 
ــن ڕۆژی  ــی ڕۆژی دووشــەممە، یەکەمی ــە بەیانی ــر( ســەر ل ــی خۆڕاگ ــرەی خەباتگێڕان ــران )کۆنگ ئێ
ــەم جــۆرەی  ــی ب ــرا و کارەکان ــێ ک ــی 22ی دیســامبری 1٩٩7 دەســت پ ــاری 1٣7٦ ڕێکەوت بەفرانب

ــوە چــوون: خــوارەوە بەڕێ
ــان »شــەوی  ــی شــەو زســتان ی ــرە، ڕێکەوت ــاری کۆنگ ــی کاروب ــێ کردن ــش دەســت پ شــەوی پێ
یەڵــدا«ی 1٣7٦ شەســت و حەوتەمیــن ســاڵڕۆژی لــە دایکبوونــی ڕێبــەری شــەهیدی حیــزب، دوکتــور 
ــر  ــە لەبی ــەو خزمەت ــاداری ب ــە نیشــانەی وەف ــرە ب ــی کۆنگ ــوو. ئەندامان ــان قاســملوو ب عەبدولڕەحم
نەکراوانــە کــە دوکتــور قاســملووی نەمــر بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و بزووتنــەوەی 
لــەو  و  کــردەوە  زینــدوو  پیرۆزەیــان  بیرەوەرییــە  ئــەو  کــردوون،  کــوردی  ڕزگاریخوازانــەی 
ڕێگایــەوە ڕێزیــان لــە یــادی ئــەو گــەورە پیــاوەی مێــژووی کــورد و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 

سەرانســەری ئێــران گــرت.
بەیانیــی ڕۆژی دووشــەممە لــە کاتێــک دا ســاڵۆنی کۆنگــرە بــە ڕیــزە دروشــمێکی سیاســی کــە 
نیشاندەری هەڵوێست و سیاسەتەکانی حیزب بوون ڕازابووەوە و عەکسی سێ شەهیدی کۆنگرە، 
هاوڕێیــان »مەنســوور فەتاحــی«، »ســەید مەنســوور ناســری« و »ئەبووبەکــر ئیســماعیل زادە 
)ســاماڵ(«  لــە ڕیــزی پێشــەوەی بەشــدارانی کۆنگــرەدا، خۆڕاگریــی حیزبــی دێموکــرات و نێوەرۆکــی 
تیرۆریســتیی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی نیشــان دەدا، ســەعاتی ٨/٣0 کۆنگــرە وەک هەمیشــە بــە 
ســروودی نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« دەســت پــێ کــرا. پــاش ڕاگرتنــی دەقیقەیــەک بــێ دەنگــی بــە 
یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری و بــە تایبەتــی شــەهیدانی ڕۆژی 17 ســەرماوەزی 1٣7٦، کۆنگــرە 
ــر  ــی بەشــداری کۆنگ ــن ئەندام ــی وەک کۆنتری ــل گادان ــی تێکۆشــەر، کاک جەلی ــی هاوڕێ ــە وتارێک ب

کرایــەوە.
ــاڵ حەســەن زادە، ســکرتێری گشــتیی  ــی تێکۆشــەر عەبدوڵ ــرەدا هاوڕێ ــەوەی کۆنگ ــە دوای کران ب
تێڕوانینێــک  ناوەنــدی  کۆمیتــەی  ڕاپۆرتــی  خوێنــدەوە.  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ڕاپۆرتــی  حیــزب 
لــە هەلومەرجــی سیاســیی ئەمــڕۆی جیهــان، ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئێــران و کوردســتان و 
هەڵوێســت و سیاســەتەکانی حیــزب و کورتەیــەک لــە ئاکامــی کار و تێکۆشــانی ئۆرگانەکانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەی دەهــەم و یازدەهەمــدا گرتبــووە 
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خــۆی. بــەدوای تەواوبوونــی خوێندەنــەوەی ڕاپــۆرت دا بەشــدارانی کۆنگــرە کــە پێشــتریش نوســخەی 
ڕاپۆرتیــان بــە دەســت گەیشــتبوو، بــە چەشــنێکی چاالکانــە دەســتیان بــە بــاس و وتووێــژ لــە ســەر 
ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی کــرد. ئــەم بەشــە لــە کاری کۆنگــرە مــاوەی ســێ ڕۆژی خایانــد و پــاش 
ــی ڕادەی وشــیاریی سیاســیی  ــەرەوژوور چوون باســێکی تێروتەســەل و بەســوود کــە نیشــانەی ب
ــی  ــەن ئەندامان ــە الی ــگ ل ــڕای دەن ــە تێک ــدی ب ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــوو، ڕاپۆرت ــزب ب ــی حی خەباتگێڕان

کۆنگــرەوە پەســند کــرا.
لــە بەشــی ســێهەمی کاری کۆنگــرەدا گەاڵڵــەی بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب کــە پێشــتر لــە 
الیــەن کۆمیتــەی ئامادەکردنــی کۆنگــرەوە درابووە دەســتی ئەندامانی کۆنگــرە خرایە بەر لێکۆلینەوە. 
هاوڕێیانــی بەشــداری کۆنگــرە لــەم بەشــەش دا چاالکانــە کەوتنــە بــاس و بیــروڕا گۆڕینــەوە و دوای 
ــە زۆربــەی  ــان ب ــەدا، هــەر دووکیانی ــەو دوو بەڵگــە گرینگــە حیزبیی هێنــدێ دەســتکاریی پێویســت ل

نیزیــک بــە تــەواوی دەنگەکانــەوە پەســند کــرد.
بەشــێکی دیکــەی کاری کۆنگــرە بــۆ دەرکردنــی بڕیارنامــە تەرخــان کرابــوو. کۆمیســیۆنی بڕیــار 
ــارەی تێکۆشــانی نێوخــۆی حیزبــی، وەزعــی ئەمنیەتــی و ژیانــی  ــەو بەشــەدا ڕیــزە بڕیارێکــی لەب ل
هاوڕێیانــی حیزبــی لــە کەمپەکانــی حیــزب لــە کوردســتانی عێــراق دا و هەروەهــا لــە بــارەی هێنــدێ 
مەســەلەی دەرەوی حیزبیــەوە خســتە بــەر چــاوی ئەندامانــی کۆنگــرە کــە هەموویــان لەالیــان 

کۆنگــرەوە پەســند کــران.
کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیــزب نیزیــک بــە ســەد پەیامــی پیرۆزبایــی لــە حیــزب و ڕێکخــراو و 
شەخســییەتە کــورد و ئێرانــی و بێگانەکانــەوە پــێ گەیشــتبوو. ئەوەنــدەی وەخــت و دەرەتــان هەبــوو 
بەشــێک لــەو پەیامانــە لــە کۆنگــرەدا خوێندەرانــەوە و ئەوانــی دیکــە تەنیــا ناوەکانیــان بــە ئاگاداریــی 
ــە نامیلکەیــەک دا چــاپ  ــان ل هاوڕێیانــی ئەندامــی کۆنگــرە گەیشــت، بــەو هیوایــە کــە دواتــر هەمووی
بکرێــن و بخرێنــە بەرچــاوی هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب. کۆمیســیۆنی پەیــام ڕیــزە پەیامێکیشــی 
بــۆ پێشــکەش کــردن بــە الیەنــە جۆراجــۆرە نێوخۆیــی و خاریجییــەکان بــە کۆنگــرە پێشــنیار کــردن 

کــە بــە پەســندی بەشــدارانی کۆنگــرە گەیشــتن.
یەکێــک لــە کۆمیســیۆنەکانی کاری کۆنگــرە، کۆمیســیۆنی ســکااڵ بــوو. ئــەم کۆمیســیۆنە ڕیــزە 
ــەاڵم  ــدن. ب ــە ئاگاداریــی کۆنگــرەی گەیان ــێ گەیشــتبوو کــە ب ــەوە پ ــی حیزب ــە ئەندامان ســکااڵیەکی ل
لەبــەر ئــەوە کــە لێکۆڵینــەوەی ئــەو جــۆرە مەســەالنە لــە دەرەتانــی کۆنگــرە بــەدەرە، کۆمیتــەی 
ناوەنــدی و بــە تایبەتــی دەفتــەری سیاســی ڕاســپێردران کــە لــە مــاوەی مانگێــک دوای تەواوبوونــی 

ــدەن. ــان لەســەر ب ــاری گونجاوی ــەن و بڕی ــوو ســکااڵکان ڕا بگ ــە هەم ــرەدا ب کۆنگ
دوابەشــی کاری کۆنگــرە بــۆ هەڵبژاردنــی ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ــە خەباتگێڕانــی بەشــداری کۆنگــرە بــە ئامادەییەکــی  ــەم بەشــەدا بەشــێکی زۆر ل دیــاری کرابــوو. ل
شۆڕشــگێڕانەوە خۆیــان بــۆ وەرگرتنــی مەســئوولییەت کاندیــدا کــرد کــە لــە نێــو هەموویــان دا 
ــان  ــەی ناوەندیی ــی ئەســڵی و جێگــری کۆمیت ــی، ئەندامان ــازاد و نهێن ــرە بەدەنگــی ئ ــی کۆنگ ئەندامان
هەڵبــژارد. بــەم جــۆرە پــاش پێنــج ڕۆژ کاری بــەردەوام دواکاتەکانــی ئێــوارەی هەینــی ٥/ 10/ 1٣7٦ 
بەرامبــەر بــە 2٦ دێســامبری 1٩٩7 واتــە لــە ڕۆژانــی کریســمەس، جەژنــی مەســیحییانی جیهــان دا 
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ــوون. ــەواو ب ــە ســەرکەوتنەوە ت ــرەی یازدەهــەم ب ــی کۆنگ کارەکان
ڕۆژی دوای تــەواو بوونــی کۆنگــرە کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە کۆبوونەوەیەکــی کــورت دا بــە تێکــڕای 
دەنــگ هاوڕێــی بەڕێــز و تێکۆشــەر، عەبدوڵــاڵ حەســەن زادەی وەک ســکرتێری گشــتیی حیــزب 
هەڵبــژاردەوە و دوای بەڕێوەبردنــی جەژنــی تەواوبوونــی کۆنگــرە دووبــارە کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ــژارد. ســەرەئەنجام ڕۆژی  ــەری سیاســی و جێگــری ســکرتێری هەڵب ــی دەفت کۆبــووەوە و ئەندامان
7ی بەفرانبــار هاوڕێیانــی بەشــداری کۆنگــرە خۆشــحاڵ لــە ســەرکەوتنی کۆنگــرە و بــە ئیمــان بــە 
دروســتیی ڕێبازەکەیــان و ڕەوایــی خەباتــە پێرۆزەکەیــان گەڕانــەوە شــوێنەکانی کار و تێکۆشــانیان.
شــایانی باســە کــە کۆنگــرەی یازدەهــەم لووتکــەی ئــەو هەوڵ و تێکۆشــانە بوو کــە دوای کۆنگرەی 
دەهــەم بــۆ ڕێکخســتنەوەی ڕیزەکانــی حیــزب دەســت پــێ کــرا و لــە ڕۆژی 1٩ی بەفرانبــاری 
ســاڵی 1٣7٥دا بەئــاکام گەیشــت. ئەمــە یەکــەم کۆنگــرە پــاش دە ســاڵ بــوو کــە نوێنەرانــی هەمــوو 
ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە خــۆی دا کــۆ کردبــووەوە. بــەم بۆنەیــەش، دروشــمێک کــە کۆنگــرەی 
لــە: »پاراســتن و پتەوکردنــی یەکیەتیــی ڕیزەکانــی حیــزب و خــۆ  بــوو  لەژێــردا گیــرا بریتــی 

ئامادەکــردن بــۆ بەرەوڕووبوونــەوە لــە گــەڵ ئاڵوگۆڕەکانــی قۆناخــی دادێ.«
ســەرکەوتنی کۆنگــرەی یازدەهــەم هــەر لــەو کاتــەدا کــە ســەرکەوتنێکی سیاســی و تەشــکیاتیی 
گــەورە بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــوو، شکســتێکی گــەورەش بــۆ ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی بــوو. چونکــە لــە یەکســاڵ پێشــترەوە خــۆی بــۆ تێکدانــی ئــەم کۆنگرەیــە ئامــادە کردبــوو و 
بــە تایبەتــی لــە مانگەکانــی پێــش کۆنگــرەدا ئــەو هــەوڵ و تەقەالیانــەی کــە بــۆ زەبــەر وەشــاندن لــە 
کۆنگــرە دەســتی پــێ کردبــوون، پــەرەی پــێ دابــوو کــە بەداخــەوە لــە ئەڵقەیەکیــش دا ســەرکەوت و 
توانــی ســێ ئەندامــی کۆنگــرە و دوو تێکۆشــەری دیکــەی بــە ناوەکانــی ڕەفعــەت حوســێنی و یەدوڵــاڵ 

شــیرین ســخن تیــرۆر بــکا.
ــی  ــی گەل ــوو کۆمەاڵن ــزب و هەم ــە تێکۆشــەرانی حی ــازدە ل ــرەی ی ــێ ســەرکەوتنی کۆنگ ــرۆز ب پێ

کــورد،
ســەرکەوێ بزووتنــەوی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد و تێکــڕای گەالنــی ئێــران دژی دیکتاتــۆری 

و کۆنەپەرستی،
یەکگرتووتر بێ ڕیزی خەباتگێرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.

کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

١99١٣٧٦/١٠/٧- ٧/١٢/٢٨
***
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ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی
بۆ کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاوڕێیانی خۆشەویست!
ئەندامانی تێکۆشەری کۆنگرە!

بــە نــاوی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە پــڕ بــەدڵ بەخێرهاتنتــان 
دەکــەم و ســەرکەوتنی کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــە خوشەویســتەکەمان لــە بەجــێ هێنانــی ئەرکــە 
ــی  ــە ناســکترین قۆناخەکان ــک ل ــە یەکێ ــە ل ــان ک ــەم کۆنگرەیەم ــاوات دەخــوازم. ئ ــی دا بەئ پیرۆزەکان
مێــژووی ٥2 ســاڵەی تێکۆشــانی حیــزب دا دەگیــرێ، بایەخێکــی تایبەتیــی هەیــە و ئەرکــی زۆر 
قورســی لــە نەخشەکێشــان بــۆ داهاتــووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 
ئێــران دا دەکەوێتــە سەرشــان. ســەرکەوتنی کۆنگــرە لــە بەجــێ گەیاندنــی ئــەو ئەرکــەدا بە تــەواوی بە 
ڕادەی بەشــداربوونی بەرپرســانەی ئەندامانــی لــە بــاس و لێکدانــەوەی بابەتەکانــی نێــو دەســتووری 
ــە هەســتی مەســئوولییەتی تێکۆشــەرانی  ــە ل ــە ناســیارییەک ک ــرەدا بەســتراوەتەوە و ب کاری کۆنگ
دێموکراتــم هەیــە، دڵنیــام کــە ئــەو بەشــدارییە بــە ڕادەی دڵخــواز دەبێــت و هــەر بۆیــەش دەتوانــم 
بڵێــم لــە ئێســتاوە لــە ســەرکەوتنی کۆنگرەکەمــان دڵنیــام. بەســترانی ئــەم کۆنگرەیــە لــە ئێــوەی 
ــی خەڵکــی کوردســتانی  ــە هەمــوو کۆمەاڵن ــە هەمــوو تێکۆشــەرانی دێموکــرات و ل خۆشەویســت، ل

ئێــران و لــە تــەواوی دۆســتانی گەلەکەمــان پێــرۆز بــێ.
ــە:  ــان بەتاڵ ــی حیزبیم ــە هاوڕێیان ــگای دوو دەســتە ل ــزب دا جێ ــرەی حی ــی کۆنگ ــە کۆبوونەوەکان ل
یەکــەم ئــەو هاوڕێیانەمانــن کــە لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەی دەهــەم و یازدەهــەم دا لــە مەیدانــی 
بەربەرەکانــی لەگــەڵ دوژمــن، لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامی دا یــان بــە هــۆی تێرۆریســتەکانی 
ڕێژیمــی ئیســامییەوە شــەهید کــراون و درێژەدانــی ڕێگاکەیانیــان بــە هاوســەنگەرانیان ســپاردووە. 
ــان  ــەوەی هەســتی ئازادیخوازانەی ــەر ئ ــە ب ــا ل ــە تەنی ــەن ک ــەو تێکۆشــەرە بەئەمەگان ــش، ئ دووهەمی
لە دڵ دایــە و دڵیــان بــۆ بەختەوەریــی گەلەکەیــان لــێ دەدا کەوتوونەتــە ئەشــکەنجەگاکانی کۆمــاری 
ئیســامییەوە و لەگــەڵ دڕندانەتریــن شــێوەکانی ڕەفتــاری دژی ئینســانی ڕووبــەڕوون. لەنێــو ئــەو 
خۆشەویســتانەدا بەجێیــە یادێــک لــەو حــەوت تێکۆشــەرە بکەینــەوە کــە پاییــزی ســاڵی ڕابــردوو لــە 
ــی  ــە پیاوکوژەکان ــەوە تەســلیم ب ــەوەی ئیســامیی کوردســتانی عێراق ــی بزووتن ــەن چەکدارەکان الی

کۆمــاری ئیســامی کرانــەوە.

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
کۆنگــرەی ئەمجــارە هێنــدێ سرووشــتی تایبەتیــی پێــوە دیــارن کــە حــەز دەکــەم لێــرەدا ســێ 
ــەواو ئەمــە یەکــەم  ــەوە کــە دوای دە ســاڵی ت ــە زەق بکەمــەوە: یەکــەم ئ ــەو سرووشــتە تایبەتییان ل
کۆنگرەیــە کــە نوێنەرانــی هەمــوو تێکۆشــەرانی دێموکراتــی تێــدا بەشــدارن و ئێســتا کە لەم ســاڵۆنەدا 
لــە دەوری یــەک دانیشــتووین، لــە دەرەوەی ســاڵۆنی کۆنگــرە ڕێکخراوەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
شــک نابەیــن کــە هەســت بــکا نوێنــەری لــەم کۆنگرەیــەدا نییــە. ئەمــە ئاکامــی ئــەو بڕیــارە درووســت 
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ــەوە  ــی حیزب ــارەی یەک خســتنەوەی ڕیزەکان ــە کــە کۆنگــرەی دەهەمــی حیزبەکەمــان لەب و بەجێیەی
دەری کــرد و درێــژەی ئــەو ڕۆژە مێژووییەیــە کــە ناومــان نــا »ڕۆژی وەســەریەک کەوتنەوەی 
بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران«. دەبــا ئــەو دەســکەوتە مێژووییــە وەک 

هەیــە چــاوی لــێ بکەیــن و بــە هەمــوو توانامانــەوە هەوڵــی پاراســتنی بدەیــن.
ــران  ــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ ــەم کۆنگرەیەمــان دوا کۆنگــرەی حیزب ــە کــە ئ دووهــەم ئەوەی
لــە ســەدەی بیســتەم دایە و کۆنگــرەی دادێ دەکەوینــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســت و یــەک. 
چەرخــی بیســتەم بــە هەمــوو ئاڵوگــۆڕە گرینــگ و سەرســوورهێنەکان و هەمــوو ڕووداوە خــۆش 
و ناخۆشــەکانیەوە خەریکــە بەجێمــان دێڵــێ و جێــگا بــۆ چەرخێکــی تــازە چــۆڵ دەکا کــە بێگومــان 
زۆر ئاڵوگــۆڕ و پێشــکەوتنی گرنگتــر وسەرســوڕهێنتر بــە خۆیــەوە دەبینــێ. بــەو پێیــە بڕیــار و 
پەســندکراوەکانی ئــەم کۆنگرەیەمــان دەبــێ جۆرێــک گەاڵڵــە بکریــن کــە حیزبەکەمــان بــۆ چوونــە نێــو 

ــازەوە ئامــادە بکــەن. ســەدەیەکی ت
ســێهەمیش ئەوەیــە کــە ئــەم کۆنگرەیــە لــە هەلومەرجێــک دا دەبەســترێ کــە حیزبەکەمــان بــە یەکێــک 
لــە دژوارتریــن قۆناخەکانــی خەبــات و تێکۆشــان دا تــێ دەپــەڕێ و بــەم هۆیــەوە، بەشــێک لــە 
هاوڕێیانمــان تووشــی ناهومێــدی بــوون و وەدوادی ژیانــی تایبەتیــی خۆیان کەوتــوون. لەحاڵەتێک دا 
ئەوانــەی خەباتگێرانــی واقیعییــن قــورس و قایــم ڕاوەســتاون و لەگــەڵ کەنــد و کۆســپەکانی ســەر 
ڕێــگای خەبــات بەربەرەکانــێ دەکــەن. هــەر بۆیــە بــۆ ڕێزلێنانــی ئــەو کەســانە کــە لــە هەمــوو 
هەلومەرجێــک دا ئــااڵی خەباتــی حیــزب و گەلەکەیــان شــەکاوە ڕادەگــرن و ناهومێــدی ناناســن، 

ــی خۆڕاگــر«. ــاو بنێیــن« کۆنگــرەی خەباتگێڕان ــەم کۆنگرەیەمــان ن پێشــنیار دەکــەم ئ
ــان دا  ــی سیاســیی حیزبەکەم ــە ژیان ــگ ل ــا ئێســتا زۆر ڕووداوی گرین ــەوە ت ــرەی دەهەم ــە کۆنگ ل
هاتوونــە پێــش و هێنــدێ ئاڵوگۆڕیــش بەســەر هەلومەرجــی ئێــران و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
و جیهــان دا هاتــوون کــە هــەوڵ دەدەیــن بەشــێکیان بخەینــە بەربــاس. گومانیــش لــەوەدا نییــە کــە هــەر 
ــێ  ــن، دەب ــەوە دەری دەکەی ــات و تێکۆشــانی حیزبەکەمان ــازەی خەب ــارەی قۆناخــی ت بڕیارێکــی لەب
ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی تێــدا ڕەچــاو بکرێــن و شــوێنەواری لەبــار و نالەبارەکانــی هــەرکام لــە ڕوداوەکانــی 

چەنــد ســاڵی ڕابــردوو لەســەر تێکۆشــانی حیزبەکەمانــی تێــدا لــە نــەزەر بگرێــن.

١- وەزعی نێونەتەوەیی
 ئەگــەر بمانــەوێ گرینگتریــن تایبەتمەندییەکانــی وەزعــی نێونەتەوەیــی بخەینــە بەرچــاو و لێیــان 

ورد بینــەوە، ئــەم دیاردانــەی خوارەوەمــان بەڕوونــی دێنــە بەرچــاو:

پاشماوەکانی شەڕی سارد
لەگــەڵ ئــەوەی شــەش ســاڵ بەســەر ڕووخانــی بلووکــی سۆسیالیســتی و تەواوبوونــی دەورانــی 
ــووە.  ــە شــوێنەوارەکانی شــەڕی ســارد ڕزگاری نەب ــان ل ــردووە، هێشــتا جیه شــەری ســارددا ڕاب
ئــەوەی نــاوی نرابــوو نەزمــی نوێــی جیهانــی، ئەگەرچــی هەرگیــز بەڕوونــی تەعریــف نەکــرا، بــەاڵم 
ــک  ــوو بڕیارێ ــی هەم ــان و کەوتن ــی جیه ــەک قوتبی بوون ــە مەبەســت ی ــوو ک ــووان ڕوون ب ــۆ هەم ب
لەبــارەی گیروگرفتــە نێونەتەوەییەکانــەوە بــە دەســتی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریکایــە. دیــارە لــەو 
ماوەیــەدا دەوڵەتــی ئەمریــکا هەوڵــی تــەواوی خــۆی بــۆ چەســپاندنی ئــەم یــەک قوتبییــە داوە و حاشــا 
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لــەوە ناکــرێ کــە تــا ڕادەیەکیــش لــەو بارەیــەوە ســەرکەوتووە. چونکــە لەبــارەی زۆر گیروگرفتــی 
نێودەوڵەتانــەوە ئــەوە ئەمریــکا بــووە کــە قســەی کۆتایــی کــردووە و بیروبۆچوونەکانــی خــۆی 
بردۆتــە پێــش، هەرچەنــدە زۆر جاریــش ئــەم دەســکەوتەی لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی مافــی ڤیتــۆ لــە 

ئەنجومەنــی ئاسایشــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دا بــە دەســت هێنــاوە.
بــەو حاڵــەش بــە هیــچ جــۆر ناکــرێ بڵێیــن دنیــای ئەمــڕۆ بــە یەکجــاری بۆتــە جیهانێکــی یەک قوتبــی، 
چونکــە ئیمکانــی درووســت بوونی قوتب بەنــدی بــە شــێوەیەکی دیکــە هەتــا دێ زیاتــر دەبــێ و 
زۆر نیشــانە لــە دەســت دا هــەن کــە لــە داهاتوویەکــی نیزیــک دا هێنــدێ قوتبــی دیکــە لــە بەرامبــەر 
دەســەاڵت و نفــووزی ئەمریــکادا ســەر هــەڵ دەدن. مــەرج نییــە ئــەو قوتب بەندییــە حەتمــەن بــاری 
نیزامیــی هەبــێ و لــە شــێوەی هێنــدێ پەیمانــی نیزامیــی وەک دوو پەیمانــی ناتــۆ و وەرشــەوی 
پێشــودا خــۆی بنوێنــێ. ئــەو قوتب بەند ییــە دەتوانــێ سیاســی، فەرهەنگــی و لــە هەمــووان زیاتــر 
ئابــووری بــێ. ئــەوەی هەتــا ئێســتاش بەڕوونــی دیــارە ئەوەیــە کــە ئورووپــا حــازر نیــە بچێتــە ژێــر 
ــەوێ وەک  ــواری سیاســی دا دەی ــە ب ــووری و هــەم ل ــی ئاب ــە مەیدان ــکا و هــەم ل ــی ئەمری ڕێبەرایەتی
ــووری و نیزامــی،  ــی ئاب ــەوەی زۆر پەیمان ــەوە. لەگــەڵ ئ ــکا بجووڵێت ــە ئەمری قوتبێکــی ســەربەخۆ ل
ئەمریــکا و ئورووپــا پێکــەوە کــۆ دەکەنــەوە، ئورووپــا بــە دوای شەخســییەتی ســەربەخۆ لــە نفــووزی 
ئەمریــکادا دەگــەڕێ و لــە هێنــدێ مەیدانیــش دا ئــەو بەرەوڕووبوونەوەیــە بەڕوونــی هەســت پــێ 
دەکــرێ. ئەگــەر ســەرنجێک بدەینــە هــەوڵ و تەقەالکانــی ئورووپــا بــۆ زیادکردنــی نفــووزی خــۆی 
ــر نەچــێ کــە  ــۆ دەر دەکــەوێ. ئەوشــمان لەبی ــی ب ــە جوان ــی نێوەڕاســت دا ئەمەمــان ب ــە ڕۆژهەاڵت ل
یەکیەتیــی ئورووپــا هەتــا دێ زیاتــر دەچەســپێ و ســاڵی 1٩٩٩ کــە یەکیەتیــی دراویــی ئورووپــا 
بــە کــردەوە پیــادە دەکــرێ، واڵتانــی ئورووپایــی لــە زۆر بــارەوە لــە شــکڵی واڵتێکــی یەکگرتــووی 

بەهێــزدا خــۆ دەنوێنــن.
ژاپــۆن ئەگەرچــی لەبــاری سیاســی و لەویــش زیاتــر لەبــاری نیزامییــەوە بــە هیــچ جــۆر ناکــرێ 
لــە بــاری ئابوورییــەوە بۆتــە  بکەوێتــە مەیدانــی به ربه رەکانــی لەگــەڵ ئەمریــکا، بــەاڵم لەمێــژە 
ــی لەشکرکێشــی  ــێ کــە دەوران ــر ب ــەو ڕاســتییەمان لەبی ــکا. ئەگــەر ئ ڕەقیبێکــی سەرســەختی ئەمری
و بەکارهێنانــی هێــزی نیزامــی بــۆ ســەپاندنی دەســەاڵتی کۆنۆلیالیســتی تــا ڕادەیەکــی یەکجــار 
زۆر بەســەر چــووە، دەتوانیــن بڵێیــن ژاپــۆن لــە دوا ڕۆژدا زیاتــر و زیاتــر وەک قوتبێــک دەتوانــێ 
حیســابی لەســەر بکــرێ. بــە تایبەتــی جێــگای ســەرنجە کــە ژاپــۆن هەوڵێکــی جیددیــی بــۆ پێکهێنانــی 
ــی ئاســیا  ــی ڕۆژهەاڵت ــی جنووب ــی گەالن ــی یەکیەتی ــی ئەندام ــەڵ واڵتان ــی لەگ ــی بازرگان یەکیەتییەک
ــە ئێســتاوە دەکــرێ »ئا.ســی. ئــان« و ناوچــەی ئــازادی  )ئا.ســی.ئان( دەســت پــێ کــردووە. هــەر ل
بازرگانــی ئەمریــکای شــیمالی »نەفتــا« و یەکیەتیــی ئورووپــا بــە ســێ قوتبــی گرینگــی دنیــای 

ــن. ــەم دابنێی چەرخــی بیســت و یەک
چیــن وەک واڵتێکــی گرنگــی ئەندامــی هەمیشــەیی ئەنجوومەنــی ئاسایشــی ڕێکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان کــە نیزیکــەی چــوار یەکــی حەشــیمەتی دنیــای لــە خۆیــدا جــێ کردۆتــەوە، لــە بــاری 
نیزامییــەوە یەکێــک لــە دەســەاڵتە گــەورە ئەتۆمییەکانــە، لــە بــاری ئابوورییــەوە هێشــتا بــە شــێوەی 
ــی  ــەی هەڵدان ــن پل ــەدا خێراتری ــەو کات ــە نیزامــی سۆسیالیســتی دەکا و هــەر ل ــڕەوی ل بنەڕەتــی پەی
ئابووریــی لــە نێــو واڵتانــی جیهــان دا هەیــە، دەتوانــێ لە دواڕۆژدا وەک قوتبێک ســەر هەڵ بدا و وەک 
ڕەقیبێــک خۆیــی بنوێنــێ. لــە الیەکــی دیکــەوە ڕووســیە کــە بەتەنیــا زیاتــر لــە ســێ لــە چــواری هەمــوو 
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ــزی ئەتۆمییشــی  ــە و جبەخانەیەکــی بەهێ ــووە و هەی ــە دەســت دا ب خاکــی شــووڕەویی پێشــووی ل
لــە یەکیەتیــی شــووڕەوی بــۆ بەمیــرات بەجــێ مــاوە، لەگــەڵ هەمــوو ئــەو گیروگرفتــە ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتییانــەی لەگەڵیــان بەرەوڕوویــە، هێشــتا ســەودای زیندووکردنــەوەی دەســەاڵتی یەکیەتیــی 
شــووڕەویی لەســەر دایــە و بەشــێکی زۆر لــە کۆمەڵــی ڕووســیە خــەون بــە ڕۆژێکــی واوە دەبینــێ. 
ئــەوە کــە دوومــای ڕووســیە لــە کۆبوونــەوەی 1٥ی مارســی 1٩٩٦ ی خــۆی دا پــڕۆژەی هێــزە 
ــی  ــەرزی یەکیەتی ــاری مانگــی دێســامبری 1٩٩1ی شــوڕای ب ــۆ هەڵوەشــاندنەوەی بڕی ــی ب چەپەکان
کۆمارەکانــی شــووڕەویی ســەبارەت بــە هەڵوەشــانی یەکیەتیــی شــووڕەوی، بــە زۆربــەی دەنگــەکان 
پەســند کــرد، بەڵگەیەکــی ئــەم ڕاســتییەیە. گیروگرفتــە ئابوورییەکانــی ڕووســیە هەرچەندیــش گــەورە 
ــووری  ــۆ پێشــکەوتنی ئاب ــە ئێمکاناتێکــی یەکجــار زۆری ب ــەو واڵت ــە ئ ــان بچــێ ک ــێ لەبیرم ــن، ناب ب
هەیــە و بــەو ڕابــردووەوە کــە خەڵکــی ئــەو واڵتــە لــە کار و تێکۆشــان و فیــداکاری دا هەیانــە، هەمیشــە 
لێیــان چــاوەڕوان دەکــرێ کــە لەژێــر بــاری گیروگرفتــەکان دا ڕاســت بنــەوە و جارێکــی دیکــە وەکــوو 

قوتبێــک لــە جیهــان دا ســەر هــەڵ بڕنــەوە.

شەڕ و ئاڵۆزیی ناوچەیی
ئــەوەی پتــر لــە هەمــوو شــتێک مــاوەی نێــوان کۆنگــرە دەهــەم و یازدەهەمــی حیزبەکەمــان زەق 
دەکاتــەوە، مانــەوەی هێنــدێ شــەڕ و ئاڵۆزیــی ناوچەیــی و درووســت بوونی هێنــدێ ناوچــەی تــازەی 
ئــاژاوە لــە جیهان دایــە. ئاڵۆزییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، یوگوســاڵویی پێشــوو، ئەفغانســتان، 
نێــوان هێنــد و پاکســتان، نێــوان ئازەربایجــان و ئەرمەنســتان، نێــوان تورکیــە و یۆنــان و هــی تــر بــەم 
یــان بــەو شــێوەیە هــەر بــەردەوام بــوون و لــە هێنــدێ شــوێنی دیکــەش وەک »ڕوانــدا« و »زائیــر« 
قەیــران ســەری هەڵــدا. بــە تەواوبوونــی شــەڕی ســارد و کۆتایی هاتنــی ملمانێــی ئاشــکرای نێــوان 
قوتبــە جیهانییــەکان چــاوەڕوان دەکــرا لــە چارەســەری گیروگرفتــە ناوچەیــی و نێونەتەوەیــەکان دا 
ــەت  ــە ڕواڵ ــەوەی ب ــەوە یەکگرتــووەکان. کەچــی لەگــەڵ ئ ــە ڕێکخــراوی نەت ــر بدرێت نەخشــێکی زیات
ئــەو ڕێکخــراوە لــە نێوبژییــەکان دا چاالکانەتــر دەجوواڵیــەوە، ئاشــکرا دیــار بــوو ئــەوەی دارولەلــە 
دادەنــێ و لــە پشــتی پــەردەوە بڕیــاری یەکجــاری دەردەکا، دیســان هــەر دەوڵەتــە گــەورەکان و بــە 
تایبەتــی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریکایــە. ئەگــەر ئــەو ڕاســتییە وەبیــر خۆمــان بێنینــەوە کــە زۆر لــە 
بڕیارەکانــی ئەنجومەنــی ئاسایشــی ئــەو ڕێکخــراوە چەندنیــن ســاڵە بــە جێبەجێ نەکــراوەی ماونــەوە، 
ئــەودەم بــە باشــی بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان چــۆن بەکــردەوە 

کراوەتــە ئامرازێــک بــۆ بەڕێوەبردنــی سیاســەتی هێنــدێ لــە دەســەاڵتە گــەورەکان.
ئــەوە کــە ئەمریــکا و لەگــەڵ ویشــدا هاوپەیمانەکانــی هــەوڵ دەدن بــۆ خۆیــان لەبــاری چارەســەری 
گیروگرفتــە ناوچەییەکانــی جیهانــەوە بڕیــار بــدەن و لــە ڕاســتیدا نەخشــێکی کاریگــەر بــۆ ڕێکخــراوی 
نێونەتەوەیــی ناهێڵنــەوە بەجێــی خــۆی، عەیبــی بنەڕەتیــی کارەکــە لەوەدایــە کــە ئــەو دەوڵەتانــە 
ــا  ــە و ئەگــەر هەیانبــێ تەنی ــەکان نیی ــان بــۆ چارەســەری ناکۆکیی پێوانەیەکــی دیاریکــراو وەک یەکی
قازانجــی خۆیانــە. وەک دەبینیــن لــە حاڵێکــدا هێنــدێ شــوێن بــە تونــدی پــێ لەســەر بەڕێوەچوونــی 
بڕیارەکانــی ئەنجومەنــی ئاســایش دادەگــرن، لــە هێنــدێ جێــگا نــەک هــەر ئــەو کارە ناکــەن، بەڵکــوو 
بــۆ خۆیــان دەبنــە کۆســپی جێبەجێ بوونــی ئــەو چەشــنە بڕیارانــە. بێجگــە لــەوە، لــەو جێگایانــە کــە 
مەســڵەحەتی خۆیانــی تێــدا دەبینــن بــە هەمــوو شــێوەیک و تەنانــەت بــە دەســتێوردانی چەکدارانــەش 
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ــە جێگایەکــی دیکــە دەســت لەســەر دەســت  ــۆزی دەگــرن، کەچــی ل ــی شــەڕ و ئاڵ پێشــی پەرەگرتن
دادەنیشــن و دەبنــە تەماشــاچیی ڕووداوەکان.

ڕک بەرکەی چەکدارکردن و سیاسەتی بانێک و دوو هەوا
ئەگەرچی یەکێک لە مەســەلە هەرە گرینگەکانی ئەمڕۆی دنیا کە بەشــێک لە ئێنێرژیی ڕێکخراوی 
نێونەتەوەیــی و دەوڵەتــە گەورەکانــی بــە خۆیــەوە خەریــک کــردووە هــەوڵ و تەقــەالی چــەک داماڵین 
ــە  ــە دەوڵەت ــدی ب ــدەی پێوەن ــەاڵم ئەوەن ــە، ب ــە کۆمەڵ کوژەکان ــەوەی چەک ــە باڵوبوون و پێشــگیری ل
گــەورەکان و کۆمپانیــا چــەک فرۆشــەکانەوە هەیــە، هــەوڵ و تەقەالکــە ڕاســت بەپێچەوانەیــە. ئــەون 
لــە هەمــوو دەرفەتێــک بــۆ ترســاندنی هێنــدێ لــە واڵتانــی کڕیــاری چــەک لــە مەترســیی دراوســێکانیان 
کەڵــک وەرەدەگــرن و تێ دەکۆشــن چەنــدی بکــرێ زیاتــر کەلوپــەل و ئامرازی شــەڕیان پێ بفرۆشــن. 
لــە بــەر ئــەوەش کــە ئــەوە دەوڵــەت و کۆمپانیایانــە بمانــەوێ و نەمانــەوێ لــە ڕک بەرکــەی ڕاکێشــانی 
قازانجــی ئابــووری دان، زۆر جــار دەبینــرێ کــە بەئاشــکرا و بــە نهێنــی قــەراردادە نێــو نەتەوەییــەکان 
پێشــێل دەکــەن و چــەک و کەرســتەی شــەڕ تەنانــەت بــەو دەوڵەتانــەش دەفرۆشــن کــە قەدەخــەی 

چەکدارکردنیــان خراوەتــە ســەر.
ئاکامــی ئــەم وەزعــە ئەوەیــە کــە لــە حاڵێکــدا ســەدان میلیــۆن کــەس لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی 
ــارد دۆالر  ــرە هــەزاران میلی ــن، ســااڵنە ســەدان و بگ ــەوە دەژی ــی هەژاریی ــە خــوار خەت ــان دا ل جیه
خەرجــی چەکدارکــردن و خــۆ چەکــدار کــردن و بەهێزکردنــی ئەرتەشــەکان دەکرێ، لــەوەش گەڕێین 
کــە لــە زۆر واڵتــان دا یــەک لــەوان واڵتــە بەاڵلێــدراوەی خۆمــان ئــەو خــۆ چەکــدار کردنــە تەنیــا بــۆ 
بەرەنگاربوونــەوەی مەترســییەکی دەرەوە نییــە و بەشــێکی زۆری بــە مەبەســتی ســەرکوت کردنی 
موخالیفانــی نێوخۆیــی و کپ کردنــی هــەر دەنگێکی ناڕەزایی و هەر ویســتێکی دێموکراســیخوازانەیە.
ــە پەرەگرتــن  ــان بــۆ پێشــگیری ل ــە گــەورەکان هەمــوو هەوڵــی خۆی ــە الی دیکــە، ئەگــەر دەوڵەت ل
ــە کارێکــی زۆر  ــەن ک ــەکار دەب ــوژەکان ب ــە کۆک ــەوەی تەکنیکــی درووســت کردنی چەک و باڵوبوون
پەســندە، بــە هیــچ جــۆر بیــر لــەوە ناکەنــەوە کــە بــۆ خۆشــیان ئەو جــۆرە چەکانەیان لەنێو بــەرن، یان 
النیکــەم دەســت لــە پەرەپێــدان و زۆرتــر کردنیــان ڕابگــرن. لــەوەش زیاتــر، ئــەوان دروســت کردنی 
ئــەوە جــۆرە چەکانــە هــەر بــۆ بەشــێک لــە واڵتانــی دیکــەی دنیــا بــە تــاوان دەزانــن و بــۆ بەشــەکەی 
ــی  ــا دەســتیان وەچەک ــی دەدەن ت ــوو بۆخۆشــیان یارمەت ــەن، بەڵک ــەر پێشــگیری ناک ــەک ه ــە ن دیک

ئەتۆمــی و چەکــە کۆمەڵ کوژەکانــی دیکــە ڕابــگا.
بــۆ نیشــاندانی ئــەو ڕاســتییە باشــە وەبیــر بێنینــەوە کــە لــە کاتێکــدا واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا 
بــە تونــدی داوای قەدەغەکردنــی تاقی کردنــەوە ئەتۆمییــەکان دەکا، کۆنگــرەی ئــەو واڵتــە دەیــەوێ 
ــی  ــە کۆنفڕانســی مانگ ــزرێ. ل ــکا بپارێ ــۆ ئەمری ــە ب ــەو جــۆرە تاقی کردنەوان ــی ئ ــی بەڕێوەبردن هەق
ســێپتامبری 1٩٩7ی نوروێــژ بــۆ قەدغەکردنــی بەکارهێنانــی مینــە نەفەرکوژەکانیــش دا کــە نوێنەرانــی 
زیاتــر لــە 120 واڵتــی تێــدا بەشــدار بــوون، دیتمــان کــە واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا داوای دەکــرد 
ئەمریــکا لــەو پەیمانــە دەڕهاوێــژرێ و ســنوورەکانی نێــوان کــۆرەی شــیمالی و کــۆرەی جنووبییــش 
نەکەونــە بــەر بڕیــاری قەدەغەکردنــی مینــە نەفەرکــوژەکان. هەروەهــا لــە کۆنفڕانســی ئۆتــاوای 
کانــاداش دا ئەمریــکا و هێنــدێ واڵتــی گــەورەی دیکــە حــازر نەبــوون پەیمانــی قەدەخە کردنــی مینــە 

نەفەرکــوژەکان ئیمــزا بکــەن.
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تێرۆریزم
گیروگرفتــە  لــە  یەکێــک  دەوڵەتیشــەوە  تیرۆریزمــی  بــە  تێرۆریــزم  پەرەگرتنــی  و  مانــەوە 
چارەســەرنەکراوەکانی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو لــە ڕادەی جیهانی دایــە. ئەگەرچــی ئاگــری تیرۆریــزم 
بۆتــە ماڵــی دەســەاڵتە گەورەکانیــش و ئەمریــکاش وەک یەکەمیــن دەســەاڵتی  بــەر  بەرەبــەرە 
ــی  ــرە هەنگاوێک ــا ئێ ــەاڵم ت ــردەوە دژی ئینســانییەی چاشــتوە، ب ــەو ک ــی ئ ــی تاڵ ــا تام ــڕۆی دنی ئەم
کاریگــەر بــۆ بنەبڕکردنــی ئــەو ڕەفتــارە دژی ئەخاقییــە نەهاوێــژراوە و بەشــێک لــە دەوڵەتــەکان بــۆ 
پاراســتنی هێنــدێ قازانجــی ئابــووری و بازرگانــی چەنــدی بۆیــان کرابــێ خۆیــان لــە وشــک کردنــی 
ســەرچاوی کــردەوە تیرۆریســتییەکان بــواردووە و زیاتــر لــەوە کــە بــۆ دیتنــەوەی عامیانــی کارە 

تیرۆریســتییەکان تــێ بکۆشــن، هەوڵــی پووش بەســەرکردنی ئــەو کارانەیــان داوە.
ــە ئاکامــی ئــەو سیاســتە شل وشــەوێقەی دەوڵەتــە دەســەاڵت بە دەســتەکان دا دەبینیــن کــە نــەک  ل
هــەر گیانــی هــەزاران و دەیــان هــەزار کــەس لــە شــوێنە جیاجیاکانــی جیهــان دا بۆتــە قوربانیــی 
دەســتی ئــەو تاقمــە تێرۆریســتییانە کــە لــە الیــەن هێنــدێ دەوڵەتــی وەک کۆمــاری ئیســامییەوە بــەر 
دەدرێنــە گیانــی موخالیفانیــان، بەڵکــوو دەوڵەتــە تیرۆریســت پــەروەرەکان لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی 
هەڕەشــەی تیرۆریســتییەوە کەوتوونەتــە بــاج ئەســتاندن لــە دەوڵەتــە گەورەکانیــش و بــە کــردەوە 

ــان بەســەریان دا ســەپاندوە. ویســتەکانی خۆیانی

 ٢- ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نــەک هــەر بــۆ دانیشــتووانی ناوچەکــە گرینگــە، بەڵکــوو لــە لێکدانــەوە 
نێونەتەوەییــەکان و بــە تایبەتــی لــە ســتراتیژیی دەوڵەتــە گەورەکانیــش دا گرینگییەکــی تایبەتیــی 
هەیــە. لــە بــاری جوغرافیاییــەوە ئــەم ناوچەیــە کەوتۆتــە ســێ ڕێیانــی ســێ قــاڕەی ئاســیا و ئافریقــا 
و ئورووپــا. لــە بــاری ئابــووری و ســەرچاوە ژێرزەمینییەکانــەوە ئــەو ناوچەیــە زۆر دەوڵەمەنــدە و 
زیاتــر لــە نیــوەی تــەواوی پاشــەکەوتی نەوتــی دنیــا لــەم ناوچەیــەدا هەڵکەوتــووە. زۆر مەســەلەی 
دیکــەش لــە گرینگــی و بایەخــی ئــەم ناوچەیــە زیــاد دەکــەن و هــەر بۆیــەش ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
مەیدانێکــە بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەی سیاســەت و قازانجــی هێــزە جۆراوجــۆرە نێــو نەتەوەییــەکان. 
ئەگــەر بمانــەوێ دیمەنێکــی گشــتی لــە وەزعــی ئێســتای ئــەم ناوچەیــە بکێشــینەوە، ئــەم دیاردانەمــان 

بــە زەقــی دێنــە بەرچــاو:

کێشەی نێوان عەڕەب و ئیسرائیل 
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو هیــوا و هومێــدە کــە پــاش ئیمزاکردنــی ڕێککەوتن نامــەی ئوســوول لــە نێــوان 
فەلەســتینییەکان و دەوڵەتــی ئیســرائیل لــە واشــنگتۆن بــۆ ســەقامگیربوونی ئاشــتییەکی بــەردەوام و 
هەمووالگــر لــە نێــوان واڵتانــی عەڕەبــی و ئیســرائیل دا پەیــدا ببــوو، بــە دەســەاڵت گەیشــتنی بــەرەی 
لیکــوود لــە دوا هەڵبژاردنــی ئیســرائیل دا ڕەوتــی ئاســایی بوونەوەی پێوەندییــە ناوچەیەکانــی و 
وتووێژەکانــی ئاشــتیی بــەرەو دوا گێڕایــەوە و کۆســپی گــەورەی خســتە ســەر ڕێــگای ســەرکەوتنی 
ــەوڵ  ــە ه ــگای دڵخۆشــییە ک ــەوە جێ ــەروەری. ئ ــی ئاشــتی و دادپ ــەی الیەنگران ویســتی خێرخوازان
و تەقــەالی ئاشــتیخوازانە تــا ئێســتا بەردەوامــە و توندڕۆیــان و موخالیفانــی ئاشــتی لــە هــەر دوو 
ــۆ  ــەوەی ب ــە کار بخــەن. بــەاڵم ئ ــەرەی عەڕەبــی و ئیســرائیلی دا نەیانتوانیــوە ڕەوڕەوی ئاشــتی ل ب
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ــوە،  ــوارەدا بەدەســت نەهات ــەو ب ــەر پێشــکەوتنێکی زۆر ل ــەک ه ــە ن ــە ک ــووان ئاشــکرایە ئەوەی هەم
بەڵکــوو ئــەو ڕێککەوتننامانــەی کــە پێشــتر ئیمــزا کرابــوون جێبەجــێ نەکــراون و حکوومەتــی 
لیکــوود لــە ژێربــاری بەشــێک لــەو بەڵێنانــەش دەرچــووە کــە پێشــتر حکوومەتــی حیزبــی کریــکار بــە 

ــوون. فەلەســتینییەکانی داب
سەرســەختیی نەتەنیاهــوو لــە بەرامبــەر داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی فەلەســتین دا، مــل نەدانــی بــە 
ــی  ــەی ڕەوت ــاری پێچەوان ــدێ بڕی ــی هێن ــراوەکان، دەرکردن ــە ئیمزاک ــی ڕێککەوتننام جێبەجــێ کردن
ئاشــتی و چاوەڕوانیی لە ڕادەبەدەری لە یاســر عەرەفات و دەوڵەتی فەلەســتین لە ســەرکوت کردنی 
ڕێکخــراوە توندڕەوەکانــی فەلەســتین دا، لــە الیــەک بیانــووی باشــی داوەتــە دەســتی موخالیفانــی 
وتووێــژی ئاشــتی بــۆ ئــەوەی هــەوڵ و تەقــەالی ئاشــتیخوازانە بــە بێهــودە بزانــن و کۆســپ لەســەر 
ڕێــگای بەرەوپێــش چوونــی وتووێــژەکان دروســت بکــەن، لــە الی دیکــەش مەوقیعییەتــی یاســر 
عەرەفاتــی زۆر الواز کــردووە. نەتەنیاهــوو دەیهــەوێ بــێ ئــەوەی ئیمتیازێکــی دابــێ بــە گەلــی 
یاســر  بگەیەنــێ،  بەجــێ  ئیســرائیلیش  ئیمزاکراوەکانــی  قــەرارە  قــەول و  تەنانــەت  فەلەســتین و 
عەرەفــات بببێتــە ژاندارمــی ئیســرائیل و تــەواوی موخالیفانــی ئاشــتی لەگــەڵ ئیســرائیل ســەرکوت 
بــکا. ئاشــکرایە کــە بەجێ هێنانــی ئــەم داخــوازە لــە الیــەن عەرەفاتــەوە هیــچ ڕێــز و ئیعتبارێــک بــۆ 
ناوبــراو لەنێــو کۆمەڵــی فەلەســتین دا ناهێڵێتــەوە و دوور نییــە مەبەســتی بنیامیــن نەتەنیاهــووش 

ڕاســت گەیشــتن بــەو ئامانجانــە بــێ.
لــە مانگەکانــی ژووئیــە و ئوتــی ســاڵی 1٩٩7دا چەنــد تەقینەوەیەکــی خۆکوژانــە لــە ئیســرائیل 
بەڕێــوە چــوون کــە بــوون هــۆی کوژرانــی ژمارەیــک لــە خەڵکــی بێ دیفــاع. ئەو کــردەوە تیرۆریســتییە 
هــەروەک هەقــی خــۆی بــوو لــە الیــەن هەمــوو ئاشــتیخوازانی ناوچــە و جیهــان و یــەک لــەوان یاســر 
عەرفاتــەوە بــە تونــدی مەحکــووم کــرا. کەچــی ئــەم کردەوەیــە بیانــووی دایــە دەســتی نەتەنیاهــوو بــۆ 
دانانــی گەمارۆیەکــی تونــدی ئابــووری لەســەر ناوچــە خودموختــار و داخســتنی دەرگای ئیســرائیل 
ــۆن دۆالر  ــی ســەدان میلی ــەن و گەیاندن ــە ئیســرائیل کار دەک ــەزار فەلەســتینی ک ــان ه لەســەر دەی
زیانــی ماڵــی بــە ئابووریــی لەرزۆکــی حکوومەتــی فەلەســتین. ســەیر ئــەوە بــوو دوای ئــەوەش 
کــە دەرکــەوت تیرۆریســتە خۆکــوژەکان لــە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی فەلەســتینەوە 

نەهاتــوون، نەتەنیاهــوو هــەروا لــە ســەر هەڵوێســتی توندوتیــژی خــۆی مایــەوە.
ئەگەرچــی لــەو قۆناخــەی قەیــران دا ســەفەری مادلیــن ئۆلبرایــت، وەزیــری دەرەوەی ئەمریــکا بــۆ 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ڕەوتــی ئاشــتیی لــە مەترســیی لەنێوچوونــی یەکجــاری ڕزگار کــرد، 
بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکاش وەک نێوبژیکەرێکــی بێ الیــەن و 
ــە الی ئیســرائیلی دا  ــە ســەریەک ب ــەوە و ل وەک سەرپەرســتێکی بێ الیەنــی ڕەوتــی ئاشــتی ناجوڵێت
دەشــکێنێ. ئــەم سیاســەتی ئەمریــکاش کۆمــەگ بــە ئاڵۆزتــر بوونــی وەزعەکــە و بەهێزبوونــی 
هەڵوێســتی تونــدڕەوان و موخالیفانــی ئاشــتی دەکا و ڕێــگا بــۆ دەســت تێوەردانی دەوڵەتانــی وەک 

کۆمــاری ئیســامی و گێرەشــێوێنی و کارشــکێنی لــە ڕەوتــی ئاشــتی دا هەموارتــر دەکا.
ڕەوتــی ئاســایی بوونەوەی پێوەندییەکانــی نێــوان ئیســرائیل و واڵتانــی عەڕەبــی و بەرقــەرار بوونی 
ئاشــتی لەگــەڵ دراوســێی ئیســرائیلیش دا هــەر لــە ئاکامــی کارشــکێنییەکانی حکوومەتــی نەتەنیاهــوودا 
چەتــی تێ کەوتــووە. پێــش بەدەســەاڵت گەیشــتنی بــەرەی لێکــوود هیــوا بــە بەرقەراربوونــی ئاشــتی 
لــە نێــوان ئیســرائیل و ســووریە و پاشــان ئیســرائیل و لوبنانیــش دا بەهێــز ببــوو، بــەاڵم کەلەشــەقی و 
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ســەرڕەقیی ئاغای نەتەنیاهوو ئەو هومێدانەشــی بەبا دا و هەتا ڕۆژگار تێ پەڕی، دەست ڕاگەیشــتن 
بــە ئاشــتیی عادالنــە لەگــەڵ ئــەو واڵتانــەی دوورتــر خســتەوە.

ناکۆکییەکانی نێوان ئێران و میرنشینە یەکگرتووەکانی عەڕەب 
ئــەو کێشــە و ناکۆکییانــە کــە لــە ســاڵی 1٣٥0وە بــە چوونــی هێزەکانــی ئێــران بــۆ ســێ دوڕگــەی 
تونبــی گــەورە و تونبــی چــووک و ئەبوومووســا لــە نێــوان ئێــران و میرنشــینە یەکگرتووەکانــی 
عــەڕەب دا دروســت بــوون، تــا ئێــرە بــە چارەســەرنەکراوی ماونەوە. هەم ئێران و هەم میرنشــینەکان 
ئــەو ســێ جزیرەیــە بــە مڵکــی بــێ ئەوالوئــەوالی خۆیــان دەزانــن و لەگــەڵ ئــەوەی لەمێــژ ســاڵە هەوڵ 
ــا  ــەک  دا بخــرێ، ت ــە الی ــددی و ئاشــتیخوازانەوە ب ــگای وتووێژیکــی جی ــە ڕێ ــەم کێشــەیە ل دەدڕێ ئ
ئێســتا هەنگاوێــک لــەو بارەیــەوە بــەرەو پێــش نەنــراوە. ئەنجوومەنــی هاوکاریــی خەلیــج کــە شــەش 
واڵتــی عەڕەبیــی لێــوارای خەلیجــی فارســی تێــدا ئەندامــن لــەو پێوەندییــەدا پشــتیوانی لــە میرنشــینە 

عەرەبــەکان دەکا و واڵتــی دیکــەی عەڕەبییــش کــەم و زۆر پشــتی ئــەو هەڵوێســتە دەگــڕن.
بێجگــە لــەوەش، ئەگــەر ســووریە و ســوودانی لــێ دەرکەیــن، لەســەریەک جۆرێــک بەربەرەکانــی 
لــە نێــوان تێکــڕای واڵتانــی عەڕەبــی و کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دا هەیــە. چونکــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی ئەگــەر وەک گەورەتریــن واڵتــی خەلیــج ســەودای ڕێبەرایەتــی واڵتانــی دەوروبــەری 
خەلیجــی فارســی لــە ســەردایە، وەک ڕێژیمێکــی ئیســامییش ڕێبەرایەتیــی هەمــوو جیهانــی ئیســام 
ــک دا  ــە حاڵێ ــێ، ل ــەوالی خــۆی دەزان ــێ ئەماوئ ــی ب ــە ماف ــش بەشــێکیانن- ب ــی عەرەبیی ــە واڵتان -ک
هــەم واڵتانــی عەڕەبــی بــۆ خۆیــان هیــچ کام لــەو دوو پۆســتی ڕێبەرایەتییــە بــە کۆمــاری ئیســامی 
ڕەوا نابینــن و بــە تایبەتــی عەڕەبســتانی ســعوودی وەک پارێــزەری »حرمیــن« و یەکەمیــن واڵت 
کــە ئەحکامــی ئیســامیی تێــدا بەڕێــوە چــووە، هیــچ واڵتێکــی جگــە لــە خــۆی بــە شــیاوی ڕێبەڕایەتــی 
جیهانــی ئیســامی نازانــێ، و هــەم ئەمریــکا و واڵتانــی دیکــەی ســەرمایەداری کــە قازانجێکــی زۆریان 
ــاری ئیســامی بەســەر  ــاژۆی کۆم ــدەڕو و بن ئ ــی تون ــن ڕێژیم ــەوە ڕازی ناب ــە، ب ــج دا هەی ــە خەلی ل
ڕێــی ئاویــی خەلیــج و دەرووی هورمــزدا زاڵ بــێ و ڕۆژێــک لــە ڕۆژان ڕۆیشــتنی ئــازادی نــەوت بــۆ 
بازاڕەکانــی جیهــان بخاتــە مەترســییەوە. حــوزووری ڕاســتەوخۆ و بەرچــاوی هێزەکانــی ئەمریــکا 
لــە ئاوەکانــی خەلیــج و بەشــێک لــە واڵتانــی دەوروبــەری خەلیجــی فــارس دا بەڵگــەی زینــدووی ئــەم 

ڕاســتییەیە.

هێندێ مەسەلەی گرینگی دیکە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا هێنــدێ گیروگرفتــی ناوچەیــی دیکــەش هــەن کــە وەزعــی ناوچەکەیــان 
ئاڵۆزتــر و بــە گرێ و گۆڵتــر کــردووە. یــەک لەوانــە مەســەلەی کــوردە کــە پێشــینەکەی دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ســەدان ســاڵ لەمەوبــەر و هەرچــی ڕۆژگار دەگــوزەرێ بایەخــی زیاتــر پەیــدا دەکا. ئەگــەر تــا 
ســەرەتاکانی نیــوەی دووهەمــی ســەدەی بیســتەمیش لــە دەرەوی واڵتانــی کوردنشــین کــەم کــەس 
هەبــوون شــتێک بــە نــاوی مەســەلەی کــورد بناســن و دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا 
توانیبوویــان هەقیقەتــی ئــەو مەســەلەیە لــە دونیــای دەرەوە بشــارنەوە، ئیســتا لــە ئاکامــی خەباتــی 
قارەمانانــە و نەپســاوەی ڕۆڵەکانــی خەڵکــی کوردســتان و لــە ســایەی پەرەگرتنــی ئامرازەکانــی 
پێوەندیــی گشــتی دا ئــەو مەســەلەیە بــۆ هەمــوو کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکان مەســەلەیەکی ئاشــنایە 

و بیــروڕای گشــتیی مرۆڤایەتــی پێشــکەوتوو داوای چارەســەرێکی عاداڵنــەی بــۆ دەکا.
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بــەو حاڵــەش زۆربــەی زۆری دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا بــە ڕەســمی دان بــە بوونــی 
نەتــەوەی کــورد و مەســەلە ڕەواکــەی دانانێــن و بــەم جــۆرە ئــەو مەســەلەیە کــە پێوەندیــی لەگــەڵ 
چارەنووســی نیزیــک بــە ٣0 میلیــۆن ئینســان هەیــە، هــەروا بــە چارەســەرنەکراوی ماوەتــەوە. وەک 
هەمــوو کەســیش دەزانــێ، سیاســەتی حاشــاکردن لــە بوونــی کــورد و مەســەلەی کــورد دەردی 
ــە لەگــەڵ هەمــوو  ــەو میللەت دەوڵەتەکانــی واڵتانــی کوردنشــینی چارەســەر نەکــردووە و خەباتــی ئ
کەنــدو کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای و گــەورە و گرانیــی قوربانییەکانــی هەتــا دێ زیاتــر پــەرە دەگــرێ 

و پتــر لــە ڕادەی جیهانــی دا دەناســرێ و دۆســت و الیەنگــری بــۆ پەیــدا دەبــێ.
ــە.  ــە الیەکــی دیکەوەی ــە ل ــە الیــەک و تورکی ــوان واڵتانــی عەڕەبــی ل مەســەلەی دیکــە ناکۆکیــی نێ
ــاوە،  ئــەم گیروگرفتــە دوو میحــوەری ســەرەکیی هــەن، یەکیــان ناکۆکــی لەســەر دابــەش کردنــی ئ
کــە هەتــا دێ زیاتــر بایــەخ پەیــدا دەکا. بەپێــی هێنــدێ بــەراورد گیروگرفتــی ئــاو لــە هێنــدێ ناوچــەی 
جیهــان و یــەک لــەوان ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا لــە داهاتــوودا لــە گیروگرفتــی نــەوت و مەســەلەی 
نــەوت بــە گرینگتــر خــۆی دەردەخــا. میحــوەری دووەمیــش هاوکارییــە نیزامییەکانــی نێــوان تورکیــە 
و ئیســرائیلن کــە هــەم واڵتانــی عەڕەبــی و هــەم بەشــێک لــە واڵتانــی موسوڵمان نشــینی دیکــەی 

نیگــەران کــردووە.

ئاسۆی دواڕۆژ
لەگــەڵ هەمــووی ئــەو ئاڵۆزییانــە کــە لــە ناوچــەدا بــەدی دەکرێــن، وێناچــێ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
النیکــەم لــە داهاتــووی نیزیــک دا شــەڕ و ئاڵۆزییەکــی بەربــاڵو و گــەورە، بــە خۆیــەوە ببینــێ. ئەگــەر 
بەرەی لیکوود و لەســەر ســەری ئەو بەرەیەش ئاغای نەتەنیاهوو، زۆر توندڕەوی لە خۆی نیشــان 
دەدا، لــە بەرانبــەردا بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی ئیســرائیل و تەنانــەت هێنــدێ توێــژی الیەنگری بەرەی 
ــی عەڕەبــی و چارەســەری یەکجاریــی  ــەردەوام لەگــەڵ واڵتان لیکوودیــش، الیەنگــری ئاشــتییەکی ب
مەســەلەی فەلەســتینن. سەرنج ڕاکێشــە کــە لەنێــو کۆمەڵــی ئیســرائیل دا زۆر شەخســییەت و تەنانــەت 
کۆمەڵــی واش هــەن کــە بــە ڕاشــکاوی پشــتیوانی لــە پێکهاتنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆیی فەلەســتینی 
دەکــەن و واقیع بینانــە پێکهاتنــی دەوڵەتێکــی وەهــا بــە ڕێــگای هــەرە کاریگــەری دابین بوونــی ئاشــتی 

و ئارامــی و هێمنــی لــە ئیســرائیل و تێکــڕای ناوچەکــەدا دەزانــن.
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش لەگــەڵ هەمــوو ئــەو ئاژاوەگێرییانــەی دەیانــکا، وێناچــێ بوێــری خۆی 
لــە ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی جیــددی لەگــەڵ ئیســرائیل یــان واڵتانــی عەڕەبــی بــدا. ئــەم ڕێژیمــە بــۆ 
بردنەپێشــی مەبەســت و سیاســەتەکانی تائێســتا لــە تێرۆریــزم و هەاڵیســانی گیروگرفتــی نێوخۆیــی 
بــۆ دەوڵەتانــی ناوچــە کەڵکــی وەرگرتــووە و هەوڵــی داوە چەنــدی بکــرێ ڕاســتەوخۆ نەبێتــە الیەنێــک 
لــە شــەڕ و پێکهەڵپڕژانــەکان دا. ئــەوەی زیاتــر ڕیــی تــێ دەچــێ ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە 
داهاتــووش دا هــەر ئــەو ڕێگایــە درێــژە بــدا. چونکــە لەگــەڵ هەمــوو چــاووڕاو و فڕفیشــاڵەکانی 
دەرســی لــە شــەڕی هەشــت ســاڵە لــە گــەڵ عێــراق و ڕووداوەکانــی شــەڕی دووهەمــی خەلیــج 
وەرگرتــووە و دەزانــێ کــە شــەڕێکی تــازەدا کــە بێگومــان پێــی هێــزە بێگانەکانیــش دێنێتــە نێــو 

ــێ. مەســەلەکەوە، ســەرکەوتنێک بەدەســت ناهێن
مەترســیی  وادیــارە  عەڕەبییــش  واڵتانــی  لەگــەڵ  ئیســرائیل  و  تورکیــە  نێــوان  ناکۆکییەکانــی 
ــی  ــە. چونکــە ئەگــەر ســووریە و عێراق ــی چەکداران ــە ڕادەی تێکهەڵچوون ــێ ناکــرێ بگەن ــان ل ئەوەی
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ــە و  ــان لەگــەڵ تورکی ــەوەی هێنــدێ ناکۆکــی و دووبەرەکیی ــێ دەربکەیــن، ئەوانــی دیکــە لەگــەڵ ئ ل
ئیســرائیل دا هەیــە، لــە ڕیــگای دۆســتایەتی لەگــەڵ ئەمریــکاوە نوختــەی پێک گەیشــتنەوەیان زۆرە و 
بــەدوور دەزانــرێ ناکۆکییەکانیــان بگەیەننــە قۆناخــی تەقینــەوە. لەســەر یــەک ئێســتا هــەم دەوڵەتانــی 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و هــەم بــە شــێوەی گشــتی دەوڵەتــان لــە هەمــوو جیهــان دا باشــتر لــە جــاران 
ــە زەحمــەت  ــر هەڵ دەســەنگێنن و زۆر ب ــەڵ یەکت ــددی لەگ ــی ڕووبەڕووبوونەروەکــی جی ئاکامەکان

ڕێــگا دەدن ئاگــری شــەڕێکی تــەواو عەیــار لــە نێویــان دا گــەزارە دەرکێشــێ.
بێجگــە لەوانــەش، هەرچەنــد بەڕاســتی ڕەوتــی دێموکراتیــزە بوونــی کۆمــەڵ لە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت دا یەکجــار بــە سســتی دەچێتــە پێــش، بــەاڵم پێشــکەوتنی ئامرازەکانــی پێوەندیــی گشــتی و 
پێویســتی بەرینتــر بوونــەوەی پێوەندییــە ئابوورییــەکان لــە ڕادەی جیهانــی دا وەزعێکیــان پێک هێنــاوە 
کــە دەوڵەتانــی ناوچەکــەی ئێمــەش کــەم و زۆر دەالقەیــەک بــە ڕووی دێموکراســی دا بکەنــەوە. 
ــەکان  ــە ناوچەیی ــە مەترســیی هەڵگیرســانی شــەڕ و پێکدادان ــە هــەم ل ــەو ڕەوت ــی ئ بەرەوپێش چوون
کــەم دەکاتــەوە و هــەم ڕێــگا بــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتــە نێوخۆیــی و ناوچەییــەکان بــە شــێوەی 

ئاشــتیخوازانە و لــە ڕێــگای وتووێــژ و دیالۆگــەوە خــۆش دەکا.
بــەم جــۆرە پێشــبینی دەکــرێ کــە گیروگرفتــە ناوچەییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت درەنــگ یــان 
ــە ئاگــری شــەڕێکی  ــەوە و ناوچەکــە ل ــۆ بدۆزرێت ــگای ئاشــتیخوازانەدا چارەســەریان ب ــە ڕێ زوو ب
ماڵوێرانکــەری تــازە بــەدوور ڕابگیــرێ. لەگــەڵ ئــەوەی دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا 
بــە تایبەتــی ئێــران و تورکیــە تــا ئێســتا هــەر لــە هەوڵــی ســەرکوت کردنی بزووتنــەوەی کــورد 
وایــە  پێمــان  کوردســتان دان،  خەڵکــی  ڕەواکانــی  مافــە  ناســینی  بەڕەســمی  لــە  حاشــاکردن  و 
ــە ناوچەکــەدا  ــە الیــەک و هەڵکردنــی شــنەبای دێموکراســی ل ســەرنەکەوتنی ڕێگاچــارەی نیزامــی ل
لــە الیەکــی دیکــەوە دەرەتانــی چارەســەری کێشــەی کوردیــش پێــک دێنــێ. دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر 
کوردســتان دا ســەرەئەنجام یــان بــۆ خۆیــان لــە ڕاســتییەکان تــێ دەگــەن و ڕێگایەکــی جگــە لــە 
ســەرکوت بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد دەگرنــە پێــش، یــان ناچــارن دەبــن جێگایــان بــدەن بــە 
ــی خەڵکــی کــە پێداویســتییەکانی ئاخــر و ئۆخــری ســەدی بیســتەم و ســەرەتای  ــدێ حکوومەت هێن

ــێ بگــەن. ســەدەی بیســت و یەکــەم ت

٣- ئێران
هاوڕێ تێکۆشەرەکان!

ــی خــۆی  ــە جێ ــران ل ــوان دوو کۆنگــرەی حیزبەکەمــان دا ئێ ــە مــاوەی ســێ ســاڵی نی ئەگەرچــی ل
نەوەســتاوە و زۆر ئاڵوگــۆری بــە خۆیــەوە دیــون، بــەاڵم سیســتمی سیاســیی لــە واڵت دا، چەشــنی 
و  ئابــووری  و  لــە سیاســی  خەڵــک  ژیانــی  گیروگرفتەکانــی  و  واڵت  کاروبــاری  بەڕێوەبردنــی 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی، هــەر لەجێــی خۆیانــن. لــەو ماوەیەشــدا کۆمــاری ئیســامی بــۆ جارێکــی 
دیکــە نیشــانی داوە کــە زەرفییەتــی هیــچ ئاڵوگۆرێکــی قووڵــی نییــە و تــا ئــەم ڕێژیمــە لەســەر کارە 
گەالنــی ئێــران ڕووی پێشــکەوتن و بەختیــاری و ئــازادی و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی نابینــن. بــا 

ــە مەســەلەکە ورد بینــەوە. ــە نزیکــەوە زیاتــر ل ل
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درێژەی دیکتاتۆری
و  خومەینــی  ســەرکاری  هاتنــە  بــە  کــە  مەزهەبــی  بێ ڕەحمانــەی  و  تونــد  دیکتاتۆرییەکــی 
دارودەســتەکەی لــە ئێــران دا دەســتی پــێ کــردەوە و لەگــەڵ ســات بــە ســاتی تەمەنــی حکوومەتــی 
مەزهەبــی دا زیاتــر تەنگــی بــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران هــەڵ چنیــوە، لــە مــاوەی ســێ ســاڵی 
ڕابــردووش دا هــەروا لــە پەرەگرتــن دا بــوو. حیزبــە سیاســییەکانی ئۆپۆزیســیۆن و ســەندیکا و 
ڕێکخراوە ســینفییە ســەربەخۆیەکان دەرەتانی تێکۆشــانی ئازادیان نەبووە، هەموو بزووتنەوەیەکی 
ناڕەزایــی خەڵکــی بــە گرتــن و کوشــتن و ڕاونــان وەاڵمــی درایــەوە، ژنانــی ئێــران هەروەهــا لــە مــاف 
و ئازداییەکانیــان بێبــەش مانــەوە و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ تــەواوی داخــوازە سیاســی 
ــوو،  ــی هەب ــەک وەاڵم ــا ی ــەروەک هەمیشــە تەنی ــران ه ــی ئێ ــی گەالن ــووری و کۆمەاڵیەتییەکان و ئاب

ئەویــش ســەرکوت.
بــەاڵم بەڕێوەبردنــی دیکتاتــۆری لــەم قۆناخــەدا هێنــدێ شــتی تازەشــی لەگــەڵ بــوون. یەکــەم ئــەوە 
کــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم بارێکــی ڕەســمی و قانوونییــان بــە زەبــر و زەنــگ و ســەرکوت دا و 
ئەگــەر جــاران ڕەفتــاری دژی ئینســانیی چڵکاوخۆرانــی کۆنەپەرســتی لەوانــە بــوو بــە قانوون شــکێنی 
لــە قەڵــەم بــدرێ، یــان وا حیســاب بکــرێ کــە لێپرســراوان لێــی بێ خەبــەرن، ئەمجــارە بەکارهێنانــی 
ــە مەجلیســی  ــم. چونک ــی ڕێژی ــە ڕەســمییەکانی بەکرێگیراون ــە ئەرک ــە بەشــێک ل ــوو ب ــژی ب توندوتی
ــەکان  ــزە ئینتزامیی ــە هێ ــەک ڕەســمەن ســەاڵحییەتی ب ــە پەســندکردنی الیحەی شــووڕای ئیســامی ب
ــەر چــەک و  ــە ب ــا بەرن ــک پەن ــی خەڵ ــەوەی ناڕەزای ــۆ ســەرکوت کردنی خۆپیشــاندان و بزووتن دا ب
بەکارهێنانــی هێــزی نیزامــی. بــەم کارە دەســەاڵتدارنی ئێــران هێنــدەی دیکــە دەســتی پیاوکوژەکانــی 
خۆیــان لــە ســەرکوتی هەمــوو دەنگێکــی ناڕەزایــی دا ئاواڵــە کــرد و بــە شــێوەی ڕەســمی و قانوونــی! 

ئەوانیــان لــە گیانــی هاونیشــتمانیان بــەردا.
لــە بەربەرەکانــی لەگــەڵ ئازادییــە تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتییەکان دا، دووهــەم تایبەتمەندیی قۆناخی 
ئــەم دواییانــە، دوژمنایەیەتــی ئاشــکرا و بێ پــەردە و هــەر لــەو کاتــەدا دڵ ڕەشــانەی کاربەدەســتانی 
کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ ڕووناکبیــران بــوو. ڕاســتە ئــەم ڕێژیمــە هەمیشــە لەگــەڵ فکــر و قەڵــەم 
لــە ناتەبایــی دا بــووە و چەنــدی بــۆی کرابــێ مەیدانــی لــە ئازادیــی نووســین و دەڕبڕیــن بەرتەســک 
ــە مــاوەی نیزیــک بــە  ــرا، ل ــەو بارەیــەوە بین ــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا ل کردۆتــەوە. بــەاڵم ئــەوەی ل
1٩ ســاڵ دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئیســامی دا کــەم وێنــە و تەنانــەت بێ وێنــە بــوو. لــەو ماوەیــەدا 
هــەر گۆڤــار و باڵوکــراوە بــوو کــە پێشــی دەرچوونــی لــێ  دەگیــرا و هــەر ســەردەبیر بــوو کــە 
تۆمەتــی بــۆ هــەڵ دەبەســترا و زیندانــی و ئەشــکنجە دەکــرا و تەنانــەت شــەالقی لــێ دەدرا و هــەر 
نووســەر و ڕووناکبیــر بــوو کــە شــرت وگوم دەکــرا. بەســەرهاتی »عەبــاس میرعەالیــی«، »عەبــاس 
مەعرووفــی«، »ئیبراهیــم زاڵ زادە« و »فــەرەج ســەرکوهی« نموونەیەکــی کــەم، بــەاڵم زینــدوو لــە 

دوژمناییەتیــی ڕێژیــم لەگــەڵ قەڵــەم و ئەهلــی قەڵــەم و بیــری ئازادیخــوازی  و پێشــکەوتووانەن.
ــران  ــە ڕووناکبی ــەو بەشــە ل ــی ســەرکوتی ئ ــاری ئیســامی دەیانتوان ــەر کاربەدەســتانی کۆم ئەگ
بــەوە لــە الی الیەنگرانــی دەمارگــرژ )متعصــب(ی خۆیــان پاســاو بــدەن کــە گۆیــا ئەوانــە بیروبــاوەڕی 
ئایینــی و مەزهەبییــان نییــە، یــان دژی ئــەو چەشــنە بیروبــاوەڕەن، خــۆ نەیاندەتوانــی ئــەو تۆمەتــە لــە 
ڕووناکبیرێکــی وەک »عەبدولکەریــم ســروش« بــدەن، ســروش تیئۆریســیەنێکی گــەوری ئایینییــە و 
بــە هەمــوو مانــای وشــە پیاوێکــی مەزهەبییــە و بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵیش کەســایەتییەکی جێــگای 
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متمانــەی دەســەاڵتدارنی ئێرانــی ئەمــڕۆ بــووە. کەچــی هــەر کــە بــە دژی سانســۆر و خەفەقــان و بــە 
دژی بەکاربردنــی دیکتاتــۆری و زەبروزەنــگ وەدەنــگ هــات، داری تەکفیــری لــێ هــەڵ گیــرا و قوڵــە 
ــدەن،  ــێ تێــک ب ــەوەی ل ــی وتارخوێندەن ــا کۆبوونەوەکان ــێ دەنــگ دران ت ــی ڕێژیمــی ل چۆماکاغەکان

پێشــی هاتوچــۆی ئــازادی پــێ بگــرن و تەنانــەت هەڕەشــەی کوشــتنی لــێ بکــەن.
شــتێک کــە لێــرەدا جێــگای خۆشــحاڵییە ئەوەیــە کــە ئــەو ڕەفتارانــەی کاربەدەســتان لــە نێوخــۆدا 
پاشەکشــە و  بــە  ناچــار  پێشــکەوتنخوازی واڵتەکەمــان چاوترســێن و  نەیتوانــی ڕووناکبیرانــی 
بێدەنگــی بــکا و لــە دنیــای دەرەوش هاوپێوەندیــی کۆڕوکۆمەڵــە ڕووناکبیرییــەکان و الیەنگرانــی 
مافــی مــرۆڤ و بیــروڕای گشــتیی جیهانــی و تەنانــەت بەشــێک لــە دەوڵەتانیشــی بــۆ الی قوربانییانــی 
سانســۆر و زەبروزەنــگ ڕاکێشــا. لــە ئاکامــی ئــەو خۆڕاگرییــە و ئــەو هاوپێوەندییــەدا بــوو کــە ڕێژیــم 
ناچــار بــوو لــە هێنــدێ مەیــدان دا پاشەکشــە بــکا و لــە ڕشــتنی هێندێــک لــە خوێنــەکان خــۆ بپارێــزێ. 
ڕەنگــە کــەس گومانــی لــەوەدا نەبــێ کــە ئەگــەر ئــەو شــەپۆلی هاودەردییــە نەبــا کــە لــە ڕادەی 
جیهانــی دا لەگــەڵ بزووتنــەوەی ڕووناکبیــری لــە ئیــران دەردەبــڕا، »فــەرەج ســەرکوهی« هــەروەک 
ــەوە  ــە دار دەدرا. ئ ــەوە ل ــە بەرچــاوی خەڵک ــان ب ــوو، بێ سەروشــوێن دەچــوو، ی شــرت وگوم کراب
خۆڕاگــری خــۆی و هاوپێوەندیــی نێوخــۆ و دەرەوە لەگــەڵ نابــراو بــوو کــە لیســتی ئــەو تاوانانــەی 
درابوونــە پاڵــی، کــەم و کەمتــر کــردەوە و لــە دوا قۆنــاخ دا ڕێژیــم بــە ســاڵێک زینــدان لــە کۆڵــی بــۆوە.

                                                                                        
وەزعی ئابووری

لەگــەڵ هەمــوو چــاووڕاو و فڕوفیشــاڵەکانی ڕێژیــم لــە بــاری پێشــکەوتنەکانی ئێــران و ســازەندگی 
و خودکەفاییــەوە، وەزعــی ئابووریــی واڵتەکەمــان لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا لــە پێشــوو خەراپتــر 
بــووە چاکتــر نەبــووە. گرانــی و بێــکاری و دەســت تەنگی هــەروا گیروگرفتی بەشــێکی یەکجار زۆر لە 
حەشــیمەتی ٦0 میلیۆنیــی خەڵکــی ئێرانــن و تەنانــەت ڕۆژنامەکانــی ڕێژیمیــش بــاس لــەوە دەکــەن کــە 
زیاتــر لــە 40% خەڵکــی ئێــران لەژێــر خەتــی فەقــرەوە دەژیــن. دیــارە ئەمــە بــۆ واڵتێکــی دەوڵەمەنــدی 
ــە و زۆر ســەرچاوەی  ــان  دای ــی جیه ــاوەن نەوت ــی خ ــزی پێشــەوەی واڵتان ــە ڕی ــە ل ــران ک وەک ئێ
ــی وەک  ــوارە جۆراوجۆرەکان ــە ب ــووری ل ــۆ پێشــکەوتنی ئاب ــی دیکــەی ب ــی و زۆر ئیمکان ژێرزەمین
ــی  ــە بێ بەرنامەی ــە ل ــێ جگ ــی هەب ــچ دەلیلێک ــێ هی ــەن، ناتوان ــی دا ه ســەنعەت، کشــتوکاڵ و بازرگان
و بێ کیفایتــی و خراپیــی بەڕێوەبــەری )ســوء مدیریــت(ی ئــەو حکوومەتــە کــە 1٩ ســاڵە بەســەر 

چارەنووســی گەالنــی ئێــران دا زاڵ بــووە.
ــە،  ــۆ تێکۆشــانی کشــتوکاڵی هەی ــی موناســبی ب ــاو و هــەم زەوی ــە حاڵێــک دا واڵتەکەمــان هــەم ئ ل
ئێــران یەکێــک لــە گەورەتریــن واڵتانــی کڕیــاری بەرهەمەکانــی کشــتوكاڵە و ســااڵنە ســەدان هــەزار 
تــۆن گەنــم و برنــج و ڕۆن و گۆشــت و بەرهەمەکانــی دیکــەی کشــتوکاڵی لــە واڵتانــی بێگانــە 
دەکــڕێ. کارگــە و کارخانەکانــی واڵتــی ئێمــە 1٩ ســاڵ دوای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی 
ئێســتاش بەشــێکی زۆریــان بــە نیــوەی زەرفییەتــی خۆیــان و تەنانــەت بــە کەمتــر نیــوەش بەرهــەم 
دێنــن و چۆنیەتیــی بەرهەمەکانیشــیان لــە جــاران خەراپتــرە. لــە ڕاســتی دا هــەر ئەمانــش بوونــە هــۆی 
گرانیــی پێداویســتییەکانی ژیانــی خەڵــک بــە جۆرێــک کــە بەشــی هــەرە زۆری هاونیشــتمانان کڕینــی 

پێداویســتییەکانیان بــەدەر لــە توانــی ماڵیــی خۆیــان دەزانــن.
خراپیــی وەزعــی ئابــووری شــوێنەوارێکی یەکجــار نالەبــاری لەســەر ژیانــی چینــە هــەژار و 
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کەم داهاتــەکان دانــاوە و گیروگرفتێکــی یەکجــار زۆری گوزەرانــی بــۆ ئەوانــە پێــک هێنــاوە. لــەو 
ــی شــەش  ــە تەمەن ــی ل ــی ئێران ــەزار منداڵ ــان ه ــە دەی ــن ب ــە بزانی ــدە بەســە ک ــەر ئەوەن ــەوە ه بارەی
ســاڵییەوە لــە جیاتــی چــوون بــۆ مەدرەســە، بەخاتــری پەیداکردنــی بەشــێک لە موخاریجــی گوزەرانی 
بنەماڵــە هەژارەکانیــان ڕوو دەکەنــە کوورەخانــەکان، کارگەکانــی مافوورتەنیــن و دەیــان جــۆر کاری 

ــە دۆزەخ. ــێ دەبێت ــان ل ــەم جــۆرە ژیانی ــن و ب تاقەت پڕووکێ
ئەگــەر لــە ســەرەتای بــە دەســەاڵت گەیشــتنی خومەینــی و دارودەســتەکەی دا کاربەدەســتانی 
ڕێژیــم خۆیــان بــەوەوە ڕادەنــا کــە بــە دنیــای دەرەوە قــەرزدار نیــن، ئێســتا ئێــران بــە جۆرێــک 
کەوتۆتــە بــن بــاری قــەرزی دەرەوە کــە بــۆ دانــەوەی قیستەکانیشــیان لــە تەنگانەدایــە. هــەر بەپێــی 
ڕاپۆرتــی ســااڵنەی بانکــی مەرکــەزی کــە لــە مانگــی ڕەزبــەری ئــەم ســاڵ دا بــاڵو کرایــەوە، ئەگەرچــی 
ئیددیعــا کــراوە کــە بیانــی بازرگانیــی ئێــران پارســەنگی بــە الی ســادرات دایــە و ســادراتی نەوتــی 
و غەیــرە نەوتــی، خــۆی لــە 22/٥ میلیــارد دۆالر دەدا، لــە حاڵێکــدا واردات تەنیــا 1٥ میلیــارد دۆالر 
ــە ڕادەی  ــەش ب ــارد دۆالریی ــە 7/٥ میلی ــەو تەفاوەت ــەرزدارە و ئ ــارد ق ــران ئێســتا ٣2 میلی ــووە؛ ئێ ب
ــەو مەبلەغەیــە کــە ئێــران ســااڵنە وەک قیســت دەبــێ بیداتــە قــەرزدارەکان.  یــەک میلیــارد کەمتــر ل
نابــێ ئەوەشــمان لەبیــر بچــێ کــە ئەگــەر ئــەوەی لــە ڕاپۆرتــی بانکــی مەرکــەزی دا هاتــووە، ڕاســتیش 
بــێ، هونەرێکــی تێــدا نییــە. چونکــە لــە الیــەک ئەگەرچــی ڕاپۆرتەکــە بــە ڕاشــکاوی باســی نــاکا، زیاتــر 
لــە ٨0% ی داهاتەکانــی ئێــران لــە نــەوت بــە دەســت دێ و لــە الی دیکــەش کەم بوونــەوەی واردات 
تەنیــا قازانجــی بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵــک نەبــوون یــان کەم بوونــی شــتوومەکی پێویســت لــە بــازار و لــە 

ئــاکام دا گرانتربوونــی پێداویســتییەکانە.
لــە وەزع و حاڵێکــی وا دایــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ســااڵنە چەنــد میلیــارد دۆالر خەرجــی 
ــە چەکــە کۆمەڵ کــوژە ئەتۆمــی  ــی کەرەســتەی شــەڕ و هــەوڵ و تەقــەالی دەست ڕاگەیشــتن ب کڕین
و بایۆلۆژیکییــەکان و بەخێوکــردن و ڕاهێنانــی دەســتەوتاقمە تیرۆریســتییەکانی نێوخــۆ و دەرەوە 
دەکا. کاربەدەســتانی ئێــران هەرچەنــدی خۆشــیان گێــل کــەن دەزانــن کــە ئــەوان لــەو ڕک بەڕکــەی 
خۆچەکدارکردنــەدا ناتوانــن بگەنــە ڕیــزی واڵتــە پێشــکەوتووە ئەتۆمییــەکان و ئــەو مەترســییە 
ــا  ــە تەنی ــەرن. کەوای ــی الب ــێ دەکــەن، لەســەر خۆیان ــان هەســتی پ ــە لەســەر ڕێژیمەکەی ــە ک خەیاڵیی
بەرهەمــی خەرجــی ئــەو پووڵــە کــە لــە گــەرووی خەڵکــی برســی و ڕەش و ڕووتــی دەگێڕنــەوە و بــە 
چــەک و کەرەســتەی شــەڕی دەدن ئەوەیــە کــە خۆیــان لــە مەترســیی ڕاپەڕینــی خەڵــک ڕزگار بکــەن 
و چــاوی خەڵکــی وەزاڵــە هاتــووی پــێ بترســێنن، کارێــک کــە حەمــەڕەزا شــا دەیــان ســاڵ لەمەوبــەر 

کــردی و بەرهەمێکیشــی لــێ هــەڵ نەگــرت.

دووبەرەکی و فەساد
دووبەرەکــی و شــەڕی دەســەاڵت لەنێــو ئاخونــدە فەرمانــڕەواکان دا و باڵوبوونــەوەی دزی و 
ــەورەن  ــی گ ــداری دا دوو گیروگرفت ــی دەزگای ئی ــە تەواوەتی ــی فەســاد ل ــە کورت بەرتیل خــۆری و ب
کــە لەمێــژە کۆمــاری ئیســامی بــە دەســتیانەوە لــە ئازاردایــە و هەڕەشــە لــە مانــەوەی ئــەو ڕێژیمــە 
دەکــەن. هەتــا کاتێــک خومەینــی مابــوو، ناکۆکیــی نێــوان مۆرەکانــی ڕێژیــم کەمتر خۆی دەردەخســت. 
چونکــە هــەرکات گەیشــتبانە جێگایەکــی ناســک، خومەینــی دەهاتــە نێــوان و مەســەلەکەی یــەکا 
دەکــرد و کــەس نەبــوو قســە لــە قســەی بــکا. بــەاڵم دوای مردنــی خومەینــی، ئیــدی کەســێک نەمــا 
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ئــەو نەخشــە یــاری بــکا و خامنەیــی هەرچەنــد ناســناوی ئایەتوڵــاڵ و ڕێبــەری مەزهەبــی و »ولــی 
فقیــە« و چــی و چــی یــان بەســەردا بڕیــوە، ئــەو نفــووز دەســەاڵتەی نییــە کــە هەمــوو الیــەک لێــی 
بترســن و گوێــی بــۆ بگــرن. بێجگــە لــەوە، ناوبــراو بــۆ خۆشــی الیــەک لــە کێشــە و ناکۆکییەکانــە و 
هــەر بۆیــە لــە دەورانــی خامنەیــی دا ناکۆکییــەکان جــار بــە جــار و ســاڵ بــە ســاڵ زیاتــر تەقیونــەوە 

و لــەوە دەرچــوون کــە پەردەیــان بەســەردا بــدرێ.
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو عەبــا و مێــزەرە و ئــەو هەمــوو ڕیــا و تەزویــرە کــە بــە ڕەنــگ و ڕووی 
حکوومەتــی کۆمــاری ئیســامییەوە دیــارە، کەمتــر حکوومەتیکــی تــازە بــە دەســەاڵت گەیشــتوو 
بــە زوویــی فەســاد ڕوو بکاتــە دەزگای بەڕێوەبەرییەکــەی و  ئــەم ڕێژیمــە  هەبــووە کــە وەک 
دایڕزێنــێ. هــەر لــە یەکــەم ســاڵ و مانگەکانــەوە دەاڵڵــی، واســیتەگەری و دزی و بەرتیل خــۆری  
بــە کورتــی هەمــوو ئــەو شــتانەی لەژێــر نــاوی فەســادا جێیــان دەبێتــەوە، لەنێــو دەزگای ئیداریــی 
ڕێژیــم دا ســەریان هــەڵ دا و لەگــەڵ تێپەڕینــی ڕۆژگاریــش دا پەرەیــان گــرت. بــەاڵم ئەگــەر دەســتە 
ــە  ــوون، ل ــە بەربەرەکانییەکــی ســەخت دا ب ــە خــۆ ل ــڕەوا خــۆ ب ــو دەســەاڵتی فەرمان ــی نێ و تاقمەکان
بەرامبــەر موخالیفانــی خۆیــان دا هەســتیان بــە چارەنووســی هاوبــەش دەکــرد و بۆیــە هەوڵیــان دەدا 
چەنــدی بکــرێ ڕێــگا نــەدەن دنیــای دەرەوە لــە ناکۆکییــەکان و لەویــش زیاتــر لــەو فەســادە کــە لــە 
ســەرێ تــا خوارێــی دەزگای هەڵســووڕاندنی کاروبــاری واڵتانــی داگرتــووە، ئــاگادار بــێ. ئــەوە بــوو 
ــوون،  ــاگادار ب ــە وەزعەکــە ئ ــەواوی ل ــە ت ــران ب ــی ئەگەرچــی خەڵکــی ئێ ــەم ســااڵنەی دوای ــا ئ کــە ت
پێــش بــەوە گیرابــوو کــە عەیــب و عارەکــە بڕواتــە دەر و لــە ڕادەی جیهانــی دا دەنــگ بداتــەوە. بــەو 
حاڵــەش نەدەکــرا بــۆ هەتــا هەتایــە پــەردە بەســەر ناکۆکییەکانــی نێوخــۆی دەســەاڵت و فەســادی نێــو 
دەزگای ئیــداری هــەڵ کێشــرێ. هــەر بۆیــش لــە چەنــد ســاڵ لەومەوبــەرەوە لەقاودانــی مــۆرە ورد و 
درشــتەکانی ڕێژیــم لــە الیــان ڕەقیبەکانیانــەوە دەســتی پــێ کــرد و بــە تایبەتــی لــە دوو ســێ ســاڵی 
ڕابــردوودا تەقییــەوە. لێــرەدا بــوو کــە پــەردە لــە ســەر دزی و تااڵنــی گــەورە گــەورە لــە خەزێنــەی 
میللــەت یــان بــە قەولــی کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە »بیت المــال«ی موســوڵمانان هــەڵ درایــەوە و بــە 
دەیــان جــار دزیــی ســەدان میلیــۆن تمەنــی و تەنــات میلیــارد تمەنــی لــە بازرگانــی دیــن دەرکــەوت و 

لــە ئــاکام دا تەپڵــی بێ ئابڕوویــی ڕێژیمــی ڕیــا و تەزویــر لــە دنیــادا لــێ درا.

هەڵبژاردن 
 لــە کۆنگــرەی دەهەمــی حیزبەکەمانــەوە تــا ئێســتا دوو جــار هەڵبــژاردن لــە واڵتەکەمــان دا بەڕێــوە 
چــووە. هەڵبژاردنــی مەجلیســی شــوڕای ئیســامی و هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری. لەبــەر ئــەوەی لــە 
هەڵبژاردنــی مەجلیــس دا توندڕۆیەکیــان یــان وەک دەڵێــن موحافــەزەکاران زۆربــەی کورســییەکانیان 
گرتــەوە و کــەم کــەس لــە دەرەوە یــان لــە ژوورەوە چاوەڕوانــی گۆڕانێکــی موســبەتی لــێ دەکــرد، بە 
پێویســتی نازانیــن لــە ســەری بدوێیــن. بــەاڵم هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری هــەم بــە ڕاســتی دیــاردەی 
ــای دەرەوە جــۆرە  ــە دنی ــە نێوخــۆی واڵت و ل ــدا بــەدی کــراون و هــەم خەڵکێکــی زۆر ل ــازەی تێ ت
هومێدکیــان پــێ پەیــدا کــرد. بۆیــە ئــەو هەڵبژاردنــە هــەڵ دەگــرێ هەڵوێســتەیەکی لەســەر بکەیــن و 

کەمێــک زیاتــر لێــی ورد ببینــەوە.
وەک گوتمــان هەڵبژاردنــی ئــەم جــارەی ســەرکۆماری دیــاردەی تــازەی تێــدا بــەدی کــران. چونکــە 
لــە کاتێــک دا زۆربــەی نیزیــک بــە تــەواوی ڕێکخراوەکانــی ئۆپۆزیســیۆن و یــەک لــەوان حیزبــی 
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ــردە  ــان ک ــە چەشــنێک ڕووی ــران ب ــی ئێ ــی خەڵک ــوو، کۆمەاڵن ــم کردب ــان تەحری ــان هەڵبژاردنی خۆم
ناوەندەکانــی هەڵبــژاردن کــە لــە مــاوەی 1٨ ســاڵ دەســەاڵتی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دا نموونــەی 
نەبینرابــوو. لــەوەش گرنگتــر ئــەوە بــوو کــە یەکــەم جــار کاندیدایــەک کــە زۆربــەی هــەر زۆری مــۆرە 
گرینگەکانــی نێــو دەســەاڵت و لــە ســەرووی هەموویانــەوە خامنەیــی پشــتیوانییان لــێ کردبــوو، بــە 
شــێوەیەکی کــەم وێنــە مــل بــە ملــەی هەڵبژاردنــی بــە کاندیدایــەک دۆڕانــد کــە نــەک هــەر دڵخــوازی 
دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا نەبــوو، بەڵکــوو بــە شــێوەیەکی زۆر ئاشــکرا و بێ پــەردە دژایەتیــی لەگــەڵ 
کــرا و قوڵەچۆماغەکانــی ڕێژیمــی لــێ دەنــگ دران، پۆســتەرەکانی لــە دار و دیــوار کرانــەوە و 
ســتادی هەڵبژاردنەکانــی لــە تــاران کەوتــە بــەر پەالمــار و پێــی داخــرا. هێنــدێ زانیــاری لــە دەســت 
دان کــە نیشــان دەدەن ژمــاری ئــەو دەنگانــە کــە بــە قازانجــی خاتەمــی، ســەرکۆماری ئێســتا دراون 
بــە ڕادەی ســێ تــا چــوار میلیــۆن دەنــگ لــەو ژمارەیــە زیاتــر بــووە کــە لــە الیــەن ســتادی ناوەندیــی 
هەڵبژاردنــەوە ڕاگەیەنــدراوە. بــەاڵم هــەر ئــەو ئامــارە کــە ڕاگەیەنــدرا نیشــانی دا کــە خاتەمــی زیاتــر 
لــە بیســت میلیــۆن و ناتیقــی نــووری دەورووبــەری حــەوت میلیــۆن دەنگــی هیناوەتــەوە، یانــی لــە 
ڕاســتی دا کاندیــدای تەواوەیــی ڕێژیــم تەنیــا بەقــەدەر ســێ یەکــی ئــەو دەنگانــەی بەدەســت هێنــاوە 
کــە دراون بــە کاندیدایــەک کــە هــەم بــۆ خەڵــک زۆر ناســراو نەبــوو و هــەم هەمــوو ناوەندەکانــی 

دەســەاڵت لــە دژی بــوون.
ئــەم دیاردەیــە چــۆن لێــک دەدرێتــەوە؟ هەمــوو خــاوەن نــەزەران لــە ئێــران و لــە دەرەوەی ئیــران 
ــە  ــی، ب ــە خاتەم ــن ب ــەوەی دراب ــش ئ ــە پێ ــۆن دەنگ ــەو بیســت میلی ــە ئ ــن ک ــەوە یەکدەنگ ــە ســەر ئ ل
دژایەتــی لەگــەڵ کارنامــەی 1٨ ســاڵ دەســەاڵتدارێتیی کۆمــاری ئیســامی ڕژانــە ســندووقەکانی 
دەنگدانــەوە. ســەید محەممــەد خاتەمــی لــە پڕوپاگەنــدەی هەڵبــژاردن دیفــاع لــە ئــازادی، لــە دەســەاڵتی 
قانــوون، لــە بەرامبەریــی مافەکانــی ژن و پیــاو، لــە چاپەمەنیــی ئــازاد و لــە قازانجــی ڕووناکبیــران 
ــەی کاری خــۆی خســتبووە  ــی وەک بەرنام ــی خەڵک ــی کۆمەاڵن ــە ئامانجەکان ــی ل ــە کورت و الوان ب
بەرچــاوی دەنگــدەران. خەڵکــی ئێرانیــش کــە هــەم خوازیــاری ئــەو ئازداییانــە بــوون و هــەم ڕێژیمــی 
لــە ڕۆژی دەنگــدان دا  ئازادییانــە دەزانــی،  ئــەو مــاف و  بــە پێشــێلکەری  کۆمــاری ئیســامییان 
لــە ڕووی ناســیاریی تــەواوەوە دەنگــی موخالیفیــان بــەو ڕێژیمــەدا کــە لــە ڕۆژانــی 10 و 11ی 
خاکەلێــوە 1٣٥٨دا بــە ناشــارەزایی دەنگــی موافیقیــان بــۆ دابــوو. ئەگەرچــی دەمڕاســتەکانی ڕێژیــم 
ــەکان یەکجــار  ــی دەنگ ــە تەفاوەت ــەاڵم چونک ــوون، ب ــس ب ــژاردن بەڕاســتی قەڵ ــی هەڵب ــە ئاکامەکان ب
ــووڵ  ــان قب ــە ناچــار ئاکامەکەی ــن و ب ــە ڕابگەیەن ــژاردن پێچەوان ــی ئاکامــی هەڵب ــوو، نەیانتوان زۆر ب
کــرد. هــەر لــەو کاتــەش دا هەوڵیــان دا بەشــداریی بێ وێنــەی خەڵــک لــە هەڵبــژاردن دا بــە نیشــانەی 
ڕێزدانــان بــۆ بانگەوازیــی خامنەیــی دابنێــن و ئــەوە بــە ســەرکەوتینێک بــۆ نیــزام لــە قەڵــەم بــدەن.
ــە ئۆپۆزیســیۆنیش  ــەم ل ــد یەکجــار ک ــی هەرچەن ــەم تاقمێک ــم و ه ــەم ڕێژی ــەوە ه ــی دیک ــە الیەک ل
بەشــداریی هــەراوی خەڵــک لــە هەڵبــژاردن دا بــە مانــای گوێ نەدانــی خەڵکــی ئێــران بــە ویســتی 
هێزەکانــی موخالیفــی ڕێژیــم لــە قەڵــەم دا. لــە حاڵێــک دا ئێمــە مەســەلەکە ڕاســت بەپێچەوانــە دەبینیــن. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە ئۆپۆزیســیۆن لەبــەر ئــەوەی چاوەڕوانیــی نەدەکــرد دەنگــدەران ئازایانــە 
بتوانــن دەنگەکانیــان بخەنــە ســندووقەوە و لەبــەر ئــەوەش کــە ڕێژیــم دەرەتانــی بــە کاندیداتۆریــی 
کەســایەتییەکانی ســەربەخۆ، یــان ئەندامــی ڕێکخــراوە نیشــتمانییەکان نەدابــوو، داوای تەحریمــی 
هەڵبژاردنیــان کــرد و، دەکــرێ وای دابنێیــن کــە داوایــان کــرد خەڵــک دەنگــی »ممتنــع« بــە ڕێژیــم و 
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کاندیداکــەی و بەرنامەکــەی و کارنامــە و سیاســەتەکانی بــدەن، بــەاڵم وەختێــک کۆمەاڵنــی خەڵــک 
بــە هاتنــە مەیدانــی بێ وێنەیــان ئیــرادەی خۆیــان بەســەر ڕێژیــم دا ســەپاند، نــەک دەنگــی ممتنــع، بەڵکــە 
دەنگــی موخالیفیــان بــە ڕێژیــم دا. ئەمــەش نــەک هــەر موخالەفــەت لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆن نییــە، بەڵکوو 

ئەوپــەڕی موافەقــەت و بەدەنگــەوە هاتنــی پێــوە دیــارە.
ــی خــۆی و  ــێ وادە و بەڵێنەکان ــەوێ  و دەتوان ــراو دەی ــازە هەڵبژێ ــن ســەرکۆماری ت ئێســتا بزانی

لــەوەش زیاتــر چاوەڕوانییەکانــی دەنگــدەران وەدی بێنــێ؟
وەک دەزانیــن دنیــای دەرەوە و بــە تایبەتــی واڵتانــی پێشــکەوتووی ســەنعەتی لــە ئورووپــا و 
ئەمریــکا پــاش هەڵبژاردنــی خاتەمــی و لەویــش زیاتــر دوای ئــەوەی کابینەکــەی لــە مەجلیــس دا 
دەنگــی متمانــەی وەرگــرت، بــە شــێوەیەکی زۆر خۆشــبینانە ڕوانیانــە مەســەلەکە و لــە هەمــوو الوە 
پەیامیــان پــێ دا و چــرای ســەوزیان نیشــان دا و ئامادەییــان بــۆ هاوکاریــی کــردن لەگــەڵ ناوبــراو 
ــای دەرەوە دەرکــەوت  ــۆ دنی ــش کــەم و زۆر ب ــران و دواتری ــۆ خەڵکــی ئێ ــڕی. کەچــی زوو ب دەرب
هەڵبژیرانــی خاتەمــی شــتێکی بنەڕەتیــی لــە نێوەرۆکــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی نەگۆڕیــوە. 

ــەر دوو هــۆی ســەرەکی:  ــە ب ئەمــەش ل
یەکــەم ئــەوە کــە ئاغــای خاتەمــی بــۆ خــۆی بەشــێک لــە ڕێژیمــە و لــە پەیڕەوانــی فەلســەفەی 
ئــەم  فیکرییەکانــی  بناخــە  تێکــڕای  و  ئیســامی  کۆمــاری  ئەساســیی  قانوونــی  ڕێژیمەیــە،  ئــەم 
ڕێژیمــەی قبووڵــە، لــە چوارچێــوی قانوونەکانــی ئــەم نیزامــەدا خــۆی کاندیــدا کــردووە و هــەر لــەو 
چوارچێوەیەشــدا هــەڵ بژێــراوە. کەوایــە لــە جــێ دا بــاوەڕی ئــەو پیــاوە بــە ئــازادی و دێموکراســی 
و مافــی مــرۆڤ ئــەو بــاوەڕە نییــە کــە خەڵکــی دیکــە کــە دەرەوەی ڕێژیمــی ئیســامی دا بــەو ئەســڵە 
ــدا  ــە خــۆی چــاوەڕوان ناکــرێ کــە هــەوڵ ب ــە هــەر ل ــە. بــەو پێی پێــرۆز و جیهان پەســەندانەیان هەی

ــێ. ــان گەیشــتوون بەجــێ بگەیەن ــەو جــۆرە کــە دەنگــدەران تێی ــی ب بەڵێنەکان
دووهــەم و گرینگتــر لــەوەش ئەوەیــە کــە لــە کۆمــاری ئیســامی دا لــە ژوورســەری ســەرکۆمارەوە، 
زۆر دەســەاڵتی دیکــە هــەن کــە دەتوانــن هــەر بڕیارێکــی ســەرکۆمار ئەگــەر بــە پەســندیان نەزانــی، 
هەڵوەشــێننەوە. لەوانــە مەجلیســی شــوڕای ئیســامی، شــوڕای نیگەهبانــی قانوونــی ئەساســی 
و شەخســی ڕێبــەر، یــان »ولــی فقیــە«. دەشــزانین کــە هەمــووی ئــەو پۆســتانەی بــە دەســتی 
موخالیفانــی خەتــی خاتەمــی و موخالیفانــی ئــەو ئەســاڵنەوەن کــە لــە ســەرەوە بــاس کــران و 
ــەش دا  ــەم دوایییان ــوو. ل ــە دەســت دا ب ــردوودا دەســەاڵتیان ل ــە 1٨ ســاڵی ڕاب ــە ل ــەن ک ــەر ئەوان ه
ئۆرگانێکــی تــازە بــە ســەالحییەتێکی بەرەوژوورتــر لــە ســەاڵحییەتی ســەرکۆمارەوە دروســت بــوو 
ــەاڵم  ــوو، ب ــاوە پێشــتریش هەب ــەو ن ــە »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام«. ڕاســتە ئ ــە ل کــە بریتیی
نــە ئــەو ســەاڵحییەتانەی هەبــوون کــە ئێســتا پێــی دراون و نــە مۆرەیەکــی بــە دەســەاڵتی وەک 
ڕەفســەنجانییش ســەرۆکایەتیی دەکرد. لە ڕۆژی تەحویلدانی پۆســتی ســەرکۆماری دا ڕەفســەنجانی 
لــە قســەکانی دا گوتــی »گۆڕانــی مەســئوولییەت بــە مانــای گۆڕانــی دەســەاڵت نییــە«. ئــەم قســەیە 
ڕواڵەتەکــەی ئــەوە بــوو کــە لــە کۆمــاری ئیســامی ا مەســئوولییەت هەیــە نــە دەســەاڵت. بــەاڵم دیــوی 
ــە ئاغــای  ــوو کــە ئەگەرچــی مەســئوولییەتی ســەرکۆمارییش دراوە ب ــەوە ب ڕاســتەقینەی قســەکە ئ
ــەوێ  ــە دەردەک ــەو پێی ــی. ب ــی خۆیەت ــە جێ ــە الی خــۆم و ل ــەر ل ــە ه ــی، دەســەاڵتە واقعییەک خاتەم
چاوەڕوانیــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینەیــی لــە دەورانــی محەممــەد خاتەمــی دا چاوەڕوانییەکــی واقیع بینانــە 

نییــە.
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ڕێژیم و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
مەوقعییەتــی ئێســتای ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لەنێــو کۆمەڵگــەی جیهانــی دا ڕەنگدانەوەیەکــی 
باشــی کردەوەکانــی ئــەو ڕێژیمــەی پێــوە دیــارە. کۆمــاری ئیســامی لــە ڕادەی نێونەتەوەیــی دا 
بەهــەق وەک ڕێژیمکــی دژی دێموکراتــی، دژی ئینســانی، دژی ئــازادی و تیرۆریســت پەروەر و 
ــە بەهــاری  ــووس ل ــی حوکمــی دادگای میکۆن ــی دوای دەرچوون ــە تایبەت قانوون شــکێن ناســراوە. ب
ئــەم ســاڵ دا ئــەم ڕێژیمــە لــە بەرچــاوی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی بێــزراوە و کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 

ــێ دەکــەن. ــادا نەفرەتــی ل ــی دنی ــە جۆراوجۆرەکان واڵت
 کۆمــاری ئیســامی پــاش نزیــک بــە نــۆزدە ســاڵ حکوومەتــی زەبروزەنــگ بەســەر گەالنــی ئێــران دا 
و دوای نــوزدە ســاڵ یاغیگــەری بەرامبــەر بــە قانــوون و ڕێوشــوێنە پەســندکراوەکانی کۆمەڵگــەی 
ــی  ــادا تەپڵ ــە دنی ــرۆڤ، ئێســتا ل ــی م ــازادی و ماف ــەڵ ئاشــتی و ئ ــی لەگ ــی و دوژمنایەت نێونەتەوەی
ــە ترســی  ــە قازانج پەرســتەکانیش ل ــێ دراوە. کاری گەیشــتۆتە جێگایــک کــە دەوڵەت ــۆ ل ڕیســوایی ب
تووڕەیــی بیــروڕای گشــتی واڵتەکانیــان ناوێــرن بــە ئاشــکرا بــاس لــە پێوەندیــی دۆســتانە لەگــەڵ ئــەم 
ڕێژیمــە بکــەن و هــەوڵ دەدەن چەنــدی بۆیــان بکــرێ چۆنیەتیــی هاوکارییەکانیــان لەگــەڵ ڕێژیمــی 

ئیســامی لــە چــاوی خەڵــک بشــارنەوە.
بۆ بەڵگەی بێ ئیعتباریی ڕێژیم ئەوەندە بەســە کە لە ماوەی دەســەاڵتدارێتیی کۆماری ئیســامی دا 
ســاڵ نەبــوو ئــەم ڕێژیمــە لــە دنیــادا وەک ڕێژیمکــی پێشــێلکەری مافــی مــرۆڤ نەناســێندرێ و لــە 
الیــەن کۆروکۆمەڵەکانــی دیفــاع لــە ئــازادی و مافــی مرۆڤــەوە مەحکــووم نەکــرێ. لــە مــاوەی ئــەو 
نــۆزدە ســاڵەدا کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە چــل جــار بــە تاوانــی دژایەتــی لەگــەڵ ئــازادی و مافــی 

مــرۆڤ لــە الیــەن کۆڕوکۆمەڵــە جیهانییەکانــەوە مەحکــووم کــراوە.

4- کوردستانی ئێران 
کوردســتانی ئێران بەشــێک لە ئێرانە و بەو پێیە هەرچی لە بارەی واڵتەوە گوترا، کوردســتانیش 
دەگرێتــەوە. بــە چەشــنێکی گشــتی هــەر ئالوگۆڕێکــی بــاش یــان خــراپ بەســەر وەزعــی ئینســانی و 
ــە کوردســتانیش هــەروەک ناوچەکانــی دیکــە  ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی واڵت دا بــێ، کــەم و زۆر ل
ــدێ  ــەش کوردســتان هێن ــەو حاڵ ــێ. ب ــک دادەن ــی خەڵ ــە ســەر ژیان ــەوە و شــوێنەوار ل ــگ دەدات ڕەن
سروشــتی تایبــەت بــە خــۆی هــەن و سیاســەتی گشــتیی حکوومەتەکانیــش ئــەو کاتــەی دەگاتــە 
ــە وەزعــی کوردســتان،  ــەر ســەرنج بدەین ــە ئەگ ــرێ. بۆی ــدی وەردەگ ــدێ تایبەتمەن کوردســتان هێن
ئەگەرچــی ســیمای گشــتی وەزعــی ئێرانــی پێــوە دیــارە، هێنــدێ دیــاردەی تایبەتییشــی پێــوە دەبینیــن. 

بــۆ نموونــە:

 ستەمی نەتەوایەتی
هــەروەک زۆر جــار لــە ئەدەبییاتــی حیــزب دا گوتــراوە، ســتەمی نەتەوایەتــی لــە هەمــوو بارەکانــی 
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سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی دا لــە کوردســتان بەرچــاو دەکــەوی. خەڵکــی کوردســتان وەک 
نەتەوەیــەک نــە خۆیــان و نــە ئــەو ســەرزەوییەی تێــدا نیشــتەجێن، بــەو نــاوە کــە هەیانــە بــە ڕەســمی 
ناناســرێن. خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە لەگــەڵ ئــەوەی لــە هەمــوو بارێکــەوە لێوەشــاوەیی ئەوەیــان هەیــە 
کاروبــاری ناوچــەی خۆیــان بــۆ خۆیــان هەڵســووڕێنن، هیــچ شــوێنەوارێکیان لــە دیاری کردنــی 
چارەنووســی خۆیــان بــۆ خۆیــان و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری خۆیــان دا نییــە. هەمــوو کاربەدەســتانی 
ــن و  ــاری دەکرێ ــەز دی ــری مەرک ــە ئەم ــەزەوە و ب ــە مەرک ــوردەوە ل ــرە ک ــورد و غەی ــە ک ناوچــە ب
کاربەدەســتە پایەبەرزەکانیــش وەک ئوســتاندار و فەرمانــدار و... لــە خەڵکــی الوەیــی دادەنرێــن. 
هــەروا بزانــە گەلــی کــورد ئەســتێور و وەجــاخ کوێــرە و کەســی وای لــێ هەڵ نەکەوتــووە بتوانــێ 

ئــەو جــۆرە پۆســتانە بەڕێــوە بــەرێ.
وەک دەزانیــن لــە دەورەی دووهەمــی ســەرکۆماریی هاشــمیی ڕەفســەنجانی دا کابرایەکــی خەڵکــی 
قوروەیــان کــردە ئوســتانداری ئوســتانی کوردســتان. لەگــەڵ ئــەوەی ناوبــراو ئازەرییەکــی کوردیزان 
ــا ویســتی خەڵــک لەبــەر چــاو  ــە دەوروبــەری وەڕێ خســت کــە گۆی بــوو، چاووڕاوێکــی زۆریــان ل
گیــراوە و کوردێــک بــۆ بەڕێوەبردنــی کوردســتان دیــاری کــراوە. بــەو هۆیــەوە هەوڵیــان دەدا واش 
ــە  ــە ک ــە کوردســتان هــەر ئوســتانی کوردســتانە و ئوســتانە کوردنشــینەکانی دیک ــدەن ک نیشــان ب
ــاوەڕەدا  ــەو ب ــە هەمیشــە ل ــن. ئێم ــورد نی ــی ک ــە خاک ــە، بەشــێک ل ــاوی کوردســتانیان لەســەر نیی ن
بوویــن کــە ئــەوە گرینــگ نیــە کــە ئــەو کارمەنــدەی لــە کورســتان خزمــەت دەکا، ســەر بــە کام 
ــە  ــی کوردســتان و ب ــە ویســتی خەڵک ــەو کەســە ب ــە ئ ــگ ئەوەی ــە. گرین ــی ئێران ــە نەتەوەکان ــەک ل ی
لەبەرچاوگرتنــی قازانجــی ناوچەکــە دیــاری کرابــێ و لــە مەرکــەزەوە بڕیــاری بــۆ نەدرابــێ. ئەگینــا 
ــی هاونیشــتمانیانی  ــە پســپۆری و کارزانی ــێ چــاو ل ــچ کەســێکی دڵســۆزی کــورد حــازر دەب ــە هی ن
غەیــرە کــوردی خــۆی بپۆشــی و نــە هیــچ کەســی تێگەیشــتووش بــەوە ڕازی دەبــێ کەســێکی 
بێ توانــا و کارلێ نەهاتــوو هــەر لەبــەر ئــەوەی بــە کــوردی قســە دەکا، چارەنووســی یەکێــک لــە 

ــە دەســت. ــە ناوچەیەکــی چووکیــش دا بدرێت ــەت ل ــی خەڵکــی کوردســتانی تەنان ــی ژیان بوارەکان
ئەگەرچی کاربەدەســتانی ئێران لە مێژســاڵە پەردەی بێدەنگییان بەســەر ڕووداوەکانی کوردســتان 
داداوە و بــە کەمــی نەبــێ باســی ئــەو بەرگرییــە قارەمانانەیــە ناکــەن کــە مــاوەی زیاتــر لــە 1٨ ســاڵە 
ڕۆڵەکانــی خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە بەرامبــەر بــە سیاســەتی ســەرکوتکەرانە و شــەڕی کۆنەپەرســتانەی 
ڕێژیــم بــە دژی گەلــی کــورد لــە خۆیانــی نیشــان دەدەن. بــەاڵم ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە هاتنــە 
ســەرکاریەوە تــا ئێســتا بــە بیانــووی نەبوونــی ئەمنیــەت لــە بەڕێوەبردنــی هــەر پڕۆژەیەکــی گرینگــی 
ئابــووری لــە کوردســتان دا خــۆی پاراســتوە. جیاوازی دانــان لــەو بــوارەدا گەیشــتۆتە ڕادەیــەک کــە 
ــە دەســتمایەی  ــادرێ پــڕۆژەی گــەورە گــەورەی ئابــووری ب ــگا ن بــە ســەرمایەدارانی کوردیــش ڕێ
ــی  ــە هەمــوو حکوومەتەکان ــەو سیاســەتەدا ک ــە ئاکامــی ئ ــە کوردســتان دا وەڕێ بخــەن. ل ــان ل خۆی
تــاران هــەر لــە ســەردەمی پاشــایەتییەوە تــا ئێســتا لــە دژی گەلــی کــورد گرتوویانەتــە پێــش، لەگــەڵ 
ئــەو هەمــوو ئیمکاناتــە سروشــتییە کــە کوردســتان هەیەتــی، هیــچ پرۆژەیەکــی بنچینەیــی ئابــووری 

و هیــچ کارخانەیەکــی گــەورەی ســەنعەتی لــەو ناوچەیــەدا دانەمــەزراوە.
باســی زوڵــم و زۆریــی کاربەدەســتانی ناوچــە دەرهەقــی ڕۆڵەکانــی کوردیــش لــە گیرانــەوە نایــە، 
تەنیــا ســەرنجێک لــە ئیعتیرافاتــی ئــەو بەکرێگیراونــە کــە کاری تێــرۆر دژی حیزبــی دێموکراتــی 
ــە  ــەت و ماوەیەکــە قســەکانیان ل ــە دەســتی عەداڵ ــان پــێ  ســپێردراوە و کەوتوون کوردســتان ئێرانی
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ڕادیــوی دەنگــی کوردســتانی ئێرانــەوە بــاڵو دەبێتــەوە، بەســە بــۆ ئــەوەی تــێ بگەیــن ئــەو ڕێژیمــی 
ــی موســڵمانی  ــەڵ خەڵک ــەوە دەکا، چــۆن لەگ ــی ئێران ــەت بەســەر خەڵک ــن حکووم ــاوی دی ــە ن ــە ب ک
ــە ڕۆژنامــەی  ــەو ئیعترافاتــەش ل ــد زۆر کــەم ل ــد بەشــێکی هەرچەن ــەوە. چەن کوردســتان دەجووڵێت
»کوردســتان«، ئۆرگانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب دا بــاڵو بوونــەوە کــە ئەوانــەی دەنگــی ڕادیــۆ 
نابیســن بــە دەســتیان گەیشــتووە و خوێندوویانەتــەوە. لــەوە گــەڕێ کــە هــەر بەپێــی قانوونەکانــی 
کۆمــاری ئیســامی، خەڵکــی کوردســتان کــە زۆربەیــان ســوننین لــە زۆر مافــی هاونیشــتمانەتی 
بێ بەشــن، ئــەو قانوونــەش کــە بــۆ هەمــوو خەڵکــی ئێــران وەک یەکــن، لــە کوردســتان مانایەکیــان 
نییــە و کاربەدەســتانی ناوچــە جڵەویــان بــۆ شــل کــراوە تــا بــە کەیفــی خۆیــان یــاری بــە چارەنووســی 

خەڵــک بکــەن.

تەسلیم نەبوون
دەڵێــن لــە هــەر جێیــەک زوڵــم و زۆر هەیــە، بەرەنگارییــش هەیــە. ئەمــە لــە کوردســتانی ئێــران بــە 
ــەوە  ــۆ ئ ــەو زەبروزەنگــەی ب ــدووە، ڕێژیمــی کۆنەپەرســتان هەمــوو ئ جوانتریــن شــێوە خــۆی نوان
ــە  ــێ ل ــکا و دەســتیان پ ــی کــورد چاوترســێن ب ــی گەل ــە کوردســتان دا وەڕێ خســتوە کــە ڕۆڵەکان ل
داخــوازە ڕەواکانیــان هەڵ بگــرێ. کەچــی بەخۆشــێیەوە لــەو بــوارەدا کەمتریــن ڕادەی ســەرکەوتنی 
بــە دەســت هێنــاوە و بــە هیــچ جــۆر نەیتوانیــوە هەســتی ئازادیخــوازی لــە دڵــی خەڵکــی کوردســتان دا 
بمرێنــێ. لــە مــاوەی نیزیــک بــە 1٩ ســاڵ دەســەاڵتداریی ڕێژیمــی ئیســامی دا، خەڵکــی کوردســتان 
دەیــان و هــەزار شــەهیدیان داوە کــە زیاتــر لــە چــوار هــەزار کەســیان کادر و پێشــمەرگەی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان بــوون. بــەاڵم بــە شــانازییەوە دەبینیــن کــە ئــااڵی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
خەڵکــی کوردســتان لــە دەســتی ڕۆڵەکانــی دێموکــرات دا هــەروا بــە شــەکاویی ماوەتــەوە و زینــدان 
و تەبعیــد و ئەشــکەنجە و ئیعــدام و کوشــتاری بەکۆمــەڵ نەیانتوانیــوە بڵێســەی ئاگــری بزووتنــەوە 

دامرکێننــەوە.
کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد لــە شــار و الدێــی کوردســتان دا زۆر جــار بــە دەســتی بەتــاڵ بەگــژ 
بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیمــی ئیســامی دا چوونــەوە و پێیــان نیشــان داون کــە تەســلیمی زەبروزەنگــی 
کۆنەپەرســتی نابــن. دوا نموونــەی زۆر بەرچــاوی ئــەو بەگژداچوونەوەیــە ڕاپەڕینــی پرشــکۆ و 
تێــرۆری  لــە دوای  قارەمانــی کرماشــان و شارســتانەکانی دەوروروبــەری  بەربــاڵوی خەڵکــی 
شەخســییەتی بــە ناوبانگــی مەزهەبــی، خوالێخۆشــبوو »مــەال محەممەد ڕەبیعی« بوو. کاربەدســتانی 
ڕێژیــم هەوڵێکــی زۆریــان دا تــا ڕەنگــی ناکۆکیــی مەزهەبــی لــە نێــوان موســەڵمانانی ســوننی و 
شــیعەی کرماشــان دا بــەو ڕاپەڕینــە بــدەن. بــەاڵم ڕاســتییەکە شــتێکی دیکــە بــوو. خەڵکــی کرماشــان 
ــا بــە تاوانــی ئــەوەی باســی ئازادیــی کــردووە و لەســەر  کاتێــک دیتیــان ئــەو ڕێبــەرە ئایینییــە تەنی
مــاف و ئازادییەکانــی خەڵــک وەدەنــگ هاتــووە، بــەو شــێوە نامەردانەیــە تێــرۆر کــراوە، یەکپارچــە 
)بــە شــیعە و ســوونییەوە( ڕژانــە مەیــدان و داخــی دڵیــان بــە دوژمنانــی ئازادی و ئینســانییەت ڕشــت. 
ئەگەرچــی ڕێژیــم پــاش ســێ ڕۆژ کوشــت و بــڕ و گرتــن و ڕاونــان توانــی ئــە ڕاپەڕینــە دامرکێنــێ، 
ــی  ــری و چاونەترســیی ڕۆڵەکان ــە خۆڕاگ ــە وەک نیشــانەیەک ل ــەو بەگژداچوونەوەی ــادی ئ ــەاڵم ی ب
گەلــی کــورد بــۆ هەتــا هەتایــە لــە الپەڕەکانــی مێــژوو و لــە دڵــی ڕۆڵەکانــی خەڵکــی کوردســتان دا بــە 

ــەوە. ــی دەمێنێت زیندووی
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ــە کوردســتان دا ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی  ــە ل ــە ســایەی بوونــی بەربەرەکانییەکــی قارەمانان  ل
تەنانــەت لــە ســەپاندنی ڕێ وشــوێن و قانوونــە دواکەوتووانەکانــی خۆشــی دا نــاکام ماوەتــەوە. 
خەڵکــی کوردســتان، ژنــان و پیاوانــی ســەربەرزی کــورد ئێســتاش زۆر داب و شــوێنی نەتەوەیــی 
ــە کــە ئێســتاش  ــۆ خەڵکــی کوردســتان شــانازییەکی گەورەی ــەن. ب ــوە دەب ــازادی بەڕێ ــە ئ ــان ب خۆی
پــاش هــەژدە- نــۆزدە ســاڵ، کۆمــاری ئیســامی هیــچ پێگەیەکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی لــە نێــوان دا 
پەیــدا نەکــردووە و ئێســتاش بــۆ ســەرکوتی بزووتنــەوەی هەقخوازانــەی گەلــی کــورد ناچــارە 

ــە کوردســتان. ــەوە بێنێت ــی دیکــەی ئێران ــە ناوچەکان ــری کــورد ل ــراوی غەی بەکرێگی

ئامادەیی شۆڕشگێڕانە
ــی  ــدێ عامیل ــر تەئســیری هێن ــی هەلومەرجــی گشــتیی واڵت و لەژێ ــەوە ناکــرێ کــە بەپێ حاشــا ل
الوەیــی دا، خەبــات و بەربەرەکانیــی خەڵکــی کوردســتان بــەرەو پێشــچوون و پاشەکشــە و هەڵکشــان 
و داکشــانی بــە خۆیــەوە دیــوە و هێنــدێ جــار بەرەنگارییەکــە کەمتــر هاتۆتــە بەرچــاو و بــە تایبەتــی 
لــە یــەک دوو ســاڵی دوایــی دا خەباتــی چەکدارانــەی ڕۆڵەکانــی گەلــی کــورد بــەدژی بەکرێگیراوانــی 
ڕێژیــم مەیدانــی لــێ بەرتەســک بۆتــەوە. بــەاڵم ئــەوە شــتێکە کــە لــە ڕەوتــی خەباتــی هەقخوازنــەی 
هــەر گەلێکــی ئازادیخــوازدا دێتــە پێــش و هیــچ وەخــت بــە نیشــانەی پاشەکشــەی یەکجارەکیــی 

بزووتنــەوە دانانــرێ.
ئەوەی لەو ماوەیەدا گۆڕانی بەســەردا نەهاتووە ئامادەیی یان بڵێین پوتانســیەلی شۆڕشــگێڕانەی 
خەڵکی کوردســتانە. مەســەلێک هەیە دەڵێ: »زەبرێک پشــتت نەشــکێنێ، بەهێزترت دەکا«. ڕۆڵەکانی 
گەلــی کــورد کــە بەرامبــەر بــە زەبروزەنــگ و ســەرکوتی ڕێژیــم بە چــۆک دا نەهاتــوون، لــە خەباتــی 
خۆیــان لــە ســەرکەوتن و پاشەکشــەیان دەرســیان وەرگرتــووە و ئەزموونیــان وەســەریەک نــاوە. 
ئەوانــەی ئەمــڕۆ لــە کارگــە، لــە مووچــە و مــەزرا و لــە بــازار و لــە بــوارە جۆرواجۆرەکانــی ژیانــی 
ئابــووری دا خەریکــی کار و تێکۆشــانن و ئەوانــە کــە ئێســتا لــە قوتابخانــە و زانســتگەکان دا دەرس 
دەخوێنــن و ئەوانــەی لــە دام ودەزگا ئیدارییــەدا کار دەکــەن، بــۆ هەلومەرجــی موناســیب هەموویــان 
پێشــمەرگەی بەجــەرگ و ســەربازی گیانبــازی ڕێــگای ڕزگاریــن. هیــچ زیادمــان نەگوتــووە ئەگــەر 
بڵێیــن خەڵکــی کوردســتان لــە خەڵکــی هەمــوو بەشــەکانی دیکــەی ئێــران ڕێکخراوتــرن، ئامادەتــرن 
و ئەگــەر هەلومەرجیــان بــۆ بڕەخســێ باشــتر دەتوانــن بــەڕەی خۆیــان لــە ئــاو دەربێنــن و ئەرکــی 

خۆیــان لــە پێنــاوی ڕزگار کردنــی واڵتەکەیــان لــە چنگــی کۆنەپەرســتان بەجــێ بگەیەنــن.

5- حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ئەندامانی بەڕێزی کۆنگرە!

بــۆ ئــەوەی واقییع بینانــە چووبینــە نێــو ئــەم بەشــە لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندییــەوە، دەبــێ زۆر 
بــە ڕاشــکاوی بڵێیــن لــە نێــوان دوو کۆنگــرەی دەهــەم و یازدەهــەم دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
ئێــران ئەگــەر نەڵێیــن بــە ناســکترین قۆناخــی مێــژووی پەنجاودوو ســاڵەی تەمەنی خــۆی دا تێپەڕیوە، 
النیکــەم یەکێــک لــە ســەختترین قۆناخەکانــی ئــەم ڕابــردووە دوور و درێــژ و پــڕ کارەســاتەی بڕیــوە. 
پێمــان خــۆش بــێ و پێمــان ناخــۆش بــێ لــەو چەنــد ســاڵەدا کۆنەپەرســتیی فەرمانــڕەوا توانیویەتــی لە 
زۆربــەی هــەرە زۆری ناوچەکانــی ئێــران دا دەســەاڵتی جەهەننەمیــی خــۆی بســەپێنێ و لــە ئاکامــی 
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ئــەو ڕاســتییەدا کوردســتان لــە بەربەرەکانــی لەگــەڵ زەبروزەونگــی ڕێژیمــی ئیســامی دا لــە جــاران 
زیاتــر هەســتی بــە تەنیایــی کــردووە. لــە مەیدانــی بەرەنگاریــی کوردســتانیش دا بــە بــەراوەرد لەگــەڵ 
ــد  ــە چەن ــە ل ــەوە و بێجگ ــا ماوەت ــە تەنی ــر ب ــی کوردســتان زۆرت ــی دێموکرات ســااڵنی پێشــتر، حیزب
ــەو ســێ ســاڵەدا جموجۆڵێکــی  حەرەکەتــی بچووکــی یــەک دوو ڕێکخــراوی دیکــەی کوردســتانی ل
چەکدارانــە لــە هیــچ حیــزب و ڕێکخراوێــک نەبینــراوە. ئەمــەش بمانــەوێ و نەمانــەوێ شــوێنەواری 
ــواری  ــە ب ــەم ل ــێ، النیک ــش دا نەب ــە هەمــوو بوارەکانی ــەر ل ــاوە و ئەگ ــە دان ــڕای وەزعەک لەســەر تێک

خەباتــی چەکدارانــەدا تێکۆشــانی حیزبەکەمانــی بەرتەســکتر لــە پێشــوو کردۆتــەوە.
لەوانــەش ناخۆشــتر، حیزبەکەمــان لەبــاری پشــتی جەبهــەوە تووشــی گیروگرفتــی گــەورە هاتــووە. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــە کەڵــک وەرگریــن لــە شــەڕی براکوژی لــە نێوان هێزە ســەرەکییەکانی 
کوردســتانی عێــراق دا و بــە پشــتگوێ خســتنی هەمــوو قانــوون و ڕێوشــوێنە نێونەتەوەییــەکان لــە 
کوردســتانی عێــراق دا جەبهــەی شــەڕێکی یەک الیانــەی بــە دژی حیزبەکەمــان کردۆتــەوە و لــەو 
ڕێگایــەوە زۆر زیاتــر لــە مەیدانــی واقیعیــی بەربەرەکانیــی ئێمــە و هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم، 
دەســتی لــە هێزەکانــی حیــزب وەشــاندووە. هۆیەکەشــی ئەوەیــە کــە حیزبــی دێموکــرات هــەم ڕێــزی 
بــۆ دەســەاڵتی ناوچەیــی کوردســتانی عێــراق دانــاوە و نەیویســتوە کوردســتانی عێــراق بکاتــە 
مەیدانــی شــەڕ و تێکهەڵچــوون لەگــەڵ دوژمــن و هــەم لەبــەر ئــەوەی هەقــی نەبــووە ڕێــگا و بانــەکان 
کۆنتــڕۆڵ بــکا، هێنــدێ جــار بــۆی نەکــراوە نەخشــە و پیانــە تیرۆریســتییەکان پووچــەڵ بکاتــەوە.

لەگــەڵ هەمــووی ئەمانــە زۆر گیروگرفــت و کەندوکۆســپی دیکــەش کــە هاتوونــە ســەر ڕێــگا، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێــران هــەروا لــە مەیــدان دا ماوەتــەوە، هــەروا ئــااڵی خەباتــی 
هەقخوازانــەی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــی بــە شــەکاوەیی ڕاگرتــووە و هــەرواش جێــگای هیــوا 
و متمانــەی کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد لــە ئێرانــە. لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا نــەک هــەر پێوەندیــی 
نێــوان حیزبــی دێموکــرات و خەڵکــی دێموکرات پــەروەری کوردســتان نەپســاوە، بەڵکــوو بــە هــۆی 
جۆراوجــۆر کــە لــە تێکــڕای باســەکانی لــەوە دواوە دەردەکــەوێ، ئــەو پێوەندییــە زیاتریــش ڕێشــەی 
داکوتــاوە. تێکۆشــانی تەبلیغاتــی و تەشــکیاتیی حیزبــی ئێمــە وەســتانی بــە خۆیــەوە نەدیــوە و 
ئەگــەر ســاڵی 1٣7٦ی لــێ دەربکەریــن، چاالکیــی چەکدارانــە بــە دژی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی 

ڕێژیمیــش دڕێــژەی هەبــووە.

هێندێ ڕووداوی گرینگ
لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەی 10 و 11دا هێنــدێ ڕووداوی گرینــگ - خــۆش یــان ناخــۆش- بــۆ 

حیزبەکەمــان هاتوونــە پێــش کــە بەجێیــە لێــرەدا یادیــان بکرێتەوە.

هێرش بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسی 
ــە ســەردێری دەنگ وباســی  ــوو ب ــد ڕۆژ ب ــۆ مــاوەی چەن ــی خــۆی دا ب ــە کات یەکــەم ڕووداو کــە ل
بەشــێکی یەکجار زۆر لە ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلەویزیۆنەکانی جیهان، هێرشــی هێزە چەکدارەکانی 
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەر بنکــەی دەفتــەری سیاســی و چەنــد کەمپێکــی پەنابەرانــی کــوردی ئێــران 
لــە نیزیــک شــاری کۆیــە لــە ئوســتانی هەولێری کوردســتانی عێــراق بوو. ماوەیەک بــوو حیزبەکەمان 
ئــاگادار بــوو کــە ڕێژیمــی ئیســامی نەخشــە بــۆ هێرشــێکی گــەورە و وەشــاندنی زەبرێکــی قــورس 
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لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیــزب دەکێشــێ. بــەاڵم سروشــتی ئــەو هێرشــە ڕوون نەبــوو. پێــش 
ــی تێرۆریســتی  ــد کردەوەیەک ــرێ، چەن ــم جێبەجــێ بک ــاڵوی ڕێژی ــەوەی نەخشــەی هێرشــی بەرب ئ
بــەدژی بنکــە و پێگەکانــی حیــزب بەڕێــوە چــوون، لەوانــە تەقاندنــەوەی ماشــێنێکی مین ڕێژکــراو لــە 
نیزیــک یەکێــک لــە بنکەکانــی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی. بــەاڵم بــۆ دەفتــەری سیاســی ڕوون بــوو 

کــە ئەمانــە هیچیــان ئــەو هێرشــە نیــن کــە لەمێــژە نەخشــەی بــۆ کێشــراوە.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە ئێمــە زیاتــر بیرمــان لــەوە دەکــردەوە کــە لــە ڕێــگای هێرشــێکی بەربــاڵوی 
ــر  ــرە بوەشــێنێ و زۆر کەمت ــەو زەب ــم ئ ــەوە ڕێژی ــە نێوخــۆی ئێران ــان مووشــک باران ل ــی، ی هەوای
بیرمــان لــەوە کــردەوە کــە لــە قوواڵیــی خاکــی عێراقــدا هێرشــی زەمینــی بکرێتــە ســەر بنکــە و 
بارەگاکانــی حیــزب. کەچــی ڕۆژی ٦ی گەالوێــژ )27 ژووئیــە( ]1٣7٥[ خەبەرمــان وەرگــرت کــە 
هێزێکــی گــەورەی چەکدارەکانــی ڕێژیــم پــاش بەزاندنــی ســنوور و بڕینــی ڕێگایەکــی دوورودرێــژ 
بــە نێــو خاکــی کوردســتانی عێــراق دا بــەرەو نوختــە ســتراتیژییەکانی دەورووبــەری کۆیــە )شــوێنی 
جێگربوونــی دەفتــەری سیاســیی حیــزب و چەنــد کەمپێکــی پەنابەرانــی کــوردی ئێرانــی( کەوتوونــە 
ڕێ. دوا لێکدانــەوەکان ژمــارەی ئــەو هێزانەیــان بــە نیزیکــەی دووهــەزار کــەس قەباڵنــد کــە چەندیــن 
دەزگای تۆپــی دوورهاوێــژ و کاتیۆشــا و ســێ دەزگا مووشــک هاوێژی »حوســین« و ژمارەیــەک 
خۆمپــارە و چەکــی ســووک و نێــوە قوورســی جۆراوجۆریــان پێیــە. هێــزە پەالمــاردەرەکان لــە 
بیریــان نەچووبــوو چەندیــن قــەوەزی ئاســنییش لەســەر ترێلــی لەگــەڵ خۆیــان بێنــن بــۆ ئــەوەی پــاش 

عەمەلیاتەکەیــان شــێرەکوڕانی ئەســیری دێموکراتیــان تێــدا بەرنــەوە ئێــران. 
ــە شــەڕی بەرگریــی پێشــمەرگەی دێموکراتمــان هەبــوو، دەمانزانــی ئەگــەر  ــە کــە ل بــەو ئەزموون
لــە ڕێــگای هاتنیــان دا تەنیــا ٥0 پێشــمەرگە پێــش بــەو هێزانــە بگــرن، دەتوانــن تەفروتوونایــان بکــەن 
و بــە هیــچ جــۆر ڕێــگا نــەدەن بگەنــە ئــەو شــوێنانە کــە گوللــەی چەکەکانیانــی لێــوە بگاتــە بنکەکانــی 
حیــزب. بــەاڵم لەبــەر هێنــدێ هــۆ کــە دووپات کردنەوەیــان لێــرەدا پێوســت نییــە و هاوڕێیانــی حیــزب 
ــە ژن و منــداڵ  لێــی ئــاگادارن، ئــەو کارەمــان بــۆ نەکــرا. بــە ناچــار بڕیــار درا کــە ئــوردووگاکان ل
بەتــاڵ بکرێــن و پێشــمەرگەکان لــە شــوێنەکانی خۆیــان دا ســەنگەر بگــرن تــا ئەوکاتــە کــە دوژمــن 
دەیــەوێ هێرشــی زەمینــی بــکا و بنکــە و بــارەگاکان بگــرێ جــا ئــەو دەم بــێ دەســت پاراســتن لــێ 

بــدەن و تــااڵوی مــەرگ بــە گــەرووی پەالمــاردەران دا بکــەن.
بــەدوای دەرکردنــی ئــەو بڕیــارەدا، شــەوی ٦ لەســەر 7ی گەالوێــژ ژن و منــداڵ لە کەمپەکان دوور 
خرایــەوە و هێــزە پەالماردەرەکانیــش ئــەو شــەوە لــە شــوێنەکانی خۆیــان ســەقامگیر بــوون. بەیانیــی 
ڕۆژی 7ی گەالوێــژ، ڕێکەوتــی 2٨ی ژووئیــە هێرشــی دژی گەلییــەکان بــە چەکــی جۆراوجــۆری 
ــێ کــرد و  ــاع دەســتی پ ــی بێدیف ــی پەنابەران ــی پێشــمەرگە و ماڵەکان ــۆ ســەر بنکەکان ــژ ب دوورهاوێ
لــە مــاوەی 12 ســاعەت بۆردومــان دا ٣ تــا 4 هــەزار مووشــەک و گوللــە تــۆپ و خۆمپــارە بەســەر 
ناوچەکــەدا بــاری. ئاکامــی ئــەو هێرشــە جگــە لــە هێنــدێ زیــان کــە بــە بنکەکانــی حیزبــی گەیشــت، 
ــە  ــوو، ب ــاع ب ــی بێدیف ــگای دانیشــتنی پەنابەران ــووی جێ ــی 22٨ خان ــوە وێران بوون ــوون و نی وێران ب

خۆشــییەوە ئــەو هێرشــە زیانــی گیانــی بــەدواوە نەبــوو.
لــێ نەکرێتــەوە.  بــە شــانازییەوە یادیــان  لــەو پێوەندییــەدا چەنــد مەســەلە هــەن کــە ناکــرێ 
ــەو  ــاگادار بــوون کــە ســەرەڕای ئ ــەوە ئ ــەوە بــوو کــە هێــزە پەالمــاردەرەکان کاتێــک ل ــان ئ یەکەمی
ئاگربارانــە دڕندانەیــش نەیانتوانیــوە ورەی قارەمانــەی ســەنگەرگرتووانی دێموکــرات تێــک بشــکێنن 
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و ســەنگەرەکانیان پــێ چــۆل بکــەن، نەیانوێــرا خــۆ لــە هێرشــی زەمینــی بــۆ گرتنــی بنکەکانــی حیــزب 
ــەت  ــەوە. تەنان ــان بەرن ــل و دەســکەوەت لەگــەڵ خۆی ــوو دی ــۆ داناب ــان ب ــدەن و وەک پێشــتر خۆی ب
خەڵکــی دەورووبــەری کۆیــەش لــە مانــەوەی ڕۆڵــە بەجەرگەکانــی حیــزب و هەروەهــا لــە مانیشــیان 

ســەرباری ئــەو ئاگربارانــە ســەختە ســەریان ســووڕ مابــوو.
دووهــەم، ئــەو خۆڕاگرییــە بــوو کــە ژن و منداڵــە پەنابــەرەکان پــاش پەناگرتــن لــە بەردەمــی بنکــەی 
کۆمیســاریای بــەرزی کاروبــاری پەنابەرانــی ســەر بــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووکان لــە هەولێــر 
ــە  ــە بێشــە هات ــێ: »شــێر ئەگــەر ل ــە کــە دەڵ ــەو مەســەلە کوردیی ــە هــەق ئ ــان نیشــان دا، ب ــە خۆی ل
دەرێ، چ نێــر و چ مــێ« لــەو ڕووداوەدا زۆر بــە جوانــی دەرکــەوت. چونکــە بــە تایبەتــی لــە چەنــد 
ڕۆژی ســەرەتای پەناگرتنەکــەدا ژن و منداڵــەکان بــۆ هەمــوو پێدواســتییەکانی ژیــان و تەنانــەت 
ــە گەرمــای نیزیــک بــە پەنجــا دەرجــەی هاوینــی  ــەدا بــوون و ل ــە تەنگان ــاوی خواردنــەوەش ل بــۆ ئ
هەولێــردا بــێ ســەرپەنا مابوونــەوە. بــەو حاڵــە ورەیــان بەرنــەدا و داســتانێکیان لــە خۆڕاگــری تۆمــار 
کــرد و بــەو کارەیــان ســەرنجی بیــروڕای گشــتی جیهانــی و کــۆڕ و کۆمەڵــە بەشــەر دۆســتەکانیان 

بــۆ الی خۆیــان و مەســەلەی میللەکەیــان ڕاکێشــا.
ســێهەم، مەســەلە ئــەو هــاودەردی و هاودڵییــە بــوو کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی عێــراق، 
حیزبە سیاســییەکان، ڕێکخراوە ســینفی و کۆمەاڵیەتییەکان، شەخســییەتە سیاســی و نیشــتمانییەکان 
و پیاوانــی ئایینــی و بــە کورتــی تــەواوی چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری لــە کوردســتانی 
عێــراق دا لەگــەڵ حیزبەکەمــان و پەنابــەرە لێقەومــاوەکان نیشــانیان دا. لــە مــاوەی حەوتوویــەک دا بــە 
هــەزاران پەیــام و بەیاننامــە و تەلگرافــی ناڕەزایــی دەڕبڕیــن لــە کۆمــاری ئیســامی و پشــتیوانی لــە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە دەفتــەری سیاســی و بنکەکانــی دیکــەی حیــزب گەیشــتن 

و بــە هــەزاران کەســیش لــە نیزیکــەوە ســەریان دایــن و هاودەردییــان لەگــەڵ کردیــن.
خــۆ باســی ســۆز و هــاودەردی و پەرۆشــیی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانیــش لــە گێڕانەوە 
ــەوە و مەترســیی مــەرگ  ــەر پەالمارێکــی دڕندان ــە ب ــە جگەرگۆشــەکانیان کەوتبوون ــەوان ک ــە. ئ نای
هەڕەشــەی لــێ دەکــردن، بیروهەســت و دڵیــان هــەر لــە الی ڕۆڵەکانیــان بــوو و لــە هەمــوو ڕێگایــەک 
بــۆ وەرگرتنــی خەبەرێــک لــە ئاکامەکانــی ئــەو هێرشــە کەڵکیــان وەردەگــرت. لــە یەکــەم ڕۆژی 
ــی  ــە هەواڵ ــەوە ل ــەو ڕێگای ــا ل ــا کــرا ت ــۆ ئورووپ ــون ب ــە ســەدان تەلەف ــن ب هێرشــەکەدا دەکــرێ بڵێی
ئاکامەکانــی پەالمــاری کۆنەپەرســتی ئــاگادار بــن و تەنانــەت لەگــەڵ هەمــوو سانســۆڕێکی ڕێژیــم، 
ــی  ــر کــرد. نیگەرانی ــە هەولێ ــزب ل ــۆ بنکــەی حی ــان ب ــگای ماهــوارەوە تەلەفونی ــە ڕێ ــدێ کــەس ل هێن
خەڵکــی کوردســتانی ئێــران ڕێبەرایەتیــی حیزبــی ناچــار کــرد کــە بەزوویــی لــە بەیاننامەیــەک دا 
ڕابگەیەنــێ کــە پێشــتر ژن و منــداڵ ڕاگوێــزراوە و حیزبــی دێموکــرات لــەو هێرشــەدا زیانــی گیانیــی 
پــێ نەگەیشــتووە. ئەمــە تــا ڕادەیــەک بــە قازانجــی ڕێژیــم تــەواو بــوو. چونکــە لــە تووڕەیــی بیــروڕای 

گشــتیی جیهــان لــەو پەالمــارە وەحشــییانەیەی کــەم کــردەوە.
ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئێرانیــش لــەو نێــوەدا هەڵوێســتی خۆیــان نیشــان  دا وجگــە لــە هاودەردی 
مەحکووم کردنــی  و  پەنابەرەکانیــان  هاونیشــتمانە  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  لەگــەڵ 
لەشکرکێشــیی کۆمــاری ئیســامی یارمەتییــان  دا کــە دنیــای دەرەوەش زیاتــر لــە تاوانەکانــی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی تێبگەیەنــن و پشــتیوانیی وان بــۆ الی خەباتــی گەلــی کــورد و تێگــڕای خەباتــی 
خەڵکــی ئێــران ڕابکێشــن. هــەر بۆیــە لێــرەدا جارێکــی دیکــە سوپاســی هەمــوو ئــەو کــەس و الیەنانــە 
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دەکەیــن کــە لــەو ڕووداوەدا پشــتی حیزبەکەمانیــان گــرت.
ئەگــەر هەمــووی ئەمانــە سروشــتی بــوون، شــتی تــازە بەدەنگــەوە هاتنــی ڕاگەیەنــە گشــتییەکان لــە 
ڕادەی جیهانــی دا و هەروەهــا کۆڕوکۆمەڵــە خێرخــواز و بەشەردۆســتەکانی دەرەوە بــوو. کۆمــاری 
ئیســامی کــە لــە مــاوەی 1٨ ســاڵی ڕابــردوودا بــە هەمــوو توانایــەوە تێکۆشــابوو پــەردەی بێدەنگــی 
بەســەر تاوانەکانــی دەرهــەق بــە خەڵکــی کوردســتان  دا بــدا، بــەو کارە ئاژاوەگێڕانەیــەی بــە دەســتی 
خــۆی ڕێــگای بــۆ ئــاگادار بوونــەوەی دنیــای دەرەوە لــە جینایەتــە دژی ئینســانیەکانی خــۆش 
کــرد. ئــەوە بــوو کــە دیتمــان نوێنەرانــی زۆر لــە ڕێکخــراوە ئینســانییەکان و هەواڵدەرییەکانــی 
دەرەوە لــە نیزیکــەوە ســەریان لــە شــوێنی دەســت درێژییەکە و لــە ژن و منداڵــە هێانــە تێکــدراو و 
ئاوارەکراوەکــە دا و فیلــم و ڕیپۆرتاژیــان لــێ ئامــادە کــردن و لــە ڕادەی جیهانییــش دا ڕووداوەکــە 

بــە چەشــنێک کــەم وێنــە دەنگــی دایــەوە.
چــوارەم شــت ئــەوە بــوو کــە ڕێژیــم لــە وەدەرنانــی بنکــە و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات 
لــە کوردســتانی عێــراق و لــە دروســت کردنی شــەڕێکی براکــوژی لــە نێــوان حیزبــی دێموکــرات 
و یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان دا کــە دوو ئامانجــی هــەرە بنەڕەتــی لــە وەڕێ خســتنی ئــەو 
ــاکام مایــەوە. چونکــە ڕێبەرایەتیــی حیــزب بــە گرتنــە پێشــی هەڵوێســتێکی  لەشکرکێشــییە بــوون، ن
دوربینانــە و بــە هەســتی مەســئوولییەت بەرامبــەر بــە چارەنووســی خەڵکــی کوردســتان پێشــی 
تەشــەنەکردنی ناخۆشــی لەنێــوان حیــزب و یەکیەتــی نیشــتمانیی دا گــرت و هــەر بــەم کارەش 

مانــەوەی بنکەکانــی حیــزب لــە جێــگای خۆیانــی دەســتەبەر کــرد.
بــەم جــۆرە لەشکرکێشــییەک کــە کۆمــاری ئیســامی بە مەبەســتی لە مەیدان دەرکردنــی یەکجاریی 
حیزبــی دێموکــرات کردبــووی، ڕاســت بەپێچەوانــە شــکایەوە، دەســکەوتێکی سیاســیی گــەورەی بــۆ 
حیزبەکەمــان لەگــەڵ خــۆی هێنــا و پەالمــاردەران جگــە لــە ڕیســوایی و نەفرەتــی کۆمەاڵنــی گەلــی 

کــورد و بیــروڕای گشــتیی جیهانــی، شــتێکیان لەگــەڵ خۆیــان نەبــردەوە.

ئەنتەرناسیۆنالی سۆسیالیست
ــە  ــم ل ــک دوای لەشکرکێشــییەکەی ڕێژی ــگ و نیوێ ــووی مان ــە هەم ــە ک ــی دیک ــی گرینگ ڕووداوێک
مێــژووی پــڕ لــە شــانازیی خەبــات و تێکۆشــانی حیزبەکەمــان دا هاتــە پێــش، وەرگیرانــی حیــزب بــە 

ــە ئەنتەرناســیۆنالی سۆسیالیســت دا بــوو.  ــدام ل ئەن

هاوڕێیان!
 دەزانــن کــە لــە نێوەڕاســتەکانی دەیــەی 1٩٨0ی زایینیــەوە حیزبەکەمــان لەگــەڵ ئــەو ڕێکخــراوە 
جیهانییــە پەیوەندیــی دامەزرانــدووە. یەکــەم جــار ڕێبــەری مێژوویــی حیــزب، دوکتــور عەبدولڕحمــان 
قاســملوو ســاڵی 1٩٨٥ وەک میــوان لــە کۆنگــرەی ئەنتەرناســیونالی سۆسیالیســت لــە لیمــا پێتەختــی 
پیــڕۆ بەشــدار بــوو. لــەو ســاڵە بــەدواوە حیزبــی ئێمــە بــۆ هەمــوو کۆنگــرە و کۆبوونەوەکانــی 
ئەنتەرناســیۆنال بانگهێشــتن کــراوە و لــە زۆربەشــیان دا حیــزب بــە دەســتەی نوێنەرایەتیــی پایەبــەرز 
بەشــدار بــووە. جگــە لــەوە، هــەر لــە ســەردەمی ژیانــی دوو ڕێبــەری شــەهیدمان؛ دوکتــور قاســملوو 
و دوکتــور شــەرەفکەندی دا حیزبەکەمــان لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوو کــە ببێتــە ئەندامــی ئــەو ڕێکخــراوە 

موعتەبــەرە جیهانییــە.
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ــدێ  ــە هــاوکاری و پشــتیوانیی هێن ــە خۆشــییەوە ســەرەنجام هــەوڵ و تەقــەالی حیزبەکەمــان ب ب
ــەوی  ــاش کۆبوون ــاکام گەیشــت و پ ــو ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت بەئ ــووزی نێ ــە نف ــی ب حیزب
لــە  کــە  ڕاگەیەنــدرا  پێمــان  ئەفریقــای جنووبــی،  کیپ تاونــی  لــە  ئەنتەرناســیوناڵ  مەشــوەرەتیی 
کۆنگــرەی بیســتەم دا مەســەلەی ئەندامەتیــی حیــزب دێتــە گــۆڕێ و هیــوا بــە قبووڵ کردنیشــی زۆرە. 
ئــەوە بــوو کــە دەســتەیەکی نوێنەرایەتیــی حیــزب پێکهاتــوو لــە ســکرتێری گشــتیی حیــزب، نوێنــەری 
حیــزب لــە فەڕانســە و نوێنــەری ئەوکاتــی حیــزب لــە ئەمریــکا بــۆ بەشــداری لــەو کۆنگرەیــەدا دیــاری 
کــرا. کۆنگــرەی بیســتەمی ئەنتەرناســیۆناڵ سۆسیالیســت کــە ڕۆژانــی ٩ تــا 11ی ســیپتامبری 1٩٩٦ 
لــە ســاڵۆنی کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە نیۆیــۆرک بەســترا، لــە ســێهەمین 
ڕۆژی کاری خــۆی دا بــە تێکــڕای دەنــگ حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران و چەنــد حیــزب و 
ــە ســەرۆکایەتیی یاســر  ــەوەی ڕزگاریخوازیــی فەلەســتین ب ــە؛ بزووتن ــۆ وێن ڕێکخــراوەی دیکــەی ب
عەرەفــات و حیزبــی جاناتــا دالــی هێندوســتان، بــە ئەندامــی چاودێــری ئەنتەرناســیوناڵ وەرگــرت.

ــە ئەندامــی ئەنتەرناســیۆناڵی سوسیالیســت دەســکەوتێکی گرنگــی سیاســی  ــی حیــزب ب وەرگیران
بــۆ حیزبەکەمانــە. لــەوە گــەڕێ کــە ئەندامەتیــی ئەنتەرناســیۆناڵ دەرگایەکــی گــەورە بــە ڕووی 
حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی هــەر پێنــج قــاڕەی جیهــان دا بــۆ حیزبەکەمــان دەکاتــەوە، هــەر 
وەرگیرانەکــە خــۆی نیشــانەی ئیعتبــار و ناوبانگــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە. چونکــە 
ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت بــۆ خــۆی دیفــاع لــە بایەخەکانــی ئاشــتی و ئــازادی و دێموکراســی 
لــە  و مافــی مــرۆڤ و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی دەکا و تەنیــا حیزبێــک یــان ڕێکخراوێکیــش 
ڕیزەکانــی خــۆی دا وەردەگــرێ کــە بــە دیفــاع لــەو بایەخــە ئینســانییانە ناســرابێ. کەوایــە وەرگیرانــی 
ناســینی حیزبــی  کاتــەدا  لــەو  هــەر  ئەنتەرناســیۆنالی سۆسیالیســت  ئەندامــی  بــە  حیزبەکەمــان 
ــی مــرۆڤ و  ــزەری ماف دێموکــرات وەک حیزبێکــی دێموکــرات و ئازادیخــواز و ئاشــتیخواز و پارێ

الیەنگــری دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتییــە.
ئەگــەر ئــەو ڕاســتییەمان لــە بەرچــاو بــێ کــە زۆر حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســی هــەن ئارەزوویانــە 
وەک میــوان و تەنانــەت وەک چاولێکەر)ویزیتــۆر( لــە کۆبوونەوەکانــی ئەنتەرناســیۆناڵ دا بەشــدار 
بکرێــن، ئــەودەم تێدەگەیــن کــە وەرگیــران بــە ئەندامــی ئــەو ڕێکخــراوە چ بایەخێکــی گــەورەی 
سیاســیی هەیــە. جێــگای ســەرنجە کــە تــا ئێســتا ئێمــە یەکــەم حیزبــی ئێرانــی و یەکــەم حیزبــی 
کوردســتانین کــە بووینــە ئەندامــی ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت و لەگــەڵ ئــەوەی بــە دڵــەوە پێمان 
خۆشــە حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســیی ئێرانــی و کوردســتانیش لــە ئەنتەرناســیۆناڵ سوسیالیســت دا 

لــە تەنیشــت خۆمــان ببینییــن، نابــێ ئــەم واقعییەتــە بــە دەســکەوتێکی بچــووک بزانیــن.
کۆمیتــەی ناوەنــدی لــەو باوەڕەدایــە کــە پێویســتە حیزبــی ئێمــە لەمــەودواش بــۆ پتەوتــر کردنــی 
ــە  ــدا زەمین ــە ئێســتاوە هــەوڵ ب ــە ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت دا تێبکۆشــێ و ل شــوێنی خــۆی ل
بــۆ وەدیهێنانــی پلــەی ئەندامــی تــەواو هــەق لــەو ڕێکخــراوەدا خــۆش بــکا، ئێمــە بــە ســەرنجدان بــە 
پێوەندییەکــی دۆســتانە کــە لەگــەڵ زۆر لــە حیزبــە سۆسیالیســت و سۆســیال دێموکراتــەکان هەمانــە 
و بــەو ناســیارییە کــە ئــەوان لەســەر سیاســەت و کردەوەکانــی حیزبــی دێموکراتیــان هەیــە، زەمینــە 
بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەو پلەیــە لــە ئەندامەتیــی ئەنتەرناســیۆنالی سۆسیالیســت بــە ئامــادە دەزانیــن و 

ئــەوی دیکــە بەســتراوەتەوە بــە ڕادەی هــەوڵ و تەقــەالی هاوڕێیانــی خۆمــان لــەو پێوەندییــەدا.
ئەنتەرناســیۆناڵی  ئەندامــی  بــە  هــەروەک گوتــرا وەرگیرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
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سۆسیالیســت بــە هــاوکاری و پشــتیوانیی هێنــدێ حیزبــی بەنفــووزی نێــو ئەنتەرناســیۆناڵ گەیشــتە 
ئەنجــام کــە لەمێــژە حیزبەکەمــان پێوەندیــی دۆســتانەی لەگەڵیــان هەیــە. لێــرەدا بەجێیــە ســوپاس و 
ئەمەگناســیی خۆمانیــان پێشــکەش بکەیــن و هــەر لــەوە کاتــەدا ئــارەزوو بخوازیــن کــە لەمــەودواش 
کــورد و  هــەر پشــت و پشــتیوانی حیزبــی دێموکــرات و بزووتنــەوی ڕزگاریخوازنــەی گەلــی 

ــن. ــی ب ــۆری و دواکەوتووی ــە دیکتات ــۆ ڕزگاری ل ــران ب ــی ئێ ــەوی سەرانســەریی گەالن بزووتن

تاوانێکی پڕشوورەیی 
ڕووداوێکــی دیکــەی ئــەو ماوەیــە کــە بــۆ حیزبــی دێموکــرات جێــگای داخێکــی گــران و بۆ کەســانێک 
کــە خوڵقاندیــان مایــەی شــەرم و شــوورەیی بــوو، تەحویل درانــەوەی حــەوت تێکۆشــەری حیــزب 
بــە ڕێژیمــی ئینســان کوژی کۆمــاری ئیســامی بــوو. ڕۆژی 2٩ی ڕەزبــەری 1٣7٥ )20ی ئۆکتۆبــری 
1٩٩٦( حــەوت تێکۆشــەری حیزبەکەمــان بــە ناوەکانــی »ئەڕشــەد ڕەزایــی«، »محەمەدعەزیــز 
ئیســماعیلی«،  »عەدنــان  محەممەدپــوور«،  »یونــس  دوســت«،  ئیســام  داریــووش  قــادری«، 
»مزەفــەر کازمــی« و »مەعــرووف ســۆهرابی« لــە ناوچــەی هەڵەبجــەڕا دەیانەویســت بگەڕێنــەوە 
شــوێنی دانیشــتنیان لــە نیزیــک ســلێمانی کــە لــە نیزیــک شــاری هەڵەبجــە کەوتنــە کەمینــی ژمارەیــەک 
چەکــداری بزووتنــەوی ئیســامیی کوردســتانی عێــراق و بێ سەروشــوێن کــران. هــەوڵ و تەقــەالی 
ــد ڕۆژ دواتــر دەرکــەوت  ــا ئــەوەی چەن ــاکام مایــەوە ت دەفتــەری سیاســی بــۆ وەرگرتنەوەیــان بێ ئ
ئــەو هاوڕێیانــە لــە الیــەن ئەفــرادی بزووتنــەوی ئیســامییەوە بــۆ خۆش خزمەتــی بــە کۆنەپەرســتی 
دراونــەوە بــە کۆمــاری ئیســامی و لــە زیندانــی شــاری پــاوە کەوتوونــە ژێــر ئەشــکنجە و ئــازاری 

وەحشــیانە.
ــا  ــەوەی ئیســامی ت ــە، ســەرکردایەتیی بزووتن ــی ئێم ــی حیزب ــەوڵ و تەقەالیەک ــوو ه ــەڵ هەم لەگ
ئێســتا کــە زیاتــر لــە ســاڵێک بەســەر ئــەو تاوانــە پڕشــوورەییەدا ڕادەبــرێ، حــازر نەبــووە نــە 
تاوانبــاران تەســلیمی عەدالــت بــکا و نــە بــۆ خــۆی لــەو بارەیــەوە النیکــەم داوای لێبووردنێــک 
لــە کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد و بنەماڵــەی ئــەو تێکۆشــەرە بەبەندکێشــراوانە بــکا. وا دیــارە ئــەو 
ســەرکرایەتییە پێــی وایــە بــە تێپەرینــی ڕۆژگار حیزبــی دێموکــرات و خەباتــی کوردســتانی ئێــران 
ئــەو تاوانەیــان لەبیــر دەچــێ و چــاو لــە خەیانەتێکــی وا ئاشــکرا دەپۆشــن. بــەاڵم زۆر بەهەڵــە چــووە. 
چونکــە نــە حیزبــی دێموکــرات و نــە هیــچ دڵســۆزێکی کــورد هەرگیــز لــەو جــۆرە تاوانانــە خــۆش 
نابــێ. حیزبــی دێموکــرات لــە ســەرەتادا ئــەو جینایەتــەی بــە کاری تەکڕەوانــەی فەرمانــدەری نیزامــی 
لــە قەڵــەم دا و مەســئوولییەتی ڕاســتەوخۆی نەخســتە ســەر بزووتنــەوەی ئیســامی لــە تەواوەتــی 
ــی  ــە لێپرســینەوە و بەســزا گەیاندن ــدن ل ــە گوێ خەوان ــەوە ب ــەاڵم ســەرکردایەتیی بزووتن ــدا، ب خۆی
ــوە  ــە بەڕێ ــی ڕێکخراوەک ــە ڕەزامەندی ــردەوە پرشــوورەییە ب ــەو ک ــە ئ ــە دەری خســت ک تاوانبارەک

ــوون. ــار ب ــی بڕی ــرازی جێبەجێ کردن ــا ئام ــەوە تەنی ــی بزووتن چــووە و چەکدارەکان

یەک کەوتنەوەی ڕیزەکان 
یەکێــک لــە گرینگتریــن ڕووداوەکانــی نێــوان دوو کۆنگــرەی حیــزب و هــەر لــەو کاتــەدا یەکێــک لــە 
ــە کاتــی خــۆی  گەورەتریــن دەســکەوتەکان یەک کەوتنــەوی ڕیزەکانــی حیــزب، یــان وەک ئــەوەی ل
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نــاوی لــێ نــرا، »وەســەریەک کەوتنــەوەی بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران« بــوو. کۆنگــرەی دەهــەم لــە بڕیارێکــی مەســئووالنەدا داوای لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی کردبــوو 
کــە دەرگای وتووێــژ لەگــەڵ ئــەو هاوڕێیانــه کــە بــە دوای کۆنگــرەی هەشــتەم دا ڕیزەکانــی خۆیــان 
جیــا کردبــۆوە و بــە نــاوی »حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران-ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر« 
تێدەکۆشــان بکاتــەوە و هــەوڵ بــدا گیروگرفتــی دوو دەســتەیی و دووبەرەکــی بــە قازانجــی حیــزب 
و بزووتنــەوە چارەســەر بکــرێ. ماوەیەکــی کــەم دوای کۆنگــرە یەکەمیــن هەنــگاوەکان بــۆ جێبەجــێ 
ــەو  ــزب و ئ ــەری سیاســیی حی ــوان دەفت ــە نێ ــژ ل ــدار و وتووێ ــژران و دی ــارە هاوێ ــەو بڕی ــی ئ کردن

هــاوڕێ و هاوســەنگەرانەدا دەســت پــێ کــرا.
ئەگــەر واقعبینانــە بڕاونینــە ڕەوتەکــە و بــە ڕاشــکاوی لێیــەوە بدوێیــن، دەبــێ بڵێیــن چارەســەری 
ــەالکان کەندوکۆســپی  ــەوڵ و تەق ــاکام گەیشــتنی ه ــوو و بەئ ــی ئاســان نەب ــە کارێک ــەو گیروگرفت ئ
زۆری لــەڕێ دا بــوون، یــان دەهاتنــە ســەر ڕێــی. بۆیــە بەڕاســتی وتووێــژەکان لــەو پێوەندییــەدا 
بــۆ  لــە هــەر دوو الوە بڕیــاری مەســئووالنە  کــە  بــوون. ئەوەنــدە هەبــوو  وتووێژێکــی دژوار 
چارەســەری یەکجاریــی مەســەلەکە هەبــوو و هەمــووان دایاننابــوو کــە ئــەم وتووێژانــە دەبــێ 
ســەرکەون، هەربۆیــەش ســەرئەنجام ویســتی هاوبەشــی هەمــوو الیــەک کــە لــە ڕاســتی دا »لبیــک« 
گوتــن بــە داخوازیــی لەمێژینــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و تــەواوی دۆســتان و دڵســۆزانی 
حیزبــی دێموکــرات بــوو، ســەرکەوت و هــەوڵ و تەقــەالکان لــە ڕۆژی 1٩ی بەفرانبــاری ســاڵی 
1٣7٥دا بــە ئــاکام گەیشــتن. ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ئۆرگانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی کاتــی خــۆی 
ــی  ــی حیزب ــەوی ڕیزەکان ــی یەک کەوتن ــی ئەدەبــی – سیاســی دا پانوڕامــای جەژن ــە وتارێکــی جوان ل
وێنــە کێشــابوو، بەشــێکی زۆر لــە هاوڕێیانیــش ئەگــەر بۆیــان ڕێ نەکەوتبــێ لــە جەژنەکــەدا بەشــدار 
بــن، یــان فیلمــی ئــەو جێژنەیــان دیــوە، یــان هــەر نەبــێ وتارەکــەی »کوردســتان«یان خوێندۆتــەوە. 
بۆیــە بــە پێویســت نازانیــن لێــرەدا باســێک لــەو فــەزا پــڕ ســۆز و مەلەکووتییــە بکەیــن کــە لــە ڕۆژی 
1٩ بەفرانبــار باڵــی بەســەر ڕێوڕەســمەکەدا کێشــابوو. بــە تایبەتــی کــە ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتانی 

ــە کاتــی خــۆی دا بــە درێــژی الیانــە جۆرواجۆرەکانــی ئــەو ڕووداوەی بــاس کــردووە. ئێرانیــش ل
دەنگدانەوەیەکــی  دێموکــرات  حیزبــی  ڕیزەکانــی  یەک کەوتنــەوی  خەبــەری  باڵوبوونــەوەی 
گــەورەی لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران و بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان، لەنێــو 
حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییە ئێرانــی و کوردســتانییەکان و لــە الی هەمــوو دۆســتانی حیزبــی 
دێموکــرات و بزووتنــەوەی کــورد هەبــوو. بــەو بۆنەیــەوە ژمارەیەکــی زۆر لــە حیــزب و ڕێکخــراو و 
شەخســییەتە ئێرانــی و کوردســتانی و خاریجییەکانــی دۆســتانی حیــزب نامــە و پەیــام و تەلگرافــی 
پیرۆزباییــان بــۆ دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی نــارد و زۆربەیــان ســەرکەوتنی ئــەو 
ــر  ــی لەژێ ــە کۆمیســیۆنی چاپەمەن ــەک دا ک ــە نامیلکەی ــاوات خواســت. ل ــان  بەئ ــگاوە مێژووییەی هەن
نــاوی »یەکبوونــەوەی ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات«دا  بــاڵوی کــردەوە بەشــێک لــەو پیرۆزباییانــە 
بــاڵو کراونــەوە. بــەاڵم بێجگــە لەوانــە بــە هــەزاران کەســیش بــە ســەردانی بنکەکانــی حیــزب و 
تەلەفــون بــۆ بنکەکانــی نوێنەرایەتیــی حیــزب لــە واڵتانــی جۆراجــۆری دنیــادا، خۆشــحاڵیی خۆیــان 

ــرد. ــرات ک ــی دێموک ــە هەمــوو تیکۆشــەرانی حیزب ــان ل ــڕی و پیرۆزبایی ــادارە دەرب ــەو کارە بەه ل
شــەپۆلی پێشــوازیی دۆســتانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و بزووتنــەوی کــورد 
ئێســتاش  لــە هەنــگاوی مێژوویــی یەک خســتنەوەی ڕێزەکانــی حیــزب  ئێــران،  لــە کوردســتانی 
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ــەو  ــە هەڵچوون دایــە، وردبوونەوەیــەک ل پــاش تێپەڕینــی ســاڵێک بەســەر ئــەو ڕووداوەدا، هــەروا ل
پەیامانــەی بەبۆنــەی کۆنگــرەی یازدەهەمــەوە بــە حیــزب گەیشــتوون ئــەو ڕاســتییە بــە جوانــی 
دەردەخــا. لــە بەشــێکی زۆری ئــەو پەیامانــەدا دۆســتانی حیــزب و دڵســۆزانی گەلــی کــورد ئاماژەیــان 
بــەو بڕیــارە مەســئووالنەیە کــردووە و ســەرکەوتنی حیزبیــان لــە چەســپاندنی ئــەو دەســکەوتە 
نەتەوەییــەدا بەئــاوات خواســتووە. لــە یــەک قســەدا دەبــێ بڵێیــن لــە ســەردەمێک دا کــە بزووتنــەوی 
کــورد »بەداخــەوە« لــە ئاکامــی شــەڕی خۆبەخــۆدا هــەر ڕۆژە زەبڕێکــی تــازە لــە دەســکەوتەکانی 
دەدرێ، بڕیــاری ئازایانــە و ئاگایانــەی تێکۆشــەرانی حیزبەکەمــان بــۆ نەهێشــتنی دوو دەســتەیی و 
یەک خســتنەوەی ڕیــزەکان، ســەری هەمووانــی لــە الی ئۆگرانــی ئاشــتی و ئــازادی و مافــی مــرۆڤ 
ــە چەســپاندنی  ــی دێموکــرات ل ــاس کــران ئەرکــی خەباتگێڕان ــەم ڕاســتییانەی ب ــەوە. ئ ــەرز کردۆت ب
ئــەم دەســکەوتە و هەوڵــدان بــۆ هەنــگاوی گەورەتــر لــە پێنــاوی لێــک نیزیک بوونــەوەی ڕێزەکانــی 
بزووتنــەوەی کــورد و تەواوەتــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی ئێــران دا قورســتر دەکا. هیواداریــن 
لــەم بــوارەش دا حیزبەکەمــان بتوانــی چاوەڕوانییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و دڵســۆزانی گەلــی کــورد 

ــێ. وەدی بێن

 دادگای میکۆنووس 
دوا ڕووداوی گرینگــی ئــەو ماوەیــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دا 
کــە پێویســتە بــاس بکــرێ، دەرچوونــی حوکمــی یەکجاریــی دادگای بێرلیــن لــە بــارەی تاوانبارانــی 
تیــرۆری دوکتــۆر ســادق شــەرفکەندی، ســکرتێری گشــتیی حیزبەکەمــان و هاوڕێکانــی لــە 2٦ی 
ــی  ــوی 1٣7٦ ڕێکەوت ــج شــەممە 21ی خاکەلێ ــە. ڕۆژی پێن ــی ســاڵی 1٣71 ی هەتاوی دای خەرمانان
10ی ئاوریلــی 1٩٩7 دادگای بێرلیــن پــاش ســێ ســاڵ و نێــو کاری بــەردەوام، دوای پێکهێنانــی 
247 کۆبوونــەوە و پــاش گوێ گرتــن بــۆ قســەکانی 170 شــاهید لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕووداوی 
ڕیســتووڕانی میکونــووس دا دواکۆبوونــەوەی خــۆی پێــک هێنــا و دوابڕیــاری خــۆی دەرکــرد. 
بەپێــی حوکمــی دادگای بێرلیــن تیرۆریســتێکی ئێرانــی بــە نــاوی کازم دارابــی بــە زیندانــی ئەبــەدی 
بێ بەخشــین و ســێ هاودەســتی لوبنانیــی ناوبــراو بــە زیندانــی لــە ٥ تــا 11 ســاڵ مەحکــووم بــوون 

ــازاد بــوو. ــە گومانلێکراوەکانیــش ئ و یەکێــک ل
بــەاڵم ئــەوی لــە حوکمــی دادگای بێرلیــن دا لــە هەمــووی گرینگتــر بــوو، شــتێکی دیکــە بــوو. ئــەم 
دادگایــە بــە بەڵگەهێنانــەوە ڕێبەرانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی لــە بەرزتریــن پلــەکان دا 
)وەک ڕێبــەری مەزهەبــی و ســەرکۆمار( لــە دەرکردنــی فەرمانــی تێــرۆری ڕێبەرانــی حیزبــی 
ــار زانــی، بــەم جــۆرە پــاش 1٨ ســاڵ بەڕێوەبردنــی کــردەوی تیرۆریســتی،  ــە تاوانب دێموکــرات دا ب
ڕێژیمــی ئێــران دادگایەکــی خــاوەن ســەاڵحییەت دا بڕیارێکــی واقییــع بینانــە و ئازایانــەی لەبــارەوە 

ــۆ دەرچــوو. ــەوی ب دەرکــرا و حوکمێکــی شــیاو و عاداڵن
بڕیــاری دادگای میکوونــوس هــەروەک لێــی چــاوەڕوان دەکــرا، لەگــەڵ پێشــوازی و خۆشــحاڵیی 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران و هەمــوو کۆڕوکۆمەڵەکانــی الیەنگــری هــەق 
ــوو. ئەگەرچــی  ــەرەوڕوو ب ــان دا ب ــە جیه ــم و زۆر و ئینســان کوژی ل ــی زوڵ ــەت و موخالیف و عەداڵ
بەتاوانبــار ناســرانی ســەرانی کۆمــاری ئیســامی لــە تیــرۆری ڕێبەرانــی حیزبــی دێموکــرات دا 
ســەرکەوتنێک بــۆ هەمــوو خەڵکــی ئێــران و تــەواوی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئێــران بــوو، 
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بــەاڵم بــەو هۆیــەوە کــە ڕووداوی میکۆنــووس ڕاســتەوخۆ پێوەندیــی بــە حیــزب و ئێمــەوە هەبــوو، 
پــاش دەرچوونــی حوکمــی دادگا بــە ســەدان پەیامــی پیرۆزبایــی بــۆ دەفتــەری سیاســی و بنکەکانــی 

نوێنەرایەتیــی حیــزب لــە واڵتانــی جۆراجــۆری دنیــادا بــەڕی کــران.
ــە تــەواوی نەبەســتراوە و کاری دادگای  شــایانی باســە کــە پەروەنــدەی میکۆنــووس ئێســتاش ب
بێرلیــن لەبــارەی هێنــدێ ئەڵقــەی دیکــەی کارەســاتی میکۆنــووس و چەند تاوانبارێک کــە نەکەوتوونە 
ــی  ــووس ئاماژەیەک ــی دادگای میکۆن ــەوە، حوکم ــە ل ــە. جگ دەســتی عەداڵــەت هــەروا درێــژەی هەی
ڕوونــی بــۆ تێــرۆری ڕێبــەری هەڵکەوتــووی حیزبەکەمــان دوکتــور عەبدولڕحمــان قاســملوو لــە 
وییــەن تێدابــوو و ئەمــە ڕێــگای کــردەوە کــە جارێکــی دیکــەش پەروەنــدی جینایەتــی ســاڵی 1٣٦٨ 
وییــەن زینــدوو بکرێتــەوە. بــەو ئاواتــە کــە دەوڵەتــی ئۆتریشــیش بــە ڕێگــەدان بــە لێکۆڵینەوەیەکــی 
جیــددی لــەو پەروەندەیــە، پەڵــەی شــەرمی پەردەپۆش کردنــی ئــەو تاوانــە بێشــەرمانەیەی کۆمــاری 

ئیســامی لــە داوێنــی خــۆی بشــواتەوە.
ــە جیهــان دا  ــی ل ــی هــەق و عەداڵەت ــی هەمــوو الیەنگران ــن ڕەزامەندی ئەگــەر ئاکامــی دادگای بێرلی
بــەدواوە بــوو، سروشــتی بــوو کــە ببێتــە مایــەی تووڕەیــی و ناڕەزایەتیی کاربەدەســتانی تیرۆریســت 
و تیرۆریســت پەروەری کۆمــاری ئیســامیی ئێــران. دەمڕاســتەکانی ڕێژیــم بــە جارێــک جڵــەوی ئەقــل 
و مەنتیقیــان لــە دەســت دەرچــوو و دەســتیان کــرد بــە هەڕەشــە و گوڕەشــە و هێنــدێ کاری بــەدوور 
ــی  ــران و ســەرجەم واڵتان ــوان ئێ ــی دێپڵۆماســی لەنی ــاکام دا قەیرانێک ــە ئ ــی دیپڵۆماســی. ل ــە عورف ل
ئەندامــی یەکیەتیــی ئورووپــادا دروســت بــوو. جێــگای خۆشــحاڵی بــوو کــە دەوڵەتــی ئاڵمــان هەروەک 
پێــش دەرچوونــی حوکمــی دادگای بێرلیــن ڕێــگای دا ئــەو دادگایــە بــە سەربەســتی کاری خــۆی بــکا، 
دوای دەرچوونــی حوکمەکــەش ســەری بــۆ فشــاری ئێــران نــەوی نەکــرد و لــە پێنــاوی دۆســتایەتیی 
کۆمــاری ئیســامی دا وازی لــە حورمەتــی خاکــی خــۆی و ســەربەخۆیی دەزگای قەزایــی واڵتەکــەی 
نەهێنــا. هــەر لــەو کاتــەدا یەکیەتیــی ئورووپــاش بــە نیشــاندانی هاوپێوەنــدی لەگــەڵ ئەڵمــان، کۆمــاری 

ئیســامیی ئێرانــی خســتە مەوقعییەتێکــی دوژوارەوە.
بــە هەســتی ئەمەگناســییەوە دەبــێ بگوتــرێ کــە هــەم دەزگای قەزایــی ئەڵمــان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
کارەســاتی میکۆنــووس دا ئەرکــی خــۆی بــە ئەمانــەت و ئازایەتــی و لێوەشــاوەییەوە بەجــێ گەیانــد 
و هــەم زۆر حیــزب و ڕێکخــراو و شەخســییەتی ئێرانیــی بــۆ ڕوون بوونــەوەی حەقیقــەت لــەو 
پێوەندییــەدا زۆریــان هــەوڵ دا و یارمەتیــی بەنرخیــان پێشــکەش کــرد، لــەو بارەیــەوە بــە تایبەتــی 
ــە  ــران و ناســاندنی دوو شــاهیدی دیک ــەم ســەرکۆماری ئێ ــی ســەدر، یەک ــای بن شــاهیدی دانی ئاغ
لــە الیــەن ناوبــراوەوە شــوێنەوارێکی گرینگــی لەســەر ڕوون بوونــەوەی مەســەلەکە دانــا. لێــرەوە لــە 
ــم ســوپاس و ئەمەگناســیی  ــە پێویســت دەزان ــەوە ب ــی حیزبەکەمان ــرەی یازدەهەم ــی کۆنگ تریبوون
ــان و  ــازا و ئینساندۆســتی ئەڵم ــە دادســتانی ئ ــران ب ــی کوردســتانی ئێ ــرات و خەڵک ــی دێموک حیزب
هاوکارەکانــی و تــەواوی ئــەو دۆســتانە کــە کۆمەگیــان بــە ڕوون بوونــەوەی حەقیقەتــی کارەســاتی 
بێرلیــن و مەحکووم بوونــی کۆمــاری ئیســامی کــردوە ڕابگەیەنــم و لــە هەمووانیــان بــۆ ئــەو 

ــا، پیرۆزبایــی بکــەم. ســەرکەوتنە قەزایــی و سیاســییە کــە وەدەســتیان هێن

درێژەی تێرۆر
لــە کاتێکــدا خۆمــان بــۆ گرتنــی کۆنگــرەی 11 ئامــادە دەکــرد، ڕۆژی 17ی ســەرماوەز )٨ی 
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دیســامبر( پۆلێــک لــە کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب کــە لــە بنکــەی تانجــەڕۆوە بــەرەو شــاری کۆیــە 
ــاری ئیســامی.  ــە داوی تێرۆریســتەکانی کۆم ــە دوو شــوێن کەوتن ــگادا ل ــە ڕێ ــوون، ل وەڕێ کەوتب
یەکــەم جــار لــە نێــوان شــارۆچکەی دوکان و گونــدی خەلــەکان دا تەقەیــان لــێ کــرا و کادری 
ــدار  ــزب کاک »مەنســوور فەتاحــی« شــەهید و ســێ کــەس دیکــەش برین ــە و بەوەجــی حی لەمێژین
بــوون. هاوڕێیانمــان لــە دەســت کردنەوەیەکی قارەمانانــەدا تیرۆریســتەکانیان ڕاو نــا و ڕێــگای 
خۆیــان بــەرەو کۆیــە درێــژە پــێ دا. بــەاڵم بەداخــەوە لــە خاڵــی پشــکنینی دەروازەی شــاری کۆیــە 
کەوتنــە بــەر دەســڕێژ و چــوار هاوڕێمــان کــە لــە ماشــێنێکی بڕازیلــی دا بــوون و کەســی دیکەشــیان 

ــە شــەهید کــران. ــوو، مەزلوومان لەگــەڵ نەب
ئەندامــی  ناســری،  مەنســوور  ســەید  کاک   -1 هاوڕێیــان:  لــەم  بــوون  بریتــی  شــەهیدەکان 
ــە ســلێمانی2- کاک ئەبووبەکــر  ــەکان ل ــی و بەرپرســی بنکــەی پێوەندیی ــەی ناوەندی جێگــری کۆمیت
ــە، ٣- کاک ڕەفعــەت حوســینی، پێشــمەرگەی  ــە شارسســتانی بان ئیســماعیل زادە، بەرپرســی کۆمیت
شارســتانی پــاوە و 4- کاک »یەدوڵــاڵ شــیرین ســۆخەن، پێشــمەرگەی هێــزی پارێزگاریــی دەفتــەری 

سیاســی.
ئــەوە تەنیــا هێرشــی تێرۆریســتی بــۆ ســەر تێکۆشــەرانی حیــزب لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا 
نەبوو. پێش ئەو وەختەش چەندین پەالماری تیرۆریســتی هاتە ســەر گیانی ئەندامانی حیزبەکەمان 
کــە لەوانــە، دوویــان زیانــی زۆریــان لــێ کەوتــەوە. یەکەمیــان پەالمــاری بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم بــۆ 
ســەر ژمارەیــەک لــە تێکۆشــەرانی حیــزب لــە جێژنیکانــی نیزیــک هەولێــر بــوو کــە خەریکــی یاریــی 
والیبــاڵ بــوون. لــەو پەالمــارەدا چــوار کــەس لــە هاوڕێیــان شــەهید بــوون و هەشــت کەســیش 
برینــدار بــوون. ئــەم پەالمــارە ڕۆژی 27ی ڕەشــەمەی 1٣74 بەرامبــەر بــە 17ی مارســی 1٩٩٦ 
بــوو. دووەمیشــیان لێدانــی مینی بووســێک لــە ڕێــگای دوکان بــۆ ســلێمانی بــوو کــە ژمارەیــەک 
پێشــمەرگەی دەبــردەوە بنکــەی بازیــان لــە ناوچــەی ســلێمانی. لــەو پەالمــارەدا کــە لــە ڕۆژی 2٨ی 
گەالوێژی 1٣7٦ )1٩ ئووتی 1٩٩7( ڕووی دا، ســێ کەس لە هاوڕێیانمان شــەهید و دە کەسیشــیان 

برینــدار بــوون.
لــە ســەر یــەک لــە مــاوەی دوو کۆنگــرەی دە و یــازدەی حیــزب دا ٨٨ کــەس لــە ئەندامــان و 
ــەر دەســتڕێژی تیرۆریســتانی کۆمــاری  ــە ب ــراق کەوتوونەت ــە کوردســتانی عێ ــزب ل ــی حی الیەنگران
ئیســامی ئێــران و شــەهید یــان برینــدار بــوون. ئەگــەر بمانــەوێ ژمــارەی تــەواوی ئــەو کەســانە کــە 
لــە ســاڵی 1٩٩0 ڕا هەتــا ئێســتا لــە کوردســتانی عێــراق لــە ڕێــگای پەالمــاری تیرۆریســتییەوە شــەهید 
بــوون و ناوەکانیــان لــە دەســت دا هەیــە، بــاس بکەیــن، قوربانییەکانــی دەســتی تیرۆریزمــی کۆمــاری 
ــدام و الیەنگــری  ــان ئەن ــدار دەدەن، کــە نیزیــک بــە 70% ی ــە 2٥4 شــەهید و برین ئیســامی، ســەر ل
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و ئەوانــی دیکــە ســەر بــە هێزەکانــی دیکــەی ئۆپۆزیســیونی 

ئێرانــی، یــان پەنابــەری بێ الیــەن بــوون.
بەداخــەوە ژمــارەی قوربانییــەکان لــەوەش زیاتــرە و ئــەو دیــاردە دزێوە ئەگەر ڕوویەکی شــاهیدی 
بــۆ ڕادەی تاوانبــاری و ئینســان کوژیی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دەدا، ڕوویەکــی دیکــەی 
ئــەو ڕاســتییە تاڵــە دەردەخــا کــە بەداخــەوە حیزبــە دەســەاڵتدارەکانی کوردســتانی عێــراق دەســتی 

ڕێژیمــی جینایەتــکاری ئێرانیــان لــە کوشــتنی موخالیفانــی دا ئــاوەاڵ کردۆتــەوە.
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دروشمە سەرەکییەکان 
هاوڕێیانی خۆشەویست!

کۆنگــرە بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە و ســەاڵحییەتی هەیــە لــە بــارەی دروشــمەکان، ئامانجــەکان، 
هەڵوێســتەکان و سیاســەتەکانی حیــزب و بــە گشــتی لەبــارەی چارەنووســی حیزبــەوە بڕیــار بــدا. 
چاوخشــاندنەوە بــە بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب دا بەشــێک لــە دەســتووری کاری ئــەم 
کۆنگرەیەمانــە و هــەر دەســکارییەکی لــەوان دا پێویســت بــێ، لەو بەشــە لە بەرنامــەی کاری کۆنگرەدا 
ــە دروشــمی  ــک ک ــی و بایەخێ ــەر گرینگ ــەاڵم لەب ــاری لەســەر دەدرێ. ب ــرێ و بڕی ــێ دەک قســەی ل
ســتراتیژی و ئامانجــی درێژخایەنــی حیــزب هەیانــە، بــە پێویســتمان زانــی ئــەو دوو مەســەلەیە 

لێرەدا بگونجێنین تا  جارێکــی دیکــە باســیان لــە ســەر بکــرێ و بڕیاریــان لەســەر بدرێ.
ــی  ــە دەرەوەی حیزب ــراق دا زۆر کــەس ل ــی ســاڵی 1٩٩1ی کوردســتانی عێ ــە دوای ڕووداوەکان ب
ــران و تەنانــەت هێندێــک لــە ئەندامانــی حیزبیــش پێشــنیار بــە کادری  ــی کوردســتانی ئێ دێموکرات
ئێــران و  بــۆ  ڕێبەریــی حیــزب دەکــرد کــە دروشــمی ســتراتیژیی حیــزب واتــە »دێموکراســی 
خودموختــاری بــۆ کوردســتان« بگــۆڕێ و شــتێکی دیکــەی وەک »کوردســتانی گــەورە«، یــان هــەر 
نەبــێ »مافــی دیاری کردنــی چارەنــووس«ی لــە جێــگا دابنــێ. کۆمیتــەی ناوەنــدی نــە ســەالحییەتی 
گۆڕینــی ئــەو دروشــمەی هەبــوو )چونکــە ئەمــە تەنیــا لــە ســەاڵحییەتی کۆنگرەدایــە( و نــە باوەڕیشــی 
بــە پێویســتیی دەســکاریی ئــەو دروشــمە هەبــوو. لــە کۆنگــرەی دەیەمیــش دا دەســکاری کردنی 
بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب وەک بەشــێک لــە دەســتووری کاری کۆنگــرەدا دانەنرابــوو، تــا 
گۆڕێنــی ئــەو دروشــمە بێتــە بەربــاس. بــەاڵم وەک گوتمــان ئــەم جــارە چاوخشــاندنەوە بــە بەرنامــە 
و پێــڕەودا بەشــێک لــە دەســتووری کاری کۆنگرەیــە و کۆنگــرە دەتوانــێ هەمــوو دەســکارییەکانی 

پێویســتیان تێــدا بــکا.
لەگــەڵ ئــەوەش دا ئێمــە پێمان وایــە دروشــمی ســتراتیژیی حیــزب دەبــێ هــەروەک خــۆی بمێنێتــەوە. 

بزانیــن بــۆ؟
ئەوەنــدی پێوەندیــی بــە بەشــی یەکەمــی دروشــمەکە، واتــە دێموکراســییەوە هەیــە. بــە خۆشــییەوە 
ــی و بایەخــی  ــە گرینگ ــی ل ــەس گومان ــچ ک ــەکان هی ــە دیکتاتۆریی ــی بەشــێک ل ــاش ڕووخان ئێســتا پ
جێگیــر بوونــی دێموکراســی لــە هەمــوو کۆمەڵگــەکان دا نییــە. چونکــە بــۆ هەمــووان کــەم و زۆر 
دەرکەوتــووە کــە بەبــێ جێگیــر بوونــی دێموکراســی و بەشــداریی ســەرجەم ئەندامانــی کۆمــەڵ لــە 
نەخشــەدانان بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری واڵت دا، پێشــکەوتن لــە بوارەکانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی 
ــە ئێســتا دیکتاتۆرەکانیــش هــەوڵ  ــێ، زۆر دژوارە. بۆی ــن نەب و سیاســی و... دا ئەگەریــش نامومکی
دەدەن ڕواڵەتێکــی دێموکراتیــک لــە خۆیــان نیشــان بــدەن. کەوایــە لــە حیزبــی دێموکــرات دا کــە 
پەنجــاو دوو ســاڵە بــۆ دێموکراســی تێدەکۆشــێ و لەڕاســتی دا دێموکراســی بۆتــە پێناســە و بەشــێک 
لــە ژیانــی، هیــچ ئەندامێــک بیــر لــە هەڵگرتنــی ئــەو ئەســڵە لــە بەرنامــەی خەباتگێڕانــەی ئــەم حیزبــە 

ناکاتــەوە.
ئەوەنــدی  بگوتــرێ  دەبــی  واتــە خودموختارییــەوە  دروشــمەکە،  دووهەمــی  بەشــی  لەبــارەی 
پێوەندیــی بــە داوای مافــی دیاری کردنــی چارەنووســەوە هەیــە، زیاتــر لــە چواریەکــە چەرخێکــە ئــەم 
داخــوازە لــە یەکــەم بەنــدی بەرنامــەی حیزبەکەمــان دا هەیــە و لەمــەوداوش هــەر لــە جێــگای خــۆی 
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دەبــێ. بــەاڵم دروشــمی مافــی دیاری کردنــی چارەنــووس کــە مانایەکــی گشــتیی هەیــە و لەگــەڵ 
ــە دروشــمی  ــێ ب ــێ بب ــی دا دەگونجــێ، ناتوان هەمــوو شــێوەکانی چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەت
ســتراتیژی. چونکــە ئــەو دروشــمە دەبــێ ڕوون بــێ بــۆ ئەندامانــی حیــزب و بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵــک 

ناســراو بــێ.
پــاش ئــەوەی قبووڵمــان کــرد کــە دەبــێ دروشــمی ســتراتیژی نێوەرۆکێکــی ڕوونــی هەبــێ، دێینــە 
ســەر باســی ئــەوە کــە بۆچــی خودموختارییــە و بــۆ کوردســتانی گــەورە، کوردســتانی ســەربەخۆ، 
یــان فیدڕالیــزم نییــە؟ بــۆ وەاڵم  ئــەم پرســیارە دەڵێیــن: یەکێــک لــە مەرجەکانــی دروشــمی ســتراتیژی 
ئەوەیــە کــە لــە چوارچێــوی هەلومــەرج و هێــز و توانــای ئــەو حیزبــەدا کــە دروشــمەکە هــەڵ دەگــرێ 
ئیمکانــی وەدیهێنانــی هەبــێ، ڕەنگــە بــۆ هەمــووان ڕوون بــێ کــە وەدیهێنانــی دروشــمی کوردســتانی 
ــە کــە  ــەت هەی ــە تێکدانــی ســنووری چــوار دەوڵ ــان کوردســتانی ســەربەخۆ پێویســتیی ب گــەورە، ی
ــە چەندیــن دەوڵەتــی  ــەوە ب ــی نیزامــی و ئابــووری و بازرگانیی ــدێ پەیمان ــگای هەن ــە ڕێ ئەوانیــش ل
ــە  ــی کــورد ل ــرات و گەل ــی دێموک ــە حیزب ــش ک ــرێ دراون. ئێســتاش پرســیارە دێتــە پێ ــەوە گ دیک
ــووی  ــزی یەکگرت ــەڵ: هێ ــە لەگ ــە ک ــان هەی ــەو هێزەی ــورد ئ ــەوەی ک ــوو نەت ــەت هەم ــران و تەنان ئێ
چــوار دەوڵەتــی تورکیــە، ئێــران، عێــراق و ســووریە بکەونــە بەربەرەکانــی و کوردســتان گەورەیــان 
لەدەســت دەربێنیــن و بیشــی پارێزن؟ پێویســتی بــە ڕوونکردنــەوە نییــە کــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارە 
ــە  ــن ب ــە دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا حــازر نی ــە، خــۆ دەشــزانین کــە هیــچ کام ل مەنفیی
خێــری خۆیــان دەســت لــە فەرمانڕەوایــی کوردســتان هــەڵ بگــرن و تەســلیمی ڕۆڵەکانــی گەلــی 

کــوردی بکــەن.
لــە بــارەی فیدڕالیزمــەوە مەســەلەکە جۆرێکــی دیکەیــە، لەڕاســتی دا فیدڕالیزم کە بناخەکەی لەســەر 
یەکپارچەیــی واڵت و دابەش کردنــی دەســەاڵت دامــەزراوە لەگــەڵ خودموختــاری جیاوازییەکــی 
زۆری نییــە. لەبــەر ئــەوەش کــە فیدڕالیــزم بــۆ چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە واڵتێکــی فــرە 
ــێ کــردەوە  نەتــەوە وەک ئێــران شــێوەیەکی موناســبترە، حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە پشــتیوانی ل
لــە داهاتــووش دا هــەر دیفاعــی لــێ دەکا. بــەاڵم ئــەوە کــە نەبۆتــە دروشــمی ســتراتیژیی حیــزب 
هــۆی تایبەتیــی خــۆی هەیــە. دابەشــینی دەســەاڵتی دەوڵەتــی لــە ئیــران لەســەر بناخــەی فیدڕالیــزم 
بــە مانــای دروســت بوونی شــەش حکوومەتــی ناوچەیــی لــە شــەش میللەتــی فــارس، ئازەربایجــان، 
کــورد، بەلــووچ، عــەڕەب و تورکمەنــە. کەوایــە هەڵگرتنــی ئــەم دروشــمە و پیادەکردنــی پێویســتی بــە 
یەکدەنگیــی نوێنەرانــی هەمــووان، یــان النیکــەم تــەواوی نەتــەوە غەیــرە فارســەکانە. وەختێکیــش ئــەو 
گەالنــە بــۆ داوای مافــە نەتەوایەتییەکانیــان نەهاتوونــە مەیــدان، حیزبــی دێموکــرات نــە دەتوانــی لــە 

جیاتــی وان بڕیــار بــدا و نــە بــۆی دەکــرێ بــە جێــگای وان خەبــات بــکا.
بێگومــان هەروەخــت هەلومــەرج بــۆ هێنانەگــۆڕی دروشــمی فیدڕالیــزم ئامــادە بــێ، حیزبــی 
ــە  ــک بەرەوپێــش ل ــە هەنگاوێ ــەو دروشــمە هــەڵ دەگــرێ و ئەمــە ب ــە خۆشــحاڵیەوە ئ دێموکــرات ب
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی خــۆی دا دەزانــێ. بــەاڵم لەســەر یــەک و بە زۆر دەلیل کە لێــرەدا دەرەتانی 
باس کردنیــان نییــە، حیزبــی دێموکــرات هەڵگرتنــی دروشــمی وەدیهێنانــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی 
گەلــی کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتــی دا بــە شــێوەی خودموختــاری، یــان فیدڕالیــزم- 
پتــر بــە قازانجــی گەلــی کــورد دەزانــێ تــا هەڵگرتنــی دروشــمی ناواقعبینانــەی کوردســتان گــەورە.
بێینــە ســەر باســی ئامانجــی دوا ڕۆژ: »پێکهێنانــی کۆمەڵێکــی دێموکراتیکــی سۆسیالیســتی«. 
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داوای گۆڕینــی ئــەم دروشــمە بــە دوو جــۆر دێتــە گــۆڕێ کــە هــەوڵ دەدیــن باســیان لێــوە بکەیــن. 
یەکیــان دەڵــێ: لــە جــێ دا ئێمــە ئامانجــی درێژخایــەن بــۆ دادەنێیــن و بۆچــی هــەق بــە خۆمــان 
دەدەیــن چارەنــووس بــۆ بەرەکانــی دوای خۆمــان دیــاری بکەیــن؟ ئــەم بیروڕایــە لــە ڕاســتی دا ئەگــەر 
بەهەڵەچــوون نەبــێ، جۆرێــک چاوبەســت و سەفســەتەی تێدایــە. دیاری کردنــی ئامانجــی دواڕۆژ 
بــۆ بەرەکانــی داهاتــوو نییــە و ڕاســت بــۆ ئــەو تێکۆشــەرانەیە کــە ئێســتا لــە مەیدانــی خەبــات دان. 
حیــزب دەیــەوێ بەرچــاوی ڕوون بــێ و بزانــێ بــەرەو کــوێ هەنــگاو دەنــێ. ئێســتا ئــەو دواڕۆژە 
کــە ئامانجەکــەی تێــدا وەدی دێ، ڕەنگــە ئەوەنــدە دوور بــێ کــە بەشــێک لــە ئێمــە یــان هیــچ کامــان 
نەیبینیــن. پاشــانیش بــەرەی دوای ئێمــە ئەگــەر ئــەو ئامانجــەی پــێ بــاش بــوو دەی هێڵێتــەوە و پێــی 

خــەراپ بــوو، شــتێکی دیکــەی لــە جێــگا دادەنــێ.
دووهەمیشــیان دەڵــی پــاش ڕووخانــی بلووکــی شــوڕەوی و دوای چوونــی حیــزب بــۆ نێــو 
ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت هەڵگرتنــی دروشــمێکی وا بــۆ حیزبــی دێموکــڕات مانــای تێدا نەماوە. 
لــەو بارەیــەوەش زۆر بــە کورتــی دەڵێــن ئــەوە کــە سۆســیالیزم لــە شــوڕەوی و واڵتانــی فەلەکــی 
شــوڕەوی دا لەگــەڵ شــکان ڕووبــەڕوو بــووە، بــە هیــچ جــۆر پێویســتیی البردنــی سۆســیالیزمی 
ئــەو  پێــش. چونکــە سۆســیالیزمی دێموکڕاتیــک  نایەنێتــە  بەرنامــەی حیــزب دا  لــە  دێموکراتیــک 
سۆســیالیزمە نییــە کــە لــەو واڵتانــەدا تێــک شــکا و کاتــی خۆشــی لەســەر ئــەوە کــە حیــزب داوای 
شــتێکی دەکــرد کــە لــە واڵتانــی سۆسیالیســتی دا نەبــوو، درۆ و بوختانــی کەمــی بــۆ هــەڵ نەبەســترا 

ــرا. و قســەی کەمــی پــێ نەگوت
بوونمــان بــە ئەندامــی ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســتیش داوامــان لــێ نــاکا ئامانجــی دواڕۆژمــان 
بگۆڕیــن. چونکــە لــە نێــو ئەندامانــی ئــەو ڕێکخــراوەدا حیزبــی دیکــەش هەن کە باس لە سۆســیالیزمی 
دێموکراتیــک دەکــەن و کەســیش داوای لــێ نەکــردوون دروشــمەکانیان بگــۆڕن. لەجــێ دا حیزبەکانــی 
ــان  ــان سۆسیالیســت ی ــەش کــە ناوی ــەت ئەوان ــە ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت دا و تەنان ــدام ل ئەن
سۆســیال دێموکراتــە هــەر کامــە بــە پێــی لێکدانــەوەی خــۆی و هەلومەرجــی واڵتەکــەی بەرنامــەی 
خــۆی دانــاوە و هەموویــان تەنیــا لــە ئامانجــە گشــتییەکان کــە دیفــاع لــە بایەخــە ئینســانییەکانە یــەک 

دەگرنــەوە.
هێندێــک دەڵێــن سۆســیالیزمی دێموکراتیــک سیســتمێکی ناســراو نییــە و تــا ئیســتا لــە هیــچ کــوێ 
پیــادە نەکــراوە. ئەمــە ڕاســتە، بــەاڵم خــۆ هیــچ کام لــە نەزمــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە بەرەبەیانــی 
مێــژووەوە نەبــوون و نەناســراون. هەمــووی ئەمانــە لــە پێــش دا لــە بیــر و مێشــکی هێنــدێ کــەس و 
ــە مەیدانــی کــردەوەدا تاقــی کراونــەوە. جــا  الیەنــەوە ســەریان هــەڵ داوە و دوایــە وەک سیســتم ل
ــە یەکــەم قۆناخــی تاقیکردنــەوەدا دەرکەوتبــێ نادروســتە و هــی واش  ڕەنگــە هــی وا بووبــێ کــە ل
بووبــێ بــۆ ماوەیەکــی دیاری کــراوی زەمانــی لــە کۆمــەڵ دا پیــادە کرابــێ، تــا ئــەو وەختــەی نەزمێکــی 

تــازە جێــگای پــێ لێــژ کــردووە و بۆخــۆی لەجێــی دانیشــتوە.

سیاسەت و هەڵویستەکان 

أ( بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی 
بــە پێچەوانــەی هێنــدێ »توهــم«ی خۆش خەیااڵنــە کــە بــۆ هێندێــک ڕێکخــراوی ئێرانــی پێــک هاتــوە، 
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هەڵبژاردنــی ئــەم دواییــەی ســەرکۆماری، هیــچ شــتێکی لــە نێوەرۆکــی کۆمــاری ئیســامی نەگۆڕیــوە. 
ئــەم ڕێژیمــە و قانوونــە ئەساســییەکەی و بناخــە فەلســەفییەکەی هــەر ئــەوەن کــە بــوون. بۆیــە 
هیــچ کام لــە ئامانجــە بنەڕەتییەکانــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازنــەی گەالنــی ئێــران لــە چوارچێــوەی 
ــەردوو بەشــی دروشــمی ســتراتیژیی  ــی ه ــە تایبەت ــە و ب ــان نیی ــی وەدیهاتنی ــەدا ئیمکان ــەو ڕێژیم ئ
حیزبەکەمــان لەگــەڵ بناخــەی فەلســەفیی کۆمــاری ئیســامی لــە ناتەبایــی تــەواودان. بۆیــە سیاســەتی 
حیزبــی دێموکــرات بەرامبــەر بــە ڕێژیــم لــە داهاتــووش دا هــەر هەوڵــدان شــان بــە شــانی تەواوەتــی 

بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی ئێــران بــۆ ڕووخانــدی ڕێژیــم دەمێنێتــەوە.

ب- لەبارەی شێوەکانی خەباتەوە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هیــچ وەخــت خــۆی بــە تەنیــا شــێوەیەکی خەباتــەوە 
نەبەســتۆتەوە و هەمیشــە لــەو بڕوایــەدا بــووە کــە دەبــێ بەپێــی هەلومەرجــی واڵت لــە هەمــوو 
شــێوەیەکی خەبــات کەڵکــی پێویســت وەربگــرێ. لەگــەڵ ئــەوە کــە حیــزب خەباتــی چەکدارانــەی بــە 
ــی  ــی بەرەوپێش بردن ــوە، کاتێــک ڕێژیمــی دەســەاڵتدار دەرەتان ــات زانی شــێوەیەکی داســەپاوی خەب
نەکردۆتــەوە و  لــە خەباتــی چەکدارانــەش  بڕیــوە، حیــزب ســڵی  لــێ  ئاشــتیخوازانەی  خەباتــی 
تێکۆشــەرانی حیــزب بــە قارەمانەتییەکــی کەم وێنــەوە پێیــان ناوەتــە ئــەو مەیدانــە و پڕشــنگدارترین 

ــەوە. ــڕ کردۆت ــێ پ ــان پ ــی کوردی ــەی گەل ــی ڕزگاریخوازان ــژووی خەبات ــی مێ الپەڕەکان
ئەگەرچــی لــە حاڵــی حــازردا بــە هــۆی داســەپانی هەلومەرجێکــی بەدەر لە ویســتی خۆمــان خەباتی 
ــران  ــی کوردســتانی ئی ــی دێموکرات ــەاڵم حیزب ــەوە، ب ــگ بۆت ــی زۆر کەم ڕەن ــا ڕادەیەک ــە ت چەکداران
ــە  ــەو باوەڕەدای ــێ و ل ــات دەزان ــەرز و شــانازی خوڵقێنی خەب ــە شــێوەیەکی ب ــە ب ــەو شــێوە خەبات ئ
کــە لــە هەلومەرجــی پێویســت دا دەبــێ مەشــخەڵی ئــەو شــێوە خەباتــە زیاتــر بگەشــێتەوە. بــەو 
پێیــە حیزبەکەمــان لــە قۆناغــی ئێســتا  دا هــەروەک پێشــوو بــاوەڕی بــە کەڵک وەرگرتــن لــە هەمــوو 
شــێوەکانی خەبــات و تێکۆشــان هەیــە و هــەرکام لــە شــێوەکان دەرەتانــی بەرەوپێش بردنــی زیاتــر 

هەبــوو، پێویســتە کەڵکــی لــێ وەربگیــرێ.

ج- هەڵوێستمان بەرامبەر بە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن 
بــە چەشــنێکی گشــتی ئێمــە هەمــوو ئــەو هێزانــەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران کــە بــۆ گۆڕانــی وەزعــی 
واڵت و جێگیربوونی ئازادی و دێموکراســی لە ئێران دا هەوڵ دەدن، بە دۆســتی حیزبی دێموکرات 
دەزانیــن. لــەو بارەیەشــەوە هەوڵمــان داوە و دیســانیش هــەوڵ دەدەیــن چەنــدی بکــرێ ڕێکخــراوە 
پێشــکەتووەکانی ئۆپۆزیســیۆن لێــک نیزیــک ببنــەوە، بــە جۆرێــک کــە بتوانــن النی کەمــی بەرنامەیەکــی 
هاوبــەش بــۆ خەبــات لــە پێنــاوی ڕووخانــی ڕێژیــم و هێنانەســەرکاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دا 

دابنێیــن و پێکــەوە بــۆ جێبەجێ کردنــی هــەوڵ بــدەن.
بــەاڵم لــەو بارەیــەوە هــەروەک زۆر جــار گوتومانــە، ئێمــە ئــەو هێــزە سیاســییە ئێرانییانــە لــە 
ــران  ــە ئێ ــی دێموکراســی ل ــە پێویســتیی جێگیربوون ــان ب ــە باوەڕی ــن ک ــر دەزانی ــە نیزیکت ــان ب خۆم
و دابین بوونــی مافــی نەتەوایەتــی بــۆ گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران هەیــە. هــەر ئەنــدازە هێزێکــی 
سیاســی لــە خەبــات بــۆ چەســپاندنی ئــەو دوو ئەســڵەدا شــێلگیرتر بــێ، ئێمــە زیاتــر لــە خۆمانــی بــە 
نیزیــک دەزانیــن و زیاتــر ئامادەیــن هاوکاریــی لەگــەڵ دا بکەیــن. بــە چەشــنێکی گشــتیی لەگــەڵ ئــەوەی 
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ــو  ــە نێ ــن، ناچێن ــاش دەزانی ــە شــتێکی ب ــی ئۆپۆزیســیۆن ب هەمــوو لێک نیزیک  بوونەوەیەکــی هێزەکان
ــی  ــی گەالن ــی نەتەوایەتی ــی دێموکراســی و ماف ــە دوو ئەســڵی گرنگ ــک ک ــان یەکگرتنێ ــەرە ی ــچ ب هی

ــێ. ــە بەرنامــەی کار و خەباتــی خــۆی دا نەیگونجێن ــووڵ نەبــێ و ل ــی قب زۆرلێکــراوی ئێران
هــەر لــەو کاتــەدا پێمــان وایــە لــە پێنــاوی یەک خســتنی توانــاکان لــە بەربەرەکانــێ لەگــەڵ کۆمــاری 
ــزن و  ــان خــۆ بپارێ ــەوەی ناکۆکییەکانی ــە گەورەکردن ــزەکان ل ــزە واڵتپارێ ئیســامی دا پێویســتە هێ
هیــچ الیــەک هــەوڵ نــەدا نوختــە نەزەرەکانــی خــۆی بەســەر ئەوانــی دیکــەدا بســەپێنێ، یــان هەمــوو 

بیروبۆچوونەکانــی لــە پاتفۆرمــی هاوبــەش دا بگونجێنــێ.

د- لە پێوەندی لەگەڵ هێزە سیاسییە کوردستانییەکاندا 
نەتەوەیــە و  یــەک  کــورد  کــە  بــەوە هەیــە  بــاوەڕی  ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
کوردســتان یــەک واڵتــە. بــەاڵم هــەر لــەو کاتــەش دا ئــەو واقعییەتــەی لــە بەرچــاوە کــە کوردســتان 
و گەلــی کــورد لــە نێــو چەنــد واڵت دا دابــەش کــراون و هــەر کام لــەو واڵتانــە هەلومەرجــی تایبــەت 
بــە خۆیانیــان هەیــە. لــە چوارچێــوی ئــەو ڕاســتییەدا حیزبــی ئێمــە بــاوەڕی تــەواوی بــەوە هەیــە کــە 
پێویســتە هێــزە سیاســییە کــوردەکان بەپێــی ئیمکانــات و هەلومەرجــی گەنجــاو یارمەتــی بــە خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــەی یەکتــر لــە بەشــە جۆراجۆرەکانــی کوردســتان دا بگەیەنــن و هــەر لــەو کاتــەدا لــە 
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری یەکتــر خــۆ بپارێــزن و ڕێــز لــە ســەربەخۆیی سیاســی و ڕێکخراوەیــی 

یەکتــر دابنێــن.
ئێمــە پێمــان وایــە ئەگــەر هێــزە سیاســییە کــوردەکان لــە بڕگەیەکــی زەمانــی دا نەتوانــن یارمەتــی بــە 
خەباتــی یەکتــر بکــەن، تاوانێکیــان نەکــردووە، بــەاڵم گوناهێکــی گەورەیــە کــە هێزێکی سیاســیی کورد 
بــە هــەر بیانوویــەک زیــان بــە هێزێکــی سیاســیی دیکــەی کــورد بگەیەنــێ، شــەڕی پــێ  بفرۆشــی، یــان 
مەیدانــی خەباتــی لــێ بەرتەســک بکاتــەوە. بــە تایبەتــی ئەگــەر ئــەو کارە بــۆ ڕازی کردنــی یەکێــک لــە 
دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا بــێ، ئــەوە تاوانێکــە کــە قــەت بــۆ بەخشــین و چاولێ پۆشــین 
نابــێ. حیزبــی دێموکــرات ســەربەرزە کــە هەمــوو کاتێــک لــە خەبــات و تێکۆشــانی خۆی دا ئەو ئەســڵە 
گرنگــەی ڕەچــاو کــردەوە و هەرگیزاوهەرگیــز بــە قازانجــی دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتان دا 
بچووکتریــن زیانــی بــە خەباتــی گەلــی کــورد و هیــزە سیاســییەکانی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان 

نەگەیاندووە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی هەمــوو هێــزە سیاســییە کــوردەکان بــۆ 
وەدەســت هێنانی مافەکانــی گەلــی کــورد لــە هەموو بەشــەکانی کوردســتان دا پشــتیوانی دەکا، خەباتی 
گەلــی کــورد بــۆ وەدیهێنانــی ژیانێکــی بەختــەوەر و هاوشــان لەگــەڵ هاونیشــتیمانانی دیکــەی لــە هــەر 
بەشــێکی کوردســتان دا خەباتێکــی ڕەوایــە و ســەرکوتی ئــەم گەلــە بــە تاوانــی داواکردنــی ئــەو مافــە 

ڕەوایانــە لــە الیــەن هــەر دەوڵەتێکــەوە و بــە هــەر بیانوویــەک بــێ، مەحکوومــە.
بەاڵیــەک کــە زۆر لەمێــژە بەرۆکــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــوردی گرتــووە، شــەڕی 
ــە  ــش ل ــی دێموکڕاتی ــە. بەداخــەوە حیزب ــەو بزووتنەوەیەدای ــو ئ ــی نێ ــوان الیەنەکان ــە نێ ــوژی ل براک
ڕابــردوودا پڕیشــکی ئاگــری ئــەو جــۆرە شــەڕانەی وێ هــەڵ پــڕژاوە. بــەاڵم حیزبەکەمــان ئــەو 
شــانازییەی هەیــە کــە هیــچ وەخــت دەســپێکەری ئــەو جــۆرە شــەڕانە نەبــووە و هەمیشــە هەوڵــی 
داوە چەنــدی بکــرێ نەکەوێتــە ئــەو مەیدانــەوە. حیزبەکەمــان لەمێــژە نەفرەتــی لــە شــەڕی براکــوژی 
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کــردووە و خۆشــحاڵە کــە لەگــەڵ هیــچ هێزێکــی سیاســیی کــورد نــەک هــەر شــەڕی براکــوژی، 
ــە. ــۆز و ناخۆشیشــی نیی ــی ئاڵ ــوو پێوەندی بەڵک

کوردســتان دا  سیاســییەکانی  هێــزە  نێــوان  لــە  دوایــی  ســااڵنەی  ئــەم  کــە  شــەڕانەش دا  لــەو 
خــۆی  تــەواوی  بێ الیەنیــی  لەمــەودواش  و  بــووە  بێ الیــەن  دێموکــرات  حیزبــی  هەڵگیرســاون، 
دەپارێــزێ. چونکــە لەســەر یــەک ئــەو جــۆرە شــەڕانە بــە براکــوژی و بــە هــۆی ماڵوێرانــی کــورد 
دەزانــێ و پێشــی وایــە الیەنگــری لــە هــەر الیەنێکــی شــەڕی براکــوژی، گیروگرفتەکــە ئالۆزتــر دەکا 
و زەبــری گەورەتــر لــە قازانجــی گشــتیی خەڵکــی کوردســتان دەدا. بەخۆشــییەوە لــە چەنــد ســاڵی 
ڕابــردوودا حیزبــی دێموکراتــی توانیویەتــی ئــەو بێ الیەنییــە )کــە بــە ڕاســتی زۆر دژوار، بــەاڵم هــەر 
لــەو کاتــەدا زۆر دروســت بــووە( بپارێــزێ و دڵنیایــن کــە بــە هەســتی مەســئوولییەتی تێکۆشــەرانی 

ــزێ. ــێ بیپارێ ــە دواڕۆژیشــدا هــەر دەتوان دێموکــرات ل

  ه- بەرامبەر بە دەوڵەتانی دراوسێ
خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و ئامانجەکانــی حیــزب لــە چوارچێــوی ئێــران و 
بــە تایبەتــی کوردســتانی ئێــران دان. تێکۆشــانی سیاســیی حیــزب ڕووی لــە هیــچ کام لــە دەوڵەتانــی 
دراوســێ نییــە و هەڕەشــە لــە قازانجــی مەشــرووعی هیچکامێکیــان نــاکا. بۆیــە حیــزب بــاوەڕی بــە 
ــوە  ــرەش ئەگــەر نەیتوانی ــا ئێ ــە و ت ــی دراوســێ دا هەی ــی پێوەندییەکــی ســالم لەگــەڵ واڵتان پێکهێنان
پێوەندییەکــی لــەو بابەتــە لەگــەڵ هەموویــان دامەزرێنــێ، لــە هــەر حــاڵ دا بەپێچەوانــەی ئەم ئەســڵەش 

ڕەفتــاری نەکــردووە.
حیزبــی دێموکــرات بــە ڕەوای دەزانــێ لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ پێوەندیــی هەبــێ و لــە یارمەتیی 
ــۆ بەرەوپێش بردنــی خەباتــی خەڵکــی  ــی دراوســێ ب ئینســانی و هەلومەرجــی ژێئۆپۆلیتیکیــی واڵتان
کوردســتانی ئێــران کەڵــک وەربگــرێ. هــەر لــەو کاتــەدا حیــزب بــاوەڕی تــەواوی بــە پێویســتیی 
پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســی و ســەربەخۆیی بڕیــاردان لــە هەمــوو هەلومەرجێــک دا هەیــە و بــە 
تایبەتــی پــێ لەســەر ئــەوە دادگــرێ کــە پێوەندیــی لەگــەڵ دراوســێکانی نابــێ بــە زیانــی کوردەکانــی 

دانیشــتووی واڵتانــی درواســێ  بــە گشــتی گەالنــی ئــەو واڵتانــە تــەواو بــێ.

و- پێوەندیی لەگەڵ دنیای دەرەوە
هەلومەرجــی سیاســیی جیهــان لــە هەمــوو هێزێکــی سیاســی دەخــوازێ کــە پێوەندیــی لەگــەڵ دنیای 
دەرەوەی واڵتــی خــۆی بەهێــز بــکا و دەنگــی خــۆی بــە گوێــی گەالنــی دیکــە بگەیەنــێ. دنیــای پــان 
و بەرینــی ئێســتا بــە هــەزاران ئەڵقــە بــە یەکــەوە گــرێ دراوە، هیــچ واڵتێــک ناتوانــێ بــە تەنیــا بەبــێ 
تەئســیر دانــان و تەئســیر وەرگرتــن لــە واڵتانــی دیکــە لەســەر پێــی خــۆی ڕاوەســتێ. بــە تایبەتی ئەوە 
کــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەلێکــی زۆرلێکــراو بەبــێ ئــەوەی لــە دنیــای دەرەوەدا دۆســت و 
پشــتیوان بــۆ خــۆی پەیــدا بــکا بــە جێیــەک بــگا، لەمێــژە بــە شــتێکی دوور لــە واقعییــەت دەزانــرێ. بــەو 
پێیــە حیزبــی دێموکــرات بــە دروســت و تەنانــەت بــە پێویســت دەزانــێ چەنــدی بــۆی بکــرێ پێوەنــدی 
لەگــەڵ گــەالن و هێــزە سیاســییەکانی دەرەوە دابمەزرێنــێ و ئــەوان لــە وەزعــی گەلــی کــورد، گەالنــی 
ئێــران و ئامانجەکانــی بزووتنــەوەی کــورد تێبگەیەنــێ. لــەو پێوەندییــەدا حیــزب بــاوەڕی وایــە کــە 
ــە لەگــەڵ هــەر  ــۆی هەی ــاردان ب ــە شــەرتی پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســی و ســەربەخۆیی بڕی ب
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هێزێکــی سیاســی، هــەر ڕێکخراوێکــی ئینســانی و تەنانــەت هــەر دەوڵەتێــک پێوەنــدی بگــرێ، بــەو 
شــەرتە قازانجــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد و گەالنــی ئێرانــی تێــدا ببینــێ. حیــزب، 
دوژمن تاشــین و جەبهەبەنــدی لەگــەڵ ئــەم یــان ئــەو دەوڵــەت کــە بەداخــەوە ماوەیەکــی زۆر لــە نێــو 

حیزبیشــدا بــاو بــوو، بــە دروســت نازانــێ.
لــەو بارەیــەوە پێوەندیــی لەگــەڵ حیزبــە سۆسیالیســت و سۆســیال دێموکــرات و کرێکارییەکانــی 

دەرەوە جێگایەکــی تایبەتیــی لــە سیاســەتی دەرەوەی حیزبــی دێموکــرات دا هەیــە.

تێکۆشانی ئۆرگانەکانی حیزب 
چــاوی  بــە  هەمیشــە  شۆڕشــگێڕ  حیزبێکــی  وەک  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ڕەخنەگرانــەوە تەماشــای کار و تێکۆشــانی خــۆی و ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانــی کــردووە و زۆر 
ــە بەرەوپێشــچوونی کارەکان و ڕادەی هــەوڵ و تێکۆشــانی ئەندامــان و کادرەکانــی  ــی ل جــار گلەی
هەبــووە. لــە مــەودواش حیــزب ئــەم ڕەوتــە درێــژە دەدا و ڕەنگــە هــەر لــەم ڕاپۆرتــەش دا بەشــێک 
لــە کەموکۆرییــەکان دەستنیشــان بکرێــن. بــەاڵم زۆر بــە شــانازییەوە دەڵێیــن ئەگــەر ئــەوە نەبــێ کــە 
ئێمــە دەمانــەوێ هەمیشــە بــەرەو پێــش بچیــن و دەســکەوتی زیاتــر وەدەســت بێنیــن، حیزبەکەمــان 
یەکێــک لــە چاالکتریــن هێــزە سیاســییەکانی مەیدانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی ئێــران و کوردســتانە 
ــە مــاوەی  ــە هیــچ حیزبێکــی دێموکراتــی ئێرانــی، یــان کوردســتانی نامێنێتــەوە. ل ــەو بارەیــەوە ل و ل
نێــوان دوو کۆنگــرەی 10 و 11 ش دا هــەروەک هەمیشــە ئۆرگانەکانــی حیــزب تــاک تــاک و لــە 
پێوەندیــی لەگــەڵ یەکتــردا لــە کار و تێکۆشــانی بــەردەوام دا بــوون و تێکۆشــەرانی حیــزب بــە 
ئاگاداریــی تــەواو لــەو ئەرکــە پیــرۆزە کــە مێــژووی گــەل و واڵتەکەمــان خســتوویەتە سەرشــانیان، 
چەنــدی بۆیــان کرابــێ بــۆ بردنەپێشــی ئامانجەکانــی حیــزب و جێبەجــێ کردنــی کاروبــاری حیزبــی، 
هەوڵیــان داوە. لــەم بەشــەدا هەرچەنــد بــە کورتیــش بــێ، دیمەنێــک لــە کار و تێکۆشــانی یــەک یەکــی 

ــی بەڕێــزی کۆنگــرە: ــە بەرچــاوی ئەندامان ــە ئەســڵییەکانی حیــزب دەخەین ئۆرگان

أ- پێوەندییەکانی دەرەوە
بناخــەی کاری بەشــی پێوەندییەکانــی حیــزب لەســەر هێنــدێ پرەنســیپ دامــەزراوە کــە باشــە پێــش 
هەمــوو شــتێک ئامــاژە بــەوان بکــرێ. مەبەســت لــە پێکهێنانــی پێوەندیــی لەگــەڵ هــەر الیەنێــک قازانــج 
گەیانــدن بــە خەباتــی حیــزب و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد و بزووتنــەوەی سەرانســەریی 
واڵتەکەمانــە. حیــزب بــاوەڕی بــە پێوەندیــی بەرامبــەر لەگــەڵ هەمــوو الیەنــەکان هەیــە، بــەو مانایە کە 
حیزبێــک یــان ڕێکخراوێکــی نێوخۆیــی یــان الوەیــی هەرچەنــدی لــە خۆمــان گەورەتــر و بەدەســەاڵتتر 
بــێ، ڕێــگا نادەیــن لــە ســەرەوەڕا دەســتوورمان پــێ بــدا و بــە پێچەوانــش الیەنــی پێوەندییەکــە 
هەرچەنــدی لــە حیزبەکەمــان چووکتــر بــێ، ڕێــگا بەخۆمــان نادەیــن بــە چــاوی بەکەم گرتنــەوە 
ســەیری بکەیــن، یــان فەرمانــی بــە ســەرەوە لــێ بدەیــن. دیــارە ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە گرینگــی و 
وەزنــی هــەر الیەنێکــی سیاســی وەک هەیــە لەبــەر چــاو ناگریــن. پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســی 
و تەشــکیاتی و ســەربەخۆیی بڕیــاردان هەمیشــە ڕێنوێنیــی ئێمــە بــۆ پێوەندییەکانمــان بــووە و 
ــاوە و  ــە ســەربەخۆیی خۆمــان نەهێن ــچ دەســکەوتێک وازمــان ل ــری هی ــە خات ــچ نرخێــک و ب ــە هی ب
ــان  ــۆ زی ــان دەرەوە ب ــە نێوخــۆی واڵت ی ــچ الیەنێکــی نیشــتمانی ل ــەڵ هی ــان لەگ ــن. پێوەندیم ناهێنی
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گەیانــدن بــە الیەنێکــی نیشــتمانیی دیکــە نییــە.
بــە پەیــڕەوی لــەو پڕەنســیپانە بەشــی پێوەندییەکانــی حیــزب لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا 
چاالکانــە بــۆ پاراســتن و پتەوکردنــی پێوەندیــی دۆســتانە لەگــەڵ هێــز و حیــزب و ڕێکخــراو و 
شەخســییەتە ئێرانی و کوردســتانی و خارجییەکان دا هەوڵی داوە و ئێســتا کە لە ســاڵۆنی کۆنگرەی 

یازدەهــەم دانیشــتووین، کاکڵــەی پێوەندییەکانمــان بــەم جۆرەیــە:
لــە کوردســتانی ئێــران لەگــەڵ هەمــوو ڕێکخــراوە سیاســییەکان پێوەندیــی دۆســتانەمان هەیــە و 
لــەو بوارانــەدا کــە ئیمکانــی هــاوکاری هەبــێ، هاوکاریــی یەکتــر دەکەیــن. لــەو پێوەندییــەدا بــە تایبەتــی 
پێمــان خۆشــە باســێک لــە پێوەندیــی نێــوان خۆمــان و کۆمەڵــە بکەیــن. کۆمەڵــە خــۆی بــە ڕێکخــراوی 
کوردســتانیی حیزبــی کۆمونیســتی ئێــران دەزانــێ. بــەاڵم ئێمــە دوای دامەزرانــی ئــەو حیزبــەش 
هــەروەک پێــش دامەزرانــی، پێوەندیمــان تەنیــا لەگــەڵ کۆمەڵــە هەبــووە. هاوڕێیــان دەزانــن کــە 
پێوەندییەکانــی حیــزب و کۆمەڵــە لــە هــەژدە ســاڵی ڕابــردوودا زۆر هــەوراز و نشــێو و زۆر قۆناخــی 
جۆراجۆریــان بڕیــوە و تەنانــەت زۆر بەداخــەوە ڕووداوی تــاڵ و نەخوازراویشــیان تــێ کەوتــووە. 
ــی  ــی پێوەندییەکان ــۆ گەرمترکردن ــەک ب ــەوڵ و تەقەالی ــەوە ه ــرەی دەهەم ــش کۆنگ ــەک پێ ــە ماوەی ل
نێــوان حیــزب و کۆمەڵــە دەســتی پــێ کردبــوو. دوای کۆنگــرەش ئــەو هــەوڵ و تەقەالیانەمــان درێــژە 
ــووە و  ــداری دۆســتانەمان پێکــەوە ب ــی دا دی ــە ڕادەی ڕێبەرایەت ــد جــار ل ــا ئێســتا چەن پــێ داوە و ت
ــەردی  ــە ب ــن ببن ــە دەتوان ــەو هاوکارییان ــە ئ ــان وای ــە پێم ــاوە ک ــاوکاری دان ــۆ ه بناخــەی باشــمان ب
بناخــەی هــاوکاری و پێوەندییەکــی ســالم و بەبەرهــەم لــە قۆناخــە پێشــکەوتووەکانی دواڕۆژیــش دا. 
لەســەر یــەک دەتوانیــن بڵێیــن پێوەندیــی نێــوان حیــزب و کۆمەڵــە ئێســتا لــە باشــترین حاڵەتی ســااڵنی 
ڕابردوودایــە و بــە چەشــنێکی گشــتییش پێوەندیمــان لەگــەڵ ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتان 

ئێــران لــە باشــترین حاڵەتــی خۆی دایــە.
کــە بێینــە ســەر حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییــە غەیــرە کوردســتانییەکان، دەبــێ بڵێیــن: پێــش هەمــوو 
شــتێک ئەوە جێگای خۆشــحاڵییە کە ئەگەر لەگەڵ هەموو هێزەکانی ئۆپۆزیســیۆنی ئێران پێوەندیی 
ــە، لەگــەڵ هیــچ هێزێکــی سیاســیی ئێرانــی نێــوان ناخۆشــی و ناکۆکیمــان لەنێــودا  دۆســتانەمان نیی
نییــە. بــەاڵم دیــارە پێوەندیمــان لەگــەڵ هەمــوو ڕێکخراوەکانــی ئۆپۆزیســیۆن یەکســان نییــە. بــۆ وێنــە 
لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا لەگــەڵ ســەڵتەنەت خوازەکان هیــچ پێوەندییمــان نەبــووە و لەگــەڵ ئــەوەی 
ئێمــە الیەنگــری لــە ســەڵتەنەت وەک مافێکــی دێموکراتیــک بــە هەقــی خۆیــان دەزانیــن، لەبــەر ئــەوەی 
ــی گەالنــی ئێــران نییــە، ئەگەرچــی  ئــەوان باوەڕیــان بــە پێویســتیی دابین کردنــی مافــی نەتەوایەتی
داواشــیان کــردووە پێوەندیمــان هەبــێ، ئێمــە قبووڵمــان نەکــردووە. لەگــەڵ حیزبــی کۆمۆنیســتی 
ئێــران و حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێکاریــی ئێرانیــش هیــچ وەخــت پێوەندیمــان نەبــووە و تەنانــەت 
ئەگەرچــی حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری کــەم وایــە لــە ڕۆژنامەکــەی دا هێڕشــێکی بــۆ ســەر حیزبــی 

دێموکــرات نەبــێ، جگــە لــە یــەک جــار حــازر نەبوویــن وەاڵمــی هێرشەکانیشــیان بدەینــەوە.
وەک دەزانییــن ئێمــە لەگــەڵ ڕێکخــراوی موجاهیدیــن لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری دا بوویــن 
و بــەاڵم چونکــە نەیانتوانــی ئێمــە لــە شــوڕادا تەحەممــول بکــەن، بــە شــێوەیەکی نادێموکراتــی 
و نائەساســنامەیی دەریــان کردیــن. پــاش هاتنــەدەر لــە شــوڕاش ئێمــە داوامــان کــرد پێوەندیــی 
دووقۆڵییــان لەگەڵیــان هەبــێ، کەچــی ئــەوان داواکەمانیــان خــراپ لێــک دایــەوە و مەرجیــان بــۆ 
دیــاری کردیــن. حیزبیــش کــە هیــچ وەخــت بــاوەڕی بــە پێوەندیــی نابەرامبــەر نەبــووە مەرجەکانــی 
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ڕەت کــردەوە و بــەم جــۆرە لــە ســاڵی 1٣٦4ەوە هیــچ پێوەندیمــان لەگەڵیــان نەبــووە.
 بێجگــە لەوانــە، لەگــەڵ زۆربــەی هــەرە زۆری ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئۆپۆزیســیۆن، ئەوانــە کــە 
نوێنەرایەتییــان لــە دەرەوی واڵت هەیــە، پێوەندیــی و دانیشــتن و وتووێژمــان ل نێودایــە و لەســەر 
ئــەو مەســەالنە کــە بــۆ هەموومــان گرینگــن و لەگــەڵ دواڕۆژی واڵتەکەمــان پێوەندیــی پەیــدا دەکــەن، 
بیــروڕا دەگۆڕینــەوە. جێــی وەبیرهێنانەوەیــە کــە هەمــووی ئــەو ڕێکخراوانــە بــە تــاک و بەکۆمــەڵ 
ــەت پاتفۆرمــی هاوبەشیشــی لەگــەڵ  ئامــادەن لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات هــاوکاری بکــەن و تەنان
ئیمــزا بکــەن. بــەاڵم عەیبــی کار لەوەدایــە کــە بــۆ خۆمــان زۆریــان پێکــەوە حــازر بــە هــاوکاری و 
تەنانــەت یەکتــر دیتینــش نیــن. لــەو نێــوەدا حیــزب پێوەندییەکــی نیزیکتــری لەگــەڵ »ڕێکخــراوی 
کرێکارانــی شۆڕشــگێری ئێــران« )ڕێــگای کرێــکار( و »ڕێکخــراوی یەکیەتیــی فیداییــان« هەیــە، 
زۆر جــار بەیاننامــە و ڕاگەیەنــدراوی هاوبەشــمان لەگەڵیــان بــاڵو کردووەتــەوە و لــە بــارەی ئــەو 
مەسەالنەشــەوە کــە پێوەندیــان بــە دواڕۆژی واڵتەکەمانــەوە هەیــە، نوختــە نەزەرەکانمــان لێــک 
نیزیکــن. هەوڵــی ئێمــە ئەوەیــە کــە لەگــەڵ بەشــێکی هەرچــی بکــرێ زیاتــر لــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن 
لــە ســەر بەرنامەیەکــی هاوبــەش ڕێــک بکەویــن. چونکــە بــە بــاوەڕی خۆمــان ئەمــە تەنیــا ڕیگــە بــۆ 

بەرەنگاربوونەوەیەکــی جیــددی لەگــەڵ دەســەاڵتی ســەرەڕۆیانەی کۆمــاری ئیســامییە.
پێوەندیــی حیزبەکەمــان لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراوە کوردســتانییەکانیش پێوەندییەکــی ئوســوولی 
و دۆســتانەیە. لــە کاتێــک دا بەداخــەوە دەبینییــن شــەڕی خوێنــاوی لەنێــو بەشــێکی زۆر لــە حیزبــە 
کوردســتانییەکان دا هەڵگیرســاوە، جێــگای شــانازییە کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
نــەک هــەر لەگــەڵ هیــچ هیزێــک لــە شــەڕدا نییــە، بەڵکــوو لەگــەڵ زۆربــەی هــەرە زۆری هێــزە 
کوردســتانییەکان پێوەندییەکــی دۆســتانەی هەیــە. زیادمــان نەگوتــووە ئەگــەر بڵێیــن هیــچ حیزبێکــی 
کوردســتانی نییــە کــە ئەوەنــدی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ هێزەکانــی کوردســتانییەکانی دیکــە پێوەندیــی 
هەبــێ. ڕەنگــە هــەر ئــەوە بــۆ بەڵگــە بــەس بــێ کــە ئێمــە لەگــەڵ تــەواوی ئــەو حیزبانــە کــە ئێســتا 
پێکــەوە لــە شــەڕدان لــە پێوەندییەکــی دۆســتانەداین و هەموویــان ڕێــز بــۆ سیاســەتی ئووســولیی 

ــن. ــان دادەنێ حیزبەکەم
پێوەندیــی حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراو و کــۆڕو کۆمەڵــە شەخســییەتەکانی 
بێگانــەش لــە پلەیەکــی بەرزدایــە. ڕەنگــە ژمــاری زۆری ئەو پەیامانە کە لەالیەن حیزبە سیاســییەکان، 
ڕێکخــراوە بەشــەر دۆســتەکان و شەخســییەتە موعتەبەرەکانــی دنیــاوە بــۆ ئــەم کۆنگرەیــە هاتــوون 
نیشــانەیەکی ئاشــکرا لــەو پێوەندییــە بەربەرینــە بــێ کــە لەنێــوان حیزبــی ئێمــە و دونیــای دەرەوەدا 

دروســت بــووە و جێــی گرتــووە.
ئێمــە لــە کوردســتانی عێــراق و لــە بەشــێکی زۆر لــە پێتەختەکانــی جیهــان بەتایبەتــی لــە واڵتانــی 
ئورووپایــی دا نوێنــەری حیزبمــان هەیــە. جێــگای دڵخۆشــییە کــە ئــەو نوێنەرانــە بــە تێکــڕا سیاســەتی 
حیزبــی خۆیانیــان لــە الی دۆســتانی حیــزب ناســاندووە و پشــتیوانیی سیاســیی ئەوانیــان بــۆ الی 
خەباتــە ڕەواکەمــان ڕاکێشــاوە. لــەوەش گرینگتــر ئەوەیــە کــە نوێنەرانــی حیــزب لــە هەمــوو شــوێنێک 
هــەروەک حیزبەکەیــان لێــی ویســتوون، بــە نموونــەی ئینســانی بەپڕەنســیب و بــە ئولگوویەکی باشــی 
حیزبەکەیــان ناســراون. بــە تایبەتــی لەبــارەی پێوەندییەکانــی دەرەوەی واڵتــەوە جێــی خۆیەتــی بــە 
قەدرزانییــەوە بڵێیــن ئــەو دەســکەوتانەی لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بــۆ حیزبەکەمــان بــەدی هاتــوون، 
ئەگــەر لــە الیــەک بەرهەمــی سیاســەتی ئوســوولیی حیــزب و خەباتــی قارەمانانــەی ڕۆڵەکانــی حیــزب 
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بــن، لــە الیەکــی دیکــەوە بەرهەمــی هــەوڵ و تێکۆشــانی نوێنەرانــی حیــزب لــە دەرەوە و هەمــوو ئــەو 
هاوڕێیانــەن کــە هــەرکام بــە نــۆرەی خــۆی بــۆ ناســاندنی خەبــات و سیاســەت و ئامانجەکانــی حیــزب 
بــە دنیــای دەرەوە نەخشــیان گێــڕاوە. لێــرەدا بــە پێویســت دەزانــم لــەم تریبوونــەوە پیرۆزبایــی و 
هــەر لــەو کاتــەدا سوپاســی خــۆم بــە هەمــوو کادرەکانــی ئــەو بەشــە لە تێکۆشــانی حیزبــی ڕابگەیەنم.
ــەوەی پێویســتیمان  ــەوە کــراوە، هــەم ل ــەو بارەی ــەوەی ل ــرێ ئ ــرەدا پێویســتە بگوت ــەاڵم هــەر لێ ب
پێیەتــی و هــەم لــەوەی لــە توانــادا هەیــە، کەمتــرە. بــە تایبەتــی ئەگــەر هەمــوو هاوڕێیانــی حیزبــی لــە 
ئورووپــا پێکــەوە هــاوکاری بکــەن و قۆڵــی هیمــەت هەڵماڵــن، دەتوانــن کاری زۆر زیاتــر بکــەن. بــۆ 
نموونــە دوو ســاڵە هــەم دەفتــەری سیاســی و هــەم هاوڕێیانــی حیزبــی لــە ئورووپــا پێیــان خۆشــە 
کۆمیتەیــەک بــۆ کاروبــاری تەشــکیاتی و یەکــی دیکــە بــۆ پێوەندیییەکانــی حیــزب لــە ئورووپــا 
پێــک بــێ. بــەاڵم لەبــەر نەبوونــی ئیمکاناتــی ماڵــی ئــەو کارەمــان لــە دەســت نەهاتــووە. لــە کاتێــک دا 
ئەگــەر هەمــوو هاوڕێیانمــان لــە ئورووپــا پێکــەوە و مەســئووالنە دەســت دەنــێ، دەتوانــن بــە ئاســانی 
ئەوەنــدە داهاتــی ماڵــی کــۆ بکەنــەوە کــە خەرجــی کاروبــاری هەردووکــی ئــەو کۆمیتانــە دابیــن بــکا.

ب- کۆمیسیۆنی چاپەمەنی 
لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا کاری کۆمیســیۆنی چاپەمەنــی بێ  ڕاوەســتان و پەککەوتــن بەڕێــوە 
ــی  ــوە. »کوردســتان«، ئۆرگان ــەوە دی ــە خۆی ــواردا پێشــکەوتنی بەرچــاوی ب ــدێ ب ــە هێن چــووە و ل
کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە ڕێکوپێکــی و لــە شــکڵێکی جوانتــر لــە پێشــوودا بــە هــەر دوو زمانــی کــوردی 
و فارســی لــە کوردســتان دەرچــووە و لــە ئورووپــاش ســەرلەنوێ چــاپ و بــاڵو کراوەتــەوە. ئــەوەی 
لــەو بارەیــەوە حــەز دەکەیــن باســی بکەیــن ئەوەیــە کــە، »کوردســتان« ئەگەرچــی لەبــاری شــکڵ و 
فۆڕمــەوە لــە زۆربــەی ڕۆژنامــە کوردییــەکان لــە دواتــرە، لــە بــاری ئەدەبــی و سیاســییەوە یەکێــک لە 
موعتبەرتریــن ڕۆژنامەکانــە کــە بــە زمانــی کــوردی دەردەچــن. جگــە لــەوەش، دەفتــەری نوێنەرایتــی 
ــە دوو  ــران« ب ــاوی »کوردســتانی ئێ ــە ن ــک ب ــک بۆڵتەنێ ــگ جارێ ــە پاریــس هــەر ســێ مان ــزب ل حی

زمانــی ئینگلیســی و فەرانســەیی چــاپ و بــاڵو دەکاتــەوە.
کاری کۆمیســیۆنی چاپەمەنــی هــەر دەرکردنــی ڕۆژنامــە نییــە. وەک دەزانیــن »تێکۆشــەر«، 
نامیلکــەی نێوخۆیــی حیزبیــش کــە کۆمیســیونی سیاســی- نیزامــی ئامــادەی دەکا هــەر لــە الیــان ئــەو 
ــە کــە هەمــوو ڕۆژانــی حەوتــوو  ــر بۆڵتەنــی خەبەریی ــەوەش زیات کۆمیســیونەوە چــاپ دەکــرێ و ل
جگــە لــە هەینــی دەردەچــێ و گوڵبژێرێــک لــە هەواڵەکانــی دنیــا و ئــەو ڕاپــۆرت و لێکدانــەوە و 

ــەوە. ــە خــۆی دا جــێ دەکات ــە، ل ــان هەی ــۆ خەباتــی حیزبەکەمــان بایەخی ــە کــە ب وتاران
لــە چەنــد مانــگ پێــش کۆنگــرەی یازدەهەمــەوە کاری ئــەو کۆمیســیۆنە چاپــی بۆڵتۆنــی زانیــاری 
ــێ  )کــە بەشــی لێکۆڵینــەوە و وەرگێــران ئامــادەی دەکا( و هەروەهــا چاپــی بۆڵتۆنــی کۆنگرەشــی ل
زیــاد بــووە، کــە هــەر دووکیــان بەوەخــت و بــە ڕێکوپێکــی بــاڵو بوونــەوە. ئەمــە بێجگــە لــە چەندیــن 
کتێــب و نامیلکــەی وەک بەڵگەنامەکانــی کۆنگــرەی دەهــەم، دوو جڵــد کتێبــی »نیوســەدە تێکۆشــان«، 
»جنــگ در کردســتان«، وتووێــژە چاپەمەنییەکانــی ســکرتێری حیــزب و هــەزاران نوســخە بەیاننامــە 
و بەخشــنامە و تراکــت و پۆســتەری حیزبییــە کــە لــەو ماوەیــەدا بــە هیمەتــی هاوڕێیانــی ئــەو 

کۆمیســیۆنە ئامــادە و بــاڵو کراونــەوە.
بــۆ ئــەو کار و تێکۆشــانە مەســئووالنەیە پــڕ بــەدڵ ماندوونەبوونــی و دەستخۆشــی بــە هاوڕێیانــی 
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کۆمیســیونی چاپەمەنــی دەڵێیــن و ســەرکەوتنی زیاتریــان بــۆ بەئــاوات دەخوازیــن. هــەر لــەو کاتــەدا 
پێویســتە دان بــەو ڕاســتییە دابنێیــن کــە کۆمیســیۆنی چاپەمەنــی لــە دوو بــارەوە پێویســتی بــە 
یارمەتیــدان و بەهێزکردنــی زیاتــر هەیــە. یەکــەم لەبــاری کادری نووســینەوە؛ ئــەوە ڕاســتە کــە پــاش 
ــوون،  ــاد ب ــوە زی ــەی پێ ــی دیک ــد کادرێک ــەو کۆمیســیۆنە چەن ــزب ئ ــی حی ــەوەی ڕیزەکان یەک کەوتن
ــی دەســتەی  ــە ئەندامان ــا ل ــێ تەنی ــزب، ناب ــی حی ــە کادری نووســینی ئۆرگان ــاوەڕی ئێم ــە ب ــەاڵم ب ب
نووســەران دا بەرتەســک بێتــەوە. هەمــوو کادرەکانــی حیزبــی و بەتایبەتــی ئەندامانــی ڕێبــەری دەبــێ 
خۆیــان بــە ئەندامــی دەســتەی نووســەرانی ڕۆژنامــە بزانــن و هاوکاریــی لەگــەڵ بکــەن. ئــەوە جێــی 
داخــە کــە جگــە لــە یــەک دوو هــاوڕێ لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا هیــچ ئەندامێکــی کۆمیتــەی 
ناوەنــدی و تەنانــەت دەفتــەری سیاســییش بــە شــێوەی بــەردەوام مەتڵەبــی بــۆ ڕۆژنامــە نەنووســیوە. 
ئاکامەکــە ئەوەیــە کــە تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ، حیزبێکــی گــەورە و گرانــی وەک حیزبــی دێموکــرات 

مانگــێ یــەک ژمــارە ڕۆژنامــەی ئــۆرگان دەردەکا.
چــاپ  بــۆ  باشــتر  کەرەســەی  دابین کردنــی  چاپەمەنــی  کۆمیســیونی  پێدوایســتیی  دووهــەم؛ 
کردەنەوەیــە. لــە ســاڵی 1٣7٣ وە کۆمیســیونی چاپەمەنــی لــە چەنگــی تایــپ و پۆلی کۆپــی ڕزگاری 
بــووە. پیت چنینەکــەی بــە سیســتمی کومپیتــەرە و چاپیشــی زیاتــر بــە دەزگای ئۆفســێتە. بــەاڵم 
ئــەو کۆمیســیونەیە،  یــەک وەاڵمــدەری ئێســتای کاری  هەرچەنــد دەزگای پیت چنینەکــە لەســەر 
ئۆفســێتێک کــە هاوڕێیانــی بەشــی فەننــی کاری پــێ دەکــەن، بــە هیــچ جــۆر هــی ئــەو دەورو زەمانــە 
نییــە و لــە ڕاســتیدا هاوڕێیانمــان بــە زۆری شــانان کاری پــێ دەکــەن. بۆیــە پێویســتە ڕێبەرایەتیــی 
تــازەی حیــزب لــە فکــری دابین کردنــی دەزگایەکــی باشــتر و پێشــکەوتووتری ئۆفســێت بــۆ ئــەو 

ــێ. کۆمیســیۆنەدا ب

ج- کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی 
کــە بــاس لــە کۆمیســیۆنی سیاســی – نیزامــی دەکەیــن لــە ڕاســتی دا ئــاوڕ لــە تێکــڕای کۆمیتەکانــی 
مەڵبەنــد و شارســتان و هەمــوو واحیدەکانــی پێشــمەرگە و ڕێکخرواەکانــی حیــزب لــە نێوخــۆی واڵت 
ــەو کۆمیســیۆنە سەرپەرســتی و پێڕاگەیشــتن  ــن ئەرکــی ئ ــە گرینگتری ــەوە. چونک و دەرەوە دەدەین
و پێکهێنانــی هماهنگــی لــە نێــوان تێکــڕای ڕێکخراوەکانــی حیزب دایــە. تــا ئــەو جێیــە کــە کاری 
ــەر  ــدا دەکا لەب ــدی پەی ــە نێوخــۆی واڵت دا پێوەن ــی ل ــی حیزب ــەڵ تەشــکیاتی نهێنی کۆمیســیۆن لەگ
هەلومەرجــی خەباتــی نهێنــی، ناکــرێ زۆری لــێ بدوێیــن. هــەر ئەوەنــد دەتوانیــن بڵێیــن کــە لەگــەڵ 
ئەوەی دەزگا پۆلیســییەکانی ڕێژیم بەردەوام خەریکی شــوێن هەڵگرتن و ڕاونانی ڕێکخراوەکان و 
ئەندامــە نهێنییەکانــی حیزبــن و بەداخــەوە هێنــدێ جاریــش لــە ناســین و لێدانــی هەســتە نهێنییــەکان دا 
ســەرکەوتوون، بــەاڵم کۆمیتەکانــی حیزبــی هــەرکام لــە ناوچــەی کاروتێکۆشــانی خۆیــان، هەســتەی 
ــراوان  ــە چــاوی بەکرێگی ــە دوور ل ــە ب ــەم ڕێکخراوان ــاوە. ئ ــان پێــک هێن ــی و ڕێکخــراوی نهێنیی نهێن
پێوەندیــی خۆیــان لەگــەڵ بەرپرســانی حیزبــی لــە الیــەک و کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە الیەکــی دیکــە 
بەرقــەرار دەکــەن و دەبنــە مایــەی پاراســتن و پتەوکردنــی ئــەو پێوەندییــە ئۆرگانیکــە کــە لــە 
نێــوان حیزبــی دێموکــرات و ڕۆڵەکانــی گەلــی کــورددا هەیــە و لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا بــە ڕەمــزی 

ســەرکەوتن و تەنانــەت مانــەوەی حیزبــی دێموکــرات دانــراوە.
کۆمیتەکانــی حیزبــی لەژێــر ڕێنوێنیــی سیاســەتە گشــتییەکانی حیزبــی دا و بــە هــاوکاری و 
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هاوفکــری لەگــەڵ یەکتــر لــە الیــەک و کۆمیســیونی سیاســی- نیزامــی لــە الیەکــی دیکــەوە، لــە چەنــد 
ســاڵی نێــوان کۆنگــرەی دەهــەم و کۆنگــرەی یازدەهەمیــش دا هــەروەک هەمیشــە ئەرکــە حیزبییەکانــی 
خۆیــان لــە بــواری تەشــکیاتی، کۆمەاڵیەتــی، تەبلیغــی و پێشــمەرگایەتی دا بەجــێ گەیانــدوە. لــە 
پێنــاوی بەرەوپێش بردنــی کاری حیزبــی دا هەروەخــت پێوســت بووبــی تێکۆشــەرانی حیــزب بــە 
پێشــوازی خەتــەرەوە چــوون و تەنانــەت باوەشــیان بــۆ مەرگیــش کردۆتــەوە. هــەر بۆیــەش لــە ســێ 
ــاوە و  ــان دان ــان لەســەر ئامانجی ــان هاوڕێــی بــەوەج و هەڵکەوتوومــان گیانی ســاڵی ڕابــردوودا دەی
تێکــەڵ بــە کاروانــی شــەهیدانی نیشــتمان بــوون. یەکێــک لــە بەرنامــە بەســوودەکان کــە بــە تایبەتــی 
ــەکان دا بەڕێــوە  ــە کۆمیت ــە هاوکاریــی هەمــوو هاوڕێیانــی کادر و پێشــمەرگە ل ــە ســاڵی 1٣7٦دا ب ل
ــی وەرزشــی و  ــەی بەکەڵک ــە بەرنام ــی ب ــی حیزب ــی هاوڕێیان ــی بێکاری ــەوەی وەخت چــووە، پڕکردن
موتــااڵ و باســی سیاســی و کردنــەوەی کاســی سیاســی و کاســی خوێنــدەوار کردنــە. ئــەوە جێــگای 
شــانازییە کــە حیزبــی دێموکــرات بەشــێکی یەکجــار زۆر لــە پێشــمەرگە نەخوێندەوارەکانــی لەگــەڵ 
نیعمەتــی خوێندنــەوە و نووســین ئاشــنا کــردووە و هانــی داون »زۆرتــر فێــر بــن تــا باشــتر خەبــات 

بکــەن«.
تەشــکیاتی حیــزب لــە ئورووپــا کــە لــە ڕێــگای دەفتــەری پاریــس و پێوەندییەکانــی دەورەوە بــە 
کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامییــەوە گــرێ دەدرێتــەوە، لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا چاالکتــر لــە جــاران 
جوواڵوەتــەوە. بــە تایبەتــی لــەو کاتانــەدا کــە حیــزب پێوســتیی بــە وەڕێ خســتنی بزووتنــەوەی 
ئیعتــرازی هەبــووە، یــان ویســتوویەتی لەبــارەی مەســەلەیەکەوە کاری تەبلیغــی لــە دەرەوە بــکا، ئــەو 
تەشــکیاتە زۆر باشــتر لــە جــاران هاتۆتــە مەیــدان، لــەو ماوەیــەدا بەتایبەتــی بەجێیــە لــە مانگرتنــی 
ــر  ــە هەولێ ــەر دەرکــی U.N ل ــی ب ــە پەناگرتووەکان ــۆ پشــتیوانی ل ــژ ب ــی نۆروێ ــەر دەرکــی پارڵمان ب
و خۆپیشــاندانی بــەر دەرکــی ســاختومانی جێــگای کۆبوونــەوەی شــوڕای وەزیرانــی یەکیەتیــی 

ئۆرووپــا لــە لوکزامبــوورگ نــاو بەریــن.
یەکێک لە کارە بەســوودەکانی کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامی لە ســێ ســاڵی ڕابردوودا پێکهێنانی 
تەشــکیاتی تایبــەت بــە ژنــان لــە کەمپەکانــی حیــزب دا بــوو. بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی حیــزب دا 
ژنــان کۆنفڕانســی تایبــەت بــە خۆیانیــان گــرت و نوینەریــان نــاردە کۆنفڕانســی دەفتــەری سیاســی و 
کۆنفڕانســەکانی شارســتان. شــایانی باســە کــە حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە بایەخــی بــە بەشــداریی 
ژنــان لــە تیکۆشــانی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی دا داوە و ژنانــی هــان داوە کــە ڕێکخــراوی تایبــەت بــە 
خۆیــان دامەزرێنــن. وەک دەزانیــن یەکیەتیــی ژنانیــش هــەر ئەمســال دووهەمیــن کۆنفڕانســی گشــتیی 

خــۆی پێــک هێنــاوە.
فێرگــەی سیاســی- نیزامــی وەک ئۆرگانێکــی فەرعیــی کۆمیســیونی سیاســی – نیزامــی لــە نێــوان 
دوو کۆنگــرەدا تێکۆشــانی بەرچــاوی هەبــووە. لــەو ماوەیــەدا لــە ســەر یــەک 17 دەورەی ســەرەتایی 
پێشــمەرگەی بــۆ ڕاهێنانــی پێشــمەرگە تــازەکان کردۆتــەوە کــە هــەر ســاڵەی ســەدان پێشــمەرگەی 
تازەیــان گرتۆتــە خــۆ. ئەمــە جگــە لــە چەنــد دەورەی مودیرییــەت و دەرمانــی و فێرکــردن لــە بــوارە 
جۆراجــۆرەکان  دا کــە بــە هاوکاریــی کۆمیتــە و کۆمیســیۆنەکانی ســەر دەفتــەری سیاســی بەڕێــوە 
چــوون. فێرگــەی سیاســی- نیزامــی کــۆڕی هونەریــی حیزبیــش بەڕێــوە دەبــا. هاوڕێیانــی ئــەو بەشــە 
لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵەی تێکۆشــانی خۆیــان دا وەک ئاشــقانی هونەرەکەیــان هەمیشــە لــە هــەوڵ 
و تەقــەالدا بــوون و لــە تــەواوی ڕێوەڕەســمەکانی حیــزب دا گەرم کردنــی کــۆڕی بەزمــی شــادی و 
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ڕازاندنــەوەی ئاهەنگــە جۆراوجۆرەکانیــان وەئەســتۆ گرتــووە.
ــزی ســامڕەندە. ئــەم هێــزە بــە  ئۆرگانێکــی فەرعیــی دیکــەی کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامــی هێ
شــێوەی ســەرەکی ئەرکــی پاراســتنی ئەمنیەتــی بنکەکانــی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی و کەمپەکانــی 
حیــزب لــە دەوروبــەری دەفتــەری سیاســیی لــە ئەســتۆیە. کاروتێکۆشــانی پێشــمەرگانی ئــەو هیــزە 
بەڕاســتی جێــگای ڕێــز و شــانازی و ئافەرینــە. ئــەو هاوڕێیانــە بــە گەرمــای تاقەت پڕووکێنــی هاویــن 
و ســەرمای ســەختی زســتان هەمیشــە دەســت لــە ســەر پەالپیتکــە و بــە چــاوی تیژبینــەوە ئامــادەی 
بەرپەرچدانــەوەی هــەر پەالمارێکــی دوژمنانــی حیزبیــن کــە ڕوو بکاتــە ڕێبەرایەتیــی حیزبەکەمــان. 
زۆرمــان نەگوتــووە ئەگــەر بڵێیــن هێــزی ســامڕەند یەکێک لــە ماندووترین و پڕکارتریــن ئۆرگانەکانی 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە.
لــە چەنــد مانگیــی دوایــی دا ئۆرگانیکــی فەرعیــی تــازەش کەوتۆتــە ســەر ئۆرگانەکانــی ســەر 
بــە کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامــی، ئەویــش ناوەنــدی وەرگرتــن »مرکــز پذیــرش«ە. کاری ئــەو 
ــزی  ــە ڕێ ــازە دێن ــە ت ــە ک ــچ و کوڕانەی ــەو ک ــن و لێپرســینەوە و ســاغ کردنەوەی ئ ــد، وەرگرت ناوەن
پێشــمەرگەوە. لەمێــژ بــوو جێــگای ئۆرگانێکــی لــەو بابەتــە لــە حیــزب دا خاڵــی بــوو. چونکــە ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی کــە بــە هەمــوو شــێوەیەک لــە بیــری زەربەلێدانــی حیزب دایــە، زۆر جــار هەوڵــی 
داوە بەکرێگیراوانــی خــۆی بــە نــاوی هاتــن بــۆ پێشــمەرگایەتی بخزێنێتــەوە نێــو ڕیزەکانــی حیــزب. 
پێشــتر کاری ســاغ کردەنەوەی پێشــمەرگە تــازەکان لــە ئەســتۆی کۆمیتــەی ئەمنیــەت و ســەرئەنجام 
ــە  ــە کــە ب ــە ئەســتۆی ناوەنــدی وەرگرتن ــەو ئەرکــە ل فێرگــە بــوو. بــەاڵم ئێســتا بەشــی بنەڕەتیــی ئ
ــی  ــەدا زۆر پیان ــەو مــاوە کورت ــدووە و ل ــەو ئەرکــەی بەجــێ گەیان ــە لێوەشــاوەیی ئ خۆشــییەوە ب
دەزگا جاسووســییەکانی ڕێژیمــی پووچــەڵ کردۆتــەوە و چەندیــن جاســووس و بەکرێگیــراو و 
هەڵخەڵەتــاوی دۆزیوەتــەوە. پاشــانیش ئــەو ناوەنــدە هێنــدێ دەرســی ســەرەتایی بــە پێشــمەرگە 

ــان دەکا. ــی فێرگــەی سیاســی- نیزامــی ئامادەی ــۆ چوون ــێ و ب ــازەکان دەڵ ت
حــەز دەکــەم ڕێــگام بــدەن لــە الیــەن هەمــوو ئەندامانــی کۆنگــرەوە ســوپاس و ئەمەگناســی لــە کار 
ــە کۆمیتەکانــی مەڵبەنــد و شارســتان و ڕێکخراوەکانــی  و تێکۆشــانی هەمــوو هاوڕێیانــی حیزبــی ل
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و لــە کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامــی و ئۆرگانــە فەرعییەکانــی فیرگــە و 
ناوەنــدی وەرگرتــن و هێــزی ســامرەند دا پێشــکەش بــەو هاوســەنگەرانە بکــەم، دەســتی ماندوویــان 
بگوشــم و ســەرکەوتنی زیاتریــان لــە خزمــەت بــە ئامانجەکانــی حیــزب و گــەل دا بۆ بەئــاوات بخوازم.

لێــرەش دا وەک حیزبێکــی مەســئوول و زینــدوو کــە هەمیشــە بەرەوپێــش دەڕوا و بــەرەو ژوور 
دەڕوانــێ، پێویســتە هێنــدێ کەموکــوڕی لــە کاری کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامــی دا دەســت نیشــان 
بکەیــن. گەورەتریــن ناتەواویــی ئــەم بەشــە کــە بێ شــک گرینگتریــن ئۆرگانــی حیزبییــە، لــە شــێوەی 
ڕێکخســتن، واتــە »ســازماندهی«دایە. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە ســازماندهی لــە حیزبــی ئێمــەدا کــەم 
ــان هــەزار  ــە کــە دەی ــەو کات ــەر ئ ــە 1٨ ســاڵ لەمەوب ــر ل ــەو ســازماندەییەیە کــە زیات و زۆر هــەر ئ
کیلومیتــر خاکــی ڕزگارکراومــان لەبــن پــێ دا بــوو، دامــان نــاوە. ئەوجــۆرە ڕێکخســتنە بــە هیــچ جــۆر 
بــۆ هەلومەرجــی ئێســتای تێکۆشــانی حیــزب موناســیب نییــە. وەک لــە بیرمانــە لــە کۆنگــرەی دەهەمی 
حیزبیــش دا بــە جۆرێــک پێویســتیی گۆڕینــی ســازماندەهی هاتــە پێــش، بــەاڵم لەبــەر هێنــدێ هــۆ و 
ــی  ــێ گۆڕین ــە دەب ــەم کۆنگرەی ــە ئ ــەو کارە جێبەجــێ نەکــرا. کەوای ــی ئ ــک هەلومەرجــی تایبەت هێندێ
ســازماندهی بــۆ ڕێبەرایەتیــی حیــزب و کۆمیتــە و کۆمیســیۆنەکان و بــۆ یــەک یەکــی تێکۆشــەرانی 
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حیــزب بــە ئەرکێکــی پیــرۆز دابنــێ و ڕێــگای خــۆ لێ بواردنــی نەهێڵێتــەوە. کەموکۆڕیــی دیکــەش هــەر 
لــە ئــەوە بەشــەدا هــەن، بــەاڵم بــە بــاوەڕی ئێمــە گۆڕینــی ســازماندەهی بــە شــێوەیەک کــە لەگــەڵ 
هەلومەرجــی ئێســتای خەباتەکەمــان ڕێــک بکــەوێ، دەبێتــە کلیلــی چارەســەری گیروگرفتەکانــی 

دیکــەش. 

د- کۆمیسیۆنی ڕادیۆ
ــران بەرپرســایەتیی  ــۆی دەنگــی کوردســتانی ئێ ــی ڕادی ــە بەڕێوەبردن ــە ل ــۆ جگ کۆمیســیۆنی ڕادی
ــرەدا هــەوڵ دەدیــن کار و تێکۆشــانی ســێ  ــە ئەســتۆوەیە. لێ بەشــی بێ ســیم و بەشــی فیلمیشــی ب

ــە هەریــەک لــەم ســێ بەشــەدا بــە کورتــی بخەینــە بەرچــاو: ســاڵی ڕابــردووی کۆمیســیۆن ل
کاتێــک کۆنگــرەی دەهەمــی حیــزب لــە بەهــاری ســاڵی 1٣74دا گیــرا، هێشــتا ڕادیــۆی دەنگــی 
کوردســتانی ئێــران داخرابــوو. بــەاڵم لــە بــەر ئــەوەی نەبوونــی ڕادیــۆ کەلێنێکــی گــەورەی لــە 
پێوەندیــی بەردەوامــی حیــزب و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دا پێک هێنابــوو، وەڕێ خســتنەوەی 
ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان وەک پێویســتییەکی زۆر گرینــگ خــۆی دەنوانــد. بۆیــە لــە الیــەک دەفتــەری 
ــگای موناســیب بــۆ وەڕێ خســتنەوەی ڕادیــۆی دەســت پــێ کــرد  ــەوەی جێ ــی دۆزین سیاســی هەوڵ
ــۆ  ــی ڕادی ــۆ وەکارخســتنەوەی دەزگاکان ــۆ ب ــی ڕادی ــس و کادری فەننی ــە الی دیکــەش موهەندی و ل
دەســت بــەکار بــوون. ئــەوە بــوو لــە ڕۆژی 2٣ی گەالوێــژی ســاڵی 1٣74 دا ڕادیــۆی دەنگــی 
کوردســتان بەڕەســمی باڵوکردنــەوەی بەرنامەکانــی دەســت پــێ کــردەوە و خەڵکــی کوردســتان 
لــە ڕێــگای ڕادیــۆ لــە بەرنامەکانــی جەژنــی پەنجــا ســاڵی دامەزراندنــی حیزبەکەمــان ئــاگادار بــوون.
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا ڕادیــۆی دەنگی کوردســتانی ئێران بێ پســانەوە و بــە ڕێکوپێکی بەرنامەکانی 
خــۆی ڕۆژانــە لــە دوو نــۆرەدا بــاڵو کردۆتــەوە و ئۆگرانــی بیســتنی نــەزەر و بۆچوونەکانــی حیزبــی 
لــە سیاســەت و هەڵوێســتەکانی حیــزب ئــاگادار کــردووە. تــا ماوەیــەک لەمەوبــەر ڕادیــۆی دەنگــی 
کوردســتان لــە بــەر هێندێــک گیروگرفتــی تەکنیکــی نەیدەتوانــی لــە هەمــوو ئیمکاناتــی خــۆی کەڵــک 
ــوو.  ــواز نەب ــی دڵخ ــۆ گوێگرەکان ــەوەی بەرنامەکانیشــی ب ــی باڵوکردەن ــی یەکەم ــرێ و وەخت وەرگ
بــە خۆشــییەوە لــەم دواییانــەدا ڕادیــۆ بــە ســەر ئــەو گیروگرافتانــەدا زاڵ بــووە و لــە ئاکامــی کارو 
تێکۆشــانی موهەندیــس و کادری فەننــی دا ئێســتا ئــەو ڕادیۆیــە لــە تــەواوی زەرفییەتــی خــۆی کەڵــک 

وەردەگــرێ.
نێــوان  لــە  بــەردەوام  پێوەندیــی  بــۆ  موخابەراتیــی  بەربــاڵوی  شــەبەکەیەکی  بێ ســیم  بەشــی 
ئۆرگانەکانــی حیزبــی دا پێک هێنــاوە و ڕۆژانــە چەنــد نــۆرە پێوەندیــی بێ ســیمی لــە نێــوان دەفتــەری 
سیاســی لــە الیــەک و تــەواوی کۆمیتــەکان و بنکەکانــی پێوەندیــی دەرەوە لــە الیەکــی دیکــە بەرقــەرار 
دەبــێ و هــەر کاتێکیــش پێویســت بــێ 24 ســاعەت تەماســی بێ ســیمی دادەنــڕێ و کادرەکانــی ئــەو 
بەشــە وەک ســەربازانێکی فیــداکار شــەو و ڕۆژ ئامــادەی بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانیانــن. بێجگــە 
لــەوەش کاناڵێکــی کــراوەی بێ ســیمی بــۆ کاروبــاری ئۆرژانــس دانــراوە کــە هــەر وەخــت پێویســت 
ــدەن. بەشــی  ــێ ب ــۆ ل ــی ب ــن زەنگ ــەری سیاســی دەتوان ــدی دەفت ــە ناوەن ــی دوور ل ــێ، ئۆرگانەکان ب
بێ ســیم، مەرکــەزی کۆنترۆلیــش ئیــدارە دەکا و ســرویس و نیگاداریــی تــەواوی دەزگاکانــی بێ ســیم 
لە سەرتاســەری کۆمیتەکان و بنکەکانی حیزبیشــی دا گرتۆتە ئەســتۆی خۆی و هەرگیز نەیهێشــتوە 
پۆســتێکی بێ ســیمی حیزبــی لەبــەر گیروگرفتــی تەکنیکــی پێوەنــدی بپچــڕێ. هــەر لــەم بەشــەدا 
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ــە  پێویســتە باســی پێرســۆنیلی تەلەفونخانــەش بکــرێ کــە هەرچەنــد ئیمکاناتــی زۆر ســەرەتاییان ل
بــەر دەســت دایە، پێوەندییەکــی ڕێکوپێــک و بەردەوامیــان لــە نێــوان ئۆرگانەکانــی دەوروبــەری 

دەفتــەری سیاســی دا دروســت کــردووە.
بەشــی فیلــم لــە حیــزب دا بەداخــەوە ســاوایە. بــەو حاڵــەش ئــەو بەشــە ئاڕشــیوێکی دەوڵەمەنــدی 
لــە فیلمــی موســتەنەد و لــە جێژنــەکان و ڕێ وشــوێنە خــۆش و ناخۆشــەکانی مێــژووی حیــزب 
پێک هێنــاوە کــە بــۆ بەرەکانــی داهاتــووی حیــزب بــە ســەرمایەیەکی بەنــرخ و ســەرچاوەیەکی 

باوەڕپێکــراو دادەنــرێ.
ڕێــگا بــدەن بــە دڵــەوە ڕێــز بــۆ کاروباری کادری نووســین و کادری فەننی و تەواوەتی پێرســێنێلی 
ــم، سوپاســی  ــۆ دابنێ ــە کۆمیســیۆنی ڕادی ــم ل ــی بەشــی بێ ســیم و فیل ــا کادرەکان ــۆ و هەروەه ڕادی
زەحمەتەکانیــان بکــەم و ســەرکەوتنی زیاتریــان لــە بەجێ گەیاندنــی ئەرکــە پیرۆزەکانیــان دا بــۆ 

بەئــاوات بخــوازم.
لــە کاری ڕادیــۆش دا بەداخــەوە کەموکوڕیمــان هەیــە. ڕادیــۆ بــەو جــۆرەی پێویســتە ســەرچاوە و 
چاپەمەنیــی ڕۆژی بــۆ ئامــادە کــردن و نووســینی مەتڵــەب پــێ نــاگا و جگــە لــە دەســتەی نووســەرانی 
ڕادیــۆش بــە ڕاشــکاوی دەبــێ بگوتــرێ زۆر بــە کەمــی هاوڕێیانــی دیکــەی حیزبــی هاوکاریــی لەگــەڵ 
ــۆ ناچــار  ــدێ جــار ڕادی ــۆ، هێن ــی کادری ڕادی ــە لەگــەڵ هەمــوو کار و ماندووبوونەکان دەکــەن. بۆی
دەبــێ وتــاری تێکــراری بــاڵو بکاتــەوە و جاروباریــش پایــەی ئــەو نووســینانە کــە تێــی دا بــاڵو 
ــەن  ــە الی ــەوە کــە زۆر جــار ل ــە هــۆی ئ ــە. ئەمــە بۆت ــە ســەرێ نیی ــەڕادەی پێویســت ل ــەوە ب دەکرێن
ڕووناکبیرانــی کــوردەوە گەلەییمــان لــێ بکــرێ. لەبــەر ئــەوە بەڕاســتی پێویســتە هــەم بەڕێوەبەرانــی 
ڕادیــۆ لــەو بارەیــەوە پتــر خــۆ مانــدوو بکــەن، هــەم هــەوڵ بــدرێ ســەرچاوەی بەکەڵــک بــۆ ڕادیــۆ 

دابیــن بکرێــن و هەمیــش کادری نووســینی ڕادیــۆ بەهێزتــر بکــرێ.

ه- کۆمیسیۆنی ماڵی و خەدەمات
کۆمیســیۆنی ماڵــی و خەدەمــات چەنــد بەشــی، حیســابداری، تــەداروکات، خەدەمــات و بازڕەســیی 
ــی  ــڕای ڕاگرتن ــی و حیســابداری وێ ــوان دوو کۆنگــرەی 10 و 11دا بەشــی ماڵ ــە نێ ــەوە. ل ــێ دەبن ل
ــی دا  ــی حیزب ــی کۆمیتەکان ــی ماڵی ــی بەســەر وەزع ــی خــۆی، چاودێری ــات و دەرکەوت حیســابی داه
کــردووە، بــە پێــی هەلومــەرج ســااڵنە بودجەبەندیــی بــۆ کــردوون و بــە ڕێکوپێکــی و بــە شــێوەی 
مانگانــە بــە حیســاب و دەخــل و خەرجــی ئۆرگانەکانــی حیزبــی دا چۆتــەوە. بێجگــە لەوانــە کاســی 
لــە کۆمیتــەکان دا کردۆتــەوە و فێــری ڕێ وشــوێنی  بــۆ بەرپرســانی حیســابداری  حیســابداریی 

ــردوون. ــی ک ــی حیســابی داهــات و دەرکەوت دروســتی ڕاگرتن
بەشــی تــەداروکات لــە کۆمیســۆنی ماڵــی یەکێــک لــە چاالکتریــن ئۆرگانەکانــی حیزبــە. ئەگــەر لــە 
بەرچــاو بگریــن کــە لەگــەڵ هەمــوو گیروگرفتەکانــی کاری ئــەو بەشــە و لەگــەڵ ئــەو هەمــوو ئــەو 
ناتەواوییــە کــە لــە بــاری ئابوورییــەوە لــە ناوچەکــەدا هەیــە، هەرگیــز بنکــەکان و کەمپەکانــی حیــزب 
هەســتیان بــە نەبوونــی پێداویســتییەکانی ژیــان نەکــردووە و قــەت ڕێ نەکەوتــوە خاروبــار بــە 
ــەو بەشــە چ  ــی ئ ــن هاوڕێیان ــەودەم تێدەگەی ــەش نەکــرێ، ئ وەخــت بەســەر هەمــوو بەشــەکاندا داب
ڕەنجێکــی فەرهادییــان داوە تــا توانیویانــە پێداویســتییەکان بەوەخــت و تەنانــەت پێش وەخــت دابیــن 
ــە پێویســتییەکانی  ــچ کام ل ــۆ وەدســت هێنانی هی ــەکان ب ــزب و بنەماڵ ــی حی ــن بنکەکان بکــەن و نەهێڵ
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ژیــان و گــوزەران بکەونــە تەنگانــەوە. دابین کردنــی پێداویســتییەکانی تــەواوی ئۆرگانەکانــی ســەر بــە 
دەفتــەری سیاســی، کڕیــن و عەمبارکردنــی خاروبــار و ســووتەمەنی بۆ هەمــوو بنکە و ئۆردوگاکانی 
حیــزب لــە کوردســتانی عێــراق، ڕاگەیشــتن بــە ڕاگرتــن و چاک کردنــەوەی ماشــێنەکان و ئیــدارەی 
ــی و  ــەوە حیزبییەکان ــی پێدایســتییەکانی کۆبوون ــەری سیاســی و دابین کردن ســاڵۆنی گشــتیی دەفت
یــەک لــەوان ئــەم کۆنگرەیــە، هەموویــان لــە ئەســتۆی بەشــی تەداروکاتــن کــە بــە باشــترین شــێوەی 

مومکیــن بەڕێــوە بــراون.
بەشــی خەدەمــات کــە لــە دروســت کردن و چاک کردنــەوەی خانووبــەرەوە لــە ئەســتۆیەتی تــا 
بــۆ  هاتوچــۆ  کەرەســەی  دابین کردنــی  و  و جۆشــکاری  و سیم کێشــی  لوولەکێشــی  کاروبــاری 
کاروبــاری ئۆرگانەکانــی حیــزب و بــردن و هێنانــەوەی قوتابیانــی دەوروبــەری دەفتــەری سیاســی 
بــۆ شــار و گوازتنــەوەی خاروبــار لــە بــازار بــۆ ناوەنــدی تــەداروکات و لەوێــوە بــۆ کۆمیتــەکان، بــە 
فیــداکاری و ماندووبوونێکــی زۆری پێرســۆنێلی خــۆی توانیوتی لــە ئەنجامدانی هەموو ئەرکەکانی دا 
ســەرکەوتن بــە دەســت بێنــێ. یەکێــک لــە نموونەکانــی کاری چاالکانــەی ئەو بەشــە دروســت کردنەوە 
و چــاک کردنــەوەی 22٨ خانــوو بــوو کــە لــە هێرشــی گەالوێــژی پــاری هێزەکانــی ڕێژیــم بــۆ ســەر 
دەفتــەری سیاســی دا زیانیــان پــێ گەیشــبوو. لەگــەڵ هەمــوو کەم بــوون و گیروگرفتەکانــی ســەر 
ڕێــگا، ئــەو کارە لــە ماوەیەکــی زۆر کــورت دا بەڕێــوە چــوو و بەخۆشــییەوە هیــچ کام لــە بنەماڵــەکان 
دوچــاری بێ جێ و ڕێیــی و بێ ســەرپەنایی نەهاتــن. بەشــی خەدەمــات ئــەم ســاڵ دەورەیەکیشــی بــۆ 
فێرکردنــی ڕانەندەگــی کردۆتــەوە و ژمارەیــک شــۆفیری تــازەی بــۆ کار لــە ئۆرگانەکانــی حیــزب د ا 

پێ گەیانــدوە.
ــە بــەر کەم بوونــی کادر، بەشــی بازڕەســی نەیتوانیــوە ئەرکەکانــی خــۆی  ئەگەرچــی ئــەم ســاڵ ل
ــووە و ســاڵەکانی  ــە کاری خــۆی دا چــاالک ب ــەو بەشــەش ل ــەاڵم ئ ــێ، ب ــەواوی بەجــێ بگەیەن ــە ت ب
پێشــتر بــە وردی لێکۆڵێنــەوەی لــە چۆنیەتیــی داهــات و دەرکەوتــی کۆمیتەکانــی حیزبــی و بەشــی 

ــردوون. ــی دەستنیشــان ک ــردووە و کەموکوڕییەکان ــزب ک ــەداروکات و فرۆشــگاکانی حی ت
لــە باســی کار و تێکۆشــانی کۆمیســیۆنی ماڵــی دا حــەز دەکەیــن ئامــاژە بــەو ڕاســتییە بکەیــن کــە 
ــی  ــش چاوەڕوانی ــە و هەمووانی ــی هەی ــی زۆر کاری پێ ــی، خەڵکێک ــاری حیزب ــە کاروب ــەو بەشــە ل ئ
زۆریــان دەبــێ. بۆیــە ڕەنگــە زۆر جــار هاوڕێیانــی حیزبــی لــەو بارەوە گلەیی لە کۆمیســیۆن و بەشــە 
جۆراوجۆرەکانــی بکــەن. لــەو بارەیــەوە ئەگــەر بەرخــوردی بەرپرســانی ئــەو بەشــە شــتی ناشــیرینی 
تێدابووبــێ لــە کاتــی خــۆی دا لێــی پرســراوەتەوە و لەمــەودواش هــەر دەبــێ لێــی بپرســرێتەوە. بــەاڵم 
بەڕاســتی هەقــە هاوڕێیانــی حیزبیــش ڕێــز بــۆ کار و ماندووبوونــی پیرســۆنێلی کۆمیســیۆنی ماڵــی و 
خەدەمــات دابنێــن و داوای شــتی وایــان لــێ نەکــەن کــە لــە چوارچێــوەی ســەاڵحییەتی وان، یــان لــە 
جــێ دا لــە چوارچێــوەی ئیمکاناتــی حیــزب بــەدەرە. ئــەوان نــە ئیمکاناتــی بێ ســنووریان لەبــەر دەســتە 
و نــە ســەاڵحییەتی بێ ســنووریان پــێ دراوە. بــەم هۆیــەوە پــڕ بــە دڵ لــە کار و تێکۆشــانی هەمــوو 
بەشــەکانی کۆمیســیۆنی ماڵــی ســوپاس دەکــەم و هیــوادارم لەمــەودواش ئــەو کۆمیســیۆنە هــەر وا 

چاالکانــە لــە خزمەتــی حیزبەکەمــان دا بــێ و بــە لێوەشــاوەیی ئەرکەکانــی بەجــێ بگەیەنــێ.
سروشــتییە کــە کاری کۆمیســیۆنی ماڵییــش بــێ ناتــەواوی و کەموکــوڕی نییــە. پێمــان باشــە لــەو 
پێوەندییــەدا ئامــاژە بــە یەکێــک لــە ناتەواوییەکانــی ئــەو بەشــە بکەیــن کــە ڕەنگــە چارەســەرکردنی 
ببێتــە هــۆی کەم کردنــەوەی هەمــوو ناتەواوییەکانــی دیکــەش. بەداخــەوە کاری کۆمیســیۆنی ماڵــی 
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لــە کۆنــەوە تــا ئێســتا ئــەو عەیبــەی هەبــووە کــە زیاتــر حیســابدار بــووە. بــەو مانایــە کــە یەکجــار 
ــە سەداســەد پشــتی  ــن ل ــرێ بڵێی ــووە و دەک ــات هەب ــۆ بەدەســت هێنانی داه ــەی ب ــەم بەرنام زۆر ک
بــەو پوواڵنــە بەســتووە کــە لــە دەفتــەری سیاســیی وەرگرتــوون، لــە کاتێــک دا هونــەری بەشــی ماڵــی 
لــە پێــش دا لەوەدایــە کــە داهــات بــۆ حیــزب پەیــدا بــکا. ئــەم وەزعــە ئەگــەر تــا ئێســتا بــە هەرحــاڵ 
ــە هــەر ڕێگایەکــی  تەحەممــول کــراوە، نابــێ لەمــەودوا درێــژەی هەبــێ. کۆمیســیۆنی ماڵــی دەبــێ ل
مەشــرووعەوە لــە فکــردا بــێ ئەگــەر نەشــتوانێ ســەدی ســەد، النیکــەم پەنجــا لــە ســەدی خەرجەکانی 

حیــزب لــە ڕێــگای بەرنامەڕێــژی و کاری بەرهەمــدارەوە بەدســت بێنــێ.

و- کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی 
کاری کۆمیســۆنی کۆمەاڵیەتــی چــوار بەشــی ســەرەکیی لــێ دەبنــەوە: قەزایــی، شــەهیدان، کــۆڕی 
پــەروەردە و نەخۆشــخانە کــە هــەوڵ دەدەیــن کورتەیــەک لــە کار و تێکۆشــانی هــەر کام لــەو بەشــانە 

بخەینــە بەرچــاو.
ناوچــەی  ئــەوەی  لەگــەڵ  کــە  حیزبەکەمانــە  نفــووزی  نیشــانەی  و  شــانازییە  جێــگای  ئــەوە 
ڕزگارکراومــان بەدەســتەوە نییــە و ســەرباری هەمــوو زەبروزەنگــی ڕێژیــم، هاونیشــتمانەکان زۆر 
ــی  ــی و گیروگرفتــە کۆمەاڵیەتییەکانیــان موراجەعــە بــە بەشــی قەزای ــۆ چارەســەری ناکۆک جــار ب
کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی دەکــەن. بەشــی قەزایــی لــە هەمــووی ئــەو گیروگرفتانــە دەکۆڵیتــەوە 
هــەوڵ دەدا ناکۆکییەکانــی نێــوان هاونیشــتمانیان بێ ئــەوەی بچنــە بەردەســتی مۆرەکانــی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی، لەســەر دەســتی نوێنەرانــی جێــگای متمانــەی خۆیــان چارەســەر بکرێــن. جگــە 
ــەن  ــە الی ــە ل ــەو تاوانبارانەشــی بەئەســتۆوەیە ک ــدەی ئ ــەوەی پەروەن ــی لێکۆڵین ــەوە بەشــی قەزای ل
ڕێژیمــەوە کاری جاسووســی و تێــرۆر بــە دژی حیزبــی دێموکــرات و ڕێکخراوەکانــی دیکــەی 
ئۆپۆزیســیۆنیان پــێ دەســپێردرێ و دەکەونــە چەنگــی عەداڵــەت. بەشــی قەزایــی بــە هاوکاریــی 
ــە هەمــووی ئــەو پەروەندانــە دەکۆڵێتــەوە و بــۆ حوکم لەســەردان  هاوڕێیانــی کۆمیتــەی ئەمنیــەت ل
دەیانــدا بــە دادگای شــۆڕش. ئەگەرچــی ئــەو بەشــە ئیمکاناتــی زۆر کەمــی لەدەســت دایە و تەنانــەت 
ــە  ــی و ب ــە ڕێکوپێک ــەش کاری خــۆی ب ــە، بەوحاڵ ــدازەی پێویســت نیی ــە ئەن زۆر جــار کادریشــی ب

ــردوە. ــوە ب ــدی بەڕێ ــی ڕەزامەن شــێوەیەکی جێ
بەشــی قەزایــی بــە حوکمــی کارەکــەی خــۆی چارناچــار زیندانیشــی هەیــە. ئەوانــەی لــە زیندانــی 
بەشــی قەزایــی دا ڕادەگیرێــن، بەشــێکی کەمیــان ئەو کەســانەن کــە دوچــاری خیافکارییەکی حقووقی 
و کۆمەاڵیەتــی دەبــن و بــۆ ماوەیــەک زیندانــی دەکرێــن. بەشــی زۆرتریشــیان ئــەو بەکرێگیراوانــەن 
کــە مەئموورییەتــی تێــرۆر و جاسووســییان لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە پــێ ســپێراوە. هــەر کام 
لەوانــە بــە پێــی تاوانەکانیــان ســزایان بــۆ دیــاری دەکــرێ و لــە زینــدان دا ڕادەگیرێــن. زۆریــش وایــە 
پێــش تەواوبوونــی مــاوەی حوکمەکەیــان لێخۆشــبوونیان بــۆ دەردەچــێ و ئــازاد دەکرێــن. ئــەوەی 
زۆر گرینگــە ئــەو بەشــەیە کــە لــە زیندانــی حیــزب دا مافــە ئینســانییەکانی زیندانییــان دەپارێزرێــن. 
زیندانــی ســووکایەتیی پــێ ناکــرێ، ئەشــکنجە بــە تــەواوی قەدەغەیــە، هەمــوو زیندانییــەک دەتوانــێ 
ــەڵ  ــی ناشــیرینیان لەگ ــچ ڕەفتارێک ــی هی ــە کورت ــێ و ب ــە ســەردانی- ببین ــەر بێن کەســوکاری- ئەگ

ناکــرێ.
بەداخەوە لەبەر ئەوەی هاتوچۆی بنەماڵەی شــەهیدان بۆ الی بەشــی شــەهیدان زۆر بەزەحمەتە، 
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ئــەو بەشــە زۆر جــار نەیتوانیــوە بــە هەمــوو شــەهیدەکان ڕابــگا. بــەو حاڵــەش لــە مــاوەی ســێ ســاڵی 
ڕابــردوودا بەشــی شــەهیدان بــە دەیــان میلیــۆن تمــەن یارمەتیــی بــەو بنەماڵــە شــەهیدانە کــردووە کــە 

بــە پێــی ئوســوول هەقــی وەرگرتنــی شــەهیدانەیان هەیە.
ــە شــارەکانی کوردســتانی  ــزب ل ــی حی ــی بنکەکان ــە هــۆی نیزیکی ــد ســاڵێکە ب ــەوەی چەن لەگــەڵ ئ
عێــراق دەرەتانــی خوێندنــی مندااڵنــی هاوڕێیانــی حیزبــی لــە مەدرەســەکانی ناوچــەدا هەیــە، کــۆڕی 
ــی  ــە بەشــێکی کەمپەکان ــژە داوە. ل ــە لێوەشــاوەیی درێ ــردن تێکۆشــانی خــۆی ب ــەروەردە و فێرک پ
ــی  ــدەوار کردن ــەوە کاســی خوێن ــە ل ــاوە و جگ ــدااڵن دان ــۆ من ــەی ســەرەتایی ب ــی دا قوتابخان حیزب
بــۆ ژنانــی نەخوێندەواریــش کردۆتــەوە و زۆر لــە خۆشــکەکانی فێــری خوێندنــەوە و نووســین 
کــردوون. سەرپەرســتیی کاروبــاری ناونووســی و دامەزرانــی ئــەو قوتابییانــەش کــە بــۆ درێژەدانــی 
خوێندنــی دەبیرســتان دەچنــە شــارەکانی کوردســتانی عێــراق هــەر لــە ئەســتۆی کــۆڕی پەروەردەیــە 
و لــەو بارەیشــەوە هــەوڵ و تێکۆشــانیان جێــگای ڕێــز و ئەمەگناســییە. شــتێکی بــۆ حیزبەکەمــان بــە 
گشــتی جێــی شــانازییە ئەوەیــە کــە لەگــەڵ هەمــوو ئــەو هەلومەرجــە دژوارەی لەگەڵــی ڕووبەڕوویــە، 
ــۆ هەمــوو مندااڵنــی کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب  ــی دا ب ــن پلەکان ــە بەرزتری ــدن ل دەرەتانــی خوێن

پێک هێنــاوە و هیــچ کــەس لــە بــەر نەبوونــی ئیمکانــات درێژەدانــی خوێنــدن بێبــەش نییــە.
ئــەو  شــانازی خوڵقێنە.  هــەق  بــە  حیــزب-  نەخۆشــخانەی  ئــازادی-  نەخۆشــخانەی  کاری 
ــە ســێ ســاڵی  ــە هــۆی پزشــکانی فەڕانســەییەوە بەڕێــوە دەچــوو. بــەاڵم ل نەخۆشــخانەیە پێشــتر ب
ڕابــردوودا زۆر بــە کەمــی نەخۆشــخانە دوکتــوری بێگانــەی لێ بووە و گرانایی کارەکەی بە تەواوی 
لــە ئەســتۆی دوکتــورەکان و کادرەکانــی خۆمــان بــووە. ئــەو هاوڕێ تێکۆشــەرانە کە کاری پزیشــکی 
لــە بەردەســتی پزیشــکە خاریجییــەکان دا فێــر بــوون، نــەک هــەر زۆربــەی زۆری نەخۆشــەکانیان بــۆ 
خۆیــان دەرمــان کــردووە، بەڵکــوو زۆر جــار بــۆ عەمەلــی جەڕاحییــش نەیانهێشــتوە نەخۆشــەکانیان 
موحتاجــی چوونــی شــارەکان بــن. دیــارە ئــەو نەخۆشــانەی پێویســتییان بــە عەمەلــی گەورەتــر، یــان 
ــان  ــی خۆم ــە ســەر تەشخیســی دوکتورەکان ــە ل ــر هەی ــی تەیارت ــەزی دەرمانی ــە مەرک ــە ب موراجەع
ڕەوانــەی شــارەکانی عێــراق دەکرێــن. بــەاڵم بــە شــاهیدیی نەخۆشــخانەکان و ڕێکخــراوە پزیشــکی و 
دەرمانییــە بێگانەکانیــش، نەخۆشــخانەی ئــازادی هەرچەنــد ئیمکاناتــی کەمتــری هەیــە، لەبــاری پــاک 

و خاوێنــی و پێڕاگەیشــتنەوە لەنێــو هەمــوو نەخۆشــخانەکانی ناوچــەدا نموونەیــە.
لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا نیزیــک بــە 2٥ هــەزار نەخــۆش لــە کادر و پێشــمەرگەی حیــزب 
و ئەندامانــی بنەماڵەکانــی حیزبــی و هاونیشــتمانە کــوردە عێراقییــەکان ســەریان لــە نەخۆشــخانەی 
ئــازادی داوە و عیاجیــان وەرگرتــووە و بــە هــەزارن کەســیش کاری عەکس بــەرداری و ئازمایشــی 

جۆراجــۆر و تەنانــەت عەمەلــی جەڕاحییــان بــۆ کــراوە.
لــە کارە بەســوودەکانی کادری نەخۆشــخانە لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا کردنــەوەی چەنــد 
دەورەی دەرمانــی بــۆ هاوڕێیانــی حیزبییــە کــە لــەوان دا دەیــان کــەس لــە پێشــمەرگەکان و هەروەهــا 
لــە خوشــکەکان فێــری کاروبــاری دەرمانــی بــوون و توانیویانــە خزمەتــی دەرمانــی بــە هاوڕێیانــی 
پێشــمەرگەیان و بــە ژن و منداڵــی هاوڕێیانــی حیزبــی لــە کەمپەکانــی ســەر بــە حیــزب دا پێشــکەش 

بکــەن.
لــە چوارچێــوەی ئــەو ئیمکاناتــەدا کــە بــۆ هەمــوو بەشــەکانی کاروبــاری کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی 
هەیــە، دەکــرێ بڵێیــن بــە تێکــڕا ئەرکەکانــی خۆیــان زۆر بــە باشــی بەڕێــوە بــردووە و لــەو بارەیــەوە 
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ــرێ  ــە ڕاشــکاوی بگوت ــە ب ــەاڵم زۆر بەجێی ــە، ب ــن شــتێکمان نیی ــز و ســوپاس و ئافەری ــە ڕێ ــە ل جگ
کــە بەشــە جۆراوجۆرەکانــی ئــەو کۆمیســیۆنە پێویســتییان بــە پێڕاگەیشــتنی زیاتــر و هەوڵــی زیــات 
بــۆ دابین کردنــی پێداویســتییەکانیان هەیــە، کــە هیواداریــن کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە داهاتــوودا زیاتــر 
لــە فکریــان دا بــی. بــە تایبەتــی پێویســتە لێــرەدا داوا لــە هاوڕێیانــی بەرپــرس و کادرەکانــی کۆمیتــە 
جۆرارجۆرەکانــی حیــزب بکەیــن ڕێزێکــی زیاتــر لــە مامۆســتاکانی شــۆڕش و کادرە دەرمانییــەکان 

بگــرن و زیاتــر بــە کارەکەیــان دڵخۆشــیان بکــەن.
لــە باســی کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی دا زۆر بەجێیــە بــە ســوپاس و ئەمەگناســییەوە یــادی دوو 
ــێ« کــە مەدرەســەیەکی  ــس لییرت ــی »فران ــەوە: بنیات ڕێکخــراوی ئینسان دۆســتی فەرانســەیی بکەین
شــەش کاســەی مۆدێرنــی بــۆ قوتابخانــەی ئــازادی لــە کەمپــی دەفتــەری سیاســی دروســت کــردووە 
و ڕێکخــراوی »پزیشــکانی جیهــان« M.D.M کــە لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا هــەر وەخــت جەڕڕاحــی 
لــە کوردســتانی عێــراق دا بووبــێ، حەوتــووی دوو ڕۆژ لــە نەخۆشــخانەی ئــازادی کاریــان کــردووە 
و لــەو ماویــەدا دەیــان نەخــۆش و برینداریــان عەمــەل کــردووە. هەروەهــا پێویســتە سوپاســی 
قوتابخانــەی »ســپڕۆنگ« لــە لێواردێنــی هولەنــد بکەیــن کــە خەرجــی دروســت کردنی قوتابخانەیەکــی 
ســەرەتایی بــۆ ئــۆردووگای کــوردە ئێرانییــە ئــاوارەکان لــە جێژنێکانــی نیزیــک شــاری هەولێــر 

وەئەســتۆ گــرت.

ز- کۆمیتەی ئەمنیەت 
هەتــا چەنــد ســاڵ لەمەبــەر حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەزگایەکــی تایبــەت بــە 
کاروبــاری ئەمنیەتیــی نەبــوو. تــا ئــەودەم ئەرکــی پاراســتنی ئەمنیەتــی حیــزب و دۆزینــەوە و 
بەرپەرچدانــەوەی نەخشــە و پیانەکانــی دوژمــن بــە شــێوەیەکی گشــتی لەســەر شــانی تەشــکیاتی 
حیــزب بــوو و نابــێ بیشی شــارینەوە کــە ئەگــەر هەلومەرجــی ژیــان و خەباتمــان وەک ئــەوە بایــە کــە 
ئێســتا تێیدایــن، لەوانــە بــوو زەبــری زۆر گورچووبڕترمــان وێ کــەون. بۆیــە پێکهاتنــی ئۆرگانێــک 
بــۆ پاراســتنی ئەمنیــەت ببــوو بــە پێویســتییەکی مێژوویــی و هــەر بــۆ وەاڵمدانــەوە بــەو پێویســتییەش 
بــوو کــە پــاش کۆنگــرەی ٩ کۆمیتــەی ئەمنییــەت دامــەزرا. بــەاڵم ئــەوی ڕاســت بــێ ئــەو کۆمیتەیــە لــە 
ســەر زەوییەکــی بەیــار دامــەزرا و هیــچ ئەزموونێکــی پێشــووتری لەبەردەســت دا نەبــوو. لــەو وەزع 
و حاڵــەدا کۆمیتــەی ئەمنیــەت بــە کادرێکــی زۆر کــەم و بێ تەجرەبــە و بــە ئیمکاناتێکــی یەکجــار 
ــن دەزگا پۆلیســییەکانی  ــە جەهەننەمی تری ــک ل ــوو لەگــەڵ یەکێ ــەکار کــرد و دەب کەمــەوە دەســتی ب
ناوچــەش بەربەرەکانــێ بــکا. ئەمــە بۆیــە بــاس دەکەیــن تــا بزانیــن کاری ئــەو کۆمیتەیــە چەنــدە 

قــورس بــووە و تــا چ ڕادەیــەک هەقمــان بــووە چاوەڕوانیمــان لێــی هەبــێ.
بــەو حاڵــەش هاوڕێیانــی ئــەو بەشــە لــە ســفرەوە دەســتیان پــێ کــرد و بــە ئیمــان بــە پیرۆزیــی ئــەو 
ئەرکــە کــە حیــزب بــۆی دانــاون، شــەویان خســتە ســەر ڕۆژ و بێ پســانەوە هەوڵیــان دا تــا بناخەیــان 
دامەزرانــد و ئەزموونیــان وەســەریەک نــا و کارەکانیــان خســتە ســەر گــەڕ. ئەگــەر بــە چــاوی 
ئینســافەوە بڕوانینــە کاری ئــەو بەشــە لــە دەزگای حیزبیمــان دەبینییــن هــەر لــە ســاڵەکانی یەکەمــی 
ــان  ــی لەســەر حیزبەکەم ــووە و زۆر مەترســیی ئەمنیەت ــە دەســت هات ــی ڕا کاری بەنرخــی ل پێکهاتن
ڕەت کــردون. بــەاڵم بێینــە ســەر بیانــی کار و تێکۆشــانی کۆمیتــەی ئەمنیــەت لــە ســێ ســاڵی نێــوان 

دوو کۆنگــرەی 10 و 11 دا.
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ئەوە ڕاســتە کە لە ماوەی نێوان دوو کۆنگرەدا بەداخەوە ئێمە چەندین کردەوەی تیرۆریســتیمان 
لەســەر پیــادە کــراون و تەنانــەت بــۆ یەکــەم جــار دوژمــن توانــی نفــووز بکاتــە نێــو یەکێــک لــە 
بنکەکانــی حیــزب و زیاتــر لــە ســەد کادر و پێشــمەرگەمان دەرمانــداو بــکا. بــەاڵم ئەگــەر ئەوەمــان 
لەبەرچــاو بــێ کــە ئێمــە لــە واڵتــی خۆمــان نیــن و لــە هەمــوو شــوێنێک ناتوانیــن چاوەدێریــی 
وەزعــی ڕێگاوبــان و دەوروبــەری خۆمــان بکەیــن و بــە تایبەتــی ئەگــەر ئەوەشــی بخەینــە ســەر کــە 
بەکرێگیراوانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە کوردســتانی عێــراق تــا ڕادەیەکــی زۆر ئازادیــی کردەوەیــان هەیــە، 
ئــەودەم دەزانیــن کــە ئــەو تیرۆرانــە لەبــەر ئــەوە نیــن کــە کۆمیتــەی ئەمنیــەت نەیتوانیــوە کاری خــۆی 

بــە باشــی بــکا.
هــەر بــۆ نموونــە بــا قســە لــە کارەســاتی دەرمانداوبوونــی هاوڕێیانــی کۆمیتــەی ســنەمان بکەیــن. 
ــە  ــا ک ــک شانســمان هێن ــەوت و لەڕاســتی دا جۆڕێ ــان ک ــە وێم ــوو ک ــەورە ب ــی زۆر گ ــەوە زەبرێک ئ
تەلەفاتــی گیانیمــان نەبــوو. بــەو حاڵــەش جگــە لــەوە کــە ســەرکەوتنی ئــەو پانــە تیرۆریســتییە 
بەرهەمــی جۆرێــک کەمتەرخەمــی و بێ دیقەتیــی هاوڕێیانــی بەرپرســی ئــەو بەشــە بــووە، دەبــێ 
لەبیرمــان بــێ کــە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا دەزگای ئەمنیەتــی حیــزب النیکــەم شــازدە حاڵەتــی لــەو 
بەرنامــە دژی ئینســانییەی ڕێژیــم پووچــەڵ کردۆتــەوە، لــە چەنــد حاڵەتیــان دا دەرمانەکانــی گرتــوون 
ــاوە و زۆربــەی هــەرە زۆری  ــە بەشــەکەی دیکــەش دا تاوانبــاران دانیــان بــە تاوانەکەیــان داهێن و ل

ئــەو ئێعترافانــە بــە فیلــم  لــە ئارشــیوی کۆمیتــەدا ڕاگیــراون.
بێجگــە لــەوە هاوڕێیانــی کۆمیتــەی ئەمنیــەت لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا بــە دەیــان پیانــی تیرۆریــان 
دۆزیوەتەوە و پووچەڵیان کردۆتەوە، چەندین تیرۆریست و بەکرێگیراویان ناسیوە و خستوویانەتە 
چەنگــی عەداڵــەت و هــەر کامەیــان بەپێــی ئــەو تاوانــە کــە کردوونــی ســزای خــۆی وەرگرتــووە. لــە 
ــاوە، دەورەی  ــی دا پێک هێن ــی حیزب ــە هەمــوو کۆمیتەکان ــی ل ــە بەشــی فەرعی بارێکــی دیکــەوە کۆمیت
ــەر و  ــی خەب ــەوە و پەروەردەکردن ــەر کۆکردن ــری خەب ــەوە و فێ ــەو بەشــە کردۆت ــی ئ ــۆ کادرکان ب
بــە گشــتی کاری ئەمنیەتیــی کــردوون. ئــاکام ئەوەیــە کــە نیســبەتی ئــەو نەخشــە تیرۆریســتییانەی 
گەیشــتوونە قۆناخــی جێبەجێ کــردن، لــە چــاو ئەوانــە کــە پووچــەڵ کراونــەوە لــە دە لــە ســەد 

تێ ناپــەڕێ.
یەکێــک لــە ئەرکــە گرینگەکانــی کۆمیتــەی ئەمنیــەت پارێــزگاری لــە ســکرتاریا و دابین کردنــی 
ئەمنییــەت بــۆ ئەندامانــی دەفتــەری سیاســییە. باســکی چەکــداری کۆمیتــە بــۆ بەجــێ گەیاندنــی ئــەم 
ئەرکــە قــورس و هــەر لــەو کاتــەدا پیــرۆزە، هێــزی پارێزگارییــە. زۆرمــان نەگوتــووە ئەگــەر بڵێیــن 
پێشــمەرگەکانی ئــەو هێــزە ماندووتریــن و پڕکارتریــن بەشــی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانن. ئەو هاوڕێیانە بێجگە لە پاراســتنی بنکەی ســکرتاریا و بەشــێکی زۆر لە »محوطە«ی 
دەفتــەری سیاســی، لــە هەمــوو ســەفەرەکانی ئەندامانــی دەفتــەردا پاراســتنی ئەمنیەتــی گیانیــی 
ئەوانیــان لــە ئەســتۆیە و بــۆ هــەر مەئموورییەتێکــی گرینگیــش کــە پێیــان بســپێردرێ، بــە گیــان و دڵ 
ئامــادەن. ئــەوان بەڕاســتی مانــدوون، بــەاڵم هیــچ وەخــت ماندووییــان پێــوە دیــار نییــە و لــە ئەنجامــی 

ئەرکــی حیزبــی دا وەخــت و بــێ وەخــت و شــەو و ڕۆژ ناناســن.
ســەرکەوتنی کۆمیتــەی ئەمنییــەت لــە بەجــێ هێنانــی ئەرکەکانــی دا ئەگــەر بەشــێکی بەرهەمــی کار 
و ماندووبوونــی کادرەکانــی ئــەو کۆمیتەیەیــە، بەشێکیشــی ئاکامــی هاوکاریــی هەمــوو تێکۆشــەرانی 
حیزبــە. هاوڕێیانــی حیزبــی لــە هەمــوو ئۆرگانــەکان دا کــە دەزانــن کۆمیتــەی ئەمنیــەت لــە خۆیانــە و 
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بــۆ خۆیانــە، بــە دڵــەوە هاوکاریــی لەگــەڵ دەکــەن و هــەر زانیارییەکیــان دەســت دەکــەوێ دەیگەیەننــە 
کۆمیتــە. کۆمیتــەی ئەمنیــەت زۆر جــار ســوپاس و پێزانینــی بەرامبــەر بــەو هاوســەنگەرانە کــە 
ــەت  ــی کادری ئەمنیی ــک دا سوپاســی زەحمەتەکان ــە کاتێ ــەش ل ــوە. ئیم ــردووە، دەربڕی ــان ک کۆمەگی
ــە داهاتــووش دا  ــە ل ــەو بەشــە دەکەیــن، داومان و هاوکاریــی هەمــوو تێکۆشــەرانی حیزبــی لەگــەڵ ئ
زیاتــر هاوکاریــی ئــەو کۆمیتەیــە بکــرێ و ئیمکاناتــی پێویســتی بــۆ دابیــن بکــرێ، تــا بتوانــێ باشــتر 
بــە ئەرکەکانــی ڕابــگا. ڕێــز و خۆشەویســتییەکی تایبەتیــش بــۆ پێشــمەرگەکانی هێــزی پارێــزگاری.

ح- کۆمیتەی ئامووزش
کۆمیتــەی ئامــووزش )فێرکــردن( لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا تێکۆشــانی بەرچــاوی لــە 
پێنــاوی پێگەیاندنــی کادر و پێشــمەرگەی حیــزب دا لــە خــۆی نیشــان داوە. لــەو ماوەیــەدا پێنــج 
دەورەی ســەرەتایی و ســێ دەورەی ناوەندیــی سیاســی پێک هێنــاوە کــە بــەو تێکــڕا 21٦ کــەس 
ــووری و  ــا، سیاســەت، ئاب ــژوو، جوغرافی ــی مێ ــوارە جۆراجۆرەکان ــە ب ــوون و ل ــان دا بەشــدار ب تێی
ــە ســەر.  ــان بردۆت ــەی وشــیاریی خۆی ــوون و پل ــر ب ــی و... دا شــت فێ ئوســوولی تێکۆشــانی حیزب
کۆمیتــە بــۆ پێشــمەرگە نەخوێندەوارەکانیــش کاســی خوێندەوارکــردن )ســواد آمــوزی(ی دانــاوە و 

ــدوە. ــەو جــۆرە کاســانەدا دەرســیان خوێن ــەدا 1٥٩ پێشــمەرگە ل ــەو ماوەی ل
هــەر لــە پێنــاوی بردنــە ســەری پلــەی ئاگایــی تێکۆشــەرانی حیــزب دا کۆمیتــەی ئامــووزش دەســتی 
ــردوودا ٨4  ــە ســێ ســاڵی ڕاب ــک و ل ــەوەی سیاســیی بەکەڵ ــی ســیمینار و کۆبوون ــە پێکهێنان داوەت
کۆبوونــەوەی لــەو بابەتــەی ســاز کــردووە کــە لــە ســەر یــەک زیاتــر لــە دوو هــەزار کەســیان 
تێــدا بەشــدار بــووە و لەبــارەی زۆر مەســەلەی سیاســی و ئابــووری و مێژوویــی و جوغرافیایــی 
ــە  ــراوە و دوای ــۆ بەشــداران ک ــەن شــارەزایانەوە قســە ب ــە الی ــی گشــتییەوە ل و زانســتی و زانیاری

ــراون. ــر و تێروتەســەلتر ک ــە پرســیار و موناقەشــە تەواوت باســەکان ب
ــە  ــەو کۆمیتەی ــی کادر و پێشــمەرگەدا ئ ــی هاوڕێیان ــی جیســمی و فیکری ــاوی ڕاهێنان ــە پێن ــەر ل ه
چەندیــن پێشــبڕکێی وەرزشــی وەک فوتبــاڵ، واڵیبــاڵ، پینــگ پۆنــگ، شــەترەنج و دەومەیدانــی و 
ــەوە ڕێــک خســتووە کــە  ــارەی مەســەلە سیاســی و تاریخــی و ئەدەبییەکان ــی لەب پێشــبرکێی فیکری

ــوون. ــەوە بەشــدار ب ــە عەالق ــی ب ــە هاوڕێیان ــەش دا ســەدان کــەس ل لەوان
ــەو  ــن ل ــووزش دەڵێی ــەی ئام ــی کۆمیت ــە هاوڕێیان ــی ب ــک دا دەســتخۆش و پیرۆزبای ــە حاڵێ ــە ل ئێم
بــاوەڕە دایــن کــە ئــەو بەشــە لــە کاری حیزبــی ڕۆژ بــە ڕۆژ بایەخــی زیاتــر پەیــدا دەکا و پێویســتە 

پتــر ســەرنجی بدرێتــی و گەشــەی پــێ بــدرێ.

ط – لێکۆڵینەوە و وەرگێڕان 
ــە نێــو حیزبــی دێموکــرات دا جێــگای ئۆرگانێــک بــۆ لێکۆڵینــەوەو وەرگێــڕان )تحقیــق  و  لەمێــژە ل
ترجمــە( بەتاڵــە. لــە بەهــاری ڕابــردوودا ئــەم ئۆرگانــە بــەردی بناخــەی بــۆ دانــراوە و بــە ئیمکاناتێکــی 
ــەو بەشــە  ــی ئ یەکجــار کەمــەوە کاری خــۆی دەســت پــێ کــردووە. ئەگەرچــی بەداخــەوە هاوڕێیان
پــاش چــوار مانگێــک لەســەر کارەکانیــان هــەڵ پچــران، بــەاڵم هــەر لــەو مــاوە کورتــەدا بــە شــێوەیەکی 
ســەرەتایی کارەکەیان خســتە ســەر گەڕ و لە ســەریەک دە ژمارە »بوڵتەنی زانیاری«یان دەرهێنا.
لــە حاڵێــک دا ڕێــز بــۆ کاری ئــەو هاوڕێیانــە و بــە تایبەتــی بەرپرســی بەشــەکە دادەنێیــن، پێمــان 
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وایــە ئــەو بەشــە دەبــێ لــە دوای کۆنگــرە بەهێــز بکــرێ و ببێتــە یەکێــک لــە کۆمیتەکانــی ســەر بــە 
دەفتــەری سیاســی و ئیمکاناتــی پێویستیشــی وەک کتێــب و گۆڤــارو ڕۆژنامــەی بەکەڵــک بــۆ دابیــن 

بکــەن.

ی- سکرتاریا 
ئەرکــی ســکرتاریا وەک دەزانیــن پێشــوازی لــە میوانانــی دەرەوەی حیــزب، ڕێکوپێک کردنــی 
دیــدار و چاوپێکەوتنەکانــی ســکرتێر و بەرقەرارکردنــی هێنــدێ بەشــی پێوەندیــی لەگــەڵ حیــزب 
ــە  ــە کار و مەســئوولییەتی جۆراوجــۆرە ک ــەر و ژمارەیەکــی زۆری دیک ــی دەوروب و ڕێکخراوەکان
ــی خــۆی  ــە کادر و پێرســونێلێکی کەمــەوە ئەرکەکان ــە ب ــەم ئۆرگان زۆر جــار پێشــبینی نەکــراون. ئ
بەجــێ گەیانــدووە و کارەکانــی جێــگای ڕەزامەنــدی بــوون. جێــگای ســەرنجە کــە ســکرتاریا تەنیــا 
ئۆرگانــە کــە زۆر وەخــت ڕۆژانــی هەینــی و پشــوودانیش هەمــوو کادر و پێرســونێلەکەی کار دەکا 
و یەکێــک لــە چەنــد ئۆرگانیشــە کــە بــە ڕێکوپێکــی کێشــکی شــەوانە و ڕۆژانــی پێشــوودانیان هەیــە. 
لــە هەمــووان زیاتــر بــۆ خــۆم بــە پێویســتی دەزانــم کــە لــە هــەوڵ و ماندووبوونــی ئــەو هاوڕێیانــە 

ســوپاس بکــەم و لــە ژیــان و خەبــات دا ســەرکەوتنیان بــۆ بــە ئــاوات بخــوازم.

کۆتایی
هاوڕێیانی خۆشەویست!

ــە  ــەک ل ــزب و کورتەی ــی حی ــەی ئۆرگانەکان ــە پێکهات ــرد شــیمایەک ل ــرە باســمان ک ــا ئێ ــەوەی ت ئ
تێکۆشــانی ئۆرگانــە جۆراجــۆرەکان و کادر و ئەندامانــی حیــزب لــە نێــوان دوو کۆنگرەدا بوو. ئەگەر 
لــە هێنــدێ بەشــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا قامکمــان لەســەر کەموکوڕییــەکان دانــان و نوختــە الوازەکانمــان 
ــان  ــڕ کردنەوەی ــی پ ــەرەکان بناســین و هەوڵ ــن و کەلەب ــوو کــە کەلێ ــەوە ب ــۆ ئ دەستنیشــان کــرد، ب
بدەیــن. بــە پێچــەواەی هێنــدێ بۆچوونــی تەســک، دیتنــی کەموکوڕییــەکان نیشــانەی ڕاســتگۆ بــوون 
و باوەڕبەخۆبوونــی حیزبێکــی سیاســییە. مەســەلێک هەیــە دەڵــێ »هێنــدە ڕەخنــە لــە خۆتــان بگــرن 
کــە دوژمــن لــە خۆشــییان بێتــە ســەما«. بەڵــێ وەک شــەخس و وەک ئــۆرگان و وەک حیــزب ئەگــەر 
عەیبــەکان نەبینیــن و نەناســین قــەت هەوڵــی لەنێوبردنیــان نادەیــن. یەکێــک لــە شــانازییەکانی حیــزب 
ــەو ئاشــکراکردنە  ــە ئاشــکراکردنی ناتەواوییەکانــی نەترســاوە و قەتیــش ل ئێمــە ئەوەیــە کــە قــەت ل
ــە  زەرەری نەکــردووە. هــەروەک پێشــتر گوتــرا، جارێکــی دیکــەش دووپاتــی دەکەینــەوە، کــە بــێ ل
خۆبایــی بــوون حیزبەکەمــان یەکێــک لــە پتەوتریــن تەشــکیاتەکانی هەیــە و یەکێــک لــە ڕێــک و 

پێکتریــن حیزبــە سیاســییە ئێرانــی و کورســتانییەکانە.
ڕێــگام بــدەن لــە کۆتایــی دا ئــەو ڕاســتییەش بڵێــم کــە حیزبەکەمــان ئەمــڕۆ بــە قۆناخێکــی ناســک دا 
تــێ دەپــەڕێ، قۆناخێــک کــە ڕەنگــە مێــژووی حیزبــی دێموکــڕات نموونــەی وای بــە خۆیــەوە 
نەدیبــێ. ئەویــش لەبــەر ئەوەیــە کــە هێنــدێ کەندوکۆســپی بــەدەر لــە ئیــرادەی خۆمــان پێشــی کار 
ــەوە. هــەر  ــێ بەرتســک کردۆت ــی هەڵســووڕانیان ل ــووە و مەیدان ــان گرت و تێکۆشــانی حیزبەکەمانی
ئەمــەش وای کــردووە هێندێــک ڕەفێقــی نێــوەڕێ دەســت لــە کراســی دەرێنیــن و ناهومێدانــە بەجێمــان 
بێڵــن. بــەاڵم ئازیــزان ئێمــە خۆمــان بــە شۆڕشــگێر دەزانیــن، جیاوازیــی شۆڕشــگێڕان لەگــەڵ خەڵکــی 
ئاســایی ئەوەیــە کــە شۆڕشــگێڕان لــە کەندوکۆســپ ناســڵەمنەوە و هەوڵــی البــردن و تەخت کردنیــان 
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دەدەن.
بەپێچەوانــەی بۆچوونــی ئەوانــەی زوو ناهومێــد دەبــن و ورە بــەر دەدەن، ئاســۆی دووری 
خەباتــی ئێمــە تاریــک نییــە، ئەوانــەی ئاســۆ بــە لێڵــی دەبینــن، بــۆ خۆیــان چاویــان کــەم حوکــم بــووە، 
ئەگینــا ئێمــە هــەر دەبــێ ســەرکەوین. حیزبێــک ڕۆڵــەی شۆڕشــگێڕ و بەئیمانــی هەبــن، ئامانجەکانــی 
بەرهــەق و ڕەوا بــن، سیاســەتەکانی دروســت و ئوســوولی بــن، کۆمەاڵنــی خەڵکــی خــۆی پشــتیوانی 
ــە  ــێ ســەرکەوێ و ب ــەر دەب ــێ، ه ــوو دۆســت و پشــتیوانەی هەب ــەو هەم ــادا ئ ــە دنی ــەن و ل ــێ بک ل

ئامانــج بــگا.
ڕاســتە هێنــدێ تەم ومــژ بــەری ئاســمانی واڵتەکەمانیــان گرتــووە، بــەاڵم ئــەو هەورانــە بــە گژەبــای 
ــا  ــن، ب ــە بی ــەو شۆڕشــگێرانە ئێم ــن ئ ــا هــەوڵ بدەی ــەوە. ب ــرادەی شۆڕشــگێڕانی واقیعــی دەڕەون ئی
ئــەو شــانازییە بــۆ مــە بــێ کــە هەتــا ســەر لەگــەڵ گیروگرفتــەکان دەســت و پەنجــە نــەرم بکەیــن و 
لەجیاتــی ئــەوەی کــە لــە بەریــان هەڵێیــن، وابکەیــن لەبەرمــان هەڵێــن. گەلــی کــورد و گەالنــی ئێــران 
ڕۆڵــەی بەئۆمێدیــان زۆرن، بــەاڵم خۆهەڵکێشــان نیــە کــە بڵێــم لــە ڕیــزی پێشــەوەی هەموویانــەوە 
شۆڕشــگێڕانی دێموکراتــن. بــە هومێــدەوە بڕواننــە ئاســۆ و بــە یەکگرتنــەوە خەبــات بکــەن و دڵنیــا 

بــن ســەرکەوتن مســۆگەرە.

* سەرکەۆێ کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
* هەر شەکاوە بێ ئااڵی خەبات بۆ دێموکڕاسی لە ئێران و خودموختاری بۆ کوردستان،

ــی کۆمــاری ئیســامی و هێنانەســەرکاری  ــۆ ڕووخان ــران ب ــی ئێ ــی گەالن ــێ خەبات ــوو ب * یەکگرت
ــی، ــک و گەل ــی دێموکراتی ڕێژیمێک

* پتەوتر بێ ئیرادەی خەباتگێڕانەی تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاری،
* ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و بنەماڵە بەڕێزەکانیان.
* ساڵو لە زیندانییە سیاسییەکان، ڕۆڵە بەشەڕەفەکانی گەل،

* ساڵو لە دوورخراوەکان و ئاوارەکانی دەستی دیکتاتۆری و زوڵم و زۆر،
ــەوەی ئامانجــی  ــۆ ئ ــە پێــش ب ــا ســنووری مــەرگ چوون ــە کــە ت ــە کەم ئەندامــان، ئەوان * ســاڵو ل

گەلەکەیــان وەدی بێنــن،
* ساڵو لە گەلی قارەمانانی کورد و هەموو گەالنی بەشەڕەفی ئێران،

* ساڵو لە ڕێکخراوە شۆڕشگێڕەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران،
ــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی خۆشەویســت و جێــگای متمانــەی  * ســاڵو ل

گەلــی کــورد لــە کوردســتان ئێــران.

سەرکەوتووبن. 
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەشێک لە بڕیارەکانی کۆنگرەی یازدەهەمی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران

کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە لــە ڕۆژەکانــی 1 تــا ٥ی 
ــک  ــی دا پێ ــا 2٦ی دێســامبری 1٩٩7 زاین ــە 22 ت ــەر ب ــاوی بەرامب ــاری ســاڵی 1٣7٦ی هەت بەفرانب

هــات، لەبــارەی زۆر مەســەلەی نێوخــۆ و دەرەوەی حیــزب، ڕیــزە بڕیارێکــی دەرکــرد. 

لەبارەی پێوەندیی لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوە ئێرانی و کوردستانییەکانەوە:
بــە ســەرنجدان بــەو واقعییەتــە کــە خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و بزووتنــەوەی 
ڕزگاریخوازانــەی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لــە الیــەک بە خەباتی سەرانســەریی گەالنــی ئێرانەوە 
گــرێ دراوە و لــە الی دیکــە بەشــێکە لــە خەباتــی نەتــەوەی کــورد لــە پێنــاوی وەدەســت هێنانی 
مافــی دیاری کردنــی چارەنــووس دا، کۆنگــرەی یازدەهــەم بــە ئەرکــی سەرشــانی کۆمیتــەی ناوەندیــی 

تــازەی دانــا کــە:
ئەلــف: چەنــدی بکــرێ هــەوڵ بــدا بــۆ چاالکتربوونــی پێوەندیــی لەگــەڵ هێــزە سیاســییەکانی 
ــە نێــو هێــزە دێموکــرات  ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران و تــێ بکۆشــێ ڕێگایــەک بــۆ هــاوکاری و نیزیکــی ل
و نیشــتمانپەروەرەکانی ئێــران دا پەیــدا بــێ. لــەو بارەیــەوە کۆنگــرە ڕیبــازی پێشــووی ڕێبەرایەتیــی 
حیــزب پەســند دەکا کــە دوو ئەســڵی بەڕەســمی ناســینی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی ئێــران و 
دێموکراســیی وەک بــەردی بناخــەی هەمــوو پێک گەیشــتنێکی هێــزە سیاســییەکان دانــاوە کــە حیزبــی 

دێموکــرات بتوانــێ یەکێــک لــە الیەنەکانــی بــێ.
ب: تــێ بکۆشــی پێوەندییەکــی ســالم لەگــەڵ هەمــوو حیــزب و ڕێکخراوە کوردســتانییەکان بپارێزێ 
ــەوە خۆشــحاڵە کــە  ــێ. کۆنگــرە ل ــدی دامەزرێن ــە پێوەن ــی نیزیکــی نیی ــە پێوەندی ــە ک و لەگــەڵ ئەوان
لــەو هەڵومەرجــە ســەختەدا و لــە حاڵێــک دا زۆر لــە هێــزە سیاســییە کــوردەکان پێکــەوە لــە شــەڕدان، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران توانیوتــی بێ الیەنیــی خــۆی بپارێــزی و لەگــەڵ هەمــوو 

الیەنــە بەشــەڕهاتووەکان پێوەندییەکــی ئوســوولی دامەزرێنــێ.

لەبارەی ئەنتەرناسیۆناڵی سۆسیالیستەوە:
کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە وەرگیرانــی حیــزب بــە ئەندامــی 
ئەنتەرناســیوناڵی سۆسیالیســت زۆر خۆشــحاڵە و ئــەم بە ئەنــدام وەرگیرانــە وەک دەســکەوتێکی 
گرینگــی سیاســی بــۆ بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد و بزووتنــەوەی سەرانســەریی گەالنــی 
ئێــران هــەڵ دەســەنگێنێ. بــەو بۆنەیــەوە ڕێــز و ئەمەگناســیی خــۆی پێشکەشــی هەمــوو ئــەو حیزبــە 
ــە  دۆســتانەی نێــو ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت دەکا کــە بــۆ قبووڵ کرانــی حیزبــی دێموکــرات ل

بنەماڵــەی جیهانیــی ئینتەرناســیۆناڵ دا هەوڵیــان دا، یــان لــە کۆنگــرەی بیســتەم دا دەنگیــان پــێ دا.
لــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرە لــە کۆمیتــەی ناوەندی داوا دەکا هەوڵ و تێکۆشــانی خۆی بۆ پتەوکردنی 
جێــگای حیــزب لــە ئەنتەرناســیۆناڵی سۆسیالیســت دا بــۆ وەدســتهێنانی پلــەی ئەندامەتیــی تەواوهــەق 
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لــە ئەنتەرناســیۆناڵ دا پــەرە پــێ بــدا و تــێ بکۆشــێ لــەو تریبوونــە گرنگــە جیهانییــە و لــە هاوکاریــی 
حیزبــە بــراکان بــۆ ناســاندنی زیاتــری داخوازەکانــی گەلــی کــورد و بزووتنــەوەی ڕزگایخوازانــەی 

سەرانســەری ئێــران کەڵــک وەربگــرێ.
ــی کوردســتانی  ــی دێموکرات ــوادارە ئەنتەرناســیوناڵی سۆسیالیســت پێشــنیاری حیزب ــرە هی کۆنگ
ــی لەســەر مەســەلەی کــورد  ــی کۆنفڕانســێکی نێونەتەوەی ــۆ پێک هێنان ــدان ب ــارەی هەوڵ ــران دەرب ئێ
لەژێــر چاوەدێــری ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دا بەجــێ بگەیەنــێ و لــەو ڕێگایــەوە کۆمــەک 
بــکا کــە مەســەلەی کــورد بایەخــی شــیاوی خــۆی لــە نێــو کۆڕوکۆمەڵــە جیهانییــەکان دا پــێ بــدرێ و 

وەک مەســەلەیەکی نێونەتەوەیــی لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دا ســەیری بکــرێ.

لەبارەی شەڕی نێوخۆی کوردستانەوە:
کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە نیگەرانــی و پەرۆشــەوە ڕوانییــە 
ئــەو ئاکامــە پــڕ زیــان و ماڵوێرانکەرانــە کــە لــە شــەڕی نێوخــۆی کوردســتان کەوتوونــەوە. شــەڕی 
کــورد لەگــەڵ کــورد لــە کۆنــەوە تــا ئێســتا نوختــەی هــەرە الوازی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 
کــورد بــووە و زیانــی زۆر گــەورەی لــەو بزووتنەوەیــە داوە. بەداخــەوە پڕیشــکی ئــەو ئاگــرە 
وە بزووتنــەوەی کــوردی ئێرانیــش کەوتــووە و بــۆ ماوەیــەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێرانیشــی گرتۆتــەوە. بــەاڵم ئاگــری شــەڕی نیوخۆیــی لــە ســێ چــوار ســاڵی دوایــی دا زیاتــر 
ــەو ماوەیــەدا شــەڕەکانی نیــوان پارتــی دێموکراتــی  زیانــی بــە بزووتنــەوەی کــورد گەیانــدووە و ل
پارتــی  نێــوان  و  الیــەک  لــە  عێــراق  نیشــتمانیی کوردســتانی  یەکیەتیــی  عێــراق و  کوردســتانی 
کرێکارانــی کوردســتان)پ.ک.ک( لــە الیەکــی دیکــە نــەک هــەر زیانێکــی گیانــی و ماڵیــی بێ ئەندازەیــان 
لــە بزووتنــەوەی کــورد داوە، بەڵکــوو نــاو و ناوبانگــی کوردیشــیان لــە دنیــادا خــەراپ کــردووە و لــە 
هاودەردیــی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتانیان کــەم کردۆتــەوە. بێجگــە لــەوە 
ئــەو شــەڕانە هەســتی بــڕوا بــە خۆبــوون و هیــواداری بــە دواڕۆژێکــی ڕووناکیــان لــە نێــو خەڵکــی 

کوردســتان دا کــز کــردوە.
نێــوان هیــزە  پێکهەڵپڕژانێکــی  هــەر جــۆرە شــەڕ و  لــە کاتێــک دا  یازدەهــەم  بۆیــە کۆنگــرەی 
کوردســتانییەکان بەتونــدی مەحکــووم دەکا، داوا لــە هەمــوو الیەنەکانــی شــەڕ دەکا لــە پێنــاوی 
قازانجــی گشــتیی نەتــەوەی کــورددا هەســتی دوژمنایەتیــی  تۆڵــە ئەســتاندنەوە وەال بنێــن، ڕاســتەوخۆ 
ــە ڕێــگای ئاشــتیخوازانەوە چارەســەر بکــەن. ــەکان ل ــژ دانیشــتن و گیروگرفت لەســەر مێــزی وتووێ

دەربارەی گەمارۆی ئابووری لەسەر عێراق:
لــەو  ئــاوڕی  بــە پەرۆشــەوە  کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ــراق دا  ــووری لەســەر عێ ــارۆی ئاب ــی حــەوت ســاڵ گەم ــە ئاکام ــە ل ــەوە ک ــە ئینســانییە دای تراژیدیی
ــداڵ و  ــە ڕاســتەوخۆ ژیانــی ژن و من ــەو گەمــارۆ ئابووریی ــووە. ئ ــە پێــک هات ــەو واڵت ــۆ خەڵکــی ئ ب
ــە الیــەن  پیــرو پەک کەوتــەی عێراقــی خســتۆتە مەترســییەوە و ئــەو ئامارانــە کــە باڵوبوونــەوە و ل
کۆڕوکۆمەڵــە نێونەتەوەیییەکانیــش بــە درووســت دانــراون، نیشــان دەدەن کــە تــا ئێســتا زیاتــر لــە 
ــی پێویســت  ــی دەرمــان و خواردەمەنی ــان کەم بوون ــوون، ی ــەر نەب ــی لەب ــی عێراق ــۆن منداڵ ــو میلی نێ

گیانیــان لەدەســت داوە.
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لــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرە داوا لــە ئەنجومەنــی ئاسایشــی ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووکان دەکا 
ــە  ــاڕۆ ئابووریی ــەو گەم ــەوە و ئ ــراق بدات ــی عێ ــی خەڵک ــی کۆمەاڵن ــە مەینەتی ــاوڕ ل بەرپرســیارانە ئ
ســەختە کــە شــوێنەواری لــە ســەر هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی گەالنــی عێــراق دانــاوە، بــە یەکجاریــی 

البــەرێ.

لەبارەی مەسەلەی فەلەستینەوە:
ڕێــگای  لەســەر  کــە  ئــەو کەنــد و کۆســپانە  نیگەرانییــەوە ڕوانییــە  بــە  یازدەهــەم  کۆنگــرەی 
ــن  ــوان ئیســرائیل و فەلەســتینییەکان دا دروســت دەکرێ ــە نێ ــی ئاشــتی ل ــی ڕەوت ــش  چوون بەرەوپێ
ــە  ــوان ئیســرائیل و واڵتانــی عەڕەبــی ب ــەوەی ڕەوتــی ئاشــتیی نێ ــەرەودوا گەڕان ــە ب ــە گشــتی ل و ب
پــەرۆش بــوو. بــە بــاوەڕی بەشــدارانی کۆنگــرە، سیاســەتی سەرســەختانەی حکوومەتــی نەتەنیاهــوو 
ــەی پێشــتر  ــەو ڕێکەوتننامان ــی ئ ــە جێبەجــێ کردن ــە ل ــەو حکوومەت ــی ســەرپێچی کردنی ئ ــە تایبەت ب
لــە نیــوان حکوومەتــی حیزبــی کرێــکار و دەوڵەتــی خودموختــاری فەلەســتین دا ئیمــزا کــراون، هــۆی 
بنەڕەتیــی بــەرەودوا گەڕانــەوەی هەوڵەکانــی جێگیرکردنــی ئاشــتییەکی بــەردەوام و عاداڵنــە لــە 

نێــوان ئیســرائیل و دراوســێ عەرەبەکانی دایــە.
هەروەهــا جێــگای داخــە کــە واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکاش کــە پێشــتر لەگــەڵ ڕووســیە 
بــوارەدا  لــەو  نەخشــی ســەرەکیی  دواتــر  گرتبــوو،  وەئەســتۆ  ئاشــتییان  ڕەوتــی  سەرپەرســتی 
گرتــە دەســت، بــە چەشــنێکی کاریگــەر لــەو بارەیــەوە هــەوڵ نــادا و وەک نێوبژیکەرێکــی بێ الیــەن 
ناجووڵێتــەوە. ئاکامەکــە ئەوەیــە کــە الیانگرانــی ئاشــتی لــە هــەردوو ال بەرەبــەرە ناهومێــد دەبــن و 
توندڕۆیــان و دوژمنانــی ئاشــتی لــە هــەردوو الی عەڕەبــی و ئیســرائیلی و دەوڵەتانــی وەک کۆمــاری 
ــە ڕەوتــی وتووێژەکانــی ئاشــتی دا کەوتۆتــە دەســت. ئیســامیی ئێــران بیانوویــان بــۆ کارشــکێنی ل
کۆنگــرەی 11ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئاواتەخــوازە هــەم الیەنەکانــی وتووێــژی 
ــان لەســەر مێــزی وتووێــژ چارەســەر بکــەن و  ئاشــتی بــە هەســتی مەســئوولییەتەوە ناکۆکییەکانی
ــی  ــەوە و هەمیــش کۆمەڵگــەی نێونەتەوەی ــەدا بجووڵێن ــەو مەیدان ــر ل ــەکان چاالکانەت هــەم نێوبژیوان
نەخشــێکی کاریگەرتــر لــەو بــوارەدا بگرێتــە ئەســتۆ. بــەو هیوایــە کــە ئــەو گیروگرفتــە لەمێژینەیــە لــە 
دواڕۆژێکــی نیزیــک دا چارەســەر بکــرێ و ناوچــە و ڕۆژهەاڵتــی نێوڕاســت لــە مەترســیی ڕووبــەڕوو 

بوونەوەیەکــی توندوتیــژی دیکــە بپاڕێــزرێ.

لەسەر بناژۆیی ئیسالمی:
شــێوەی  دوایــی دا  ســااڵنەی  لــەم  دانــراوە،  لەســەر  ئیســامیی  بناژۆیــی  نــاوی  ئــەوەی 
نێونەتەوەیــی  پەســندی  هەمــوو ڕێ وشــوێنەکانی جێــگای  لەگــەڵ  بێ پــەردە  بەربەرەکانییەکانــی 
وەرگرتــووە. لــە ئەلجزایــر و میســر و ئەفغانســتان و زۆر واڵتــی دیکــەی جیهــان بــە نــاوی ئیســام 
و لــە ژێــر پــەردەی ئیســام دا تاوانــی وا لەگــەڵ ئینســانەکان کــراون کــە مرۆڤایەتــی شــەرمیان لــێ 

دەکا و بوونــە پەڵەیــەک بــە ناوبانــگ و حورمەتــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســامەوە.
لــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران داوا لــە بیــروڕای 
گشــتیی جیهانــی و کۆڕوکۆمەڵــە خــاوەن ســەاڵحییەتە نێونەتەوەییــەکان دەکا کــە لەهــەر ڕێگایەکــەوە 
ــاوی ئیســامیەوە  ــە ن ــەو کــردەوە دژی ئەخاقــی و دژی ئینســانییانە بگــرن کــە ب بکــرێ، پێشــی ئ
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دەکرێــن. پێویســتە هــەوڵ بــدڕێ ســەرچاوەکانی ئــەو دیــاردە نامــۆ و بێگانەیــە کــە بێگومــان یەکیــان 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە ئێران دایــە، وشــک بکرێــن و دەرەتانــی خــۆ لــە ڕاگرتــن و پەرەگرتــن، 

بــەو فەتــا ماڵویرانکــەوە نــەدرێ.

لەباری یەکیەتیی ئورووپاوە:
کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران لــە لێکدانەوەکانــی خۆیــدا ئاوڕێکــی 
لــە هەڵوێســتی ئــەم دواییانــەی یەکیەتیــی ئورووپــا بەرامبــەر بــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دایــەوە 
و ئــەو هەڵوێســتەی لــە بەرامبــەر هەڵوێســتی مانگــی ئاوریلــی ســاڵی 1٩٩٦دا بــەراورد کــرد. لە مانگی 
ــی  ــی ئەندامــی یەکیەتی ــووس، واڵتان ــی حوکمــی دادگای میکۆن ــردوودا دوای دەرچوون ــی ڕاب ئاوریل
ئورووپــا ســەفیرانی خۆیــان لــە ئێــران بانــگ کــردەوە و هێنــدێ مەرجیــان بۆ ناردنەوەی ســەفیرەکان 
و ئاســایی کردنەوەی پێوەنــدی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی دانــا. کەچــی لــە مانگــی نوامبــردا بێ ئــەوەی 
هیــچ کام لــەو مەرجانــە وەدی هاتبــن، تــەواوی ســەفیرەکانیان ناردەوە تاران. بە باوەڕی بەشــدارانی 
کۆنگــرە ئەوەنــدەی هەڵوێســتی بەهــاری ڕابــردووی یەکیەتیــی ئورووپــا نیشــانەی دیفاعــی واڵتانــی 
ئەنــدام لــە ئاشــتی و ئــازادی و مافــی مــرۆڤ و بەربەرەکانــی لەگــەڵ قانوون شــکێنی و تیرۆریــزم و 
ــەی نیشــانەی قازانج پەرســتی و تەســلیم  ــەو دوایییان ــدەش هەڵوێســتی ئ ــوو، ئەوەن ئینســان کوژی ب
لــە بەرامبــەر تیرۆریزمــی کۆمــاری ئیســامی دا و وەپێش خســتنی قازانجــی مــاددی لەســەر بنچینــە 
فیکرییەکانــی یەکیەتیــی ئورووپــا و ئــەو ئەســانە بــوو کــە واڵتانــی دێموکــرات و پێشــکەوتوو 

پێڕەوییــان لــێ دەکــەن.
کۆنگــرەی یازدەهــەم لــەو باوەڕەدایــە کــە یەکیەتیــی ئورووپــا هیــچ بیانوویەکــی بــۆ ئــەو هەمــوو 
ــەو پاشەکشــەیە  ــە و ب ــران دا نیی ــەر کۆمــاری ئیســامیی ئێ ــە بەرامب تەســلیم و خۆبەدەســتەودانە ل
کــە لــە مەرجەکانــی بــۆ ئاســایی کردنەوەی پێوەندیــی لەگــەڵ ئێرانــی ئیســامی دا کــردی، بــە کــردەوە 
پڕەنســیپەکانی خــۆی لەژێــر پــێ نــا و وازی لــە حاکمییەتــی نیشــتمانی و حورمەتــی خاکــی واڵتانــی 
ئەنــدام هێنــا، حورمەتێــک کــە چەندیــن جــار لە الیەن تیرۆریســتەکانی ســەر بە کۆماری ئیســامییەوە 
ــارەزوو دەکــەن،  ــەوە ئ پێشــێل کــراوە. ئەندامانــی کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبــی دێموکــرات بــە دڵ
ــە ڕێژیمــی ئیســامی دا  ــەر ب ــە سیاســەتی سازشــکارانەی خــۆی بەرامب ــا چــاو ب ــی ئورووپ یەکیەتی
بخشــێنێتەوە و بــە وەپێش گرتنــی هەڵوێســتێکی ئوســوولی هــەم ئــەو ســووکایەتییە لەســەر شــانی 
خــۆی البــەرێ، هــەم وەفاداریــی خــۆی بــەو ئەســاڵنە کــە لە کۆنەوە وەک ئەســڵی ســابیتی سیاســەتی 
واڵتانــی ئەنــدام دانــراون نیشــان بــدا و هــەم ڕێــز و دۆســتایەتیی گەالنــی ئێــران بــۆ الی خــۆی 
ڕابکێشــێ. یەکیەتیــی ئورووپــا دەبــێ قبــووڵ بــکا کــە کۆمــاری ئیســامی درەنــگ یــان زوو شــەڕی 
خــۆی لەســەر خەڵکــی ئێــران کــەم دەکا و ئــەوەی دەمێنێتــەوە ئێــڕان و ئێرانییەکانــن کــە هــەق وایــە 
هەمــوو دەوڵەتــان حیســاب لەســەر پێوەندیــی دڕێژخایــەن لەگــەڵ وانــدا بکــەن، نــەک لەســەر ســات 

و ســەودا لەگــەڵ ڕێژیمــە دژی گەلــی و ئینســان کوژەکان.
***
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بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسندکراوی کۆنگرەی یازدەهەم

)کۆنگرەی خەباتگێڕانی خۆڕاگر(

سەرەتا 
1. لەمێــژە نەتــەوەی کــورد لــە پێنــاو ئــازادی و وەدەســت هێنانی مافــی دیاری کردنــی چارەنووســی 
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزدەهــەم  چەرخــی  سەرانســەری  دەکا.  خەبــات  خــۆی دا 
نەتەوەکاەمانــە. لــە ســەرەتای چەرخــی بیســتەمەوە تــا شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ئــەو خەباتــە 
هــەروا دڕێــژەی هەبــووە. لــە ســەردەمی خەباتــی گەالنــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنەپەرســتی 
و فاشــیزم دا پێویســتییەکی مێــژووی بــۆ دامەزرانــی ڕێکخراوێکــی سیاســی کــە بتوانــێ خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد بەڕێــوە بــەرێ، هەســت پــێ دەکــرا. هــەر لــە بــەر ئــەوە گەلــی کــورد 
لــە کوردســتان ئێــران لــەو وەزعــە لەبــارە کــە پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕەزاخــان پێک هاتبــوو، 
کەڵکــی وەرگــرت و لــە 2٥ گەالوێــژی ســاڵی 1٣24 ی هەتــاوی دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ــد. دامەزران
بــەم جــۆڕە، دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییەکی مێژوویــی و 
نیشــانەی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــە پێشــڕەوەکانی گەلــی کــورد بــوو. لــەو دەمــەوە حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــە ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕەکانی گەلــی کــوردی لــە ڕیزەکانــی خــۆی دا کــۆ کردۆتــەوە ڕێنوێــن 

و ڕێکخــەری خەباتــی شۆڕشــگێڕانەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە.
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە مێــژووی گەلــی کــورددا بــە نوختەگۆڕانێکــی گرینگ 
دەژمێــردرێ و ســەرەتای قۆناخێکــی نوێــی خەباتــی نەتەوەکەمانــە. بــە ڕێبەڕایەتیــی حیزبــی ئێمــە 
بــوو کــە گەلــی کــورد بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی تــازەی خــۆی دا توانــی حکوومەتێکــی نیشــتمانی 
ــە بەشــێکی کوردســتان دا بێنێتــە ســەر کار. ئــەم حکوومەتــە تەنیــا یــازدە مانــگ خــۆی ڕاگــرت و  ل
ــی  ــران جارێکــی دیکــە نیزامــی دیکتاتۆریــی نیزامــی باڵ ــی ئێ ــەوەی گەالن دوای پاشەکشــەی بزووتن
بەســەر هەمــوو کوردســتانی ئێــران دا کێشــایەوە. بــەاڵم گەلــی کــورد لــە خەبــات ســارد نەبــۆوە و بــۆ 

وەدیهێنانــی ئامانجــە لەمێژینەکانــی هــەروا درێــژەی بــە تێکۆشــانی خــۆی دا. 
حیزبــی دێموکــرات کوردســتان ئێــران خاوەنــی ٥2 ســاڵ خەباتــی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێو و  پــڕ 
لــە فیــداکاری و گیانبازییــە. ئاشــکرایە کــە حیزبــی ئێمــە لــەو ماوەیــەدا کارامەتــر بــووە و لــە خەباتــی 

گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــە دەرســی وەرگرتــووە.
ــر دەســەاڵتی ئیســتیعمار  ــی زۆرلێکــراو لەژێ 2- ســەردەمی ئێمــە ســەردەمی ڕزگاربوونــی گەالن
و ئیمپریالیــزم، ســەردەمی ســەرکەوتنی دێموکراســی و ســەردەمی گەشــەکردنی هێــزە دێموکــرات 
و ڕزگاریخــوازەکان لــە جیهان دایــە. لــە مــاوەی ٥2 ســاڵی پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی دا 
ئاڵوگۆڕێکــی سیاســی ئەتــۆ لــە جیهــان دا ڕووی داوە کــە ســیمای جیهانــی گۆڕیــوە. سیســتمی 
ئیســتیعماری کــۆن لەبەریــەک هەڵوەشــاوە و دەیــان نەتــەوەی گــەورە و چــووک مافــی دانانــی 
چارەنووســیان وەدەســت هێنــاوە و دەوڵەتــی ســەربەخۆیان دامەزرانــدووە. لــە زۆر واڵتــان دا ئــەم 
ڕەوتــە سیاســییە ئاڵوگۆڕێکــی قووڵــی کۆمەاڵیەتیشــی لەگــەڵ بــووە. بــۆ نموونــە چینــی دەرەبــەگ 
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و پێوەندییەکانــی دەرەبەگایەتیــی لەبەریــەرک هەڵوەشــاون و ڕێــگا بــۆ پێشــکەوتنی کۆمــەڵ خــۆش 
ــەرەو  ــی ب ــی مرۆڤایەت ــن کۆمەڵ ــە کــە دەتوان ــزە کۆمەاڵیەتییان ــەو هێ ــە چەشــنێکی گشــتی ئ ــووە. ب ب
پێــش بــەرن، ئازادیــی کردەوەیــان پتــر بــووە و دەرەتانیــان بــۆ پێک هاتــووە بــۆ ئــەوەی کۆمەڵێکــی 

باشــتر، پێشــکەوتووتر و ئینســانی تر درووســت بکــەن.
بــە ڕووخانــی بلووکــی شــوڕەوی لــە ســاڵی 1٣71 دا دوو مەســەلەی گرینــگ لــە ڕادەی جیهانــی دا 
زەق بوونــەوە و بایەخــی واقیعیــی خۆیــان دەرخســت؛ یەکەمیــان مەســەلەی نەتەوایەتی و پێویســتیی 
دابین بوونــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی زۆرلێکــراوی جیهــان بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی حەفتــا ســاڵ 
بــوو ئیدیعــا دەکــرا کــە لــە واڵتانــی سۆسیالیســتی دا گیروگرفتێــک بــە نــاوی مەســەلەی نەتەوایەتــی لە 
ئــارادا نییــە، دیتمــان وەختێکــی سیســتمی سۆسیالیســتی ڕووخــا و دەرەتــان بــۆ گەالنــی ئــەو واڵتــە 

ڕەخســا، بــە چ شــێوەیەک هاتنــە مەیــدان و حکوومەتــی نەتەوەیــی خۆیانیــان دامەزرانــد.
دووهەومیــش مەســەلەی دێموکراســی بــوو. ئــەم مەســەلە کــە دەیــان ســاڵ لەژێــر نــاوی دیفــاع لــە 
قازانجــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان دا لــە بەشــێکی زۆر واڵتانــی جیهــان دژایەتیــی لەگــەڵ دەکــرا، 
بــە جۆرێــک زەروورەتــی خــۆی نیشــان  دا کــە زۆر لــە دیکتاتۆرییەکانــی ڕووخانــد و زۆری دیکــەی 
لــە ترســی دووچاربــوون بــە چارەنووســێکی نادیــار پەنجــەرەی ماڵەکانیــان بــە ڕووی دێموکراســی دا 

کــردەوە و خۆیــان لەگــەڵ هەلومەرجەکــە ڕێــک خســت.
٣- ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە لێکدانــەوە نێونەتەوەیییــەکان و بــە تایبــەت لــە ســتراتیژیی دەوڵەتــە 
گــەورەکان دا گرینگییەکــی تایبەتــی هەیــە. لــە بــاری جوغرافیایییــەوە ئــەم ناوچــە کەوتۆتــە ســێ 
ڕێیانــی ســێ قــارەی ئاســیا، ئەفریقــا و ئورووپــا. لــە بــاری ئابــووری و ســەرچاوە ژێرزەمینییەکانەوە 
ئــەم ناوچــە زۆر دەوڵەمەنــد و زیاتــر لــە نیــوەی تــەواوی پاشــکەوتی نەوتــی دنیــا لــەم ناوچەیــەدا 

هەڵکەوتــووە.
بێجگــە لەوانــەش، بوونــی چەنــد بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی نیشــتمانی وەک بزووتنــەوەی کــورد 
و بزووتنــەوەی فەلەســتین و... لــەم مەڵبەنــدەدا کــە دژکردەوەیەکــی سرووشــتی بــۆ تەقیســمی 
ئیســتیعماریی ناوچەکــە و سیاســەتەکانی ئیســتیعمار و ئیمپریالیــزم لــەو مەڵبەنــدەدان، بایــەخ و 
گرینگیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیان لــە حیســاب و لێکدانــەوەی هێــزە نێونەتەوەییــەکان دا زیاتــر 

ــردووە. ک
تــەواوی ئــەو ڕاســتییانە بوونــە هــۆی ئــەوە کــە دەســەاڵتە مەزنــەکان هەمــوو ئاڵوگۆڕێکــی ئــەم 
ناوچەیــە بــە وردی بخەنــە ژێــر چاوەدێــری و بەرامبــەر بــە هــەر چەشــنە ڕووداوێکــی ئــەم ناوچەیــە 
لەســەر هەســت بــن و دژکــردەوە نیشــان بــدەن. ڕووداوەکانــی ئــەم 20-1٥ ســاڵەی دوایــی و 
حــوزووری بەرچــاو و ڕاســتەخۆ و بەردەوامــی هێــزە نیزامییەکانــی واڵتانــی ڕۆژئــاوا بــە تایبەتــی 

ــەو ناوچەیــەدا نیشــانەیەکی ڕوونــی ئــەو ڕاســتییەن. ئەمریــکا ل
ــی و  ــووری و کۆمەاڵیەت ــاری ئاب ــە ب ــی دا ل ــاش شــەڕی دووهەمــی جیهان ــە مــاوەی پ ــران ل 4- ئێ
سیاســییەوە گۆڕانێکــی زۆری بەســەردا هاتــووە. لــە ڕاســتی دا ئێــران نەشــیدەتوانی خــۆی لــەو 
ئاڵوگــۆڕە قووڵــە کــە بــە ســەر جیهــان دا هاتــووە دوور ڕابگــرێ. بــەاڵم ئــەو ئاڵوگــۆڕە لــە ئێــران دا 
ڕووی داوە، بــە هیــچ جــۆر بارتەقــای ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتیی واڵتــی ئێمــە نییــە. ئێــران 
ئێســتاش هــەر بــە واڵتێکــی دواکەوتــوو دەژمێــردرێ. ئێســتاش زۆربــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 
ــە  ــەت ل ــە تایب ــران ب ــە دانیشــتووانی ئێ ــن. ئێســتاش بەشــێکی زۆر ل هــەژاری و ڕۆژڕەشــی دا دەژی
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الدێ نەخوێنــدەوران و لــە یارمەتیــی پزیشــکی و دەرمانــی بێ بەشــن.
بــە هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی لــە ســاڵی 1٣٥7دا، ئێــران لــە هێنــدێ بــارەوە بــەرەودواش 
گەڕاوتــەوە. لــە کاتێــک دا واڵتەکەمــان بــەو ئیمکانــەوە سروشــتییەوە کــە هەیەتــی، و هەرچەنــد 
ــە کۆمەڵگــەی  ــوو جێگایەکــی شــیاو ل ــد، خەریــک ب ــەوە دەینااڵن ــە دەســت دیکتاتۆریی ــە نێوخــۆدا ب ل
نێونەتەوەیــی دا بــۆ خــۆی بگرێتــەوە، ئاخونــدە بەدەســەاڵت گەیشــتووەکان بە گرتنەپێشــی سیاســەتی 
دوژمنایەتــی لەگــەڵ کۆمەڵگــەی شارســتانی، ئــەم واڵتەیــان لــە جیهانــی پێشــکەوتوو دابــڕێ و 
ــەوەی خەریــک  ــاش ئ ــران پ ــی ئێ ــەوە دەورانــی ســەدەکانی نێوەڕاســت. ئابووری ــان دا بیگێڕن هەوڵی
بــوو پــێ بگــرێ و بچێتــە ڕیــزی ئابوورییــە بەهێزەکانــی ناوچــە و جیهــان، بــە جۆرێــک دووچــاری 
بــێ ســەرەوبەرەیی هــات کــە ئێســتا یەکێــک لــە لەرزۆک تریــن ئابووریییەکانــە و بایــی پووڵــی ئێــران 

بەرامبــەر بــە دراوە موعتەبەرەکانــی دنیــا بــە چەشــنێکی نێونجــی ٦٥00 لــە ســەد هاتۆتــە خــوار.
ســەرکوتی ئازادییــەکان بۆتــە سیاســەتی ڕۆژانــەی کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی. هیــچ 
حیــزب و ڕێکخــراو و ســەندیکایەکی ســەربەخۆ دەرەتانــی تێکۆشــانی ئــازادی نییــە، ئازادییــە فــەردی 
و کۆمەاڵیەتییــەکان بــە خراپتریــن شــێوە پێشــێل دەکرێــن و هــەر دەنگێکــی ناڕەزایەتــی بــە گوللــەی 
گــەرم و بەگرتــن و زینــدان و ئەشــکەنجە و ئیعــدام وەاڵم دەدرێتــەوە. بــەم جــۆرە ئێــران کراوەتــە 

زیندانێکــی گــەورە بــۆ هەمــوو ئینســانێکی ئازادبیــر و ئازادیخــواز.
٥- کوردســتانی ئێــران لــە بــاری ئابووریــی و کۆمەاڵیەتییــەوە ناوچەیەکــی دواکەتوویــە لــە 
نێــو واڵتێکــی دواکەوتــوودا. ئەگەرچــی کوردســتان لەبــاری سروشــتی و ســامانی ژێرزەمینییــەوە 
و  ئابــووری  ئاڵوگــۆڕێ  ئێرانــە.  ناوچەکانــی  دواکەوتووتریــن  لــە  یەکێــک  بــەاڵم  دەوڵەمەنــدە، 
ئابــووری و  پلــەی ناوچەکانــی دیکــەی ئێرانیــش. وەزعــی  ناگاتــە  لــە کوردســتان  کۆمەاڵیەتــی 
ــە  ــان نزم ــەی ژی ــەوە. پای ــران کــەم گۆڕان ــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێ لەشســاغی و فەرهەرنگی
و زەحمەتکێشــانی کوردســتان لــە هــەژاری و بێبەشــی دا دەژیــن. دێیەکانــی کوردســتان بــە کەمــی 

دەســتیان بــە یارمەتییــە پزیشــکی و دەرمانییــەکان ڕا دەگا. 
ســتەمی نەتەوایەتــی لــە هەمــوو بارەکانــی ژیانــی و سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و 
فەرهەنگــی دا لــە کوردســتان بەرچــاو دەکــەوێ. بەرپرســانی ئەســڵیی دەوڵەتــی لــە کوردســتان 
هەموویــان لــە مەرکــەزەوە دیــاری دەکرێــن و گەلــی کــورد هیــچ شــوێنێکی لــە بەڕێوەبردنــی 
کاروبــاری واڵتەکــەی دا نییــە. لەگــەڵ بوونــی ئیمکاناتــی سرووشــتی، هیــچ پڕۆژەیەکــی گرینگــی 
ئابووریــی و ســەنعەتی لــە کوردســتان دا جێبەجــێ ناکــرێ. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســەندیکایەکی 
ــەم  ــە یەک ــورد ل ــی ک ــە. مندااڵن ــازادی نیی ــی تێکۆشــانی ئ ســەربەخۆیی سیاســی و ســینفی ئیمکانات
ڕۆژی چــوون بــۆ قوتابخانــەوە دەبــێ بــە زمانــی فارســی بخوێنــن و دەرەتانــی خوێنــدن بــە زمانــی 
زگماکییــان بــۆ نەڕخســاوە. بــەم جــۆرە کوردســتان کــراوە بــە بەندیخانــەی گەلــی کــورد لــە ئێــران دا.
ڕێژیمــی  دەســەاڵتی  دەورانــی  لــە  هــەر  گیروگرفتانــە  و  ناتــەواوی  ئــەم  بەشــێکی زۆری   -٦
پاشــایەتییەوە هەبــوون. ڕێژیمــی 2٥00 ســاڵەی پاشــایەتی لــە ئێــران دا قــەت ڕێــگای پێشــکەوتن و 
گەشــەکردنی ســەربەخۆی بــە واڵتــەکان نەدابــوو، بــە تایبــەت ڕێژیمــی حەمــەڕەزا شــا بــە تــەواوی 
ئێرانــی بــە پاشــکۆی واڵتانــی ســەرمایەداری ڕۆژئــاوا بەســتبۆوە. ئازادییــە ئینســانییەکانی کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی زەوت کردبــوون و ناتەبایییەکــی قووڵــی لــە نێــوان خــۆی و کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران دا 
پێک هێنابــوو کــە تەنیــا ڕێــگا چارەســەری، شۆڕشــێکی قووڵــی گەلــی بــوو. ئــەوە بــوو کــە لــە ســاڵی 



کۆنگرەی یازدە

174

1٣٥٦دا کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران بــە چەشــنێکی بێ وێنــە هاتنــە مەیــدان و دوای ســاڵێک بەربەرەکانێ 
و قوربانیــدان 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 لــە نێــو بــرد، یەکێــک لــە گرینگتریــن ڕووداوە مێژویییەکانــی واڵتــی ئێمەیــە 
و هــەر لــەو کاتــەش دا دەرســی زۆر بەنرخــی بــۆ خەباتگێڕانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســەربەخۆیی تێــدا 
بــوو. شۆڕشــی ئێــران نیشــانی  دا کــە هــەرکات خەڵکــی واڵتێــک بــە لەخۆبوردوویــی و یەکگرتوویــی 
بیانەوێ داو و زنجیری ژێردەســتی بپســێنن، هیچ هێزێک ناتوانێ پێشــیان پێ بگرێ و ســەرئەنجام 

هەمــوو کەنــد و کۆســپێکی ســەرکەوتن تەخــت دەکــەن.
ئەگەرچــی دەورانــی پــڕ نەگبەتیــی دیکتاتۆریــی بنەماڵــەی پەهلــەوی هەمــوو چیــن و تووێژەکانــی 
خەڵکــی ئێرانــی لــە دژی ڕێژیــم حەمــەڕەزا شــا یــەک خســتبوو، بــەاڵم زۆر بەداخــەوە لــە بــەر 
ئــەوەی هێــزە دێموکــرات و شۆڕشــگێڕەکان بەرنامەیەکــی هاوبەشــیان بــۆ سیســتەمی حکوومەتــی 
دوای ڕێژیمــی پاشــایەتی نەبــوو، و لەبــەر ئــەوەش کــە هیــچ کام لــە هێزەکانــی نیشــتمانییەکانی 
ئێــران بــە تەنیــا لــە توانــای دا نەبــوو کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک لــە دەوری خــۆی کۆبکاتــەوە و 
دەســەاڵتی سیاســی لــە واڵت دا بــە دەســتەوە بگــرێ، کۆمەڵێــک ئاخونــدی بیرتەســک و کۆنەپەرســت 
ــک دەســتیان بەســەر دەســکەوتەکانی شــۆڕش و  ــی خەڵ ــە هەســتی مەزهەبی ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ب
بەرهەمــی خوێــن و فەرمێســکی ڕۆڵەکانــی گەالنــی ئێــران داگــرت و دەســەاڵتی پاوانخوازانــەی 

ــان دا ســەپاند. ــان بەســەر واڵتەکەم خۆی
ئــاوات و  لــە  نەیتوانــی هیــچ کام  نــاکام مایــەوە و  ئێــران  ئــەم وەزعــە دا شۆڕشــی  لەئاکامــی 
چاوەڕوانییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران وەدی بێنــێ. گەالنــی تینــووی ئــازادی لــە ئێــران دا بــەو 
مەبەســتە بــە دەســتی بەتــاڵ بەگــژ ئەڕتەشــی پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیمــی شــادا چوونــەوە و بــە 
هــەزاران کــەس لــە ڕۆڵەکانــی خۆیــان کــردە قوربانــی، کــە ئازادییــە دێموکراتییــەکان لــە سەرانســەری 
ئێــران دا دابیــن بکرێــن، زەحمەتکێشــانی ئێــران کــە بەشــی هــەرە زۆری دانیشــتوانی واڵتــن و 
گەورەتریــن تەئســیریان لــە ســەرکەوتنی شــۆڕش دا هەبــووە لــە هــەژاری و ڕۆژڕەشــی ڕزگار بــن 
و گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران لــە ســێبەری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دا بــە مافــی ڕەوای نەتەوایەتــی 

خۆیــان بگــەن.
بــەاڵم کۆنەپەرســتانی پاوانخــواز کــە دەســتیان بەســەر بەرهەمــی خەبــات و فیداکاریــی خەڵکــی 
یــەک  هیــچ  نــەداوە  ڕێگایــان  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  چاوەڕوانیــی  بەپێچەوانــەی  گرتــووە،  ئێــران دا 
لــەو ئاواتــە پیرۆزانــە وەدی بێــن. لەگــەڵ ســەقامگیربوونی دەســەاڵتی کۆنەپەرســتان، ئازداییــە 
دێموکراتییــەکان زۆر خراپتــر لــە ســەردەمی پاشــایەتی خرانــەوە ژێــر پــێ. کۆمەاڵنــی دەســتەنگ و 
زەحمەتکێشــی واڵتــی ئێمــە زیاتــر لــە هەمــوو کاتێــک لەگــەڵ هــەژاری و نــەداری و گرانــی و بێــکاری 
بــەرەوڕوو بــوون و حکوومەتــی تــازە هەنگاوێکــی کاریگــەری بــۆ چارەســەری هــەزاران گیروگرفتــی 
ــان  ــە ڕەواکانی ــە ماف ــەک هــەر ب ــی زۆرلێکــراوی ئێرانیــش ن ــەوە. گەالن ــەوان هەڵ نەهێناوەت ــی ئ ژیان

ــەوە. ــە ئاگــر و ئاســن دراوەت ــان ب نەگەیشــتوون، بەڵکــوو وەاڵمــی هەمــوو داخوازەکانی
 دیکتاتۆریــی مەزهەبــی نــەک هــەر هیــچ بیروباوەڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ تەحەمــول کا، 
بەڵکــوو لەگــەڵ هــەر بیــر و بۆچوونــی جیــا لــە کۆنەپەرســتانەی خــۆی - بــا موخالیفیــش نەبــێ- بــە 
تونــدی دوژمنایەتــی دەکا. لــە مــاوەی نــۆزدە ســاڵ فەرمانڕەوایــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دا ئــەم 
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ڕێژیمــە زۆر زیاتــر لــە پەنجــا و چــوار ســاڵ دەورانــی پاشــایەتی پەهلــەوی لــە ئازادیخوازانــی ئێــران 
و ئەندامانــی هێــزە دێموکراتییــەکان ئێعــدام کــردووە.

لــە کوردســتان دیمەنــی دزێــوی دیکتاتۆریــی نــوێ زۆر ئاشــکراتر و بێ پەردەتریــش دیــارە. لەگــەڵ 
ئــەوەی گەلــی کــورد وەک بەشــێک لــە خەڵکــی ئێــران چاالکانــە لــە شۆڕشــی سەرتاســەریی ئێــران دا 
بەشــدار بــوو و هەرچەنــد گەلــی ئێمــە بــە هــۆی نوێنەرەکانیــەوە هەمــوو توانــای خــۆی بــەکار 
هێنــا بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای ئاشــتی و وتووێــژەوە بــە النیکەمــی مافــە ڕەواکانــی بــگا، حکوومەتــی 
کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســامی نــەک هــەر ملــی بــۆ داخــوازە بەرحەقەکانــی خەڵکــی کوردســتان 
ڕانەکێشــا، بەڵکــوو بەپێچەوانــە لەشــکری کێشــایە ســەر و دەســتووری قەتلوعامــی  دا. تەنانــەت کار 
ــی  ــە دژی گەل ــە پێچەوانــەی ئایینــی ئیســام فتــوای جیهــادی ل بەوەشــەوە نەوێســتا و خومەینــی ب
موســولمانی کــورد دەرکــرد و ڕشــتنی خوێنــی پیــر و الو و ژن و پیــاوی خەڵکــی کوردســتانی 
ــە.  ــژەی هەی ــی خەڵکــی کوردســتان درێ ــی. ئێســتا هــەژدە ســاڵە شــەڕ دژی کۆمەاڵن ــە حــەاڵڵ زان ب
ــە سەرانســەریی  ــم ل ــی ڕێژی ــەی نیزامی ــەزاران بنک ــەورە. ه ــە ســەربازخانەیەکی گ کوردســتان بۆت
لــە چــوار هــەزار و خەڵکــی  لــەم ماوەیــەدا حیزبــی دێموکــرات پتــر  کوردســتان دا دامــەزراوە. 
ــازادی دا داوە.  ــە شــەرەف و ئ ــاوی دیفــاع ل ــە پێن ــە پەنجــا هــەزار شــەهیدیان ل کوردســتان نزیــک ب
بــەاڵم بزووتنــەوەی شۆڕشــگێرانەی گەلــی کــورد هــەروا بەرامبــەر بــە زۆرداریــی ڕێژیمــی ئاخونــدی 

ــێ  دەدا. ــژە پ ڕاوەســتاوە و بەربەرەکانیــی خــۆی درێ
ــی خــۆی لەگــەڵ  ــەم جــۆرە ڕێژیمــی کۆنە پەرســت و خوێنمــژی کۆمــاری ئیســامی دوژمنایەتی ب
هەمــوو ئــاوات و ئامانجەکانــی گــەل و لەگــەڵ هەمــوو قانــوون و نیزامێکــی نێونەتەوەیــی نیشــان داوە 

و لــە دژی تــەواوی هێــزە نیشــمانییەکانی ئێــران شــەڕی ڕاگەیانــدووە. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو بڕوایەدایــە کــە بــۆ ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر بــاری زوڵــم 
و زۆر و دیکتاتــۆری پێویســتە لــە جێــگای حکوومەتــی کۆنەپەرســت و دژی گەلیــی ئاخونــدەکان 
ــران وەدی  ــی ئێ ــی خەڵک ــە ئامانجــە ڕەواکان ــی ک ــی دابمەزرێن ــی حکوومەت سیســتمێکی دێموکراتیک
بێنــێ. حیزبــی ئێمــە بــاوەڕی وایــە کــە پــاش نەمانــی کۆمــاری ئیســامی پێویســتە دەرەتــان بــە 
خەڵکــی ئێــران بــدرێ کــە بــە ئــازادی نێوەڕۆکــی سیســتمی کۆماریــی دڵخــوازی خۆیــان دیــاری بکــەن 
و مەجلیســی دامەزرێنــەران )مۆئەسیســان( بــۆ دانانــی قانوونــی ئەساســیی کۆمــاری نــوێ پێــک بــێ.
7- بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی پێکهێنانــی خودموختــاری لــە چوارچێــوی نیزامێکــی دێموکراتــی دا، 
ــە  ــران ب ــزە دێموکراتــی و نیشــتمانییەکانی ئێ ــی هێ ــران یەکیەتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
شــەرتێکی ئەساســی دەزانــێ. حیزبــی ئێمــە پێــی وایــە بــۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی دێموکراتیــی ئێــران 
ــە  جارێکــی دیکــە تووشــی بێ بەرنامەیــی نەبــێ و دەســکەوتەکانی بەتــااڵن نەچــن، پێویســتە هــەر ل
ئێســتاوە ئــەو هێــزە سیاســییانە کــە بەڕاســتی دێموکــرات و پێشــکەوتنخوازن، لەســەر بەرنامەیەکــی 

هاوبــەش بــۆ دواڕۆژی واڵت یــەک بگــرن.
بــۆ پیکهێنانــی ئــەو یەکیەتییــە حیزبــی ئێمــە هــەم دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــە حاشــا لــە بوونــی 
گەلــی کــورد دەکا و هــەم دژی ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگــی کــورد کــە دیکتاتۆریــی مەرکــەزی و 
خەڵکــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــەوە، خەبــات دەکا. شــۆوینیزمی ئێرانــی و ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگی 
کــورد هەردووکیــان دوژمنــی یەکیەتیــی گەالنــی ئێرانــن. هــەر لەو کاتە دا حیزبی ئێمــە لەو باوەڕەدایە 

کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا مەترســیی گــەورە شــۆوینیزمی مەزنیخوازنــەی ئێرانییــە.
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــە هــەژدە ســاڵە بەربەرەکانیــی خەڵکــی کوردســتان 
ــەڕی  ــی ڕێب ــە لێوەشــاوەیی و کارامەی ــاری ئیســامی ب ــی کۆم ــەوەی ڕێژیم ــاری دڕندان دژی پەالم
پێشــمەرگە  و  الیەنگــران  و  ئەندامــان  قوربانیدانــی  و  گیانبــازی  و  تێکۆشــان  و  خەبــات  دەکا. 
قارەمانەکانــی حیــزب نفــووز و خۆشەویســتیی حیزبــی ئیمــەی لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک دا زۆر 
حیزبــی  هــەر  نــەک  ئێســتا  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ســەر.  بردۆتــە  جــاران  لــە  زیاتــر 
خۆشەویســتی هەمــوو خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە، بەڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشەویســتیی گەالنــی 
ــران و دەرەوەی  ــراوە پێشــکەوتن خوازەکان و دژی ئیمپریالیســتییەکانی ئێ ــران و ڕێکخ ــەی ئی دیک
ئێرانیشــە. دروشــمی ســتراتیژیکیی حیزبــی ئێمــە )دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ 
کوردســتان( بۆتــە درووشــمی بنەڕەتیــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و هێــزە پێشــکەوتن خوازەکانی 

ــەن. ــێ دەک ــش پشــتیوانی ل سەرانســەری ئێرانی
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئــەم بەرنامەیــە دەخاتــە پێــش چــاوی خەڵکــی کوردســتان 
و لــە هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان: کرێــکاران، جووتیــاران، زەحمەتکێشــانی شــار و دێ، 
ڕووناکبیــران، قوتابییــان، خوێنــدکاران، کارمەنــدان، پێشەســازان و بازاڕییــان و بــە گشــتی ئەفــرادی 
نیشــتمانپەروەری هەمــوو چیــن و توێــژەکان داوا دەکا کــە بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی ئــەم 
بەرنامەیــە تێبکۆشــن. ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دەبــێ بەرنامەکــە بەرنــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردســتان و بەندەکانــی بــۆ خەڵــک شــی بکاتــەوە و بیــروڕای حیــزب لــە بــارەی مەســەلە سیاســی 
و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــەوە بــۆ ئــەوان بەیــان بکــەن. هەروەهــا پێویســتە خەڵکــی 
بەشــەکانی دیکــەی ئێرانیــش لــە داخــوازە بنەڕەتییەکانــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــە ئــاگادار 

بکرێــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێــران گەورەتریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــە کــە 
زۆربــەی زۆری خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی لــێ دەکــەن. بۆیــە دەبــێ بە دڵ و بە گیان تێبکۆشــین 
ــوون  ــە بەرنامــەی حیزبەکەمــان دا هات ــەم ئامانجــە ل ــۆ وەدەســت هێنانی ئ ــەوە گــەل ب ــزی بێ بڕان هێ
بکەوێتــە کار. ئــەو کاتەیــە کــە بەرنامــەی حیــزب دەبێتــە هێزێکــی ماددیــی بەتوانــا و دەتوانــێ مافــە 

ڕەواکانــی گەلــی کــورد لــە چوارچێــوی ئێرانێکــی دێموکراتــی دا وەدی بهێنــێ.
بەرنامەیــەدا گونجانــدووە.  لــەم  ئامانجەکانــی خــۆی  ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
وەدیهێنانــی ئــەم ئامانجانــە لــە ئەســتۆی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە کــە لــە چوارچێــوی 

ــران دا دادەمــەزرێ. ــی ئێ واڵت

فەسڵی یەکەم:
ئامانجە گشتییەکان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیــزب پێشــڕەوی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و شــان 
بــە شــانی هێــزە پێشــکەوتووەکانی سەرانســەری ئێــران لــە دژی دەســەاڵتی سیاســی و ئابووریــی و 
نیزامــی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم و بــۆ پاراســتنی ســەربەخۆیی ئێــران و دامەزراندنــی ڕێژیمێکــی 
دێموکراتــی و لــە پێنــاوی وەدەســت هێنانی مافــی دانانــی چارەنووســی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 

ئێــران دا خەبــات دەکا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران پێک هێنانــی کۆمەڵێکی دێموکراتیکی 
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سۆسیالیستییە.
ــران و  ــۆ ئێ ــران »دێموکراســی ب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات  ٣- دروشــمی ســتراتیژیی حیزب

ــران«ە.  ــۆ کوردســتان ئێ ــی ب خودموختاری
4- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی جیهــان بــۆ 
ئاشــتی و  بــەدژی ڕێژیمــە زۆردار و کۆنەپەرســتەکان پشــتیوانی دەکا و الیەنگــری  ڕزگاری  

دۆســتایەتیی گەالنــی هەمــوو واڵتانــە.

فەسڵی دووهەم:
بنچینەکانی خودموختاری

٥- ناوچــەی خودموختــار هەمــوو خاکــی کوردســتانی ئێران دەگرێتــەوە. چوارچێوەی جوغرافیایی 
ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان بــە لەبــەر چاوگرتنــی هۆیەکانــی جوغرافیایــی و ئابووریــی و 

ویســتی زۆربــەی دانیشــتووانی هــەرکام لــە ناوچــە کوردنشــینەکان دیــاری دەکــرێ.
٦- لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان دا هەمــوو دەســەاڵت بــە دەســت خەڵکەوەیــە کــە 
بەهــۆی نوێنەرانــی خۆیــان لــە شــوڕای بــەرزی کوردســتان دا و لــە ڕێــگای ئۆرگانەکانــی حکوومەتــی 

ــن. ــەکاری دێن ــارەوە ب خودموخت
7- کاروبــاری پێوەندییەکانــی دەرەوە )سیاســی و ئابووریــی(، دیفاعــی میللــی )ســوپا(، دانانــی 
بەرنامــەی درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتەمی دراوی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی مەرکەزی  دایــە. 
بێجگــە لەوانــە، ســەاڵحییەتی بەڕێوەبردنــی دەزگای دەوڵەتــی لــە کوردســتان بــە دەســت حکوومەتــی 
خودموختاری کوردســتانە. خەڵکی ناوچەی خودموختاری کوردســتان وەک هەموو هاونیشــتمانانی 
خۆیــان لــە سەرانســەری ئێــران دا لــە ڕێــگای قانوونییــەوە و بەبــێ هیــچ چەشــنە جیاوازیــک لــە 

بەرێوەبردنــی کاروبــاری واڵت دا بەشــدار بــن.
٨- شــوڕای بــەرزی کوردســتان بەرزتریــن ئۆرگانــی قانوون دانانــی ناوچــەی خودموختــاری 
کوردســتانە. نوینەرانــی شــوڕا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنێکــی گشــتی، وەک یــەک، ڕاســتەوخۆ و نهێنییــەوە 

ــە هەڵبــژاردن و هەڵبژێــران دا مافــی وەک یەکیــان هەیــە. هەڵ دەبژێردرێــن. ژن و پیــاو ل
٩- شــوڕای بــەزری کوردســتان حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دیــاری دەکا. حکوومەتــی 

خودموختــاری کوردســتان بەرامبــەر بــە شــوڕای بــەرزی کوردســتان بەرپرســە.
10- پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی نێوخــۆی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان لــە ئەســتۆی 
هێــزی پێشــمەرگە و ئۆرگانــە ئینتیزامییەکانــی دیکــەی خودمودختارییــە. ئەرکــی ئەڕتــەش دیفــاع 
لــە ســەربەخۆیی و ســنووەکانی واڵتــەوە و حەقــی نییــە دەســت لــە کاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

ــدا. ــی وەرب نەزمــی نێوخۆی
ــە ناوچــەی  ــدارەکان ل 11- زمانــی کــوردی زمانــی ڕەســمیی خوێنــدن و نامەنووســینی نێــوان ئی
خودموختــاری کوردســتان دایە و لــە هەمــوو قۆناخەکانــی خوێنــدن دا مافــی خوێنــدن بــە زمانــی 
کــوردی بــۆ دانیشــتووانی ناوچــە بەڕەســمی دەناســرێ و پێداویســتییەکانی بــۆ دابیــن دەکــرێ. 
زمانــی فارســی لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتانیش هــەروەک شــوێنەکان دیکــەی ئیــران، 
زمانــی ڕەســمییە و لــە قوتابخانــەکان لەگــەڵ زمانــی کــوردی دەخوێنــدرێ. نامەنووســینی ئیدارەکانی 
ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان بــۆ مەرکــەز و ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران و هەروەهــا بــۆ 
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ــی فارســییە. ــە زمان ــاردا ب ــە ناوچــەی خودموخت ــدی ل ــی ناوەن ــە دەوڵەت ــی ســەر ب ئیدارەکان
ــی  ــۆ پەرەپێدان ــە ناوچــەی خودموختاریــی کوردســتان دا ب هەمــوو دانیشــتووانی غەیــری کــورد ل

ــازادن و مافــی خوێنــدن بــە زمانــی خۆیانیــان هەیــە. فەرهەنگــی خۆیــان ئ

فەسڵی سێهەم:
مافەکانی دانیشتووانی ناوچە خودموختار

12- هەمــوو ئــەو مــاف و ئازادییانــە کــە لــە بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و پەیماننامــە 
نێونەتەوەیییەکانــی ســەر بــەم بەیاننامەیــەدا هاتــوون، وەک ئازادیــی بیروبــاوەڕ و دەربڕیــن، ئازادیی 
چاپەمەنــی، ئازادیــی پێکهێنــان و تێکۆشــانی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان، یەکیەتییــەکان و 
شــوڕاکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســینفی، ئەنجومەنــە دێموکراتییــەکان و ئازادیــی هەڵبژاردنــی 
کار و جێــگای دانیشــتن و ئازادیــی ئاییــن و مەزهــەب لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان دا 

هــەروەک هەمــوو ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران دەســتەبەر دەکرێــن.
هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان بــە ژن و پیــاوەوە هــەروەک دانیشــتووانی ناوچەکانــی دیکــەی 
ئێــران بەبــێ هیــچ جیــاوازی دانانێکــی جینســی، قەومــی، ڕەگــەزی و مەزهەبــی لــە مافــی کۆمەاڵیەتــی 

و ئابــووری و سیاســی و فەرهەنگــی وەک یــەک کەڵــک وەردەگــرن.
1٣- دیــن لــە دەوڵــەت جودایــە. بــەاڵم حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان یارمەتیــی ناوەنــدە 
ئایینییــەکان دەدا و لەبــاری مــاددی و مەعنەوییــەوە بــە ڕێبەرانــی نیشــتمانپەرەوری ئایینــی ڕادەگا.
14- ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و کۆمــەڵ دا مافــی وەک یەکیــان هەیــە و بــۆکاری وەک یــەک 

مووچــەی وەک یــەک وەردەگــرن.
حکوومەتێکــی خودموختــاری کوردســتان دەبــێ مافــی کەڵک وەرگرتــن لــە ســێ مانگ مەرەخەســیی 

بەحقووقــەوە لــە دەورانــی دووگیانــی و زەیســتانی دا بــۆ ژنانــی کارمەنــد و کرێــکار دابیــن بــکا.

فەسڵی چوارەم:
سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

1٥- دابین کردنــی پێشــکەوتنی ئابــووری لــە ڕێــگای بەرنامەداڕشــتنێکی زانســتییەوە لــە ناوچــەی 
قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ  ئەســتۆی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە.  لــە  خودموختــاردا  
داهاتــی گشــتیی  نەتەوایەتییــە، دابەش کردنــی  کــە بەرهەمــی ســتەمی  ئابووریــی  دواکەوتوویــی 
بوودجــە لــە الیــەن دەوڵەتــی مەرکەزییــەوە بــە چەشــنێک دەبــێ کــە بەشــی دانیشــتووانی ناوچــەی 
خودموختــاری کوردســتان بەپێــی ڕادەی دواکەوتوویــی زیاتــر لــە داهاتــی نێونجیــی ســەرانەی واڵت 

بــێ.
1٦- ڕێــگای ئەســڵیی پێشــکەوتنی ئابــووری کوردســتان و سەرانســەری ئێــران ســەنعەتی کردنی 
واڵت بــە پێــی دەســکەوتەکانی زانســت و تێکنیــک لــە الیــەک و پێداویســتی و ئیمکاناتــی سرووشــتیی 
واڵت لــە الیەکــی دیکەوەیــە. پێکهێنانــی ئاڵو گۆڕێکــی بنچینەیــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ 
ــی  ــەزی و حکومەت ــی مەرک ــی دەوڵەت ــن ئەرکەکان ــە بنەڕەتیتری ــک ل ســەنعەتی کردن پێویســتە، یەکێ

خودموختــاری کوردســتانە.
17- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەهــۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییــەوە کــە بەشــی 
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بنەڕەتــی بــۆ پێشــکەوتنی ئابوورییــە، ســەنعەتی پێشــکەوتوو لــە کوردســتان دا دادەمەزرێنــێ و لــە 
ســەنعەتە خۆواڵتــی و نەتەوەییەکانیشــان پارێــزگاری دەکا. لــە تەنیشــت بەشــی گشــتیی ئابــووری، 

ــن. ــە ســەنعەتی کردنی واڵت دا بەشــدار دەب ــش ل ــەرەوەزی و تایبەتیی بەشــی ه
1٨- ســەرچاوە ژێرزەمینییــەکان و هەروەهــا ئــاو و لێــرەوار و لەوەڕگەکانــی کوردســتان ســامانی 
گشــتین و حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــە هاوکاریــی دەوڵەتــی مەرکــەزی بــە قازانجــی 

هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەڵکیــان لــێ وەردەگــرێ.
1٩- زیادکردنــی بەرهەمــی کشــتوکاڵ لــە ڕێــگای میکانیزەکــردن و بەکارهێنانــی شــێوەی زانســتی 
لــە کشــتوکاڵ دا هەروەهــا داڕشــتنی بەرنامــەی بەراوکــردن و هەڵبەســتی بەربەنــد بەشــێکی گرینگــی 

سیاســیی ئابووریــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە.
20- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و برەوپێدانــی 
ــە  ــە ک ــڕۆژە ئابوورییان ــەو پ ــدێ ل ــە کوردســتان دا تێدەکۆشــێ. هێن کەســب و کار و پیشەســازی ل
جێبەجێ کردنیــان بــە هــۆی گشــتییەوە لــە قۆناخێکــی دیاریکــراودا بــە قازانجــی پێشــکەوتنی ئابووریی 
ــە ڕێــگای دیاریکردنــی نــرخ  بــۆ بەرهەمــەکان و  ــە، بــە بەشــی تایبەتــی دەســپێردرێن و ل واڵت نیی
ــەو کارە  ــرێ. مەبەســت ل ــی دادەن ــی ســەرمایەی تایبەت ــۆ پەرەگرتن ــەوە ســنوورێک ب ــی ماڵیات دانان

ــی کوردســتانە. ــۆ پێشخســتنی ئابووری ــی ب ــە هەمــوو ســەرچاوەیەکی ماڵ ــن ل کەڵک وەرگرت
21- بردنــە ســەری پایــەی ژیانــی خەڵــک و بــە تایبەتــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان نێوەڕۆکــی 
ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. ئــەم حکوومەتــە هەمــوو 
هێــز و توانــای خــۆی وەکار دەخــا بــۆ ئــەوەی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان کــە لــە هــەژاری 
و بێبەشــی دا دەژیــن، لــەم وەزعــە ڕزگار بــکا و ژیانێکــی شــیاوی ئــەم ســەردەمەیان بــۆ دابیــن بــکا. 
ــی ڕێوشــوێنی  ــە پێ ــار ب ــەرەی لەب ــی خانووب ــەوە ئامادەکردن ــەو بارەی ــگ ل ــگاوی گرین ــەم  هەن یەک

لەشســاغی بــۆ زەحمەتکێشــانی شــار و الدێیــە.
22- ئەســڵی چــل ســەعات کار لــە حەوتــوودا لــە هەمــوو جێگایــەک دێتــە دی. ئــەو کرێکارانــەی 
کاری ســەخت دەکــەن، دەبــێ ســەعاتەی کاریــان کەمتــر بــێ. النی کەمــی حەقدەســتی کرێــکاران 
بــە پێــی خەرجــی بەڕێ چــوون دیــاری دەکــرێ و لەگــەڵ چوونەســەری خەرجــی گــوەزەران زیــاد 
دەکــرێ. کرێــکاران بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پەککەتوویــی و بێکاریــی و پیــری 
بیمــە دەکرێــن. ئــەو مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە پــازدە ســاڵ کەمتــر بــێ، نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ 
کەم کردنــەوە و پاشــان خاشــەبڕکردنی بێــکاری دەبــێ هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 

پێویســت پێــک بهێنــرێ.
2٣- زەوی هــی ئــەو کەســەیە کــە کاری لەســەر دەکا. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە شــێوەی ئێســتای 
مالکییەتــی زەوی دا ئاڵوگۆڕێکــی گرینــگ بــە قازانجــی دێ نیشــینانی زەحمەتکێــش و بــێ زەوی ڕوو 
بــدا. حکوومەتکــی خودموختــاری کوردســتان هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەک بــە پەرەپێدانــی ئــەو 

ــن. ــان دێن ــان پێکی ــە دڵخــوازی خۆی ــاران ب ــە جووتی ــەی کشــتوکاڵ دەکا ک شــیرکەتە هەرەوەزییان
24- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دەبــێ یارمەتیــی وەرزێــڕان بــدا بــۆ ئــەوەی بتوانــن 
ئامرازی پێشــکەوتووی کشــتوکاڵ بۆ خۆیان دابین بکەن. هەروەها پێویســتە بەرهەمی کشــتوکاڵییان 
ــە  ــان ب ــێ بکــڕێ و بــۆ پەرەپێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــەرزی دریژماوەی ــە نرخــی تەزمینــی ل ب
ســوودی کەمــەوە بداتــێ. جووتیــاران لــە پێشــدا بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و 
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پاشــان بەرامبــەر بــە پیــری و پەککەوتەیــی بیمــە دەکرێــن.
2٥- الوان ســەرمایەی دواڕۆژی واڵتن. بۆیە حکوومەتی خودموختاری کوردســتان ســەرنجێکی 
تایبەتــی دەداتــە پێگەیانــدن و پەروەردەکردنــی الوان و هەمــوو ئیمکاناتێکــی پەروەردەیی و فێرکاری 

و تەفریحیــی ســالمیان بــۆ پێــک دێنــێ.
2٦- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری. لەوەڕگــەکان 
بــە پێــی شــەرتی لەبــار بــە ئاژەڵــداران دەســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژەڵدارییــان فێــر 

دەکا.
دریاچــەکان  لێــڕەوارەکان،  سروشــتییەکان،  ســەرچاوە  ژیــان،  موحیتــی  پارێزگاریــی   -27
و پارێزگاریــی حەیوانــات بــە تایبەتــی حەیواناتــی ڕاوی: باڵنــدە و پێــڕۆ و ماســی، یەکێــک لــە 
ــە ڕاوی بێ ســەرەوبەرەی  ــە دەبــێ ل ئەرکەکانــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. هــەر بۆی
حەیوانــات پێشــگیری بکــرێ و لــە هەڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســەنعەتی تــازە و لــە لێدانــی 
ڕێــگا و کێشــانی ڕێــگای ئاســن دا بــۆ پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لەبەرچاوگرتــن هاوهەنگاویــی 
سرووشــت وردەکارییەکــی زۆر ڕەچــاو بکــرێ و بایەخــی پێویســت بــە پاراســتنی بینــا و شــوێنەوارە 

ــدرێ. ــەکان ب کۆن

فەسڵی پێنجەم
سیاسەتی فەرهەنگی و لەشساغی 

2٨- هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــور هەتــا پــازدە ســاڵی دەبــێ بخوێنــن. حکوومەتــی 
خودموختــاری کوردســتان بــۆ لەنێوبردنــی نەخوێندەواری بەپەلە هەنــگاو هەڵ دێنێتتەوە. لە ناوچەی 
خودموختــاری کوردســتان دا دابین کردنــی خەرجــی خوێندنــی ســەرەتایی لــە ئەســتۆی دەزگای 
ــاری  ــە. یارمەتیــی حکوومەتــی خودموخت ــی دیکــەدا بەخۆڕاییی ــە قۆناخەکان ــدن ل ــە و خوێن دەوڵەتیی
ئایینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکوومەتــی خودموختــاری  بارەیــەوە قوتابخانــە  لــەو  کوردســتان  
هەمــوو زەحمەتکێشــانی  و  کرێــکاران و جووتیــاران  مندااڵنــی  کوردســتان خەرجــی خوێندنــی 
کەم داهــات لــە تــەواوی فێرگــە پیشــەییەکان و هونەرســتانەکان دا دابیــن دەکا و خەرجــی خوێندنــی 
ــە زانســتگە و فێرگــە بەرزەکانیــش دا  ــی بلیمــەت و هەڵکەتــووی زەحمتکێشــانی کەم داهــات ل مندااڵن

وەئەســتۆ دەگــرێ.
2٩- حکوومەتــی خودموختــاری کورســتان بــۆ بەرەوژووربردنــی پایــەی فەرهەنگیــی گــەل و 
ــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما،  ــەروردەی بەدەن ــی و زانســتی و پ ــەی فەرهەنگ ــی بنک دامەزراندن
تیاتــری میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگەکان هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە بــۆ 

کۆکردنــەوەی پاراســتنی کەلەپــووری کــوردی تێدەکۆشــێ.
٣0- بایەخــدان بــە پێشــکەوتوویی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و پشــتیوانی لــە نووســەران 
و هونەرمەندانــان و زانایانــی کــورد ڕێبــازی هەمیشــیەیی سیاســەتی فەرهەنگیــی حکوومەتــی 

کوردســتانە. خودموختــاری 
٣1- ڕووناکبیرانــی کوردســتان بــە پێــی لێوەشــاوەیی خۆیــان کاریــان دەدرێتــێ. حکوومەتــی 
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خودموختــاری کوردســتان سیاســەتێک بەرامبــەر بــە ڕووناکبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــەوە پێــش 
ــەن. ــان بک ــی نیشــتمانی خۆی ــەوە خزمەت ــی و لەخۆبووردن ــە دڵگەرم ــە ب ک

٣2- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بردنەســەری پایــەی لەشســاغیی هەمــوو خەڵــک 
تێدەکۆشــێ و بۆ خاشــەبڕکردنی ئەو نەخۆشــێیانەی لە کوردســتاندا باڵوبوونەوە بە توندی خەبات 
ــە یارمەتیــی پزیشــکی  ــن ل ــێ کــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بتوان دەکا و هەلومەرجێــک پێــک دێن
و دەرمانــی کەڵــک وەربگــرن. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ دامەزراندنــی ئاسایشــگە، 
شــیرخۆرگە و زایینگــە هەنــگاو هەڵ دێنێتــەوە و بــۆ بەخێوکردنــی نەقوســتان و بەســاڵداچووانی 

ڕەبــەن و بــێ خاووخێــزان بنکــە و بنیانــی تایبەتــی دادەمەزرێنــێ.

فەسڵی شەشەم:
سیاسەتی دەرەوە

دێموکراتــی  مەرکەزی دایــە، حیزبــی  دەوڵەتــی  لــە ســەاڵحییەتی  کــە  دەرەوەدا  لــە سیاســەتی 
کوردســتانی ئێــران لەســەر ئــەوە پــێ دادەگــرێ کــە:

٣٣- دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران سیاســەتێکی دەرەوەی بێ الیــەن )غیرمتعهــد( و ســەربەخۆ 
بگرێتــە پێــش و لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بناخــەی ڕێزگرتنــی یەکتــر و ناســینی حەقــی 
حاکمییەتــی نیشــتمانی پێوەنــدی دابمەزرێنــێ و لەگــەڵ واڵتانــی پێشــکەوتن خواز و دێموکــرات و ئــەو 

واڵتانــە کــە ڕێــز بــۆ مافــی مــڕۆڤ دادەنێــن پێوەندیــی دۆســتانە پێــک  بێنــێ.
ــی  ــە و دژی ئیمپریالیســتی و دژی زۆرداری ــی ڕزگاریخوازان ــە خەبات ــی مەرکــەزی ل ٣4- دەوڵەت

گــەالن و لــە مافــی دانانــی چارەنووســی نەتــەوەکان بــە دەســتی خۆیــان پشــتیوانی بــکا.
٣٥- دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران لەنێــو ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان و لــە دەرەوەی ئــەم 
ڕێکخــراوە لــە ئاشــتیی جیهانــی و پێکەوەژیانــی بــە ئاشــتی لەنێــو گــەالن دا پشــتیوانی بــکا و الیەنگــری 
چارەنووســی گیروگرفتــەکان نێونەتەوەییــەکان لــە ڕێــگای وتووێــژەوە بەبــێ بەکارهێنانــی زۆر بــێ، 

مەگــەر لــە کاتێــک دا کــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی بــە پێویســت بزانــێ.
٣٦- واڵتــی ئێــران ببێتــە بنکەیــەک بــۆ یارمەتــی بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی زۆرلێکراوی 
جیهــان، بــە تایبەتــی گەالنــی ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو ئینســانێکی 

ــدا. ــواز ب نیشــتمان پەروەر و ئازادیخ
لــە چوارچێــوی ئــەو سیاســەتە دا بــە ئــاگاداری و پەســندی دەوڵەتــی مەرکــەزی حکوومەتــی 
خودموختاری کوردســتان لە ئیمکاناتی خۆی بۆ کۆمەک بە خەباتی ڕزگاریخوازانەی تێکۆشــەرانی 
کــورد لــە واڵتانــی دراوســێ دا کەڵــک وەربگــرێ و پەنــای سیاســی بــەو کــوردە نیشــتمانپەروەرانە کــە 

داوای پەنابەرایەتــی دەکــەن، بــدا. 
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بەشی دووهەم 
پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ماددەی یەکەم: ناو و نێوەرۆکی حیزب 
1- ناوی حیزب، »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی شۆڕشــگێری خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و 
بــە تایبەتــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکبیرانــی شۆڕشــگێر لــە ڕیزەکانــی خــۆ ی دا کــۆ دەکاتەوە. 

مادەەی دووهەم: ئەندامانی حیزب 
هەمــوو هاونیشــتمانییەکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هەمــوو کوردێکــی ئێرانــی دەتوانــێ 

ببێتــە ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە مەرجێــک:
- تەمەنی لە 1٨ ساڵ کەمتر نەبێ.

- برنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسند بکا.
- بە ئینسانێکی خۆشناو و نیشتمان پەروەر و پێشکەوتوو بناسرێ.

تێبینی:
حیزبــی  الیەنگــری  ئەنجوومەنەکانــی  و  ڕێکخــراو  لــە  دەتوانــن  ئێرانییەکانــی  غەیــرە  کــوردە 

ئەنــدام. ببنــە  ئێــران دا  کوردســتانی  دێموکراتــی 

مادەی سێهەم: شەرتەکانی وەرگرتنی ئەندام
بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێ پێویستە:

- دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
- النی کەم شەش مانگ لەژێر تاقیکردنەوەدا بێ. 

- ئەندامی حیزب و ڕێکخراوێکی دیکە نەبێ. 
- لــە الیــەن زۆربــەی ئەندامانــی شــانەیەکی حیزبــی یــان ئۆرگانێکــی بەرەوژووتــرەوە بــە ئەنــدام 

وەربگیــرێ .

ماددەی چوارەم: ئەرکەکانی ئەندامی حیزب 
ئەرکی سەرشانی ئەندامی حیزبە کە:

- بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەدا هاتوون، تێبکۆشێ.
- بە هەموو تواناوە بۆ پاراستنی یەکیەتیی سیاسی و تەشکیاتیی حیزب هەوڵ بدا.

- بە پێی پێڕەوی نێوخۆ، پێڕەوی دیسیپلینی حیزب بێ.
- لە یەکێک لە ئۆڕگانەکانی حیزب دا تێبکۆشێ.

- نهێنییەکانی حیزب بپارێزێ.
- پلەی زانیاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی بەڕێتە سەرێ.

- سیاســەتی حیــزب بەرێتــەوە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و پێوەندیــی لەگــەڵ ئــەوان بەهێــز بــکا و لــە 
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بیــروڕا و تاقیکردنەوەیــان کەڵــک وەربگــرێ.
- هەقی ئەندامەتی بدا.

تێبینی:
ئــەو کەســانەی پشــتیوانی لــە سیاســەتی حیــزب دەکــەن و پێوەندیــی تەشــکیاتییان لەگــەڵ حیــزب 

هەیــە، بــەاڵم هەمــوو ئەرکەکانــی ئەنــدام بە جــێ ناگەیەنــن، بــە الیەنگــری تەشــکیاتی دەناســرێن.

ماددەی پێنجەم: مافەکانی ئەندامی حیزب
ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە:

- بە ئەندامی هەر کام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێ.
- لە هەموو ئەندامێک یان ئۆرگانێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبی دا ڕەخنە بگرێ.

- لــە ڕێــگای تەشــکیاتییەوە بــە هەمــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای خــۆی پــێ بڵــێ 
یــان پرســیاری لــێ بــکا.

- لە هەموو ئۆرگانێک لە الی ئۆرگانی سەرەوەتر شکایەت بکا.
- لەهــەر کۆبوونەوەکــی ئۆرگانــی خــۆی دا کــە تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو بــەراورد بــکا 

و بیهــەوێ بڕیــاری لەســەر بــدا، بەشــدار بــێ.

ماددەی شەشەم: سزادانی ئەندام 
1- ئــەو کەســانەی ئەرکــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن، یــان بەپێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب 
دەبزوونــەوە، یــان کردەوەیــەک ئەنجــام دەدەن کــە زیــان بــە ئێعتیبــاری حیــزب دەگەیەنــێ، بــە پێــی 

ڕادەی تاوانەکەیــان ســزا دەدرێــن.
 سزای حیزبی بریتییە لە: 

- سەرکۆنە بە دەم.
- سەرکۆنە بە نووسراوە.

- ئەستاندنەوەی لێپرسراوی.
- هەڵپەساردن 

- دەرکردن لە حیزب.

تێبینی:
1- درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێکە، ئەندامــی هەڵپەســێراو لــە مــاوەی هەڵپەســێران دا 
ــاوەی  ــاش م ــەاڵم پ ــە، ب ــوون نیی ــادەی پێنجــەم دا هات ــە م ــە ل ــزب ک ــی ئەندامــی حی ــی مافەکان خاوەن
هەڵپەســاردن ڕابــردووی حیزبــی بــۆ لەبەرچــاو دەگیــرێ و دەکــرێ بــە نــەزەری ئۆرگانەکانــی خــۆی 

بەرپرســایەتی پــێ بــدرێ.
2- ســزای حیزبــی لــە الیــەن ڕیکخــراوی حیزبــی هــەر ئەندامێکــەوە بــە زۆربــەی دەنــگ دیــاری 

دەکــرێ.
٣- مەبەســت لــە ســزای حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامانــە و تەنیــا ئەوکاتــە ئەنــدام ســزا دەدرێ کــە 

ڕێــگای دیکــە وەک ڕەخنــە و ئامــۆژگاری لــە باشــکردنی ئــاکاری ئــەودا کاریگــەر نەبووبــێ.
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ــێ  ــکا و دەتوان ــی ســەرەوتر داوای پێڕاگەیشــتن ب ــە ئۆرگان ــە ل 4- ئەندامــی دەرکــراو حەقــی هەی
ئــەو داوایــە بــۆ کۆنگــرەش بنێــرێ.

٥- ئەندامــی هەڵپەســێردراو دوای تەواوبوونــی مــاوەی هەڵپەســاردن تەنیــا ئەندامەتییەکــەی بــۆ 
دەگەڕێتــەوە، نــەک هیــچ پلەیەکــی تەشــکیاتی.

ماددەی حەوتەم: قەوارەی حیزب 
1- ئەسڵی بنەڕەتیی داڕشتنی قەوارەی حیزب سانتریالیزمی دێموکراتییە.

2- سانترالیزمی دێموکراتی بەو مانایەیە کە: 
- هەموو ئۆرگانێکی حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵ دەبژێردرێ.

- ئۆرگانەکانــی حیــزب بــە ڕێکوپێکــی ڕاپۆڕتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــەم بــەو ئەندامانــە کــە 
دەدەنــەوە. ســەرەوتر  ئۆڕگانــی  بــە  هــەم  و  هەڵیان بــژاردوون 

- ئەندام پەیڕەوی ڕێکخراوە و کەمایەتیی ئەندامان پەیڕەوی زۆرایەتیی ئەندامانە.
- لەنێو حیزب دا بۆ هەموو ئەندامان بێ جیاوازی یەک دیسیپلین هەیە.

- بڕیاری ئۆرگانی سەرەوەتر لە الیەن ئۆرگانی خوارەوەترەوە جێبەجێ دەکرێ.
- باســکردن و بڕیاردان لە بەرزترین ئۆرگانەوە تا خوارووترین ئۆرگان بەکۆمەڵە. تەکپەرســتی 

و ســەرەڕۆیی لــە حیــزب دا جێگای نییە.

ماددەی هەشتەم: کۆنگرەی حیزب 
1- بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.

2- کۆنگــرەی حیــزب هــەر ســێ ســاڵ جارێــک لــە ئەندامــان و جێگــرەکان و موشــاویرانی کۆمیتــەی 
ناوەنــدی و بــە ڕادیــەک کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی دیاریــی دەکا لــە نوێنەرانــی ئەندامانــی دیکــەی حیــزب 

پێک دێ.
٣- کۆنگــرەی نائاســایی لەســەر داخوازیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی، یــان دوو لــە ســێی کۆمیتەکانــی 

شارســتان و مەڵبەنــد و کۆمیتــە و کۆمیســیۆنەکانی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی بانــگ دەکــرێ.
4- ئەرک و دەسەاڵتی کۆنگرە ئەمانەن:

- باسی ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی دەکا و بڕیاری لەسەر دەدا.
- ڕێبازی گشتی، سیاسیی ستراتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری دەکا.

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسند دەکا و ئەگەر پێویست بوو دەسکارییان دەکا. 
- ئەندامانی ئەسڵی و جێگری کۆمیتەی ناوەندی هەڵ دەبژێرێ.

تێبینی1:
کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە کاتــی پێوســت دا حەقــی هەیــە ئەوپەڕەکــەی بــە ئەنــدازەی نیــوەی ژمــارەی 
ئەندامانــی ئەســڵی خــۆی، لــە ئەندامانــی حیــزب ڕاســتەخۆ بــە حەقــی دەنگدانــەوە لــە کۆنگــرەدا 

ــدا ناکــەن. ــۆ نوێنەرایەتــی کاندی ــان ب ــەو کەســانە کــە کۆنفڕانســەکان دا خۆی ــکا. ئ بەشــدار ب
تێبینی2:

کەســانێک دەتوانــن ببنــە ئەنــدام یــان جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە النی کــەم ســێ ســاڵ 
هەبــێ. حیــزب دا  لــە  ئەندامەتیییــان  ڕابــردووی 
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ماددەی نۆهەم: کۆنفڕانسی حیزب 
1- کۆنفڕانسی حیزب لە کاتێک دا دەبسترێ کە:

- دەرەتانی بەستنی کۆنگرە نەبێ.
- گیروگرفتێکی وا هاتبێتە پێش کە کۆمیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەر 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
کۆمیتەکانــی شارســتان و مەڵبەنــد و کۆمیتــە و کۆمیســیۆنەکان ســەر بــە دەفتــەری سیاســی پیــک 

دێ.
٣- ڕادەی نوێنەرانــی ئــەو کۆمیتــە و کۆمیســیۆنانە لــە الیــەن کۆمیتــەی ناوەندییــەوە دیــاری 
دەکــرێ. بــەاڵم لــە هــەر حــاڵ دا دەبــێ ژمــارەی نوێنەرانــی هەڵبژیــراو لــە ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی 

ــر بــێ. ــدی زیات و جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەن

ماددەی دەهەم: 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.

ــاری دەکا و مەســئوولی داهــات و دەرکەوتــی  - ڕادەی حەقــی ئەندامەتیــی ئەندامانــی حیــزب دی
حیزبــە.

- ئاییننامەی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و دەفتەری سیاسی دادەنێ.
- ئاییننامەی کۆمیسیۆنەکانی سەر بە کۆمیتەی ناوەندی پەسند دەکا.

- النیکــەم ســاڵی ســێ جــار کــۆ دەبێتــەوە. ئەندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە 
کۆبوونەوەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی دا بەشــدار بــن و دەنگــی مەشــورەتییان هەیــە.

تێبینی:
ــی  ــارەی ئەندامان ــە ســێی ژم ــا دوو ل ــێ هەت ــی پێویســت دا دەتوان ــە کات ــدی ل ــەی ناوەن 1- کۆمیت

ئەســڵی، موشــاویر بۆخــۆی هەڵ بژێــری.
2- کۆبوونەوەکانی کۆمیتەی ناوەندی بە بەشــداریی دوو لە ســێی ئەندامانی ئەســڵی ڕەســمییەت 
پەیــدا دەکــەن و بڕیارەکانــی وەختێــک قەتعــی دەبــن کــە زیاتــر لــە نیــوەی هەمــوو ئەندامانــی ئەســڵی 

دەنگیــان بــۆ بــدەن.
٣- هیچ کەس زیاتر لە دوو دەورەی بەدوای یەک دا وەک سکرتێری گشتی هەڵ نابژێرێ.
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ماددەی یازدەهەم: دەفتەری سیاسی
1- لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆبوونــەوە ی کۆمیتــەی ناوەنــدی دا دەفتــەری سیاســی ئەرکەکانــی 
کۆمیتــەی  بڕیارەکانــی  جێبەجێ کردنــی  مەســئوولی  و  دەگــرێ  وەئەســتۆ  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 

ناوەندییــە.
ــی تێکۆشــانی  ــێ و ڕاپۆڕت ــی پێک دێن ــە ڕێکوپێک ــی خــۆی ب ــەری سیاســی کۆبوونەوەکان 2- دەفت

ــدی. ــەی ناوەن ــەوەی کۆمیت ــە کۆبوون ــەوە ب خــۆی دەدات

ماددەی دوازدەهەم: 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، لــە  گــەڕەک، 
کۆمیتــەی گــەرەگ، لــە شــار، کۆمیتــەی شــار و لــە شارســتان، کۆمیتــەی شارســتان و لــە مەڵبەنــد، 

ــا. ــان دەب ــد بەڕێوەی ــەی مەڵبەن کۆمیت
 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 ــە الی ــک ل ــەی هــەر ڕێکخراوێ 4- کۆمیت

هەڵ دەبژێــردرێ.
٥- بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێکخراوێــک کۆنفڕانســی ئــەو ڕێکخراوەیــە کــە ســاڵی جارێــک لــە 

نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێکخــراوە پێــک دێ.
تێبینی:

لــە هەلومەرجــی تایبەتــی دا کۆمیتــەی ناوەنــدی دەتوانــێ شــێوەی گونجــاوی دیکــە بــۆ ڕێکخــراوەی 
حیــزب پەســند بــکا.

 
ماددەی سێزدەهەم: 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 یازدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 

په یام بۆ ئه نته رناسیۆناڵی سوسیالیست
زۆر به ڕێز ئاغای پییه رمۆڕوا، سه رۆکی ئه نته رناسیۆناڵی سۆسیالیست!

به ڕێز ئاغای لوییس ئه یاال، سکرتێری گشتیی ئه نته رناسیۆناڵی سۆسیالیست!
حیزب و ڕێکخراوه کانی ئه ندام له  ئه نته رناسیۆناڵی سۆسیالیست دا!

هاوڕێیانی به ڕێز!

کۆنگــره ی یازده هه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )22تــا2٦ی دێســامبری 1٩٩7(
ســاڵوێکی گه رمتــان پیشــکه ش ده کا و لــه  هــه وڵ و ته قــه اڵ بــۆ دروســت کردنی دنیایه کــی باشــتر 
و جێگیرکردنــی ئاشــتی و ئــازادی و دێمۆکراســی و مافــی مــرۆڤ لــه  سه رانســه ری جیهــان دا 

ده خــوازێ. به ئــاوات  بــۆ  ســه رکه وتنتان 
ــی  ــه  مەیدان ــی  ناوه ت ــی ســاڵی 1٩4٥ه وه  پێ ــه  ڕۆژی 1٦ی ئووت ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات حیزب
لــه  کوردســتانی  کــورد  ئازادییه کانــی گه لــی  مــاف و  بــۆ وه ده ســت هێنانی  تێکۆشــانی سیاســی 
ــه ی  ــه و ده رفه ت ــن ل ــه  که ڵک وه رگرت ــان ب ــی خــۆی، حیزبه کم ــگ دوای دامه زران ــا ٥ مان ــران دا. ته نی ئێ
ــاری  ــه ی 1٩4٦دا »کۆم ــه  22ی ژانوی ــوو، ل ــی پێک هاتب ــی جیهان ــی شــه ڕی دوهه م ــاش ته واوبوون پ
کوردســتان«ی دامه زرانــد کــه  بــۆ مــاوه ی 11مانــگ حکوومه تــی به شــێک لــه  کوردســتانی گرتــه  
ــه   ــی باشــی ل ــی  نێوه ڕاســت نموونه یه ک ــژووی ڕۆژهه اڵت ــه  شــایه تیی شــاره زایانی مێ ئه ســتۆو و ب

ده ســه اڵتی گــه ل و ئــازادی و دێموکراســی  و مافــی مــرۆڤ لــه م ناوچه یــه دا به ده ســته وه دا.
ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان لــه  17ی دێســامبری 1٩4٦دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی لــه  
خه بــات بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجه کانــی ســارد نه کــرده وه  و تێکۆشــان لــه  پێنــاو وه ده ســت هێنانی 
مافــه  دێموکراتییه کانــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێــران دا هــه روا به رده وامــه . هــه ر ئێســتا 1٩ســاڵه  
تێکۆشــه رانی حێزبــی دێموکراتــی کوردســتان و خه ڵکــی کوردســتانی ئێــران  به رامبــه ر بــه  په المــاری 
ئێعــدام و ڕه شــه کوژیی  و  ئه شــکه نجه   و  زینــدان  نیزامــی و سیاســه تی کوشــت و کوشــتار و 
کۆمــاری ئێســامی، به ربه ره کانــێ ده کــه ن و بڕیاریــان داوه  ئــه و خۆراگرییــه  تــا گه یشــتن بــه  ئاواتــه  
له مێژینه  کانیــان دریــژه  پــێ  بــده ن. حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتان خاوه نــی به رزتریــن ڕاده ی 
پشــتیوانیی کۆمه اڵنــی خه ڵــک لــه  نێــو حیزبــه  سیاســییه کانی کوردســتان و ئێــران دایــه وه  و لــه  چه نــد 
ــه ٨0%ی  ــازاد پێــک هاتــووه ، کاندیدا کانــی حیزبــی ئێمــه  زیاتــر ل ده رفه تێــک دا کــه  بــۆ هه ڵبژاردنــی ئ

ــاوه . ــان به ده ســت هێن ــی کوردســتانی ئێرانی ــی خه ڵک ده نگه کان
و  ئــازادی  و  ئاشــتی  پیرۆزه کانــی  ئامانجــه   پێنــاوی  لــه   حیزبه که مــان  شــێلگیری  تێکۆشــانی 
ــی  ــن حیزبه کان ــه  گرنگتری ــه ڵ به شــێک ل ــی دۆســتانه  له گ ــروڤ دا و پێوه ندی ــی م دێموکراســی و ماف
کۆبوونــه وه   کۆنگــره  و  ده رگای  لــه  ســاڵی 1٩٨٥ه وه   ئه نته رناســیۆناڵی  سۆسیالیســت  ئه ندامــی 
مه شــوه ره تییه کانی ئه نته رناســیۆناڵی  سۆسیالیســتی بــۆ ئــه م حیزبــه  کردۆتــه وه  و له کۆنگــره ی 
ئه ندامــی چاوه دێــری  بــه   ســێپتامبری1٩٩٦( حیزبه که مــان  ئه نته رناســیۆناڵ دا)11-٩ی  بیســته می 
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وه رگیــراوه . سۆسیالیســت  ئه نته رناســیۆناڵی  گــه وره ی  بنه ماڵــه ی 
هاوڕێیانی به ڕێز!

خه ڵکــی  ئامانجه کانــی  وه دیهێنانــی  بــۆ  خه بــات  درێژه پێدانــی  له ســه ر   هــه روه ک  حیزبه که مــان 
له گــه ڵ  خــۆی  پیوه ندیــی  کــه   ســووره   ئــه وه ش  له ســه ر  پێ داده گــرێ،  ئێــران  کوردســتانی 
حیزبــی دێموکــرات، سۆسیالیســت و سۆســیال دیموکراتــه کان پــه ره  پــێ  بــدا و جێــگای خــۆی 
کاریگــه ری  نه خشــی  چاوگرتنــی  به له بــه ر  بــکا.  پته وتــر  سۆسیالیســت  ئه نته رناســیۆناڵی  له نێــو 
ــان چــاوه ڕوان  ــه م ڕێکخــراوه، حیزبه که م ــی ئ ــاری جیهانی ئه نته رناســیۆناڵی سۆسیالیســت و ئێعتیب
و  مافــه  ڕه واکانــی خه ڵکــی کوردســتان  بــه   دیفــاع  بــه   زیاتــر  بایه خێکــی  ئه نته رناســیۆناڵ  ده کا 
هه روه هــا دیفــاع لــه  مافــی مــرۆڤ لــه  ئێــران دا بــدا. لــه  کــه س شــاراوه  نییــه  کــه  ئێرانــی ژێرده ســه اڵتی 
کۆمــاری ئێســامی لــه  ڕیــزی پێشــه وه ی ئــه و و اڵتانه دایــه  کــه  ئه ســڵه  بنه ڕه تییه کانــی مافــی مرۆڤیــان 
ــه  مافــه   ــە کــه  ل ــه و گه النه دای ــه  ڕیــزی هــه ره  پێشــه وه ی ئ ــی کوردیــش ل ــدا پێشــێل ده کــرێ و گه ل تێ

دێموکراتــی و ئێنســانییه کانیان بێبــه ش کــراون.
خه ڵکــی  و  ئێمــه   چاوه ڕوانیــی  سۆسیالیســت  ئه نته رناســیۆناڵی  هیواداریــن  دڵــه وه   بــه   ئێمــه  
کوردســتان بــێ وه اڵم نه هێڵێتــه وه و ئێــوه ش دڵنیــا ده که یــن کــه  حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران هه میشــه  پارێزه رێکــی ســه ر ســه ختی ئــه و ئه ســڵه  پیــرۆز و دێموکراتییانــه   ده بــێ کــه  جیــگای 

ڕێــز و پشــتیوانیی ئه نته رناســیۆناڵی سۆسیالیســتن.
تکایه  ئه وپه ڕی ڕێز و ساڵو و خۆشه ویستیمان قبووڵ بکه ن.

ئه ندامانی کۆنگره ی یازده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٢6ی دێسامبری١997

***

په یام بۆ ڕێکخراوی کۆنفڕانسی و اڵتانی ئیسالمی
به ڕێزان ڕێبه رانی کۆنفڕانسی واڵتانی ئیسامی!

کۆنگــره ی یازده هه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )2٦-22ی دێســامبر1٩٩7( ســاڵوی 
گه رمتــان پێشــکه ش ده کا و ســه رنجتان بــۆ ئــه م ڕاســتییانه ی خــواره وه  ڕاده کێشــێ:

1- لــه  چوارچێــوه ی ســنووره کانی ئێــران دا ده وروبــه ری ده  میلیــۆن کــورد ده ژیــن کــه  به شــێک لــه  
نه تــه وه ی ٣٥-٣0 میلیۆنیــی کــوردن و لــه  هه مــوو مافێکــی نه ته وایه تــی بێبه شــن.

2- پتر له  ٩7%ی کورده کانی ئێران موسولمان و نیزیکه ی ٨0%ی یان موسولمانی سوننین.
٣- داخــوازه  سیاســییه کانی خه ڵکــی کوردســتانی ئێــران کــه  لــه  بەرنامــه ی سیاســیی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دا گه اڵڵــه  کــراون بریتیــن لــه  وه ده ســتهێنانی »دێمۆکراســی بــۆ ئێــران 
ــه وه   ــوو په ســندکراوه کانی ڕێکخــراوی نه ت ــه  هه م ــک ک ــۆ کوردســتان« داخوازێ ــاری ب و خودموخت
یه کگرتــووه کان وه ک ســه ره تاییترین مافه کانــی هــه ر نه ته وه یــه ک دانــی پێداده نێــن و به ڕه ســمیی 

ده ناســن.
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4- له وه تــا کۆمــاری ئێســامی لــه  ئێــران دا ده ســه اڵتی به ده ســته وه  گرتــووه ، خه ڵکــی کوردســتانی 
ئێــران بــه  »تــاوان«ی داوای ئــه و مافــه  ســه ره تاییانه  که وتوونــه  بــه ر په المــاری نیزامــی. مــاڵ و 
مەزرایــان ده ســووتێندرێ و وێــران ده کــرێ، الوه کانیــان زیندانــی و ئه شــکه نجه  و ئێعــدام ده کرێــن، 
لــه  شــار و دێهــات دا کوشــتاری بەکۆمه ڵیــان لــێ ده کــرێ، و مزگه وته کانیــان لــێ ده ڕووخێندرێــن و 

بێ حورمه تــی بــه  بیروبــاوه ڕه  مه زهه بییه کانیــان ده کــر ێ.
ئێمــه  بــه  سروشــتیی ده زانیــن کــه  و اڵتێکــی وه ک ئێــران ببێتــه  ئه ندامــی کۆنفڕاســی ئیســامی. 
چونکــه  هــه م زۆربــه ی نێزیــک بــه  تــه واوی دانیشــتووانی موســوڵمانن و هــه م ده وڵه ته کــه ی خــۆی 
بــه  ده وڵه تێکــی ئیســامی و ته نانــه ت بــه  ڕێبــه ری جیهانــی ئیســامی ده زانــێ. بــه اڵم لــه و باوه ڕه دایــن 
ــه بنوقێنیــن  ــم و زۆر و ناحه قییان ــه و زوڵ ــه  ئاســتی ئ ئه ندامانــی کۆنفڕانســی ئیســامی نابــێ چــاو ل
کــه  لــه  ئێــران دا له گــه ڵ گه لــی موســوڵمانی کــورد و به گشــتی موســولمانانی ســوننی مه زهه بــی 
ــی  ــه ڵ خه ڵک ــاوی ئیســام له گ ــه  ن ــه  ب ــه  ک ــوو بێ عه داڵه تیی ــه و هه م ــه ر ب ــان به رامب ــرێ، ی ــران ده ک ئێ

ــن . ــاوه ت ب ــرێ بێ ته ف ــران  ده ک موســولمانی ئێ
ــی  ــه  کۆنفڕانســی مانگ ــۆ به شــداری ل ــی ئیســامی ب ــی واڵتان ــه  هه یئه ته کان ــه و ڕۆژه دا ک ڕاســت ل
دێســامبری1٩٩7ی تــاران دا به ڕێــوه  بــوون، پێنــج ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــه  کوردســتانی عێــراق که وتنــه  بــه ر په المــاری تێرۆریســته  به کرێگیراوه کانــی کۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران و شــه هید کــران. بــۆ خه ڵکــی موســوڵمانی کوردســتان جێــگای داخ بــوو کــه  ئه گه رچــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێــران بــه  نامه یه کــی ســه ر ئــاوه اڵ و لــه  ڕێــگای  ســه فاره تخانه کانی 
واڵتانــی ئیســامییه وه ، کۆنفرانســی تــاران لــه و جینایه تــه  و  زۆر جینایه تــی دیکــه ی ڕێژیمــی ئێــران 
ئــاگادار کــرده وه ، کۆنفرانــس نــه  وه اڵمێکــی بــه  نامــه ی حیزبــی دێموکــرات دایــه وه و  نــه  له ســه ر 
قه اڵچــۆی کورده کانــی ئێــران له الیــه ن هێزه کانــی ڕێژیمــه وه  هاتــه  ده نــگ. ئێمــه  ده پرســین به ڕاســتی 
نــاڕه وا نه بــوو شــانازیی میوانــداری لــه  کۆنفرانســی ئیســامی بــدرێ بــه  ڕێژیمێکــی ئینســان کوژی 

وه ک کۆمــاری ئیســامی!؟
خه ڵکــی کوردســتانی ئێــران وه ک به شــێک لــه  کۆمه ڵــی موســوڵمانان حه قیانــه  چــاوه ڕوان بــن 
کۆنفڕانســی ئیســامی بــه  دژی پێشــێل کرانی مــاف و ئازادییــه  سیاســی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و 
فه رهه نگــی و مه زهه بییه کانیــان لەالیــەن ڕێژیمــی فه رمانــڕه واوه  بێتــه  ده نــگ و درێــژه ی ئه ندامەتیــی 
ئــه و ڕێژیمــه  لــه  کۆنفرانــس دا بــه  وه به رچاوگرتنــی مافــی مــرۆڤ و پاراســتنی حورمه تــی بیروباوه ڕی 

مه زهه بیــی موســوڵمانانی ســوننییه وه  ببه ســتێته وه .
موسوڵمان نشــینه کان دا  واڵتــه   هه مــوو  لــه   ئیســامی  واڵتانــی  کۆنفرانســی  کــه   ئاواتــه   بــه و 
چاوه دێــری به ســه ر ڕه چاوکردنــی ئه ســڵه کانی مافــی مــرۆڤ و مافه کانــی هاونیشــتمانانه وه  بــکا و 

لــه و ڕێگایــه وه  حورمه تــی گه النــی موســولمان بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ.
 تکایه  ڕێزی دووباره مان قه بووڵ بکه ن.

ئه ندامانی کۆنگره ی یازده ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٢٦ی دێسامبری١99٧
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***
په یام بۆ ئه و حیزب و ڕێکخراوه  و که سایه تییانه

که  په یامی پیرۆزبایی یان بۆ کۆنگره  ناردوه 

ئه ندامــی کۆنگــره ی یازده هه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــه  لــه  ڕۆژه کانــی 1 تــا 
٥ی به فرانبــاری ســاڵی 1٣7٦ی هه تــاوی )22تــا2٦ی دێســامبری ســاڵی 1٩٩7ی زایینــی(دا بەســترا 
و دواتریــش هه مــوو تێکۆشــه رانی حیــزب لــه  په یامــی پیرۆزبایــی ئیــوه  بــۆ کۆنگــره ی حیزبه که یــان 
ــاگادار بــوون؛ خه باتگێڕانــی حیزبــی دێموکــرات له گــه ڵ وانیــش دا کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتانی  ئ
ــواز  ــی داخ ــی و به رحه ق بوون ــی دیکــه ی ڕه وای ــران ئــه و هــاوده ردی و پشــتیوانییه  بــه  به ڵگه یه ک ئێ
ــه   ــن ک ــازه  سیاســییه  ده زان ــه و ڕێب ــه  نیشــانه ی دروســتی و ڕاســتیی ئ ــان و ب ــی خۆی و ئامانجه کان
بــۆ گه یشــتن بــه  ئاواتــه  له مێژینه کانیــان گرتوویانه تــه  پێــش. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــه  
لــه  خه باتــی ٥2 ســاڵه ی خــۆی دا بــه  هــه زاران کــه س لــه  باشــترین ڕۆڵه کانــی خــۆی لــه  پێنــاو 
ــی، ئــه م پشــتیوانییه   ــی کوردســتان دا کردۆتــه  قوربان وه ده ســت هێنانی مــاف و ئازادییه کانــی خه ڵک
سیاســی و موعنه وییــه  بــه  پاداشــێکی به نرخــی مرۆڤایه تیــی پێشــکه وتوو بــۆ ئــه و فیداکارییــه  و بــه  

ــێ. ــرۆزه  ده زان ــه  پی ــه و خه بات ــی ئ ــۆ قوربانییه کان ــان ب نیشــانه ی ڕێزدان
گه یشــتنی نێزیــک بــه  ســه د په یامــی پیرۆزبایــی و پشــتیوانی لــه  حیــزب و ڕێکخــراو و که ســایه تییه  
کــورد و ئێرانــی و خاریجییه کانــه وه  بــه  کۆنگــره ی یازده هه مــی حیزبــی دێموکــرات، ئه ندامــان و 
ــه   ــان ل ــی زیاتری ــز و گوڕێک ــان ســوورتر ده کا و هێ ــه  له ســه ر داوا ڕه واکانی ــه م حیزب ــی ئ الیه نگران
ته خت کردنــی که نــد و کۆســپه کانی ســه ر ڕێــگای تێکۆشــه ران دا پــێ  ده به خشــێ. به ڕاســتی ئــه و 
ــگای  ــی ڕێ ــی خه باتگێڕان ــه ک یه ک ــی ی ــه  به رۆک ــه  ل ــی ئیفتیخــاره  ک ــوو پشــتگیرییه  وه ک میداڵێک هه م

)دێموکراســی بــۆ ئێــران و خۆدموختــاری بــۆ کوردســتان( درابــێ.
ئێمــه  هه مــوو دۆســتانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و هه مــوو الیه نگرانــی وه دیهاتنــی مــاف 
ــان له مــه ودواش هــه روا له ســه ر  ــن کــه  حیزبه که م ــا ده که ی ــی خه ڵکــی کوردســتان دڵنی و ئازادییه کان
خه باتــی ئوســوولیی خــۆی بــه رده وام ده بــێ و هــه وڵ  ده دا هه میشــه  جێــگای متمانــه ی گه لــی کــورد و 
شــیاوی پشــتیوانی و هاوده ردیــی الیه نگرانــی ئاشــتی و ئــازادی و دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ لــه  
جیهــان دا بــێ. بــه  له به رچاوگرتنــی ئــه و ڕاســتییه  کــه  حیزبه که مــان و خڵکــی کوردســتانی ئێــران تــا 
گه یشــتن بــه  ئامانــج و دابین کردنــی مافــه  ڕواکانــی گه لــی کــورد هێشــتا ڕێگایکــی دوور و درێژیــان 
ــوو ئینســانه  خێرخــواز  ــوه  و هه م ــه  ئێ ــه  ل ــه و پشــتیوانی و هاودڵیی ــن ئ ــه رە، دیســان چاوه ڕوانی له ب
و ئینساندۆســته کان ببینیــن. دڵنیاشــین کــه  لــه  خه بــات دژی دیکتاتــۆری و کۆنــه  په ره ســتی دا هیــچ 
وه خــت حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و خه ڵکــی کوردســتانی ئێــران و بــه  گشــتی گه النــی تینــووی 

ئــازادی لــه  ئێــران دا بــه  ته نیــا ناهێڵنــه وه .
تکایه  ئه و په ڕی ڕێز و ساڵو و سپاس و ئه مه گناسیمان وه ربگرن.

کۆمیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران- هەڵبژێراوی کۆنگره ی یازده هه م
***
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په یامی کۆنگره ی یازده هه م بۆ گه النی ئێران
گه النی زۆرلێکراوی ئێران!

کۆنگــره ی 11ی حیزبه که مــان )کۆنگــره ی خه باتگێڕانــی خۆراگــر( ســاڵوێکی گــه رم و گۆڕ تــان 
ــازاد و شــیاوی ســه رده متان بــۆ ده خــوازێ. ــی ئ ــوای ســه ربه رزی و ژیانێک پێشــکه ش ده کا و، هی

لێتــان ڕوونــه  کــه  لــه  ســه ده ی بیســته م دا ســەرەڕای دوو شــه ڕی جیهانــی چه نــدە  ئاڵوگــۆری 
قــووڵ به ســه ر سیاســه تی جیهانــی دا هاتــووه  و، چه نــده  کۆمه ڵــی مرۆڤایه تــی بــه ره و پێشــکه وتن 
ــی  ــه  ئازادی ــی زۆرلێکــراوی جیهــان توانیویان ــه ش گه الن ــه م پێی و ســه نعه تی بوون ڕۆیشــتوه ، هــه ر ب
واڵت و کۆمه ڵــی خۆیــان به ده ســت بێنــن و خۆیــان له ده ســت واڵتانــی داگیرکــه ر و چه وســێنه رانی 

مڵهــۆڕی خۆیــی ڕزگار بکــه ن.
تــازه   ده وڵه تــی   20 نیزیکــه ی  دروســت بوونی  پێشــوو،  ســۆڤیه تی  یه کیه تیــی  هه ڵوه شــانه وه ی 
به بــێ  نه تــه وه دا  فــره   لــه  واڵتێکــی  کــه   ئــه م ڕاســتییه  ده ســه لمێنن  نه ته وه یــی،  بنه مــای  له ســه ر 
له به رچاوگرتنــی مافــی به رانبه ریــی ئــه و گه النــه  و دابین کــردن یه کیه تــی له ســه ر بناخــه ی دڵخوازانــه ، 
ده رنــگ  یــان زوو هه ڵده وه شــێن.  ئــه م جــۆره  واڵتانــه   و  نابــێ  پاریــزراو  نیشــتمانی  یه کیه تیــی 
تاقیکردنــه وه ی واڵتــی یوگوســاڵویی پێشــووش کــه  تــا ئێســتا چه نــد ده وڵه تــی لــێ که وتۆتــه وه ، 

ڕاســتییه که  باشــتر ده رده خــا.
لــه  واڵتــی فــره  نه تــه وه ی ئێمــه ، لــه  زه مانــی ڕێژیمــی په هلــه وی دا بــه  بیانــووی ئێرانیگــه ری و 
لــه  زه مانــی ئێســتادا کــه  ڕیژیمــی کۆنه په ره ســتی کۆمــاری ئیســامی له ســه ر کاره ، بــه  بیانــووی 
له به رچــاو  جــۆر  هیــچ  بــه   ئێــران  گه النــی  نه ته وایه تیــی  داخــوازی  و  ویســت   ئیســامی گه ری، 
چه وســانه وه ی  کار،  ســه ر  هاتۆتــه   ئیســامی  کۆمــاری  کــه   کاتــه وه   لــه و  ته نانــه ت  نه گیــراوه . 
زیاتــر  کــه   ئێمــه   حیزبــی  کــردووه .  زیــادی  نه ته وایه تــی  چەوســانەوە  ســەرباری  مەزهەبییــش 
لــه  ٥0 ســاڵه  دروشــمی دێمۆکراســی بــۆ ئێرانــی هه ڵگرتــووه ، لــه م بڕوایــه دایــه کــه  لــه  ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامیی دا هیــچ جــۆره  ئازادییــه ک بــه  گه النــی ئێــران نــادرێ کــه  چاره نووســی خۆیــان 
ــڕن،  ــاوه ری خۆشــیان ده ربب ــن بیروب ــران ناتوان ــی ئێ ــی خه ڵک ــن کۆمه اڵن ــه ن. وه ک ده بین ــاری بک دی
لــه   که ســانی ڕووناکبیــر بێ سه روشــوێن ده کرێــن، ته نانــت ڕێبه رانــی مه زهه بییــش ئه گــه ر بیــر 
ئــازادی بکه نــه وه  تیــرۆر ده کرێــن، خۆپێشــاندانه کانی ناڕه زایــی لــه  ڕێژیــم ده درێنــه  بــه ر ده ســتڕێژ 
و خۆپێشــانده ران ده کوژرێــن و زیندانــی ده کرێــن. ســه ره ڕای هه مــوو ئه مانــه ش کۆمه اڵنــی وه زاڵــه  
هاتــووی ئێــران، بــه  که ڵک وه رگرتــن لــه  ده رفــه ت و بــه  شــێوه ی جۆراوجــۆر ناڕه زایــی خۆیــان 
ده رده بــڕن و بــۆ وه اڵنانــی ئــه م ڕێژیمــه  تێده کۆشــن. حیزبــی ئێمــه  پێــی وایــه  خه باتــی یه کگرتــووی 
گه النــی  له مێژینــه ی  ئاواتــی  ده توانــێ  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  توێژه کانــی  و  چیــن  و  ئیــران  گه النــی 

واڵته که مــان وه دی بێنــێ و حکوومه تێکــی دیمۆکراتــی لــه  ئێــران دابمه زرێنــێ . 
یه کگرتوو بێ خه باتی گه النی ئێران بۆ دێموکراسی و مافی به رامبه ر،

بڕووخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی ئێران،

ئه ندامانی کۆنگره ی یازده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***
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په یا م بۆ خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان
خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان!

کۆنگره هــی یازده هه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، له گــه ڵ ڕێزدانــان بــۆ فیــداکاری 
و قوربانی دانتــان لــه  خه بــات و به رگــری لــه  کەرامه تــی ئینســانی و نه وته وایه تیتــان دا، ســاڵوی 

گه رمتــان پێشــکه ش  ده کا.
ئیــوه ی له خۆبــوردوو کــه  لــه  تــه واوی مــاوه ی خه باتــی بێوچانــی حیزبــه  تێکۆشــه ره که تان بــه  
دژی ڕێژیمه کانــی پاشــایه تی و ئیســامی دا یــار و پشــتیوانی ڕاســته قینه ی بــوون، بــاش ده زانــن 
کــه  ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــه  هه مــوو توانــا و ئیمکاناتــی خۆیــه وه  بــۆ له نێوچوونــی حیزبێــک 
هاتــه  مه یدانــی شه ڕفرۆشــتن و کوشــتوبڕ، کــه  ڕیشــه ی لــه  دڵــی گه له کــه ی دا بــوو. هــه ر بۆیــه  
هیــچ پیانێکــی دوژمــن نه یتوانــی ئێــوه  و حیزبه که تــان لێــک دابــڕێ و ئــه و پێوه ندییــه  کــه  بــه  
هــۆی ڕه وابوونــی داواکانمــان و ئۆســوولی بوونی ڕیبازه که مــان لــه  الیــەک و فیــداکاری و خــۆ 

به خت کــردن بــۆ ئــه و داوا و ڕێبــاز لــه  الیه کی تــر دروســت ببــوو، بپچرێنــێ.
ڕێژیمــی  دیکتاتۆریــی  و  ســه ره ڕۆیی  دژی  بــه   خه بــات  ســاڵ   1٨ لــه   زیاتــر  دوای  ئێســتاش 
کۆنه په ره ســتی کۆمــاری ئیســامی، خه بــات و خۆڕاگریــی ئیــوه  و هه مــوو گه النــی ئێــران، پێشــی بــه  
ســه رکه وتنی مه به ســته  شــوومه کانی ده ســه اڵتداران گرتــووه  و قەیرانــه  نێوخۆیــی و ده ره کییــه کان 
ــه  هه ڵدێرگــه ی نه مــان  ــه و ڕێژیمــه ی ل ــڕاوا چاره نووســی ئ ــی نێوخــۆی ده ســه اڵتی فه رمان و ناکۆکی

نێزیکتــر کردۆتــه وه .
لــه  هه لومه رجــی ئێســتادا پێویســته  هه رچــی زیاتــر ڕێزه کانــی خۆتــان پتــه و بکــه ن و هــه وڵ بــده ن 
پێوه ندیــی خۆتــان له گــه ڵ ڕێکخراوه کانــی حیزبه که تــان حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 

به هێزتــر بکــه ن و بــۆ وه شــاندنی دواییــن زه بــره کان لــه  ده ســەاڵتی کۆنه په ره ســتی ئامــاده  بــن.

ئه ندامانی کۆنگره ی یازده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
***

پەیام بۆ حیزب و ڕێکخراو و کەسایەتییە ئازادیخوازەکانی ئێران
ــە  ــوە چــوو ک ــک دا بەڕێ ــە حاڵێ ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی یازدەهەم کۆنگ
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی هــەروا لەســەر پێشــێل کردنی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی واڵتەکەمــان 
ــر دەکا.  ــان توندت ــی واڵتەکەم ــی خەڵک ــی خــۆی لەمل ــی دیکتاتۆری ــە ڕۆژ تەناف ــە و ڕۆژ ب بەردەوام
دیکتاتۆرییەکــی ئەوەنــدە ڕووت و بێ پــەردە کــە نــەک هــەر بــۆ ئازادیخوازانــی واڵتەکەمــان بەڵکــوو 
بــۆ خەڵکــی ئاســایی و تەنانــەت بــۆ الیەنگرانــی پێشــووی خۆشــی قابیلــی تەحەممــول نییــە. هــەر بۆیــە 
کۆمــاری ئیســامی ئێــران وێــڕای بەرەوڕووبــوون لەگــەڵ بێزاریــی خەڵک و ناڕەزایەتــی دەربڕینیان، 
لــە ڕادەی نێونەتەوەیــی و لــە ڕوانگــەی بیــروڕای گشــتیی جیهانیــش دا بــە هــۆی ســەرەڕۆیی و 
بــە  و  ناخۆشەویســت  وکەم ئێعتبــارە  مــرۆڤ  مافــی  پێشــێل کردنی  و  قانوون شــکێنانە  ڕەفتــاری 

ماکــەی گەلێــک ئــاژاوە و کێشــە و تێــرۆر لــە سەرانســەری جیهــان دا دادەنــرێ.
لە هەلومەرج و وەزعێکی ئەوتۆدا گرینگیی پیوەندیی زیاتر و هاوکاری کردنی هێز و کەسایەتییە 
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سیاســییەکانی ئێرانــی پتــر لــە هــەر کاتێکــی دیکــە خــۆی دەرخســتووە و گومــان لــەوەش دا نییــە کــە 
پێوەندیــی پتــەو و هاوکاریــی نێــوان حیــزب و ڕێکخــراوە و کەســایەتی سیاســییەکانی واڵتەکەمــان 
دەتوانــێ لــە کزکــردن و لەنێوبردنــی دیکتاتۆریــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دا شــوێندانەر بــێ و بــەر 

بــە کەڵک وەرگرتنــی ڕێژیــم لــە پەڕش وباڵویــی هیزەکانــی ئۆپۆزیســیون بگــرێ.
لــە چــوار چێــوەی ئــەم بۆچوونــەدا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەســتی هــاوکاری و 
ــرات و نیشــتمانپەروەرانە  ــراو و کەســایەتییە دێموک ــوو ئــەو حیــزب و ڕیکخ ــی بــۆ هەم هاوخەبات
درێــژ دەکا کــە بــۆ دابین بوونــی دێموکراســی لــە ئێــران دا تێدەکۆشــن و هــاوکاری و نیزیکیــی زیاتــری 
هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن بــە هۆیەکــی کاریگــەر بــۆ ڕووخاندنــی ڕیژیمــی کۆمــاری ئیســامی دەزانــن.
 تاقیکردنــەوەی هەڵبژاردنــی جۆزەردانــی ئــەم ســاڵ بــۆ هەڵبژێرانــی ســەرکۆمار نیشــانی  دا کــە 
ــێ  ــێ پیشــیان پ ــک ناتوان ــچ هێزێ ــرن، هی ــەک بگ ــۆ مەبەســتێک ی ــڕا ب ــک وێک ــی خەڵ ــەر کۆمەاڵن ئەگ
بگــرێ، لــەم هەڵبــژاردن دا کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــە الیــەن تێکــڕای کۆمەاڵنــی خەڵکــی واڵتەکەمــان 

ــەوە. ڕەد کراوەت
دەبا هەموومان وێکڕا بە ڕووخاندنی کۆماری ئیسامی ئاواتی گەالنی ئێران وەدی بێنینن.

یەکگرتووتر بێ هاوکاری هێزە ئازادیخواز و نیشتمانپەروەرەکانی ئێران،
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرست و سەرکوتکەری کۆماری ئیسامیی ئێران.

کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران
***

پەیامی کۆنگرەی یازدەهەم بۆ زیندانییانی سیاسی
بەندی و بەدیل گیراوە سیاسیەکانی گەالنی ئێران!

کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ســاڵوتان بۆ دەنێرێ و هاوپێوەندیی 
خــۆی لەگــەڵ ئێوە نــوێ دەکاتەوە.

ــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دا چــۆن ڕەفتــاری  بەشــدارانی کۆنگــرە ئــاگادارن کــە ل
ــی  ــە کرامەت ــردن ب ــی ک ــرێ، ئەشــکەنجە و بێ حورمەت ــی سیاســی دەک ــەڵ زیندانییان ــە لەگ نامرۆڤان
ئینســانی لــەو پــەڕی خۆی  دایــە، کوشــتنی بێ دادگایــی کــردن، کوشــتن لەژێــر ئەشــکەنجە و ئــازاردا، 
ــران،  ــراق و ئێ ــوان عێ ــەدوای ئاگربەســی شــەڕی نێ ــە سیاســییەکان ل ــی زیندانیی کوشــتنی بەکۆمەڵ
هەمــوو ئەمانــە نموونــەی بەرچــاون لــە ڕەفتــاری کۆنەپەرەســتانە و ئازادی کوژانــەی کاربەدەســتانی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دا. هەربۆیەشــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران تــا ئێســتا بــە دەیــان 
ــی  ــەوە یەکگرتــووەکان و کۆڕوکۆمەاڵکان ــە نەت ــەن کۆمیســیۆنی مافــی مرۆڤــی ســەر ب ــە الی جــار ل
دیکــەی پارێــزەری مافــی مــرۆڤ، بــە هــۆی پێشــێل کردنی مافــی مــرۆڤ و ڕەفتــاری نائینســانی 
لەگــەڵ موخالیفینــی خــۆی مەحکــووم کــراوە، بــە ڕێژیمەکــی ئینســان کوژ و تیرۆریســت پەروەر 

ناســراوە.

هاوخەباتیانــی ئــازاردراوی دڵ برینــداری بەدیل گیــراو لــە زیندانــە بەدناوەکانــی کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێــران دا! 



کۆنگرەی یازدە

194

حیزبــی ئێمــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە بــە درێژایــی تەمەنــی ئــەم ڕێژیمــە دژی 
ئینســانییە بــۆ ژیانێکــی سەربەســت و ئــازاد و هێنانــە ســەر کاری حکوومەتێکــی دێموکراتیــک 
لــە ئێــران دا خەباتــی کــردووە، هیــچ کات ئێــوەی لــە بیــر نەچۆتــەوە و لەبیــر ناچێتــەوە، بەڵکــوو 
وێــرای ئــەوە کــە پیشــمەرگە قارەمانەکانــی لــە ســەنگەری بەرگــری دا بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم ڕێژیمــە 
کۆنەپەرەســتە فیداکارییــان کــردوە، کادری ڕێبــەری لــە هــەر دەرفەتێــک دا بۆیــان لوابــێ، لــەالی کــۆر 
و کۆمەڵــە نێونەتەوەییــەکان و دامودەزگاکانــی پێوەندیــدار بــە مافــی مــرۆڤ و خاچــی ســووری 
نێونەتەوەیــی، ڕێکخــراو و ســازمانەکانی بەرگــری لــە مافــی زیندانییانــی سیاســی، بــۆ ئازادیــی ئیــوە 
و لەقاودانــی نێوەرۆکــی پاشــکەوتووانە و دژی گەلیــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران تێکۆشــاوە. 
ــە ســیاچاڵەکانی  ــان ل ــۆ خۆڕاگریت ــان ب ــرای ڕێزدان ــزب وێ بەشــدارانی کۆنگــرەی یازدەهەمــی حی
ــی ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی  ــدان و ڕاماڵین ــە زین ــوە ل ــی ئێ ــۆ ئازادی ــەوە ب ــوێ دەکەن ــن ن ــم، بەڵی ڕێژی

ــدەن. ــێ ب ــژە پ ــان درێ ــران خەباتــی خۆی کۆمــاری ئیســامیی ئی
ساڵو لە زیندانییانی سیاسی، دیانی دەستی کۆنەپەرەستی،

سەرکەوێ خەباتی ئازادیخوازانەی گەالنی ئێران.

کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کۆردستانی ئیران
***

پەیامی کۆنگرەی یازدەهەم بۆ بنەماڵەی شەهیدان
بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدان!

ــە  ــان دەکــەن ک ــرن و، دڵنیات ــۆ دەنێ ــان ســاڵوتان ب بەشــدارانی کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبەکەم
هەتــا وەدیهێنانــی ئامانجــی شــەهیدان، ئــەو فیــداکارە لــە خۆبوردووانــە، درێــژەدەری ڕێگایــان بــن. 
بێگومــان دەزانــن کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی کۆمــاری ئیســامیی ئیــران و بــە 
ــا حیزبــی ئیمــە و  ــازادی و خۆشــبەختی بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئیــران، هــەر بەتەنی دەســت هێنانی ئ
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران نەبــوون کــە نرخــی ئــەم ئامانجەیــان داوە، بــە دەیــان هــەزار لــە 
ڕۆڵــە ئــازا و بەجەرگەکانــی گەالنــی ئێــران بــە دەســتی ئــەم ڕێژیمــە کۆنەپەرســت و چەپەڵــە، یــان 
ــم  ــی ڕێژی ــە زیندانەکان ــان ل ــان لەدەســت داوە، ی ــم گیانی ــەدا لەگــەڵ ڕێژی ــی چەکداران لەبەربەرەکانی
لەژێــر ئەشــکەنجەدا شــەهید بــوون، یــان لــە بێ دادگاکانــی ڕێژیــم دا مەحکــووم بــە نەمــان و ئێعــدام 
کــراون و داخ و کەســەریان بــۆ بنەماڵەکانیــان بەجــێ  هێشــتوە؛ کــە لــە ڕێــزی پیشــەوەیان دا ڕۆڵەکانی 
گەلــی کــورد و تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات بــوون. هەربۆیــە هاوپیوەندییەکــی قایــم و پتــەو لــە 
نێــوان بنەماڵــەی شــەهیدانی سەرتاســەری گەالنــی ئێــران دا پێــک هاتــووە، کــە بەبــێ ئــەوەی یەکتــر 
ــان  ــی خۆی ــاردا هەمــوو پێکــەوە ڕق و بێزاری ــی لەب ــەی جۆراوجــۆرەوە و لەدەرفەت ــە بۆن بناســن ب

بەرامبــەر بــە ڕیژیمــی کۆنەپەرەســت و ســەرکوتکەری کۆمــاری ئیســامی دەردەبــڕن.

خۆشەویستانی بەجێ ماو لە شەهیدان!
ــدەی  ــێ و ئەوەن ــوەی خۆشەویســت دابن ــۆ ئێ ــز ب ــێ کــە ڕی ــە ئەرکــی خــۆی دەزان حیزبەکەمــان ب
لــە توانــای دا بــێ بــۆ چارەســەری گیروگرفتەکانتــان تێبکۆشــێ. هــەر لــەم کاتــەش دا چاوەڕوانــە 
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کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران بــە ئەرکــی نیشــتمانیی خۆیانــی 
بزانــن یارمەتــی بــە بنەماڵــەی شــەهیدان بکــەن و لەکاتــی پێویســت دا هاریکاریــان بــن. حیزبــی ئێمــە 
ــە ئاســمانی  ــا زوو هــەوری ڕەشــی کۆنەپەرەســتیی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ل ــە درەنــگ ی دڵنیای
واڵتەکەمــان ال دەچــێ و ئاواتــی شــەهیدانمان کــە ئــازادی و سەربەســتی بــۆ گەلــی کورد و ســەرجەم 

گەالنــی ئێرانــە دێتــە دی. 
بەشــدارانی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبەکەمان جارێکی دیکە ســاڵوتان لێ دەکەن و ســەربەرزی 

و ســەرفرازی و خۆشــبەختیتان بۆ بەئاوات دەخوازن.
ــازادی و ســەربەرزیی کوردســتان و سەرانســەری  ــگای ئ ــی پاکــی شــەهیدانی ڕێ ــە گیان ســاڵو ل

ئێــران.

کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

پەیام بۆ پێشمەرگەکان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب
هاوڕێیان! 

بەشــدارانی کۆنگــرەی یازدەهەمــی حیزبەکەتــان، کــە بــۆ ڕێزگرتنــی خەبــات و خۆڕاگریــی تێکــڕای 
ئــەو ئەنــدام و الیەنگــر و پێشــمەرگانەی حیــزب کــە بــە فیــداکاری و خۆڕاگــری لــە ســەنگەردا ئــااڵی 
ــە کۆنگــرەی خۆیــان  خەباتیــان شــەکاوە ڕاگرتــووە، نــاوێ )کۆنگــرەی خەباتگێرانــی خۆراگر(یــان ل

نــاوە و، گەرمتریــن ســاڵوتان پێشــکەش دەکــەن.
کۆنگــرەی 11ی حیــزب لــە هەلومەرجێکــی  ســەخت و پڕمەترســی دا بەڕێــوە چــوو. ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی لــە چەنــد مانــگ لەمەوبــەرەوە بــۆ تێکدانــی کۆنگــرە و زەربەوەشــاندن لــە حیــزب 
لــە مــاوەی کاری کۆنگــرەدا پیانــی جۆراوجــۆری داڕشــتبوو. کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــۆ گەیشــتن 
بــەو مەبەســتە چەپەڵەیــان تــەواوی ئیمکانــات و بەکریگیراوانــی خۆیــان وەگــەر خســتبوو. هەرچەنــد 
بەداخــەوە لــە یەکێــک لــە پیانەکانــی ڕێژیــم دژی کۆنگــرەی 11دا، ســێ کادری تێکۆشــەر، ســێ 
ئەندامــی کۆنگــرەی یازدەهــەم، هاورێیــان: ســەید مەنســووری ناســری، مەنســووری فەتتاحــی و 

ــوون. ــان شــەهید ب ئەبووبەکــری ئیســماعیل زادە )ســاماڵ( و دوو پێشــمەرگەی پارێزەری
ــک  ــران و بەشــێوەیەکی دێموکراتی ــێ ک ــی دەســت پ ــە ڕێکوپێک ــەم ب ــرەی یازدەه ــی کۆنگ کارەکان
درێژیــان پــێ دراوە، ســەرکەوتووانە کۆتاییــان پــێ هــات. لــە مــاوەی کاری کۆنگــرەدا هەمــوو 
ــەوەی خەڵکــی کوردســتانی  ــەوەی کــورد و بزووتن ــە بزووتن ــدار ب ــی پیوەندی مەســەلە بنەڕەتییەکان
ئێــران بەتایبــەت، وەزعــی ئێــران، ناوچــە و جیهــان کــە لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەدا 
هاتبــوون، کەوتنــە بــەر بــاس و دوای توێژینەوەیەکــی ورد، تاکتیــک و ســتراتیژییەکانی ئــەم قۆناخــە 
لــە خەباتــی گەلەکەمــان دەست نیشــان کــران. نوێنەرانــی ئێــوە لــە کۆنگــرەدا لەســەر خەبــات بــۆ 
ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی کۆمــاری ئیســامی و وەدەســت هێنانی دێموکراســی بــۆ ئیــران 
و خودموختــاری بــۆ کوردســتان پێیــان  داگــرت و بــە هەڵســەنگاندنی هەلومەرجــی ئێســتای خەبــات 
ئەرکــە گشــتییەکانیان دیــاری کــرد و ڕێوشــوێنی جێ بەجێ کردنیــان خســتە بــەر دەم کۆمیتــەی 

ناوەندیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرە.
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هاوڕێیان! 
بــەدوای کۆنگــرەی دەیــەم دا حیزبەکەمــان گەلێــک ســەرکەوتنی وەدەســت هێنــان. یەکگرتنــەوە و 
ــوە و هەمــوو خەڵکــی  ــە هــۆی دڵخۆشــیی ئێ ــوو ب ــە ب ــزب ک ــی حی وەســەریەک کەوتنەوەی ڕیزەکان
ــە وەدیهێنانــی  ــم ل ــە کــە ڕێژی ــە حاڵێک دای ــەوە ل کوردســتان، بــە دوای کۆنگــرەی دەیــەم دا بــوون، ئ
ئێــران دا ســەرکەوتوو نەبــووە و زۆر قەیرانــی  لــە کوردســتان و سەرانســەری  مەبەســتەکانی 
ــە تایبــەت ناکۆکییەکانــی نێــو دەزگای دەســەاڵتداری کــە  ــە پێــش. ب ــازەی بــۆ هاتوونەت نێوخۆیــی ت
بوونــە هــۆی ئاشــکرابوونی زیاتــری ماهییەتــی نائینســانی و دژی ئــازادی ئــەم ڕێژیمــە. کۆمەاڵنــی 
وەزاڵەهاتــووی خەڵکــی ئێــران کەوتوونەتــە هەوڵێکــی جیــددی بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنەڕەتــی 

ــە واڵتەکەمــان دا. ل
بــۆ  لــە جــاران  پــەڕی بەرپرســایەتییەوە و زیاتــر  بــەو  لــە هەلومەرجێکــی وەهــادا پێویســتە 
ئاگادارکردنــی خەڵکــی کوردســتان لــە ســتراتیژی، تاکتیــک و سیاســەتەکانی حیــزب هــەوڵ بــدەن. بــێ  
تــرس و بــەدوور لــە چــاوی ســیخوڕ و بەکرێگیراوانــی ڕێژیــم بــۆ ســازمان دانی خەڵــک لــە شــار و 
گوندکانــی کوردســتان تێبکۆشــن و ئــەوان بــۆ خەبــات دژی کۆمــاری ئیســامی بــە هــەر شــێوەیەکی 
مومکیــن و لــە هــەر شــوێنێک هــان بــدەن و دیــارە کــە بــۆ خۆشــتان دەبــێ پێشــەنگی ئــەو خەباتــە بــن.
بــا بەدڵنیایــەوە بڕوانینــە داهاتــوو و توانــا و ئیمکاناتــی خۆمــان بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی 

گەلەکەمــان تەرخــان بکەیــن.

ئەندامانی کۆنگرەی یازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٢6ی دێسامبری ١997 )5ی بەفرانباری ١٣76(
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 12ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١٢ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
به یاننامه  به  بۆنه ی ته واوبوونی کۆنگره ی دوازدەهەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی دوازدەهەم

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٢
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کۆنگرەی 12ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)ڕەزبەری ١٣79(

کۆنگــرەی 12ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 4ی ڕەزبــەری 1٣7٩ لــە شــاری 
کەرکــووک لــە باشــووری کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٢ بریتی بوون لە:
1( جەلیــل گادانــی، 2( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە، ٣( عوســمان ڕەحیمــی، 4( مســتەفا هیجــری، ٥( قــادر 
وریــا، ٦( ڕۆســتەم جەهانگیــری، 7( باباعەلــی مێهرپــەروەر، ٨( کاوە بەهرامــی، ٩( محەممەدنەزیــف 
قــادری، 10( کەمــاڵ کەریمــی، 11( حوســەین مەدەنــی، 12( ســمایل بازیــار، 1٣( حەســەن ڕەســتگار، 
14( حەســەن شــەرەفی، 1٥( فەتــاح کاویــان، 1٦( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکــۆ(، 17( ســەید ڕەزا 
دروودگــەر، 1٨( مســتەفا مەولــوودی، 1٩( حەســەن قــادرزادە، 20( عومــەر باڵەکــی، 21( تەیمــوور 

مســتەفایی، 22( محەممــەد شــەهرەوان، 2٣( ئەحمــەد ڕەحیمــی.

  ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٢:
ــی  ــاڵ حەســەن زادە )ســکرتێر(، 2( مســتەفا هیجــری ٣( حەســەن شــەرەفی، 4( باباعەل 1( عەبدوڵ

ــوودی ــی، ٦( حەســەن ڕەســتگار، 7( مســتەفا مەول ــەروەر، ٥( حوســەین مەدەن مێهرپ
لــەو کۆنگرەیــەدا جێگــر ســکرتێر لــە غیابــی ســکرتێردا بــە پیشــنیاری ســکرتێر و ســاغبوونەوەی 
ــری ســکرتێر و  ــار مســتەفا هیجــری جێگ ــەدا زۆرج ــەو ماوەی ــردرا. ل ــەری سیاســی هەڵدەبژێ دەفت

ــوو. ــەروەر جێگــری ســکرتێر ب ــی مێهرپ ماوەیەکیــش باباعەل

تێبینی: هەڵبژاردنی جێگری سکرتێر بە پێشنیاری سکرتێر سپێردرا.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٢ بریتی بوون لە:
1( لوقمــان مێهفــەر، 2( کەریــم مەهــدەوی )ســەقزی(، ٣( محەممــەد کەســرایی، 4( خوســرەو 
ــم کەریمــی،    ــی، 7( ســەید برای بەهرامــی، ٥( محەممــەد حەســەنپوور، ٦( ســەید موعتەســەم نووران
٨( خەدیجــە مەعــزووری، ٩( خالیــد عەزیــزی، 10( حوســەین نــازدار، 11( محەممــەد ســاڵح قــادری، 

ــی کەســنەزانی ــمی، 1٣( خوســرەو عەبدوڵاهــی، 14( عەل ــم هاشـ 12( ســەید برای

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٢ بریتی بوون لە:
1( عومــەر شــاداب، 2( خالیــد وەنەوشــە، ٣( تاهیــر کەســیلی، 4( د. میــرۆ عەلیــار، ٥( ئەحمــەد 

جەهانگیــری، ٦( ســەعید بەگــزادە، 7( عەبدولــڕەزا کەریمــی
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەیاننامە بە بۆنەی تەواوبوونی
کۆنگرەی دوازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاونیشتمانە بەڕێزەکان !
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

دۆستان و الیەنگران و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
بــۆ کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران مایــەی شــانازی و خۆشــحاڵییە کە 
ڕا بگەیەنــێ دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی حیــزب ســەر لــە بەیانیــی ڕۆژی هەینــی، چــواری ســەرماوەزی 
1٣7٩ی هەتــاوی بەرامبــەر بــە 24ی نوامبــری 2000ی زایینــی دەســتی بــە کار کــرد و دوای ٣ ڕۆژ 
کاری بــەردەوام و پــڕ نێــوەرۆک ئێــوارەی ڕۆژی یەک شــەممە ٦ـــی ســەرماوەز بــە ســەرکەوتنەوە 

کۆتایــی بــە کارەکانــی هێنــا.
کۆنگــرە ســەعات ٩ی پێــش نیــوەڕۆی ڕۆژی 4ی ســەرماوەز بــە ســروودی »ئــەی ڕەقیــب« 
دەســتی پێ کــرد و دوای ڕاگەیاندنــی دەقیقەیــەک بێ دەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن لــە یــادی شــەهیدانی 
ڕێــگای ڕزگاری، هاوڕێــی تێکۆشــەر کاک حەســەن ڕەســتگار وەک یەکێــک لــە کۆن تریــن ئەندامانــی 
کومیتــەی ناوەنــدی، وتــاری کردنــەوەی کۆنگــرەی خوێنــدەوە. ئــەم جــار هاوڕێــی تێکۆشــەر کاک 
حەســەن شــەرەفی ئەندامــی دەفتــەری سیاســی و ئەندامــی کومیتــەی ئامــادە کردنــی کۆنگــرە 
ڕاپۆرتــی کومیتــەی ئامادەکردنــی کۆنگــرەی پێشــکەش کــرد. بــە دوای ئــەوەدا ســکرتێری گشــتیی 
حیــزب هاوڕێــی تێکۆشــەر، مامۆســتا عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە بــۆ پێشــکەش کردنی ڕاپۆرتــی کومیتەی 

ناوەنــدی بانــگ کرایــە پشــتی میکرۆفــۆن.
ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی کورتــە ئاوڕدانەوەیەکــی بــۆ ســەر وەزعــی نێونەتەوەیــی تێــدا بــوو. 
ــە پێ ڕاگەیشــتن  ــووەکان ل ــەوە یەکگرت ــی نەخشــی ڕێکخــراوی نەت ــر بوون ــە چاالک ت ــەو بەشــەدا ل ل
ــی  ــەی جیهان ــی کۆمەڵگ ــگ هاتن ــدێ وەدەن ــە هێن ــدا و ل ــە ناوچەییەکان و چارەســەرکردنی گیروگرفت
ــەو الی جیهــان  ــەم  الو ل ــە ســەر پێشــێل کرانی مافــی مــرۆڤ و ســەرکوتی نەتــەوە بچووکــەکان ل ل
ڕەزامەندیــی دەربڕیبــوو و، ئاواتــی خواســتبوو کــە دەســەاڵتە گەورەکانــی جیهــان قازانجــی ئابووری 
و بازرگانــی و ســتراتێژیی خۆیــان نەکەنــە تەنیــا مێعیــاری هەڵوێســت گرتن بەرامبــەر بــە گیروگرفتــە 
لــەو بەشــەدا ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی درێــژەی شــەڕ و گیروگرفتــە  ناوچەییــەکان. هــەر 
ناوچەییــەکان و دیــاردەی دزێــوی تێرۆریزمــی بــە کۆســپێکی ســەر ڕێــگای جێگیربوونــی ئاشــتیی 

جیهانــی و بەختــەوەری و هێمنیــی گــەالن دانابــوو.
لــە باســی ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســتدا ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی ناخۆشــحاڵیی لــە ئالۆزبوونــەوەی 
پێوەندییەکانــی نێــوان ئیســڕائیل و فەلەســتینییەکان و دەســت پێ کردنــەوەی پێــک هەڵپــڕژان لــە 
نێــوان ئەرتەشــی ئیســڕائیل و هاونیشــتمانە فەلەســتینییەکاندا نیشــان دابــوو و، لــە ســەرکوتی 
بێ ڕەحمانــەی ڕاپەڕینــی خەڵکــی فەلەســتین )انتفاضــە( بــە دەســتی هێــزە نیزامــی و ئینتزامییەکانــی 
ئیســڕائیل بێزاریــی دەربڕیبــوو. هــەر لــەو بەشــەدا ڕاپــۆرت درێــژەی گەمــارۆی ئابــووری لەســەر 
عێراقــی بــە شــتێکی بێ پاســاو و بــە زەبرێــک لــە ژیانــی خەڵکــی عێــراق لــە قەڵــەم دابــوو و، داوای 

ــرێ. ــەواوی هەڵ گی ــە ت ــە ب ــەم گەمارۆی ــوو ئ کردب
لــە لێکدانــەوەی وەزعــی ئێرانــدا ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی ڕوونــی کردبــۆوە کــە قۆڵــی ناســراو 
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بــە ڕێفۆرم خــواز لــە  نێــو دەســەاڵتی فەرمانــڕەوادا تــا ئێســتا کارێکــی بنەڕەتیــی بــۆ دیفــاع لــە مــاف و 
ئازادییەکانــی خەڵــک و دابین کردنــی ئــەو مــاف و ئازادییانــەی نەکــردوە و تەنانــەت لــە زۆر بــارەوە 
نیشــانی داوە کــە زەرفییەتێکــی بەرتەســکی بــۆ پــەرە پێ دانــی ئازادییــەکان هەیــە. لــەو الشــەوە قۆڵــی 
ــازادی، هــەر جــارە  ــە ســەنگەرەکانی ئ ــە ســەر ســەنگەرێک ل ــرش دەکات پاوان خــواز هــەر ڕۆژە هێ
یەکێــک لــە دەنگــە ئــازاد و جودابیــرەکان لــە گــەروودا دەخنکێنــێ و هەتــا دێ زیاتــر ئــەو کەمــە 
ئازادییــە کــە خەڵکــی ئێــران بــە دانــی هــەزاران شــەهید و برینــدار و زیندانــی و تەبعیــد وەدەســتیان 
ــە  ــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرە نەفــرەت و بێزاریــی تونــدی خــۆی ل هێنابــوون، بەرتەســک دەکاتــەوە. ل
موحاکەمــە و زیندانــی کردنــی بەشــێک لــە دڵســۆزترین نووســەران و ڕووناکبیرانــی ئێرانــی بــە 
»تاوان«ـــی حــەق گوتــن یــان بەشــدار بــوون لــە کۆنفڕانســی بێرلینــدا دەربــڕی و، موحاکەمــە و بــە 
بەندکێشــانی کەســانی وەک »ئەکبــەر گەنجــی«، »عەبدوڵــاڵ نــووری«، »یووســف ئەشــکەوەری«، 
»عێزەتوڵــاڵ ســەحابی« و دەیــان شەخســیەتی دیکــە لــە ژنــان و پیاوانــی هەڵبــژاردەی کۆمەڵــی 

ئێرانــی بــە پەڵەیەکــی شــەرم بــە نێوچاوانــی کۆمــاری ئیســامییەوە زانــی.
ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی ئاوڕدانەوەیەکــی خێراشــی بــۆ ســەر وەزعــی کوردســتانی ئێــران و 
وەزعــی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان تێــدا بــوو. لــەو بەشــەدا وێــڕای باســی هەلومەرجــی 
ئێســتای خەباتــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا بــە ڕەســمی ناســرانی مافــی 
ــوو و، هــەر چەشــنە ســەرکوتێکی  ــەو الی کــوردەکان زانیب ــەم ال و ئ ــە مافێکــی بێ ئ ــی ب نەتەوایەتی

دژی گەلــی کــوردی مەحکــووم کردبــوو.
ڕاپــۆرت، ئــەم جــار هاتبــووە ســەر باســی هەڵوێســت و سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران، ئەرکەکانــی ئەندامانــی حیــزب و چاوخشــاندنێک بــە ڕابردووی کار و تێکۆشــانی 
حیــزب لــە ســێ ســاڵی نێــوان دوو کۆنگــرەی 11 و 12دا. لــەو بەشەشــدا هەڵوێســتەکان شــی  کــرا 
بوونــەوە، ئەرکــەکان بــە ڕوونــی دیــاری کــرا بــوون و لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی ئەندامانــی حیــزب و 

ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانــی ڕێــز گیرابــوو.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاری کۆنگــرەدا بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب خرانــە بــەر لێکۆڵینــەوە 
و هێنــدێ دەســکاریی پێویســتیان تێــدا کــرا. لــە دوابەشــی کاری کۆنگرەشــدا ئەندامانــی ئەســڵی 
و جێگــری کومیتــەی ناوەنــدی هەڵ بژێــران کــە هەتــا کۆنگرەیەکــی دیکــە ئەرکــی بەڕێوەبردنــی 

ــە ســەر شــان. ــان دەکەوێت حیزبی
کومیتــەی ناوەنــدی لــە کۆبوونەوەیەکــی کورتــی دوای هەڵ بژیرانیــدا جارێکــی دیکــە بــە تێکــڕای 
دەنــگ هاوڕێــی تێکۆشــەر عەبدوڵــاڵ حەســەن زادەی وەک ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵ بــژاردەوە.
بەیانیی ڕۆژی دووشــەممە 7ـــی ســەرماوەزی 7٩، بەشــدارانی کۆنگرە خۆشــحاڵ لە ســەرکەوتنی 

کۆنگــرە و گەشــبین بــە دواڕۆژی بزووتنــەوەی کــورد گەڕانــەوە شــوێنی کار و تێکۆشــانیان.
ــی  ــران و دۆســتانی حیزب ــان و الیەنگ ــە ئەندام ــرەی دوازدەهــەم ل ــێ ســەرکەوتنی کۆنگ ــرۆز ب پی

ــورد. ــوو دڵســۆزانی ک ــران و هەم ــی کوردســتانی ئێ دێموکرات

کومیتەی ناوەندی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

١٣٧9/9/٧
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ کۆنگرەی دوازدەهەم

4 تا 6ی سەرماوەزی ١٣79ی هەتاوی )٢4 تا ٢6ی نوامبری ٢000( 

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
خوشک و برا بەڕێزەکان! 

نوێنەرانــی ڕێکخــراوە جۆراوجۆرەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە کوردســتان و 
دەرەوەی واڵت!

ــرەی  ــەن کۆنگ ــە الی ــردوودا ل ــاوەی ســێ ســاڵی ڕاب ــە م ــە ل ــەوە، ک ــەی ناوەندیی ــاوی کومیت ــە ن ب
یازدەهەمــی حیزبــەوە ئەرکــی پیــرۆز و جێــی شــانازی و هــەر لەو کاتەدا قورس و پڕ مەســئوولیەتی 
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لــەم قۆناغــە ناســک و دەژوارەی تێکۆشــاندا 
پــێ ســپێردراوە، پــڕ بــەدڵ بەخێراتنتــان دەکــەم و ســەرکەوتنی کۆنگــرەی دوازدەهەمــی حیــزب 
ــوە  ــی ئێ ــەک یەک ــا ســەرکەوتنی ی ــدا و، هەروەه ــی ئەرکەکانی ــاکام گەیاندن ــە ئ ــردن و ب ــە بەڕێوەب ل
ــراوی  ــی هەڵبژێ ــەی ناوەندی ــۆ کومیت ــاوات دەخــوازم. ب ــە ئ ــان ب ــڕای تێکۆشــەرانی حیزبەکەم و تێک
کۆنگــرەی یازدەهــەم جێــگای شــانازییە کــە دوای ســێ ســاڵ کاری سیاســی و ڕێکخراوەیــی ئێســتا 
توانیویەتــی کۆنگرەیەکــی دیکــەی حیزبــی بانگهێشــتن بــکا، تــا هــەم بــە کارنامــەی ڕێبەرایەتیــی 
حیــزب لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا بچێتــەوە و هــەم ڕێبەرایەتییەکــی تــازە بــۆ وەئەســتۆ گرتنــی 
مەســئوولیەت تــا کۆنگرەیەکــی دیکــە هەڵ بژێــرێ. کار و تێکۆشــانی کومیتــەی ناوەنــدی کــە بەشــێکە 
ــە بەرچــاوی نوێنەرانــی بەڕێــزی  ــە بەرچــاو و زۆربــەی هــەرە زۆریشــی ل ــەدا دەخرێت ــەم ڕاپۆرت ل
ــڕ  ــەو هەل ومەرجــە دژوار و پ ــی ئ ــە بەرچــاو گرتن ــە ل ــە ب ــاوەڕی ئێم ــە ب ــە، ب ــرە شــاراوە نیی کۆنگ
گرێ وگۆڵــە کــە بەســەر ناوچــەی تێکۆشــانماندا زاڵــە لــە ســەریەک ســەرکەوتوویە و داوەریــی یــەک 
جاریــش لــەو بارەیــەوە ئەرکــی ئێــوەی تێکۆشــەرە کــە بــە وردی ئــەم ڕاپۆرتــە و تێکــڕای تێکۆشــانی 
حیــزب لــە ســااڵنی نێــوان دوو کۆنگــرەدا هەڵ دەســەنگێنن و حوکمــی خۆتــان دەدەن. ئاشــکرایە کــە 
ــە دەســت هاتبــێ بەرهەمــی کار و تێکۆشــانی تێکــڕای  ــەدا ب ــەو ماوەی هــەر جــۆرە ســەرکەوتنێک ل
کادر و ئەندامانــی حیــزب و ئاکامــی هاوکاریــی هەمــوو ئەندامانــی کومیتــەی ناوەنــدی و بــەکار 
بردنــی ئەقڵــی بــە کۆمــەڵ و کاری بــە کۆمەڵــە. دڵنیــام هەتــا ئــەو گیانــی هــاوکاری و تێکۆشــانە 
بــەردەوام بــێ، حیزبەکەمــان دەتوانــێ هــەر وا ڕووســوور و ســەربەرز و هــەر وا جێــگای متمانــەی 

کۆمەاڵنــی خەڵكــی کوردســتانی ئێــران بــێ.
کۆنگرەی ئێســتامان کە دیســان لە هەل ومەرجێکی ناســکی نێوخۆیی و ناوچەیی و نێونەتەوەییدا 
پێــک دێ، زۆر ئەرکــی گــەورە و قــورس و سیاســی و بەرنامەیــی و تەشــکیاتیی کەوتوونــە ســەر 
شــان. بەجــێ  گەیاندنــی ســەرکەوتووانەی ئــەم ئەرکانــە وەک هەمیشــە بەســتراوەتەوە بــە هەســتی 
ــە بــاس و بڕیارەکانــی ئــەم کۆنگرەیــەدا.  بەرپرســایەتی و بەشــداریی هەمــوو ئەندامانــی کۆنگــرە ل
هەســت کردن بــەو بەرپرســایەتییە کــە مێــژووی کوردســتان و ئێــران و بــە تایبەتــی مێــژووی 
ــە، داوامــان  ــەم کۆنگرەی ــەم قۆناغــەدا خســتوویەتە ســەر شــانی ئێمــە بەشــدارانی ئ حیزبەکەمــان ل
لــێ دەکا کــە پێــش هەمــوو شــتێک و دوای هەمــوو شــتێک بیــر لــە قازانج و مەســڵەحەتی حیزبەکەمان، 
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بزووتنەوەکەمــان، گەلەکەمــان و واڵتەکەمــان بکەینــەوە و هیــچ شــتێکی دیکــە جگــە لــە چارەنــووس 
و دواڕۆژی حیــزب و گــەل بیروبۆچــوون و بڕیارمــان پــێ دیکتــە نــەکا. بــەو ئەزموونــە کــە لــە 
ــەران و  ــە نوێن ــەوەش ل ــەر ئ ــی خــۆم ه ــە حاڵ ــەش ب ــە، ب ــم هەی ــی دێموکرات ــردووی خەباتگێڕان ڕاب
ــە ئاســۆی  ــاوم ل ــە ئێســتاوە چ ــە ل ــەر بۆی ــەم. ه ــاوەڕێ دەک ــە چ ــەم کۆنگرەی ــی ئ ــڕای ئەندامان تێک

ــە. ڕوونــی ســەرکەوتنی کۆنگرەکەمان
لــە نێوئاخنــی کاروبــاری کۆنگــرەدا هاوڕێیــان گــوێ لــەو هەمــوو پەیامــی پیرۆزباییــە دەگــرن 
کــە لــە الیــەن حیــزب و ڕێکخــراو و شەخســییەتە کــورد و ئێرانــی و خارجییەکانــەوە بــۆ کۆنگــرە 
ــەو  ــە و ئ ــان هەی ــە ئێمەی ــان ب ــە دۆســتانی حیزبەکەم ــە ک ــەو متمانەی ــە ئ ــوون و ســەرنج دەدەن هات
چاوەڕوانییەشــیان دەکەوێتــە بەرچــاو کــە لــە دەرەوی حیزبــەوە لێمــان دەکــرێ. باســی ئــەو هەمــوو 
هومێــد و ئــاوات و ئــارەزووەش ناکــەم کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و بەشــێکی زۆر لــە 
ئازادی خوازانــی سەرانســەری ئێــران بــە حیزبەکەمــان و تەنانــەت بــەم کۆنگرەیەیــان بەســتوە. 
ئەمانــەش هان دەرێکــی دیکــەن بــۆ ئــەوەی گرینگــی و قورســیی ئەرکەکانــی ســەر شــانمان هەســت 

پێ بکەیــن و تێ بکۆشــین لــە بەجــێ  گەیاندنیانــدا ڕووســوور دەرچیــن.
وەک هەمــوو جــارێ جێــگای بەشــێک لــە خۆشەویســت ترین ئەندامــان و تێکۆشــەرانی حیــزب لــە 
نێــو بەشــدارانی کۆنگــرەدا بەتاڵــە ئەوانــە ئــەو بەشــە لــە هاوســەنگەرە دڵســۆزەکانمانن کــە یــان لــە 
ڕێــگای ئامانجــە پیرۆزەکانــی حیــزب و گەلــدا گیانیــان بەخــت کــردوە، یــان بــە »تاوان«ـــی دیفــاع لــە 
مــاف و ئازادییــە ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان خراونــە قوژبنــی زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامی 
و بــە پێچەوانــەی بۆچوونــی تەســکی دوژمنانــی ئــازادی، لــە ســەنگەرێکی دیکــەدا درێــژە بــە کار و 
تێکۆشــانی سیاســی بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە بــەرزە ئینســانییەکانیان دەدەن. لە نێو ئــەو هاوڕێیانەدا 
ــە نێومانــدا دیــارە، ڕێــگام بــدەن یــادی تێکۆشــەری نەمــر و خەباتگێــڕی  کــە جێگایــان بــە بەتاڵــی ل
هەرگیــز لــە بیــر نەکــراو کاک »ســەید ســەالم عەزیــزی« ئەندامــی دەفتــەری سیاســی بکەمــەوە کــە 
نیزیکــەی ســاڵ و نیوێــک لەمــەو بــەر لــە جەنگــەی کار و تێکۆشــانی سیاســی و لــە هەڕەتــی تیــن و 
گــوڕی تەمەنیــدا بــە نەخۆشــییەکی لــە نــەکاو مااڵوایــی لــێ خواســتین و داخێکــی گرانــی لەســەر دڵــی 
هەموومــان بەجــێ هێشــت. یــادی کاک ســەالم و هەمــوو ڕێبوارانــی شــەهیدی ڕێــگای ئــازادی بەڕیــز 

و ڕێگایــان بــۆ خەبــات لــە پێنــاوی وەدی هێنانــی ئامانەجەکانیانــدا پــڕ ڕێبــوار بــێ.
لــە کۆنگــرەی 11دا پێش بینــی کــرا بــوو کــە ئــەم کۆنگرەیــە بکەوێتــە ســاڵی 2001ـــی زایینــی. جێــی 
خۆشــحاڵییە کــە توانیمــان پێــش لــە تــەواو بوونــی ســاڵی 2000، واتــە زووتــر لــە کاتــی پێش بینی کراو 
لــە دەوری یــەک کــۆ بینــەوە و کۆنگرەکەمــان کــە بــە هەرحــال یەکــەم کۆنگــرەی ســەدەی بیســت و 
یەکــەم دەبــێ پێــک بێنیــن، هەل ومەرجــی بەســترانی ئــەم کۆنگرەیــە تــا ڕادەیەکــی زۆر تازەیــە. ڕاســتە 
ــی نێوەڕاســت و  ــران و ناوچــەی ڕۆژهەاڵت ــی بەســەر وەزعــی سیاســیی ئێ ئالۆگــۆڕی زۆر بنەڕەت
جیهانــدا نەهاتــوە بــەاڵم بــە تایبەتــی هەل ومەرجــی ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی واڵتەکەمــان بــە هــەر 
ــەوە،  ــی ورد بین ــە ســەرمانە لێ ــە و ل ــی تازەی ــن هەل ومەرجێک ــەوە ســەیری بکەی ــر و بۆچوونێک بی
هەڵــی ســەنگێنین و هەڵوێســت و سیاســەت و بەرنامــەی تایبەتــی تێکۆشــانمان بــە لــە بەرچــاو 
گرتنــی ئــەم وەزعــە دیــاری بکەیــن. پێک هاتنــی ئــەم کۆنگرەیــە و ســەرکەوتنی چاوەڕوان کــراوی لــە 
نێــو ئەندامانــی کۆنگــرە، لــە هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب و لــە تێکــڕای خەڵکــی کوردســتان –کــە بــە 

چــاوی هومێــدوە دەڕواننــە ئــاکام و بڕیارەکانــی- پیــرۆز بــێ.
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وەزعی نێونەتەوەیی:
لێک دانــەوەی تــەواوی هەل ومەرجــی نێونەتەوەیــی هــەم پێویســتی بــە وەخــت و دەرەتانــی زیاتــر 
هەیــە، هــەم کاری پســپۆڕان و شــارەزایانی بــواری سیاســی و ئابــووری و ســتراتێژییە و هەمیــش 
لــە ڕوانگــەی جۆراوجــۆرەوە ســەیری دەکــرێ و ئاکامــی جۆراوجــۆری لــێ  بەدەســت دێ. چونکــە 
قازانجــەکان زۆر جــار دژبــە یەکــن و لــە ئاکامــدا هەڵســەنگاندنی هــەر دیاردەیەکیــش بــە لــە بەرچــاو 
گرتنــی بیــر و بۆچوونــی قازانجــە دژبــە یەکــەکان دەتوانــێ جۆراوجــۆر و تەنانــەت دژبــە یەکیــش 
بــێ، بۆیــە ئــەوەی لێــرەدا دەمانــەوێ باســی بکەیــن تەنیــا هێنــدێ شــتی گشــتیین کــە بــە جۆرێــک بــۆ 
ئێمــە و بــۆ ئاســۆی خەباتەکەمــان گرینگــی و بایەخیــان هەیــە و دەتوانــن لــە ســەر دوورە دیمەنــی 
ــە بــەر  ــەو ڕوانگەیــەوە ئەگــەر وەزعــی نێونەتەوەیــی دەخەین ئاســۆی تێکۆشــانمان کاریگــەر بــن. ل

ســەرنج هێنــدێ دیــاردەی تێــدا بــەدی دەکەیــن بــۆ وێنــە:

١- ملمالنەی هێزەکان: 
لەگــەڵ ئــەوەی دە ســاڵێک بەســەر ڕووخانــی بلووکــی سۆسیالیســتی و تەواوبوونــی شــەڕی 
ســارددا ڕابــوردوە و بــاس لــە جیهانــی یــەک قوتبــی هاتۆتــە گــۆڕێ، هەروەهــا لەگــەڵ ئــەوەی بــە 
ئاشــکرا دەبینــرێ کــە لــە زۆربــەی مەســەلە گرنگــە جیهانــی و ناوچەییەکانــدا ئــەوە ئەمریکایــە کــە 
دوا بڕیــار دەدا، بــە ڕوونــی دیــارە کــە جیهانــی یــەک قوتبــی هێشــتا نەبۆتــە واقعیەتێکــی ســەلمێندراو 
و هێشــتا ملمانەیەکــی تونــد )جارێــک بــە ئاشــکرا و جارێــک بــە نهێنــێ( لــە نێــوان دەســەاڵتە 
گــەورە ئابــووری و نیزامییەکانــدا بــۆ ســەقامگیر کردنــی وەزعیەتــی یــەک قوتبییــان پێشــگیری 
لێ کردنــی لــە ئارادایــە. ئورووپــای ڕۆژئــاوا هەرچەنــد لــە زۆر بــارەوە هــاوکار و هاوپەیمانــی واڵتــە 
یەکگرتووەکانــی ئەمریکایــە و زۆر جاریــش هەڵوێســتەکانی لەگــەڵ هەڵوێســتی ئەمریــکا یەکتــر 
دەخوێننــەوە، بــە جیــددی لــە هەوڵــی ئەوەدایــە کــە کەســایەتیی جیــاواز و ســەربەخۆ لــە نفــووز و 
دەســەاڵتی ئەمریــکا بــۆ خــۆی بپارێــزێ و وەک وەزنەیــەک لــە مەیدانــی سیاســەتی جیهانییــدا خــۆی 
بنوێنــێ. ئــەو هەواڵنــە کــە ئورووپــا چ وەک یەکیەتیــی ئورووپــا و چ وەک هــەر واڵتێکــی ئورووپایــی 
بــە جیــا -ئەگــەر ئینگلســتانی لــێ  دەرکەیــن- لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هێنــدێ گیــر و گرفتــی ناوچەییــدا 
ــدووی  ــێ، بەڵگەیەکــی زین ــی ڕووداوەکان دا بن ــی خــۆی لەســەر ڕەوت ــەوەی شــوێن پێ ــۆ ئ ــدا ب دەی

ئــەو ڕاســتییەن. بــۆ نموونــە:
-ئەگەرچــی ئاشــکرایە کــە نــە ئورووپــای ڕۆژئــاوا و نــە فێدراســیۆنی ڕووســیە، میرات گــری 
یەکیەتیــی شــۆڕەوی کــە لەگــەڵ ئەمریــکا پێکــەوە سەرپەرســتیی ڕەوتــی ئاشــتیی نێــوان ئیســڕائیل و 
واڵتانــی عەرەبییــان دەکــرد نەیان توانیــوە وەک ڕەقیبێکــی بەهێــز لــە بەرامبــەر نفــووز و دەســەاڵتی 
ئەمریــکا لــەو بــوارەدا خۆیــان نیشــان بــدەن. بــەاڵم هەوڵەکانیــان بــۆ نیشــان  دانــی هەڵوێســتی جیــا لــە 
هەڵوێســتی ئەمریــکا بەردەوامــە و تەنانــەت لــە هێنــدێ حاڵەتــدا بــە ئاشــکرا بۆچونــی دژبــە بۆچوونــی 
ئەمریکایــان دەربڕیــوە و لــەو ڕیگایەشــەوە ســەرنجی کۆمەاڵنــی نەتــەوەی عــەرەب و تەنانــەت 

بەشــێک لــە دەوڵەتــە عەرەبەکانیشــیان بــۆ الی خۆیــان ڕاکێشــاوە.
-هەڵوێســتی ئورووپــا بەرامبــەر بــە ئێــران و حکوومەتــی ئیســامی لــە واڵتەکەمانــدا )پێمــان بــاش 
بــێ یــان خــراپ( ئەوەنــدە جیــاوازە لــە هەڵوێســتی ئەمریــکا و تەنانــەت دژبــە هەڵوێســتی ئەمریــکا 
بــوو کــە ئــەو واڵتــە پــاش چەنــد ســاڵ دانانــی جۆرێــک گەمــارۆی ئابــووری لەســەر کۆمــاری 
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ئیســامی هەســتی بــە شــکانی سیاســەتی خــۆی بەرامبــەر بــە ئێــران کــرد و نــەک هــەر سیاســەتی 
»مهــار دوگانــە«ی وەال نــا، بەڵکــوو یــەک الیەنــە بەشــێک لــە تەحریمەکانــی ســەر ئێرانــی ال بــرد و 
چاویشــی لــە زۆر قــەرارداد و ڕێک کەوتنــی بازرگانــی و ئابووریــی دەوڵەتانــی دیکــە لەگــەڵ ئێــران 
ــە  ــە پاشەکشــەی واڵت ــا و ن ــە سیاســەتی هەمیشــەیی ئورووپ ــە ن ــەداوە ک ــەوە ن ــان ب پۆشــی. کارم
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بەرامبــەر بــە ئێــران نەیان توانیــوە کۆمــاری ئیســامی لــە سیاســەتی خــۆ 
پڕچــەک کــردن و ســەرکوت و زەبروزەنــگ لــە نێوخــۆدا و ئاژاوەگێــڕی و تێرۆریــزم و دژایەتیــی 

ڕەوتــی ئاشــتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهانــدا بگێڕنــەوە.
-هەڵوێســتی ئورووپــا لــە بەرامبــەر عێراقیشــدا جیاوازییەکــی بەرچــاوی لەگــەڵ هەڵوێســتی واڵتــە 
یەکگرتــووەکان هەیــە. کار گەیشــتۆتە ڕادەیــەک کــە ئەمریــکا لــە ئەنجومەنــی ئاســایش )شــورای 
امنیت(ـــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانیشــدا ئێســتا هەســت بــە جۆرێــک تەریــک مانــەوە دەکا و 
ئــەو یەک دەنگییــەی جــاران لــە ئەنجومەنــدا بەرامبــەر بــە عێــراق هەبــوو، ئەمــڕۆ لــە نێــو ئەندامانــی 
هەمیشــەیی ئــەو ئەنجومەنەشــدا نابینــرێ. بۆیــە دەبینیــن بــە پێچەوانــەی ویســتی ئەمریــکا گەمــارۆی 
داســەپاو بەســەر عێراقــدا هەتــا دێ شــل تر دەبــێ و هــەر جــارە لــە الیەکــەوە دەنگــی ناڕەزایــی 
بەرامبــەر بــە درێژەکێشــانی ئــەو گەمارۆیــە بــەرز دەبێتــەوە. نیشــتنەوەی ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتــری 
ــی و  ــەو ناڕەزایەت ــی ئ ــی بەغــدا نیشــانەیەکی زەق ــەی نێونەتەوەی ــە فڕۆکەخان ــان ل ــی واڵت فڕۆکەکان

تەنانــەت بەرهەڵســتییەیە.

٢- درێژەی ئاڵۆزییە ناوچەییەکان:  
دیاردەیەکــی بەرچــاو لــە وەزعــی نێونەتەوەییــدا درێــژەی  ئالۆزییــە ناوچەییەکانــە. ڕەنگــە بــە 
ئاســانی بتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەو شــەڕ و کێشــە ناوچەییانــە ئەگــەر هەڵ گیرســانیان ئاکامــی ملمانــەی 
نێــوان هێــزە ناکۆکەکانــی نێوخــۆی واڵتێــک یــان دەوڵەتانــی دراوســێ لــە ناوچەیەک دایــە، لــە تەشــەنە 
کــردن و پــەرە ئەســتاندن و درێــژە کێشــانیاندا شــوێنەواری دەســت تێ وەردانــی دەوڵەتــە گــەورەکان 
بــە ئاشــکرا دیــارە. ئەگــەر چاوێــک بــە لــە بەریــەک ڕاوەســتانی هێــزە نێونەتەوەییــەکان و ســات و 
ســەودایان لەســەر حیســابی هێــزە ناوچەییەکانــدا بخشــێنین، ڕاســتی و دروســتیی ئــەم ئیدعایەمــان 
بــۆ دەر دەکــەوێ. نموونــەی زینــدوو لــە بەریــەک ڕاوەســتان و دوایــە ســازانی ئەمریــکا و ڕووســیە 
ــکا  ــی بێ دەنگــی و بێ هەڵوێســتیی ئەمری ــە قیمەت ــوو، کــە ب ــە مەســەلەی یوگوســاویی پێشــوودا ب ل

و دنیــای ڕۆژئــاوا بەرامبــەر بــە قەاڵچــۆی خەڵکــی لێقەومــاو و بێ دەرەتانــی چیچــان تــەواو بــوو.
لــەو نێوانــەدا دوو دیــاردەی جێــگای پەســەند لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئاڵۆزییــە ناوچەییەکانــدا دێنــە 
بەرچــاو کــە ئەگــەر درێژەیــان هەبــێ و پەرەیــان پــێ بــدرێ، دەتوانیــن هیــوادار بیــن کــە هــەم بــۆ 
پێوەندییــە نێونەتەوەییــەکان و هــەم بــۆ گەالنــی بچــووک و کــەم دەســەاڵت ئاکامــی بەســوودیان لــێ 
وەر بگیــرێ. یەکــەم دیــاردە چاالک تــر بوونــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکان لە چارەســەرکردن 
یــان هەوڵــی چارەســەرکردنی گیــر و گرفتــە ناوچەیــی و نێونەتەوەییەکان دایــە. نەخشــێکی چــاالک 
ــەو  ــی ئاســایش و ســکرتێری گشــتیی ئ ــەدا کــۆڕی گشــتی و ئەنجومەن ــەو ماوەی ــە ل ــەر ک و کاریگ
ڕیکخــراوە لــە مەیدانــی سیاســەتی جیهانــی و هەوڵی چارەســەری گیــر و گرفتەکانی نێوان دەوڵەتاندا 
ــە و هــەم شــوێنەواری باشــی لەســەر  ــەدا کەم وێنەی ــەو ڕێکخراوەی ــژووی ئ ــە مێ ــە، هــەم ل گێڕاویان

ئــارام کردنــەوەی وەزع و خــاو کردنــەوەی گرژیــی ئــەم یــان ئــەو ناوچەیــە لــە جیهانــدا دانــاوە.
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ــە ســەر پێشــێل کرانی  ــک شــوێن ل ــە هێندێ ــی ل ــەی جیهان ــە کۆمەڵگ ــە ک ــەم ئەوەی ــاردەی دووه دی
مافــی مــرۆڤ هاتۆتــە دەنــگ و بــە قازانجــی گەالنــی زۆر لێ کــراو دەســت بــەکار بــووە. ئەگــەر ئــەو 
جــۆرە دەســت بــەکار بوونــە نەبووایــە، کــەس نەی دەتوانــی پێش بینــی بــکا کــە گەالنــی بۆســنی، 
کۆســۆڤۆ، تیمــۆری ڕۆژهــەاڵت لەگــەڵ چ چارەنووســێکی خەمنــاک و دڵتەزێــن بــەرەو ڕوو دەبــوون. 
ئــەم ڕاســتییە دەمــان گەیەنێتــە ئــەو ئاکامــە کــە پێویســتە ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی گەالنــی بن دەســت 
و یــەک لــەوان گەلــی کــورد هەوڵێکــی چاالکانەتــر بــدەن بــۆ ئــەوەی نێوەرۆکــی داخــوازە ڕەواکانیــان 
باش تــر لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییــەکان بگەیەنــن وکارێکــی وا بکــەن کــە کۆمەڵگــەی جیهانــی 
بــۆ دیفــاع لــەو داخــوازە ڕەوایانــە بێتــە مەیــدان و ڕێــگا نــەدا دەوڵەتــە زۆردارەکان بــە نــاوی ئــەوە 
کــە ئــەو جــۆرە مەســەالنە نێوخۆییــن و کــەس بــۆی نییــە دەســتیان تــێ وەر بــدا، لــەوە زیاتــر درێــژە 

بــە ســەرکوت و قەاڵچــۆی بێ بەزەییانــەی ئــەو گەالنــە بــدەن.

٣- تێرۆریزم:
ــان  ــاش دەی ــارە و پ ــەوە دی ــە ســیمای کۆمەڵگــەی جیهانیی ــو ب ــە وەک دیاردەیەکــی دزێ شــتێک ک
ســاڵ بــە نــاو بەربەرەکانــی لەگــەڵ کــردن، ئەگــەر پــەرەی نەگرتبــێ کەمــی نەکــردوە، دیــاردەی دژی 
ــا ئێســتا تاریفێکــی ڕوونــی  ــدا هەت ــە جیهان ــە تێرۆریــزم ل ئینســانی تێرۆریزمــە. ڕاســتییەکەی ئەوەی
لــێ  نەکــراوە و بۆچوونێکــی وەک یــەک و یەک ڕەنگــی لــە بــارەوە دروســت نەبــووە. دەتوانیــن بڵێیــن 
ــەدژی  ــە ب ــەن ک ــاو دەب ــزم ن ــە تێرۆری ــە ب ــەو کاران ــا ئ ــەکان تەنی ــەت و الیەن ــز و دەوڵ ــەی هێ زۆرب
خۆیــان و بــە قازانجــی خۆیــان بەڕێــوە دەچــن. چونکــە هێندێــک الیــەن لــە حاڵێکــدا لــە کردەوەیەکــی 
بچووکــی تێرۆریســتی کــە بــەدژی خۆیــان دەکــرێ هاواریــان دەگاتــە ئاســمان، بۆخۆیــان پەنــا بــۆ 

ــەن. ــر و دژی ئینســانیی تر دەب ــر، بێ بەزەییانەت ــردەوەی تێرۆریســتیی بەرباڵوت ک
لــە الیەکــی دیکــەوە دەبینیــن هێندێــک لــە دەوڵەتــان کــە چووک تریــن زەبر کە لە الیــەن نەیارانیانەوە 
لێیــان دەدرێ بــە تێرۆریــزم نــاو دەبــەن، لــە نێوخــۆ و دەرەوە و جــاری وایــە بــە ســەدان و 
تێرۆریســتی  کــردەوەی  بێ شــەرمانەترین  خۆیــان  ســنوورەکانی  لــە  دوور  کیلۆمیتــر  هــەزاران 
ئەنجــام دەدەن. نموونــەی هــەرە ناســراو و بەرچــاوی ئــەو جــۆرە دەوڵەتانــە کۆمــاری ئیســامیی 
ئێرانــە. حکوومەتــی ئێــران کــە لــە مــاوەی تەمەنــی پــڕ تــاوان و پــڕ شــوورەیی خۆیــدا بــە ســەدان و 
هــەزاران کەســی لــە باش تریــن و ســالم ترین هاونیشــتمانانی ئێمــە لــە ئێــران و لــە واڵتانــی دراوســێ 
و تەنانــەت لــە دوورتریــن واڵتانــی جیهانــدا تێــرۆر کــردوە، بێ شــەرمانە خــۆی بــە »قوربانیــی 
تێرۆریــزم« دەناســێنێ. ئــەو دەوڵەتــە کــە لــە ســاڵدا ســەدان میلیــۆن دۆالر لــە داهاتــی واڵت ســەرفی 
ــی  ــە دەســتە و تاقمــە تێرۆریســتییەکان و ناردن ــی تاقمــی تێرۆریســتی و کۆمــەگ ب پەروەردەکردن
تێرۆریــزم و تێرۆریســت بــۆ واڵتــان دەکا، لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە جیهانییەکانــدا خــۆی وەک یەکێــک لــە 
شــێلگیرترین الیەنگرانــی خاشــە بڕکردنــی تێرۆریــزم لــە قەڵــەم دەدا و تەنانــەت بەشــێکی هەرچەنــد 
کــەم لــە بیــروڕای گشــتییش بــە فریــو دەبــا. بــە بــاوەڕی ئێمــە هــۆی بنەڕەتیــی خاشــە بــڕ نەبوونــی 
دیــاردەی تێرۆریــزم و تەنانــەت پەرەگرتــن و مۆدیــرن بوونــی لــە دوو واقعیەتــدا خــۆ دەر دەخــا:

یەکــەم ئەوەیــە کــە زۆر لەوانــەی هەوڵــی خاشــە بڕکردنــی تێرۆریــزم دەدەن و زۆر جاریــش 
ــاردە تێرۆریســتییەکان ناکــەن و وەک یــەک  ــدا ڕاســت وێژن، بــە چاوێــک ســەیری دی ــە نیازەکەیان ل
بەگژیانــدا نایەنــەوە. بــۆ وێنــە ئەگــەر ڕێکخراوێکــی ئۆپۆزیســیۆن کردەوەیەکــی تێرۆریســتی بــەدژی 



کۆنگرەی دوازدە

206

دەوڵەتێــک ئەنجــام دەدا بــە تونــدی مەحکوومــی دەکــەن و هــات و هــاواری دنیــای لــە ســەر وەڕێ 
دەخــەن. کەچــی ئەگــەر دەوڵەتەکــە پێــش ئــەو کردەوەیــە  یــان دواتــر تێرۆرێکــی چەندیــن بەرامبــەر 
گەورەتــر و دزێوتــر بــەدژی ڕێکخراوەکــەی ئۆپۆزیســیۆن بەڕێــوە بــەرێ، گرێیــەک نایەتــە نێــو 

ــەوە.   ــدا دەدەن ــەردەی بێ دەنگــی بەســەر هەواڵەکەی ــان و چەندیــش بکــرێ پ چاوانی
ڕێکخــراوی  و  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵگــەی  تەنانــەت  و  دەوڵەتــان  کــە  ئەوەیــە  دووهەمیــش 
ــە  ــە وشــک کردنی ڕەگ، ڕیشــەی تێرۆریــزم و ل ــەوە ل ــە جیاتــی بیرکردن نەتەوەیەکگرتووەکانیــش ل
نێــو بردنــی هۆیەکانــی پەنــا بــردن بــۆ تێرۆریــزم، زیاتــر ســەرنج دەدەنــە بەربەرەکانــی لەگــەڵ 
ئاکامــەکان و هــەر حاڵەتێــک بــە جیــا و بــە دوور لــە تەواوەتــی دیاردەکــە دەخەنــە بەربــاس و 
ســەرنج. نامانــەوێ بگەڕێینــەوە ســەر ڕیشــەی تێرۆریــزم و مێــژووی ســەرهەڵ دانی ئــەو دیاردەیــە. 
بــەاڵم شــک لــەوەدا نییــە کــە ئەگــەر ڕەفتــاری هێندێــک دەوڵەتــی تێرۆریســت پەروەری لــێ  دەرکەیــن، 
دیــاردەی تێرۆریــزم لــە ســەردەمی ئێســتادا بەشــی زۆری لــە زوڵــم و زۆری دەوڵەتــەکان و 
نابەرابەریــی دووالیەنــەی ناکۆکییەکانــەوە ســەرچاوە دەگــرێ. واتــە ڕێکخراوێکــی ئۆپۆزیســیۆن 
ــە ڕوو  ــای ڕووب ــەرازووی هێزیشــدا توان ــە ت ــم و زۆرێکــی مێژوویــی دەکا و ل ــە زوڵ کــە هەســت ب
بوونــەوە لەگــەڵ هێــزە دەوڵەتییــەکان لــە خۆیــدا نابینــێ، پەنــا دەباتــە بــەر کــردەوەی تێرۆریســتی، تــا 

ــدا. ــەت ب ــزی دەوڵ ــە هێ ــک ل ــێ زەبرێ ــە خــۆی بەجــێ بێڵ ــەوەی شــوێنەوارێک ل ــێ بێ ئ بتوان
بــەو پێیــە کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی بــۆ خاشــە بڕکردنــی دیــاردەی تێرۆریــزم پێویســتە هــەوڵ بــدا 
ڕیشــەی نابەرابەرییــەکان وشــک بــکا و ڕێــگا نــەدا ئەوانــەی بەهێزتــرن، مافــە ڕەواکانــی بێ هێــزەکان 
لەژێــر پــێ بنێــن و ئــەو گــرێ دەروونییانــە لەوانــدا دروســت بکــەن کــە بــۆ ئەســتاندنەوەی تۆڵــەی 
بەشــێک لــە نابەرابەرییــەکان پەنــا بــۆ ئــەو کــردەوە ناپەســەندە بــەرن و زۆر جــار لــە جیاتــی ئــەوەی 
زیانێــک بــە ســەبەب کارانی ئــەو زوڵــم و بێ  عەداڵەتییانــە بگەیەنــن، گیــان و ماڵــی خەڵکــی بێ گونــاح 

بدەنــە بــەر پەالمــار و خوێنــی بــە ناحــەق بڕێــژن.

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست: 
ــەر  ــە ه ــە ل ــە ک ــەم ئەوەی ــارەوە پێویســتە. یەک ــە دوو ب ــا ل ــە جی ــی نێوەڕاســت ب باســی ڕۆژهەاڵت
لــە  دنیــا و  لــە ســتراتێژیی دەوڵەتــە گەورەکانــی  ناوچەیــە  ئــەم  بــۆی بڕوانیــن  ڕوانگەیەکــەوە 
لێک دانــەوە نێودەوڵەتییەکانــدا بایەخێکــی تایبەتیــی هەیــە. ئــەم ناوچەیــە هــەم لــە بــاری ســتراتێژی و 
»سوق الجیشی«ـــیەوە گرنگــە، چونکــە ســێ  ڕێیانی ســێ قــاڕڕەی گرینگــی جیهــان، ئاســیا و ئەفریقــا 
ــە تایبەتــی  ــەکان ب ــر زەمینیی ــە، هەمیــش ســەرچاوەیەکی یەک جــار گرینگــی ســامانە ژێ و ئورووپای
نەوتــە و زیاتــر لــە ٥0%ی پاشــەکەوتی نەوتــی جیهــان لــەو ناوچەیــەدا هەڵ کەوتــوە. بێجگــە لــەوەش 
ــۆ  ــە ب ــە بازاڕێکــی بەرین ــەو پێی ــە و ب ــی جیهان ــن ناوچەکان ــە دەوڵەمەندتری ــک ل ــدە یەکێ ــەم مەڵبەن ئ
ــوو  ــران و هەم ــە ئێ ــەوە ک ــەم ئ ــی پێشــکەوتوو. دووه ــەوەی شــتومەکی ســەنعەتیی واڵتان قاڵ کردن
واڵتانــی دیکــەی کوردنشــین لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هەڵ کەوتــوون و شــتێکی ڕوونــە کــە 
هــەر ئالوگۆڕێکــی بــاش یــان خــراپ لــەم ناوچەیــەدا ڕوو بــدا ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ دەتوانــێ 
ــی  ــی لەســەر خەبات ــە تایبەت ــان و ب ــان و چارەنووســی گەلەکەم ــی واڵتەکەم شــوێن لەســەر وەزع
حیزبەکەمــان دابنــێ. لــە هەل ومەرجــی ئێســتای ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا چەنــد مەســەلەیەک جێــگای 

ئــاوڕ لێ دانــەوەن:
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١- وتووێژەکانی ئاشتی:
مەســەلەی هــەرە گەرم وگــوڕ و جێــگای بایەخــی گەالنــی ناوچــە و کــۆڕ و کۆمەڵــە جیهانییــەکان 
لــە بارودۆخــی ئێســتادا مەســەلەی وتووێژەکانــی ئاشــتی لــە نێــوان ئیســڕائیل و واڵتانــی عەرەبییــدا 
و بــە تایبەتــی مەســەلەی فەلەســتینە. وەک دەزانیــن وتووێــژی نێــوان ئیســڕائیل لــە الیــەک و دەوڵەتــە 
عەرەبییەکانــی خەتــی پێشــەوەی جەبهــە لــە الیەکــی دیکــە لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا هەتــا هاتــوە 
ــاوی وتووێــژی  ــرێ ن ــدی شــتێک نابین ــەک کــە ئی ــە جێگای ــەرەو دوا کشــاوەتەوە و ئێســتا گەیوەت ب
ــردوودا ســەرنجی  ــە دوو-ســێ ســاڵی ڕاب ــەوەی ل ــرێ. ئ ــوان عــەرەب و ئیســڕائیلی لەســەر دابن نێ
ــەالی  ــەوڵ و تەق ــش ه ــی زۆری ــا ڕادەیەک ــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە و ت ــی ب ــە پێوەندیی دارەکان الیەن
لــە پێنــاودا دراوە تەنیــا مەســەلەی فەلەســتینە کــە زۆر جــار بــە »مەســەلەی مەرکەزیــی عــەرەب« 
نــاو دەبــرێ لــە دوای هەڵبژاردنەکانــی ئیســڕائیل و هاتنــەوە ســەر کاری حیزبــی کرێــکار لــەو 
واڵتــەدا ئــەو ئومێــدە لــە الی زۆر لــە چاودێرانــی سیاســی پێــک هاتبــوو کــە بــە پێــی ئــەوەی ئــەو 
حیزبــە بــە »میانــەرو« ناســراوە و هــەر لەوکاتــەدا بــە الیەنگــری چارەســەری ئاشــتی خوازانەی 
گیروگرفتــی عــەرەب و ئیســڕائیل دانــراوە و وتووێژەکانــی نێــوان ئیســڕائیل و فەلەســتینییەکانیش 
لەســەر دەســتی ڕێبەرانــی ئــەم حیزبــە هاتوەتــە ئــاراوە، ڕەوتــی وتووێــژ بــۆ چارەســەری مەســەلەی 

ــە ماوەیەکــی نیزیکــدا بگاتــە قۆناغــی یەک جــاری. فەلەســتین زیاتــر بکەوێتــە ســەر گــەڕ و ل
کەچــی بــە پێچەوانــەی ئــەو بۆچوونــە گەش بینانەیــە زۆر زوو دەر کــەوت کــە ســتراتێژیی گشــتیی 
ڕێبەرانــی ئیســڕائیل بــە هــەر دوو حیزبــی ســەرەکیی ئــەو واڵتــەوە )لیکــوود و کرێــکار( جیاوازییەکی 
ئەوتــۆی نییــە و لــە ڕوانگــەی هەمــووی ئــەو ڕێبەرانــەوە ئیســڕائیل هەقــی حاکمیەتی تەواوی بەســەر 
هەمــوو ناوچــە داگیرکراوەکانــی فەلەســتیندا هەیــە و ئــەوەی دەدرێ بــە فەلەســتینییەکان ناتوانــێ لــە 
ســنووری خودموختارییەکــی تەســکی نێوخۆیــی بەبــێ هیــچ چەشــنە حاکمیەتێکــی نیشــتمانی تێ پــەڕ 
بــکا. ئەهــوود بــاراک ئەگەرچــی بــە ڕواڵــەت ژێســتێکی ئاشــتی خوازانەی لــە خــۆی نیشــان دەدا، 
ــای  ــۆ هەمــوو دنی ــژدا ب ــی وتووێ ــەواوی خولەکان ــە ت ــردوودا و ل ــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕاب ــەاڵم ل ب
دەرخســت کــە جێ نشــینێکی باشــی بنیامیــن نەتانیاهوویــە و لــە ماهیەتیــدا نییــە مافــە ڕەواکانــی 
خەڵکــی فەلەســتین بــە ڕەســمی بناســێ و دەرەتــان بــۆ ئاشــتییەکی بــەردەوام و عاداڵنــە لــەو 

ناچەیــەدا بڕەخســێنێ.
واڵتانــی عەرەبــی کــە لــە تێئۆرییــدا ڕەنگــە بــە پاڵ پشــتێک بــۆ خەباتــی گەلــی فەلەســتین لــە پێنــاوی 
وەدەســت  هێنانــی مافەکانیــدا بناســرێن لــەو ماوەیەشــدا هــەر وەک ڕابــردوو نەیان توانیوە نەخشــێکی 
کاریگــەر لــە چارەســەری »مەســەلەی مەرکەزیــی عەرەب«ـــدا لــە خۆیــان نیشــان بــدەن و بــەو 
هەمــوو ئیمکاناتــە ئابــووری و ئینســانییەوە کــە هەیانــە ببنــە ئامرازێکــی فشــار لەســەر ئیســڕائیل و 
پشــتیوانەکانی. لــە هەمــووی گرینگ تــر دەوڵەتــە عەرەبییــەکان لــە نێــو خۆیانــدا ئەوەنــدە دوچــاری 
چەنددەســتەیی و دووبەرەکییــن کــە چاوەڕوانیــی هیــچ هەڵوێســتێکی هاوبەشــیان لــێ  ناکــرێ. هــەر 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئیســڕائیلدا دەوڵەتــی عەرەبــی هــەن کــە هــەر چەشــنە بەرەنــگار بوونەوەیەکــی 
دیپلۆماســییش لەگەڵ ئیســڕائیل ڕەت دەکەنەوە و هێندێ دەوڵەتیش هەن کە خوازیاری ســڕینەوەی 
ئیســڕائیل لــە ســەر نەخشــەی جوغرافیــان. ڕەنگــە هیــچ ئینســانێکی مەســئوول خوازیــاری بەرەنــگار 
بوونەوەیەکــی چەکدارانــە لەگــەڵ ئیســڕائیل کــە بێ گومــان ڕووبــە ڕوو بوونــەوە لەگــەڵ ئەمریــکاش 
لەگــەڵ خــۆی دێنــێ، نەبــێ. بــەاڵم ئاشــکرایە کــە واڵتانــی عەرەبــی بــە مەرجێــک یەک هەڵوێســت و 
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یەکگرتــوو بــن دەتوانــن هــەر بــە ڕێــگای غەیــرە نیزامییــدا ئیســڕائیل و پارێزەرانــی ئیســڕائیل ناچــار 
بکــەن مــاف و ئیمتیازێکــی بەرچاوتــر بــدەن بــە فەلەســتینییەکان.

و  ئیســڕائیل  نێــوان  ئاشــتیی  ڕەوتــی  ئەمریــکاش وەک سەرپەرســتی  یەکگرتووەکانــی  واڵتــە 
فەلەســتینییەکان بــە داخــەوە زۆر کــەم لــە ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ ناچارکردنــی ئیســڕائیل بــە قەبووڵــی 
داخــوازە ڕەواکانــی گەلــی فەلەســتین کەلکــی وەرگرتــوە و تەنانــەت کەمیــش وا بــووە نەخشــی 
نێوبژیوانێکــی بێ الیــەن یــاری بــکا. لەبــەر هێنــدێ هــۆی ناســراو ئەمریــکا بــە کــردەوە الیەنــی 
ئیســڕائیلییەکانی گرتوە و ئەوانی لە گرتنەپێشــی سیاســەتێکی توند و الســارانەدا دڵگەرم تر کردوە. 
بــۆ ئیســباتی ئــەم ئیدیعایــە ڕەنگــە هــەر ئەوەنــدە بــەس بــێ کــە بزانیــن ئیســڕائیل تــا ئێســتا ملــی بــۆ 
جێ بەجێ کردنــی بڕیارنامــەی 242ی ئەنجومەنــی ئاسایشــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ڕا 
نەکێشــاوە، کەچــی ئەمریــکا و شەخســی ســەرکۆمار، بیــل کلینتــۆن هەمــوو جــارێ وا نیشــان دەدەن 
کــە ئەهــوود بــاراک نەرم تــرە و ئیمتیــازی زۆرتــری داوە و ئــەوە یاســر عەرەفــات و ڕێبەرایەتیــی 

فەلەســتینن کــە نایەڵــن ڕەوتــی ئاشــتی بــەرەو پێــش بچــێ.
چەنــد مانــگ لەمــەو بــەر ئیســڕائیل بڕیــاری دا پــاش بیســت ســاڵ داگیرکردنــی بەشــێک لــە خاکــی 
جنووبــی لوبنــان هێزەکانــی لــەو واڵتــە بەرێتــە دەر. ئــەم کارە هــەروەک هەقــی خــۆی بــوو لەگــەڵ 
پێشــوازیی کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســییەکان بــەرەو ڕوو بــوو. لــەوەدا هــەم ئیســڕائیل توانــی کەلکێکــی 
زۆری تەبلیغاتــی بــۆ خــۆی وەرگــرێ و خــۆی بــە الیەنێکــی نەرم تــر لــە گیــر و گرفتەکانــی ئیســڕائیل 
و عەرەبــدا لــە قەڵــەم بــدا، هــەم حیزبوڵــاڵی لوبنانیــش بەهــرەی چاکــی وەرگــرت و لــە ڕێکخراوێکــی 
ــەاڵم  ــان. ب ــی لوبن ــی جنووب ــی ڕزگارکردن ــە قارەمان ــوو ب ــاری تێرۆریســتییەوە ب ــە ڕەفت ــار ب تۆمەتب
ئەگــەر لــە سەرەتاشــەوە بــۆ زۆر کــەس ڕوون نەبــوو، دوایە بۆ هەمووان دەرکەوت کە کێشــانەوەی 
ــووە.  ــی ئیســڕائیل نەب ــی و ئاشــتی خوازیی ڕێبەران ــەر نیازپاک ــان لەب ــە لوبن ــی ئیســڕائیل ل هێزەکان
بەڵکــوو ئیســڕائیل ئــەو کارەی بۆیــە کــردوە کــە لــە الیــەک خــۆی لــەو چــااڵوە کــە بــە دەســتی خــۆی 
بــۆ خــۆی هەڵ کەندبــوو ڕزگار بــکا و کۆتایــی بــەو گیــر و گرفتانــە بێنــێ کــە بوونــی هێزەکانــی لــە 
ــە الیەکــی  ــوون، ل ــە و دانیشــتووانی شــیمالی ئیســڕائیل پێــک هێناب ــەو هێزان ــۆ ئ ــان ب ــی لوبن جنووب
دیکــەش بــەو هەنــگاوە هەڵوێســتی خــۆی بەرامبــەر بــە ســووریە بەهێــز بــکا و هــەر نەبــێ بەشــێک لــە 
بیانــووی بوونــی هێزەکانــی ســووریە لــە لوبنــان لــە دەســتی ئــەو واڵتــە دەربێنــێ. ئەمــە لــە حاڵێکــدا 
بــوو کــە ئیســڕائیل دەبــوو بــە پێــی بڕیارنامــەی ژمــارە ٣٣٨ـــی ئەنجومەنــی ئاســایش دە ســاڵ 

پێش تــر هێزەکانــی لــە جنووبــی لوبنــان کێشــابایەوە.
پــاش تێ پــەڕ بوونــی حــەوت ســاڵ بــە ســەر ئیمــزای ڕێک کەوتن نامــەی واشــینگتۆندا و دوای چەنــد 
دەور وتووێــژی ڕاســتەخۆی نێــوان عەرەفــات و باراکــدا بــە سەرپەرســتیی بیــل کلینتــۆن و دوای 
ــی  ــی دەوڵەت ــژەکان و دامەزران ــاکام گەیشــتنی وتووی ــە ئ ــۆ ب ــراو ب ــاوەی دیاری ک ــی م ــەواو بوون ت
فەلەســتینن )1٣ی  ســێپتامبری 2000( و درێژکردنــەوەی ئــەو مۆڵەتــە لــە الیــەن فەلەســتینییەکانەوە، 
لــە مانگــی ڕەزبــەری ڕابــردوودا بــە ســەردانی ئاریێــل شــارۆن ســەرۆکی بــەرەی لیکــوود لــە »بیــت 
المقــدس« دەورێکــی دیکــە لــە بێــزاری دەربڕینــی فەلەســتینییەکان و نائارامــی لــە ناوچــە داگیــر 
کراوەکانــدا دەســتی پێ کــرد. دەوڵەتــی »کرێــکار«ی ئەهــوود بــاراک بــە چەشــنێک بەرەنــگاری 
»انتفاضە«، ڕاپەڕینی فەلەســتینییەکان بۆوە کە لە ڕاســتییدا بە ڕاگەیاندنی شــەڕ بەدژی فەلەســتین 
و ڕەوتــی ئاشــتی دادەنــرا. تانــک و هێلی کۆپتێرەکانــی ئیســڕائیل بێ پــەروا کەوتنــە بۆمبارانــی شــار و 
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شــارۆچکە و بنکــە و پێگــە و تەنانــەت مزگــەوت و شــوێنە پیرۆزەکانــی فەلەســتین و بــەو جــۆرە کــە 
هەواڵدەرییــەکان ڕایــان گەیانــد لــە ماوەیەکــی کورتــدا زیاتــر لــە چــوار هــەزار فەلەســتینییان شــەهید 
و برینــدار کــرد و بــە دەیــان میلیــۆن دۆالر زیانــی ماڵییــان بــەو خەڵکــە بێ دەرەتانــە گەیانــد. کەچــی 
لــەو حاڵەشــدا ئەمریــکای نێوبژیــوان نــەک هــەر ناڕەزایەتییەکــی لــە سیاســەت و ڕەفتــاری ئیســڕائیل 
ــی  ــە ئەنجومەن ــە ناســاند و ل ــەو تێک هەڵچوونان ــۆی ئ ــە ه ــوو فەلەســتینییەکانی ب ــڕی، بەڵک دەر نەب

ئاسایشیشــدا دژی مەحکووم کردنــی ئیســڕائیل وێســتا.
پێداگرتنــی ئەهــوود بــاراک لەســەر پێک هێنانــی حکوومەتــی هاوبــەش لەگــەڵ شــارۆن و ڕاگرتنــی 
ڕەوتــی وتووێژەکانــی ئاشــتی لەگــەڵ فەلەســتین ئــەو فکــرە بەهێــز دەکــەن کــە هــەر لــە ســەرەتادا 
ســەردانی شــارۆن لــە »بیت المقــدس« بەرنامەیەکــی نەخشــە بــۆ کێشــراو بــە مەبەســتی قەڵســە 
گێــڕان لــە فەلەســتینییەکان و بیانــوو دەســت کەوتــن بــۆ ســەرکوت و ڕاگرتنــی ڕەوتــی وتووێژەکانــی 
ئاشــتی بووبــێ. بــەم جــۆرە ئێســتا دەورێکــی تــازە و پــڕ مەترســی لــە ئاڵــۆزی لــە نێــوان ئیســڕائیلی و 
فەلەســتینییەکاندا دەســتی پــێ کــردوە کــە ئاکامەکانــی بــە هیــچ کــەس پێش بینــی ناکرێــن و ئەگەرچــی 
تــا ئێــرە )بــە تایبەتــی بــە ســەرنج دان بــە ڕیــزی نایەکگرتــووی واڵتانــی عەرەبــی و ئاکامەکانــی 
کۆنفڕانســی قاهیــرە( وێ ناچــێ شــەڕێکی تــازە لــەو ناوچــەدا هــەڵ گیرســێ. بــەاڵم کەم تریــن تشــت 
کــە لێــی چــاوەڕوان دەکــرێ ئیفلیــج بوونــی یەکجاریــی ڕەوتــی ئاشــتی و درێــژەی مەینەتییەکانــی 
خەڵکــی فەلەســتین و ڕژانــی خوێنــی ژمارەیەکــی یەک جــار زۆر لــە خەڵکــی بێ دیفاعــی فەلەســتینە.
ئێمــە وێــڕای بــە پــەرۆش بــوون بــۆ پاراســتن و سەرخســتنی ڕەوتــی ئاشــتی لــە نێــوان ئیســڕائیل 
ــە بەرامبــەر لووت بــەرزی و مەزنی خوازیــی  و واڵتانــی عەەربییــدا خۆڕاگریــی خەڵکــی فەلەســتین ل
ئیســڕائیلدا بــە شــتێکی ڕەوا و پیــرۆز دەزانیــن و لــەو باوەڕەدایــن کــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی و 
ــی ڕێکخــراوی  ــی فەلەســتین و بڕیارەکان ــی خەڵک ــۆ مافەکان ــز ب ــەورەکان پێویســتە ڕێ دەســەاڵتە گ
نێونەتەوەیــی دابنێیــن و بــە هەمــووان فشــار بــۆ دەوڵەتــی ئیســڕائیل بێنــن تــا دەســت لــە کوشــتاری 
خەڵکــی بێ دیفــاع هەڵ گــرێ و لــە ڕێــگای بەڕەســمی ناســینی حاکمیەتــی خەڵکــی فەلەســتینەوە 
بناغــەی ئاشــتییەکی عاداڵنــە و بــەردەوام لەگــەڵ ئــەو خەڵکــە و تێکــڕای واڵتانــی عەرەبــی دابڕێــژێ. 
تاقی کردنــەوە نیشــانی داوە کــە ئیســڕائیل هەرچەندیــش لــە بــاری نیزامییــەوە لــە فەلەســتنییەکان و 
ســەرجەم واڵتانــی عەرەبــی بەهێزتــر بــێ، ناتوانــێ لــە ڕێــگای زەبــر و زەنگــەوە ئــەو گەلــە قارەمــان و 
ماف خــوازە ســەرکوت بــکا و وازی پــێ لــە داخوازەکانــی بێنــێ. کەوایــە بــە قازانجــی خۆشــیەتی کــە 
جارێــک بــۆ هەمیشــە کۆتایــی بــە ڕووبــە ڕوو بوونــەوە لەگــەڵ فەلەســتینییەکان بێنــێ و پێوەندییەکــی 
ئوســوولی لەســەر بناغــەی مافــی بەرامبــەر و مافــی دراوســێیەتی لەگــەڵ هەمــوو واڵتانــی عەرەبــی 

دامەزرێنــێ.

٢- کەمتربوونەوەی ئاڵۆزی لە ناوچەدا: 
ئەگــەر وەزعــی ئێســتای فەلەســتین و پێوەندییەکانــی نێــوان ئیســڕائیل و فەلەســتینی لــێ دەرکەیــن، 
یەکێــک لــە بەرچاوتریــن دیاردەکانــی ئەمــڕۆی ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت کــەم بوونــەوەی ئاڵــۆزی لــە 
پێوەندیــی نێــوان دەوڵەتانــی ناوچەکەدایــە. لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا باش بوونێکــی بەرچــاو 
لــە پێوەندییەکانــی نێــوان تورکیــە و ســووریە، ئێــران و عەرەبســتانی ســعوودی، ئێــران و میرنشــینە 
یەکگرتووەکانــی عــەرەب و ئێــران و عێراقــدا بــەدی هاتــوە. جێــگای ســەرنجە کــە بەشــی زۆری ئــەو 
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پێوەنــدی باش بوونەوەیــە بێ نێوبژیوانیــی الیەنــی ســێهەم و بــە وتووێــژ و چاوپێکەوتنــی ڕاســتەخۆ 
لــە نێــوان بەرپرســانی الیەنــە ناکۆکەکانــدا پێــک هاتــوە. کەوایــە ئــەوەی ڕووی داوە دەکــرێ زیاتــر 
بــە بەرهەمــی هێنــدێ لێکدانــەوەی نێوخۆیــی و لــە بەرچــاو گرتنــی هێنــدێ تاکتیکــی کاتــی، یــان 
قازانجــی هاوبەشــی نێــوان الیەنــەکان دابنێیــن. ئێمــە بــە نــۆرەی خۆمــان کەم تــر بوونــەوەی گــرژی و 
ناکۆکــی لــە پێوەندییــە ناوچەیــی و نێونەتەوەییەکانــدا بــە دەســکەوتێک بــۆ ئاشــتیی جیهانــی دەزانیــن 
و پێشــوازیی لــێ دەکەیــن. هیــچ کاتێکیــش بناغــەی کار و تێکۆشــانی خۆمــان لەســەر ناکۆکــی و شــەڕ 

و ئــاژاوەی نێــوان واڵتانــی ناوچــە دانەنــاوە. بــەو حاڵــەش جێــگای ســەرنجە کــە:
لــە الیــەک ڕیشــەی ناکۆکییەکانــی نێــوان دەوڵەتانــی ناوچــەی ڕۆژهەواڵتــی نێوەڕاســت بــەو 
ئارامییــەی ئێســتا لــە ئارادایــە وشــک نەکــراوە و لــە ڕاســتییدا کارێــک بــۆ ســەقام گیر بوونــی 
داوا حقووقییــەکان  یەک الکردنــەوەی  گرفتــەکان و  گیــر و  بــەردەوام، چارەســەری  ئاشــتییەکی 
نەکــراوە. بــۆ وێنــە پــاش تێ پەڕینــی نیزیــک بــە 12 ســاڵ لــە تــەواو بوونــی شــەڕی ئێــران و عێــراق 
هێشــتا پەیمانێکــی ئاشــتی لــە نێــو ئــەو دوو دەوڵەتــەدا مــۆر نەکــراوە، ئــەو داوایانــە کــە دوو واڵت 
ــا ئێســتا  ــەن ت ــی ئیدیعــای هــەر دوو الی ــە پێ ــەت ب ــان هــەن چارەســەر نەکــراون و تەنان ــە یەکتری ل
کێشــەی ئەســیرانی شــەڕی هشــت ســاڵەش بــە تــەواوی نەبڕاوەتــەوە و هــەر کام لــە دوو دەوڵــەت 
ئیدیعــا دەکــەن کــە بــە هــەزاران دیلــی شــەڕیان لــە الی ئــەوی دیکــە مــاوە. کێشــەی نێــوان ئێــران و 
ئەمــارات لــە ســەر ســێ دووڕگــەی تومبــی گــەورە و تومبــی چــووک و ئەبــوو مووســا بێ چارەســەر 
و تەنانــەت بێ پێ ڕاگەیشــتن و هێنانــە گــۆڕ لــە دادگایەکــی نێونەتەوەییــدا ماوەتــەوە و مــل بــە ملــەی 
نێــوان ئێــران و عەرەبســتانی ســعوودی کــە لــە هــەر دووکیانــدا ڕێژیمێکــی مەزهەبــی لــە ســەر کارە، 
لــە ســەر ڕێبەرایەتیــی جیهانــی ئیســام، هەرچەندیــش بــە ئاشــکرا خــۆی نانوێنــێ هــەر وا لــە جێــگای 
ــە  ــدا هەی ــە ناوچەییەکان ــە پێوەندیی ــەی ل ــەو ئارامیی ــە ئ ــە. بۆی ــەو بابەت ــەی ل ــی و زۆری دیک خۆیەت
ــدرێ و هەمیشــە  ــەم ب ــە قەڵ ــی ســەقام گیر و هەمیشــەیی ل ــرێ وەک دیاردەیەک ــچ جــۆر ناک ــە هی ب
مەترســیی ســەرهەڵ دانەوە توندتــر بوونــی ناکۆکییــەکان و لــە ئاکامــدا شــێوانی بــاری هێمنیــی 

ناوچەکــە لــە ئــارادا هەیــە.
لــە الیەکــی دیکەشــەوە جێــی داخــە کــە ئــەو ئارامییــەی لــە ناوچەکــەدا پێــک هاتــوە، زۆر جــار بــە 
قیمەتــی ســەودا و مەعامەلــە لــە ســەر هێنــدێ بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی گەالنــی ئــەو مەڵبەندە 
تــەواو بــووە. بــۆ وێنــە باش تــر بوونــی پێوەندییەکانــی نێــوان تورکیــە و ســووریە، ئەگەرچــی شــتێکی 
کاتــی و ناسەقام گیریشــە، لــە ڕاســتییدا لەســەر حیســابی بزووتنــەوەی کــوردی تورکیــە تــەواو 
بــوو و، بــووە هــۆی وەدەرنانــی عەبدوڵــاڵ ئوجــەالن، ســەرۆکی پارتــی کرێکارانــی کوردســتانی 
تورکیــە و هــەر نەبــێ بەشــی ئاشــکرای هێزەکانــی ئــەو حیزبــە لــە ســووریە و دۆڵــی بیقاعــی لوبنــان 
ــی  ــی کرێکاران ــە پارت ــێ ک ــە وا ناگەیەن ــەوە. ئەم ــێ کەوتۆت ــەی ئێســتای ل ــە خەماویی ــەو ئاکام ــە ئ ک
ــەک  ــچ هەڵەی ــی دراوســێدا دوچــاری هی ــدی لەگــەڵ واڵتان ــە پێوەن ــۆ خــۆی ل کوردســتان )P.K.K( ب
نەبــووە. جگــە لــەو نموونەیــەش بــە ئاشــکرا دەبینــرێ کــە لــە زۆر حاڵەتــدا ئــەوەی دەکرێتــە مەرجــی 
ئاســایی بوونــەوەی پێوەندییــەکان دەســت هەڵ گرتــن لــە پشــتیوانی لــەم یــان لــەو بزووتنــەوەی 
ئازادی خوازانــەی ناوچەیــی، یــان تەنانــەت هــاوکاری بــۆ زەربــە لێ دانــی بــە قازانجــی دەوڵەتەکانــە. 
ــە جۆرێــک  ــەکان ب ــر و گرفت ــۆ گی ــدا ڕێگــە چــارەی یەک جــاری ب ــچ کامیان ــە هی ــە ل ســەیریش ئەوەی
ــەم ڕاســتییە  ــکا، نادۆزرێتــەوە. ئ ــە قازانجــی ســتراتێژیی گەالنــی هەمــوو واڵتــەکان ب ــە خزمــەت ب ل
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دەرســێکی بەنرخــی بــۆ بزووتنــەوەی ئازادی خوازانــەی گەالنــی ناوچــە و بــە تایبەتــی بزووتنــەوەی 
کــورد لــێ وەر دەگیــرێ کــە هیواداریــن هەمــوو هێــز و الیەنەکانــی نێــو ئــەم بزووتنەوەیــە کەلکــی 

لــێ وەرگــرن و بــە کاری بــەرن.

٣- سەرهەڵدانی هێندێ ڕێبەری الو: 
ــەن  ــەق ســەرنجی زۆر الی ــە ه ــەاڵم ب ــاو، ب ــە بەرچ ــەخ دێت ــەم بای ــەت ک ــە ڕواڵ ــە ب ــەک ک دیاردەی
و کۆڕوکۆمەڵــی جیهانیــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە، بــە دەســەاڵت هێنــدێ ڕێبــەری الو و بــە 
قەولــی یەکێــک لــە خۆیــان »ســەر لــە ئینتێرنێــت دەرهێنــاو« لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
ــە واڵتانــی عەرەبییــە. لەوانــە، ئەمیــری قەتــەر، پادشــای ئــۆردۆن، پادشــای مەراکیــش  بــە گشــتی ل
ــی زۆری  ــدا بایەخێک ــەم ڕوانین ــە یەک ــە ل ــەم دیاردەی ــەش ســەرکۆماری ســووریە. ئ ــەم دواییان و ئ
ــە بەرچــاو بگریــن کــە یەکەمیــان بــە جۆرێــک  پێــوە دیــار نییــە. بــە تایبەتــی ئەگــەر ئــەو ڕاســتییە ل
لــە کۆدیتــا بــە دەســەاڵت گەیشــتوە و، دووەم و ســێیەمیان وەک میــرات تەختــی پاشــایەتییان 
وەرگرتــوە و تازەترینیشــیان دەکــری بڵێیــن پۆســتی ســەرکۆماریی بــە میــرات بــۆ بەجــێ مــاوە، وا 
دێتــە بەرچــاو کــە ئــەم دیاردەیــە نابــێ حیســابێکی لەســەر بنیــات بنــرێ. بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە 
نــوێ بوونــەوەی ڕێبــەری لــە واڵتێکــدا و ئەویــش وەرگرتنــی دەســەاڵت لــە الیــەن کەســانێکەوە کــە 
دەورانــی خوێنــدن و پــەروەردە بوونیــان لــە واڵتانــی پێشــکەوتووی ســەنعەتییدا گوزەرانــدوە و 
ــازە و  ــی ت ــی دەری دەورانێک ــێ مزگێن ــەک دەتوان ــا ڕادەی ــوون، ت ــەزای دێموکراســی ڕاهات ــەڵ ف لەگ

ــێ. ــدا ب ــە واڵت ــەرەو شــنەبای دێموکراســی ل ــەوەی پەنجــەرەکان ب کران

5- گەمارۆی ئابووری لەسەر عێراق: 
لــە ســاڵی 1٩٩0ی زایینییــەوە و لــە کاتــی لەشکرکێشــیی عێــراق بــۆ ســەر کووەیتــەوە گەمارۆیەکــی 
تونــدی ئابــووری خراوەتــە ســەر ئــەو واڵتــە، دە ســاڵ دوای پەالمــار دانــی کووەیــت لــە الیــەن 
ئەرتەشــی عێراقــەوە و چەنــد ســاڵ پــاش ئــەوەی عێــراق بەکــردەوە لــە چەکــە کۆمەڵ کــوژەکان 
ــەو گەمــارۆ ســەختە  ــی دراوســێی -کــە پاســاوی ئ ــی واڵتان ــای پەالمــار دان بێ بــەش کــراوە و توان
بــوو- لــە بــەر بــڕاوە، هێشــتا ئــەو گەمارۆیــە لــە زۆر بــارەوە وەک خــۆی ماوەتــەوە. دیــارە ڕازی 
بوونــی دەوڵەتــی عێــراق بــە بڕیــاری ٩٨٦ـــی ئەنجومەنــی ئاســایش کــە بــە بڕیــاری نــەوت بەرامبــەر 
ــەاڵم  ــردوە. ب ــراق ال ب ــە خــۆراک ناســراوە، کارەســاتێکی گــەورەی ئینســانیی لەســەر خەڵکــی عێ ب
ــی  ــی گەالن ــارۆ ژیان ــە کــە دە ســاڵ گەم ــەن شــاراوە نیی ــچ شــارەزایەکی بێ الی ــە هی ــەش ل ــەو حاڵ ب
ــە پێــی  ــەرەو ڕوو کــردەوە. هــەر ب ــەت و چارەڕەشــییەکی یەک جــار گــەورە ب عێراقــی لەگــەڵ مەین
ئــەم ئامارانــە کــە ئۆرگانــە نێونەتەوەییــە پێوەندیــی دارەکان باڵویــان کردوونــەوە لــەو ماوەیــەدا 
زیاتــر لــە نیــو میلیــۆن منــداڵ لەبــەر کــەم بوونــی دەرمــان و کەرەســەی پزشــکی و خواردنــی کــەم 
یــان ناســالم گیانیــان لــە دەســت داوە. بێجگــە لــەوەش خەڵکــی عێــراق کــە بــە بــەراورد لەگــەڵ خەڵکــی 
واڵتانــی دراوســێ بــە گشــتی لــە ژیانێکــی ئابووریــی باش تــردا دەژیــان، دە ســاڵ دوای ســەپاندنی 
گەمــارۆی ئابــووری ئەگــەر ژمارەیەکــی کــەم لــە توێــژی هــەرە ســەرەوەی کۆمەڵــی لــێ دەر کەیــن، 
ئەوانــی دیکــە لــە ژیانێکــی بــە تــەواوی پــڕ مەینەتــدا دەژییــن و هــەژاری و نــەداری زۆر دیــاردەی 

ناپەســەندی کۆمەاڵیەتییشــی لەگــەڵ خــۆی هێنــاوە.
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لــە هەمــووان ئاشــکرایە ئەگــەر لــە ســەرەتادا بەشــی هــەرە زۆری کۆمەڵگــەی جیهانــی و بیــر و 
ڕای گشــتی لەگــەڵ ســەپاندنی ئــەو گەمارۆیــەدا بــوو، ئێســتا جگــە لــە یــەک-دوو دەوڵەتــی ئەندامــی 
ئەنجومەنــی ئاســایش و دەوڵەتــی کووەیــت هیــچ کام لــە دەوڵەتــان درێــژەی ئــەم وەزعــە بــە ڕەوا 
ــەم  ــەی ئ ــر و پەک کەوت ــداڵ و پی ــی ژن و من ــە زیان ــە ب ــە ئەم ــووان ئاشــکرایە ک ــۆ هەم ــن و ب نازان
ــچ کات دەســت درێژی و  ــەوەی هی ــەڵ ئ ــان لەگ ــی خۆم ــە حاڵ ــەش ب ــەش ب ــە ئێم ــەر بۆی ــە. ه واڵتای
ــە  ــەو گەمــارۆ ئابووریی ــوە، درێــژەی ئ ــە ڕەوا نەزانی ــۆ ســەر واڵتێکمــان ب لەشکرکێشــیی واڵتیــک ب
لەســەر گەالنــی عێــراق بــە شــتێکی زاڵمانــە دەزانیــن بــە ڕاشــکاوی پێمــان وایــە کــە هیــچ پاســاوێکی 

بــۆ نەمــاوە و پێویســتە هەرچــی زووتــر بــە یەکجاریــی هــەڵ بگیــرێ.

وەزعی ئێران:
ســێ ســاڵی نێــوان کۆنگــرەی 11 و 12ی حیزبەکەمــان لــە ئێرانــدا ســااڵنێکی پــڕ جموجــۆڵ و پــڕ 
ــان لــە باردۆخــی  ــی ئاڵ وگــۆڕی بەرچاوی ــران و دەرەوە چاوەڕوان ــی ئێ ــوون و خەڵک کارەســات ب
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و بــە تایبەتــی لــە هەل ومەرجــی سیاســیی واڵتەکەمانــدا هەبــوو. لەوانــەش 
زیاتــر هەمــوو ئۆگرانــی ئــازادی و دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ ئــەو هیوایەیــان بــۆ پەیــدا ببــوو کــە 
ــەوەی  ــە تایبەتــی دوای ئ ــە ڕێفۆرم خــوازدا ب ــی ناســراو ب ــە ســێبەری حکوومەتــی خاتەمــی و قۆڵ ل
لــە هەڵبژاردنــە پارلمانییەکانــدا ئــەو قۆڵــە لــە دەســەاڵت داران زۆرایەتیــی کورســییەکانی مەجلیســی 
بەدەســت هێنــا، وەزعــی مافــی مــرۆڤ لــە ئێرانــدا باش بوونێکــی بەرچــاو بەخۆیــەوە ببینــێ. کەچــی 
بــە داخ و کەســەرەوە ســێ ســاڵ و نیــو دوای هەڵبژێرانــی خاتەمــی و لــە بەرەبــەری تەواوبوونــی 
دەوری ســەرکۆماریی ناوبــراودا واڵتەکەمــان لــە زۆر بــارەوە پێشــکەوتن و باش بوونێکــی ئەوتــۆی 
بــە خۆیــەوە نەدیــوە. ئێســتا بــا کەمێــک وردتــر بــارە جۆراوجۆرەکانــی وەزعــی ئێــران بخەینــە بــەر 

بــاس.

١- باری ئابووری:
هەرچەنــدە ئێــران لــە بــاری ســەرمایەی ئینســانی و ماددییــەوە یەکێــک لــە دوڵەمەندتریــن واڵتانــی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتە، لە ســایەی کارگێڕی )مدیریت(ـــی نادروســتی ڕیبەرانی کۆماری ئیســامییدا 
ئەمــڕۆ خاوەنــی یەکێــک لــە شــپرزترین ئابوورییــەکان لــە جیهان دایە. گرانی و بێکاری و ڕۆژەڕەشــی 
و نــەداری بەرۆکــی زۆربــەی هــەرە زۆری حەشــیمەتی ٦٥-٦0 میلیۆنیــی ئێرانــی گرتــوە و هەتــا دێ 
زیاتــر پــەرە دەســتێنێ. هــەر بــە پێــی قســەی کاربەدەســتە ڕەســمییەکانی کۆمــاری ئیســامی زیاتــر 
ــەت  ــی دەوڵ ــن. مووچــەی کارمەندان ــدا دەژی ــی هەژاریی ــر خەت ــە ژێ ــران ل ــە 40%ی حەشــیمەتی ئێ ل
و حەقدەســتی کرێــکاران ئەگەرچــی بــە ڕواڵــەت لــە چــاو ســەردەمی ڕێژیمــی پاشــایەتی چەنــد 
ــن  ــەکان دابی ــۆ بنەماڵ ــان و بەڕێ چــوون ب ــە کەمــی النی کەمــی ژی ــادی کــردوە، زۆر ب ــەر زی بەرامب
دەکا و تەنانــەت زۆر جــار تەنیــا بەشــی کرێ خانــووی ئــەو دوو توێــژە کەم داهــات و زەحمەتکێشــە 
دەکا. هــەر بۆیــە بەشــی زۆری کارمەندانــی دەوڵــەت ناچــارن بــۆ پڕکردنــەوەی کــەم و کەســرییەکان 
و دابین کردنــی النی کەمــی گوزەرانــی بنەماڵەکانیــان لــە دەرەوەی ســەعاتەکانی کاری ئیــدارە هێنــدێ 

کاری وەک تاکســی لێخوڕیــن و دەست فرۆشــی بکــەن.
بــە دەســەاڵت گەیشــتنی قۆڵــی ناســراو بــە ڕێفۆرم خوازیــش نەی توانیــوە شــتێک لــە وەزعــی  
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ــەوت  ــە فرۆشــتنی ن ــران ل ــی ئێ ــردا داهات ــە ســاڵەکانی پێش ت ــەر ل ــۆڕێ. ئەگ ــووری بگ ــاری ئاب نالەب
تــا ڕادەیــەک کەم تــر لــە مەبلەغــی پێش بینــی کــراو دەر دەچــوو، لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا بــە 
هــۆی چوونــە ســەری نرخــی نەوتــەوە ئــەو داهاتــە بــە پێــی لێک دانــەوەی شــارەزایان النی کــەم 
نیزیکــەی شــەش میلیــارد دۆالر زیاتــر لــە مەبلەغــی پێش بینــی کــراو بــووە، کــە بــە ڕواڵــەت دەبــوو 
باش بوونێکــی بەرچــاو لــە وەزعیەتــی ئابــووری و بەرنامــەی ئاوەدانــی و پێش خســتنی واڵتــدا پێــک 
بێنــێ. کەچــی بــە ئاشــکرا دیــارە کــە ئــەو داهاتــە زیادییــەی لــە پێنــاوی پێش خســتنی ئابووریــی 
واڵت و باش بوونــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــدا بــە کار نەهاتــوە و تەنانــەت دیاریــش نییــە کــە 
ئــەو هەمــوو داهاتــە زیادییــە لــە چییــدا خــەرج دەکــرێ. شــارەزایانی بــاری ئابــووری و ئەوانــە کــە 
ئــاگاداری ڕەفتــار و سیاســەتەکانی ڕێبەرانــی کۆمــاری ئیســامیین، وا پێش بینــی دەکــەن کــە زێــدە 
داهاتــی نەوتــی ئێــران بەشــێکی لــە بەرنامــەی خۆچــەک دار کــردن و تێرۆریســت پەروەری و کۆمــەگ 
بــە تاقمــە تێرۆریســتییەکان لــە دەرەوەی واڵت خــەرج بکــرێ و بەشــێکی دیکەشــی بچێتــە حیســابی 

ــادا. ــی ئورووپ ــە بانکەکان کاربەدەســتان ل
باشــە ئەوەشــی لــێ زیــاد بکەیــن کــە بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانیــی کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە 
ــی  ــەوت، دەرچــوو )سادارت(ـ ــی ن ــە داهات ــەوەی پشــت بەســتن ب ــۆ کەم کردن ــان ب ــارەی هەوڵ دانی ب
غەیرەنەوتــی لــە یــەک-دوو ســاڵی ڕابــردوودا لــە جیاتــی ئــەوەی زیــاد بــکا، بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو لــە 
کەمیــی داوە. لــە الیەکــی دیکەشــەوە هەرچەنــدی کاربەدەســتانی ڕێژیــم و بــە تایبەتــی قۆڵــی ناســراو 
بــە ڕێفۆرم خــواز هەوڵیکــی زۆریــان بــۆ ڕاکێشــانی ســەرمایەی خاریجــی داوە، ســەرکەوتنێکیان لــەو 
بــوارەدا وەدەســت نەهێنــاوە. لــەوەش زیاتــر، نەبوونــی وەزعێکــی ســەقام گیری هێمنــی )ئەمنیــەت( لــە 
واڵتــدا بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە ســاڵ لــە ســاڵ زیاتــر ســەرمایە خۆواڵتییەکانیــش لــە واڵت بچنــە دەر.

توێــژە  تووشــی  نەهاتــووی  چــار  لــە  بــەاڵی  زۆر  بێ داهاتوویــی  و  بێ داهاتــی  و  بــێ کاری 
جۆراوجۆرەکانــی کۆمــەڵ بــە تایبەتــی الوان کــردوە. ناهومێــدی و نەبوونــی کار و بەرنامــەی 
تەفریحــی بەشــێکی زۆر لــە الوانــی تووشــی بــەاڵی ئێعتیــاد کــردەوە و هــەر بــە گوێــرەی ئــەو 
ئامارانــە کــە ڕێژیــم باڵویــان دەکاتــەوە ژمــارەی ئەوانــەی فێــری بــەکار هێنانــی مــەوادی موخەدیــر 
بــوون لــە دوو میلیــۆن کــەس تێ دەپــەڕێ، کــە دیــارە ژمــارەی واقعــی زۆر لــەوەش زیاتــرە. لــەوەش 
گــەڕێ کــە ژمــارەی ئەوانــەی لەوپــەڕی بێ ئاســۆیی و ناهومێدییــدا ڕێــگای چوونــە دەر لــە واڵت و 
ڕاکــردن لــەو جەهەننەمــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ هاونیشــتمانیانی پێــک هێنــاوە، دەگرنــە 
بــەر هەتــا دێ لــە زیــاد بوون دایــە. ئــەم دیــاردە هــەم واڵتەکەمانــی لــە توانــای زانســتی و پســپۆڕیی 
بەشــێکی یەک جــار زۆر لــە باش تریــن ڕۆڵەکانــی بێ بــەش کــردوە و هــەم چارەنووســێکی تاریــک و 
نادیــاری خســتۆتە بــەر پێــی ئــەو ئازیزانــە. کەســێک گــوێ لــە ســکااڵ و دەردی دڵــی ئەوانــە بگــرێ 
کــە لــە ڕێــگای چوونــە دەر لــە واڵتــدا تووشــی گیروگرفــت بــوون، یــان چەنــد ســاڵە لــە کەمپەکانــی 
پەنابــەران لــە واڵتانــی ئورووپایــی دەژیــن و چاوەڕێــن وەزعیــان ڕوون بکرێتــەوە و ڕەحمیــان پــێ 
بکــرێ، یــان تەنانــەت گوێــی لــە قســەی ئەوانــە بــێ کــە بــە ڕواڵــەت وەک پەنابــەر وەرگیــراون و گیــر 

و گرفتێکیــان نەمــاوە، بەڕاســتی جەرگــی چارەنووســی ئــەو میللەتــە دەبــێ بــە ئــاو.

٢- وەزعی ئازادییە دێموکراتییەکان و مافی مرۆڤ:
ــران  ــان ئێ ــە، واڵتەکەم ــە واڵتان دای ــازادی و دێموکراســی ل ــی ئ ــەرە گرتن ــای پ ــڕۆ دنی ــای ئەم دنی
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کــە ڕابڕدوویەکــی دوورودرێــژی لــە نااڵنــدن لەژێــر نیــری دەســەاڵت دارە زۆردار و دیکتاتۆرەکانــدا 
هەیــە، لــە کۆنــەوە تــا ئێســتا مەیدانــی خەباتێکــی قارەمانانــە و نەپســاوە لــە پێنــاوی پســاندنی زنجیری 
کۆیلەیــی و بەدەســت هێنانــی ئازادییــە تاکــە کەســی و کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــووە. بزووتنــەوەی 
ئازادی خوازانــەی خەڵــک، بــە تایبەتــی بــە هاتنــە مەیدانــی کەم وێنــەی ڕووناکبیــران، الوان و ژنــان لــە 
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا هێنــدێ پاشەکشــەی بــە قۆڵــی هــەرە دیکتاتــۆر و زۆرداری نێــو دەســەاڵتی 
فەرمــان ڕەوا کردبــوو. بــە تایبەتــی لــە مەیدانــی چاپەمەنــی و ڕۆژنامەنووســییدا ئــەو بزووتنەوەیــە 
هێنــدێ ســەرکەوتنی باشــی دەســت کەوتبــوون و هەنــگاوی گــەورەی بــەرەو پێــش نابــوون. زۆر 
ــە  ــی ناســراو ب ــە ســەرکاری قۆڵ ــە هاتن ــە ب ــوون ک ــەوە ب ــی ئ ــران و دەرەوە چاوەڕوان ــە ئێ کــەس ل
ڕێفۆرم خــواز و بــە تایبەتــی بــە ســەرکەوتنی ئــەو قۆڵــە لــە هەڵبژاردنــی دەوری شەشــەمی مەجلیســی 
ــە کــە  ــەو ئازادیی ــەرە بگــرن و ئ ــن و پ ــر ســەقام گیر بب ــەو دەســکەوتانە زیات شــۆڕای ئیســامییدا ئ
لــە بــواری چاپەمەنییــدا ســەپێندراوە بارێکــی قانوونــی وەر بگــرێ و ســیمایەکی تــازە بــە کۆمەڵــی 
واڵتەکەمــان بــدا. کەچــی زۆر بەداخــەوە پــاش هەڵبژاردنــی دەوری شەشــەمی پارلمــان و تەنانــەت 
بــە ماوەیــەک پێش تــر هێرشــی قۆڵــی پاوان خــواز بــۆ ســەر ئــەو ئازادییانــە بــە شــێوەیەکی بەربــاڵو 
و سیســتماتیک دەســتی پێ کــرد و هیــچ نیهادێکــی دەوڵەتــی نەی توانــی چووک تریــن کۆســپ لــە 
ســەر ڕێــگای دابنــێ. لــە ئاکامــدا دەبینیــن کــە ئێســتا لــە چاپەمەنیــی ئــازاد و لــە ئازادیــی چاپەمەنــی 
پاش ماوەیەکــی یەک جــار کــەم و کەم ڕەنــگ نەبــێ نەماوەتــەوە و زۆربــەی هــەرە زۆری گۆڤــار 
ــە سەرنووســەران و نووســەرەکانیان  ــدێ ل ــرەکان داخــراون و هێن ــر و ئازادبی و ڕۆژنامــە جودابی
پیشــەی  درێژەدانــی  مافــی  نەبــێ  هــەر  یــان  کــراون،  زیندانــی  چاپەمەنــی  دادگای  بڕیــاری  بــە 

ــێ زەوت کــراوە. ڕۆژنامەنووســییان ل
ســێ  مــاوەی  لــە  خەماوییــە.  بەڕاســتی  گشــتییش  شــێوەیەکی  بــە  مــرۆڤ  مافــی  وەزعــی 
ســاڵ ونیو ســەرکۆماریی ئاغــای خاتەمییــدا کــە گۆیــا دەبــوو مافــی مــرۆڤ و ئازادییــە تاکەکەســی 
باش تریــن  لــە  کــەس  دەیــان  بــە  بــێ  دروســت  بــۆ  باش تریــان  وەزعێکــی  کۆمەاڵیەتییــەکان  و 
ڕۆڵەکانــی خەڵکــی ئێــران، بــۆ نموونــە ڕێبەرانــی سیاســی وەک: »داریــووش و پەراونــە فرووهــەر«، 
نووســەران و ڕووناکبیرانــی گــەورە و نــاوداری وەک »مەجیــد شــەریف«، »محەممــەد موختــاری« 
و »محەممەدجەعفــەر پوویەنــدە« بــە دەســی »ســربازان گمنــام امــام زمــان« واتــە قۆڵــە چۆماغــە 
شــوێن پێی  جــار  زۆر  ئــەوەی  لەگــەڵ  و  کــراون  تێــرۆر  کۆنەپەرســتی  دەســتی  دڵ ڕەشــەکانی 
ــی  ــات دان ــی ئیتاع ــە ڕەســمییش وەزارەت ــە بەشــێکیدا ب ــووە و ل ــار ب ــە ئاشــکرا دی ــوژەکان ب پیاوک
بــە دەســت تێدابوونــی بەشــێک لــە پێرســۆنێلی خــۆی لــەو تێرۆرانــەدا نــا، پەروەنــدەی ئــەو جــۆرە 
پیاوکوژییانــە کــە بــە پەروەنــدەی قەتڵــە زنجیرەییــەکان ناســراوە بــوو بــە گڵۆڵەیەکــی ئاڵــۆز و 
نەهێــڵ را ســەرەبەنەکەی بدۆزێتــەوە و هــەق بــە هــەق دار بــگا. بــۆ تێگەیشــتن لــەو زوڵمــە تاریخییــەی 
کــە لــە قوربانییەکانــی ئــەو ڕیــزە تێــرۆرە و کــەس و کاریــان کــرا، ئەوەنــدە بەســە وەبیــر بێنینــەوە 
کــە وەکیانــی بنەماڵــەی شــەهیدەکان ئێســتاش و ئێســتاش دەســتیان بــە پەروەنــدەی قەتڵــەکان 
ــی  ــەر لێ پرســینەوە و حوکم ــە ب ــەت و خران ــەر تۆم ــە ب ڕانەگەیشــت و ســەرەنجام خۆشــیان دران

بێ بەش بــوون لــە کاری وەکالەتیــان بەســەردا ســەپێندرا. 
نموونــەی بەرچــاوی دیکــە لــەو زوڵمــە میژووییــە کــە دەرهــەق بــە بزووتنــەوەی ئازادی خوازانــەی 
خەڵــک ڕەوا بینــرا ئــەو هێرشــە دڕندانــە و بێ شــەرمانەیە بــوو کــە لــە 1٨ی پووشــپەڕی ســاڵی 
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1٣7٨ـــدا کرایــە ســەر »کــوی دانشگاە«ـــی تــاران و ئــەو کوشــت بــڕ و تــااڵن و بڕۆیــە بــوو کــە لــە 
خوێندکارانــی جودابیــر کــرا. ســەرەنجامیش لەگــەڵ ئــەوەی بــە ڕواڵــەت هــەم ڕێبــەری نیــزام و هــەم 
ســەرکۆمار لــە ســەرەتادا هێــرش بــۆ ســەر خوێندکارانیــان مەحکــووم کــرد و بەڵێنــی ســزادانی 
هێرش کەرانیــان دا، دیتمــان کــە قوربانییەکانــی ئــەو تاوانــە، واتــە خوێنــدکارەکان کەوتنــە بــەر 
لێ پرســینەوە و دادگایی کــردن و مەحکووم بــوون و جینایەت کارەکانیــش وەک بەرزەکــی بانــان 
بــۆی دەرچــوون و لــە چنگــی عەداڵــەت ڕزگار بــوون. هــەر لــەو پێوەندییــەدا بەجێیــە یادێکیــش لــە 
میتینگــی ئاشــتی خوازانەی خوێندکارانــی ئێــران لــە شــاری خــوڕڕەم ئابــاد بکەیــن کــە چــۆن لــە خوێــن 
وەردرا و چــۆن لــە جیاتــی قوڵەچۆماغــە پەالمــاردەرەکان، ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی خوێنــدکاری 

ــدان. ــە زین ــردن و ناردن ــەر لێ پرســینەوە و داداگایی ک ــە ب خران
ژنــان کــە نیــوەی حەشــیمەتی واڵت پێــک دێنــن لــە 22 ســاڵ دەســەاڵتی ڕەشــی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامییدا نــەک هــەر لــە هەمــوو مافێکــی ئینســانی و هاونیشــتمانەتی بێ بــەش بــوون، بەڵکــوو وەک 
ئینســانی دەرەجــە دووش چــاو لــێ نەکــراون. جیاوازیــی جینســی کــە لــە الیــەن کۆمیســیۆنی مافــی 
مرۆڤــەوە لــە 22 ســاڵی ڕابــردوودا بــە کار بــراوە، ناوێکــی پــڕ بــە پێســت بــۆ پێشــێل کردنی مافــی 

ژنــان لــە کۆمــاری ئیســامیی دایە.
ــوە  ــان بەڕێ ــە زۆر جــار لەســەر ژن ــەو شــێوە دژی ئینســانییەی ســزادان ک ــردن، ئ ــاران ک بەردب
دەچــێ، کۆمەڵــی ئێرانــی لــە بەرچــاوی مرۆڤایەتیــی پێشــکەوتوو وەک کۆمەڵێکــی دواکەتــووی 

ســەدەکانی نێوەڕاســت نیشــان داوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانیــەوە بــاوەڕی بــە مافــی 
بەرامبــەر بــۆ ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و کۆمەڵــدا هەبــووە، ئــەم ڕەفتــارە دژی ئینســانییەی 
کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ نیــوەی حەشــیمەتی واڵت مەحکــووم دەکا و بــە کارەســاتێک بــۆ کۆمەڵــی 
ئەمــڕۆی ئێــران و بەرەکانــی دواڕۆژی واڵتــی دەزانــێ. بۆیــە وێــڕای پێ داگرتنــەوە لەســەر ئەســڵی 
بەرامبەریــی ژن و پیــاو هەمــوو هەوڵــی خــۆی بــۆ چەســپاندن و پــەرە پێ دانــی لــە نێــو ڕیزەکانــی 

حیــزب و لــە کۆمەڵــدا بــە کار دێنــێ.

٣- هەڵبژاردنی شۆڕاکان و مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی: 
لــە مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی یــازدە و ئــەم کۆنگرەیــەدا هەڵبژاردنــی شــۆڕاکانی شــار و دێ و 
هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی مەجلیســی شــۆڕای ئیســامی لــە واڵتــدا بەڕێــوە چــوون. لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
ئــەو هەڵبژاردنانــەدا باســی دوو مەســەلە بــە پێویســت دەزانیــن. یەکەمیــان ئــەوە کــە پــاش ماوەیەکــی 
ــران کــە  ــە پــاش یەکەمیــن دەورەی مەجلیــس، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ زۆر و ڕاســت ل
هــەر جــارە بــە شــێوەیەک هەڵبژاردنەکانــی ئێــران تەحریــم دەکــرد یــان هــەر نەبــێ داوای بەشــدار 
بوونــی خەڵکــی نەدەکــرد، لــەم دوو جــار هەڵبژاردنــەدا داوای لــە خەڵکــی کوردســتان کــرد بەشــداری 
هەڵبــژاردن بــن و داوای لــە کەســانی جێــگای متمانــەی خەڵکیــش کــرد کــە خۆیــان بــۆ ئەندامەتیــی 
شــۆڕاکان، یــان مەجلســی شــۆڕای ئیســامی کاندایــدا بکــەن. ئــەم هەڵوێســتە تازەیــەی حیــزب دوو 
هــۆی ســەرەکیی هەبــوون، یەکــەم ئــەوە کــە بــە پێــی لێکدانــەوەی ئێمــە ئــەو دەرەتانــە دەبینــرا کــە 
هــەر نەبــێ بەشــێک لــەو کەســانە کــە خەڵــک بــاوەڕی پێیــان هەیــە لــە هەڵبژاردنــدا ســەر کــەون و 

ڕێژیــم نەتوانــێ بــە کەیفــی خــۆی یــاری بــە ئاکامەکانــی هەڵبژاردنــەوە بــکا.
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دووەم هــۆی ئــەو هەڵوێســتەی حیــزب ئــەوە بــوو کــە بــە بــڕوای کومیتــەی ناوەنــدی هەڵبژاردنــی 
ــە  شــۆڕاکان یــان مەجلیســی شــۆڕای ئیســامی دەرفەتێــک بــوو بــۆ بەربەرەکانــی لەگــەڵ ڕێژیــم ل
مەیدانێکی دیکەی تێکۆشــانی سیاســییدا کە دەکرێ بڵێین خەڵکی کوردســتان ئەو بەربەرەکانییەیان 

بردەوە.
ئاکامەکــی هــەر دوو جــار هەڵبــژاردن لــە کوردســتاندا نیشــان دەری ئــەوە بــوون کــە حیزبــی 
دێموکــرت لــە گرتنــە پێشــی ئــەو هەڵوێســتەدا بــە هەڵــە نەچــووە. چونکــە بــە ئێعترافــی یەکێــک لــە 
نوێنەرانــی مەجلیــس، بانگــەوازی حیــزب بــۆ بەشــداریی خەڵــک لــە هەڵبژاردنــدا شــوێنەواری ڕوونــی 
هەبــووە و، ژمــارەی بەشــدارانی هەڵبــژاردن لــە کوردســتانیش، پــاش یەکەمیــن دەورەی هەڵبژاردنــی 
ــری  ــدا بەشــی زۆرت ــەرە هەڵبژاردن ــەر دوو فەق ــە ه ــەوە ل ــی دیک ــە الیەک ــوو. ل ــە ب ــس بێ وێن مەجلی
ئەوانــەی خۆیــان کاندیــدا کــرد بــە تایبەتــی ئەوانــەی هەڵبژاردنیــان بــردەوە کەســانی جێــگای قبووڵــی 
ــە  ــان ب ــگای پەســەندی خۆی ــی جێ ــوا دیســان کاندیداکان ــان نەل ــوون و کاربەدەســتانی بۆی ــک ب خەڵ

نــاوی نوێنەرانــی خەڵــک بنێرنــە مەجلیــس یــان شــۆڕاکانی شــار و دێ.
مەســەلەی دووهــەم ئەوەیــە کــە قۆڵــی پاوان خــوازی نێــو ڕێژیــم لە هەر دووکی ئــەو هەڵبژاردنانەدا 
نیشــانی دا کــە چەنــدە لەگــەڵ ئیــرادەی ئازادیــی خەڵکــی ئێــران لــە شــەڕدایە و چــۆن هەرچــی 
ــدێ  ــی شــۆڕاکاندا هێن ــە قانوون ــد ل ــە. هەرچەن ــی بێگانەی ــەو لەگەڵ ــێ، ئ ــک ب ــگای پەســەندی خەڵ جێ
ــا،  ــە جێ بەجــێ کراب ــەو قانوون ــوون و ئەگــەر ئ ــی کراب ــۆ شــۆڕاکان پێش بین ســەالحیەتی بەرچــاو ب
بەشــێک لــە بەڕێوەبردنــی کاروبــاری خەڵــک بــە کــردەوە و بــە ڕەســمی دەکەوتــە دەســتی نوێنەرانــی 
هەڵ بژێــراوی خۆیــان. بــەاڵم قۆڵــی پاوان خــواز هــەر کــە تێگەیشــت تەرکیبــی شــۆڕاکانی شــار 
ــی و  ــەو ســەالحیەتە قانوون ــن ل ــە کەلک وەرگرت ــەڕێ، ب ــدا دەگ ــە دوای ــەو ب ــە ئ ــە ک ــەوە نیی و دێ ئ
ناقانوونییانــە کــە لــە دەســتیدا هــەن کەوتــە بەرتەســک کردنەوەی نەخــش و ســەالحیەتی شــۆڕاکان 

بــە کــردەوە، ئەوانــی لــە نێوەرۆکــی شــۆڕایەکی خەڵکــی بــە تــاڵ کــرد.
لــە بــارەی مەجلیســی شــۆڕای ئیسامییشــەوە ڕێبەرانــی قۆڵــی پاوان خــواز هــەر بــەو جــۆرە 
ڕەفتاریــان کــرد و لــە یەکــەم هەنــگاوی مەجلیســدا بــۆ ســڕینەوەی شــوێنەوەرای زاڵ بوونــی قۆڵــی 
ڕێفۆرم خــواز بــە ســەر دەســەاڵتی قانــوون دانانــدا جەنابــی ڕێبــەر هاتــە مەیــدان و بــە کەلک وەرگرتــن 
لــە ســەالحیەتی بــێ ڕادە و ســنووری خــۆی پێشــی هێنانــە گــۆڕی پــرۆژەی گۆڕینــی قانوونــی 
چاپەمەنیــی گــرت و بــەو جــۆرە بــە مەجلیــس و بــە هەمــوو خوازیارانــی ئــازادی و  دێموکراســیی 
نیشــان دا کــە هەتــا ئــەو کاتــە »والیــت فقیــه« لــە کاردایــە جێگایــەک بــۆ ســەقام گیرکردنی ئــازادی 
و دێموکراســی پەیــڕەوی لــە ویســت و ئیــرادەی خەڵــک نییــە. ئەمــە لەگــەڵ هەمــوو تاڵییەکــەی 
دەرســێکی بــە نرخــی بــۆ بزووتنــەوەی ئازادی خــوازی ئێــران تێــدا بــوو. ئــەم دەرســەش ئەوەیــە کــە 
ــە  ــازادی و دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ و ئــەم جــۆرە شــتانە ل چاوەڕوانیــی ســەقام گیر بوونــی ئ
چوارچێــوەی تەســکی نیزامــی ویایەتــی فەقیهـــ دا چاوەڕوانییەکــی ناواقعییــە و ئەوانــەی لــە فکــری 
گۆڕینــی وەزعــی مافــی مــرۆڤ و جێگیرکردنــی ئــازادی لــە ئێــران دان دەبــێ لــە فکــری گۆڕینــی 

ــدا بــن. دەســەاڵت دار و قانوونــی ئەساســیی واڵت

4- خاتەمی و قۆڵی پاوانخواز 
بــە  بناغــەی هــەر  بــەردی  کــە یەکەمیــن  ئێــران  بزووتنــەوەی دێموکراســی خوازانەی خەڵکــی 
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دوای جێگیــر بوونــی کۆمــاری ئیســامی و الدانــی ڕاپەڕینــی ســاڵی 1٣٥7 لــە ڕێبــازی ئەســڵیی 
خــۆی دانــراوە، لــە ســاڵی 1٣70 بــەم الوە جۆرێــک ناتەبایــی خســتە نێــو ڕیزەکانــی دەســەاڵتی 
فەرمان ڕەواشــەوە. بــەو مانایــە کــە لــە نێــو تاقمــی دەسەاڵت داریشــدا کــەم و زۆر دەنگــی ناڕەزایــی 
لــە سیاســەتەکانی دەوڵــەت و هەســت کردن بــەوە کــە لــەو ئاخــر ســااڵنەی ســەدەی بیســتەمدا ناکــرێ 
هــەر بــەو شــێوەیە حکوومــەت بــە ســەر خەڵکــی ئێرانــەوە بکــرێ، ســەری هــەڵ دا. ئــەم ڕاســتییە بــوو 
بــە هــۆی ئــەوە کــە بەشــێک لــە مۆرەکانــی نێــو دەســەاڵتیش بــە جۆرێــک لەگــەڵ بزووتنــەوەی خەڵــک 
ــە نێــوان باوەڕیــان  ــە ئــازادی و دێموکراســی بکــەن، هەرچەنــدە ل کــەون و بــە  ڕاشــکاوی دیفــاع ل
بــە »والیــت فقیــە« و دیفاعیــان لــە ئــازادی و دێموکراســییدا ناتەبایییەکــی زەق و بەرچــاو دەبینــرا.
بەرچاوتریــن عونســوری نێــو تاقمــی فەرمــان ڕەوا کــە بــە الی داخوازەکانــی خەڵکیــدا داشــکاند و 
ــراو  ــوو. ناوب ــی ب ــەد خاتەم ــەوە ســەید محەمم ــگاوی بەکەلکیشــی هەڵێناوەت ــواردا هەن ــدێ ب ــە هێن ل
کاتێــک وەزیــری ئیرشــادی ئیســامی بــوو بــە ڕادەیەکــی بــاش ڕێــگای بــە باڵوبوونــەوەی ڕۆژنامــە 
و باڵوکــراوەی جودابیــر دا و سانســۆڕی لەســەر باڵوکــراوەکان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کــەم 
کــردەوە. ســەرەنجامیش بــە ڕواڵــەت بــۆ ڕەخنــە دەڕبڕیــن لــە ســەرکوتی چاپەمەنیــی جودابیــر 
ــە هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی ســاڵی  ــەوە بــوو کاتێــک ل ــە پۆســتی وەزارتــی ئیرشــاد کشــایەوە. ئ ل
1٣7٦ـــدا خــۆی بــۆ وەرگرتنــی پۆســتی ســەرۆک کۆماریی کاندیــدا کــرد و هێنــدێ دروشــمی جێگــەی 
ــا و ڕۆژی  ــە دەســت هێن ــە گــۆڕێ، پشــتیوانییەکی بەرچــاوی خەڵکــی ب پەســەندی خەڵکیشــی هێنای

ــە 22 میلیــۆن دەنــگ بــە ســەرکۆمار دیــاری کــرا. دووی جۆزەردانــی 1٣7٦ بــە زیاتــر ل
هەڵبژێرانــی ســەید محەمــەد خاتمــی کــە بــەو تاقی کردنەوەیەی لــە هەڵبژاردنەکانی پێشــوو هەیبوو، 
بــۆ زۆر کــەس شــتێکی چــاوەڕوان  نەکــراو بــوو -بــەو مانایــە کــە خەڵــک دەترســان لــە خوێندنــەوەی 
دەنگەکانــدا فێــڵ بکــرێ و ئاکامەکــە پێچەوانــە ڕا بگەیەنــدرێ- هــەم لــە نێوخــۆی واڵت و هــەم زیاتــر 
لــە وەش لــە دەرەوەی ئێــران هیــوا و هومێدێکــی زۆری بــە باش تربوونــی وەزعــی مافــی مــرۆڤ لــە 
واڵتەکەمانــدا پێــک هێنــا و زۆر لــەو دەوڵەتانــەش کــە بــە جۆریــک نێوانیــان لەگــەڵ ئێــران ناخــۆش 
بــوو، ئامادەییــان بــۆ هــاوکاری لەگــەڵ ئێــران و پشــتیوانی لــە بەرنامــەی ئیســاحاتی محەممــەد 
خاتمــی ڕا گەیانــد. پیــاو هــەق بڵــێ هەڵبژێرانــی خاتەمــی بــۆ ماوەیەکــی بــە درێــژ گوڕوتینێکــی 
ــە ڕۆژنامــە و باڵوکــراوەی  ــازە ل ــەوەی دێموکراســی خوازی دا و کۆمەڵێکــی ت ــە بزووتن تازەشــی ب
ئازادبیــر کەوتنــە باڵوبوونــەوەی هاتنــە مەیدانــی خەبــات بــۆ وەدی هێانــی وشــیاریی سیاســی و 

گەیاندنــی ئــاگاداری و هەواڵــی ڕاســت و دروســت و بێ سانســۆڕ بــە هاونشــتمانان.
بــە دەســەاڵت گەیشــتنی ســەید محەممــەد خاتەمــی و قۆڵــی ناســراو بــە ڕێفۆرم خــواز، یــان »دووی 
خــوردادی« لــە الیــەن هــەر دەســتە و تاقــم و حیــزب و ڕێکخراوێکــی ئۆپۆزیســیۆنەوە بــە جۆریــک 
لێــک درایــەوە و هــەر کامــە لــە ڕوانگــەی خۆیــەوە ئــەو دیاردەیــەی هــەڵ ســەنگاند. کــەم نەبــوون 
ــاری  ــی کاری کۆم ــە ســەرکەوتنی خاتەم ــە ب ــە ک ــی ئۆپۆزیســیۆندا ئەوان ــو ڕیزەکان ــە نێ ــەت ل تەنان
ــازادی  ــی ئ ــی ســەقام گیر بوون ــا و مزگێن ــوو دان ــەواو ب ــە ت ــان ب ــی مەزهەبیی ئیســامی و دیکتاتۆری
و دێموکراســی و حکوومەتــی خەڵکییــان هــەر نەبــێ بــە خۆیــان و بــە الیەنگرانیــان دا. لــە نوختــەی 
بەرامبــەر وانیشــدا ڕێکخــراوی وامــان هەبــوون کــە هەڵبژێرانــی خاتەمییــان بــە شــتێکی زۆر بێ بایــەخ 
لــە قەڵــەم دا و هیــچ جــۆرە جیاوازییەکیــان لــە نێــوان خاتمــی و، ڕەقیبەکانیــدا قەبــووڵ نەبــوو. بــەاڵم 
ــەی  ــەو الیەنان ــەر دووی ئ ــە ه ــا ل ــی جی ــر و بۆچوونێک ــران بی ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
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ــش  ــەوە دەر چــوو، پێ ــی خاتەمیی ــەی هەڵبژێران ــە بۆن ــە ب ــدا ک ــەی حیزب ــەم بەیاننام ــە یەک ــوو ل هەب
هەمــوو شــتێک گوترابــوو کــە:

»هەڵبژێرانــی ئاغــای خاتەمــی بــەر لــەوە کــە نیشــانەی پشــتیوانیی خەڵــک لــە شەخســی ناوبــراو 
بــێ، پیشــان دەری بێزاریــی زۆربــەی نیزیــک بــە تــەواوی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــەو فشــار و ســتەمانەیە 

کــە لــە مــاوەی هــەژدە ســاڵ دەســەاڵت دارێتیی کۆمــاری ئیســامییدا بــە ســەریاندا ســەپاوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زۆر جــاران پێــی لەســەر ئــەو ڕاســتییەدا گرتۆتــەوە کــە 
لــە ماهیەتــی ئــەو ڕێژیمــەدا نییــە ئــازادی و دێموکراســی قەبــووڵ بــکا و کەم تریــن پاشەکشــەی دار 
و دەســتەی فەرمــان ڕەوا، بناغــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــەرزۆک دەکا. ئەوەتــا ســەرکەوتنی 
ئاغــای خاتەمــی لــە ئاکامــی کرانــەوەی دەالقەیەکــی بچــووک بــە ســەر هەڵبژاردنــی ئازدانــەی خەڵکــدا، 

ڕاســتیی ئــەو ئیددعایــەی دەرخســتوە.
بــەاڵم نابــێ لــە بیرمــان بچــێ کــە ئاغــای خاتەمــی لەگــەڵ ئــەو جیاوازییانــەش کــە لــە بــارەی 
مەســەلەی ئازادییــە سیاســییەکاندا لەگــەڵ ئاغــای ناتــق نووریــی هەیــە، لــە چوارچێــوەی قانوونەکانــی 
کۆمــاری ئیســامییدا و بــە قەبــووڵ کردنــی ئەســڵی ویایەتــی فقیهـــ کــە بــە تــەواوی لەگــەڵ ئازادییــە 
فــەردی و کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ناتەبایی دایــە، پۆســتی ســەرکۆماریی وە دەســت هێنــاوە. کــە وا 
بــوو هەڵبژێرانــی ناوبــراو لــە خۆیــدا ناکــرێ بــە ئاڵ وگــۆڕ لــە نێوەرۆکــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
بژمێــردرێ.« بەیاننامــەی حیــزب دوای باســی ئــەو ئەرکانــە کــە بــۆ باش کردنــی وەزعــی ئێــران لــە 
پێــش ســەرکۆماردان و بەجــێ هێنانیــان »دەتوانــێ جیاوازیــی سیاســەتەکانی ئاغــای خاتەمــی لەگــەڵ 
دەســەاڵت دارانی پێــش خــۆی دەر بخــا » و ئەگینــا »هەرچەشــنە قەزاوەتێــک لــە بــاری پێک هاتنــی 
ئاڵ وگــۆڕ لــە ئێرانــی ئیســامییدا پەلــە کــردن و دوور لــە پاشــەڕۆژ بینییــە.« بــەم چەشــنە کۆتایــی 

پــێ هاتبــوو:
»ئێمــە ئاکامــی یەک جاریــی هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری، ئەوەنــدە کــە پێوەندیــی بــە ڕەدکردنــەوەی 
ــە مــاوەی هــەژدە ســاڵی ڕابــردوودا  ــاری ئیســامی ل ــی کۆم ــەی سیاســەت و کردەوەکان لێ بڕاوان

هەیــە، بــە شــتێکی بــاش و موســبەت دەزانیــن.«
دواتــر کــە مەســەلەی هەڵبژێرانــی ئاغــای خاتەمــی لــە دنیــای دەرەوەدا زۆر لــە ڕادەی پێویســت 
ــدێ  ــە هێن ــەوە ل ــی ئێران ــارەی ئاڵ وگۆڕەکان ــە ب ــەوە و خۆش حاڵییەکــی زۆری ل ــر گــەورە کرای زیات
کۆڕوکۆمەڵــی نێــو نەتەوەییــدا دروســت کــرد، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە ڕاشــکاوی گوتــی:
»ئــەو تــۆزە ئازادییــە کــە لێــرە و لــەوێ لــە واڵتەکەمانــدا بــەدی دەکــرێ، نــە بەرهەمــی هەڵبژاردنــی 
محەممــەدی خاتەمییــە و نــە شــتێکە دەوڵەتــی خاتەمــی بــە خەڵکــی بەخشــی بێ، بەڵکــوو بەرهەمــی 
خەباتــی خەڵکــی ئێرانــە، لــە ڕاســتییدا هەڵبژاردنــی ســەید محەممــەد خاتەمــی بــۆ خــۆی بەرهەمێکــی 
ڕاوەســتانی پڕحەماســەی خەڵکــی ئێــران بەرامبــەر بــە دەســەاڵتی فەرمــان ڕەوا بــوو. خاتەمــی کــە 
لــە دەرەوەی ئێــران وەک ســەمبولی ئــەم ئازادییانــە دەناســرێ نــە بــەو جــۆرە کــە خەڵکــی 
دیکــە لــە مانــای ئــازادی تــێ دەگــەن بــاوەڕی بــە باڵوکردنــەوەی ئــازادی لــە ئێرانــدا هەیــە و 
نــە دەتوانــێ ئەوەنــدە ئــازادی و دێموکراســییەش کــە بــۆ خــۆی پێــی وایــە دەبــێ ڕێــگای پــێ 
بــدرێ، لــە واڵتــدا ســەقام گیر بــکا. چونکــە قۆڵــی پاوان خــواز هێشــتا بــااڵ دەســتە و هەمــوو 

ئەهرومەکانــی دەســەاڵتی بــە دەســتی خۆیــەوە گرتــوون.«
بــە داخــەوە هەرچــی ڕۆژگار گــوزەراوە، ڕاســتی و دروســتیی ئــەم بۆچوونــە باش تــر دەر 
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کەوتــوە. چونکــە دوای ســەرکەوتنی ڕێفۆرم خــوازن لــە هەڵبژاردنــی مەجلیســدا و تــا ئێســتاش 
پاوان خــوازان هــەر وا بــااڵ دەســتن و تەنانــەت زیاتریــش لــە حاڵــی هێــرش  بــردن دان و ســەید 
محەممــەد خاتەمــی نــەک هــەر دیفاعێکــی لــە مــاف و ئازادییەکانــی خەڵــک پــێ نەکــراوە، 
ــان و  ــن و ڕاون ــاری گرت ــە پەالم ــاوکار و هاوبیرەکانیشــی ل ــووە ه ــدا نەب ــە توانای ــوو ل بەڵک
موحاکەمــە و تەنانــەت کوشــتن بپارێــزێ. ئاغــای خاتەمــی هــەر ڕۆژێــک بــۆ واڵم دانــەوە بــە 
ویســتی ئازدی خوازانــەی خەڵکــی ئێــران هەنگاوێکــی بــەرەو پێــش هاویشــتبێ، ڕۆژی دواتــر 

لــە ژێــر فشــاری قۆڵــی پاوان خــوازدا ناچــار بــووە دوو هەنــگاو پاشەکشــە بــکا.
لــەم دواییانەشــدا بــە ڕوونــی دەر کــەوت کــە بەڕاســتی ئــەو ئــازادی و دێموکراســییە کــە 
ســەرکۆمار بــاوەڕی پێــی هەیــە زۆر جیــاوازە لــەو ئامانجانــە کــە گەالنــی ئێــران هەوڵیــان بــۆ 
داون و قوربانیــان لــە پێنــاودا بەخشــیون. ڕەنگــە هەمــوو هاوڕێیــان لــە بیریــان بــێ ماوەیــەک 
لەمــەو بــەر کاتێــک هــەر لــە نێــو »ئــۆردووگای دووی خــورداد«دا دەنگــی لــە خاتەمــی 
ئەوالتــر »عبــور از خاتمــی« بــەرز بــۆوە، ئاغــای ســەرکۆمار چەنــد بــە تونــدی بەگــژ ئــەو 
دەنگــەدا چــۆوە و چــۆن خاوەنانــی ئــەو بیــر و بۆچوونــی بــە جۆرێــک بــە زەربــە وەشــاندن 
ــردەوە  ــەو دژک ــرا ب ــە ڕاســتییدا ناوب ــرد. ل ــار ک ــی ئیســام و شــۆڕش تۆمەتب ــە قازانجەکان ل
تونــدە نیشــانی دا کــە ئــەو تەنیــا تــا ڕادەیەکــی بەرتەســک و دیاری کــراو بــاوەڕی بــە بــڕەو 
پێ دانــی ئــازادی و دێموکراســی هەیــە و لــەوە بــەو الوەتــر خەتــی ســوورە و کــەس هەقــی 

ــەڕێ. ــی تێ پ ــە لێ نیی
بــەو پێیــە جارێکــی دیکــە بــە ڕوونــی دەر دەکــەوێ کــە ئــەوەی ئومێــدی پــێ ببەســترێ و 
حیســابی لــە ســەر بکــرێ بزووتنــەوەی ئازادی خوازانــەی قــووڵ و بەربەریــن و بەرچــاو 
ــە  ــەو بەشــە ل ــەک ئ ــە، ن ــی الوان و ڕووناکبیران ــە تایبەت ــران ب ــی ئێ ــان و پیاوان ــاوەاڵی ژن ئ
دەســەاڵت دارانی ئێــران کــە هەمــوو هەوڵیــان بــۆ لــە ســەر پــێ ڕاگرتنــی کۆمــاری ئیســامی 
بــۆ ماوەیەکــی درێژتــر، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی دیکــە و ڕەفتارێکــی دیکەیــە. گومانیشــی تێــدا 
ــەڵ ویســتی  ــێ لەگ ــەو نەتوان ــەر ئ ــان ناخــۆش، ئەگ ــێ ی ــی خــۆش ب ــە ســەرکۆمار پێ ــە ک نیی
ــا ئێســتا نیشــانی داوە،  ــەوەی ت ــر ل ــران هاودەنــگ بــێ و ئازایانەت ــەی خەڵکــی ئێ هەق خوازان
دیفــاع لــە داخوازەکانــی خەڵــک بــکا، پــرۆژەی » لــە خاتەمــی ئەوالتــر« بــە دەســتی ئــەم یــان 
ئــەو تاقــم و لــە جێــدا بــە دەســتی بــە توانــای خەڵکــی وەزاڵــە هاتــووی ئێــران جێ بەجــێ 

دەکــرێ.

وەزعی کورد لە بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستان
 

١- لە ئێران:
وەک زۆر جــاری دیکــە گوتوومانــە کوردســتانی ئێــران بەشــێک لــە ئێرانــە و شــتێکی سروشــتییە 
کــە ئاڵ وگۆڕەکانــی ئێــران بــاش بــن یــان خــراپ ڕەنگ دانــەوەی ڕاســتەوخۆیان لــە کوردســتاندا 
هەبــێ و ناکــرێ بێنینــە بەرچــاو کــە لــە مەرکــەز و ناوچەکانــی دیکــەی واڵت دیکتاتــۆری حوکــم دەکا 
و لــە کوردســتان دێموکراســی بەرقــەرارە. هــەر وەک ناش گونجــێ لــە سەرتاســەری ئێــران ئــازادی و 
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دێموکراســی ســەقام گیر ببــێ، بــەاڵم کوردســتانی لێــی بێ بــەش بــێ؛ کەوایــە ئــەوەی لــە ســەر ئێــران 
بــە گشــتی گوتــرا، لــە ســەریەک لــە بــارەی وەزعــی کوردستانیشــەوە ڕاســتە. بــەاڵم هــەر لەوکاتــەدا 
هێندێــک تایبەتمەنــدی لــە کوردســتاندا هــەن کــە لــە شــوێنەکانی دیکــەی واڵت بەرچــاو ناکــەون. بــۆ 
وێنــە ئەگەرچــی ســتەمی نەتەوایەتــی لــە ئێرانــدا تەنیــا تایبــەت بــە کوردســتان نییــە و نەتەوەکانــی 
ئازەربایجانــی، بەلــووچ، تورکەمــەن و عەرەبیــش هــەر وەک گەلــی کــورد مافــە نەتەوایەتییەکانیــان 
پێ شــێل کــراوە، بــەاڵم کــە دەگاتــە کوردســتان ئــەو ســتەمە زەق تــر خــۆی دەنوێنــێ. هــەر وەک لــە 
ــە هەمــوو بوارەکانــی سیاســی،  ــە کوردســتان ل ــراوە ســتەمی نەتەوایەتــی ل ــدا گوت بەرنامــەی حیزب
ــە ســێ ســاڵی  ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و تەنانــەت مەزهەبییشــدا بەرچــاو دەکــەوێ. ل
نێــوان دوو کۆنگــرەی 11 و 12ی حیزبیشــدا بــە داخــەوە هیــچ ئاڵ وگۆڕێکــی بــەرەو بــاش لــە 
سیاســەت و ڕەفتــار و بیــر و بۆچوونــی کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامییدا بــەدی نەهاتــوە و تــا 
ئێســتاش مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان وەک هەمیشــە بــە توندتریــن شــێوە ســەرکوت 

دەکرێــن.
جیاوازیــی بەرچــاوی دیکــەی کوردســتان و ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران بەهێزتــر بوونــی هەســتی 
نەتەوایەتــی لــە الی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانە، کــە هــەر ئــەوەش بۆتــە مایــەی بــەردەوام 
بوونــی خەباتێکــی شــێل گیر و چاونەترســانەی کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد بەرامبــەر بــە زەوت کەرانــی 
مــاف و ئازادییەکانــی ئــەم گەلــە هەق خــواز و قارەمانــە. ڕەنگــە بــە ئاســانییش بکــرێ بڵێیــن وشــیار 
ــەن کاردانەوەیەکــی  ــوەی دەب ــڕ شــانازییەی بەڕێ ــە پ ــەو خەبات ــەوەی خەڵکــی کوردســتان و ئ بوون
ڕاســتەوخۆی ئــەو هەمــوو زوڵــم و زۆردارییەیــە کــە دەوڵەتــی ئێــران دەرهەقــی کــوردەکان بــەکاری 
ــە«.  ــە، بەربەرەکانیــش هەی ــم و زۆر هەی ــەک زوڵ ــە هــەر جێی ــراوە »ل ــژە گوت ــە مێ ــێ. چونکــە ل دین
دەکــرێ بــە جۆرێکــی دیکــەش لێــک بدرێتــەوە و سیاســەتی ســەرکوتی کۆمــاری ئیســامی بەرامبــەر 
ــە وشــیاری و  ــە ل ــەو ڕێژیم ــی کۆنەپەرســتانەی ئ ــی ڕق و قین ــە بەرهەم ــی کوردســتان ب ــە خەڵک ب

ــرێ. ــە تێکۆشــەرە دابن ــەم گەل ــەی ئ خەباتــی هەق خوازان
ــەوە  ــد شــار پێک ــە چەن ــان ل ــە شــارێک ی ــارە ل ــەر ج ــوە و ه ــوە نی ــردوودا نی ــە ســێ ســاڵی ڕاب ل
ــە  ڕۆڵەکانــی خەڵکــی کوردســتان بەرامبــەر بــە کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی دەســتیان داوەت
بەربەرەکانیــی هێمنانــە و بــۆ هێنانــە گــۆڕی داخــوازە نەتەوایەتییەکانیــان ڕژاونــە ســەر شــەقامەکان. 
بەرچاوترینــی ئــەو بزووتنــەوە و بەربەرەکانییانــە ئــەو ڕاپەڕینــە  پڕشــکۆ و شۆڕشــگێڕانەیە بــوو 
کــە خەڵکــی زۆر لــە شــارەکانی کوردســتان و کوردەکانــی دەرەوەی کوردســتان و بــە تایبەتــی 
کوردەکانــی دانیشــتووی تــاران، لــە مانگــی ڕەشــەمەی ســاڵی 1٣77ـــدا خســتیانە ڕێ. ئــەو ڕاپەڕینــە 
ــاڵ ئوجــەالن ســەرۆکی  ــز عەبدوڵ ــەوەی بەڕێ ــل دران ــران و تەحوی ــەی گی ــە بۆن ــە ســەرەتادا ب ــە ل ک
پارتــی کرێکارانــی کوردســتان کەوتــە ڕێ و هــەر بۆیــەش ڕێژیمــی ئیســامی لــە ســەرەتادا ڕووی 
ــە  ــوو ب ــە ب ــد ک ــدا نیشــان دا، زۆری نەخایان ــدان و خۆپیشــان دانی خەڵک ــە مەی خۆشــی لەگــەڵ هاتن
ــۆڕی  ــە گ ــۆ هێنان ــک ب ــاری ئیســامی و دەرفەتێ ــن دژی سیاســەتی ســەرکوت کەرانەی کۆم ڕاپەڕی
داخوازەکانــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران، ئــەم زنجیــرە ڕاپەڕینــە زۆر لــە شــارەکانی 

ــەوە. ــاد و ورمێــی گرت ــۆکان، مەهاب ــاران، کرماشــان، ب ــاوە، کامی ــە ســنە، پ کوردســتان لەوان
لووتکــەی هــەرە بــەرزی ئــەو بزووتنــەوە پڕشــکۆیە خۆپیشــان دانی چەنــد دە هــەزار کەســیی 
خەڵکــی قارەمانــی شــاری ســنە ناوەنــدی ئوســتانی کوردســتان لــە ڕۆژی ٣ـــی ڕەشــەمەی 1٣77ـــدا 
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بــوو. لــەو ڕۆژەدا کــە ســێیەمین ڕۆژی خۆپیشــان دانی خەڵکــی شــارەکانی کوردســتان بــوو الوان و 
ژنــان و پیاوانــی نیشــتمان پەروەری شــاری ســنە بــە شــێوەیەکی ئــارام و هێمنانــە و هــەر لــەو کاتــەدا 
ڕێک وپێــک و بــە ئامانــج ڕژانــە شــەقامەکان و وێــڕای داوای ئــازاد بوونــی عەبدوڵــاڵ ئوجــەالن 
ئاشــکرایان کــرد کــە ئــەوە تەنیــا تورکیــە نییــە کــە مافــی کــوردەکان پێ شــێل دەکا و کارنامــەی 
ــە.  ــە ســپیی تر نیی ــی ئەرتەشــی تورکی ــە کارنامــەی ژێنێڕاڵەکان ــەوە ل ــەو بارەی ــاری ئیســامی ل کۆم
ــەوە شــەقام و  ــە ســەعات ٩ی بەیانیی ــەر ل ــە شــاری ســنە ه ــەت ل ــە کاربەدەســتانی دەوڵ ــەر بۆی ه
مەیدانەکانیــان بــە هێــزە ســەرکوت کەرەکانیان تەنــی و کەوتنــە تەقــە لــە خۆپیشــان دەران و بــۆ 
ئــەوەی ســەرکوتی خەڵــک باش تــر بەڕێــوە بــەرن هێــزی یارمەتیی دەریــان لــە شــارەکانی دیکەشــەوە 
هێنایــە ســنە. ئاکامــی ئــەو ســەرکوتە دڕندانەیــە کــە هەتــا ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە درێــژەی هەبــوو 
ــی  ــاوارە بوون ــران و ئ ــان کــەس و گی ــی دەی ــدار بوون ــە ٣0 کــەس و برین ــی نیزیــک ب شــەهید بوون

ســەدان کەســی دیکــە لــە الوانــی ســنە بــوو.
بــەم جــۆرە هــەم دروشــمی ڕیاکارانــەی کۆمــاری ئیســامی لــە دیفــاع لــە کوردەکانــی دەرەوەی 
ئێرانــدا بێ نێــوەرۆک بوونــی خــۆی نیشــان دا، هــەم ڕق و قینــی کۆنەپەرســتانەی کاربەدەســتان 
لــە هەمــووی گرینگ تــر ئازایەتــی و  بــۆ دنیــا دەر کــەوت و هــەم  بــە گەلــی کــورد  بەرامبــەر 
ــە  ــی ســنە جارێکــی دیک ــە گشــتی خەڵکــی قارەمان ــی شۆڕشــگێڕ و ب چاونەترســیی کــوڕان و کچان
ــە ســەعات  ــدا هــەر ل ــە کاتێک ــووە ل ــەوە ب ــی ورد و درشــت. ســەیر ئ ــردی ســەر زمان ــە وێ ــۆوە ب ب
٩ی بەیانییــەوە بــە کرێ گیــراوان خۆپیشــان دەرانیان دابــووە دەســڕێژ و بــە دەیــان شــەهید و 
برینــدار برابوونــە نەخۆشــخانەکان، ڕەمــەزان زادە، ئوســتان داری کوردســتان، ئیددعــادی کــرد کــە 
ــی  ــەوە بــوو کــە نــەک هــەر قۆڵ ــە دواوە فەرمانــی تەقــەی داوە. ســەرنج ڕاکێش ئ ــە ســەعات 11 ب ل
ناســراو بــە ڕێفۆرم خــواز چووک تریــن ناڕەزایــی بەرامبــەر بــەو کوشــتارە دەر نەبــڕی، بەڵکــوو 
تەنانــەت چاپەمەنیــی ســەر بــەو قۆڵــەش بــە تــەواوی بێ دەنگیــی لــێ کــرد و هەوڵێکــی نــەدا بــۆ 

ــێ. ــاگادار ب ــە ئ ــەو جینایەت ــران ل ــی ئێ ــروڕای گشــتیی خەڵک ــەوەی بی ئ
دوژمنایەتیــی کوێــری کاربەدەســتانی ڕێژیــم بەرامبــەر بــە گەلــی کــورد جارێکی دیکــە لەوەدا خۆی 
نوانــد کــە هێــزە دژی گەلییــەکان بــۆ تەحویل دانــەوەی هــەر شــەهیدێک ٣00 تــا ٥00 هــەزار تمەنیــان 
لــە کــەس و کاری دەســتاند و ناچاریشــیان دەکــردن کــە بــە نهێنــی تەرمــەکان بــە خــاک بســپێرن. 
هەمــووی ئەمانــەش لــە دەورانــی ســەرۆکایەتیی خاتەمییــدا بــوون کــە هێنــدێ الیــەن دەیانــەوێ بــە 
ســەمبولی ئازادی خوازیــی لــە قەڵــەم بــدەن. جێــی باســە کــە ئــەو ســەرکوت و کوشــتارە تەنیــا تایبــەت 
ــزە ســەرکوت کەرەکان  ــە تارانیــش هێ ــە ورمــێ و ل ــاد، ل ــە مەهاب ــوو، چونکــە ل ــە شــاری ســنە نەب ب
ــێ شــەهید  ــە بیســت کەســیان ل ــر ل ــە ســەریەک زیات ــە خۆپیشــان دەرانی کــورد کــرد و ل ــان ل تەقەی

یــان برینــدار کــردن.
ئــەوەی لێــرەدا ناکــرێ بــە داخ و کەســەرەوە وەبیــری نەیەنینــەوە، هەڵوێســتی ڕێبەرانــی پارتــی 
کرێکارانــی کوردســتان بەرامبــەر بــەو کــردەوە دژی گەلییانــەی کۆمــاری ئیســامی دەرهەقــی 
خۆپیشــان دەرانی کــورد بــوو. کۆنســەی ســەرۆکایەتیی )P.K.K( لــە بەیاننامەیەکــدا کــە بــەو بۆنــەوە 
ــی کۆمــاری  ــی کوردســتانی بــە دەســتی بــە کرێ گیراوان دەری کــرد، نــەک هــەر کوشــتاری خەڵک
ــە ڕیژیمــی ئیســامی و  ــاع ل ــە دیف ــە کەوت ــە پێچەوان ئیســامی مەحکــووم نەکــرد، بەڵکــوو ڕاســت ب
ئەگــەر دەزگا تەبلیغاتییەکانــی ڕێژیــم خۆپیشــان دەرانی کوردیــان بــە دژی شــۆڕش و بەســتراوە بــە 
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ئیمپریالیــزم و زایۆنیــزم نــاو بردبــوو، کۆنســەی ســەرۆکایەتیی )P.K.K( وێــڕای دووپــات کردنەوەی 
ئــەو تۆمەتانــە، بــە کرێ گیــراوی کەمالیزمیشــی لــێ زیــاد کــرد، ئەمــەش هــەر لەبــەر ئــەوە کــە ئــەو 
خەڵکــە تێکۆشــەرە داوای وەدی هاتنــی بەشــێک لــەو مافانەیــان کردبــوو کــە )P.K.K( ئیددعــای 
دەکــرد بــۆ هەمــوو کوردیــان بــەدی دێنــێ. ئەمــە بــوو پاداشــی ڕیبەرانــی )P.K.K( بــۆ کەســانێک کــە 
بــۆ دیفــاع لــە ڕێبــەری ئــەو حیزبــە و بــۆ  داوای ئــازاد بوونــی ڕژابوونــە شــەقامەکان و دروشــمیان 

دابــوو.
دیاردەیەکــی جێــگای هومێــد لــە کوردســتاندا کــە بــە هــەق هــەم نیشــان دەر و هــەم بەرهەمــی 
بــەرەو ژوور چوونــی وشــیاریی سیاســی و پتەوتــر بوونــی هەســتی نەتەوایەتییــە، پەرەگرتنــی 
کەم وێنــە و تەنانــەت بێ وێنــەی جم وجووڵــی ئەدەبــی و هونــەری و فەرهەنگــی لــە نێــو الوانــی 
کورددایــە. ئــەم دیــاردە لــە مێژتــرە ســەری هــەڵ  داوە بــەاڵم لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا پەرەگرتنێکــی 
خێــرای بــە خــۆوە دیــوە و ســەرکەوتنی گــەورە گەورەشــی لــە هەمــوو بوارەکانــدا بەدەســت هێنــاوە. 
لــەو ماوەیــەدا بــە ســەدان کاســی تایبەتــی بــۆ فێربوونــی نووســین و خوێندنــەوەی زمانــی کــوردی 
بــە ئاشــکرا و بــە نهێنــی لــە شــارە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان و تەنانــەت لــە شــارەکانی دیکــەی 
ئێرانیــش پێــک هاتــوون و بــە هــەزاران کــەس لــە ئەویندارانــی خزمــەت بــە زمــان و ئەدەبیاتــی 
کوردییــان تێــدا پــەروەردە کــراوە. لــە هــەر شــارێکی کوردســتان یــەک یــان چەند ئەنجومەنــی ئەدەبی 
ــد ڕۆژنامــە و  ــان دەســت پــێ  کــردوە، چەن و فەرهەنگــی دروســت بــوون و کار و تێکۆشــانی خۆی
گۆڤــاری کــوردی بــە هەوڵــی دڵســۆزانی کــورد دەرەتانــی باڵوبوونەوەیــان پەیــدا کــردوە و هاتوونــە 
مەیدانــی ڕۆژنامەنووســیی کوردییــەوە. لــە هەمــووی ئــەو کارە ئەدەبــی و فەرهەنگییانــەدا زانســت و 
ئەزموونــی مامۆســتایانی زمــان و ئەدەبــی کــوردی لەگــەڵ ئۆگــری و ئێنێرژیــی الوانــی خوێن گەرمــی 
کــورد دەســتیان داوەتــە دەســتی یەکتــر و هۆوییەتــی تایبەتــی کوردیــان بــۆ هەمــووان دەر خســتوە.
لــە هەمــووی خۆش تــر و تازەتــر پەرەگرتــن و پێشــکەوتنی جم وجووڵــی هونــەری لــە بــواری 
گۆرانــی و مووزیــک و فیلــم و نمایشــی کوردییــدا بــووە. ئەگەرچــی هونــەری شــانۆگەری لــە 
ــە ســێ ســاڵ  ــە ل ــە ک ــەو پەرەگرتن ــەاڵم ئ ــەڵ داوە. ب ــژە ســەری ه ــە مێ ــدا زۆر ل کوردســتانی ئێران
ڕابــردوودا بــە خۆیــەوە دیــوە شــتێکی کەم وێنــە و هــەر لــەو کاتــەدا جێــگای هومێــد و دڵ خۆشــییە. 
بــواری فیلــم و ســینەماش کــە بــۆ یەکــەم جــار لــە کوردســتانی ئێرانــدا کاری تێــدا کــراوە شــانازییەکی 
ــگای شــانازیی هەمــوو کوردێکــە کــە  ــە. ئەمــە جێ ــە فەرهەنگییەی ــەو مەیدان ــی ئ دیکــەی خەبات گێڕان
فیلمــی بەهمــەن قوبــادی لــە شــەش فێســتیڤاڵی جیهانییــدا خــەاڵت دەباتــەوە و تەنیــا لــە فێســتیڤاڵی 

ــدا دوو خەاڵتــی جیهانــی بــە جارێــک وەر دەگــرێ. ســینەمایی »کەن«ـ
ــە کوردســتان و  ــە ل ــەو فــەزا نیــوە کــراوەوەی ئــەو ماوەی بــە واقعبینییــەوە دەبــێ بگوتــرێ کــە ئ
ــە ســەر ئــەو پێشــکەوتنەی کوردســتانی  ــدا پێــک هاتبــوو، شــوێنەواری باشــی ل سەرانســەری ئێران
ئێــران لــە بــواری فەرهەنگــی و هونــەری و ئەدەبییــدا هەبــووە. بــەاڵم دیســانیش دەڵێینــەوە کــە 
ئــەم نەختــە ئازادییــە دیــاری و بەخشــینی ئــەم یــان ئــەو قۆڵــی نێــو دەســەاڵتی فەرمــان ڕەوا نییــە و 
پێک هاتنــی ئــەو فەزایــە و تــەواوی دەســکەوتە ئەدەبــی و فەرهەنگییــەکان بەرهەمــی خەباتــی لــە مێــژ 
ــە خــۆ بوردوویــی ڕووناکبیرانــی  ســاڵە و قارەمانانــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بوێــری و ل
کــورد بــە گشــتی و بــە تایبەتــی بــەرەی الوی ئەمــڕۆی کوردســتانی ئێرانــن. ئــەو وشــیاری و 
بێدارییــە و ئــەو ئازایــی و چاونەترســییە چاوەڕوانــی دەســکەوتی زۆر زیاتــری لــێ دەکــرێ و 
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جێــی خۆیەتــی لێــرەوە هــەزاران ســاڵو و ئافەریــن بــۆ ئــەو تێکۆشــەرانەی ســەنگەری خەبــات بــۆ 
ژیاندنــەوە و بووژاندنــەوەی ئــەدەب و فەرهەنــگ و کەســایەتیی نەتەوەیــی کــوردی بــەڕێ بکەیــن.
دوا شــت کــە هەرچەنــد بــە کورتــی و لــە پەردەشــدا بــە شــانازی و ســەربەرزییەوە دەبــێ باســی 
لێــوە بکــرێ، پتەوتــر بوونــی پێوەندیــی لــە مێژینــە و پیــرۆزی نێــوان کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد و حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە. لــەوەڕا کــە چەنــد ســاڵێکە حیزبەکەمــان دەرەتانــی حــوزووری 
ئاشــکرای لــە نێــو خەڵــک و بەڕێوەبردنــی خەباتــی چەکدارانــەی لــێ بــڕاوە، زۆر کەســی ناشــارەزا 
ــە  ــە نفووزێکــی ل ــەم حیزب ــە ئ ــێ گەیشــتوون ک ــی دێموکــرات وا ت ــی حیزب ــی موخالیفان ــە تایبەت و ب
نێــو خەڵکــدا نەمــاوە و فاتیحــەی خوێنــدراوە. تەنانــەت هێنــدێ الیەنــی ســاویلکە و خۆش خەیــاڵ ئــەو 
هەوایــەش لــە ســەری داون کــە بــۆ خۆیــان جێــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بگرنــەوە، 
یــان بــە کۆمەگــی ئاشــکرا و نهێنیــی کۆمــاری ئیســامی حیزبێکــی دیکــە وەک ئاڵتێرناتیڤــی حیزبــی 
دێموکــرات دامەزرێنــن. بــەاڵم خەڵکــی کوردســتان بــە شــێوەی تایبەتــی خۆیــان هەمــوو ئەوانەیــان 
تێ گەیانــد کــە نــە پشــتی حیزبــی دێموکــرات بــەر دەدەن و نــە حیزبــی دەس کــردی کۆمــاری ئیســامی 
ــەک-دوو ســاڵ  ــەر ی ــە ئەگ ــن ک ــەوە دەکــری بڵێی ــە دڵنیایی ــەن. ب ــووڵ دەک و هاودەستەکانیشــی قەب
دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتیی لــێ دەر کەیــن، لــە مێــژووی ٥٥ ســاڵەی خەباتــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتاندا هیــچ کاتێــک حــوزووری مەعنەویــی ئــەم حیزبــە لــە نێــو دڵ و دەروون و 

بیــر و بۆچوونــی کۆمەاڵنــی گەلــی کــورددا لــە ئێســتا بــە هێزتــر نەبــووە.

٢- لە عێراق: 
لــە کــەس شــاراوە نییــە کــە لــە نیــوەی دووەمــی ســەدی بیســتەم و بــە تایبەتــی لــە 1٩٦1 )1٣40( 
بــەم الوە کوردســتانی عێــراق هەمیشــە لــە مەیدانــی خەباتــی نەتەوایەتییــدا چاالک تریــن بەشــی 
کوردســتان بــووە و لــەو ڕیگایــەدا قوربانییەکــی زۆری بەخشــیوە و هــەوراز و نشــێوی زۆری بــە 
ــراق  ــی عێ ــۆ کوردەکان ــداودا ب ــە دوای شــەڕی کەن ــە ب ــەش ک ــە تایبەتیی ــەو وەزع ــوە. ئ ــەوە دی خۆی
ڕەخســاوە لــە هەمــووان ڕوونــە. ئێســتا نیزیــک بــە دە ســاڵە کــە بەشــێکی بەرچــاوی کوردســتانی 
ــەو  ــان ل ــردەوە چارەنووســی خۆی ــە ک ــوە دەچــێ و ب ــان بەڕێ ــوردەکان خۆی ــە دەســتی ک ــراق ب عێ
ــەو ڕاســتییە  ــی ئ ــە بەرچــاو گرتن ــە ل ــە ب ــرێ ک ــی بگوت ــی خۆیەت ــوە. جێ ــە دەســتەوە گرت بەشــەدا ب
ــدا  ــە شــێوەی مۆدێڕن ــاری واڵت داری ب ــی کاروب ــی بەڕێوەبردن ــە مەیدان ــەوەی ل کــە کــورد تاقی کرن
نەبــووە، کوردســتانی عێــراق نموونەیەکــی تــا ڕادەیــەک سەرکەوتووشــی بــە دەســتەوە داوە و بــۆ 
دۆســت و دوژمنــی دەر خســتوە کــە ئەگــەر کــورد دەرفەتــی بــۆ بڕەخســێ دەتوانــێ خــۆی ئیــدارە 

ــە.  ــە گەالنــی دیکــە کەم تــر نیی بــکا و شــتێکی ل
بــەاڵم ئەزموونــی کوردســتانی عێــراق –بمانــەوێ و نەمانــەوێ- دوو کۆســپی لەســەر ڕێــگای 
بــەرەو پێــش چــوون و ســەقام گیر بــوون هــەن. یەکــەم ئــەوە کــە ئــەم وەزعــە تــا ئێســتا حاڵەتێکــی 
بــە ڕەســمی ناســراو و قەبووڵ کــراوی بــە خۆیــەوە نەگرتــوە و زیاتــر بەســتراوەتەوە بــە لــە بەریــەک 
ــچ  ــە هی ــەوە. بۆی ــەو دەوڵەتان ــاوا و قازانجــی ئ ــی ڕۆژئ ــی هاوپەیمان ــراق و دەوڵەتان ڕاوەســتانی عێ
ڕوون نییــە کــە ئەگــەر ڕۆژێــک هاوپەیمانــە ڕۆژئاواییــەکان هاتنــە ســەر ئــەو بڕیــارە کــە هێزەکانیــان 
لــە ناوچــە بکێشــنەوە، چارەنووســی ئــەم ئەزموونــە کوردییــە چ دەبــێ. ئــەو ڕاســتییە کــە کوردەکانــی 
ــەوەی شــتێکی  ــدوە -لەگــەڵ ئ ــان ڕاگەیان ــژاردوە و فێدرالیزمی ــان هەڵ ب ــان پارلمانی ــۆ خۆی ــراق ب عێ
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کــەم نییــە- ئــەوە ناگەیەنــێ کــە کــوردی عێــراق مەســەلەکەی چارەســەر کــراوە. فێدرالیــزم لــە 
کوردســتاندا ئــەو کاتــە دەبێتــە شــتێکی ســەقام گیر و بــەردەوام کــە دەوڵەتــی مەرکــەزی موافقەتــی 
لەگــەڵ بــکا و ببێتــە شــتێکی قانوونــی. لــە حاڵێکــدا دەبینیــن هەتــا ئێــرە تەنانــەت وتووێژێکیــش بــۆ 

گەیشــتن بــەو ڕێککەوتنــە لــە ئــارادا نییــە. 
دووەم کۆســپی ســەر ڕێــگای بــە ئــاکام گەیشــتنی ئەزموونــی کوردســتانی عێــراق ئــەو شــەڕ 
ــە کوردســتاندا  ــەو بەشــە ل ــزی ســەرەکیی ئ ــو دوو هێ ــە نێ ــە ٥ ســاڵە ل ــر ل ــە زیات ــە ک و ناکۆکییەی
هەڵ گیرســاوە. زۆر جێــگای خۆشــحاڵییە کــە بــۆ ســێ ســاڵ دەچــێ ئاگربڕێکــی بــەردەوام لــە نێــوان 
ئەو دوو حیزبەدا هەیە و واش دێتە بەرچاو کە هەر دوو الیەن لە ســەر پاراســتنی ســوورن. بەاڵم 
حاشــای لــێ ناکــرێ کــە هەتــا ئــەم دووانــە ڕێــک نەکــەون، هەمــوو کاتێــک مەترســیی تــازە بوونــەوەی 
ــە هەڕەشــە  ــی دەرفەتەک ــە دەســت چوون ــدا ل ــە ئاکام ــی ناوچــە و ل شــەڕ، دەســتێوەردانی دەوڵەتان
لــەم ئەزموونــەی کوردســتانی عێــراق دەکا. بــا لــەوەش نەگوزەرێیــن کــە بــە داخــەوە دەســتێوەردانی 
ــی کرێکارانــی کوردســتان )تورکیە(ـــش بۆتــە »دەردی ســەرباری دەردان«  نامەســئووالنەی پارت
و هــەر ڕۆژە کۆســپێکی تــازە دەخاتــە ســەر ڕێــگای هێــور بوونــەوەی بارودۆخــی ئــەم بەشــە لــە 

ــی ئەزموونەکــەی. کوردســتان و ســەقام گیر بوون
ئێمــە هەمیشــە پشــتیوانییمان لــە خەباتــی ڕەوای خەڵکــی کوردســتانی عێــراق کــردوە و ئەمــڕۆش 
ــان  ــن وەک هەمیشــە خۆم ــە کوردســتان دادەنێی ــەو بەشــە ل ــی ئ ــرادەی خەڵک ــۆ ئی ــەواو ب ــزی ت ڕێ
ــۆ ســەرکەوتنی  ــن و ب ــراق دەپارێزی ــاری کوردســتانی عێ ــەر جــۆرە دەســتێوەردانێکی کاروب ــە ه ل
ــە  ــەم بەشــە ل ــزە ســەرەکییەکانی ئ ــە هێ ــەدا ئاواتمان ــەو کات ــە پەرۆشــین. هــەر ل ئەزموونەکەشــی ب
کوردســتان و بــە تایبەتــی ڕێبەرەکانیــان ڕق و قیــن و هەســتی تۆڵــە ئەســتاندنەوە وەال بنێــن و بــە 
گەڕانــەوە بــۆ ســەر مێــزی وتووێــژ هەمــوو کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای ســەرکەوتنی ئــەم ئەزموونــە 
تەخــت بکــەن. هەســتی مەســئوولیەت بەرامبــەر بــە چارەنووســی کــورد و دڵ فراوانــی و لەخــۆ 
ــش  ــی پتەوی ــکا و بناغەیەک ــی ئاشــتی مســۆگەر ب ــێ ســەرکەوتنی ڕەوت ــە دەتوان ــی دوو الیان بوردن
ــن هــەم کــوردەکان و  ــەدا هیواداری ــەو کات ــێ. هــەر ل ــە دامەزرێن ــی ئەزموونەک ــۆ ســەقام گیر بوون ب
هــەم دەوڵەتــی مەرکــەزی لــە عێراقــدا بیــر لــە چارەنووســی هاوبــەش و مێــژووی هاوبەشــی دوو 
نەتــەوەی کــورد و عــەرەب لــەو واڵتــەدا بکەنــەوە و لــە ڕێــگای وتووێــژی ڕاســتەوخۆوە دەرەتــان بــۆ 
چارەســەری یەک جاریــی مەســەلەی کــورد و دامەزرانــی عێراقێکــی ئــازاد و ئــاوەدان و دێموکــرات 

کــە ببێتــە نموونەیــەک بــۆ واڵتانــی دراوســێیش بڕەخســێنن.

٣- لە تورکیە: 
بەشــی هــەرە گــەورەی خاکــی کوردســتان و بەشــی هــەرە زۆری حەشــیمەتی کــورد لــە تورکیــە 
هــەڵ کەوتــوون و کوردەکانــی تورکیــەش هــەم ڕابردوویەکــی دوور و درێژیــان لــە خەبــات بــۆ 
وەدەســت  هێانــی مافــە ڕەواکانیانــدا هەیــە و هــەم قوربانییەکــی زۆریــان لــەو پێنــاوەدا داوە. وەک 
دەزانیــن لــە پــاش ســەقام گیر بوونــی حکوومەتــی نوێــی تورکیــە )بــە دوای ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی 
ــەوەی  ــە سیاســەتی تواندن ــەو واڵت ــراوە و ل ــێ ک ــە حاشــای ل ــە تورکی ــورد ل ــی ک عوســانییدا( بوون
کــوردەکان لــە بۆتــەی نەتــەوەی تورکــدا ڕەچــاو کــراوە. ئەمــەش بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە بــۆ ماوەیەکــی 
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درێــژ دەنگــی کــورد لــەو واڵتــەدا تــا ڕادەیەکــی زۆر کــپ بکــرێ، هەرچەنــد هەمــووی ئــەو سیاســەت 
و ڕەفتارانــە کــە دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ تواندنــەوەی کــوردەکان ڕەچــاوی کردبــوون قــەت نەیان توانــی 
ــرد.  ــەت بەهێزتریشــیان ک ــن و تەنان ــورددا بمرێن ــی ک ــی گەل ــی ڕۆڵەکان ــە دڵ ــی ل هەســتی نەتەوایەت
پارتــی  دروســت بوونی  بــە  زایینییــدا  بیســتەمی  چەرخــی  حەفتــای  دەیــەی  ســاڵەکانی  دوا  لــە 
کرێکارانــی کوردســتان و بــە تایبەتــی دەســت پێ کرانــی خەباتــی چەکدارانــە لــە الیــەن ئــەو حیزبــەوە 
بزووتنــەوەی کــورد لــەو واڵتــە گوڕوتینێکــی تــازەی وەرگــرت و بــە تایبەتــی لــە دنیــای دەرەوەدا 
بەرچاوتــر لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان خــۆی نوانــد. ئــەم ڕاســتییە -بــە هەمــوو الیەنــە بەهێــز 
و الوازەکانیــەوە- قازانجیکــی زۆر گــەورەی بــۆ کــوردی تورکیــە هەبــوو. ئەویــش ئەوەیــە کــە 
واقعیەتــی بوونــی حەشــیمەتێکی زۆری کــورد لــە تورکیــەی بــۆ هەمــوو خەڵکــی دنیــا ئاشــکرا کــرد و 
تەنانــەت کاری گەیانــدە جێگایــەک کــە ســەرکۆماری وەختــی تورکیــە »تورکــت ئــۆزاڵ« پــاش حەفتــا 
ســاڵ حاشــا لــە بوونــی کــورد لــەو واڵتــە، دان بــەوەدا بنــێ کــە النی کــەم دوازدە میلیــۆن کــورد لــە 

تورکیــە هــەن.
بــەاڵم لــە ســێ ســاڵی نێــوان دوو کۆنگــرەی ئێمــەدا بزووتنــەوەی کــورد لــە تورکیــە هێنــدێ 
ڕووداوی زۆر گــەورەی بــە خۆیــەوە دیــون کــە بەشــێکیان بــە ســەرکەوتن بــۆ هەمــوو بزووتنــەوەی 
کــورد دەتوانیــن لــە قەڵــەم بدەیــن و بەشــەکەی دیکەمــان وەک تراژیدییــەک بــۆ ئــەو بزووتنەوەیــە 
و بــە تایبەتــی بــۆ بزووتنــەوەی کــوردی تورکیــە دەژمێــردرێ. ئــەو یەکیەتــی و یەک پارچەییــە کــە 
دوای دەرکرانــی عەبدوڵــاڵ ئۆجــەالن لــە ســووریە و گیرســانەوەی لــە ئیتالیــا لــە نێــو کۆمەاڵنــی گەلــی 
کــورد لــە کوردســتان و دەرەوەی کوردســتاندا و پێــک هــات و ئــەو هاودەردییــە کــە لــە الیــەن زۆر 
هێــز و شەخســیەتی نێــو نەتەوەیــی و بیــروڕای گشــتیی جیهانییــەوە لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان کــرا، 
بەڕاســتی لــە مێــژووی خەباتــی نەتەوەکەمانــدا بێ وێنــە بــوو. کەوایــە ئــەو یەک دڵــی و یەک پارچەییــە 
ــوو  ــۆ هەم ــەخ ب ــەق دەســکەوتێکی پڕبای ــوو، بەه ــەوە دروســت ب ــە ئۆجەالن ــاع ل ــەی دف ــە بۆن ــە ب ک

بزووتنــەوەی کــورد بــوو و، هــەر واش دەبــێ ســەیری بکــرێ.
کەچــی بــە داخــەوە ڕێبەرایەتیــی )P.K.K( و بــە تایبەتــی بەڕێــز ئۆجــەالن خــۆی، نــەک هــەر 
نەیان توانــی لــەو هــاودەردی پشــتیوانییە گەلــی و نێــو نەتەوەییــە بــە قازانجــی گەلــی کــورد و بــەرەو 
ــە ئاســتی  ــە ل ــە نیشــانیان  دا ک ــە پێچەوان ــوو ب ــک وەرگــرن، بەڵک ــی دروشــمەکانیان کەل ــش بردن پێ
ئــەو مەســئوولیەتە مێژووییــەدا نیــن. بــە دەرچوونــی ئۆجــەالن لــە ڕۆم، ڕۆمێــک کــە ئۆجــەالن 
دەی توانــی چەنــد ســاڵی دیکــە لێــی وەمێنــێ، بێ ئــەوەی بیــروڕای گشــتیی ئــەو واڵتــە ڕێــگا بــە 
ــەوەی  ــران و تەحویل دران ــاش گی ــە تایبەتییــش پ ــەوە، ب ــی بکەن ــە دەرکردن ــر ل ــدا بی کاربەدەســتان ب
ئۆجــەالن لــە ڕێبەندانــی 1٣77ـــدا دیمەنێکــی بــە تــەواوی پێچەوانــە کەوتــە بەرچــاوی کۆمەاڵنــی 
ــادا. چونکــە نــەک هــەر بەڕێــز ئۆجــەالن نەی توانــی  ــە دنی خەڵکــی کوردســتان و دۆســتانی کــورد ل
ئــەو ئازایەتییــە لــە خــۆی نیشــان بــدا کــە شــیاوی ڕێبەرێکــی شۆڕشــگێڕە، بەڵکــوو حیزبەکەشــی بــە 
ــە  ــەوەی وەزعەکــە ب ــە جیاتــی ئ ــوو. ڕێبەرایەتیــی )P.K.K( ل ــێ شــێوان ب ــەواوی تووشــی ســەر ل ت
ــات و تێکۆشــان دەســت  ــە خەب ــەوەی کــورد وەر ســووڕێنێ و قۆناغێکــی دیکــە ل قازانجــی بزووتن
ــە پاشــکۆیەک  ــە کــردەوە بــوو ب ــاوی )P.K.K( بێ ئۆجــەالن بکاتــەوە، ب ــە ن ــکا و الپەڕەیــەک ب پــێ ب
لــەو ڕووداوانــە کــە لــە زیندانــی ئیمراڵــی و دادگای ئۆجەالنــدا دەگــوزەران. هــەق وا بــوو ئۆجــەالن 
لــە دادگادا ئازایانــە دفــاع لــە ئامانجەکانــی کــورد بــکا و هــەر نەبــێ ڕا بگەیەنــێ کــە ئــەو زیندانییــە و 
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ئێســتا بڕیــاری )P.K.K( لــە دەســتی هاوڕێیەکانی دایــە، کەچــی بــە پێچەوانــە وەک هەمیشــە دەســتی 
ــی و فەرمانانــە کــە کــەس ناتوانــێ بڵــێ لەژێــر  ــش ئــەو ڕێنوێن بــە فەرمــان دەرکــردن کــرد، ئەوی
تەوژمــی بەرپرســانی زینــدان و لــە ترســی ئێعــدام و بــە هیــوای لێ خۆش بــوون دەر نەکــراون. 
ڕێبەرایەتیــی حیزبەکەشــی لــە جیاتــی ئــەوەی ڕا بگەیەنــێ کــە ئۆجــەالن لەگــەڵ هەمــوو ڕێــز و 
حورمتێکــدا کــە بــۆی دادەنــرێ ئێســتا زیندانییــە و بڕیــاری )P.K.K(ی بــە دەســت نییــە، زیاتــر لــە 
جــاران بــوو بــە گــوێ لــە مســتی ئۆجــەالن و هەرچــی لــە زیندانــدا بەویــان دیکتــە دەکــرد، ئەمــان لــە 
دەرەوەی زینــدان جێ بەجێیــان کــرد. وازهێنــان لــە هەمــوو دروشــمەکانی پێشــوو، دەســت هەڵگرتــن 
لــە خەباتــی چەکدارانــە و دەســتووری دەرکەوتنــی هەمــوو گریــاکان لــە تورکیــە و داواوی تەســلیم 
ــە ئەندامانــی چــەک دار و بێ چەکــی )P.K.K( و زۆر فەرمانــی دیکــە هەموویــان جێــگای  بوونــەوە ل

ــۆ بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەن. ــەی شــوورەیی ب ــەڕی داخ و کەســەر مای ــەو پ ئ
لێــرەدا پێویســتە بگوتــرێ کــە وەر ســووڕانەوەی 1٨0 دەرەجەیــی )P.K.K( و ڕێبەرانــی لــە 
سیاســەت و دروشــمەکانی پێشــوویان هیــچ شــتێک لــە ڕەوا بوونــی داخــوازە نەتەوایەتییەکانــی 
ــە  ــاف و ئازادیی ــاوی م ــە پێن ــە ل ــەم گەل ــی ئ ــۆڕێ. خەبات ــە ناگ ــە کوردســتانی تورکی ــورد ل ــی ک گەل
ئینســانییەکانیدا خەباتێکــی پیــرۆزە، ڕەوا و مێژووییــە و جێــگای پشــتیوانیی هەمیشــەیی ئێمــە و هــەر 
هێزێکــی نیشــتمان پەروەری کــورد و هەمــوو ئۆگرانــی ئــازادی و دادپــەروەری لــە جیهان دایــە. بــۆ 
دەوڵەتــی تورکیــەش هەڵەیەکــی مێژوویــی دەبــێ ئەگــەر پێــی وا بــێ بــە گیرانــی ئۆجــەالن مەســەلەی 
کــورد لــەو واڵتــەدا تــەواو بــووە و دەکــرێ جارێکــی دیکــە سیاســەتی حاشــا کــردن لــە بوونــی کــورد 
لــەو واڵتــەدا ڕەچــاو بکــرێ. بــە پێچەوانــەی ئەمــە، بــۆ دەوڵەتــی تورکیــە کــە ماوەیەکــی زۆرە لەژێــر 
نــاوی دژایەتــی لەگــەڵ تێرۆریزمــدا مافــە سروشــتییەکانی گەلــی کــوردی پشــتی گــوێ خســتوە، 
ئێســتا دەرفەتێکــی بــاش هــەڵ کەوتــوە کــە الپەڕەیەکــی تــازە لــە پێوەندییەکانــی نێــوان دوو نەتــەوەی 
کــورد و تورکــدا بکاتــەوە و بــە دان پێ دانــان و بــە ڕەســمی ناســینی بــوون و مافــە نەتەوایەتییەکانــی 
گەلــی کــورد هــەم جیــددی بوونــی دێموکراســیی تورکیــە نیشــان بــدا و هــەم ڕێــگا بــۆ ئەندامەتیــی 
ئــەو واڵتــە لــە یەکیەتیــی ئورووپــادا کــە لەمێــژە هەوڵــی بــۆ دەدا، ئــاوەاڵ بکاتــەوە. هیواداریــن 
ئورووپــا و ئەمریــکاش لــە نفــووزی خۆیــان لــە الی دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ ڕازی کردنــی ئــەو دەوڵەتــە 
بــە گرتنــە بــەری ئــەم ڕێگایــە کەلــک وەر بگــرن و ئەوانیــش ســابیت بکــەن کــە دژایەتییەکەیــان لەگــەڵ 

»تێرۆریزم«ـــە، نــە لەگــەڵ دابین بوونــی مافەکانــی خەڵکــی کوردســتان.

4- لە سووریە:
زیاتــر لــە میلیــۆن و نیوێــک کــورد لــە ناوچــە کوردنیشــینەکانی ســووریە لەســەر خاکــی بــاب و 
ــە  ــە داخــەوە( دەســت ل ــە پێچەوانــەی ئیددعــای کاربەدەســتانی ســووریە و )ب ــان دەژیــن. ب باپیرانی
مل دانــی هێنــدێ الیەنــی کوردییــش، ئــەوان ئــاوارە و الوەیــی نیــن و خاکەکەیــان بەشــێکە لــە خاکــی 
کوردســتان کــە لــە نێــو چــوار واڵتــی دراوســێدا دابــەش کــراوە. ئــەوە کــە پێش تــر ئــەو ناوچــە 
ــە کوردەکانــی  ــەوە کــە بەشــێک ل ــان ئ ــە ئیمپراتۆریــی عوســمانی بــوون، ی کوردنشــینانە بەشــێک ل
ســووریە لــە تورکیــە و عێراقــەوە کۆچیــان کــردوە، مانــای ئــەوە نییــە کــە کــورد لــە ســووریە 
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موهاجــر و بێگانەیــە. بــەو حاڵــەش بــە داخــەوە دەوڵەتــی ســووریە سیاســەتێکی شۆوینیســتی 
بەرامبــەر بــە کوردەکانــی ئــەم واڵتــە ڕەچــاو دەکا. ســووریە نــەک هــەر دان بــە بــوون و مافــە 
نەتەوایەتییەکانــی کــوردی ئــەم واڵتــە دانانــێ، بەڵکــوو ســەدان هــەزار کــەس لەوانــی لــە مافــی 
هاونیشــتمانەتییش بێ بــەش کــردوە و کردوونــی بــە خەڵکێکــی ئــاوارە و بــێ واڵت. بێجگــە لــەوەش لــە 
ڕەفتارێکــی نــاڕەوادا بــە هــەزاران هێکتــار لــە باش تریــن زەوییەکانــی کوردەکانــی ســەر ســنووری 
ــۆ  ــدا نیشــتەجێ کــردوون ب ــی تێ ــاون و عەشــایری عەرەب ــێ وەدەر ن ــی ل زەوت کــردوە، کوردەکان
ئــەوەی پشــتێنەیەکی عەرەبــی )حــزام عربــی( بــە دەوری کوردەکانــدا بکێشــێ و پێوەندیــی وان 

ــەڵ خاکــی کوردســتان بپچــڕێ. لەگ
هێــزە  لەگــەڵ  دۆســتانەی  و  بــاش  پێوەندییەکــی  کــە  ســووریە  دەوڵەتــی  داخــە  جێــی  زۆر 
کوردســتانییەکانی عێــراق و تورکیــە هەیــە دەرهەقــی کوردەکانــی ئــەو واڵتــە سیاســەتێکی ئەوەنــدە 
ــەی  ــە زۆرب ــی ســووریە ل ــە کوردەکان ــە ک ــش. ئەمــەش لەکاتێکدای ــە پێ ــد و شۆوێنیســتی گرتۆت تون
هەڵوێســتە سیاســییەکان دا پشــتیوانی لــە دەوڵــەت دەکــەن و لــە بــاری نەتەوایەتییشــەوە نــەک هــەر 
داوای جیابوونــەوە )بوختانێــک کــە لــە هەمــوو واڵتــەکان بــۆ بزووتنــەوەی کــورد هــەڵ دەبەســترێ( 
ناکــەن، بەڵکــوو داوای مافــی ئۆتۆنۆمییــش ناکــەن. تەنیــا داخوازیــی کوردەکانــی ســووریە، ئەوەنــدەی 
لــە ئەدەبیاتــی هێــزە سیاســییەکان ئــەو بەشــەی کوردســتان دەر دەکــەوێ، بەڕەســمی ناســرانی 

ــە چوارچێــوی ســووریەدایە. مافــی فەرهەنگــی بــۆ کــورد ل
ئێمــە بــە دڵــەوە پشــتیوانی لــە خەبــات و داخــوازە ڕەواکانــی گەلــی کــورد لــە ســووریە دەکەیــن. 
ــە ڕەســمی ناســینی  ــە و ب ــەم واڵت ــە کوردەکانــی ئ ــەوە ل ــە ئاوڕدان هیواداریــن دەوڵەتــی ســووریە ب
ــە دۆســتایەتی لەگــەڵ  ــە دڵســۆزی بــۆ کــوردەکان و ل مافــە فەرهەنگییەکانیــان، ڕاســتگۆیی خــۆی ل
حیــزب و ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان دا بــۆ هەمــووان ســابیت بــکا. ئــەوە هــەر لەبــارەی ســووریەوە 
ڕاســت نییــە. لــە واڵتەکانــی دیکــەش دا ئــەو کاتــە ئیدیعــای دەوڵەتــەکان دەربــارەی پشــتیوانی لــە مافــی 
کــوردەکان دەتوانــێ جێــی بــاوەڕ بــێ کــە لەپێــش  دا مافــی نەتەوایەتیــی کــوردەکان لــە واڵتــی خۆیــان دا 
بەڕەســمی بناســن. ئەگینــا ئەگــەر دۆســتایەتیی وان لەگــەڵ کوردەکانــی واڵتانــی دراوســێ هــەر 
بــۆ ســەرپۆش دانــان لەســەر چەوســاندنەوەی کوردەکانــی خۆیــان بــێ، ناتوانــن جگــە لــە هێندێــک 

کەســی ســاویلکە هیــچ کــەس و حیــزب و ڕێکخراوێکــی بەئەزموونــی سیاســی بەفریــو بــەرن.

5- لە هەندەران 
ــە  ــان کردۆت ــەوە ڕووی ــە کۆن ــەر چــوار بەشــی کوردســتان ل ــی ه ــە کوردەکان ژمارەیەکــی زۆر ل
واڵتانــی دەرەوە هەتــا هاتــووە ژمارەیــان زیاتــر بــووە. ئەگــەر دەرەتانــی ســەرژمێرییەکی ورد 
ــەوە. هــۆی کۆچــی کــوردەکان  ــە میلیۆنێــک نیزیــک بووبێت ــان ل ــە کــە ئەمــڕۆ ژمارەی ــێ لەوانەی هەب
جۆراوجــۆرە و ڕەنگــە بەشــێکیان بــۆ خوێنــدن،  بەشــێک بــۆ کاروکاســبی و تەنانــەت هێندێــک کــەس 
هــەر بــە پێخۆش بــوون ڕێــگای غەریبایەتییــان گرتبێتــە پێــش. بــەاڵم گومانــی تێــدا نییــە کــە بەشــی 
ــن  ــوون نیشــتمانەکەیان بەجــێ بێڵ ــدا ناچــار ب ــە ئاکامــی ســتەمی نەتەوایەتی ــە ل ــەو کوردان زۆری ئ
و ڕوو بکەنــە هەنــدەران. جێــگای خۆشــحاڵییە کــە زۆربــەی نیزیــک بــە تــەواوی ئاوارەکانــی کــورد 
لــە هــەر کوێیــەک و لــە هــەر هەلومەرجێــک ژیــان و گوزەرانــدا بــن، هەســتێکی بەهێــزی نیشــتیمانی 
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و نەتەوایەتییــان تێــدا بــەدی دەکــرێ و هەمــوو بیــرو هۆشــیان لەگــەڵ گەلەکەیانــە. بەتایبەتــی لــەم 
ســااڵنەی دواییــدا هەســت بــە یەکیەتیــی چارەنــووس لەنێــو کوردەکانــی دەرەوەی واڵت دا زیاتــر لــە 
هەمــوو کاتێــک گەشــەی کــردوە. ئێمــە بــە چــاوی ڕێــزەوە ســەیری ئــەو دیاردەیــە دەکەیــن و ســاڵو 

بــۆ ئــەو هەســت و ســۆزە پیــرۆزە دەنێریــن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

1- هەڵوێستەکان 
لــە بەشــەکانی پێشــووی ئــەم ڕاپۆرتــەدا وێــڕای بــاس لەســەر هەلومەرجــی ئێســتای کوردســتان 
و ئێــران ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهــان بــە جۆرێــک بیروبۆچــوون و هەڵوێســتی کۆمیتــەی 
ناوەندیمــان بەرامبــەر بــە هــەر کام لــە باســەکان خســتە بەرچــاو. بــەو حاڵــەش بــە پێویســتی دەزانیــن 
بــۆ بەرچاوڕوونیــی زیاتــری ئەندامانــی بەڕێــزی کۆنگــرە نــەزەری خۆمــان لەبــارەی هەڵوێســت 
ئێــوە  بەرچــاوی  بخەینــە  دوازدەهــەم دا  کۆنگــرەی  دوای  لــە ســااڵنی  حیــزب  و سیاســەتەکانی 
تیکۆشــەرانی حیــزب تــا بــە بــاس و لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنی بەکۆمــەڵ بتوانیــن چەنــدی دەکــرێ 
ــە بکەیــن. هــەروەک  دروشــمی گونجاوتــر بــۆ دواڕۆژی خەباتــی حیزبەکەمــان و گەلەکەمــان گەاڵڵ
ــوو، کۆمیتــەی  ــە گشــتییەکانی سیاســەتی حیــزب بــۆ کۆنفڕانســەکانی پێــش کۆنگــرەدا هاتب ــە خەت ل
ناوەنــدی لــەو بارەڕەدایــە کــە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەرامبــەر بــە 
ــە  ــە ل ــی دیک ــی ئاڵوگۆڕێک ــە و پێکهاتن ــی دیک ــا کۆنگرەیەک ــە ئیســتاوە ت مەســەلە جۆراوجــۆرەکان ل

ــەزرێ: ــە دام ــە بناخەی ــێ لەســەر ئ هەلومەرجــی نێوخــۆ و دەرەوەدا دەب

ئا- بەرامبەر بە ناکۆکییەکانی نێوان دەسەاڵتداران و تەواوەتیی ڕێژیم 
ئێمــە پێمــان وایــە ناکۆکیــی نێــوان دەســتە و تاقمەکانــی نێــو دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا تــا ئــەو 
جێیــە کــە پێوەندیــی بــە تێفکرینــی هەرکامیــان لەبــارەی شــێوەی فەرمانڕەوایــی و ڕاگرتنــی کۆمــاری 
ــرێ.  ــە دابن ــان شــەڕی زێڕینگەران ــی کار، ی ــە دابەش کردن ــە و ناکــرێ ب ــە جیددیی ئیســامییەوە هەی
بــەو پێیــە ئۆپۆزیســیۆنی پێشــکەوتنخوازی ئێــران دەبــێ هــەم هەوڵــی قووڵتــر بوونــەوەی ئــەو 
ــرێ.  ــێ وەربگ ــی ل ــی خــۆی کەلک ــی خەبات ــش بردن ــەرەو پێ ــۆ ب ــدا و هــەم تێ بکۆشــێ ب ــە ب ناکۆکیی
ــە  ــەر ب ــەو ڕاســتییە غافــڵ بیــن کــە ئەوکاتــەی نــۆرە دەگاتــە ســەر هەڵویســت بەرامب بــەاڵم نابــێ ل
ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوەی دەســەاڵت و چارەنووســی تەواوەتــی ڕێژیــم لەگۆڕێ دایــە، ئەوانــە بــە 
ئاســانی ناکۆکییەکانیــان لەبیــر دەبەنــەوە و بەرامبــەر بــە موخالیفانیــان یــەک دەگــرن. کەوابــێ 
تەواوەتــی هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن و بەتایبەتــی ئێمــە لــە کوردســتانی نابــێ ڕێــگای بدەیــن کۆمەاڵنی 
خەڵــک تووشــی خۆش خەیاڵــی بــن و بــە خۆڕایــی لــە ملمانــەی نێــوان قۆڵەکانــی نێــو دەســەاڵتدا ببــن 

ــە شــەڕ و کێشــەی نێوانیــان. ــەوان و الیەنێــک ل بــە پاڵپشــتی یەکێــک ل
ئێســتا ئیــدی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بۆیــان دەرکەوتــووە کــە قۆڵــی ناســراو بــە ڕێفۆڕمخــواز 
و لــە سەرووشــیەوە ئاغــای خاتەمــی جگــە لــە هێنــدێ قســەی نەخشــین شــتێکی بەرچــاوی بــۆ 
دابین کردنــی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵــک لــە بەرنامــەدا نییــە و تەنانــەت نەی توانیــوە ئــەو وادە 
و بەڵێنــە کــەم بایەخانــەش کــە بــە خەڵکــی کوردســتان و سەرانســەری ئێرانــی داون، وەدی بێنــێ. 
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چونکــە جگــە لــەوە کــە ڕەنگــە ئەمانــە زیاتــر هەوڵدانێــک بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنج و پشــتیوانیی خەڵــک 
بووبــن، لەبــەر ئــەوەی زۆربــەی ئەهرومەکانــی دەســەاڵت لــە دەســتی قۆڵــی پاوانخــواز دان، توانــای 

جێبەجێ کردنیانــی نییــە. 
ئاشــکرایە کــە قۆڵــی پاوانخوازیــش بــە هیــچ جــۆر ســەری ســازانی لەگــەڵ ویســت و داخوازەکانــی 
گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــەی ئێرانــدا نییــە و هیــچ کات حــازر نابــێ ڕێــگا بــۆ جێگیــر بوونــی ئــازادی 
و دێموکراســی لــە واڵتــدا بــدا. بــەو پێیــە جارێکــی دیکــە دەردەکــەوێ کــە لــە چوارچێــوەی کۆمــاری 
ئیســامییدا دەرەتانێــک بــۆ وەدیهێنانــی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵــک نییــە و تەنیــا ڕێــگای ڕزگاری، 
البردنــی ئــەو کۆســپە و دامەزراندنــی ڕێژیمێکــی دێموکــرات و پێشــکەوتوویە کــە بتوانــێ وەاڵمــی 
موســبەت بــە هەمــوو داخــوازە ڕەواکانــی گەالنــی ئێــران بداتــەوە. کەوایــە دروشــمی »بڕوخــێ 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران« لەمــەودواش هــەر دەبــێ لەجێــی خــۆی وەمێنــێ و پێویســتە 
تــەواوی هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی دێموکــرات و پێشــکەوتووی ئێــران پێکــەوە بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو 

دروشــمە و ڕزگاریــی ئێــران لــە دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی هاوکاریــی بکــەن.

ب- لەبارەی شێوەکانی خەباتەوە
حیزبی دێموکراتی کوردســتان هیچ وەخت خۆی بە شــێوەیەکی تایبەتیی خەباتەوە نەبەســتۆتەوە 
و هەمیشــە لــەو بــاوەڕەدا بــووە کــە پێویســتە بەپێــی هەلومــەرج و دەرەتــان لــە هەمــوو شــێوەکانی 
خەبــات بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە پیرۆزەکانــی گەلــی کــورد کەلــک وەربگــرێ. بــەو پێیــە پێمــان وایــە 
لــەدوای کۆنگــرەی دوازدەهەمیــش حیزبەکەمــان دەبــێ هــەر لــەو ئەســڵە پەیــڕەوی بــکا. بــەو حاڵــەش 

دوو مەســەلە بــۆوە دەبــن کــە لێــرەدا بەڕوونــی قســەیان لەســەر بکــرێ.
ــە  ــووە ک ــاوەڕەدا ب ــەو ب ــە ســەرەتاوە ل ــان ل ــە. حیزبەکەم ــی چەکدارانەی ــەم مەســەلەی خەبات یەک
»مەســەلەی کوردســتان ڕێــگا چــارەی نیزامیــی نییــە« و »خەباتــی چەکدارانــە شــێوەیەک لــە خەباتــە 
کــە ڕێژیمــە زۆردار و دژی گەلییــەکان بەســەر تێکۆشــەرانی ڕێگایــی ڕزگارییــدا دەســەپێنن«. 
ئێســتاش کــە لــە هەلومەرجــی خەبــات بەڕواڵــەت گۆڕانێکــی بەســەردا هاتــووە و هێنــدێ الیــەن 
ــن  ــەو باوەڕەدای ــە ل ــی بەســەر چــووە، ئیم ــە یەکجــاری دەوران ــە ب ــەو چەشــنە خەبات ــە ئ ــان وای پێی
کــە ڕەتکردنــەوەی خەباتــی چەکدارانــە هــەروەک موتڵــەق کردنــەوەی ئــەو چەشــنە خەباتــە شــتێکی 
ناڕاســتە. کەوابــێ لەگــەڵ ئــەوەی ئێمــە هەمیشــە خەباتــی سیاســی و ئاشــتیخوازانەمان وەپێــش 
خەباتــی چەکدارانــە خســتووە و هەرگیــز بــە پێخــۆش بوونــی خۆمــان پەنامــان بــۆ چــەک نەبــردووە، 

ــە دەزانیــن. ــە بەهەڵ ــەو شــێوە خەبات ــەوەی ئ ڕەتکردن
دووەم مەســەلە وتووێژە. لەمێژە لەنێو حیزبی ئێمە و زۆر حیزبی سیاســی دیکەشــدا ئەو ئەســڵە 
جێــگای خــۆی گرتــووە کــە وتووێــژ لەگــەڵ دەوڵەتــی مەرکــەزی بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد 
بــۆ خــۆی شــێوەیەک لــە خەباتــە. حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە لــەو بــاوەڕەدا بــووە کــە مەســەلەی 
کــورد و هــەر مەســەلەیەکی دیکــە لــەو بابەتــە پێویســتە بــە ڕێــگای وتووێــژی ئاشــتیخوازانەدا 
ــەک ئەگــەر  ــەوەش دەری خســتووە کــە هــەر چەشــنە شــەڕ و ناکۆکیی چارەســەر بکــرێ. تاقیکردن
بــە لەنێــو چوونــی یەکێــک لــە الیەنــەکان کۆتایــی نەیــە، ســەرەنجامەکەی بــۆ چارەســەری یەکجــاری 
ــرەی  ــوان کۆنگ ــاگادارن و ســاڵەکانی نێ ــەک ئ ــوو الی ــژ. وەک هەم ــزی وتووێ دەکێشــرێتە ســەر مێ
یــازدە و ئــەم کۆنگرەیــەدا زۆر جــار دەنگــۆی وتووێــژ لەنێــوان حیزبــی دێموکــرات و کۆمــاری 
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ئیســامیدا بــاڵو بۆتــەوە و ناحەزانــی حیزبەکەمــان چەنــدی توانیویانــە لــە دژایەتــی لەگــەڵ حیزبــدا 
ــە ســاڵی 1٣7٩دا زۆر زەقتــر بەرچــاو کــەوت.  ــە تایبەتــی ل ــە ب ــەم دیاردەی ــە نووســیانە. ئ گوتوویان

هــەر بۆیــە بــە پێویســت دەزانیــن ڕوونــی بکەینــەوە کــە:
-هــەروەک لــە پێشــەوە گوتمــان ئێمــە وتووێــژ بــە شــێوەیەک لــە خەبــات دەزانیــن و ئەگــەر ڕۆژێــک 
لــە ڕۆژان دەوڵەتــی مەرکــەزی )هــەر دەوڵەتیــک بــێ( بەجیــددی پێشــنیاری وتووێــژ بــۆ چارەســەری 
ئاشــتیخوازانەی مەســەلەی کــورد بــە حیزبــی دێموکــرات بــکا، بــێ ئــەوەی گــوێ بدەینــە هــەراو و 
ــە  هوریــای هێنــدێ موخالیفــی حیرفەیــی ئــەو پێشــنیارە قبــووڵ دەکەیــن. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی بکەوین
ــی  ــەم پڕەنســیپانە بەکورت ــن. ئ ــێ وەدی هاتب ــە دەب ــۆڕ هــەن ک ــدێ پڕەنســیپی نەگ ــژەوە هین وتووێ
ــی  ــە نەتەوایەتییەکان ــە ماف ــی خەڵکــی کوردســتان، وات ــێ لەســەر داخوازەکان ــژ دەب ــەن: وتووێ ئەمان
گەلــی کــورد و بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد لــە ئێرانــدا بــێ، دەبــێ بــە ئاشــکرا ڕابگەیەنــدرێ و 
کۆمەاڵنــی خەڵــک لێــی ئــاگادار بــن، دەبــێ لەگــەڵ تەواوەتــی دەزگای دەوڵەتــی و لەگــەڵ نوێنەرانــی 
بەرزتریــن کاربەدەســتانی دەوڵــەت بــێ. جگــە لەمانــە، بــە بــاوەڕی ئێمــە ئــەم وتووێژانــە دەبــێ بــە 

ئــاگاداری و لەژێــر چاوەدێریــی الیەنێکــی نێونەتەوەییــدا بــن کــە هــەر دوو ال پێــی ڕازی بیــن.
- لە چەند ســاڵی ڕابردوودا چەند جار لەالیەن کاربەدەســتانی دەوڵەتەوە پێشــنیاری وتووێژمان 
پێ کــراوە. بــەاڵم چونکــە ئــەو پڕەنســیپانەی ســەرەوی تێــدا بــەدی نەکــراون قبووڵمــان نەکــردەوە و 
لەمــەوداوش هیــچ مومکیــن نییــە بــێ وەدیهاتنــی ئــەم پڕەنســیپانە بچینــە نێــو وتووێــژەوە. دوپاتــی 
دەکەینــەوە کــە بەپێچەوانــەی پڕوپاگەنــدەی ناحــەزان لــەدوای کارەســاتی ڤییــەن هیــچ وەخــت، لــە 

هیــچ کــوێ و لەگــەڵ هیــچ نوێنەرێکــی دەوڵــەت وتووێــژ و چاوپێکەوتنمــان نەبــووە.

ج- دروشمی ستراتیژیک و ئامانجی دواڕۆژ 
هەرچەند باس لە دروشمی ستراتیژیک و ئامانجی دواڕۆژی حیزب لەنێو کۆڕ و کۆبوونەوەکانی 
ــە جیاتــی  حیزبیــدا زۆر جــار هاتۆتــە گــۆڕێ و هێنــدێ کــەس پێیــان وایــە دروشــمی ســتراتیژیک ل
ــان  ــە دێموکراســی و مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس ی ــاری دەبــێ بکرێت دێموکراســی و خودموخت
دێموکراســی و فیدڕاڵیــزم و لــە جیاتــی سۆســیالیزمی دێموکراتیکیــش شــتێکی وەک دادپەروەریــی 
و  ئێــران  کوردســتانی  ئاڵوگۆڕەکانــی  بــەاڵم  حیــزب،  دواڕۆژی  ئامانجــی  بکرێتــە  کۆمەاڵیەتــی 
هاوکێشــەی هێــز لــە ناوچــەدا پێوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبیــش تــا ئێــرە نــەک هــەر هانــدەری 
گۆڕینــی ئــەو دروشــمانە نیــن، بەڵکــوو بــڕوا بــە دروســتیی هەردووکــی ئــەو دروشــمانە بەهێزتــر 
دەکــەن. ئێمــە لــەو بــاوەڕە دایــن کــە حیزبــی دێموکــرات زۆر بــە وردبینیییــەوە دروشــمەکانی خــۆی 
ــی ٥٥  ســاڵ  ــاش تێپەڕبوون ــە پ ــردووە بۆی ــاری ک ــی دروشــمی ســتراتیژیکیی خــۆی دی و بەتایبەت

ــان پاراســتووە. ــی خۆی هێشــتا دروســتی و واقیع بینانەبوون
ــەم دڕوشــمانە: »دێموکراســی و  ــن کــە پێویســتە هەردووکــی ئ ــە دای ــە بڕوای ــە ل ــەو جــۆرە ئێم ب
خودموختــاری« و » سۆســیالیزمی دێموکراتیــک » هــەروەک خۆیــان و بــێ دەســکاری لە بەرنامەی 
حیزبــدا بمێننــەوە. باشــە ئەوەنــدەش زیــاد بکــرێ کــە: یەکــەم، دروشــمی دیاری کردنــی چارەنــووس 
وەک ئەســڵێکی گشــتی ئێســتا نیزیــک بــە ٣0 ســاڵە لــە یەکــەم بەنــدی بەرنامــەی حیزبــدا هەیــە. 
ــی بــۆ چارەســەری مەســەلەی  دووەم: حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە پێــی وابــووە سیســتمی فیدڕاڵ
نەتەوایەتــی لــە ئێرانــدا سیســتمێکی موناســیبتر لــە خودموختارییــە و ئەگــەر ڕۆژێــک لــە ڕۆژان 
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دەرفەتــی دامەزراندنــی ئــەو سیســتمە لــە ئێرانــدا پێــک بــێ، بوونــی خودموختــاری وەک دروشــمی 
ســتراتیژیکی حیــزب بــە هیــچ جــۆر کۆســپی ســر ڕێــگای دامەزراندنــی ئــەو سیســتمە نابــێ.

د- پێوەندی لەگەڵ حیزب و ڕیکخراوە ئێرانییەکان 
ــدا  ــراوە ئێرانییەکان ــزب و ڕێکخ ــەڵ حی ــی لەگ ــە پێوەندی ــزب ل ــە ئەســڵییەکانی سیاســەتی حی خەت
لەســەریەک هــەر ئەوانــن کــە کۆنگــرەی یازدەهــەم پەســندی کــردوون: ئێمــە هەمــوو ڕێکخــراوە 
جێــگای  دەزانیــن.  خۆمــان  هاوپەیمانــی  دۆســت  بــە  )بالقــوە(  ئۆپۆزیســیۆن  دێموکراتییەکانــی 
خۆشــحاڵییە کــە لەگــەڵ هیــچ حیزبێکــی ئێرانــی پێوەنــدی ئاڵــۆز و نێــوان ناخۆشــیمان نییــە. بــەاڵم 
دیــارە ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــە لــە خۆمــان بــە نیزیکتــر دەزانیــن کــە بیروباوەڕیــان لەبــارەی 
دوو ئەســڵی گرینگــی بەرنامەیــی حیــزب واتــە دێموکراســی و خودموختارییــەوە لــە هەڵوێســت 
ــەو  ــەڵ ئ ــۆ دۆســتایەتی لەگ ــی ب ــەوە بایەخێکــی تایبەت ــەو بارەی ــرە. ل ــە نیزیکت ــی ئێم و بیروبۆچوون
ــران بکــەن  ــراوی ئێ ــی زۆرلێک ــە گەالن ــک ل ــی یەکێ ــە نوێنەرایەتی ــن ک ڕێکخــراوە سیاســییانە دادەنێی
ــەو چەشــنە  ــزب و ڕیکخــراوەی ل ــن کــە حی ــان تێ بکۆشــن. بەداخی ــە ڕەواکانی ــی ماف ــۆ وەدیهێان و ب
ــار نیــن و لەگــەڵ ئەوانــەش کــە هــەن نــەک  ــدا زۆر دی ــە مەیدانــی تیکۆشــانی گەالنــی ئێران ئێســتا ل
ــە  ــەوەی ل ــۆ بەهێزکردنیشــیان ئ ــن ب ــێ، بەڵکــوو حازری ــن پێوەندیــی دۆســتانەمان هەب هــەر ئامادەی

ــن. ــە، بیکەی ــدا هەی توانامان
حــەز دەکەیــن بــە ڕاشــکاوی ئــەوەش زیــاد بکەیــن کــە ئێمــە باوەڕمــان بــە پێوەندیــی نابەرامبــەر 
لەنێــوان خۆمــان و حیزبــە سیاســییەکان دیکــەدا نییــە. نــە دەســەاڵتی خۆمــان بەســەر هیــچ الیەنێکــدا 
دەســەپێنین و نــە لــە هیــچ الیەنێــک قبــووڵ دەکەیــن سیاســەتەکانی خۆیانمــان پــێ دیکتــە بــکا، یــان 
دارولەلەمــان بــۆ دیــاری بــکا. هــەر لــەو بارەیــەوە بــە جێبــە ڕوونــی بکەینــەوە کــە پێوەندیمــان لەگــەڵ 
هیــچ الیەنیــک ناتوانــێ ببێتــە کۆســپی پێوەنــدی لەگــەڵ الیەنەکانــی دیکــە و هــەر وەخــت حیــزب بــە 
ــەو  ــێ و ئ ــی دۆســتایەتی و هــاوکاری لەگــەڵ هێزێکــی سیاســی دامەزرێن ــێ پیوەندی دروســتی بزان
پێوەندییــە بــە قازانجــی بزووتنــەوەی کــورد لــە سەرانســەری ئێــران بزانــێ، ئیجــازە لــە هیــچ کــەس 
وەرناگــرێ. گرینــگ ئەوەیــە حیــزب نــە واز لــە پڕەنســیپەکانی خــۆی دێنــێ و نــە پشــت لــە دۆســت 

و هاوپەیمانەکانــی دەکا.

ە- پێوەندییە کوردستانییەکان
لە پێوەندییە کوردستانییەکانیشــدا سیاســەت و هەڵوێســتی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
گۆڕانێکــی بەســەردا نەهاتــووە. پڕەنســیپەکانمان بــۆ دامەزرانــدن و چەســپاندن و پتــەو کردنــی ئــەو 
پێوەندییانــە هــەر ئەوانــەن کــە لــە کۆنگــرەی یازدەهــەم و تەنانــەت کۆنگرەکانــی پێشــتریش دامــان 

نــاون، کــە بریتیــن لەمانــە:
- لەگــەڵ ئــەوەی کوردســتان لەنێــو چــوار واڵتــدا دابــەش کــراوە، کــورد لــە هــەر کــوێ بــن 
یــەک نەتــەوەن و دەکــرێ و دەبــێ حیــزب و ڕێکخــراوە کوردســتانییەکانی بەبــێ ئــەوەی چــاو لــە 
واقعییەتەکانــی وەزعــی سیاســی بقونجێنیــن بەپێــی دەرەتــان کۆمــەک بــە بــەرەو پێشــچوون و بەهێــز 

بوونــی یەکتــر بکــەن.
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- بۆ هیچ حیزبێکی کوردســتانی نەهاتوە دەســت لە کاروباری نێوخۆیی حیزب و ڕیکخراوەکانی 
دیکــە وەربدا.

- مەیدانــی خەباتــی سیاســی و تەشــکیاتیی حیزبەکانــی کــوردی هــەر بەشــێکی کوردســتان، 
ئــەو پارچەیــە لــە کوردســتانە و، دروســت کردنــی حیــزب و ڕیکخــراوە یــان ئەنــدام وەرگرتــن 
ــاری  ــەن هــەر حیزبیکــەوە بــێ، دەســت تێوەڕدانــی کاروب ــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتاندا لەالی ل

بەشــەکانی دیکەیــە و بــە نــاڕەوا دەزانــرێ.
- پێوەندیــی هێــزە کوردســتانییەکان لەگــەڵ دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردســتاندا بــە پاراســتنی 
ســەربەخۆیی سیاســییەوە ڕەوایــە، بــەاڵم بــە هیــچ جــۆرە نابــێ ئــەو پێوەندییــە بــە زیانــی کوردەکانــی 
ئــەو بەشــە لــە کوردســتان و گەالنــی دیکــەی ئــەو واڵتانــە تــەواو بــێ کــە ئــەو دەوڵەتــەی پیوەندیــی 

لەگــەڵ گیــراوە، حکوومەتــی بەســەرەوە دەکا.
ــەوەی کــوردە  ــەدژی قازانجــی هەمــوو نەت ــە سیاســییە کوردســتانییەکان ب ــوان حیزب -شــەڕی نێ
ــە  ــە کوردســتانییەکان، ل ــە شــەڕ و ناکۆکــی لەگــەڵ الیەن ــڕای خۆپاراســتن ل ــە. حیــزب وێ و ناڕەوای

ناکۆکیــی نێــوان ئــەو الیەنانەشــدا بــە تــەواوی بــێ الیەنــە.
جێگایــی خۆشــحاڵی و شــانازیییە کــە ڕەفتــار و هەڵوێســتی حیزبــی دێموکــرات لــە پێوەندیییــە 
کوردســتانییەکاندا بــە شــایەتیی هەمــوو الیەنــەکان ڕەفتاریکــی نموونــە و ســالمە و لەگــەڵ زۆربــەی 
نیزیــک بــە تــەواوی حیزبــە کوردستانییەکانیشــدا پێوەندییەکــی برایانــە و نیزیــک، یــان هــەر نەبــێ 

ســالم مان هەیــە.

و- هەڵوێستمان بەرامبەر بە دەوڵەتانی ناوچە 
خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕووی تەنیــا لــە دەســەاڵتی دیکتاتــۆر و زۆرداری 
فەرمانــڕەوا لــە ئێراندایــە. بــە ڕەوای دەزانیــن لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتانــە پێوەندیمــان هەبــێ و بــە 

ــن. ــێ وەربگری ــران کەلکــی ل ــی خەڵکــی کوردســتانی ئێ قازانجــی بەرەوپێشــچوونی خەبات

ز- لەسەر مەسەلەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
تــا ئێــرە مەســەلەی مێحــوەری لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا ناکۆکییەکانــی نێــوان عــەڕەب و 
ئیســڕائیل و بەتایبەتــی مەســەلەی فەلەســتینە. ئێمــە لەگــەڵ بــەڕەوا زانینــی مافــی دانانــی چارەنــووس 
بــۆ گەلــی فەلەســتین، الیەنگــری چارەســەری ئاشــتیخوازانەی ناکۆکییەکانــی نێــوان واڵتانــی عەڕەبــی 
و ئیســڕائیلین. زۆر بەداخیــن کــە سەرســەختیی ڕێبەڕانــی ئیســڕائیل و ســەرپێچی تەالویــو لــە 
جێبەجێکردنــی بڕیارنامەکانــی شــوڕای ئەمنیەتــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان تــا ئێســتا 
و  عادیاڵنــە  ئاشــتییەکی  جێگێربوونــی  و  مەســەلەیە  ئــەو  چارەســەری  ڕێــگای  ســەر  کۆســپی 
ســەقامگیر لــەو ناوچەیەدایــە. بەوحاڵــەش بــە دواڕۆژی ئــەو مەســەلەیە گەشــبینین. پێمان وایــە 
لەگــەڵ هەمــوو کارشــکێنی و شــەڕ هەاڵیســێنیی هێندێــک هێــز و دەوڵەتــی ناوچــە بەتایبەتــی کۆمــاری 
ــی  ــە مەترســییەکانی تێکشــکانی یەکجارەکی ــی کێشــەی عــەڕەب و ئیســڕائیل ل ئیســامی، دوو الیەن
ڕەوتــی ئاشــتی ئــاگادارن و ڕێــگا نــادەن ئــەم ناوچەیــە تووشــی دەورێکــی دیکــە لــە شــەڕ و مــەرگ 

ــەوە. ــی بێت و ماڵوێران
هــەر لــەو کاتــەدا پێمــان وایــە مەســەلەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــەم بایەختــر لــە 



233

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

مەســەلەی فەلەســتین نییــە و ئەوانــەی لــە ناوچــە و دنیــای دەرەوە بــە دەربەســتی جێگیــر بوونــی 
ئاشــتی و هێمنــی لــەم ناوچەیــەدان دەبــێ لــە نفــووزی خۆیــان بــۆ چارەســەرکردنی ئاشــتیخوازانەی 
مەســەلەی کــورد و بەڕەســمی ناســرانی بوونــی مافەکانــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی 
کوردســتاندا کەلــک وەرگــرن. لــە غەیــری ئــەو حاڵــەدا هیوا بە ســەقامگیربوونی ئاشــتییەکی بەردەوام 

لــەم ناوچەیــەدا هیوایەکــی واقیعبینانــە نییــە.

ج- دەربارەی پێوەندییە سیاسی و دیپلۆماسییەکان لەگەڵ دنیای دەرەوە
بەپێچەوانەی ئیددیعای کاربەدەستە زۆردار و کۆنەپەرستەکان کە پێوەندیی هەر بزووتنەوەیەکی 
ڕزگاریخوازانــە لەگــەڵ دونیــای دەرەوە بــە نیشــانەی بەســتراوەیی و بەکرێگیراویــی دادەنێــن، 
بوونــی ئــەو چەشــنە پێوەندییانــە لــە دونیــای ئەمــڕۆدا یەکێــک لــە مەرجــە بنەڕەتییەکانــی ناســران 
و بەروەپێشــچوونی هــەر بزووتنەوەکــی هەقخوازانەیــە. حیزبێکــی سیاســی کــە بــۆ ئەســتاندەنەوی 
ــی  ــات دەکا، هەق ــدا خەب ــی خۆی ــە واڵت ــی ل ــە کاربەدەســتانی دژی گەل ــی گــەل ل ــە زەوتکراوەکان ماف
ــی  ــای دەرەوە دامەزرێن ــەڵ دنی ــدی لەگ ــن، پێوەن ــن ڕادەی مومکی ــە بەرباڵوتری ــە و پێویســتە ب هەی
ــەکان و بیــروڕای گشــتیی جیهانــی  ــو نەتەوەییی ــە نێ ــە کۆڕوکۆمەڵ ــی ل ــا بتوانــێ داخــوازە ڕەواکان ت

بگەیەنــێ و پشــتیوانیی وان بــۆ الی خەباتــە هەقخوازانەکــەی ڕابکێشــێ.

2- ئەرکەکان 
ــە خەباتگێڕانــی حیزبــی خۆمــان  ئەرکەکانــی سەرشــانی تێکۆشــەرانی ڕێــگای ڕزگاری و بــۆ وێن
ــە هــەر  ــە ل ــە ک ــی بەڕێوەبەریی ــەوە کاری ئۆڕگانەکان ــن و ئ ــی هەلومەرجــی تێکۆشــان دەگۆڕێ بەپێ
دەور و زەمانێکــدا بــە هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی خەبــات ئەرکەکانــی ڕیکخــراو، یــان یــەک یەکــی 
ئەندامــان دیــاری بکەیــن. بۆیــە ئــەوەی لێــرەدا باســی دەکەیــن تەنیــا هێنــدێ ئەرکــی گشــتین کــە ڕەنگە 
لــە هەمــوو کاتێکــدا گرینگــی و بایەخــی خۆیــان بپارێــزن و بــە جێگەیاندنیشــان دەکەوێتــە سەرشــانی 
یــەک یەکــی ئەندامــان هــەر کامــە لــە شــوێنی کار و بەرپرســایەتیی خــۆی بەتەنیــا و تەواوەتــی 
تێکۆشــەرانی حیــزب و ئۆرگانــە جۆراوجــۆرەکان بەســەر یەکــەوە. گرینگترینــی ئــەو جــۆرە ئەرکانــە 

دەتوانیــن بــەم شــێوەیە دەســت نیشــان بکەیــن:

ئا- لە نێوخۆیی ڕیزەکانی حیزبدا 
ــە  ــی ب ــە جێگەیاندن ــە پێــش هەمــوو شــتێکدا گرینگــی و بایەخــی خــۆی دەســەلمێنێ و ب ــەوەی ل ئ
بــەردی بناخــەی ســەرکەوتنی حیــزب و تێکۆشــەرانی حیــزب لــە جێبەجێکردنــی هەمــوو ئەرکەکانــی 
سەرشــانیاندا دەژمێــردری، پاراســتن و پتەوترکردنــی ڕیزەکانــی حیــزب و خۆدوورگرتــن لە ناکۆکی 
و دووبەرەکــی لــە نێوخــۆی حیزب دایــە. لــە جێــدا قازانجــی دامەزراندنــی حیــزب و ڕێکخــراوی 
سیاســی ئەوەیــە کــە هەمــوو ئــەو کەســانەی خاوەنــی ئامانــج و بیروبــاوەڕی هاوبەشــن، پێکــەوە بــۆ 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان و وەدیهێانــی ئاواتەکانیــان تێ بکۆشــن.  پاراســتینی یەکیەتیــی ڕیــزەکان 
بــە مانــی ئــەوە نییــە کــە هەمــوو وەک یــەک بیــر بکەنــەوە لــە هەمــوو شــتێکدا نەزەریــان وەک یــەک 
ــە بــە قازانجیشــە. ســوودی کاری بەکۆمــەڵ لەوەدایــە کــە  بــێ. چونکــە شــتی وا نــە دەگونجــێ و ن
ــاوەڕە گشــتی و هاوبەشــەکاندا  ــوی بەرنامــە و بیروب ــە چوارچێ ــاواز ل ــی جی ــەک بیروبۆچوون لەالی
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ڕووبــەڕووی یەکتــر ببنــەوە و کار تێــک بکــەن و لەئاکامــدا باشــترین و گونجاوتریــن بیروبۆچــوون 
ــەش لێوەشــاوەیی جۆراوجــۆر و پســپۆڕیی جۆراوجــۆر  ــە الی دیک ــرێ؛ ل ــێ وەربگی ــان ل و بڕیاری
لــە مەیدانــی جۆراوجــۆری کار و تیکۆشــان بناســرێن و هــەر کامــە لــە جێــگای خــۆی و لەپێنــاوی 

گەیشــتن بــە ئامانجــی هاوبەشــدا وەکار بخرێــن و بەرهەمیــان لــێ وەرگیــرێ.

ب- لە پێوەندی لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ئێــران گەورەتریــن پاڵپشــت و ســەرچاوی هێــز و توانــای حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن. بــۆ ئــەم حیزبــە جێــگای شــانازییە کــە لــە ســەرەتای دامەزرانیەوە تا 
ئێســتا توانیویەتــی متمانــەی زۆربــەی هــەرە زۆری کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ 
و سیاســەت و ئامانــج و دروشــمەکانی هەمیشــە ئاوێنــەی بااڵنوێنــی ویســت و داخوازەکانــی خەڵــک 
بــن. زۆر بــە ڕاشــکاوی و بــێ لەخۆبایی بــوون دەتوانیــن بڵێیــن کــە هەتــا ئێســتا هیــچ حیزبیکــی 
قبــووڵ و خۆشەویســتیی  ئەوەنــدی حیزبــی دێموکــرات جێــگای  ئێرانــی  یــان  کــورد  سیاســیی 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی خــۆی نەبــووە. خەڵکــی کوردســتانی ئێــران لــە خۆشــی و لــە ناخۆشــی و لەکاتــی 
شــەڕ و ئاشــتیدا نیشــانیان داوە کــە ئــەم حیزبەیــان وەک نوێنــەری خۆیــان و تێکۆشــەری ڕیــگای 

وەدیهێنانــی ئامانجەکانیــان قبووڵــە.
ئەگــەر لــە دوا دەرفەتــی هەڵبژاردنــی ئــازاددا دەرکــەوت کــە زیاتــر لــە ٨0%ی کۆمەاڵنــی گەلی کورد 
پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات دەکــەن، بــە دڵنیایــی بــە دوای زیاتــر لــە 21 ســاڵ و تێپــەڕ کردنــی 
زۆر قۆناخــی جۆراجــۆر بڕینــی چەندیــن هــەوراز و نشــێوی ڕێــگای خەبــات، دەتوانیــن بڵێیــن ئەمــڕۆ 
ــە پشــتیوانیی  ــێ ب ــر دەتوان ــە و پت ــی هەی ــی کوردســتاندا جێ ــی خەڵک ــو دڵ ــر لەنێ ــان زیات حیزبەکەم
بێ درێغیــان هیــوادار بــێ. بــەاڵم ئاشــکرایە کــە بــەردەوام بوونــی ئــەو پشــتگیرییە لــە دواڕۆژی 
تێکۆشــانی حیزبەکەمانــدا ناتوانــێ لەخــۆوە مســۆگەر بــێ. بــۆ ئــەوەی لــە مــەودواش هــەروا بــە 
حیزبــی خۆشەویســتی گەلــی کــورد بناســرێین، لەســەر ئیمــە و هەمــوو تێکۆشــەرانی حیزبەکەمانــە 
هەمــوو توانامــان بخەینەگــەر تــا پێوەندیــی پیــرۆزی حیــزب و کۆمەاڵنــی خەڵــک بپارێزیــن، لــەوان 
نیزیــک بیــن، لــە دەرد و مەرگیــان ئــاگادار بیــن، ئــاوات و ئامانجەکانیــان بناســین، لــە ویســتی هەمــوو 
چیــن و توێــژەکان بگەیــن و لــە دوای هەمــووی ئەمانــەش وەک هەمیشــە بــۆ وەدیهێنانــی داخــوازە 

ڕەواکانیــان خەبــات بکەیــن و ئامادەیــی قوربانیــدان و خۆبەختکــردن بیــن.

ج- لە پێوەندی لەگەڵ بزووتنەوەی سەرانسەریدا
ــران  ــۆ ئێ ــە دروشــمی ســتراتیژیی حیزبەکەمــان »دیموکراســی ب ــە وردی ســەرنج بدەین ئەگــەر ب
ــی  ــۆ وەدیهێنان ــات ب ــە خەب ــەوێ ک ــان دەردەک ــی بۆم ــە ڕوون ــۆ کوردســتان« ب ــاری ب و خودموخت
لــە ئێرانــدا چ پێوەندیییەکــی چارەنووسســازی لەگــەڵ  ئامانجــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد 
ــە.  ــەوە هەی ــن و توێژەکانیان ــەوە و چی ــوو نەت ــە هەم ــران ب ــی ئێ ــەوەی سەرانســەریی خەڵک بزووتن
بەتایبەتــی ئــەوە کــە » دیموکراســی بــۆ ئێــران« خراوەتــە پیــش »خودموختــاری بــۆ کوردســتان« 
ــی  ــزب و تێگەیشــتنی گرینگ ــی حی ــە لێکدانــەوەی دروســتی ڕێبــەران و دامەزرێنەران نیشــانەیەک ل
ــی  ــی خەڵک ــاوات و ئامانجەکان ــی ئ ــۆ وەدیهێنان ــدا ب ــە سەرانســەری ئێران ــک ل ــۆڕی دێموکراتی ئاڵوگ
دیکتاتــۆر و ســەرەڕۆی  لــە ســێبەری ڕێژیمکــی  گوتــوە  هــەروەک زۆر جارمــان  کوردســتانە. 
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مەرکەزیــدا چاوەڕوانــی بەڕەســمی ناســرانی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران، 
چاوەڕوانییەکــی ناواقیعبییانەیــە. ئاشــکرایە کــە پێکهاتنــی ئالوگــۆڕی دێموکراتیــک لــە سەرانســەری 
ــک و پێشــکەوتووەکانی  ــزە دێموکراتی ــڕای هێ ــوان تێک ــی لەنێ ــی و هاوخەبات ــێ هاوکاری ــدا بەب ئێران

ــە. ــی نیی ــدا ئیمکان ــرات کوردســتانی ئێران ــی دێموک ــەوان حیزب ــەک ل واڵت و ی
تێکــڕای  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ئەرکەکانــی  گرینگتریــن  لــە  یەکێــک  پێیــە  بــەو 
تیکۆشــەرەکانی، هەوڵــدان بــۆ پتەوترکردنــی پێوەندیــی خەباتگێڕانــە لەگــەڵ تــەواوی ئــەو هیــزە 
دێموکــرات و نیشــتمانپەروەرانەیە کــە بەدڵــەوە بــۆ ڕزگارکردنــی ئێــران لەژێر دەســەاڵتی دیکتاتۆری 
و بــۆ هێنانــە ســەرکاری ڕێژیمێکــی دێموکــرات و گەلــی لــە واڵتەکەمانــدا تێ دەکۆشــن. دەبــێ چەنــدی 
بکــرێ لــە بیروبۆچــوون و بەرنامــەی خەباتێڕانەیــان تێ بگەیــن، هــەوڵ بدەیــن لــە هــەر جێیــەک 
دەرەتــان هەبــوو، ئاڵقەیەکــی هــاوکاری و هاوخەباتــی لێــک پێوەنــد بکەیــن. حیزبــی دێموکــرات 
دەتوانــێ هــەم بــۆ خــۆی لەگــەڵ هێــزە دێموکــرات و پێشــکەوتووەکان پێوەندیــی دۆســتانە دامەزرێنێ 
و هــەم لــە ئیعتبــار و نفــووزی خــۆی بــۆ لێــک نیزیک کردنــەوەی الیەنەکانــی نێــو بزووتنــەوەی 
ڕزگاریخــوازی سەرانســەری کەلــک وەربگــرێ. ئەگــەر هــەم ئێمــە و هــەم هێزە نیشــتمانپەروەرەکانی 
دیکــەی ئێــران لــەو ڕێگایــەدا هەنــگاو هەڵگرینــەوە، دەتوانیــن هیــوادار بیــن کــە بــە زوویەکــی زوو 
ئــەو پــەڕش و باڵوییــە لەنێــو ڕیزەکانــی بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی ئێرانــدا هەیــە و بۆتــە مایــەی 

ــە بەیــن بچــێ و ڕێــگای ســەرکەوتنمان زۆر کورتتــر بێتــەوە. الوازیــی ئۆپۆزئیســیۆن ل

د- لە پێوەندیی لەگەڵ دنیای دەرەوەدا
لــە دنیــای ئەمــڕۆدا هیــچ مەســەلەیەک ناتوانــی بــە دوور لــە مەســەلەکانی دیکــەی نێوخۆیــی، 
ناوچەیــی یــان نێونەتەوەیــی چارەســەر بکــرێ. هــەروەک لەمێــژە کەوتۆتــە ســەر زاروزمانــان، 
دنیــای ئەمــڕۆ بۆتــە گوندێکــی چووکەڵــە کــە لەوێــدا هــەم بەزوویــی خەڵــک لــە دەنــگ و باســی 
یەکتــر ئــاگادار دەبــن و هــەم گیروگرفتــەکان پێوەندیــی لەگــەڵ یەکتــر پەیــدا دەکــەن و بــە بــاش و 
ــەی خەڵکــی  ــەوەی ڕزگاریخوازان ــە بزووتن ــەو پێی ــن. ب ــر دادەنێ ــە خــراپ شــوێنەوار لەســەر یەکت ب
ئێــران بــە گشــتی پێویســتیی بــەوە هەیــە کــە پێوەندییەکــی پتــەو لەگــەڵ بیــروڕای گشــتیی جیهانــی 
و مرۆڤایەتیــی پێشــکەوتنخواز دامەزرێنــێ و لــە کۆڕوکۆمەڵــە جیهانییــەکان داوای پشــتیوانی بــکا. 
بــەاڵم بــۆ بزووتنــەوەی گەلێــک بێبــەش وەک نەتــەوەی کــورد کــە هــەر چــوار تەنیشــتی لــێ گیــراوە 
بــە زۆر بەنــدوداو دەورە دراوە، پێکهێنانــی پێوەندییەکــی بەربەریــن لەگــەڵ دنیــای دەرەوە بایەخێکی 

ــرێ. ــی بەرەوپێشــچوون دادەن ــە گرینگتریــن مەرجەکان ــە یەکێــک ل ــەت ب ــە و تەنان زیاتــری هەی
بــەو جــۆرە یەکێــک لــە گرینگتریــن ئەرکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک 
ڕێبــەر و ڕێکخــەری خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا دامەزراندنــی 
پێوەندییەکــی هەرچەنــد بکــرێ بەرباڵوتــر و پتەوتــر لەگــەڵ دنیــای دەرەوەیــە. ئــەو پێوەندییــە 
ــە مــرۆڤ دۆســتەکان، حیــزب و ڕێکخــراوە  دەبــێ بیــروڕای گشــتیی واڵتانــی دەرەوە، کۆڕوکۆمەڵ
سیاســییەکان و تەنانــەت دەوڵەتەکانیــش بگرێتــەوە. ئەگــەر ئێمــە نەتوانیــن مەســەلە سیاســییەکەمان 
لــە دنیــای دەرەوە حاڵــی بکەیــن و پشــتیوانی الیەنگرانــی ئــازادی و دادپــەروەری بــۆ الی ڕابکێشــین، 
هەمیشــە مەترســیی ئــەوە هەیــە کــە دەوڵەتــە زۆردار و کۆنەپەرســتەکان درێــژە بــە پەالماری خۆیان 
بــۆ ســەر گەلــی ئێمــە بــدەن و هەمــوو داخــوازە ڕەواکانــی بــە ئاگــر و ئاســن وەاڵم بدەنــەوە، بــێ 
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ئــەوەی هیــچ دەنگێــک بــە فریامــان بــگا و هیــچ هێزێــک لەســەرمان بێتــە دەنــگ. هەربۆیــە هیواداریــن 
بەشــی پێوەندییەکانــی دەرەوە و بەگشــتی هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت زیاتــر 
ســەرنجی ئەوالیەنــە بــدەن چەنــدی بۆیــان دەلــوێ مەســەلەی ڕەوای گەلەکەیــان بــە گوێــی خەڵکــی 

ــە ســەاڵحییەت دارەکان بگەیەنــن. دنیــا و کۆڕوکۆمەڵ

هاوڕێیانی خۆشەویست!
جگــە لــەو مەســەالنە کــە لــەم ڕاپۆرتــە کورتــەدا خرانــە بــەر نــەزەری ئیــوە، زۆر مەســەلەی گرینگی 
نێوخۆیــی و ناوچەیــی و نێونەتەوەیــی هــەن کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا بــۆ ئێمــە و خەباتــی 
گەلەکەمــان لەپێنــاوی وەدیهێنانــی ئامانجەکانیــدا بایەخــی خۆیــان هەیــە. هاوڕێیانــی بەشــداری 
کۆنگــرەی دەتوانــن و دەبــێ ئــاوڕ لــەو جــۆرە باســانە بدەنــەوە بیانخەنــە بــەر لێکۆڵینــەوە. جارێکــی 
دیکــە ئــەو ڕاســتییە دووپــات دەکەینــەوە کــە ســەرکەوتنی کاروبــاری ئــەم کۆنگرەیــە تــا ڕادەیەکــی 
زۆر بەســتراوەتەوە بــە بەشــداریی چاالکانــە و بەرپرســانەی هەمــوو ئەندامانــی کۆنگــرە لــە بــاس 
و لێکدانــەوەی مەســەلەکاندا. بەهیــوای کۆنگرەیەکــی پــڕ چاالکــی و پــڕ دەســکەوت و ســەرکەتوو.

سەرکەوێ کۆنگرەی دوازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ساڵو لە خەباتی قارەمانەی خەڵکی کوردستان بۆ وەدەستهێنانی مافە ڕەواکانیان 

ساڵو لە خەباتی خەڵکی ئێران لەپێناوی جێگرکردنی ئازادی و دێموکراسی لە واڵتەکەماندا 
بڕووخێ ڕێژیمی دیکتاتۆر و کۆنەپەرستی کۆماری ئیسامیی ئێران

بەرقــەرار بــێ ئاشــتی و ئــازادی و دێموکراســی و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی لــە ئێــران ناوچــە و 
سەرانســەری جیهانــدا.

بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕێبــەری بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی 
کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا.

***

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی كوردستانی ئێران
پەسەندكراوی كۆنگرەی دوازدەهەم

4  تا 6ی سەرماوەزی ١٣79 )٢4 تا ٢6ی نوامبری ٢000(
 

بەشی یەكەم :
بەرنامەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

سەرەتا: 
ئــازادی و وەدەســت هێنانــی مافــی دیاری كردنــی  پێنــاوی  لــە  كــورد  نەتــەوەی  لــە مێــژە  1ـ 
ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزدەهــەم  چەرخــی  سەرانســەری  دەكا.  خەبــات  خۆیــدا  چارەنووســی 
خوێناویــی نەتەوەكەمانــە. لــە ســەرەتای چەرخــی بیســتەمەوە تــا شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ئــەو 
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خەباتــە هــەر وا درێــژەی هەبــووە. لــە ســەردەمی خەباتــی گەالنــی ئازادی خــوازی جیهــان دژی 
كۆنەپەرســتی و فاشــیزمدا پێویســتییەكی مێژوویــی بــۆ دامەزرانــی ڕێكخراوێكــی سیاســی كــە بتوانێ 
ــەوە  ــەر ئ ــە ب ــرا. هــەر ل ــێ  دەك ــەرێ، هەســت پ ــوە ب ــی كــورد بەڕێ ــەی گەل ــی ڕزگاری خوازان خەبات
گەلــی كــورد لــە كوردســتانی ئێــران لــەو وەزعــە لەبــارە كــە پــاش بیســت ســاڵ دیكتاتۆریــی ڕەزاخــان 
پێــك هاتبــوو، كەلكــی وەرگــرت و لــە 2٥ـــی گەالوێــژی ســاڵی 1٣24ی هەتاوییــدا حیزبــی دێموکراتــی 

ــد. كوردســتانی دامەزران
بــەم جــۆرە، دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی كوردســتان ئاكامــی پێویســتییەكی مێژوویــی و 
نیشــانەی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــە پێشــڕەوەكانی گەلــی كــورد بــوو. لــەو دەمــەوە حیزبــی دێموکراتــی 
كوردســتان كــە ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕەكانی گەلــی كــوردی لــە ڕیزەكانــی خۆیــدا كــۆ كردۆتــەوە، ڕێ نوێــن 

و ڕێك خــەری خەباتــی شۆڕشــگێڕانەی كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتانی ئێرانــە.
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی كوردســتان لــە مێــژووی گەلــی كــورددا بــە نوختــە گۆڕانێكــی 
گرینــگ دەژمێــردرێ و ســەرەتای قۆناغێكــی نوێــی خەباتــی نەتەوەكەمانــە. بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
ئێمــە بــوو كــە گەلــی كــورد بــۆ یەكــەم جــار لــە مێــژووی تــازەی خۆیــدا توانــی حكوومەتێكــی 
ــازدە مانــگ خــۆی  ــا ی ــە تەنی ــەم حكوومەت ــە ســەر كار. ئ ــە بەشــێكی كوردســتاندا بێنێت نیشــتمانی ل
ڕاگــرت و دوای پاشەكشــەی بزووتنــەوەی گەالنــی ئێــران جارێكــی دیكــە دیكتاتۆریــی نیزامــی باڵــی 
بــە ســەر هەمــوو كوردســتانی ئێرانــدا كێشــایەوە. بــەاڵم گەلــی كــورد لــە خەبــات ســارد نەبــۆوە و 

ــە تێكۆشــانی خــۆی  دا. ــژەی ب ــی هــەر وا درێ ــی ئامانجــە لەمێژینەكان ــۆ وەدی هێنان ب
حیزبــی دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران خاوەنــی ٥٥ ســاڵ خەباتــی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێو و پــڕ 
لــە فیــداكاری و گیانبازییــە. ئاشــكرایە كــە حیزبــی ئێمــە لــەو ماوەیــەدا كارامەتــر بــووە و لــە خەباتــی 

گەلــی كــورد و گەالنــی دیكــە دەرســی وەرگرتــوە.
2ـ ســەردەمی ئێمــە ســەردەمی ســەركەوتنی دێموكراســی و ســەردەمی گەشــە كردنــی هێــزە 
دێموكــرات و ڕزگاری خــوازەكان لــە جیهان دایــە. لــە مــاوەی ٥٥ ســاڵی پــاش شــەڕی دووهەمــی 
ــی  ــە ســیمای سیاســیی جیهان ــدا ڕووی داوە ك ــە جیهان ــۆ ل ــی سیاســیی ئەوت ــدا، ئاڵوگۆڕێك جیهانیی
گۆڕیــوە. سیســتمی ئیســتیعماریی كــۆن لــە بەریــەك هەڵ وەشــاوە و دەیــان نەتــەوەی گــەورە و 
ــدوە.  ــی ســەربەخۆیان دامەزران ــاوە و دەوڵەت ــی چارەنووســیان وەدەســت هێن ــی دانان چــووك ماف
لــە زۆر واڵتانــدا ئــەم ڕەوتــە سیاســییە ئاڵوگۆڕێكــی قووڵــی كۆمەاڵیەتییشــی لەگــەڵ بــووە. بــۆ 
ــۆ  ــگا ب ــەك هەڵ وەشــاون و ڕێ ــە بەری ــی ل ــی دەرەبەگایەت ــەگ و پێوەندییەكان ــی دەرەب ــە چین نموون
ــن  ــە كــە دەتوان ــزە كۆمەاڵیەتییان ــەو هێ ــە چەشــنێكی گشــتی ئ ــووە. ب پێشــكەوتنی كۆمــەڵ خــۆش ب
ــۆ پێــك  ــان ب ــووە و دەرەتانی ــر ب ــان پت ــی كردەوەی ــەرن، ئازادی ــەرەو پێــش ب ــی ب ــی مرۆڤایەت كۆمەڵ

هاتــوە بــۆ ئــەوەی كۆمەڵێكــی باش تــر، پێشــكەوتووتر و ئینســانی تر دروســت بكــەن.
بــە ڕووخانــی بلووكــی شــووڕەوی لــە ســاڵی 1٣71ـ دا دوو مەســەلەی گرینــگ لــە ڕادەی جیهانییــدا 
زەق بوونــەوە و بایەخــی واقیعیــی خۆیــان دەرخســت، یەكەمیــان مەســەلەی نەتەوایەتی و پێویســتیی 
دابین بوونــی مافــە نەتەوایەتییەكانــی گەالنــی زۆر لێ كــراوی جیهــان بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی حەفتــا ســاڵ 
بــوو ئیدیعــا دەكــرا كــە لــە واڵتانــی سۆسیالیســتییدا گیروگرفتێــك بــە نــاوی مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە 
ئــارادا نییــە، دیتمــان وەختێــك سیســتمی سۆسیالیســتی ڕووخــا و دەرەتــان بــۆ گەالنــی ئــەو واڵتانــە 

ڕەخســا، بــە چ شــێوەیەك هاتنــە مەیــدان و حكوومەتــی نەتەوەیــی خۆیانیــان دامەزرانــد.
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دووهەمیــش مەســەلەی دێموكراســی بــوو. ئــەم مەســەلەیە كــە دەیــان ســاڵ لەژێــر نــاوی دیفــاع لــە 
قازانجــی كرێــكاران و زەحمەتكێشــاندا لــە بەشــێكی زۆری واڵتانــی جیهــان دژایەتیــی لەگــەڵ دەكــرا، 
بــە جۆرێــك زەروورەتــی خــۆی نیشــان  دا كــە زۆر لــە دیكتاتۆرییەكانــی ڕووخانــد و زۆری دیكــە 
لــە ترســی دوچاربــوون بــە چارەنووســێكی نادیــار پەنجــەرەی ماڵەكانیــان بــە  ڕووی دێموكراســییدا 

كــردەوە و خۆیــان لەگــەڵ هــەل و مەرجەكــە ڕێــك خســت.
٣ـ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە لێكدانــەوە نێونەتەوەییــەكان و بــە تایبەتــی لــە ســتراتێژیی دەوڵەتــە 
گەورەكانــدا گرینگییەكــی تایبەتیــی هەیــە. لــە بــاری جوغرافیاییــەوە ئەم ناوچەیە كەوتۆتە ســێ ڕێیانی 
ســێ قــاڕڕەی ئاســیا و ئەفریقــا و ئورووپــا. لــە بــاری ئابــووری و ســەرچاوە ژێرزەمینییەكانــەوە ئەم 
ــە نیــوەی تــەواوی پاشــەكەوتی نەوتــی دنیــا لــەم ناوچەیــە دا  ناوچەیــە زۆر دەوڵەمەنــدە و زیاتــر ل

هــەڵ كەوتــوە.
بێجگــە لەوانــەش، بوونــی چەنــد بزووتنــەوەی ڕزگاری خــوازی نیشــتمانی بــە تایبەتــی بزووتنەوەی 
ــۆ تەقســیمی  ــی سروشــتی ب ــە دژكردەوەیەك ــدەدا ك ــەم مەڵبەن ــەوەی فەلەســتین، ل ــورد و بزووتن ك
ئیســتیعماریی ناوچەكــە و سیاســەتەكانی ئیســتیعمار و ئێمپریالیــزم لــەو مەڵبەنــدە دان، بایــەخ و 
گرینگیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیان لــە حیســاب و لێكدانــەوەی هێــزە نێونەتەوەییەكانــدا زیاتــر 

كــردوە.
تــەواوی ئــەو ڕاســتییانە بوونــە هــۆی ئــەوە كــە دەســەاڵتە مەزنــەكان هەمــوو ئاڵوگۆڕێكــی ئــەم 
ناوچەیــە بــە وردی بخەنــە ژێــر چاودێــری و بەرامبــەر بــە هــەر چەشــنە ڕووداوێكــی ئــەم ناوچەیــە 
لەســەر هەســت بــن و دژكــردەوە نیشــان بــدەن. ڕووداوەكانــی ئــەم 20-2٥ ســاڵەی دوایــی و 
حــوزووری بەرچــاو و ڕاســتەوخۆ و بەردەوامــی هێــزە نیزامییەكانــی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و بــە 

ــەو ڕاســتییەن. ــی ئ ــەدا نیشــانەیەكی ڕوون ــەو ناوچەی ــكا ل ــی ئەمری تایبەت
ــی و  ــووری و كۆمەاڵیەت ــاری ئاب ــە ب ــدا ل ــی جیهانیی ــاش شــەڕی دووهەم ــاوەی پ ــە م ــران ل 4ـ ئێ
ــەو  ــران نەشــی دەتوانی خــۆی ل ــە ڕاســتییدا ئێ ــوە. ل ــە ســەردا هات ــی زۆری ب سیاســییەوە گۆڕانێك
ئاڵوگــۆڕە قووڵــە كــە بــە ســەر جیهانــدا هاتــوە دوور ڕا بگــرێ. بــەاڵم ئــەو ئاڵوگــۆڕەی لــە ئێرانــدا 
ڕووی داوە، بــە هیــچ جــۆر بارتەقــای ئیمكاناتــی ئابــووری و سروشــتیی واڵتــی ئێمــە نییــە. ئێــران 
ئێســتاش هــەر بــە واڵتێكــی دواكەوتــوو دەژمێــردرێ. ئێســتاش زۆربــەی كۆمەاڵنــی خەڵــك لــە 
ــە  ــی ل ــە تایبەت ــران ب ــە دانیشــتووانی ئێ ــن. ئێســتاش بەشــێكی زۆر ل هــەژاری و ڕۆژڕەشــییدا دەژی

الدێ نەخوێنــدەوارن و لــە یارمەتیــی پزیشــكی و دەرمانــی بێ بەشــن.
ــەرەو  ــارەوە ب ــدێ ب ــە هێن ــران ل ــدا، ئێ ــە ســاڵی 1٣٥7ـ ــی ئیســامی ل ــە ســەركاری ڕێژیم ــە هاتن ب
دواش گەڕاوەتــەوە. لــە كاتێکــدا واڵتەكەمــان بــەو ئیمكاناتــە سروشــتییەوە كــە هەیەتــی، هەرچەنــد 
لــە نێوخــۆدا بــە دەســت دیكتاتۆرییــەوە دەی نااڵنــد، خەریــك بــوو جێگایەكــی شــیاو لــە كۆمەڵگــەی 
نێونەتەوەییــدا بــۆ خــۆی بگرێتــەوە، ئاخونــدە بەدەســەاڵت گەیشــتووەكان بــە گرتنە پێشــی سیاســەتی 
دوژمنایەتــی لەگــەڵ كۆمەڵگــەی شارســتانی، ئــەم واڵتەیــان لــە جیهانــی پێشــكەوتوو دابــڕی و 
هەوڵیــان  دا بی گێڕنــەوە دەورانــی ســەدەكانی نێوەڕاســت. ئابووریــی ئێــران پــاش ئــەوەی خەریــك 
ــە بەهێزەكانــی ناوچــە و جیهــان، بــە جۆرێــك دوچــاری  ــە ڕیــزی ئابووریی بــوو پــێ  بگــرێ و بچێت
بێ ســەرەوبەرەیی هــات كــە ئێســتا یەكێــك لــە لەرزۆك تریــن ئابوورییەكانــە و بایــی پووڵــی ئێــران 
بەرامبــەر بــە دراوە موعتەبەرەكانــی دنیــا بــە چەشــنێكی نێونجــی 11000 لــە ســەد هاتۆتــە خــوار.
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ســەركوتی ئازادییــەكان، سیاســەتی ڕۆژانــەی دەســەاڵت دارانی كۆمــاری ئیســامییە. هیــچ حیــزب 
و ڕێكخــراو و ســەندیكایەكی ســەربەخۆ دەرەتانــی تێكۆشــانی ئــازادی نییــە، ئازادییــە فــەردی و 
ــن و  ــە گرت ــی ب ــن و هــەر دەنگێكــی ناڕەزای ــن شــێوە پێشــێل دەكرێ ــە خراپ تری ــەكان ب كۆمەاڵیەتیی
ــە  ــران كراوەت ــەم جــۆرە ئێ ــەوە. ب ــدام واڵم دەدرێت ــرۆر و ئیع ــەت تێ ــدان و ئەشــكەنجە و تەنان زین

ــر و ئازادی خــواز. ــوو ئینســانێكی ئازادبی ــۆ هەم ــەورە ب زیندانێكــی گ
ــە بــاری ئابــووری و كۆمەاڵیەتییــەوە ناوچەیەكــی دواكەوتوویــە لــە نێــو  ٥ـ كوردســتانی ئێــران ل
ــەوە  ــر زەمینیی ــاری سروشــتی و ســامانی ژێ ــە ب ــوودا. ئەگەرچــی كوردســتان ل ــی دواكەوت واڵتێك
دەوڵەمەنــدە، بــەاڵم لــە زۆر بــارەوە یەكێــك لــە دواكەوتووتریــن ناوچەكانــی ئێرانــە. ئاڵوگــۆڕی 
ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و بــە تایبەتــی ســەنعەتی لــە كوردســتان ناگاتــە پلــەی زۆر لــە ناوچەكانــی 
دیكــەی ئێرانیــش. وەزعــی ئابــووری و لەش ســاغی و فەرهەنگیــی دانیشــتووانی كوردســتانی ئێــران 
كــەم گــۆڕاوە. پایــەی ژیــان نزمــە و زەحمەتكێشــانی كوردســتان لــە هــەژاری و بێ بەشــییدا دەژیــن. 

دێیەكانــی كوردســتان بــە كەمــی دەســتیان بــە یارمەتییــە پزشــكی و دەرمانییــەكان ڕا دەگا.
ســتەمی نەتەوایەتی لە هەموو بارەكانی ژیانی سیاســی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییدا 
ــە  ــان ل ــە كوردســتان هەمووی ــی ل ــەوێ. بەرپرســانی ئەســڵیی دەوڵەت ــاو دەك ــە كوردســتان بەرچ ل
مەركــەزەوە دیــاری دەكرێــن و گەلــی كــورد شــوێنێكی ئەوتــۆی لــە بەڕێوەبردنــی كاروبــاری 
واڵتەكەیــدا نییــە. لەگــەڵ بوونــی ئیمكاناتــی سروشــتی، هیــچ پڕۆژەیەكــی گرینگــی ئابــووری و 
ســەنعەتی لــە كوردســتاندا جێبەجــێ ناكــرێ. هیــچ حیــزب و ڕێكخــراو و ســەندیكایەكی ســەربەخۆی 
سیاســی و ســێنفی ئیمكانــی تێكۆشــانی ئــازادی نییــە. مندااڵنــی كــورد لــە یەكــەم ڕۆژی چــوون بــۆ 
ــۆ  ــان ب ــی زگماكیی ــە زمان ــدن ب ــی خوێن ــن و دەرەتان ــی فارســی بخوێن ــە زمان ــێ ب ــەوە دەب قوتابخان

ــدا. ــە ئێران نەڕەخســاوە. بــەم جــۆرە كوردســتان كــراوە بــە بەندیخانــەی گەلــی كــورد ل
ڕێژیمــی  دەســەاڵتی  دەورانــی  لــە  هــەر  گیروگرفتانــە  و  ناتــەواوی  ئــەم  زۆری  بەشــێكی  ٦ـ 
ــگای پێشــكەوتن و  ــەت ڕێ ــدا ق ــە ئێران ــوون. ڕێژیمــی 2٥00 ســاڵەی پاشــایەتی ل پاشــایەتییەوە هەب
گەشــەكردنی ســەربەخۆی بــە واڵتەكەمــان نەدابــوو، بــە تایبەتــی ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــا بــە تــەواوی 
ئینســانییەكانی  ئازادییــە  پاشــكوی واڵتانــی ســەرمایەداریی ڕۆژئــاواوە بەســتبۆوە.  بــە  ئێرانــی 
ــی خەڵكــی  ــوان خــۆی و كۆمەاڵن ــە نێ ــی ل ــوون و ناتەباییەكــی قووڵ ــی خەڵكــی زەوت كردب كۆمەاڵن
ئێرانــدا پێــك هێنابــوو كــە تەنیــا ڕێــگای چارەســەری، شۆڕشــێكی قووڵــی گەلــی بــوو. ئــەوە بــوو كــە 
لــە ســاڵی 1٣٥٦ـــدا كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێــران بــە چەشــنێكی بێ وێنــە هاتنــە مەیــدان و دوای ســاڵێك 
بەربەرەكانــی و قوربانــی دان تۆمــاری تەمەنــی 2٥00 ســاڵەی ڕێژیمــی پاشــایەتییان تێكــەوە پێچــا.

ــە ناوچــەی  بێ گومــان شۆڕشــی خەڵكــی ئێــران كــە گەورەتریــن هێــزی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی ل
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا لــە نێــو بــرد، یەكێــك لــە گرینگ تریــن ڕووداوە مێژووییەكانــی واڵتــی ئێمەیــە 
و هــەر لــەو كاتەشــدا دەرســی زۆر بەنرخــی بــۆ خەباتگێڕانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســەربەخۆیی 
تێــدا بــوو. شۆڕشــی ئێــران نیشــانی  دا كــە هــەر كات خەڵكــی واڵتێــك بــە لــە خۆبوردوویــی و 
یەكگرتوویــی بیان هــەوێ داو و زنجیــری ژێردەســتی بپســێنن، هیــچ هێزێــك ناتوانــێ پێشــیان پــێ 

ــگای ســەركەوتن تەخــت دەكــەن. ــد و كۆســپەكانی ســەر ڕێ بگــرێ و ســەرەنجام هەمــوو كەن
ــی  ــن و توێژەكان ــوو چی ــەوی هەم ــەی پەهل ــی بنەماڵ ــی دیكتاتۆری ــڕ نەگبەت ــی پ ئەگەرچــی دەوران
خەڵكــی ئێرانــی لــەدژی ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــا یــەك خســتبوو، بــەاڵم زۆر بەداخــەوە لەبــەر ئــەوەی 
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ــی دوای  ــۆ سیســتمی حكوومەتی ــی هاوبەشــیان ب ــرات و شۆڕشــگێڕەكان بەرنامەیەك ــزە دێموك هێ
ڕێژیمــی پاشــایەتی نەبــوو و، لەبــەر ئــەوەش كــە هیــچ كام لــە هێــزە نیشــتمانییەكانی ئێــران بــە تەنیــا 
لــە توانایــدا نەبــوو كۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــك لــە دەوری خــۆی كــۆ بكاتــەوە و دەســەاڵتی سیاســی 
لــە واڵتــدا بــە دەســتەوە بگــرێ، كۆمەڵێــك ئاخونــدی بیرتەســك و كۆنەپەرســت بــە كەلك وەرگرتــن 
لــە هەســتی مەزهەبیــی خەڵــك دەســتیان بەســەر دەســكەوتەكانی شــۆڕش و بەرهەمــی خوێــن 
بەســەر  خۆیــان  پاوان خوازانــەی  دەســەاڵتی  و  گــرت  ئێرانــدا  گەالنــی  ڕۆڵەكانــی  فرمێســكی  و 

ــدا ســەپاند. واڵتەكەمان
لــە ئاكامــی ئــەم وەزعــە دا شۆڕشــی ئێــران نــاكام مایــەوە و نەی توانــی هیــچ كام لــە ئــاوات و 
ــە ئێرا نــدا بــەو  چاوەڕوانییەكانــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێــران وەدی بێنــێ. گەالنــی تینــووی ئــازادی ل
مەبەســتە بــە دەســتی بەتــاڵ بەگــژ ئەرتەشــی پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیمــی شــادا چوونــەوە و بــە 
هــەزاران كــەس لــە ڕۆڵەكانــی خۆیــان كــردە قوربانــی، كــە ئازادییــە دێموكراتییــەكان لــە سەرانســەری 
ئێرانــدا دابیــن بكرێــن، زەحمەتكێشــانی ئێــران كــە بەشــی هــەرە زۆری دانیشــتووانی واڵتــن و 
گەورەتریــن تەئســیریان لــە ســەركەوتنی شۆڕشــدا هەبــووە لــە هــەژاری و ڕۆژڕەشــی ڕزگار بــن 
و گەالنــی زۆرلێ كــراوی ئێــران لــە ســێبەری ڕێژیمێكــی دێموكراتییــدا بــە مافــی ڕەوای نەتەوایەتیــی 

خۆیــان بگــەن.
 بــەاڵم كۆنەپەرســتانی پاوان خــواز كــە دەســتیان بەســەر بەرهەمــی خەبــات و فیداكاریــی خەڵكــی 
ئێرانــدا گرتــوە، بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانیــی كۆمەاڵنــی خەڵــك ڕێگایــان نــەداوە هیــچ یــەك لــەو ئاواتە 
پیرۆزانــە وەدی بێــن. لەگــەڵ ســەقامگیر بوونــی دەســەاڵتی كۆنەپەرســتان، ئازادییــە دێموكراتییــەكان 
زۆر خراپتــر لــە ســەردەمی پاشــایەتی خراونــە ژێــر پــێ. كۆمەاڵنــی دەســت تەنگ و زەحمەتكێشــی 
واڵتــی ئێمــە زیاتــر لــە هەمــوو كاتێــك لەگــەڵ هــەژاری و نــەداری و گرانــی و بــێ كاری بــەرەو 
ڕوو بــوون و حكوومەتــی تــازە هەنگاوێكــی كاریگــەری بــۆ چارەســەری هــەزاران گیروگرفتــی 
ژیانــی ئــەوان هــەڵ نەهێناوەتــەوە. گەالنــی زۆرلێ كــراوی ئێرانیــش نــەك هــەر بــە مافــە ڕەواكانیــان 

نەگەیشــتوون، بەڵكــوو واڵمــی هەمــوو داخوازەكانیــان بــە ئاگــر و ئاســن دراوەتــەوە.
ــر و باوەڕێكــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ تەحەممــول  دیكتاتۆریــی مەزهەبــی نــەك هــەر هیــچ بی
ــی كۆنەپەرســتانەی خــۆی  ــر و بۆچوون ــە بی ــا ل ــی جی ــر و بۆچوونێك ــەر بی ــەڵ ه ــوو لەگ ــكا، بەڵك ب
-بــا موخالیفیــش نەبــێ- بــە تونــدی دوژمنایەتــی دەكا. لــە مــاوەی 22 ســاڵ فەرمانڕەوایــی ڕێژیمــی 
كۆمــاری ئیســامییدا ئــەم ڕێژیمــە زۆر زیاتــر لــە پەنجــا و چــوار ســاڵ دەورانــی پاشــایەتیی پەهلەوی 

لــە ئازادی خوازانــی ئێــران و ئەندامانــی هێــزە دێموكراتییەكانــی ئێعــدام كــردوە. 
لــە كوردســتان دیمەنــی دزێــوی دیكتاتۆریــی نــوێ زۆر ئاشــكراتر و بێ پەردەتریــش دیــارە. لەگــەڵ 
ئــەوەی گەلــی كــورد وەك بەشــێك لــە خەڵكــی ئێــران چاالكانــە لــە شۆڕشــی سەرتاســەریی ئێرانــدا 
بەشــدار بــوو و هەرچەنــد گەلــی ئێمــە بــە هــۆی نوێنەرەكانیــەوە هەمــوو توانــای خــۆی بــەكار 
هێنــا بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای ئاشــتی و وتووێــژەوە بــە النی كەمــی مافــە ڕەواكانــی بــگا، حكوومەتــی 
كۆنەپەرســتی كۆمــاری ئیســامی نــەك هــەر ملــی بــۆ داخــوازە بەرحەقەكانــی خەڵكــی كوردســتان 
ڕا نەكێشــا، بەڵكــوو بــە پێچەوانــە لەشــكری كێشــایە ســەر و دەســتووری قەتڵوعامــی  دا. تەنانــەت 
كار بەوەشــەوە نەوێســتا و خومەینــی بــە پێچەوانــەی ئایینــی ئیســام فتــوای جیهــادی لــەدژی گەلــی 
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موســوڵمانی كــورد دەركــرد و ڕشــتنی خوێنــی پیــر و الو و ژن و پیــاوی خەڵكــی كوردســتانی بــە 
حــەاڵڵ زانــی. زیاتــر لــە 21 ســاڵە كــە شــەڕ دژی كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان هەڵ گیرســاوە 
ــە  ــم ل ــی ڕێژی ــە ســەربازخانەیەكی گــەورە. ســەدان بنكــەی نیزامی ــەش كوردســتان بۆت و هــەر بۆی
ــە چــوار هــەزار و  ــر ل ــرات پت ــی دێموك ــەدا حیزب ــەم ماوەی ــەزراوە. ل سەرانســەری كوردســتان  دام
خەڵكــی كوردســتان نیزیــك بــە پەنجــا هــەزار شــەهیدیان لــە پێنــاوی دیفــاع لــە شــەرەف و ئازادییــدا 
داوە. بــەاڵم بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی گەلــی كــورد هــەر وا بەرامبــەر بــە زۆرداریــی ڕێژیمــی 

ئاخونــدی ڕاوەســتاوە و بەربەرەكانیــی خــۆی بــە شــێوەی جۆراوجــۆر درێــژە پــێ دەدا.
بــەم جــۆرە ڕێژیمــی كۆنەپەرســت و خوێن مــژی كۆمــاری ئیســامی دوژمنایەتیــی خــۆی لەگــەڵ 
هەمــوو ئــاوات و ئامانجەكانــی گــەل و لەگــەڵ هەمــوو قانــوون و نیزامێكــی نێونەتەوەیــی نیشــان داوە 

و لــەدژی تــەواوی هێــزە نیشــتمانییەكانی ئێــران ڕاوەســتاوە.
 حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــەو بڕوایەدایــە كــە بــۆ ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر باری زوڵم 
ــدەكان  ــی ئاخون ــی كۆنەپەرســت و دژی گەلی ــگای حكوومەت ــە جێ ــۆری پێویســتە ل و زۆر و دیكتات
سیســتمێكی دێموكراتیكــی حكوومەتــی دابمــەزرێ كــە ئامانجــە ڕەواكانــی خەڵكــی ئێــران وەدی بێنــێ. 
ــە خەڵكــی  ــان ب ــی كۆمــاری ئیســامی پێویســتە دەرەت ــاش نەمان ــە پ ــە ك ــاوەڕی وای ــە ب ــی ئێم حیزب
ــەن و  ــاری بك ــان دی ــی دڵخــوازی خۆی ــازادی نێوەرۆكــی سیســتمی كۆماری ــە ئ ــە ب ــدرێ ك ــران ب ئێ

مەجلیســی دامەزرێنــەران »مؤسســان« بــۆ دانانــی قانوونــی ئەساســیی كۆمــاری نــوێ پێــك بــێ.
7ـ بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە چوارچێــوەی نیزامێكــی 
دێموكراتییــدا، حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران یەكیەتیــی هێــزە دێموكراتــی و نیشــتمانییەكانی 
ئێــران بــە شــەرتێكی ئەساســی دەزانــێ. حیزبــی ئێمــە پێــی وایــە بۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی دێموكراتیی 
ــااڵن نەچــن، پێویســتە  ــە ت ــی نەبــێ و دەســكەوتەكانی ب ــران جارێكــی دیكــە تووشــی بێ بەرنامەی ئێ
ــە ســەر  ــە ئێســتاوە ئــەو هێــزە سیاســییانە كــە بەڕاســتی دێموكــرات و پێشــكەوتن خوازن، ل هــەر ل

بەرنامەیەكــی هاوبــەش بــۆ دواڕۆژی واڵت یــەك بگــرن.
بــۆ پێك هێنانــی ئــەو یەكیەتییــە حیزبــی ئێمــە هــەم دژی شــۆڤێنیزمی ئێرانییــە كــە حاشــا لــە بوونــی 
گەلــی كــورد دەكا و هــەم دژی ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگــی كــورد كــە دیكتاتۆریــی مەركــەزی و 
خەڵكــی ئێــران لێــك جیــا ناكاتــەوە، خەبــات دەكا. شــۆڤێنیزمی ئێرانــی و ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگــی 
ــەدا حیزبــی  ــەو كات ــن. هــەر ل ــی ئێران ــگای یەكیەتیــی گەالن ــان كۆســپی ســەر ڕێ كــورد هــەر دووكی
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە كــە لــە هەل و مەرجــی ئێســتا دا مەترســیی گــەورە شــۆڤێنیزمی مەزنی خــوازی 

ئێرانییــە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران نزیكــەی 22 ســاڵە بەربەرەكانیــی خەڵكــی كوردســتان 
دژی ســەركوتی دڕندانــەی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی بــە لێ وەشــاوەیی و كارامەیــی ڕێبــەری 
دەكا. خەبــات و تێكۆشــان و گیانبــازی و قوربانــی دانــی ئەندامــان و الیەنگــران و پێشــمەرگە 
قارەمانەكانــی حیــزب نفــووز و خۆشەویســتیی حیزبــی ئێمــەی لــە نێــو كۆمەاڵنــی خەڵكــدا زیاتــر لــە 
جــاران بردۆتــە ســەرێ. حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ئێســتا نــەك هــەر حیزبــی خۆشەویســتی 
هەمــوو خەڵكــی كوردســتانی ئێرانــە، بەڵكــوو جێــگای ڕێــز و خۆشەویســتیی گەالنــی دیكــەی ئێــران 
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و ڕێكخــراوە پێشــكەوتن خوازەكانی ئێــران و دەرەوەی ئێرانیشــە. دروشــمی ســتراتێژیكیی حیزبــی 
ئێمــە )دێموكراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ كوردســتان( بۆتــە دروشــمی بنەڕەتیــی خەڵكــی 

ــەن. ــێ دەك ــش پشــتیوانیی ل ــزە پێشــكەوتن خوازەكانی سەرانســەری ئێرانی كوردســتان و هێ
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ئــەم بەرنامەیــە دەخاتــە پێــش چــاوی خەڵكــی كوردســتان 
شــارودێ،  زەحمەتكێشــانی  جووتیــاران،  كرێــكاران،  كوردســتان:  دانیشــتووانی  هەمــوو  لــە  و 
ڕووناكبیــران، قوتابییــان، خوێنــدكاران، كارمەنــدان، پیشەســازان و بازاڕییــان و بــە گشــتی ئەفــرادی 
ــەم  ــی ئ ــی ئامانجەكان ــۆ وەدی هێنان ــە ب ــژەكان داوا دەكا ك ــن و توێ ــوو چی نیشــتمان پەروەری هەم
بەرنامەیــە تێ بكۆشــن. ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دەبــێ بەرنامەكــە بەرنــە نێــو كۆمەاڵنــی 
خەڵكــی كوردســتان و بەندەكانــی بــۆ خەڵــك شــی بكەنــەوە و بیــر و ڕای حیــزب لــە بــارەی مەســەلە 
سیاســی و ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەكانــەوە بــۆ ئــەوان بەیــان بكەن. هەروەها پێویســتە 
خەڵكــی بەشــەكانی دیكــەی ئێرانیــش لــە داخــوازە بنەڕەتییەكانــی خەڵكــی كوردســتان و حیزبــی ئێمــە 

ئــاگادار بكرێــن.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران گەورەتریــن هێــزی سیاســیی كوردســتانی ئێرانــە كــە 
زۆربەی زۆری خەڵكی كوردســتان پشــتیوانیی لێ دەكەن. بۆیە دەبێ بە دڵ و بە گیان تێ بكۆشــین 
هێــزی بێ بڕانــەوەی گــەل بــۆ وەدەســت هێنانی ئــەو ئامانجانــەی لــە بەرنامــەی حیزبەكەمانــدا هاتــوون 
بكەوێتــە كار. ئــەو كاتەیــە كــە بەرنامــەی حیــزب دەبێتــە هێزێكــی ماددیــی بــە توانــا و دەتوانــێ مافــە 

ڕەواكانــی گەلــی كــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتییــدا وەدی بێنــێ.
گونجانــدوە.  بەرنامەیــەدا  لــەم  خــۆی  ئامانجەكانــی  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
وەدی هێنانــی ئــەم ئامانجانــە لــە ئەســتۆی حكوومەتی خودموختاری كوردســتانە كــە لە چوارچێوەی 

ــدا دادەمــەزرێ. ــی ئێران واڵت

 فەسڵی یەكەم
ئامانجە گشتییەكان:

1ـ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕەوی خەڵكــی كوردســتانی ئێرانــە و 
شــان بــە شــانی هێــزە پێشــكەوتووەكانی سەرانســەری ئێــران بــۆ پاراســتنی ســەربەخۆیی ئێــران و 
دامەزراندنــی ڕێژیمێكــی دێموكراتــی لــە ئێــران و وەدەســت  هێنانــی مافــی دانانــی چارەنووســی گەلــی 

كــورد لــە كوردســتانی ئێرانــدا خەبــات دەكا.
2ـ ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران پێك هێنانــی كۆمەڵێكــی دێموكراتیكــی 

سۆسیالیستییە.
٣ـ دروشــمی ســتراتێژیكیی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران دێموكراســی بــۆ ئێــران و 

خودموختــاری بــۆ كوردســتانی ئێرانــە.
4ـ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی گەالنی جیهان پشــتیوانی 

دەكا و الیەنگــری ئاشــتی و دۆســتایەتیی گەالنــی هەمــوو واڵتانە.
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فەسڵی دووهەم
بنچینەكانی خودموختاری:

٥ـ ناوچــەی خودموختــار هەمــوو خاكــی كوردســتانی ئێــران دەگرێتــەوە. چوارچێــوەی جوغرافیایی 
ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان بــە لــە بەرچــاو گرتنــی هۆیەكانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و 

ویســتی زۆربــەی دانیشــتووانی هــەركام لــە ناوچــە كوردنشــینەكان دیــاری دەكــرێ.
٦ـ لــە ناوچــەی خودموختــاری كوردســتاندا هەمــوو دەســەاڵت بــە دەســت خەڵكەوەیــە كــە بــە 
هــۆی نوێنەرانــی خۆیــان لــە شــۆڕای بــەرزی كوردســتاندا و لــە ڕێــگای ئۆرگانەكانــی حكوومەتــی 

ــن. ــەكاری دێن ــارەوە ب خودموخت
ئابــووری(، دیفاعــی میللــی )ســپا(، دانانــی  7ـ كاروبــاری پێوەندییەكانــی دەرەوە )سیاســی و 
بەرنامــەی درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتمی دراوی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی مەركەزی دایــە. 
بێجگــە لەوانــە، ســەالحیەتی بەڕێوەبردنــی دەزگای دەوڵەتــی لــە كوردســتان بــە دەســت حكوومەتــی 
خودموختــاری كوردســتانە. خەڵكــی ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان وەك هاونیشــتمانانی 
ــە  ــەك ل ــچ چەشــنە جیاوازیی ــێ هی ــەوە و بەب ــگای قانوونیی ــە ڕێ ــدا ل ــە سەرانســەری ئێران ــان ل خۆی

ــن. ــدا بەشــدار دەب ــاری واڵت ــی كاروب بەڕێوەبردن
٨ـ شــۆڕای بــەرزی كوردســتان بەرزتریــن ئۆرگانــی قانــوون دانانــی ناوچــەی خودموختــاری 
كوردســتانە. نوێنەرانــی شــۆڕا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنێكــی گشــتی، وەك یــەك، ڕاســتەوخۆ و نهێنییــەوە 

ــە. ــان هەی ــدا مافــی وەك یەكی ــژاردن و هەڵ بژێران ــە هەڵب ــاو ل ــن. ژن و پی هەڵ دەبژێردرێ
٩ـ شــۆڕای بــەرزی كوردســتان حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان دیــاری دەكا. حكوومەتــی 

خودموختــاری كوردســتان بەرامبــەر بــە شــۆڕای بــەرزی كوردســتان بەرپرســە.
10ـ پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی نێوخــۆی ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان لــە ئەســتۆی 
هێــزی پێشــمەرگە و ئۆرگانــە ئینتیزامییەكانــی دیكــەی خودموختارییــە. ئەركــی هێــزی نیزامــی دیفــاع 
لــە ســەربەخۆیی و ســنوورەكانی واڵتــە و حەقــی نییــە دەســت لــە كاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

ــدا. نەزمــی نێوخۆیــی وەر ب
ــە ناوچــەی  ــدارەكان ل ــوان ئی ــدن و نامەنووســینی نێ ــی ڕەســمیی خوێن ــوردی زمان ــی ك 11ـ زمان
خودموختــاری كوردســتان دایە و لــە هەمــوو قۆناغەكانــی خوێندنــدا، مافــی خوێنــدن بــە زمانــی 
ــن دەكــرێ.  ــۆ دابی ــە ڕەســمی دەناســرێ و پێداویســتییەكانی ب ــۆ دانیشــتووانی ناوچــە ب ــوردی ب ك
ــران  ــەی ئێ ــەروەك شــوێنەكانی دیك ــاری كوردســتانیش ه ــە ناوچــەی خودموخت ــی فارســی ل زمان
زمانــی ڕەســمییە و لــە قوتابخانــەكان لەگــەڵ زمانــی كــوردی دەخوێنــدرێ. نامەنووســینی ئیدارەكانی 
ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان بــۆ مەركــەز و ناوچەكانــی دیكــەی ئێــران و هەروەهــا بــۆ 

ــی فارســییە. ــە زمان ــاردا ب ــە ناوچــەی خودموخت ــدی ل ــی ناوەن ــە دەوڵەت ــی ســەر ب ئیدارەكان
هەمــوو دانیشــتووانی غەیــری كــورد لــە ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان بــۆ پەرەپێ دانــی 

ــە. ــان هەی ــی خۆیانی ــە زمان ــدن ب ــی خوێن ــازادن و ماف ــان ئ فەرهەنگــی خۆی

فەسڵی سێهەم:
مافەكانی دانیشتووانی ناوچەی خودموختار

12ـ هەمــوو ئــەو مــاف و ئازادییانــە كــە لــە بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و پەیماننامــە 
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نێونەتەوەییەكانــی ســەر بــەم بەیاننامەیــەدا هاتــوون، وەك ئازادیــی بیر و بــاوەڕ و دەربڕین، ئازادیی 
ــەكان و  ــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكان، یەكیەتیی ــان و تێكۆشــانی حی ــی پێك هێن ــی، ئازادی چاپەمەن
شــۆڕاكانی كرێــكاری و جووتیــاری و ســێنفی، ئەنجومەنــە دێموكراتییــەكان و ئازادیــی هەڵبژاردنــی 
كار و جێــگای دانیشــتن و ئازادیــی ئاییــن و مەزهــەب لــە ناوچــەی خودموختــاری كوردســتاندا هــەر 

وەك هەمــوو ناوچەكانــی دیكــەی ئێــران دەســتەبەر دەكرێــن.
ــاوازی دانانێكــی جینســی، قەومــی، ڕەگــەزی و  هەمــوو دانیشــتووانی كوردســتان بەبــێ هیــچ جی
مەزهەبــی لــە مافــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســی و فەرهەنگــی وەك یــەك كەلــك وەر دەگــرن.
1٣ـ دیــن لــە دەوڵــەت جودایــە. بــەاڵم حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان یارمەتیــی ناوەنــدە 
ــی ڕا  ــی نیشــتمان پەروەری ئایین ــە ڕێبەران ــەوە ب ــاددی و مەعنەویی ــاری م ــە ب ــەكان دەدا و ل ئایینیی

دەگا.
14ـ ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و كۆمەڵــدا مافــی وەك یەكیــان هەیــە و بــۆ كاری وەك یــەك 

مووچــەی وەك یــەك وەر دەگــرن.
حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان دەبــێ مافــی كەلــك وەرگرتــن لــە ســێ مانــگ مەرەخەســیی 

بــە حقووقــەوە لــە دەورانــی دووگیانــی و زەیســتانییدا بــۆ ژنانــی كارمەنــد و كرێــكار دابیــن بــكا.

فەسڵی چوارەم
سیاسەتی ئابووری و كۆمەاڵیەتی:

1٥ـ دابین كردنــی پێشــكەوتنی ئابــووری لــە ڕێــگای بەرنامــە داڕشــتنێكی زانســتییەوە لــە ناوچــەی 
خودموختــاردا لــە ئەســتۆی حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتانە. بــۆ قەرەبــوو كردنــەوەی 
پێویســتە دابەش كردنــی داهاتــی  نەتەوایەتییــە  كــە بەرهەمــی ســتەمی  ئابــووری  دواكەوتوویــی 
گشــتیی بوودجــە لــە الیــەن دەوڵەتــی مەركەزییــەوە بــە چەشــنێك بــێ كــە بەشــی دانیشــتووانی 
ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان بــە پێــی ڕادەی دواكەوتوویــی زیاتــر لــە داهاتــی نێونجیــی 

ســەرانەی واڵت بــێ.
1٦ـ ڕێــگای ئەســڵیی پێشــكەوتنی ئابووریــی كوردســتان و سەرانســەری ئێــران ســەنعەتی كردنی 
واڵت بــە پێــی دەســكەوتەكانی زانســت و تێكنیــك لــە الیــەك و پێداویســتی و ئیمكاناتــی سروشــتیی 
ــۆ  ــە ب ــی ك ــووری و كۆمەاڵیەت ــی ئاب ــی بنچینەی ــی ئاڵوگۆڕێك ــە. پێك هێنان ــی دیكەوەی ــە الیەك واڵت ل
ســەنعەتی كردن پێویســتە، یەكێــك لــە بنەڕەتیی تریــن ئەركەكانــی دەوڵەتــی مەركــەزی و حكوومەتــی 

خودموختــاری كوردســتانە.
ــە بەشــی  ــەوە ك ــۆی بەشــی گشــتیی ئابووریی ــە ه ــاری كوردســتان ب ــی خودموخت 17ـ حكوومەت
ــە  ــێ و ل ــە كوردســتان دادەمەزرێن ــە، ســەنعەتی پێشــكەوتوو ل ــۆ پێشــكەوتنی ئابووریی ــی ب بنەڕەت
ــووری،  ــە تەنیشــت بەشــی گشــتیی ئاب ــزگاری دەكا، ل ــش پارێ ــی و نەتەوەییەكانی ســەنعەتە خۆواڵت

بەشــی هــەرەوەزی و تایبەتییــش لــە ســەنعەتی كردنی واڵتــدا بەشــدار دەبــن.
1٨ـ ســەرچاوە ژێــر زەمینییــەكان و هەروەهــا ئــاو و لێــڕەوار و لەوەڕگەكانــی كوردســتان ســامانی 
گشــتیین و حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان بــە هاوكاریــی دەوڵەتــی مەركــەزی بــە قازانجــی 

هەمــوو خەڵكــی ئێــران كەلكیــان لــێ وەردەگــرێ.
1٩ـ زیادكردنــی بەرهەمــی كشــت وكاڵ لــە ڕێــگای مێكانیزەكــردن و بــەكار هێنانی شــێوەی زانســتی 
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لــە كشــت وكاڵدا، هەروەهــا داڕشــتنی بەرنامــەی بەراوكــردن و هەڵ بەســتنی بەربەنــد، بەشــێكی 
گرینگــی سیاســەتی ئابووریــی حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتانە.

ــی  ــی نێوخــۆ و بڕەوپێ دان ــی بازرگانی ــۆ پەرەپێ دان ــاری كوردســتان ب ــی خودموخت 20ـ حكوومەت
ــە  ــە ك ــڕۆژە ئابوورییان ــەو پ ــدێ ل ــە كوردســتاندا تێ دەكۆشــێ. هێن كەســب و كار و پیشەســازی ل
جێ بەجێ كردنیــان بــە هــۆی بەشــی گشــتییەوە لــە قۆناغێكــی دیاری كــراودا بــە قازانجــی پێشــكەوتنی 
ئابووریــی واڵت نییــە، بــە بەشــی تایبەتیــی دەســپێردرێن و لــە ڕێــگای دیاری كردنــی نــرخ بــۆ 
بەرهەمــەكان و دانانــی ماڵیاتــەوە ســنوورێك بــۆ پەرەگرتنــی ســەرمایەی تایبەتی دادەنرێ. مەبەســت 
لــەو كارە كەلك وەرگرتــن لــە هەمــوو ســەرچاوەیەكی ماڵــی بــۆ پێش خســتنی ئابووریــی كوردســتانە.
ــە تایبەتــی زەحمەتكێشــانی كوردســتان نێوەرۆكــی  ــك و ب ــە ســەری پایــەی ژیانــی خەڵ 21ـ بردن
ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریــی حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتانە. ئــەم حكوومەتــە هەمــوو هێــز 
ــەژاری و  ــە ه ــە ل ــەی دانیشــتووانی كوردســتان ك ــەوەی زۆرب ــۆ ئ ــای خــۆی وەكار دەخــا ب و توان
بێ بەشــییدا دەژیــن، لــەم وەزعــە ڕزگار بــكا و ژیانێكــی شــیاوی ئــەم ســەردەمەیان بــۆ دابیــن بــكا.
ــەی  ــەو كرێكاران ــە دی. ئ ــەك دێت ــە هەمــوو جێگای ــوودا ل ــە حەوت 22ـ ئەســڵی چــل ســەعات كار ل
ــە  ــكاران ب ــێ. النی كەمــی حەقدەســتی كرێ ــر ب ــان كەم ت ــێ ســەعاتی كاری كاری ســەخت دەكــەن دەب
پێــی خەرجــی بەڕێ چــوون دیــاری دەكــرێ و لەگــەڵ چوونــە ســەری خەرجــی گــوزەران زیــاد 
دەكــرێ. كرێــكاران بەرامبــەر بــە پێشــهاتەكانی كار و نەخۆشــی و پەك كەوتوویــی و بــێ كاری 
و پیــری بیمــە دەكرێــن. ئــەو مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە پازدەســاڵ كەم تــر بــێ، نابــێ كاریــان پــێ 
بكــرێ. بــۆ كەم كردنــەوە و پاشــان خاشــە بڕكردنــی بــێ كاری دەبــێ هەل ومەرجــی ئابــووری و 

كۆمەاڵیەتیــی پێویســت پێــك بهێنــرێ.
2٣ـ مالكیەتــی زەوی تــا ئێســتاش هێنــدێ بێ عەداڵەتیــی تێــدا هەیــە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە شــێوەی 
ئێســتای مالكیەتــی زەوییــدا ئاڵوگۆڕێكــی گرینــگ بــە قازانجــی دێ نشــینانی زەحمەتكێــش و بــێ زەوی 
ڕوو بــدا. حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەك بــە پەرەپێ دانــی ئــەو 

شــیركەتە هەرەوەزییانــەی كشــت وكاڵ دەكا كــە جووتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێكیــان دێنــن.
ــدا بــۆ ئــەوەی بتوانــن  ــران ب ــاری كوردســتان دەبــێ یارمەتیــی وەرزێ 24ـ حكوومەتــی خودموخت
بەرهەمــی  پێویســتە  هەروەهــا  بكــەن.  دابیــن  بۆخۆیــان  كشــت وكاڵ  پێشــكەوتووی  ئامــرازی 
ــەرزی  ــاری كشــت وكاڵ ق ــی كاروب ــۆ پەرەپێ دان ــڕێ و ب ــێ بك ــی ل ــە نرخــی تەزمین كشــت وكاڵیان ب
درێژماوەیــان بــە ســوودی كەمــەوە بداتــێ. جووتیــاران لــە پێشــدا بەرامبــەر بــە پێش هاتەكانــی كار 

و نەخۆشــی و پاشــان بەرامبــەر بــە پیــری و پەك كەوتەیــی بیمــە دەكرێــن.
2٥ـ الوان ســەرمایەی دواڕۆژی واڵتــن. بۆیــە حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان ســەرنجێكی 
تایبەتــی دەداتــە پێگەیانــدن و پەروەردەكردنــی الوان و هەمــوو ئیمكاناتێكــی پەروەردەیی و فێركاری 

و تەفریحــی ســالمیان بــۆ پێــك دێنــێ.
2٦ـ حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان ســەرنجێكی تایبەتــی دەداتــە ئــاژەڵ داری. لەوەڕگــەكان 
ــان  ــگای دروســت و زانســتیی ئاژەڵ داریی ــاژەڵ داران دەســپێرێ و ڕێ ــە ئ ــار ب ــی شــەرتی لەب ــە پێ ب

فێــر دەكا.
ــی  ــڕەوارەكان، دەریاچــەكان و پارێزگاری ــە، ســەرچاوە سروشــتییەكان، لێ ــی ژینگ 27ـ پارێزگاری
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حەیوانــات بــە تایبەتــی حەیواناتــی ڕاوی: باڵنــدە و پێــڕۆ و ماســی، یەكێــك لــە ئەركەكانــی حكوومەتی 
خودموختــاری كوردســتانە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە ڕاوی بێ ســەرەوبەرەی حەیوانــات پێشــگیری 
ــگای  ــگا و كێشــانی ڕێ ــی ڕێ ــە لێدان ــازە و ل ــگای ســەنعەتی ت ــی جــۆر و جێ ــە هەڵبژاردن ــرێ و ل بك
ئاســندا بــۆ پارێزگاریــی ژینگــە و لــە بەرچــاو گرتنــی هاوهەنگاویــی سروشــت وردەكارییەكــی زۆر 

ڕەچــاو بكــرێ و بایەخــی پێویســت بــە پاراســتنی بینــا و شــوێنەوارە كۆنــەكان بــدرێ.

فەسڵی پێنجەم
سیاسەتی فەرهەنگی ولەش ساغی:

2٨ـ هەمــوو مندااڵنــی كوردســتان چ كــچ، چ كــوڕ هەتــا پــازدە ســاڵی دەبــێ بخوێنــن. حكوومەتــی 
خودموختــاری كوردســتان بــۆ لــە نێــو بردنــی نەخوێنــدەواری بــە پەلــە هەنــگاو هــەڵ دێنێتــەوە. لــە 
ناوچەی خودموختاری كوردســتاندا دابین كردنی خەرجی خوێندنی ســەرەتایی لە ئەســتۆی دەزگای 
دەوڵەتییــە و خوێنــدن لــە قۆناغەكانــی دیكــەدا بــە خۆڕاییــە. یارمەتیــی حكوومەتــی خودموختــار لــەو 
ــاری كوردســتان خەرجــی  ــی خودموخت ــەوە. حكوومەت ــە ئایینییەكانیــش دەگرێت ــەوە قوتابخان بارەی
خوێندنــی مندااڵنــی كرێــكاران و جووتیــاران و هەمــوو زەحمەتكێشــانی كەم داهــات لــە تــەواوی 
فێرگــە پیشــەییەكان و هونەرســتانەكاندا دابیــن دەكا و خەرجــی خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــەت و 
هەڵكەوتــووی زەحمەتكێشــانی كەم داهــات لــە زانســتگە و فێرگــە بەرزەكانیشــدا وەئەســتۆ دەگــرێ.
2٩ـ حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان بــۆ بــەرەو ژوور بردنــی پایــەی فەرهەنگیــی گــەل و 
دامەزراندنــی بنكــەی فەرهەنگــی و زانســتی و پــەروەردەی بەدەنــی وەك فەرهەنگســتان، ســینەما، 
تێئاتــری میللــی، بنكــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەكان و زانســتگەكان هەنــگاو هــەڵ دێنێتــەوە و بــۆ 

ــووری كــوردی تێ دەكۆشــێ. ــەوە و پاراســتنی كەلەپ كۆكردن
لــە نووســەران و  ٣0ـ بایــەخ دان بــە پێشــكەوتنی زمــان و ئەدەبیاتــی كــوردی و پشــتیوانی 
حكوومەتــی  فەرهەنگیــی  سیاســەتی  هەمیشــەیی  ڕێبــازی  كــورد،  زانایانــی  و  هونەرمەنــدان 

كوردســتانە. خودموختــاری 
٣1ـ ڕووناكبیرانــی كوردســتان بــە پێــی لێ وەشــاوەیی خۆیــان كاریــان دەدرێتــێ. حكوومەتــی 
خودموختــاری كوردســتان سیاســەتێك بەرامبــەر بــە ڕووناكبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــە پێــش كــە 

ــان بكــەن. ــەوە خزمەتــی نیشــتمانی خۆی ــە خۆبوردن ــە دڵ گەرمــی و ل ب
٣2ـ حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان بــۆ بردنەســەری پایــەی لەش ســاغیی هەمــوو خەڵــك 
تێ دەكۆشــێ و هەلومەرجێــك پێــك دێنــێ كــە هەمــوو خەڵكــی كوردســتان بتوانــن لــە یارمەتیــی 
پزشــكی و دەرمانــی كەلــك وەربگــرن. حكوومەتــی خودموختــاری كوردســتان بــۆ دامەزراندنــی 
ئاسایشــگە، شــیرخۆرگە و زایینگــە هەنــگاو هــەڵ دێنێتــەوە و بــۆ بەخێوكردنــی نەقوســتان و بەســاڵدا 

ــێ. ــی تایبەتــی دادەمەزرێن ــزان بنكــە و بنیات ــەن و بێ خــاو و خێ ــی ڕەب چووان
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فەسڵی شەشەم
سیاسەتی دەرەوە:

دێموكراتــی  حیزبــی  مەركەزیی دایــە،  دەوڵەتــی  ســەالحیەتی  لــە  كــە  دەرەوەدا  لــە سیاســەتی 
كوردســتان لەســەر ئــەوە پـــێ دادەگــرێ كــە:

٣٣ـ دەوڵەتــی مەركەزیــی ئێــران لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بناغــەی ڕێزگرتنــی یەك تــر و 
ــی پێشــكەوتن خواز و  ــێ و لەگــەڵ واڵتان ــدی دابمەزرێن ناســینی حەقــی حاكمیەتــی نیشــتمانی پێوەن

دێموكــرات و ئــەو واڵتانــە كــە ڕێــز بــۆ مافــی مــرۆڤ دادەنێــن پێوەندیــی دۆســتانە پێــك بێنــێ.
ــە و دژی ئیمپریالیســتی و دژی زۆرداریــی  ــە خەباتــی ڕزگاری خوازان ٣4ـ دەوڵەتــی مەركــەزی ل

گــەالن و لــە مافــی دانانــی چارەنووســی نەتــەوەكان بــە دەســتی خۆیــان پشــتیوانی بــكا.
٣٥ـ دەوڵەتــی مەركەزیــی ئێــران لــە نێــو ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و لــە دەرەوەی 
ئــەم ڕێكخــراوە لــە ئاشــتیی جیهانــی و پێكــەوە ژیانــی بــە ئاشــتی لــە نێــو گەالنــدا پشــتیوانی بــكا و 
ــە ڕێــگای وتووێــژەوە بەبــێ بــەكار هێنانــی  الیەنگــری چارەســەری گیروگرفتــە نێونەتەوەییــەكان ل

ــێ. ــە پێویســت بزان ــی ب ــە كاتێكــدا كــە كۆمەڵگــەی نێونەتەوەی ــێ، مەگــەر ل زۆر ب
٣٦ـ واڵتــی ئێــران ببێتــە بنكەیــەك بــۆ یارمەتی بــە خەباتی ڕزگاری خوازانــەی گەالنی زۆرلێ كراوی 
جیهــان، بــە تایبەتــی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو ئینســانێكی 

نیشــتمان پەروەر و ئازادی خــواز بــدا.
ــی  ــەزی حكوومەت ــی مەرك ــاگاداری و پەســەندی دەوڵەت ــە ئ ــەو سیاســەتەدا ب ــوەی ئ ــە چوارچێ ل
ڕزگاری خوازانــەی  خەباتــی  بــە  كۆمــەك  بــۆ  خــۆی  ئیمكاناتــی  لــە  كوردســتان  خودموختــاری 
بــەو كــوردە  پەنــای سیاســی  لــە واڵتانــی دراوســێدا كەلــك وەربگــرێ و  تێكۆشــەرانی كــورد 

بــدا. دەكــەن،  پەنابەرایەتــی  داوای  كــە  نیشــتمان پەروەرانە 

بەشی دووهەم
پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی كوردستانی ئێران

ماددەی یەكەم/ ناو و نێوەرۆكی حیزب:
1ـ ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی كوردستانی ئێران«ـە.

2ـ حیزبــی دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران حیزبــی شۆڕشــگێڕی خەڵكــی كوردســتانی ئێرانــە و بــە 
تایبەتــی كرێــكاران، جووتیــاران و ڕووناكبیرانــی شۆڕشــگێڕ لــە ڕیزەكانــی خۆیــدا كــۆ دەكاتــەوە.

ماددەی دووهەم/ ئەندامانی حیزب:
ــێ  ــی دەتوان ــی ئێران ــوو كوردێك ــران و هەم ــوو هاونیشــتمانێكی دانیشــتووی كوردســتانی ئێ هەم

ــك: ــە مەرجێ ــران ب ــی كوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــە ئەندامــی حیزب ببێت
ـ تەمەنی لە 1٨ ساڵ كەم تر نەبێ.

ـ بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسەند بكا.
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ـ بە ئینسانێكی خۆش ناو و نیشتمان پەروەر و پێشكەوتوو بناسرێ.
تێبینی:

كــوردە غەیــرە ئێرانییــەكان دەتوانــن لــە ڕێكخــراو و ئەنجومەنەكانــی الیەنگــری حیزبــی دێموکراتــی 
كوردســتانی ئێرانــدا ببنــە ئەنــدام.

ماددەی سێهەم/ شێوەی وەرگرتنی ئەندام:
بۆ ئەوەی كەسێك بە ئەندام وەر بگیرێ پێویستە:

ـ دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
ـ النی كەم شەش مانگ لەژێر تاقی كردنەوەدا بێ.

ـ ئەندامی حیزب و ڕێكخراوێكی دیكە نەبێ.
ـ لــە الیــەن زۆربــەی ئەندامانــی شــانەیەكی حیزبــی یــان ئۆرگانێكــی بــەرەو ژوورتــرەوە بــە ئەنــدام 

وەربگیرێ.
تێبینی:

ئــەو ئەندامانــەی لــە دەرەوەی واڵت دەژیــن و بوونــە هاونیشــتمانی ڕەســمیی شــوێنی دانیشــتنیان، 
هەقیــان هەیــە ببنــە ئەندامــی حیزبێكــی نیشــتمانی دووەمیشــیان.

ماددەی چوارەم/ ئەركەكانی ئەندامی حیزب:
ئەركی سەر شانی ئەندامی حیزبە كە:

ـ بۆ وەدی  هێنانی ئامانجەكانی حیزب كە لە بەرنامەدا هاتوون، تێ بكۆشێ.
ـ بە هەموو تواناوە بۆ پاراستنی یەكیەتیی سیاسی و تەشكیاتیی حیزب هەوڵ بدا.

ـ بە پێی پێڕەوی نێوخۆ پەیڕەوی دیسیپلینی حیزب بێ.
ـ لە یەكێك لە ئۆرگانەكانی حیزبدا تێ بكۆشێ.

ـ نهێنییەكانی حیزب بپارێزێ.
ـ پلەی زانیاریی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەرێ.

ـ سیاســەتی حیــزب بەرێتــە نێــو كۆمەاڵنــی خەڵــك و پێوەندیــی لەگــەڵ ئــەوان بەهێــز بــكا و لــە بیــر 
و ڕا و تاقی كردنەوەیــان كەلــك وەربگــرێ.

ـ حەقی ئەندامەتی بدا.
تێبینی:

ئــەو كەســانەی پشــتیوانی لــە سیاســەتی حیــزب دەكــەن و پێوەندیــی تەشــكیاتییان لەگــەڵ حیزبــدا 
هەیــە، بــەاڵم هەمــوو ئەركەكانــی ئەنــدام بەجــێ ناگەیەنــن، بــە الیەنگــری تەشــكیاتی دەناســرێن.

ماددەی پێنجەم/ مافەكانی ئەندامی حیزب:
ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە كە:

ـ بە ئەندامی هەر كام لە ئۆرگانەكانی حیزب هەڵ بژێردرێ.
ـ لە هەموو ئەندامێك یا ئۆرگانێك لە كۆبوونەوەكانی حیزبییدا ڕەخنە بگرێ.

ـ لــە ڕێــگای تەشــكیاتییەوە بــە هەمــوو ئۆرگانێكــی حیزبــی پێشــنیار بــكا. بیــر و ڕای خــۆی پــێ 
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بڵــێ یــان پرســیاری لــێ بــكا.
ـ لە هەموو ئۆرگانێك لە الی ئۆرگانی سەرەوەتر شكایەت بكا.

ـ لــە هــەر كۆبوونەوەیەكــی ئۆرگانــی خۆیــدا كــە تێكۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو بــەراورد بــكا 
و بیهــەوێ بڕیــاری لــە ســەر بــدا، بەشــدار بــێ.

ماددەی شەشەم/ سزادانی ئەندام:
1ـ ئــەو كەســانەی ئەركــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن، یــان بــە پێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب 
دەبزوونــەوە، یــان كردەوەیــەك ئەنجــام دەدەن كــە زیــان بــە ئێعتبــاری حیــزب دەگەیەنــێ بــە پێــی 

ڕادەی تاوانەكەیــان ســزا دەدرێــن. ســزای حیزبــی بریتییــە لــە:
ـ سەركۆنە بە دەم.

ـ سەركۆنە بە نووسراو.
ـ ئەستاندنەوەی لێپرسراوی.

ـ هەڵپەساردن.
ـ دەركردن لە حیزب.

تێبینی:
1ـ درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێكە. ئەندامــی هەڵ پەســێراو لــە مــاوەی هەڵ پەســێراندا 
خاوەنــی مافەكانــی ئەندامــی حیــزب كــە لــە مــاددەی پێنجەمــدا هاتــوون، نییــە. بــەاڵم پــاش مــاوەی 
هەڵپەســاردن ڕابــردووی حیزبیــی بــۆ لــە بەرچــاو دەگیــرێ و دەكــرێ بــە نــەزەری ئۆرگانــی خــۆی 

بەرپرســایەتیی پــێ بــدرێ.
ــە الیــەن ڕێكخــراوی حیزبیــی هــەر ئەندامێكــەوە بــە زۆربــەی دەنــگ دیــاری  2ـ ســزای حیزبــی ل

دەكــرێ.
٣ـ مەبەســت لــە ســزای حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامــە و تەنیــا ئــەو كاتــە ئەنــدام ســزا دەدرێ كــە 

ــێ. ــەودا كاریگــەر نەبووب ــاكاری ئ ــی ئ ــە باش كردن ــە و ئامــۆژگاری ل ــگای دیكــە وەك ڕەخن ڕێ
4ـ ئەندامــی دەركــراو حەقــی هەیــە لــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر داوای پێ ڕاگەیشــتن بــكا و دەتوانــێ 

ئــەو داوایــە بــۆ كۆنگــرەش بنێــرێ.
٥ـ ئەندامــی هەڵ پەســێردراو دوای تەواوبوونــی مــاوەی هەڵپەســاردن تەنیــا ئەندامەتییەكــەی بــۆ 

دەگەڕێتــەوە، نــەك هیــچ پلەیەكــی تەشــكیاتی.

ماددەی حەوتەم/ قەوارەی حیزب:
1ـ ئەسڵی بنەڕەتیی داڕشتنی قەوارەی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییە.

2ـ سانترالیزمی دێموکراتی بەو مانایەیە كە:
ـ هەموو ئۆرگانێكی حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵ دەبژێردرێ.

ـ ئۆرگانەكانــی حیــزب بــە ڕێك و پێكــی ڕاپۆرتــی تێكۆشــانی خۆیــان هــەم بــەو ئەندامانــە كــە هەڵیــان 
بــژاردوون و هــەم بــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر دەدەنــەوە.

ـ ئەندام پەیڕەوی ڕێكخراوە و كەمایەتیی ئەندامان پەیڕەوی زۆرایەتیی ئەندامانە.
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ـ لەنێو حیزبدا بۆ هەموو ئەندامان بێ جیاوازی، یەك دیسیپلین هەیە.
ـ بڕیاری ئۆرگانی سەرەوەتر لە الیەن ئۆرگانی خوارەوەترەوە جێ بەجی دەكرێ.

ـ باس كــردن و بڕیــار دان لــە بەرزتریــن ئۆرگانــەوە تــا خوارووتریــن ئــۆرگان بــە كۆمەڵــە. 
نییــە. لــە حیزبــدا جێــگای  تەك پەرســتی و ســەرەڕۆیی 

ماددەی هەشتەم/ كۆنگرەی حیزب:
1ـ بەرزترین ئۆرگانی حیزب كۆنگرەیە.

2ـ كۆنگــرەی حیــزب هــەر چــوار ســاڵ جارێــك لــە ئەندامــان و جێگــرەكان و موشــاویرانی كومیتەی 
ــەی  ــی دیك ــی ئەندامان ــە نوێنەران ــی دەكا ل ــدی دیاری ــەی ناوەن ــە كومیت ــەك ك ــە ڕادەی ــدی و ب ناوەن

حیــزب پێــك دێ.
٣ـ هــەر كات گیروگرفتێكــی وا هاتــە پێــش كــە كومیتــەی ناوەنــدی بەڕاســتی نەزانــێ تەنیــا بۆخــۆی 
ــەو  ــۆ كۆبوونەوەیەكــی نائاســایی بانگ هێشــتن دەكا. ل ــی كۆنگــرە ب ــدا، ئەندامان ــە ســەر ب ــاری ل بڕی

جــۆرە كۆبوونەوانــەدا ڕێبەرایەتیــی تــازە هەڵ نابژێــردرێ.
تێبینی:

1ـ هــەر وەخــت ســەدی 2٥ـــی ئەندامانــی كۆنگــرە بــە هــەر هۆیــەك لــە ڕیــزی ئەندامانــی چاالكــی 
حیزبــدا نەمــان كۆبوونــەوەی كۆنگــرە ســەالحییەتی نابــێ.

2ـ لــە شــەش مانــگ بــەر لــە كاتــی كۆنگــرەی تــازەوە ناكــرێ كۆبوونــەوەی ئەندامانــی كۆنگــرەی 
پێك هێنانــی  دەرەتانــی  كــە  پێــش  بێتــە  هەلومەرجێــك  مەگــەر  بكــرێ،  بانگ هێشــتن  پێشــوو 

كۆنفڕانســەكان و بەســتنی كۆنگــرەی تــازە نەبــێ.

ئەرك و دەسەاڵتی كۆنگرە ئەمانەن:
ـ باسی ڕاپۆرتی كومیتەی ناوەندی دەكا و بڕیاری لە سەر دەدا.
ـ ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتێژی تاكتیكی حیزب دیاری دەكا.

ـ بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسەند دەكا و ئەگەر پێویست بوو دەسكارییان دەكا.
ـ ئەندامانی ئەسڵی و جێگری كومیتەی ناوەندی هەڵ دەبژێرێ.

تێبینی١:
كومیتــەی ناوەنــدی حەقــی هەیــە ئەگــەر بــە پێویســتی بزانــێ ئــەو پەڕەكــەی بــە ئەنــدازەی یــەك لــە 
ســێی ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵیی خــۆی، لــە ئەندامانــی حیــزب ڕاســتەوخۆ بــە حەقــی دەنگ دانــەوە 
لــە كۆنگــرەدا بەشــدار بــكا. ئــەم كارە دەبــێ پێــش لــە بەســتنی كۆنفڕانســەكانی حیــزب بكــرێ و ئــەو 

جــۆرە كەســانە لــە كونفڕانســەكاندا حەقــی دەنگ دانیــان نابــێ.

تێبینی٢:
كەســانێك دەتوانــن ببنــە ئەنــدام یــان جێگــری كومیتــەی ناوەنــدی كــە النی كــەم ســێ ســاڵ 

هەبــێ. لــە حیزبــدا  ئەندامەتییــان  ڕابــردووی 
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ماددەی نۆهەم/ كۆنفرانسی حیزب:
1ـ كۆنفڕانسی حیزب لە كاتێكدا دەبەسترێ كە:

ـ دەرەتانی بەستنی كۆنگرە نەبێ.
ـ زیاتر لە 1٥%ی ئەندامانی كۆنگرەی پێشوو لە ڕیزی تێكۆشەرانی چاالكی حیزبدا نەمابن.

ـ گیروگرفتێكی وا هاتبێتە پێش كە كومیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەری بكا.
ـ لە هەل ومەرجێكی وادا كۆنفڕانس سەالحییەتی كۆنگرەی هەیە.

ــی  ــدی و نوێنەران ــەی ناوەن ــر و موشــاویرانی كومیت ــی ئەســڵی و جێگ ــە ئەندامان ــس ل 2ـ كۆنفڕان
كومیتەكانــی شارســتان و مەڵبەنــد و كومیتــە و كۆمیســیۆنەكانی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی پێــك 

دێ.
٣ـ ڕادەی نوێنەرانــی ئــەو كومیتــە و كۆمیســیۆنانە لــە الیــەن كومیتــەی ناوەندییــەوە دیاری دەكرێ. 
بــەاڵم لــە هــەر حاڵــدا دەبــێ ژمــارەی نوێنەرانــی هەڵ بژێــراو لــە ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــر 

و موشــاویرانی كومیتــەی ناوەنــدی زیاتــر بــێ.

ماددەی دەهەم/ كۆمیتەی ناوەندی:
1ـ لــە مــاوەی نێــوان دوو كۆنگــرەدا كومیتــەی ناوەنــدی، بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە و كاروبــاری 

حیــزب بەڕێــوە دەبــا.
2ـ ئەرك و دەسەاڵتی كومیتەی ناوەندی بەم جۆرەیە:

ـ بڕیارەكانی كۆنگرە جێ بەجێ دەكا.
ـ مەسئوولی پێوەندیی حیزب لەگەڵ حیزب و ڕێكخراوەكانی دیكەیە.

ـ دەفتــەری سیاســی و ســكرتێری گشــتیی حیــزب هەڵ دەبژێــرێ كــە بەرامبــەر بــە كومیتــەی 
ناوەنــدی بەرپرســن.

ــی  ــات و دەركەوت ــاری دەكا و مەســئوولی داه ــزب دی ــی حی ــی ئەندامان ــی ئەندامەتی ـ ڕادەی حەق
ــە. حیزب

ـ ئایین نامــەی نێوخۆیــی بــۆ كاروبــاری خــۆی و هاوهەنگاویــی نێــوان كۆمیســیۆنەكانی ســەر بــە 
كومیتــەی ناوەنــدی دادەنــێ.

ـ النی كــەم ســاڵێ ســێ جــار كــۆ دەبێتــەوە. ئەندامانــی جێگــر و موشــاویرانی كومیتــەی ناوەنــدی 
لــە كۆبوونەوەكانــی كومیتــەی ناوەندییــدا بەشــدار دەبــن و دەنگــی مەشــوەرەتییان هەیــە.

تێبینی:
1ـ كومیتــەی ناوەنــدی لــە كاتــی پێویســتدا دەتوانــێ هەتــا نیــوەی ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی، 

موشــاویر بــۆ خــۆی هەڵ بژێــرێ.
2ـ كۆبوونەوەكانــی كومیتــەی ناوەنــدی بــە بەشــداریی النی كــەم دوو لــە ســێی ئەندامانــی ئەســڵی 
ڕەســمیەت پەیــدا دەكــەن و بڕیارەكانــی وەختێــك قەتعــی دەبــن كــە زیاتــر لــە نیــوەی هەمــوو 

ــدەن. ــۆ ب ــان ب ــەوەدا بەشــدارن، دەنگی ــە كۆبوون ــە ل ــە ك ــی ئەســڵی لەوان ئەندامان
٣ـ هیچ كەس زیاتر لە دوو دەورەی بە دوای یەكدا وەك سكرتێری گشتی هەڵ نابژێرێ.

4ـ  هــەر كاتێــك ســكرتێری گشــتی بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە حەوتوویــەك بــە ســەفەر چــوو، یەكێــك لــە 
ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی كــە ســكرتێر پێشــنیاری دەكا، ئەركەكانــی ناوبــراو وەئەســتۆ دەگرێ.
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ماددەی یازدەهەم/ دەفتەری سیاسی:
1ـ لــە مــاوەی نێــوان دوو كۆبوونــەوەی كومیتــەی ناوەندییــدا دەفتــەری سیاســی ئەركەكانــی 
كومیتــەی  بڕیارەكانــی  جێ بەجێ كردنــی  مەســئوولی  و  دەگــرێ  وەئەســتۆ  ناوەنــدی  كومیتــەی 

ناوەندییــە.
2ـ دەفتــەری سیاســی كۆبوونەوەكانــی خــۆی بــە پێــی پێویســت پێــك دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێكۆشــانی 

خــۆی دەداتــەوە بــە كۆبوونــەوەی كومیتــەی ناوەنــدی.

ماددەی دوازدەهەم/ ڕێكخراوەكانی حیزب:
1ـ بناخەی ڕێكخراوی حیزب شانەیە. ژمارەی ئەندامانی شانە نابێ لە سێ كەس كەم تر بێ.

2ـ ڕێكخراوەكانــی حیــزب لــە دێ كومیتــەی دێ، لــە ناوچــە كومیتــەی ناوچــە، لــە گــەڕەك كومیتــەی 
ــەی  ــد كومیت ــە ناوەن ــەی شارســتان و ل ــە شارســتان كومیت ــەی شــار و ل ــە شــار كومیت ــەڕەك، ل گ

ناوەنــد بەڕێوەیــان دەبــا.
٣ـ ئەركــی شــانە و كومیتەكانــی دێ و گــەڕەك و ناوچــە و شــار و شارســتان، بردنــی سیاســەتی 
حیــزب بــۆ نێــو كۆمەاڵنــی خەڵــك و جێ بەجێ كردنــی بڕیارەكانــی كومیتــەی ناوەنــدی و بەڕێوەبردنی 

كاروبــاری حیزبییە.
ــەوە  ــی ئەوان ــان نوێنەران ــەو ڕێكخــراوە ی ــی ئ ــەن ئەندامان ــە الی ــك ل ــەر ڕێكخراوێ ــەی ه 4ـ كومیت

هەڵ دەبژێــردرێ.
٥ـ بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێكخراوێــك، كۆنفڕانســی ئــەو ڕێكخراوەیــە كــە دوو ســاڵ جارێــك 

لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێكخــراوە پێــك دێ.
تیبینی:

لــە هەل ومەرجــی تایبەتییــدا كومیتــەی ناوەنــدی دەتوانــێ شــێوەی گونجــاوی دیكــە بــۆ ڕێكخــراوی 
حیــزب پەســەند بــكا.

ماددەی سێزدەهەم/ داهاتی حیزب:
داهاتی حیزب بریتییە لە:

ـ حەقی ئەندامەتیی ئەندامانی حیزب.
ـ داهاتی بنكە و بنیاتەكانی حیزب.

ـ یارمەتیی ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزب.
***
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 1٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
به یاننامه  به بۆنه ی ته واوبوونی کۆنگره ی سێزدەهەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی سێزدەهەم

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٣
پەیامەکانی کۆنگرەی سێزدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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کۆنگرەی 1٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )پووشپەڕی ١٣8٣(
کۆنگــرەی 1٣ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 1٣_17ی پووشــپەڕی 1٣٨٣ 

)٣_7ی جــوالی 2004( لــە شــاری کۆیــە لــە باشــووری کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٣ بریتی بوون لە:
ــەروەر، 4( حەســەن ڕەســتگار،       ــی مێهرپ 1( مســتەفا هیجــری، 2( حەســەن شــەرەفی، ٣( باباعەل
٥( محەممەدنەزیــف قــادری، ٦( مســتەفا مەولــوودی، 7( تەیمــوور مســتەفایی، ٨( حەســەن قــادرزادە، 
٩( ڕۆستەم جەهانگیری، 10( سەید برایم هاشمی، 11( کاوە بەهرامی، 12( سەید ڕەزا دروودگەر، 
1٣( محەممــەد ســاڵح قــادری، 14( ئەســعەد ئەحمــەدی، 1٥( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکۆ(، 1٦( حوســێن 
نــازدار، 17( عومــەر باڵەکــی، 1٨( ئەحمــەد ڕەحیمــی، 1٩( کەمــاڵ کەریمــی، 20( ســمایل بازیــار،     

21( لوقمــان مێهفــەر، 22( شــاهۆ حوســەینی، 2٣( خالیــد عەزیــزی

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٣:
1( مســتەفا هیجــری )ســکرتێر(، 2( مســتەفا مەولــوودی ٣( حەســەن شــەرەفی، 4( باباعەلــی 

مێهرپــەروەر، ٥( حەمەنەزیــف قــادری  ٦( حەســەن ڕەســتگار، 7( تەیمــوور مســتەفایی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٣ بریتی بوون لە:
عومــەر   )4 حەســەنپوور،  محەممــەد   )٣ کەســرایی،  محەممــەد   )2 مەعــزووری،  خەدیجــە   )1
غواڵمعەلــی، ٥( ڕەحیــم مەنگــوڕی، ٦( ســیامەک وەکیلــی، 7( تاهیــر کەســیلی، ٨( ســەعید بەگــزادە، ٩( 

ــار ــرۆ عەلی ــی، 10( د. می د.خوســرەو بەهرام

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٣ بریتی بوون لە:
1( هێمــن ســەیدی، 2( عەبدوڵــاڵ بەهرامــی، ٣( عیرفــان ڕەهنمــوون، 4( کەریــم پەرویــزی، ٥( عەلــی 

ســۆرانی، ٦( شــاهۆ فەرازمەنــد.
ــی  ــدارە و بەڕێوەبردن ــەکان لەســەر شــێوەی ئی ــە نێوخۆیی ــرەی 1٣ کێشــە و ناکۆکیی دوای کۆنگ
لــە ئاکامــدا ڕۆژی 1٥ی ســەرماوەزی 1٣٨٥ ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی  حیــزب تەقینــەوە. 

کوردســتانی ئێــران لێک تــرازا.
ــادرزادە،  ــوودی، حەســەن ڕەســتگار، عومــەر باڵەکــی، حەســەن ق ــد عەزیــزی، مســتەفا مەول خالی
کەمــاڵ کەریمــی، ســمایل بازیــار )ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی(، خەدیجــە مەعــزووری، محەممــەد 
کەســرایی، محەممــەد حەســەن پوور، ســیامەک وەکیلــی و ســەعید بەگــزادە )ئەندامانــی جێگــری 
کۆمیتــەی ناوەنــدی(، هێمــن ســەیدی و عەبدوڵــاڵ بەهرامــی )ڕاوێژکارانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی( ئــەو 
بەشــە لــە ڕێبەریــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 1٣ بــوون کــە لــە »حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان« دا 

درێژەیــان بــە تێکۆشــانی سیاســیی خۆیــان دا.
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به یاننامه  به بۆنه ی به ڕێوه چوونی سه رکه وتووانه ی
سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کورستانی ئێران

هاونیشتمانه  به ڕێزه کان!
کۆمه اڵنی خه ڵکی تێکۆشه ری کوردستان!

دۆستان، الیه نگران و ئه ندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
بــۆ کومیتــه ی ناوه ندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جێــگای خۆشــحاڵی و شــانازییه که  
کــه  ڕابگه یه نــێ: ســێزده هه مین کۆنگــره ی حیــزب، ســه ر لــه  به یانیــی ڕۆژی شــه ممه  1٣ی پووشــپه ڕی 
1٣٨٣ـــی هه تــاوی، به رامبــه ر بــه  ٣ـــی جــوالی 2004ی زایینــی، ده ســتی بــه  کار کــرد و پــاش ٥ ڕۆژ 
کاری بــه رده وام، ئێــواره ی ڕۆژی چوارشــه ممه  17ی پووشــپه ڕ، بــه  ســه رکه وتنه وه  کۆتایــی بــه  

کاره کانــی هێنــا. 
کۆنگــره  ســه عات ٩ی پێش نیــوه ڕۆی ڕۆژی شــه ممه  1٣ی پووشــپه ڕ، بــه  ســروودی نه ته وایه تیــی 
»ئــه ی ڕه قیــب‹‹ ده ســتی پێ کــرد و بــه  دوای ڕاگه یاندنــی یــه ک ده قیقــه  بێ ده نگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
لــه  یــادی شــه هیدانی ڕێــگای ئــازادی، بــه  تایبــه ت شــه هیدانی نێــوان کۆنگــره ی دوازده هــه م و 
ئه ندامــی  به ڕابردووتریــن  وه ک  گادانــی،  جه لیــل  کاک  به ڕێــز  هاوڕێــی  حیــزب،  ســێزده هه می 
کۆنگــره  وتــاری کرانــه وه ی کۆنگــره ی پێشــکه ش کــرد. بــه  دوای پێشــکه ش کرانی وتــاری کردنــه وه ی 
ڕاپۆرتــی  سیاســی،  ده فتــه ری  ئه ندامــی  مێهرپــه روه ر،  عه لــی  کاک  به ڕێــز  هاوڕێــی  کۆنگــره دا، 
ــاش  ــد. پ ــره ی ڕاگه یان ــه ی کاری کۆنگ ــرد و به رنام ــره ی پێشــکه ش ک ــی کۆنگ ــه ی ئاماده کردن کومیت
په ســه ندکرانی به رنامــه ی کار و مه شــرووعییه تی کۆنگــره ، هاوڕێــی به ڕێــز و تێکۆشــه ر، مامۆســتا 
ناوه ندیــی  کومیتــه ی  سیاســیی  ڕاپۆرتــی  حیــزب،  گشــتیی  ســکرتێری  حه ســه ن زاده ،  عبدوڵــاڵ 
پێشــکه ش کــرد. لــه و ڕاپۆرتــه دا وه زعــی نێونه ته وه یــی لــه  دوا ده یــه ی ســه ده ی بیســته مه وه  و ئــه م 
گۆڕانکارییانــه ی کــه  بوونــه  هــۆی گۆڕانــی ســیمای سیاســیی جیهــان و هه روه هــا ئــه و ڕیزبه ندییــه  
ــه م  ــان پــێ کــراوه. ل ــکا پێــک هاتبــوون، ئاماژه ی ــه  ئامری ــه ر ب ــه ی کــه  به رامب ئابــووری و بازرگانییان
ڕاپۆرتــه دا مه ســه له ی تێرۆریــزم و په ره ئه ســتاندنی لــه  شــوێنه  جیاجیاکانــی جیهــان که وتوه تــه  
ــی  ــه  ســه ر تێرۆریزم ــه وه  و تیشــک خراونه ت ــی شــی کراونه ت ــاکام و ده رئه نجامه کان ــاس و ئ ــه ر ب ب
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و گیروگرفته کانــی ســه ر ڕێــگای خه بــات دژی تێرۆریــزم ئاماژه یــان بــۆ 
کــراوه  و ڕێــگای ئوســوولی بــۆ خه بــات دژی ئــه و دیــارده  دزێــوه ، لــه  ڕوانگــه ی حیزبــی دێموکراتــه وه  

ده ستنیشــان کــراوه. 
ــی  ــه  ســه ر هه ڵســه نگاندنی وه زعــی گشــتیی  ناوچــه ی ڕۆژهه اڵت ــۆرت ده چێت ــه وه دا ڕاپ ــه  دوای ئ ب
ــی ناوچــه  وه ک: مه ســه له ی فه له ســتین  ــه  ڕاپۆرته کــه دا مه ســه له  گرنگه کان ــه و به شــه  ل نێوه ڕاســت. ل
و کێشــه ی ئیســڕائیل و عه ره بــه کان ئاماژه یــان پــێ کــراوه  و و قامــک له ســه ر ناته بایییــه کان و 
ملمانێیه کانــی ناوچــه  دانــراوه  و ڕێگاچــاره ی مه ســه له کان ده ستنیشــان کــراوه ، هــه ر لــه و به شــه دا 
ــی  ــه  ڕوون ــان ب ــراق و ده ره نجامه کانی ــی ئه فغانســتان و عێ ــی ناوچــه  و ڕووداوه کان گۆڕانکارییه کان

ــه  بــه ر بــاس.  که وتوون
ته وه رێکــی دیکــه ی ڕاپۆرته کــه ی کومیتــه ی ناوه نــدی بــۆ بــاس لــه  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتی گــه وره  

ته رخــان کــراوه  کــه  لــه ودا کۆمه ڵێــک مه ســه له ی پێوه ندیــدار بــه م باســه وه  شــی کراونه تــه وه. 
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لــه  لێکدانــه وه ی وه زعــی ئێرانــدا، ڕاپۆرتــی کومیته ی ناوه ندی له  درێژه ی کردەوەی ســه رکوتکه رانه  
ــه   ــه ن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییه وه  ل ــه  الی ــران ل و پێشــێلکرانی مــاف و ئازادییه کانــی خه ڵکــی ئێ
الیــه ک و تــرس  ڕه وینــه وه  و ســام شــکانی خه ڵــک لــه  ڕێژیــم و گومــان ڕه وینــه وه ی به شــی هــه ره  
ــه ت و یه کده ســت  ــه  تایب ــدا ب ــه  نێوخــۆی ڕێژیم ــۆڕ ل ــی ئاڵوگ ــه  ئیمکان ــان ل ــی واڵته که م زۆری خه ڵک
بوونــه وه ی نیــزام دوای هه ڵبژاردنــی مه جلیســی حه وتــه م، ناســرانی زیاتــری نێوه رۆکــی ڕێژیــم 
لــه  نێوخــۆ و ده ره وه ی واڵت و هه روه هــا هه وڵــی ڕێژیــم بــۆ ده ســت وێ ڕاگه یشــتن بــه  چه کــی 

ئه تۆمــی، بــه  درێــژی شــی کردوونــه وه. 
هه ڵســه نگاندنی وه زعــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران و هێــزه  سیاســییه کانی ئێــران به شــێکی دیکــه ی 
ــه و چوارچێوه یــه دا  ڕاپۆرتــی کومیتــەی  ناوه نــدی بــۆ کۆنگــره ی ســێزده هه می حیــزب پێــک دێنــێ، ل

خاڵــه  الواز و به هێزه کانــی ئۆپۆزیســیون و ئه رکــی ئێســتایان ئاماژه یــان بــۆ کــراوه.
ڕاپۆرتــی کومیتــه ی  ناوه نــدی، گرنگییه کــی تــه واوی داوه  بــه  مه ســه له ی کــورد و ئامــاژه ی بــه وه  
داوه  کــه  خه باتــی کــورد لــه  چوارچێــوه ی ته ســکی چــوار واڵتــی کوردنشــین تــرازاوه  و بــه  کــرده وه  
بــه   ســه نعه تی  پێشــکه وتووی  واڵتانــی  لــه   زۆر  دانیشــتووانی  لــه   به شــێک  مه ســه له ی  بووه تــه  
تایبــه ت لــه  ئامریــکا، ئورووپــا، کانــادا و ئوســترالیا. هه روه هــا لــه و پێوه ندییــه دا وه زعــی کوردســتانی 
عێــراق بــه  درێــژی باســی لــێ کــراوه  و ئامــاژه  بــه  چوونــه  ســه ری وشــیاریی نه ته وه یــی لــه  هه مــوو 

ــراوه.  به شــه کانی کوردســتان ک
ــدا، قامکــی له ســه ر وه زعــی  ــدی له گــه ڵ کوردســتانی ئێران ــه  پێوه ن ــدی ل ــه ی  ناوه ن ڕاپۆرتــی کومیت
ــاوه   ــی کوردســتان دان ــی ڕاگیران ــه  دواکه وتووی ــه داری و ل ــێ کاری و ن ــک و ب ــی خه ڵ ــاری ژیان ناله ب
و نه خشــی بزووتنــه وه ی کــوردی ده ستنیشــان کــردوه و ، بــه  ڕێــزه وه  ڕوانیویه تــه  بزووتنــه وه ی 
و ،  نرخانــدوه  بــه رز  کــوردی  ڕووناکبیرانــی  نه خشــی  و  کوردســتان  ئه ده بی-فه رهه نگیــی 

دانــاوه.  نموونــه   بــه   مه زهه بــی  دیکتاتۆریــی  له گــه ڵ  به ربه ره کانێــی خه ڵــک 
لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ حیزبــی دێموکراتــدا، ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ناوه نــدی ئامــاژه ی بــه  خه باتــی 
ــه و حیزبــه ی  ــه  و نفــووز و هه ڵوێســته کانی کــردوه  و ئه رکه کانــی ئ ــه و حیزب نزیــک بــه  ٦0 ســاڵی ئ
ده ستنیشــان کــردوه  و هه ڵوێســتی حیزبــی به رامبــه ر بــه  کــوردی به شــه کانی دیکــه ی کوردســتان و 
ڕێکخــراوه  سیاســییه کانیان ڕوون کردوه تــه وه  و فێدراڵیزمــی بــه  باشــترین شــێوه  بــۆ چاره ســه ری 

ــوه.  ــدا زانی ــوه ی ئێران ــه  چوارچێ ــی ل مه ســه له ی نه ته وه ی
ــه خ  ــێ له ســه ر بای ــی پ ــه  شــیوه یه کی تایبه ت ــدا ب ــه ی ناوه ندیی ــی کومیت ــه  به شــێکی دیکــه ی ڕاپۆرت ل
دان بــه  چاالکترکردنــی نه خشــی ژنــان لــه  کار و تێکۆشــانی حیزبــی و بــه  گشــتی لــه  خه باتــی 

داگیراوه تــه وه.  ڕزگاری خوازانــه ی خه ڵکــی کوردســتان، 
ڕاپۆرتــی کومیتــەی  ناوه نــدی لــه  چه نــد دانیشــتنی به شــدارانی کۆنگــره دا بــه  تێــر و ته ســه لی 

که وتــه  بــه ر بــاس و بــە تێکــڕای ده نگــی به شــداران په ســه ند کــرا. 
لــه  به شــێکی دیکــه ی کاری کۆنگــره دا، به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب خرانــه  بــه ر بــاس و 
ــی دروشــمی  ــان گۆڕین ــه  به رچاوترینی ــرا ک ــدا ک ــد ده ســکارییه کی پێویســتیان تێ ــه وه  و چه ن لێکۆڵین
ســتراتێژیکی حیزبــه  کــه  تــا پێــش کۆنگــره  ›‹دێموکراســی بــۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردســتان‹‹ 
ــی  ــی ماف ــران و دابینکردن ــه  ئێ ــی ل ــی سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێدراڵ ــه  ›‹دامه زران ــوو ب ــوو و، ب ب

ــران‹‹.  ــه  کوردســتانی ئێ ــورد ل ــۆ گه لی ک ــی ب نه ته وه ی
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ــه  دوابه شــی کاری کۆنگــره دا ئه ندامانــی ئه ســڵی و جێگــری کومیتــه ی ناوه نــدی هه ڵبژێــران کــه  ل
ــه  سه رشــان. ــان ده که وێت ــی حیزبی ــی به ڕێوه بردن ــوو ئه رک ــره ی داهات ــا کۆنگ  ت

کومیتــه ی ناوه نــدی هه ڵبژێــراوی  کۆنگــره ی ســێزده هه می حیــزب لــه  کۆبوونه وه یه کــی کورتــی 
ــز و تێکۆشــه ر کاک مســته فا هێجــری وه ک ســکرتێری گشــتیی  ــی به ڕێ پــاش هه ڵبژێرانیــدا، هاوڕێ
ــاڵ  ــز و تێکۆشــه ر، مامۆســتا عه بدوڵ ــی به ڕێ ــه ن هاوڕێ ــه  الی ــه  ل ــه و هه ڵبژاردن ــژارد و ئ ــزب هه ڵب حی
حه ســه ن زاده ، ســکرتێری گشــتیی پێشــووی حیزبــه وه  لــه  ڕێوڕه ســمێکی تایبه تــدا بــه  ئــاگاداری 

ــرد.  ــازه  ک ــه  ســکرتێری ت ــی ل ــی پیرۆزبای ــه  گه رم ــره  گه یشــت و ب به شــدارانی کۆنگ
بــه   کۆتایــی  پووشــپه ڕ  ئێــواره ی ڕۆژی چوارشــه ممه  17ی  حیــزب،  ســێزده هه می  کۆنگــره ی 

کاره کانــی هێنــا. 
پیــرۆز بــێ ســه رکه وتنی کۆنگــره ی ســێزده هه می حیــزب لــه  کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان، 

دۆســتان و الیه نگــران و ئه ندامانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. 

کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
١٨ی پووشپه ڕی ١٣٨٣ـی هه تاوی

)٨ـی جوالی ٢٠٠٤ی زایینی(
***

ڕاپۆرتی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بۆ كۆنگرەی سێزدەهەمی حیزب

ئەندامانی كۆنگرەی سێزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
ــە  ــەم كۆنگرەی ــۆ ئ ــەم. ب ــان دەك ــە گەرمــی بەخێرهاتنت ــەوە ب ــی حیزب ــەی ناوەندی ــاوی كومیت ــە ن ب
ســەركەوتن و بــۆ ئێــوە ســاڵمەتی و ســەربەرزی و بەختیــاری بــە ئــاوات دەخــوازم. هەمــوو 
سەرفەســڵەكانی خەبــات و تەنانــەت هەمــوو ڕۆژ و حەوتــوو و مانــگ و ســاڵەكانی تێكۆشــان بــۆ 
ڕێبوارانــی ڕێــگای ڕزگاری گرنگــی و بایەخــی خۆیــان هەیــە و بــۆ مرۆڤــی خەباتگێــڕ لەدەســت  
دانــی هــەر دەمەســاتێك لــە ســەردەمی خەبــات و تێكۆشــان بــە مانــای لەدەســت دانــی دەرفەتێــك بــۆ 
نزیك بوونــەوە لــە ئامانجەكانــە. بــەاڵم بــەو حاڵــەش زیادمــان نەگوتــوە ئەگــەر بڵێیــن ئــەم كۆنگرەیــە 
ــە هەلومەرجێكــی یەكجــار زۆر گرنــگ و ناســكدا پێــك هاتــوە و ئەركــی زۆر قــورس و پیــرۆزی  ل
لەســەر شــانن. ســەركەوتنی كۆنگــرە لــە بەجــێ گەیاندنــی ئــەو ئەركانــەدا پێــش هەمــوو شــتێك 
بــە بەشــداریی چاالكانــە و وشــیارانە و بەرپرســانەی ئەندامانــی لــە بــاس و لێكدانــەوەی بابەتــە 
سیاســییەكاندا بەســتراوەتەوە. ئــاوات و داخــوازم ئەوەیــە هەمــوو هاوڕێیــان بــە گیانــی هەســت 
كــردن بــە بەرپرســیاری و بــە چاوێكــی كــراوەی واقعبینــەوە لــە بابــەت و باســەكان ورد ببنــەوە و 

ــەن. ــر بك ــر و پوختەت ــان دەوڵەمەندت ــر و بۆچوونەكانی ــی و بی ــە تێبین ــە ب ــەم ڕاپۆرت ئ
ــە كوردســتان و ئێــران و  ــە مــاوەی نێــوان دوو كۆنگــرەی 12 و 1٣دا زۆر ئاڵوگــۆڕی گرنــگ ل ل
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهانــدا ڕوویــان داوە كــە زۆریــان بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ یــان 
ناڕاســتەوخۆ لەگــەڵ خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی گەلــی كــورد و گەالنــی ئێــران و حیزبــی دێموكراتــی 
ــە و هەڵســەنگاندنی  ــەم ڕووداوان ــدا دەكــەن. لێكدانــەوەی وردی ئ كوردســتانی ئێــران پێوەنــدی پەی
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واقعبینانــەی شــوێنەوارەكانیان دەتوانــێ ڕێ نیشــاندەرێكی باشــی ئێمــە بــۆ داڕشــتنی بەرنامــەی كار 
و تێكۆشــان و دیتنــەوەی جێــگای شــیاوی حیزبەكەمــان لــە نێــو جەرگــەی ڕووداوەكان و كۆمەڵگــەی 
ــە كوردســتان و ئێــران و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــێ.  یاریكەرانــی مەیدانــی سیاســەت ل
ئەمــەش نایەتــە دی ئەگــەر لــە الیــەك بەشــدارانی كۆنگــرە بــە پێــی توانــا لــە لێكدانــەوەی باســەكاندا 
بەشــدار نەبــن و لــە الی دیكــەش هــەر ڕووداوێــك وەك هەیــە ســەیری نەكــرێ، گەورەتــر یــان 

چووكتــر لــە قــەوارەی خــۆی نیشــان بــدرێ، یــان ئــارەزوو لــە جێــگای واقعیــەت دابنــرێ.
ســااڵنی  ئاڵوگۆڕەكانــی  گرنگتریــن  بــووە،  كورتییــش  بــە  ئەگــەر  دەدا  هــەوڵ  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
دوایــی و بــە تایبەتــی ئەوانــەی بــۆ خەباتــی هەق خوازانــەی گەلــی كــورد و حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێــران گرنگــن، بخاتــە بــەر بــاس. بــەو ئاواتــە كــە كۆنگرەكەمــان بــە هەڵســەنگاندنێكی 
ورد و واقعبینانــەی ئــەم ئاڵوگۆڕانــە بتوانــێ باشــترین بەرنامــەی مومكیــن بــۆ تێكۆشــان لــە پێنــاوی 
دابینكردنــی ئــازادی و دێموكراســی و مافــی مــرۆڤ و مافــی نەتەوایەتــی لــە ئێرانــی دیلــی دەســتی 

زۆرداری و كۆنەپەرســتییدا دابڕێــژێ.

١ـ وەزعی نێونەتەوەیی:
لــە دوا دەیــەی ســەدەی ڕابــردوو )ســەدەی بیستەم(ـــەوە گۆڕانێكــی گرنــگ و شــوێن دانەر لــە 
پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــدا پێــك هاتــوە و گەشــەی كــردوە كــە دەكــرێ بڵێیــن ســیمای سیاســیی 
ــی شــەڕی ســارد،  ــی دەوران ــی بلووكــی سۆسیالیســتی و تەواوبوون ــە ڕووخان ــوە. ب ــی گۆڕی جیهان
دنیــا لــە حاڵەتــی دوو تــەوەری )دو قطبــی( هاتۆتــە دەر و ئەگــەر جــاران دوو دەســەاڵتی گــەورەی 
جیهانــی لــە بەریــەك ڕاوەســتابوون، دوو دەســەاڵت كــە هەرچەنــد تواناكانیــان نابەرامبــەر بوو، بەاڵم 
لــە هاوكێشــە جیهانییەكانــدا حیســابیان لەســەر دەكــرا، لــە دە-پــازدە ســاڵی دواییــدا، ئــەم ملمانەیــە 
بــە نەمانــی بلووكــی سۆسیالیســتی تــەواو بــووە و ئێســتا تــەوەری بەرامبــەرە كــە شــوێنەواری خــۆی 
لەســەر هەمــوو ڕووداوە گرنگــە جیهانییــەكان  دادەنــێ و لــە زۆربــەی مەســەلەكاندا قســەی دوایــی 

و یەكاكــەرەوە دەكا.
دیــارە ئێســتا هێنــدێ ڕیزبەنــدی لــە بــواری ئابــووری و بازرگانییــدا بەرامبــەر بــە ئەمریــكا بەرچــاو 
دەكــەون كــە دەســەاڵتی هــەرە گــەورەی جیهانیــش بــە هێندیــان دەگــرێ و حیســابیان بــۆ دەكا، وەك 
ــا و چیــن و ژاپــۆن و هیــی دیكــە. هــەر لەوكاتــەدا هــەوڵ و تەقــەال بــۆ ئــەوەی تەوەرێكــی  ئورووپ
دیكــە بەرامبــەر بــە دەســەاڵتی بێ ســنووری ئەمریــكا لــە جیهانــدا دروســت ببــێ بــۆ ئــەوەی جارێكــی 
ــی  ــدێ واڵت ــی هێن ــە هەوڵ ــر ل ــان زیات ــە ئەمەی ــە ك ــە ئارادای ــەوەری، ل ــەوە دوو ت ــان ببێت ــە جیه دیك
ــووری و  ــە ئاب ــەو قوتب ــە ئ ــە ن ــەاڵم ڕاســتییەكەی ئەوەی ــێ. ب ــدا خــۆی دەنوێن ــای ئورووپایی ــە توان ب
بازرگانییانــە توانیویانــە جــێ بــە دەســەاڵتی بێ ئەمــا و ئــەوالی ئەمریــكا لــەق بكــەن و نــە ئورووپــای 
ــدا خــۆی وەك خەنیمێكــی حیســاب لەســەر كــراو  ــە ڕادەی نێونەتەوەیی یەكگرتــووش توانیویەتــی ل
بەرامبــەر بــە ئەمریــكا دەربخــا. هەرچەنــد یەكیەتیــی ئورووپــا بــە وەرگرتنــی دە ئەندامــی تــازە ڕادەی 
داهاتــی ناخالیســی خــۆی گەیاندۆتــە بەرامبــەری ئەمریــكا و لــە بــارەی ژمــارەی دانیشتووانیشــەوە 
خــۆی لــە دوو هێنــدەی واڵتــە یەكگرتــووەكان نزیــك خســتۆتەوە، هێشــتا تۆســقاڵێك هەیبەتــی 
ئەمریــكای نەلەرزانــدوە و وێــش ناچــێ )النی كــەم لــە كــورت  خایەنــدا( ببێتــە ئــەو خەنیــم )ڕەقیب(ـــە 

حیســاب لەســەر كــراوە. 
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یــەك تــەوەرە بوونــی جیهــان و ڕووخانــی بلووكــی سۆسیالیســتی هێنــدێ دیــاردەی جێــگای 
ئومێــدی بــەدواوە بــوون، كــە دەكــرێ بڵێیــن یەكێــك لــە هۆیەكانــی تێكچوونــی ئــەو سیســتمە، 
تامەزرۆیــی خەڵكــی واڵتانــی ئەندامــی ئــەو بلووكــە بــۆ وەدی هاتنــی ئــەو دیــاردە یــان باشــتر بڵێیــن 
ئــەو ئاواتانــە بــووە. یەكــەم دیــاردە ســەرهەڵدان و هاتنــە گــۆڕ و بەرەبــەرە پەرەگرتنــی دێموكراســی 
بــوو. واڵتانــی سۆسیالیســتیی پێشــوو لــە دەزگا تەبلیغاتییەكانــی خۆیانــدا )كــە زۆریــش بەهێــز بــوون 
و بەشــێكی زۆر لــە بوودجــەی واڵتیــان بــۆ تەرخــان كرابــوو( ئیدیعایــان دەكــرد كــە لــەو واڵتانــەدا 
باشــترین جــۆری دێموكراســی كــە دێموكراســیی گەلییــە، حوكــم دەكا و ئــەوە تەنیــا دەرەبــەگ 
و ســەرمایەدار و چینەكانــی ســەرەوەی كۆمەڵــن كــە لــە دامەزراندنــی ئــەو سیســتمە زەبریــان 
ــك  ــە باشــترین جــۆری دێموكراســی كەل ــك ل ــەی زۆری خەڵ ــا زۆرب ــن. ئەگین ــوە و ناڕازی وێ كەوت
وەردەگــرن و بــە بەشــی خۆیــان ڕازیــن. كەچــی هەقیقــەت شــتێكی دیكــە بــوو. خەڵكــی واڵتانــی 
سۆسیالیســتی )جگــە لــە دەســەاڵتداران و دەســت و پێوەندەكانیــان( لــە فــەزای داخــراو و زەبــر و 
ــەو  ــەر ب ــوون. ه ــی وەجــان هاتب ــی تاكەكەســی و كۆمەاڵیەت ــی ئازادی ــگ و سانســۆر و نەبوون زەن
هۆیەشــەوە بــوو كــە بــە كرانــەوەی پەنجەرەیــەك بــەرەو دێموكراســی لــە ئاكامــی »گاسنۆســت و 
ــە ناڕەزایەتــی و بانگــی ئازادی خوازیــی واڵتانــی  پرێســترۆیكا«ی میخائیــل گۆرباچۆڤــدا تۆفانێــك ل
بلووكــی سۆسیالیســتیی هێنایــە لەرزیــن و تــا لــە بەریــەك هەڵوەشــانی بلووكبەندییەكــە نیشــتنەوەی 

بــۆ نەبــوو.
زەق بوونــەوەی مەســەلەی نەتەوایەتــی و دەربڕینــی هەســتی نەتەوایەتــی لە الیــەن زۆربەی زۆری 
دانیشــتووانی واڵتانــی سۆسیالیســتییەوە یەكــی دیكــە لــە دیــاردە بەنرخەكانــی دنیــای پــاش شــەڕی 
ــە  ــی سۆسیالیســتی و حیزب ــەو بارەیەشــەوە واڵتان ــوو. ل ــی بلووكــی ســۆڤیەتی ب ســارد و ڕووخان
كۆمۆنیســتییەكان دیمەنێكیــان لــە پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانــی دانیشــتووانی ئــەو واڵتانــە خســتبوە 
ــار  ــوە دی ــی پێ ــە ســتەمی نەتەوایەتی ــا كــە نیشــانەیەك ل ــر و ڕای گشــتیی خەڵكــی دنی بەرچــاوی بی
نەبــوو. بــە پێــی ئیددیعــای دەزگا تەبلیغاتییــەكان، هەمــوو گەالنــی دانیشــتووی یەكیەتیــی ســۆڤیەتی 
یــان واڵتانــی وەك یۆگۆســاڤی و چێكۆســلۆڤاكی، لــە هەمــوو بــوارە سیاســی، ئابــووری، كۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگییەكانــدا مافــی بەرامبەریــان بــۆ دابیــن كرابــوو و لــە هیــچ بارێكــەوە كەمایەســییان نەبــوو. 
كەچــی دیتمــان وەختێــك دەرەتــان بــۆ دەربڕینــی ئازادانــەی داخــوازەكان پێــك هــات، »چــۆن واڵتــی 
گــەورەی شــۆڕاكان و هێنــدێ واڵتــی دیكــەی سۆسیالیســتی لــە بەریــەك هەڵوەشــان و لــە جێــگای 
دوو-ســێ واڵت، پتــر لــە بیســت واڵت پێــك هاتــن، زیاتــر لــە بیســت نەتەوە ســەربەخۆییان ڕاگەیاند و 
حكوومەتــی نەتەوەیــی خۆیــان دامەزرانــد. ســەرنجڕاكێش ئەوەیــە فێدراســیۆنی ڕووســیە كە چواردە 
واڵتــی بــە شــێوەی »داخوازانــە!« بــە خۆیــەوە لكاندبــوو، لــە مــاوەی دوای تێكچوونــی بلووكــی 
شــۆڕەوییدا هەمیشــە لەگــەڵ ویســتی ئازادی خوازانــەی گەالنــی نێــو ئــەو فێدراســیۆنەش بــەرەوڕوو 
بــووە. )ئــەوە كــە هێندێــك دەســتە و تاقمــی تونــدڕەوی ئیســامی لــە چەچــان ســیمای بزووتنــەوەی 

نەتەوایەتیــی ئــەو ناوچەیەیــان شــێواندوە، شــتێك لــە بایەخــی مەســەلەكە كــەم ناكاتــەوە(.
دیفاعــی كۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی لــە مافــی مــرۆڤ و وەالنانــی ئــەو تێــزە كــە ڕێكخــراوی نەتــەوە 
ــاری نێوخــۆی  ــە كار و ب ــە دەســت ل ــان نیی ــە بۆی ــی دیك ــراوە جیهانییەكان ــووەكان و ڕێكخ یەكگرت
واڵتانــی ســەربەخۆ وەربــدەن، یەكێــك لــە ئاكامــە دڵ خوازەكانــی تێك چوونــی دنیــای دووقوتبــی 
بــوو. تــا ئــەو كاتــە حكوومەتــە زۆردار و كۆنەپەرســت و دیكتاتــۆرەكان هــەر كام خۆیــان بــە یەكێــك 
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ــە پشــت ســەنگەری  ــە خۆشــاردنەوە ل ــە دوو دەســەاڵتە گــەورە جیهانییەكــەوە هەڵ واســیبوو و ب ل
ســەروەریی نیشــتمانی )حاكمیــت ملی(ـــیدا هەمــوو دەنگێكــی ئازادی خوازانــەی هاونیشــتمانانیان 
لــە گــەروودا دەخنكانــد. بــەاڵم پەســەندكرانی دەخالەتــی مەشــرووع بــۆ دیفــاع لــە مافــی مــرۆڤ 
لــە واڵتــە دیكتاتــۆر لێ دراوەكانــدا كــە بــە پێشــنیاری خوالێ خۆشــبوو »فرانســوا میتــران« لــە 
ئەنجومەنــی ئاسایشــی ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا هاتــە گــۆڕێ، ئــەو ئاتۆیــەی لــە دەســتی 
حكوومەتــە زۆردار و ملهــوڕەكان دەرهێنــا. لــە ئاكامــی ئــەو گۆڕانــەدا بەشــێك لــە دیكتاتۆرییــەكان 
وەك لــە سێربســتان كەوتنــە بــەر پەالمــاری دەخالەتــی مەشــرووع و لەســەر كار الچــوون. بەشــێكی 
دیكەشــیان ناچــار بــە هێنــدێ پاشەكشــە كــران كــە ئەگەرچــی كەموكــووڕ و ناتــەواوە، بــەاڵم دەتوانــێ 

ســەرەتایەك بــێ بــۆ ڕووخــان و لــە مەیــدان دەرچوونیــان.

٢ـ تێرۆریزم:
لــە سروشــتە بەرچاوەكانــی ســااڵنی كۆتایــی ســەدەی بیســتەم و ســەرەتای ســەدەی نــوێ، 
پەرەئەســتاندنی تێرۆریــزم وەك فەتایەكــی جیهانییــە. دیــاردەی تێرۆریــزم )بــا ئــەو ناوەشــی پێشــتر 
ــۆ  ــەوە ب ــوو دەگەڕێت ــە، بەڵك ــی نیی ــژووی مرۆڤایەت ــە مێ ــە ل ــەم قۆناغ ــی ئ ــێ( تایبەت لەســەر نەبووب
هــەزاران و بگــرە دەیــان و ســەدان هــەزار ســاڵ پێــش لــە ئێســتا. ئــەوەی تایبەتمەنــدی بــە تێرۆریــزم 
لــە ســەدەی بیســت و یەكەمدا دەدا، پەیدابــوون و ســەرهەڵدانی دوو نەوعــی تــازە لــە تێرۆریــزم 
)دەوڵەتــی و ئیســامی(، پێشــكەوتنی ئامرازەكانــی تێــرۆر، ســامناكتر و بەرباڵوتــر بوونــی زیانەكانــی 
كــردەوەی تێرۆریســتی و لــە هەمــووان خراپتــر تێئۆریزەكــردن و تەنانــەت بــە پیــرۆز زانینــی كاری 

تێرۆریســتییە كــە ئەمەیــان تایبەتــی دەســتە و تاقمــە ئیســامییە توندڕەوەكانــە. 
و  )دەوڵەتــی  تێرۆریــزم  لــە  ســامناكی  زۆر  نموونــەی  ڕابــردوو  ســەدەی  دووهەمــی  نیــوەی 
نادەوڵەتــی( بــە خۆیــەوە دیــون كــە لــە تێكڕایانــدا بــە هــەزاران ئینســان و بــە تایبەتییــش لــەو كەســانە 
تێــرۆر لێ كراوەكــەوە نەبــووە، گیانیــان  نێــوان تێرۆریســت و  كــە هیــچ پێوەندییــان بەكێشــەی 
لــە دەســت داوە یــان برینــدار و كەمەنــدام بــوون. ئەگــەر پێــش ئــەو ماوەیــە كاری تێرۆریســتی 
ــی  ــە قۆناغ ــوە دەچــوو، ل ــەدژی تاقەكەســێك بەڕێ ــە دزی و ل ــر ب ــرازی ســەرەتایی و زۆرت ــە ئام ب
»تــازە«دا دەســتی تێرۆریــزم گەیشــتۆتە ئامــرازە مۆدێرنــەكان و ســەفارەتەكان و پارلمانــەكان و 
مزگەوتــەكان و شــوێنە بازرگانییــەكان و بــە كورتــی ئــەو شــوێنانە كــە بــە تونــدی پارێزگارییــان لــێ 
ــە ڕابــردووی كۆنــدا  ــەو شــوێنانە كارەســاتی گــەورەی ئینســانیی خولقانــدوە. ئەگــەر ل دەكــرێ و ل
زیاتــر بێ دەســەاڵت و بێ دەرەتانــان بــۆ تۆڵــە لــە دوژمنانیــان پەنایــان بــۆ كاری تێرۆریســتی دەبــرد 
لــە ســەدەكانی دواییــدا زۆر جــار دەوڵەتــان و ئــەو هێــزە بااڵدەســتانە كــە هەمــوو ڕێگایەكیــان بــۆ 
ســەركوتی موخالیفانــی خۆیــان لــە بەردەســتدا بــووە و لــە گرتنەپێشــی هیــچ ڕێگایەكیــش دریغیــان 
نەكــردوە، دەســتیان داوەتــە كــردەوەی تێرۆریســتی، ئەویــش بــە كەلكوەرگرتــن لــە ئیمكاناتــی هــەرە 

ــی، زانســتی، نیزامــی و تێكنیكــی و سیاســی و دیپلۆماســی. پێشــكەوتووی ماڵ
لــە زۆر ناوچــەی جیهــان، بــە تایبەتــی لــە ناوچــە بەاڵ لێ دراوەكــەی خۆمان ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا 
كــەم نیــن ئــەو دەوڵەتانــەی بــە كەلكوەرگرتــن لــە ئیمكاناتــی بێ ســنووری دەوڵەتــی دەســتیان داوەتــە 
ــوەدا كۆمــاری ئیســامیی  ــەو نێ ــەاڵم ل ــی دەرەكــی. ب ــان دوژمنان ــی ی ــی نێوخۆی ــرۆری موخالیفان تێ
ئێــران ئەگــەر لــە هەمــوو بوارەكانــی زانســتی و ســەنعەتی و بازرگانــی و . . .دا لــە پاشــە، لــە بــواری 
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تێــرۆری دەوڵەتییــدا گــرەوی لــە هەمــووان بردۆتــەوە. بێجگــە لــەو هــەزاران تێــرۆرە كــە لــە نێوخــۆی 
واڵت و لــە دەرەوەی ســنوورەكان بــەدژی جیاباوەڕانــی ئێرانــی بەڕێــوەی بــردوون، كۆمــاری 
ئیســامی دەیــان كــردەوەی تێرۆریســتیی لــەدژی دەوڵەتانــی دیكــە ئەنجــام داون كــە لــە زۆریشــیاندا 
بــە جۆرێــك لــە جــۆران جێ پێــی لــە پــاش بەجــێ مــاوە. ئەگــەر تێرۆریــزم وەك فەتایەكــی ســامناكی 
دنیــای ئــەم ســەردەمە بۆتــە دیاردەیەكــی جیهانــی، تێرۆریزمــی كۆمــاری ئیســامی هــەر بــە تەنیــا 
هەمــوو قاڕەكانــی دنیــای گرتۆتــەوە. كارە تێرۆریســتییەكانی ڕێژیمــی ئێــران لــە ئوتریــش و ئاڵمــان 
و ســویس و فەڕانســە، ئارژانتیــن و نیۆیــۆرك، ســوودان و كینیــا، ســعوودی و عێــراق و واڵتانــی 
خەلیــج و ســەرەنجام ئەندۆنێــزی و ئوســترالیا بەڵگــەی ڕاســتی و دروســتیی ئــەم بۆچوونــەن. ڕەنگــە 
ــە هەمــووی ئــەو تێرۆرانــەدا  بەڵگــەی دادگا پەســەند لەســەر تاوانبــار بوونــی كۆمــاری ئیســامی ل
لــە دەســتدا نەبــێ، بــەاڵم خەڵكــی دنیــا و بــە تایبەتــی كاربەدەســتە دەوڵەتییــەكان بــاش دەزانــن كــە 

ئــەوەی بــاس كــرا، بەشــێكی كەمــی كــردەوە تێرۆریســتییەكانی »ئێرانــی ئیســامییە«.
كەچــی لــە زۆربــەی نزیــك بــە تــەواوی تاوانــە تێرۆریســتییەكانی كۆمــاری ئیســامییدا وردە 
تێبینییــە سیاســی و دیپلۆماســییەكان و قازانج پەرســتی و ســات و ســەودای بازرگانیــی دەوڵەتــەكان 
نــەك هــەر بوونــە لەمپــەر لــە بەرامبــەر ســزادران و ڕســواكرانی كۆمــاری ئیســامییدا، بەڵكــوو بوونــە 
هانــدەر بــۆ هەنگاونــان بــەرەو پێشــتر و بــاج  وەرگرتنــی زیاتــر. هــەر كام لــە دەوڵەتانــی ســەوداگەر 
و كاســبكاری دۆســتی كۆمــاری ئیســامی بــە گومانــی ئــەوەی كــە گۆیــا دەتوانــن بــە چاوپۆشــی لــە 
جینایەتەكانــی ڕێژیــم بەشــێكی زیاتــر لــە ســوودی بازرگانــی لەگــەڵ ئێــران بۆخۆیــان بــەرن، چاویــان 
لــە بەشــێكی زۆر لــە قانوون شــكێنی و ئینســانكوژییەكانی كۆمــاری ئیســامی پۆشــی، بێ خەبــەر 
ــەم و زۆر  ــن ك ــەوە. دەكــرێ بڵێی ــك بەرۆكــی خۆیشــیان دەگرێت ــەم مەترســییە ڕۆژێ ــە ئ ــەوەی ك ل
بەرامبــەر بــە دەوڵەتانــی دیكــەی پشــتیوانی تێرۆریزمیــش ئــەو سیاســەتە ڕەچــاو كــراوە. لــەوەش 
گەڕێیــن كــە زۆر لــە ئیمكاناتــی »مۆدێرن«ـــی تێرۆریــزم ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ دراوەتــە 

دەســتی تێرۆریســتە دەوڵەتــی و نادەوڵەتییــەكان.
ــر  ــەورەی نەفەرهەڵگ ــەی گ ــەودا دوو فڕۆك ــە ل ــی، ك ــی زایین كارەســاتی 11ی ســێپتامبری 2001ـ
خۆیــان بــە دوو بورجــی ناوەنــدی بازرگانیــی نیۆیۆركــدا دا، فڕۆكەیەكــی دیكــە خــۆی بــە ســاختمانی 
ــازی  ــی نی ــاش دەركەوتن ــوارەم پ ــەی چ ــە واشــینگتۆندا دا و فڕۆك ــكا ل ــی ئەمری ــی بەرگری وەزارەت
كــردەوەی تێرۆریســتیی لــە ئەیالەتــی »پێنســیلوانیا« كەوتــە خــوار و لــە ســەریەك زیاتــر لــە ٣ 
هــەزار كەســیان تەلەفاتــی ئینســانی لــە خۆیــان بەجــێ هێشــت، زەنگێكــی خەتــەر بــوو كــە بــە ڕواڵــەت 
دەوڵەتەكانــی لــە خــەو ڕاپەڕانــد و پێویســتیی هەنگاونانێكــی هاوبــەش و كاریگەر بۆ خاشــەبڕ كردنی 
ــدا  ــە یــەك واڵت ــە تاق ــد ل ــەوە. تێــرۆری 11ی ســێپتامبر هەرچەن ــر هێنان ــاردەی تێرۆریزمــی وەبی دی
ڕووی دا، بــەاڵم بەڕاســتی ویژدانــی مرۆڤایەتیــی هەژانــد و بەرەیەكــی بەرینــی لــە بیــر و ڕای گشــتیی 
جیهانــی بــەدژی تێــرۆر و تێرۆریســتان دروســت كــرد. هــەر ئەمــە وای كــرد كــە بــۆ ماوەیــەك لــە 
نێــو دەوڵەتــە گەورەكانیشــدا ڕیــزە هــەوڵ و تەقەالیەكــی جێــگای ئومێــد بــۆ هاوكارییەكــی كاریگــەر 

لــە پێنــاوی بەرەنگاربوونــەوەی تێرۆریزمــدا دەســت پــێ بــكا.
تازییــەی  هێشــتا  دواوە كشــانەوە.  بــەرەو  ئــەو هەواڵنــە  نەخایانــد  بەداخــەوە زۆری  كەچــی 
قوربانییەكانــی تێــرۆری 11ی ســێپتامبر نەڕەویبــۆوە كــە ناتەبایــی نێــوان قازانجــی ئــەم و ئــەو 
قوتــب یــان ئــەم كۆمەڵــە دەوڵەتــە لەگــەڵ كۆمەڵــە دەوڵەتێكــی دیكــە مەترســیی دوژمنــی هاوبەشــی 
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لــە بیــر بردنــەوە. بــە ئاشــكرا دیــارە كــە دەوڵــەت و الیەنــە تێرۆریســتەكان توانیویانــە لــەو كەلێنــە كــە 
كەوتــە نێــو بــەرەی دژی تێــرۆر كەلــك وەربگــرن، چونكــە نەبوونــی هــاوكاری و هەنــگاو ڕێك خســتن 
لــە نێــوان الیەنەكانــی دژی تێــرۆردا هەمیشــە دەتوانــێ دەرەتانــی جۆرێــك مانــۆڕ بــۆ تێرۆریســتان 
پێــك بێنــێ، هــەر بۆیــەش بــە تایبەتــی لــە یــەك ســاڵی دواییــدا شــاهیدی زۆر كــردەوەی تێرۆریســتی 
لــە واڵتانــی جۆراوجــۆر بوویــن كــە تەقینــەوەی ئیزگــەی قەتــاری مادریــد پــڕ تەلەفات تریــن و 

دڕندانەترینیــان بــوو.
بــە خۆشــییەوە ئــەو كەلێنــەی لەســەر مەســەلەی شــەڕی هاوپەیمانــان دژی دەوڵەتــی »ســەددام 
ــا و هێنــدێ  ــە الیــەك و ئورووپ ــە عێــراق كەوتبــووە نێــوان ئەمریــكا و هاوپەیمانانــی ل حوســێن« ل
واڵتــی گرنگــی جیهــان لــە الیەكــی دیكــە، خەریكــە پــڕ دەبێتــەوە. هــەم لــە بەربەرەكانیــی دژی 
تێــرۆردا هەمــوو ال بــەو ئاكامــە گەیشــتوون كــە ئەگــەر هەوڵەكانیــان وەســەر یــەك نەخــەن و 
ــەوە و  ــی بكەن ــۆڵ مرۆڤایەت ــە ك ــرە ل ــەاڵ جیهانگی ــەو ب ــن ئ ــەن، ناتوان ــاوكاری نەك ــەوە ه ــر پێك زیات
ــی ڕێژیمــی ســەددام حوســێن هەڵوێســتەكان لێــك  هــەم لەســەر مەســەلەی عێراقــی دوای ڕووخان
ــاوەڕە  ــەو ب ــی گەیشــتوونە ئ ــی ئورووپای ــەك واڵتان ــە الی ــە ل ــە بەرچــاو ك ــەوە. وا دێت ــر بوون نزیكت
كــە لــە ملمانــە لەگــەڵ دەســەاڵتی تاقــە زل هێــزی ئەمــڕۆی جیهانــدا شانســی ســەركەوتنیان یەكجــار 
زۆر كەمــە و شــەڕەكە شــەڕێكی دۆڕاوە، لــە الیەكــی دیكــەش ئەمریــكا بــۆی دەركەوتــوە كــە هــەر 
چەندیــش لــە بــاری سیاســی و دیپلۆماســی و نیزامییــەوە بەهێــز بــێ، ناتوانــێ بــە تەنیــا چارەنووســی 
جیهــان دیــاری بــكا و بــە حیســاب نەهێنانــی واڵتانــی دێموكــرات كــە هەتــا ئێســتاش بەشــی زۆریــان 
لەگەڵــی هاوپەیمانــن، دەتوانــێ زیانــی گــەورەی بــۆ نفــووزی نێونەتەوەیــی ئــەو واڵتــە بــەدواوە بــێ. 
لــە حاڵەتــی هــاوكاری و هەنــگاو ڕێك خســتنی یاریزانــە ئەســڵییەكانی ئەمــڕۆی گۆڕەپانــی سیاســەتی 
جیهانییدا هەم شانســی ڕیشــەكێش  بوونی تێرۆریزم وەك ســامناكترین هەڕەشــە بۆســەر ئەمنیەتی 
مرۆڤایەتــی دەچێتــە ســەرێ، هەمیــش دەرەتــان بــۆ ئاڵوگــۆڕ لــە ســیمای جیهانــدا و بــۆ پەرەپێ دانــی 
ئاشــتی و ئــازادی و دێموكراســی و مافــی مــرۆڤ پێــك دێ. بــەاڵم بــە بــاوەڕی ئێمــە دەسڕاگەیشــتن 

بــەو دوو ئامانجــە پیــرۆزە پێویســتیی بــە پێك هێنانــی زەمینــەی لەبــار لــە چەنــد بــارەوە هەیــە:
یەكــەم، ئــەوە كــە تێرۆریــزم پێناســە بكــرێ و ڕوانگــە و بۆچوونــەكان لــە بــارەی تێرۆریزمــەوە 
هــەر نەبــێ لــە نێــوان دەســەاڵتە گەورەكانــدا بكرێنــە یــەك. بــە ڕاشــكاوی دەكــرێ بڵێیــن ئێســتا 
ــن،  ــاوی لەســەر دادەنرێ ــد ن ــا یــەك ڕووداو چەن ڕوانگــەكان جۆراوجــۆرن. زۆر ڕێ دەكــەوێ تەنی
یەكێــك بــە تێــرۆری دادەنــێ، یەكێــك بــە مافــی بەرگــری، یەكێــك نــاوی خۆكوژیــی بــۆ بــەكار دەبــا 
و یەكــی دیكــە شــەهادەت خوازی. ئــەم جــۆرە بۆچوونانــە بمانــەوێ و نەمانــەوێ فــەزای تێگەیشــتن 

لێــڵ دەكــەن و زەبــر لــە هەوڵــی هاوبــەش دەدەن.
دووهەم، ئەوەیە كە هێزە دەسەاڵت بەدەستەكان وێڕای بەربەرەكانیی دژی تێرۆر، بەربەرەكانیی 
دژی هۆیەكانــی ســەرهەڵدانی تێرۆریــش بكــەن. مەبەســت ئەوەیــە كــە لێكۆڵینەوەیەكــی ورد لەســەر 
هۆیەكانــی پەنابــردن بــۆ تێرۆریــزم بكــەن و هــەوڵ بــدەن لــەو ڕێگایــەوە ڕیشــەی تێــرۆر هەڵكەنن. بە 
بــاوەڕی ئێمــە یەكێــك لــە خراپتریــن شــێوەكانی تێــرۆر، كــردەوەی تێرۆریســتی لــە ڕێــگای خۆكــوژی 
)انتحار(ەوەیــە. ڕاســتە ڕێبەرانــی دەســتە و تاقمــە تێرۆریســتییەكان لــە ڕێــگای شــۆردنەوەی مێشــك 
و بۆمبارانــی تەبلیغاتییــەوە وا لــەو كەســانە دەكــەن بــە تەمــای چوونــە بەهەشــت یــان بــە هــەر 
هۆیەكــی دیكــە دەســت بدەنــە كــردەوەی خۆكــوژی. بــەاڵم داخــوا پێویســت نییــە كەســان و ڕێكخــراوە 
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بەرپرســەكان و لــە ســەرووی هەمووشــیانەوە دەوڵەتــان و دەوڵەت بەدەســتان جیددیتــر بیــر لــەوە 
ــوا و  ــی هی ــە تاف ــی و ل ــی الوەت ــە هەڕەت ــا ٣0 ســاڵە ل ــەوە كــە چ شــتێكە الوێكــی تەمــەن 1٨ ت بكەن
ــدا  ــە ژیانــی خــۆی هەڵگــرێ و لەگــەڵ خۆی ــدا هــان دەدا دەســت ل ــاوات و ئارەزووەكانی ــد و ئ هومێ

كۆتایــی بــە ژیانــی چەندیــن كەســی دیكــە بێنــێ؟ 
مەســەلەی ســێیەم، ئەوەیــە كــە دەســەاڵتە گــەورەكان لــە خەبــات دژی تێرۆریــزم و دیــاردە 
ــی  ــۆ بەشــداریی گەالن ــان حیســاب نەكــەن و جێگایەكیــش ب ــا لەســەر خۆی ــی دیكــەدا تەنی دزێوەكان
واڵتانــی ژێردەســتی حكوومەتــە دیكتاتــۆر و زۆردار و تێرۆریســت پەروەرەكان لــە هــاوكاری و 
ــك  ــن لێ ــان لەگــەڵ دی ــن تێرۆری ــی دی ــە بازرگانان ــی ئێســتا ك ــە تایبەت ــن. ب ــەدا دابنێ هاوپەیمانەتییەك
گــرێ داوە و هــەر چەشــنە خەباتێــك دژی تێــرۆر وەك بەربەرەكانیــی دژی ئاییــن و بــە تایبــەت دژی 
ئایینــی ئیســام دەخەنــە بەرچــاوی خەڵكــی ســاویلكە و ناشــارەزا، پێویســتە بــە وردی و تێبینییــەوە 
هەنــگاو باوێــژرێ. هــەر هەنگاوێكــی دژی تێرۆریــزم ئەگــەر بۆنــی بەربەرەكانــی لەگــەڵ بیــر و 
بــاوەڕی ئایینیــی خەڵكــی لــێ بــێ، دەتوانــێ ئاكامــی پێچەوانــەی هەبــێ و كارەســاتی لــێ بكەوێتــەوە. 
كەوایــە هــاوكاری لەگــەڵ گــەالن و ڕێكخــراوە سیاســییەكانیان و هەروەهــا ڕێبــەرە ڕووناكبینــە 

ــە. ــات دژی تێرۆردای ــە خەب ــی ســەركەوتن ل ــان مەرجــی هــەرە بنەڕەتی ئایینییەكانی

٣ـ ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست:
ناوچەكەمــان )ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت( بــە هەمــوو لێكدانەوەیەكــی ئابــووری و ســتراتێژیی یەكێــك 
لــە گرنگتریــن ناوچەكانــی جیهانــە و زۆر لەمێــژە بۆتــە مەیدانێكــی پــڕ كارەســاتی ملمانــەی نێــوان 
هێــزە ناوچەیــی و نێونەتەوەییــەكان و تێك ئاڵقانــی قازانجــە دژبــە یەكــەكان. ئــەم ناوچەیــە هــەر 
ــە بــاری زمــان و نەتــەوە و ڕەگــەز و ئاییــن و  ــە خۆیــدا بــە هــۆی جۆراوجۆریــی دانیشــتووانی ل ل
مەزهەبــەوە مەڵبەندێكــی پــڕ ئاڵــۆزی و پــڕ گێــرە و كێشــەیە. دەســتێوەردانی دەســەاڵتە گــەورە 
ــەو یارگیــری  ــان و ئ ــەكان و تێك گیرانــی سیاســەت و ســتراتێژی و قازانجــە ئابوورییەكانی جیهانیی
و هاوپەیمانەتییانــە كــە هــەر كام لەوانــە لەگــەڵ بەشــێك لــە دەوڵەتانــی ناوچــە پێكیــان هێنــاون 
وەزعــی ئــەم ناوچەیەیــان ئاڵۆزتریــش كــردوە. هێرشــی واڵتانــی ئیســتعماری بــۆ بەدەســتەوە گرتنــی 
ســەرچاوە ژێرزەمینییەكانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و دابەشــكران و دابەشــكرانەوەی ناوچەكــە بــە 
پێــی بۆچــوون و قازانجــی ئــەو واڵتانــە و بــە پێچەوانــەی ویســتی گەالنــی ئــەم ناوچەیــە وەزعێكــی 

ناســەقامگیر و ناكۆكییەكــی درێژخایەنــی لــە نێــوان گەالنــی ناوچەكــەدا دروســت كــردوە. 
ناوچــەی ڕۆژهــەاڵت موزاییكێكــە لــە گەالنــی جۆراوجــۆر بــە ئاییــن و مەزهــەب و سیســتمی 
حكوومەتیــی جۆراوجــۆرەوە. نــە لێــك دابــڕان و دابەشــبوونی گــەالن لــەو ناوچەیــەدا بــە پێــی 
ویســتی دانیشــتووانی بــووە )وەك گەلــی عــەرەب كــە زیاتــر لــە بیســت دەوڵەتــی لــێ پێــك هاتــوە( 
ــراق و  ــران و عێ ــدا )وەك ئێ ــەك دەوڵەت ــوەی ی ــە چوارچێ ــەوە ل ــد نەت ــی چەن ــە پێكەوەلكاندن ــە ل و ن
ــە دوو  ــی كــورد ل ــوەدا گەل ــەو نێ ــراوە. ل ــە بەرچــاو گی ــەوەكان ل ــە و ســووریە( قازانجــی نەت توركی
الوە زوڵمــی لــێ كــراوە: نــە ڕێــگای پــێ دراوە بەســەر یەكــەوە واڵتــی تایبــەت بــە خــۆی هەبــێ و 
نــە تەنانــەت هێشــتوویانە وەك نەتەوەیەكــی بێ دەوڵــەت لەژێــر نیــری تەنیــا یــەك دەســەاڵتدا ژیانــی 

ژێردەســتەیی بگوزەرێنــێ.
ئــەم ڕاســتییانە ڕیــزە ناتەبایــی و ملمانەیەكیــان لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دروســت كــردوە 
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و هێنــدێ بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانەیــان لــێ كەوتۆتــەوە كــە لــە هەمووانیــان گرنگتــر دوو 
بزووتنــەوەی فەلەســتین و كوردســتانن. بــە داخــەوە لــە مەیدانــی سیاســەتی نێونەتەوەییــدا ئــەوەی 
بــە ڕەســمی دەناســرێ و زۆرتــر قســەی لەســەر دەكــرێ و كــەم و زۆر بیــر لــە دۆزینــەوەی ڕێــگا 
چارەســەری دەكرێتــەوە تەنیــا مەســەلەی فەلەســتین، یــان ناكۆكیــی نێــوان واڵتانــی عەرەبــی و 
ئیســڕائیلە. لــە كاتێكــدا بــە هــەر پێوانەیــەك لێــی بڕوانیــن: ڕەوایــی داخــوازەكان، زۆریــی حەشــیمەت، 
پانــی و بەرینیــی ســەرزەوییەكە، یــان ئــەو زوڵــم و زۆرەی دەرهەقــی كــراوە، كــورد و مەســەلەكەی، 
لــە فەلەســتینییان و مەســەلەكەیان گرنگتــرن و زیاتــر شــیاوی ئــاوڕ لێ دانــەوەن. هەڵبــەت بــۆ 
ــەوەی  ــەوە و ئ ــر زەق دەكات ــەوەی مەســەلەی فەلەســتین زیات ــە ئ ــە ك ــووان ڕوون ــۆ هەم ــە و ب ئێم
مەســەلەی كــورد لــە بیــر دەباتــەوە، هــەر دووكیــان لــە یــەك ســەرچاوە ئــاو دەخۆنــەوە كــە بریتییــە 
لــە تێك ئاڵقانــی قازانجــی هێــزە نێونەتەوەییــەكان و ئــەو ڕاســتییە كــە فەلەســتینییەكان هــەر نەبــێ لــە 
تێئۆرییــدا چەنــد دەوڵەتــی عەرەبــی هــەن پشــتیوانییان لــێ بكــەن و كــورد بــە هــۆی نەبوونــی پشــت 
و پەنایەكــی ناوچەیــی -لەگــەڵ هەمــوو گرنگــی و بایەخێكــی خــۆی و ســەرزەوییەكەی- خراوەتــە 
پەراوێــزەوە. لــە یــەك ڕستەشــدا پێویســتە بگوتــرێ ئێمــە بــە تــەواوی پێشــوازی لــەو بایــەخ و 
ــە پشــت گوێ  خســتنی  ــا ل ــان تەنی ــە مەســەلەی فەلەســتین دەدرێ و گلەییم ــە ب ــن ك ــە دەكەی گرنگیی

مەســەلەی كــوردە.
خــۆی  بایەخــی  گوتمــان  وەك  ئەگەرچــی  فەلەســتینیش  مەســەلەی  كــە  ئەوەیــە  داخ  جێــگای 
پــێ دراوە، دیســان هــەر بۆتــە قوربانیــی قازانجــی زل هێــزەكان و جــار و بــار ملمانــەی نێــوان 
»پشتیوان«ـــە عەرەبەكانــی گەلــی فەلەســتین. لەوەتــا دەوڵەتــی ئیســڕائیل دامــەزراوە ســێ شــەڕی 
گــەورە لــە نێــوان واڵتانــی عەرەبــی و ئیســڕائیلدا هەڵ گیرســاون كــە لــە هەمووانیشــدا كــەم و زۆر 
ــەو  ــی شــەڕ ڕاوەســتاون. كەچــی ئ ــە دوو الیەن ــك ل ــە پشــتی یەكێ ــان ل ــزەكان و قازانجەكانی زل هێ
شــەڕانە نەیان توانیــوە دروشــمی ناواقیعــی و نادروســتی دەوڵەتانــی عەرەبــی، بریتــی لــە ڕووخانــدن 
و لــە نێــو بردنــی دەوڵەتــی ئیســڕائیل وەدی بێنــن، نــە خێرێكیــان بــۆ خەڵكــی فەلەســتین و گەیشــتن 
بــە ئاواتــی دامەزرانــی واڵتــی ســەربەخۆی فەلەســتین تێــدا بــووە. بــە پێچەوانــە هــەر جــارە بەشــێكی 
زۆرتــر لــە خاكــی واڵتانــی عەرەبــی لــە الیــەن ئیســڕائیلەوە داگیــر كــراوە و ئەمــە خۆبەزل زانــی و 

ــر كــردوە. سەرســەختیی ئیســڕائیلییەكانی زیات
ئامــاژە بــەو ڕاســتییەش بەجێیــە كــە كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی لــەو بارەیــەوە دەستەوەســتان 
ــە بــارەی كێشــەی عــەرەب  ــا ئێســتا چەنــد بڕیــاری گرنــگ ل بــووە و كارێكــی لەدەســت نەهاتــوە. ت
ــە  ــە ل ــووەكان دەرچــوون ك ــەوە یەكگرت ــی ئاسایشــی ڕێكخــراوی نەت ــە ئەنجومەن و ئیســڕائیلەوە ل
ــی 1٩٦7 دەرچــووە  ــان دوای شــەڕی ژووەن ــن. )یەكەمی ــاری 242 و ٣٣٨ـ ــر بڕی ــان گرنگت هەمووی
و دووهەمیــان پــاش شــەڕی ئۆكتۆبــری 1٩7٣(. هەمــووی ئــەم بڕیارانــە تەنیــا وەك مەرەكــەب 
لەســەر كاغــەز ماونــەوە. لــە ئاكامــدا فەلەســتینیش وەك كانوونێكــی قەیــران و هۆیەكــی نائەمنــی و 

ــەوە. ــی خــۆی ماوەت ــە جێ ناســەقامگیری ل
ئــەوە چەنــد ســاڵە ڕێگاچارەیــەك بــە نــاوی »نەخشــەی ڕێــگا« لــە الیــەن ئەمریــكا، یەكیەتیــی 
ئورووپــا و ڕووســیە و ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە بۆ چارەســەری مەســەلەی فەلەســتین 
پێشــنیار و پەســەند كــراوە كــە بــە ڕواڵــەت هــەر دوو الیەنــی فەلەســتینی و ئیســڕائیلییش پێــی ڕازی 
بــوون. بــەاڵم بەداخــەوە هێنــدێ كۆســپی جیــددی و تەگــەرە خســتنەر ســەر ڕێــگای جێ بەجــێ 
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بوونــی نەخشــەی ڕێــگا، بــەرەو پێش چوونــی ئــەو ئاخریــن هەوڵەشــیان پــەك خســتوە. 
بــە بــاوەڕی ئێمــە ئــەم كوێرەڕێیــە كــە ئیســڕائیلییەكان و فەلەســتینییەكان گرتوویانەتــە بــەر، هیــچ 
ــق و  ــۆ ســەر شــاڕێگای مەنتی ــەوە ب ــگای دروســت گەڕان ــا ڕێ ــە مەبەســت. تەنی ــان ناگەیەنێت كامێكی
دان بەخــۆدا گرتــن و پەنابــردن بــۆ بڕیارەكانــی ڕێكخــراوە نێودەوڵەتییــەكان و جێ بەجــێ  كردنــی 
ئــەو ڕێككەوتن نامانەیــە كــە هــەر دوو ال بــە چاودێریــی گەورەتریــن دەســەاڵتی ئەمــڕۆی دنیــا 
پێكــەوە مۆریــان كــردوون. بێ گومــان دەوڵەتــی واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا وەك سەرپەرســتی 
ســەرەكیی وتووێــژی ئاشــتیی نێــوان ئــەم دوو الیەنــەش دەتوانــێ نەخشــی كاریگــەر و كارســازی 
ــی  ــە چارەســەری یەكجاری ــن ك ــۆ دەچی ــە وای ب ــەوە. ئێم ــە بجووڵێت ــەو مەرجــە بێ الیەنان ــێ، ب هەب
مەســەلەی فەلەســتین هــەم كۆتایــی بــە ئاڵۆزییەكــی چەنــد دە ســاڵی لــەو ناوچــە گرنگــەی جیهانــدا 
ــازادی و دێموكراســی دەكا، هــەم  ــی ئاشــتی و ئ ــە ســەقامگیر بوون ــێ، هــەم خزمەتێكــی زۆر ب دێن
پرســتێژی دەوڵەتــی ئەمریــكا یەكجــار دەباتــە ســەر و هــەم لەوانــەش گرنگتــر زەمینــەی لەبــار 
ــان  ــی نێوەڕاســت و شــوێنەكانی دیكــەی جیه ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــۆ چارەســەری زۆر مەســەلەی دیك ب
دەڕەخســێنێ. دیــارە یەكێــك لــە گرنگترینــی ئــەو مەســەالنە مەســەلەی كــوردە كــە ئێمــە لــە جێگایەكــی 

دیكــەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا دێینــەوە ســەری.

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی گەورە:
لــە دوای كارەســاتی خوێناویــی 11ی ســێپتامبری 2001 تــا ئێســتا دوو شــەڕی گــەورەی ئەمریــكا 
و هاوپەیمانانــی لــەدژی دەوڵەتانــی دەوروبەرمــان هەڵ گیرســاون و لــە ئاكامــی ئــەم دوو شــەڕەدا 
حكوومەتــی كۆنەپەرســتی تالیبــان لــە ئەفغانســتان و دیكتاتۆریــی دەیــان ســاڵەی حیزبــی بەعــس لــە 
عێــراق ڕووخــاون. ڕەنگــە نەخشــەی هێــرش بۆســەر ئــەو دوو واڵتــە زۆر لــەوە پێشــتریش بووبــێ، 
بــەاڵم ڕووداوی 11ی ســێپتامبر كــە دەســتی ڕێكخــراوە تونــدڕەوە ئیســامییەكان بــە ســەرۆكایەتیی 
»القاعــدە«ی تێــدا دەركــەوت، پەالمــار بۆســەر ئەفغانســتانی وەپێــش خســت. ناكۆكییەكانــی نێــوان 
واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و ســەددام حوســێنیش ڕیشــەیان لــە ڕابردوویەكــی درێژتــردا بــوو، 
بــەو فەرقــەوە كــە لێــرەدا ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانیــش لــە كاناڵــی گــەڕان بــە دوای چەكــی 

كۆمەڵكــوژدا ببــووە الیەنێكــی كێشــەكە.
ــەر وەك  ــە ه ــەم دوو واڵت ــرش بۆســەر ئ ــە هێ ــی ل ــكا و هاوپەیمانەكان ــە ئامانجــی ئەمری ــەوە ك ئ
ــان  ــووە ی ــوژ ب ــی كۆمەڵ ك ــی چەك ــو بردن ــە نێ ــرۆر و ل ــی دژی تێ ــا بەربەرەكانی ــدراوە تەنی ڕاگەیەن
هێنــدێ ئامانجــی ســتراتێژی و ئابووریــی لــەوە بــەو الوەتــر لــە پشــتی ئــەو هێرشــانەوە بــوون، 
ــوون  ــدە وەدی هات ــە چەن ــە ڕاگەیەندراوان ــەو ئامانج ــە ئ ــەوە ك ــەاڵم ئ ــە. ب ــە نیی ــگای باســی ئێم جێ
ــە  ــە ل ــە وەدی هاتنیــان نیزیــك بووینــەوە بــۆ ئــەوە دەبــێ كــە ئاوڕێكــی لــێ بدرێتــەوە. ن و چەنــدە ل
ڕوانگــەی گــەالن و هێــزە نیشــتمان پەروەرەكانی ناوچــەوە و نــە ڕەنگــە لــە ڕوانگــەی ئەمریــكا 
ڕاســتە ڕووخانــی  ناكرێــن.  ســەیر  یــەك  عێــراق وەك  و  ئەفعانســتان  هاوپەیمانەكانیشــیەوە  و 
حكوومەتێكــی كۆنەپەرســت و حكوومەتێكــی دیكتاتــۆر مایــەی خۆشــحاڵی و جێــگای ڕەزامەندیــی 
هەمــوو ئینســانێكی ئازادی خــواز و دێموكراتــن. بــەاڵم ئاكامەكانــی ئــەو دوو ڕووداوە و دژكــردەوەی 
واڵتانــی دراوســێ بەرامبــەر بــە هــەر دوو ڕووداو، بگــرە بۆچوونــی ئەمریكاییــەكان خۆشــیان 
بەرامبــەر بــە وەزعــی ئــەم دوو واڵتــە جیاوازیــی زۆرە. هــەر نموونەیەكــی چووكەڵــە بێنینــەوە: لــە 
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ئەفغانســتان بەشــێكی كەم لە ئەیالەتەكان كەوتۆتە ژێر دەســەاڵتی حكوومەتی تازە و ئەیالەتەكانی 
دیكــە وەك دەورانــی حكوومەتــی تالیبــان و بەشــێوەی حكوومەتــی عەشــیرەتی و خــان خانــی ئیــدارە 
دەكرێــن و ئەمریــكاش هێــز و ســەرمایەیەكی زۆری بــۆ هێنانــە ژێرچۆكیــان تەرخــان نەكــردوە. لــەو 
الشــەوە هێــزە ناوچەییــەكان و دەوڵەتانــی دەوروبــەر ئەگەرچــی بــە تــەواوی بەرامبــەر بــە وەزعــی 
ئەفعانســتان بێ الیــەن نیــن، بــەاڵم ســەرمایە و ئێنێرژییەكــی ئەوتۆیــان بــۆ خراپــكاری و ئاژاوەگێــڕی 
لــەم واڵتــەدا تەرخــان نەكــردوە. ڕەنگــە بكــرێ بڵێیــن تەنیــا دەوڵــەت كــە بــەدژی دەســەاڵتی تــازە )بــە 
پێچەوانــەی سیاســەتی ڕاگەیەنــدراوی خــۆی( دەســت لــە كاروبــاری ئــەو واڵتــە وەر دەدا كۆمــاری 

ئیســامیی ئێرانــە.
ــان داوە و هــەوڵ دەدەن  ــی هەوڵی ــكا و هاوپەیمانەكان ــە: ئەمری ــی دیكەی ــراق جۆرێك ــە عێ ــەاڵم ل ب
ــەزار  ــە 1٥0 ه ــك ب ــە ســەریەك نیزی ــێ، ل ــدا ســەقامگیر ب ــی عێراق ــوو ناوچەكان ــە هەم دەســەاڵت ل
ســەربازیان لــەم واڵتــە هەیــە و قســە لــەوە دەكــرێ كــە دیســان هێــزی زیاتریشــی بــۆ بێنــن. 
ســەركۆماری ئەمریــكا هــەر مــاوە بــە مــاوە بوودجەیەكــی تــازەی دەیــان میلیــارد دۆالری بــۆ 
پاشــماوەكانی  دەكا.  داوا  كۆنگــرە  لــە  عێــراق  ئاوەدانیــی  و  كاروبــاری ســپاكەی  بەڕێوەبردنــی 
دەوڵەتــی بەعســی و ڕێكخــراوە تونــدڕەوە ئیســامییەكان و ناسیۆنالیســتە تونــدڕەوە عەرەبییــەكان 
ــدا  ــە عێراق ــان ل ــی خۆی ــی ئیمكانات ــە پێ ــی دراوســێیش هــەر كام ب ــر دەوڵەتان ــە هەمــووان گرنگت و ل
چاالكــن و دەیانــەوێ چەنــدی لــە دەســتیان بــێ كۆســپ بخەنــە ســەر ڕێــگای جێگیربوونــی وەزعــی 
تــازە لــە عێــراق و دەســت ئاواڵەبوونــی ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی. دیــارە لێرەشــدا نەخشــی یەكــەم 
بــە حكوومەتــی كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە. ڕێژیمــی ئێــران هــەم لــە ڕێــگای بەكرێ گیراوانــی خــۆی 
لــە نێوخــۆی عێراقــدا، هــەم لــە ڕێــگای ڕێكخــراوە تونــدڕەوە ئیســامییەكانی واڵتانــی دیكــەوە و 
هــەم بــە ناردنــی تێرۆریســت و خــراپ كار لــە ئێرانــەوە هەوڵــی ناســەقامگیر كردنــی وەزعــی تــازەی 
عێــراق دەدا و لــەو پێنــاوەدا لەگــەڵ »القاعــدە« و پاشــماوەكانی حكوومەتــی پێشــووی عێــراق و هــەر 
دەســتە و تاقمێكــی دیكــە كــە وەزعــی تــازەی عێــراق بــە زیانــی خۆیــان بزانــن دەبێتــە هاوپەیمــان و 

هاوكاریــی دەكا.
هەوڵــی هەمــوو دەوڵەتانــی دەوروبــەر بــۆ ناســەقامگیر كردنــی عێــراق لــە پێنــاوی ئەوەدایــە كــە 
ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی ناچــار بكــەن هێزەكانیــان بەرنــە دەرێ تــا ئەزموونــی عێــراق ســەر 
نەگــرێ و ئــەو واڵتــە نەبێتــە نموونەیــەك بــۆ دامەزرانــی سیســتمێكی نوێــی حكوومەتــی لــەم ناوچــە 
دیكتاتــۆر لــێ دراوەی جیهانــدا. ئــەو دەوڵەتانــە تــێ دەكۆشــن هــەر نەبــێ ئەوەنــدە گیــر و گرفــت بــۆ 
ئەمریــكا دروســت بكــەن كــە لەگەڵیــان بكەوێتــە ســات و ســەودا و باســێك لــە گۆڕیــن لــەو واڵتانــەدا 
نەهێنێتــە ئــاراوە. ڕاســتییەكەی ئەوەیــە كــە دوژمنانــی ئــازادی و دێموكراســی توانیویشــیانە بــە 
هاودەســتیی یەكتــر ســەقامگیر بوونــی وەزعــی عێــراق وەدوا بخــەن و زیانێكــی یەكجــار زۆری ماڵــی 
ــن.  ــەدا بگەیەن ــەم واڵت ــان ل ــەكان و دەســەاڵتی هاوپەیمان ــە عێراقیی ــی ب ــی قورســی گیان و تەلەفاتێك
دیــارە ســەركەوتنی ناحەزانــی ئــازادی لــە پیانەكانیانــدا بەشــێكی زۆری بەرهەمــی ناشــارەزایی و 
لەخــۆ بایــی بوونــی ئەمریكایییــەكان و بێ متمانەیــی هاوپەیمانــان بــە عێراقییــەكان بــوو. ئەگــەر هــەر 
لــە ســەرەتاوە دەســەاڵتێكی زیاتــر لــە ئیــدارەی كاروبــاری واڵتــدا درابایــە دەســتی عێراقییــەكان و بــە 
تایبەتــی پاراســتنی نــەزم و هێمنــی بــە خۆیــان ســپێرابا، عێــراق دەی توانــی لــە ماوەیەكــی كورت تــردا 

و بــە زیــان و تەلەفاتێكــی كەمتــر بگاتــە ئامانجــی ســەقامگیر بــوون.
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چەنــد مانگێكــە دەبینیــن ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی سیاســەتێكی تازەیــان لــە بەڕێوەبردنــی عێراقدا 
ــر بەشــداری مەســئوولییەتەكان كــردوە.  ــان زیات ــەم واڵتەی ــوە خەڵكــی ئ ــا هات ــە پێــش و هەت گرتۆت
ڕاســتە لــەو ماوەیــەدا نــەك هــەر نائارامــی كەمتــر نەبۆتــەوە، بگــرە ئاڵــۆزی و ئــاژاوە و تەلەفاتــی 
ــەكان  ــر كاری عێراقیی ــە كــە هەرچــی زیات ــەوەدا نیی ــەاڵم گومانمــان ل ئینســانی زیادیشــی كــردوە. ب
ــر  ــن پت ــان بزان ــڕەوا و دەســەاڵتداری واڵتەكەی ــە فەرمان ــان ب ــر خۆی ــان و زیات ــە دەســت خۆی بدرێت
ڕاســتگۆیی ئەمریــكا و هاوپەیمانانــی بــۆ خەڵكــی عێــراق دەردەكــەوێ، عێراقییــەكان زۆرتــر هەســت 
بــە بەرپرســایەتی دەكــەن و باشــتر دەتوانــن پێشــی ئاژاوەگێــڕان و موخالیفانــی ئاشــتی و ئــازادی و 
دێموكراســی بگــرن. شــتێك كــە گومانــی تێــدا نییــە ئەوەیــە كــە نــە ئەمریــكا دەتوانــێ بەبــێ  ســەقامگیر 
بوونــی وەزعەكــە و دامەزرانــی حكوومەتێكــی دێموكراتــی، ئــەم واڵتــە بــە تــەواوی بەجــێ بێڵــێ و 
نەڕۆیشــتنە دەری هێــزی هاوپەیمانــان لــە عێراقیــش بــە قازانجــی هێــزە گەلــی و دێموكراتــەكان و 
ــە هەلومەرجێكــی وەك ئێســتادا  ــە. ل ــی مرۆڤ ــازادی و دێموكراســی و ماف ــە قازانجــی ئاشــتی و ئ ب
هــەر كــەس داوای ڕۆیشــتنەوەی هێــزی هاوپەیمانــان بــكا ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ زیــان بــە 
ڕەوتــی گۆڕانــی بــەرەو باشــتر لــە عێراقــدا دەگەیەنــێ. چونكــە شــاراوە نییــە كــە هێــزە دێموكــرات 
و پێشــكەوتووەكان ئێســتا لــە وەزعێكــدا نیــن بتوانــن بــە ســەر وەزعەكــەدا زاڵ بــن و نەبوونــی 
هێزەكانــی بێگانــە لــەم واڵتــە دەرفــەت بــۆ گەڕانــەوەی حكوومەتــی پێشــوو یــان جێگیــر بوونــی 
ڕێژیمێكــی توندڕەویــی ئایینــی لــە چەشــنی ئــەوەی ئێــران یــان تەنانــەت خراپتــر لــەوەش كــە لــە ئێران 
دیومانــە دەڕەخســێنێ. ئەمــە بێجگــە لــە مەترســیی هەڵگیرســانی شــەڕی نێۆخۆیــە كــە ئاكامەكانــی بــە 

كــەس پێشــبینی ناكرێــن.
ڕۆژهەاڵتــی  دیكــەی  دەوڵەتانــی  تەنانــەت  و  عێــراق  دراوســێی  دەوڵەتانــی  نیگەرانیــی  هــۆی 
نێوەڕاســت و دەوروبەریــش دەتوانیــن لــەو نەخشــەیەدا بخوێنینــەوە كــە ئەمریــكا نــاوی نــاوە 
نەخشــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی گــەورە. ئەگەرچــی مێكانیــزم و چەنــد و چۆنــی بەرنامــەی 
ئەمریــكا بــۆ دروســت كردنی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی گــەورە كــە جگــە لــە واڵتانــی ئێســتای ناوچــە، 
پاكســتان و ئەفغانســتانیش دەگرێتــەوە، جــارێ ڕوون نییــە. بــەاڵم ئەوەنــدەی ئاشــكرایە نیشــان دەدا 
كــە ئەمریــكا لــە چوارچێــوەی ئــەو تێــزەدا دەیــەوێ هــەوڵ بــدا نەزمێكــی نوێــی سیاســی لــە واڵتانــی 
ئــەم ناوچەیــەی جیهانــدا دابمــەزرێ، دیكتاتــۆرەكان بــڕۆن و ڕیــزە دەوڵەتێكــی دێموكــرات دامەزرێــن 
كــە لــە نێوخــۆدا مافــی مــرۆڤ و ئازادییــە دێموكراتییــەكان لــە بەرچــاو بگــرن و بــۆ دەرەوەی 
واڵتەكانیشــیان یارمەتیــدەر بــن بــۆ ســەقامگیر بوونــی ئاشــتی و تەبایــی و گرتنەپێشــی خەباتێكــی 
بەردرێــژ و بێ ئەمــان بــۆ خاشــەبڕكردنی تێرۆریــزم. ئاشــكرایە كــە بەشــی زۆری ڕێژیمەكانــی 
ــان  ــی خۆی ــە زیان ــە ب ــەو بابەت ــی سیســتمێكی ل ــەدا جێگیربوون ــەم ناوچەی ــی ئ ــم بەســەر واڵتان حاك
و بــە تەواوبوونــی دەســەاڵتی خۆیــان دەزانــن و هــەر نەبــێ بەشێكیشــیان بــە جۆرێــك لــە جــۆران 
ــە دەرەوەی واڵت  ــان ل ــی ناحەزانی ــە نێوخــۆی واڵت و بەربەرەكانی ــان ل ــۆ ســەركوتی موخالیفانی ب
پەنــا بــۆ تێرۆریــزم و تێرۆریســتان دەبــەن. كەوایــە، سروشــتییە كــە نــەك هــەر هەمــوو دەوڵەتــەكان 
دەنگــی ناڕەزایەتییــان لــێ بــەرز بۆتــەوە، بەڵكــوو زۆریــان بــە كــردەوەش لــە هەوڵــی پێشــگرتن بــە 

ــەدان. ــەو بەرنامەی ــە پێشــی ئ چوون
بــەاڵم بۆچوونــی ئێمــە لــەو بارەیــەوە چ بــێ باشــە؟ لــە بەرنامــەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێرانــدا بــە ڕاشــكاوی گوتــراوە كــە ئەم حیزبــە »الیەنگری چارەســەری گیروگرفتــە نێونەتەوەییەكان 
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لــە ڕێــگای وتووێــژەوە بەبــێ بــە كار هێنانــی زۆرە، مەگــەر لــە كاتێكــدا كــە كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی 
بــە پێویســت بزانــێ« ئێمــە هــەم بــۆ بەربەرەكانیــی دژی تێــرۆر و هــەم لــە هەوڵــی ســەقامگیر كردنــی 
ئاشــتی و ئــازادی و دێموكراســی و مافــی مرۆڤــدا خۆمــان لــەو جەبهەیــەدا دەبینیــن و پێشــوازی لــە 
هــەر هەوڵێــك دەكەیــن كــە بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجــە پیرۆزانــە بــدرێ و هــەر دەســتێكی یارمەتــی 
لــەو پێنــاوەدا بــۆ المــان درێــژ بكــرێ، بــە گەرمــی دەگوشــین. ئــەوەی چەندیــن دەســاڵە ئێمــە و 
ــە  ــە دەســتی دەناڵێنیــن دیكتاتــۆری و ســەرەڕۆییە و ئــەوەی هــەزاران قوربانییمــان ل گەلەكەمــان ل
پێنــاودا داوە گەیشــتن بــە ئــازادی و دێموكراســی و مافــی نەتەوایەتــی و مافــی بەرابــەر لەگــەڵ 
باقیــی هاونیشــتمانانە. لــە بــارەی تێرۆریزمــەوەش ئەگــەر بڵێیــن ئێمــە لــە ڕیــزی هــەرە پێشــەوەی 
قوربانییانــی تێرۆردایــن، هەمــوو شــارەزایەكی بەویــژدان لێمــان قبــووڵ دەكا. چونكــە بەنرختریــن 

قوربانییمــان لــە ڕێــگای تێــرۆرەوە لــێ گیــراوە.
لــەو باوەڕەدایــن كــە هەمــوو گەالنــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ڕۆژهەاڵتــی  ئێمــە 
ــرۆر  ــەرەی دژی تێ ــە ب ــەر ل ــرات و واڵت پارێزەكانیشــیان ه ــزە دێموك ــەورەش و هێ نێوەڕاســتی گ
ــدی دژی  ــەر چەن ــش ه ــەوە. ئەوانی ــان دەبینن ــازادی و دێموكراســییدا خۆی ــۆ ئ ــات ب ــەرەی خەب و ب
هەوڵــی  لــە  نیشــتمانەكەیانن،  داگیركرانــی  و  واڵتەكانیــان  بــۆ  بێگانــە  دەوڵەتانــی  دەســتدرێژیی 
دێموكراتیزەبوونــی واڵتــی خۆیــان و خەباتــی دژی تێرۆریســتی پێشــوازی دەكــەن. زۆر جــار 
دەگوتــرێ ئەمریــكا لــە هێنانەگــۆڕی نەزمــی نــوێ و گۆڕینــی نەخشــەی سیاســی قازانجــی ئابــووری 
ــەوە دەڵێیــن ئەگــەر وا نەبــێ، شــتێكی ســەیرە.  ــەو بارەی ــە بەرچــاوە. ئێمــە ل و ســتراتێژیی خــۆی ل
سروشــتییە كــە هــەر دەوڵەتێــك، هــەر نەتەوەیــەك، هــەر حیزبێــك و تەنانــەت هــەر تاقــە كەســێك 
پێــش هەمــووان و لــە هەمــوو بەرنامەیەكــدا قازانجــی خــۆی لــە بەرچــاو بــێ؟ گرنــگ ئەوەیــە ئێمــە 
ــدە  ــۆ ناوچەكــەی ئێمــەی داڕشــتوە، چەن ــكا ب ــەدا كــە زل هێزێكــی وەك ئەمری ــەو بەرنامەی ــن ل بزانی
قازانجــی گــەل و واڵتەكەمــان بــەدی دەكەیــن. لــە ڕابــردوودا سیاســەتی واڵتــە یەكگرتووەكانــی 
ــە زۆردار و كۆنەپەرســتەكاندا بــووە و هــەر  ــە خزمەتــی پاراســتنی حكوومەت ــكا زۆر جــار ل ئەمری
بۆیــەش ئێمــە و هێــزە نیشــتمان پەروەرەكانی دیكــە لــە ئێــران و ناوچــەدا بەربەرەكانییمــان لەگــەڵ 
كــردوە. بــەاڵم ئەگــەر ئەمــڕۆ وەرســووڕان لــە سیاســەتی ئــەو دەســەاڵتە مەزنــەدا بــەرەو دیفــاع لــە 
ــی وا لەدەســت  ــەكان هاوپەیمانێك ــزە دێموكرات ــەالن و هێ ــێ گ ــازادی و دێموكراســییە بۆچــی دەب ئ
ــە دیكتاتــۆر و كۆنەپەرســتەكان. ــە پشــت و پشــتیوان و هاوپەیمانــی حكوومەت ــدەن و ببن ــان ب خۆی
ئەوەنــدەی پێوەندیــی بــە ئێرانــەوە هەیــە ئێمــە وا تێ دەگەیــن كــە لــە جێــدا ئەمریــكا ســیناریۆیەكی 
وەك ئەفغانســتان و عێراقــی بــۆ ئێــران بەدەســتەوە نییــە. هــەر ئەزموونــی خۆمــان لــە ئێرانیــش پێمان 
دەڵــێ كــە گۆڕینــی ڕێژیمێــك بەبــێ پەالمــاری دەوڵەتێكــی بێگانــەش دەتوانــێ بێتــە دی. لــە ڕاپەڕینــی 
ســاڵەكانی ٥٦-٥7ـــدا هیــچ هێزێكــی دەرەكــی پەالمــاری ئێرانــی نــەدا. كەچــی هــەر ئەوەنــدە پشــتیوانە 
خارجییەكانــی ڕێژیمــی شــا دەســتیان لێــی بــەردا و پشــتیان چــۆڵ كــرد، ئــەو ڕێژیمــە كــە پێگەیەكــی 
ــكا و دەســەاڵت  ــوو پاشەكشــە ب ــوو ناچــار ب ــان نەماب ــوو، ی ــی خەڵكــدا نەب ــو كۆمەاڵن ــە نێ ــەوی ل پت
بەجــێ بێڵــێ. كۆمــاری ئیســامییش بــە پێچەوانــەی هەمــوو دروشــمە قەبــە و بێ نێوەرۆكەكانــی 
بەڕاســتی بــە پشــتیوانیی ماڵــی و نیزامــی و تێكنیكیــی دەوڵەتانــی پێشــكەوتووی ســەنعەتی بــە 
تایبەتــی ڕووســیە و واڵتانــی ئورووپایــی لــە ســەرپێ ڕاوەســتاوە. پشــت تێ كردنــی ئــەو دەوڵەتانــە 
ــی  ــی مەزهەب ــە قازانجــی دیكتاتۆری ــی پێشــكەوتووی ســەنعەتی ب ــە ڕقەبەریــی واڵتان ــان ل و وازهێن
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لــە ئێرانــدا دەتوانــێ زووتــر لــەوەی چــاوەڕوان دەكــرێ ڕێژیمــی ئیســامی بــە چۆكــدا بێنــێ. كەوایــە 
دەكــرێ بڵێیــن یارمەتــی نەكــردن بــە كۆمــاری ئیســامی یەكێــك لــە كاریگەرتریــن ڕێگاكانــی یارمەتــی 
بــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی گەالنــی ئێرانــە. بێجگــە لەوانــەش كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی زۆر 
ــە خەباتــی دژی  ــۆ یارمەتــی دان ب ڕێــگای دیكــەی بــۆ فشــارهێنان بۆســەر كۆمــاری ئیســامی و ب
دیكتاتــۆری و كۆنەپەرســتی لەدەســت دان كــە هیواداریــن نــە ئــەوان لــە پێشــكێش كردنــی ئــەو 
ــەم بــوارەدا  ــە هــاوكاری ل ــە ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران بــە حاشــا كــردن ل ــە درێــغ بكــەن و ن یارمەتییان

كۆمــەگ بــە درێژبوونــەوەی زیاتــری تەمەنــی ڕێژیمــی ئیســامی بــكا.

4ـ وەزعی ئێران:
سیاســەتی گشــتیی حكوومەتــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە بــارەی گوێ نــەدان بەداخوازەكانــی 
توێــژە  و  چیــن  گشــتیی  هەڵوێســتی  بەرامبەیشــدا  لــە  و  ئازادی خــوازان  ســەركوتی  و  خەڵــك 
و  مــاف  بەدەســت هێنانی  لەســەر  پێ داگرتــن  لــە  واڵت  دێموكراتەكانــی  و  نیشــتمان پەروەر 
ــوە.  ــی بەســەردا نەهات ــدا گۆڕان ــوان دوو كۆنگــرەی 12 و 1٣ی حیزب ــە مــاوەی نێ ــان ل ئازادییەكانی
ــی  ــگ كردن ــك و یەكڕەن ــی خەڵ ــگ كردن ــۆ بێ دەن ــەالی كاربەدەســتان ب ــەوڵ و تەق ــدی ه ــەر چەن ه
دەســەاڵت زیاتــر بــووە، ئازادبیرانــی واڵتەكەمــان و بــە تایبەتــی ڕووناكبیــران و الوان لەســەر 
داوا ڕەواكانیــان ســوورتر و لــە خەبــات بــۆ وەدەســت هێنانیاندا شــێلگیرتر بــوون. بــەو حاڵــەش 
ڕەوتــی ڕووداوەكان هێنــدێ سروشــتی تایبەتــی پێــوە دیــار بــوون كــە دەكــرێ بڵێیــن لەســەر یــەك 
لــە خزمەتــی الوازتركردنــی پێگــەی دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا و ڕوونتربوونــی ئاســۆی ســەركەوتنی 
تەنیــا  بــەدی كــراون هێندێكیــان  پێوەندییــەدا  لــەو  ئاڵوگۆڕانــەی  ئــەو  بــوون.  ئیــرادەی خەڵكــدا 
سروشــتی نێوخۆیــی، واتــە شــێوەی بەرەنگاربوونــەوەی ڕێبوارانــی ڕێــگای ڕزگاری دەگرنــەوە. 
بــەاڵم بەشــەكەی دیكەیــان لــە بیروبۆچوونــی دنیــای دەرەوە بەرامبــەر بــە ئێــران و پێوەندییەكانــی 
ــە  ــا وەك نموون ــەون. ئێســتا ب ــدا بەرچــاو دەك ــزە نێونەتەوەییەكان ــاری ئیســامی و هێ ــوان كۆم نێ

هەندێــك لــەو ئاڵوگۆڕانــە دەستنیشــان بكەیــن:
لــە هێنانەگــۆڕی داخوازەكانــدا  بــوون  ناڕازییــان و ڕاشــكاو  تــرس ڕەوینــەوە: سام شــكانی  ـ 
یەكێــك لــە بەرچاوتریــن دیمەنەكانــی ســێ ســاڵی ڕابــردووی بەربەركانیــی خەڵــك لەگــەڵ دەزگای 
بەڕێوەبەریــی كۆمــاری ئیســامییە. لەگــەڵ ئــەوەی سیاســەت و ڕەفتــاری گشــتیی ڕێژیــم گۆڕانێكــی 
تێــدا وەدی نەهاتــوە و هــەر كات و لــە هــەر جێگایــەك بــۆ پاراســتنی دەســەاڵتی دیكتاتــۆری 
و كۆنەپەرســتی پێویســت بووبــێ، ئۆرگانــە جۆراوجــۆرە ســەركوتكەرەكان هاتوونــە مەیــدان و 
بێ بەزەییانــە هــەر چەشــنە جموجۆڵێكــی ئازادی خوازانەیــان بــە ئاگــر و ئاســن واڵم داوەتــەوە، 
لەســەر  پێیــان  شــێلگیرانەتریش  بەڵكــوو  نەبــوون،  چاوترســێن  هــەر  نــەك  ئێــران  جیابیرانــی 
داخوازەكانیــان داگرتــوە. لــە هەمــووی گرنگتــر و ســەرنجڕاكێش تر ئەوەیــە ئەگــەر تــا چەنــد ســاڵ 
لەمــەو بــەر خەڵــك داخوازەكانیــان لــە چوارچێــوەی قانوونەكانــی ڕێژیمــدا دێنایــە گــۆڕێ و داوای 
كۆمەگیــان لــە »ڕێبــەری نیــزام« دەكــرد و جاروبــار چاوەڕوانــی »مهــر و ڕأفــت اســامی« بــوون، 
لــەو ماوەیــەدا شــێوەی هێنانەگــۆڕی داخوازەكانیــان گۆڕیــوە. قامكیــان خســتۆتە ســەر هــۆی 
بنەڕەتیــی بەدبەختــی و چارەڕەشــیی ئێرانییــەكان و بــە جۆرێكــی دیكــە بڵێیــن ماكــەی هەمــوو 

كــردوە.  دەستنیشــان  بێ عەداڵەتییەكانیــان 
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ــات  ــەرز دووپ ــە دەنگــی ب ــە خۆپیشــاندانەكاندا ب ــەوە كــە ل ــەو دروشــمانە بدەین ــك ل ئەگــەر ئاوڕێ
دەكرانــەوە یــان لەســەر پــاكارد دەنووســران، تێ دەگەیــن كــە ئیــدی خەڵــك ئــەو قۆناغەیــان بەجــێ 
هێشــتوە. ئــەوان تێ گەیشــتوون كــە كۆســپی ســەر ڕێــگای ئــازادی و دێموكراســی لــە ئێرانــدا نــەك 
كــردەوە و شــێوە ڕەفتــاری ئــەم، یــان ئــەو كاربەدەســتی دەوڵەتــی یــان لــە ژێرپــێ نانــی فــاڵن ئەســڵی 
قانوونــی بنەڕەتــی یــان فیســار بەنــدی قانوونەكانــی دیكــەی كۆمــاری ئیســامی، بەڵكــوو نێوەرۆكــی 
مافــی مرۆڤــدا  دادپــەروەری و  ئــازادی و  لەگــەڵ  كــە ســەری ســازانی  نیزامەكەیــە  تەواوەتــی 
نییــە. هــەر بۆیــە لــە دروشــمەكانیاندا ســەرووترین دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم و تەنانــەت جەوهــەر 
ــی  ــدێ دروشــمی وەك داوای گۆڕان ــر پرســیار. هێن ــە ژێ ــە دێنن ــوەرۆك و فەلســەفەی نیزامەك و نێ
ڕێژیــم، ڕەتكردنــەوەی »والیــت فقیــه«، گۆڕینــی قانوونــی ئەساســی، هێــرش بۆســەر ڕێبــەری نیــزام 
و دەســەاڵتە بێ ســنوورەكەی، ئەویــش بــە ڕاشــكاوانەترین و توندتریــن شــێوەی دەربڕیــن، بەڵگــەی 

حاشــا هەڵنەگــری ئــەم ڕاســتییەن.
هێنانــە گــۆڕی دروشــمی ڕێفرانــدۆم لــە زۆر خۆپیشــاندانی خوێنــدكاری و كرێــكاری و گشــتییدا 
ئەگەرچــی هەمــوو جارێــك وەك یــەك بــە ڕاشــكاوی مەبەســتەكەی تێــدا ڕوون نەكراوەتــەوە، ڕاســت 
بــۆ ڕەتكردنــەوەی نیزامــی دین ســاالری و داوای حكوومەتێكــی گەلــی و دێموكــرات بــووە كــە 
لــەودا خەڵــك لەســەر كار و بــاری دنیایــی و حكوومەتــی بۆخۆیــان بڕیــار بــدەن و كاری ئاییــن و 
مەزهــەب ڕێك خســتنی پێوەندیــی نێــوان خــوا و بەندەكانــی بــێ. ڕەنگــە ئێمــە لــە بــارەی ڕێفراندۆمەوە 
جۆرێكــی دیكــە بیــر بكەینــەوە، چونكــە بــاش دەزانیــن ڕێفراندۆمێــك كــە لەژێــر ســێبەری حكوومەتــی 
كۆمــاری ئیســامییدا بەڕێــوە بچــێ، تەنانــەت ئەگــەر هێنــدێ چاودێریــی نێونەتەوەییشــی بــۆ بانــگ 
بكرێــن، ناتوانــێ ئــازاد و خاوێــن بــێ و بــە هــەزار و یــەك ئامــرازی ڕیــا و تەزویــر و وادە و بەڵێــن 
و هەڕەشــە و گوڕەشــە شــوێنەواری لەســەر دادەنــرێ و ناتوانــێ ئامانجەكانــی بپێكــێ. بــە بــاوەڕی 
ئێمــە ڕێفرانــدۆم تەنیــا دوای ڕووخانــی ڕێژیــم و لــە فەزایەكــی ئــازاددا و لــە حاڵەتێكــدا هیــچ دەســتە 
و تاقمێــك نەتوانــێ دەســت بخاتــە نێــو ئاكامەكانیــەوە دەتوانــێ بەســوود بــێ. بــەو حاڵــەش پێمــان 
وایــە باســی ڕێفرانــدۆم پەیامێكــی ڕاشــكاوانەی خەڵــك بــە ڕێژیمــە كــە ئــەوان لــەو نیزامــە لــە 

تەواوەتــی خۆیــدا بێــزارن و داوای لەســەر كار الچوونــی دەكــەن.

ـ ئاشكراوێژی:
ــار و نامــەی ســەرئاوەاڵ  ــدێ وت ــەوەی هێن ــردوودا زۆر جــار شــاهیدی باڵوبوون ــە ٣ ســاڵی ڕاب ل
ــاری ئیســامی  ــەرزی كۆم ــە ب ــە كاربەدەســتانی هــەرە پای ــدا ڕووی قســە كراوەت ــە لەوان ــن ك بووی
ــەوە  و ئازایانــە تــەواوی كەموكــووڕی و الڕێ  بــوون و ناتەواوییەكانیــان بــە چــاودا دراوەتــەوە. ل
بەوالتریــش ڕۆیشــتوون، خەتــە ســوورەكانیان بەجــێ هێشــتوە و زۆر ئازایانــە بیــر و بۆچــوون 
و تێئۆرییەكانــی بناغەدانــەری ڕێژیمــی ئیســامییان خســتۆتە ژێــر پرســیار، جیاوازیــی قســە و 
كردەوەیــان تێــدا دەسنیشــان كــردوون و هێنــدێ جاریــش لــە هێنانــەوەی قســەكانی خومەینــی بــۆ 
مەحكــووم كردنــی كاربەدەســتانی ڕێژیــم و نیشــان  دانــی ســەرپێچی و الدانیــان لــە »ڕێ نوێنییەكانــی 
بــاڵو  پێوەندییــەدا  لــەو  وتارانــەی  و  نامــە  ئــەو  وەرگرتــوە.  كەلكیــان  كۆچكــردوو«  ئیمامــی 
بوونــەوە یەكجــار زۆرن كــە دەتوانیــن هــەر وەك نموونــە ئامــاژە بــە هێندێــك لــە گرنگتریــن و 
ڕاشــكاوانەترینەكانیان بكەیــن: مانیفێســتی »اكبــر گنجــی«، لــە زیندانــەوە، نامــەی »عبداللــە نــوری« 
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وەزیــری نێوخــۆی پێشــووی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی، نامــەی »ئایەتوڵــاڵ تاهیــری«، زەجــر 
نامەكــەی »ئایەتوڵــاڵ مونتەزیــری« كــە بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ بــە ئومێــدی ئیمــام و »ولــی فقیــە« 
و جێنشــینی خومەینــی دادەنــرا، نامــەی یەكجــار جــوان و ڕاشــكاوانە و بەبەڵگــەی دوكتــور »قاســم 
شعلەســعدی« ڕوو بــە خامنەیــی لــە 1٦ی ســەرماوەزی 1٣٨1ـــدا، نامــەی 1٥4 نوێنــەری مەجلیــس 
بــۆ خەڵكــی ئێــران لــە 1٨ی بانەمــەڕی 1٣٨2دا كــە لەویشــدا ئەگەرچــی ڕووی قســە لــە خەڵكــی ئێــران 
بــوو، بــەاڵم نارەزایەتی دەربڕینەكــە ڕووی لــە تەواوەتــی نیــزام بــوو، بەیان نامــەی هێــزە فەرهەنگــی-
سیاســییەكان لــە ٣0ـــی بانەمــەری 1٣٨2دا، بەیان نامــەی ئەنجومەنــە ئیســامییەكانی 24 زانســتگەی 
واڵت، نامــەی ســەرئاوەاڵی 127 نوێنــەری مەجلیــس بــۆ ئایەتوڵــاڵ خامنەیــی، نامــەی ســەرئاوەاڵی 
كۆمەڵێــك لــە تێكۆشــەرانی بزووتنــەوەی خوێنــدكاری بــۆ ســەركۆمار و زۆری دیكــە كــە یەكیشــیان 

نامــەی ســەرئاوەاڵی شــەرمێونانەی خاتەمیــی بــە نــاو ســەركۆمار لــە بانەمــەڕی ئەمســاڵدا بــوو.

ـ گومان ڕەوینەوە:
زۆرمــان نەگوتــوە ئەگــەر بڵێیــن یەكێــك لــە گرنگتریــن دەســكەوتەكانی خەباتــی فكــری و سیاســیی 
ــەو  ــەوەی ئ ــردوودا ڕەوین ــد ســاڵی ڕاب ــاوەی چەن ــە م ــزە سیاســییەكانیان ل ــك و هێ ــی خەڵ كۆمەاڵن
گومانــە بــووە كــە لــە بەشــێكی زۆری خەڵكــدا بەرامبــەر بــە »ســید محمــد خاتمــی«، قۆڵــی ناســراو 
بــە ڕێفۆرمخــواز و لــە جێــدا ئیمكانــی ڕێفــۆرم و گــۆڕان لــە چوارچێــوەی كۆمــاری ئیســامییدا 
پێــك هاتبــوو. دەزانیــن كــە بــۆ مــاوەی نیزیــك بــە شــەش ســاڵ هێنــدێ توێــژی كۆمەڵــی ئێــران 
ــاری ئیســامییدا و  ــی كۆم ــە نێوخــۆی ڕێژیم ــرێ ل ــە دەك ــوو ك ــە ال دروســت بب ــان ل ــەو گومانەی ئ
بــە دەســتی هێنــدێ مــۆرە لــە نێوخــۆی كاربەدەســتانی ڕێژیمــدا ڕیــزە ڕێفۆرمێــك بــە قازانجــی 
ــە  ــەو گومان پەروەریی ــێ. ئ ــدا پێــك ب ــە ئێران ــازادی و دێموكراســی و مافــی مــرۆڤ ل ــی ئ جێگربوون
ئەوەنــدە پــەرەی پــێ درا كــە هێنــدێ لــە ڕێكخراوەكانــی بــە ڕواڵــەت موخالیفــی ڕێژیمیــش باوەڕیــان 
پــێ كــرد و تەنانــەت كەوتنــە پێشــبڕكێ لــەوەدا كــە كامیــان زیاتــری پــێ هــەڵ بڵــێ و جــێ  پێیەكــی 
باشــتر بۆخــۆی لــەو نیزامــە خەیاڵییــەدا كــە بــە تەمــای بــوون دروســت بــێ، بۆخــۆی پەیــدا بــكا، كار 
ــۆ  ــی قازانج پەرســت و كاســبكاری دەرەوەش ب ــە دەوڵەتان ــە زۆر ل بەوەندەشــەوە نەوێســتا، چونك
پاســاودانی پێوەندییەكانیــان لەگــەڵ ئێرانــی ئیســامی و چاوپۆشــی لــە پێشــێل كردنی مافــی مــرۆڤ 
لــە الیــەن ئــەو ڕێژیمــەوە باوەڕیــان بــەو ئیســاحاتە كــرد، یــان هــەر نەبــێ وایــان نوانــد كــە بــاوەڕ و 

هومێدیــان بــە ســەركەوتنی ئــەو خەتــە هەیــە.
كەچی بە خۆشــییەوە پێش ئەوەی هەڵبژاردنی حەوتەمین دەورەی مەجلیســی شــۆڕای ئیســامی 
دەســت پــێ بــكا، زۆربــەی زۆری خەڵكــی ئێــران و تەنانــەت بەشــێك لــە ڕێفۆرم خوازانــی نێــو 
دەســەاڵتیش لە دەســت ئەو گومانە ڕزگار بوون و بۆیان دەركەوت كە نە خاتەمی و هاوبیرەكانی 
ئەوەنــدە باوەڕیــان بــە گــۆڕان هەیــە كــە بتوانــێ واڵمــی هــەر نەبــێ بەشــێك لــە داخوازەكانــی خەڵــك 
ــە  ــی ب ــی گۆڕانێك ــا و زەرفیەت ــاری ئیســامییش توان ــە كۆم ــەوە، ن ــازادی و دێموكراســی بدات ــۆ ئ ب
ــی  ــە ســەرەتاوە حیزب ــە ل ــە، )شــتێك ك ــدا هەی ــی مــرۆڤ تێ ــازادی و ماف ــی ئ ــر بوون قازانجــی جێگی
دێموكــرات بــاوەڕی پێــی هەبــووە و تەبلیغــی لەســەر كــردوە(. هــەر ئــەم گومــان ڕەوینەوەیــەش بــوو 
كــە بــووە مایــەی ئــەوەی زۆربــەی كۆمەاڵنــی خەڵــك هەڵبژاردنــی دەورەی حەوتــەم بایكــۆت بكــەن و 
ڕێــگا نــەدەن ڕێژیــم لــە ڕێــگای بەشــداریی وان لــە هەڵبژاردنــدا مەقبــووڵ بوونێكــی بــە درۆ بۆخــۆی 
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ــە. بــاش دەزانــن بــۆ چ ئامانجێــك و دژی  ــان ڕوون داتاشــێ. ئێســتا ئازادیخوازانــی ئێــران بەرچاوی
چ كەنــد وكۆســپێك خەبــات دەكــەن. پــرش و بــاڵوی ئەگەریــش لــە ڕیزەكانیــان و ڕێكخراوەكانیانــدا 
هەبــێ لــە بیــر و بۆچــوون و ئامانجــە سیاســییەكانیاندا بــە النی كەمــی خــۆی گەیشــتوە و ئەمــە 

نوختەیەكــی جێــگای هومێــدە.
دیــارە ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامییش ئاكامەكانــی هەڵبژاردنــی دەورەی حەوتەمــی مەجلیــس بــە 
قازانجــی خــۆی دەزانــێ و ئــەوە كــە مەجلیســێكی تــا ڕادەیەكــی زۆر یەك دەســتی دەســت كەوتــوە 
بــە ســەركەوتنێك بۆخــۆی دادەنــێ. بــەاڵم بــە بــاوەڕی ئێمــە ڕێژیــم دەســكەوتێكی تــازەی لــەو 
هەڵبژاردنــە نەبــووە. چونكــە مەجلیســی بــە نــاو ڕێفۆرم خــواز و ســەركۆماری بەنــاو ڕێفۆرم خــواز 
هیــچ وەخــت كۆســپێكی ســەر ڕێــگای ڕمبازێنــی ملهوڕانــەی تاقمــی پاوان خــواز نەبــوون، تــا ئێســتا 
هەســت بكــەن ئــەو كۆســپە لــە ســەر ڕێیــان الچــووە. ئــەوە خەڵكــی ئێرانــن كــە بــە الچوونــی پــەردە 
لەســەر ڕوخســاری ڕێژیــم و لــە مەیــدان دەرچوونــی پاســاودەرێكی وەك خاتەمــی بــۆ جینایەتەكانــی 
ئــەو ڕێژیمــە كــە توانیبــووی بەتایبەتــی لــە پێــش چــاوی دنیــای دەرەوە زۆری كەلــك لــێ وەرگــرێ، 
ســەركەوتنیان بەدەســت هێنــاوە. ئێســتا ئیــدی هــەم خەڵــك لــە نێوخــۆی واڵت دەزانــن لەگــەڵ كــێ 
بــەرەوڕوون، هــەم دەوڵەتــە بێگانەكانیــش ئــەو پاســاوەیان لــە دەســت دەرهاتــوە كــە بــە نــاوی 
بــە مانــەوەی دواكەوتووتریــن توێژەكانــی  بەهێزكردنــی بزووتنــەوەی ڕێفۆرم خــوازی كۆمــەك 

كۆمەڵــی ئێــران لەســەر كورســیی دەســەاڵت بكــەن.

ـ ناسرانی كۆماری ئیسالمی:
ــۆ  ــان ب ــە نێوخــۆی واڵت توانیبووی ــەر وەك ل ــم ه ــە كاربەدەســتانی ڕێژی ــرێ ك ــەوە ناك حاشــا ل
ــە  ــان ل ــە خەڵكی ــر ل ــەرن و ئێســتاش بەشــێكی كەمت ــو ب ــە فری ــران ب ــی ئێ ــەی خەڵك ــەك زۆرب ماوەی
ــی  ــان بەشــی زۆری واڵتان ــە دەرەوەی واڵتیــش توانیبووی گومــان و خۆشــخەیاڵییدا هێشــتۆتەوە، ل
ــە هێــزە سیاســییەكانی  ــە واڵتانــی ئیســامی و تەنانــەت بەشــێك ل پێشــكەوتووی ســەنعەتی، زۆر ل
ــان تووشــی  ــە ســەر نێوەرۆكــی ڕێژیمەكەی ــە جــۆری دنیاشــدا ل ــی جــۆر ب ــە واڵتان ئۆپۆزیســیۆن ل
گومــان بكــەن و فریویــان بــدەن. هەڵبــەت، تــەواوی هونەرەكــە لــەو پێوەندییــەدا نەدەگەڕایــەوە ســەر 
زیرەكــی و كار لێ هاتوویــی دیپلۆماتەكانــی ڕێژیــم. چونكــە ئــەوەی زەمینــەی ئــەو نزیكییــە لــە ئێرانــی 
ــە  ــوو كــە زەحمەت ــران ب ــی ئێ ــازاڕی بەرین ــران و ب ــە ئابوورییەكــەی ئێ ــر ئیمكانات ــوو، پت ــك هێناب پێ
ــە لەگــەڵ نفــووزی  ــە ملمان ــا ل ــێ بپۆشــێ. واڵتانــی یەكیەتیــی ئورووپ واڵتێكــی ســەنعەتی چــاوی ل
ــكاش  ــەت ئەمری ــە كۆمــاری ئیســامی كــرد. تەنان ــان كۆمــەگ ب ــەو مەبەســتە زۆری ــۆ ئ ــكادا ب ئەمری
بــۆ دەرهێنانــی ئیبتیــكار لــە دەســت ئورووپایییــەكان لــە هێنــدێ بــواردا هێنــدێ ئیمتیــازی بێ جــێ و 

ــاری ئیســامی! ــە كۆم بێ ئاكامــی دا ب
بــەاڵم بــە خۆشــییەوە ئێســتا لــەو بوارەشــدا وەزعەكــە گــۆڕاوە. لەگــەڵ هەموو هــەوڵ و تەقەالیەكی 
پشــت پــەردە كــە بــۆ ئاســایی كردنەوەی پێوەندییەكانــی ئێــران و ئەمریــكا لە ئارادایــە، وا دێتە بەرچاو 
ــاری ئیســامییدا  ــردەوەی كۆم ــوەرۆك و كار و ك ــە نێ ــۆڕان ل ــی گ ــە پێكهاتن ــەكان ل ــە ئەمریكاییی ك
تەمابــڕاو بــوون و ئەگەریــش بــۆ بێ الیــەن كــردن و پووچــەڵ كردنــەوەی نەخشــە و پانەكانــی 
هێنــدێ هــەوڵ و تەقەالیــان هــەر مــاوە، وێ ناچــێ كــە هیــچ وەخــت وەك دۆســتێكی ســتراتێژیكی 
بڕواننــە كۆمــاری ئیســامی. واڵتانــی یەكیەتیــی ئورووپــاش پــاش گۆڕانەكانــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
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ــش و  ــە پێ ــكا گرتیان ــە دژی سیاســەتەكانی ئەمری ــی بێ ســەرەنجام ك نێوەڕاســت، دوای ملمانەیەك
ــە  ــان ل ــران ڕووی ــی ئێ ــی مەجلیســدا خەڵك ــی دەورەی حەوتەم ــە هەڵبژاردن ــان ل ــەوەی دیتی ــاش ئ پ
كۆمــاری ئیســامی وەرگێــڕا، گــۆڕان لــە هەڵوێســت و بۆچوونیــان لــە بەرامبــەر كۆمــاری ئیســامییدا 
پەیــدا بــووە. لەبــەر گرنگــی و بایەخێــك كــە ئێــران هەیەتــی و بــە هــۆی ئــەو پێوەندییــە ئابــووری و 
بازرگانییانــەوە كــە لــە مــاوەی چواریەكــە چەرخــی ڕابــردوودا لــە نێــوان ئورووپــا و ئێرانــدا دروســت 
بــوون كارێكــی ئاســان نییــە كــە ئورووپــا بــە تــەواوی پشــت بكاتــە ئێــران. بــەو حاڵــەش، پەیــدا بوونــی 
ــەوە كــە ڕەنگــە ڕێژیمــی  ــەوە ل ــەدا و بیركردن ــەو پێوەندییان ــە ڕاســت و دروســت بوونی ئ گومــان ل
كۆمــاری ئیســامی دەورانــی بەســەر چووبــێ، لــە خۆیــدا بــە دیاردەیەكــی تــازە و موســبەت دادەنرێ.

 
ـ مەحكووم بوونی ڕێژیم:

ئەگەرچــی ئەمســاڵ بــۆ دووەمیــن جــار لەبــەر هێنــدێ تێبینیــی دیپلۆماســی و بازرگانــی مەســەلەی 
ــەری  ــی نوێن ــرۆڤ و دانان ــی م ــی پێشــێل كردنی ماف ــە تاوان ــاری ئیســامی ب ــی كۆم مەحكووم كردن
تایبەتــی بــۆ لێكۆڵینــەوە لــە وەزعــی مافــی مــرۆڤ لــە ئێرانــدا لە دەســتووری كاری كۆمیســیۆنی مافی 
مرۆڤــی ســەر بــە ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان دەرهاوێــژرا، لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی نێــوان 
دوو كۆنگــرەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا ئــەم ڕێژیمــە چەنــد جــار لــە كــۆڕ و كۆمەڵــە 
جیهانییەكانــی پارێــزەری مافــی مرۆڤــدا مەحكــووم كــراوە و لــە نێــو دەوڵەتانــی پێشــێل كەری مافــی 
مرۆڤــدا لــە ڕیزەكانــی هــەرە پێشــەوە دانــراوە. هــەر وەك لــە ســەركوتی ئازادییــەكان و ســەركوتی 
چاپەمەنــی و ئەهلــی قەڵــەم و دژایەتیــی ڕووناكبیرانــدا هەمیشــە ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی نــاوی 
لــە پێــش هەمووانــەوە بــووە. جێــگای ســەرنجە كــە بزانیــن ئــەم ڕێژیمــە لــە مــاوەی 2٥ ســاڵ تەمەنــی 
ــە  ــە كــۆڕ و كۆمەڵ ــە تێكــڕا ســاڵی دوو جــار ل ــە ب ــە پەنجــا جــار، وات ــر ل ــدا زیات ــی خۆی ــڕ بەدناوی پ
جیهانییەكانــدا وەك ڕێژیمێكــی یاغــی و دژی ئینســانی و دژی ئاشــتی و ئــازادی و الیەنگــری شــەڕ 

و ئــاژاوە و تێرۆریــزم مەحكــووم كــراوە.

ـ هێندێ پاشەكشە بەرانبەر بە دەرەوە:
نێوخــۆی  لــە  بەربەرەكانــی دژی سیاســەتی ســەركوتكەرانەی ڕێژیــم  پەرەگرتنــی خەبــات و 
ــە ڕۆژ  ــی ڕۆژ ل ــا ئاشــكرا بوون ــای دەرەوەدا، هەروەه ــە دنی ــی سیاســەتەكانی ل ــاو دان واڵت و لەق
ــادا، هەوڵدانــی  ــە سەرانســەری دنی ــە ناوچــە و ل ــەم ڕێژیمــە ل ــەی ئ زیاتــری سیاســەتی ئاژاوەگێڕان
بــۆ دەستڕاگەیشــتن بــە چەكــی ئەتۆمــی و پشــتیوانی لــە تێرۆریــزم و ڕێكخــراوە تێرۆریســتییەكان، 
ناڕەزایەتیــی بیــروڕای گشــتیی لــە ژوورەوە و تووڕەیــی كــۆڕ و كۆمەڵــە جیهانییــەكان لــە دەرەوەی 
بەرامبــەر بــە كۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە هەمیشــە گەشــە پــێ دا. بۆیــە ئەگــەر ڕێژیــم لــە بەرامبــەر 
خەڵكــی ئێرانــدا ســەركوتی زیاتــری لــە خــۆی نیشــان دا، لــە بەرامبــەر دنیای دەرەوەدا بــە پێچەوانەی 
دروشــمە زل و قەبەكانــی بــە تونــدی كەوتــە پاشەكشــە و دەاڵڵ ڕاســپاردن بــۆ دەرهاتــن لــە 

تەنگانەیــەك كــە بــە دەســتی خــۆی خولقاندوویــە. 
بــەاڵم دنیــای دەرەوە نابــێ بــەو سیاســەتە دوو ڕووانەیــەی ســەرانی ڕێژیمــی ئیســامی بــە فریــو 
بچــێ و تووشــی كەمتەرخەمــی بــێ. چونكــە لــە كاتێكــدا زســتانی ڕابــردوو هەڵوێســتی یەك پارچــەی 
ــۆ  ــكا كۆمــاری ئیســامییان ناچــار كــرد مــل ب ــا و ئەمری ــا و هاودەنگیــی ئورووپ یەكیەتیــی ئورووپ
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ئیمــزا كردنــی پرۆتۆكۆلــی پاشــكۆی پەیمانــی قەدەغــە كردنــی چەكــە ئەتۆمییــەكان بــدا، هــەر ئەوەنــدە 
كەمێــك فشــارەكە كــەم بــۆوە ســەرۆكی ئاژانســی ئەتۆمیــی ئێــران ڕای گەیانــد كــە هەوڵەكانیــان 
بــۆ دەوڵەمەندكردنــی ئۆانیــۆم دەســت پێ دەكەنــەوە و كەســیش نییــە نەزانــێ تــا ئێســتا زۆر لــە 
بەرنامــە ئەتۆمییەكانــی ئێــران و زۆر شــوێنی چاالكییــە ئەتۆمییــەكان لــە چــاوی پشــكنەرانی ســەر 

بــە ئاژانســی نێونەتەوەیــی ئینێرژیــی ئەتۆمــی شــاردراونەوە.

مەجلیس و فراكسیۆنی كورد
ــە كــورد و غەیــری كــورد و ئێرانــی  ــە الیــەن تێكۆشــەرانی حیــزب و خەڵكــی دیكــە ل زۆر جــار ل
و غەیــری ئێرانییــەوە لــە بــارەی كار و كــردەوەی مەجلیســی شەشــەم و بــە تایبەتــی فراكســیۆنی 
نوێنەرانــی كــوردەوە پرســیار لــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموكــرات كــراوە كــە چۆنــی هەڵ  دەســەنگێنێ. 
ئەگەرچــی مەجلیســی شەشــەم تەمەنــی بەســەر چــووە و لــە ســەر مەجلیســی حەوتەمیــش ڕەنگــە 
ــە  ــە بۆچوونــی خۆمــان ل ــەاڵم خــراپ نیی ــە پێــش، ب ــۆ نەیەت ــەو جــۆرە پرســیارانەی ب ــچ كــەس ئ هی

بــارەی مەجلیســی شەشــەم و فراكســیۆنی نوێنەرانــی كــوردەوە بــە كورتــی بــاس بكەیــن:
ڕەنگــە هەمــووان لــە بیریــان بــێ كــە بــۆ یەكــەم جــار دوای یەكەمیــن دەورەی مەجلیــس لــە 
دەورانــی كۆمــاری ئیســامییدا كــە ئــەو دەم نــاوی »مەجلیســی شــۆڕای میللــی« بــوو، نــەك 
ئیســامی، لــە هەڵبژاردنــی دەورەی شەشــەمی مەجلیســدا ئێمــە داوامــان كــرد كەســانێك كــە خۆیــان 
بــە جێ متمانــەی خەڵــك دەزانــن و نیــازی خزمەت كردنیــان هەیــە خۆیــان بــۆ ئەندامەتیــی مەجلیــس 
كاندیــدا بكــەن و داوامــان لــە خەڵكــی كوردســتانیش كــرد كــە بــە دوور لــە دەســتەبەندییەكانی نێــو 
دەســەاڵت بەشــداری هەڵبــژاردن بــن و دەنــگ بــە كاندیداكانــی جێــگای متمانــەی خۆیــان بــدەن. دوای 
تــەواو بوونــی هەڵبژاردنیــش ـــكە ئەمــە پێــش كۆنگــرەی 12 بــووـ ڕامان گەیانــد كــە تــا ئــەو وەختــەی 
ــە خزمەتــی قازانــج و ئامانجــی خەڵكــدا بــن ئێمــە پشــتیوانییان لــێ  دەكەیــن.  نوێنەرانــی مەجلیــس ل
ڕاســتییەكەی ئەوەیــە كارنامــەی چــوار ســاڵەی مەجلیســی شەشــەم ئەگــەر نەی توانیــوە شــتێكی وای 
تێــدا بــێ كــە شــانازیی پێــوە بــكا، هۆیەكــەی ئــەوە نییــە كــە ئــەو مەجلیســە لــە ســەریەك مەجلیســێكی 
دژی خەڵكــی بــووە. بەڵكــوو كار لەدەســت نەهاتنەكــەی دەگەڕێتــەوە ســەر سیســتمی حكوومەتــی 
لــە كۆمــاری ئیســامییدا كــە ئۆرگانــە هەڵبژێــراوەكان خاوەنــی هیــچ ســەالحییەت و دەســەاڵتێك 
نیــن و دەســەاڵتی ڕاســتەقینە لــە دەســتی ڕێبــەری نیــزام یــان نوێنــەری خــوا لــە ســەر زەوی! 
ــچ  ــەر هی ــی مەجلیســی شەشــەم ئەگ ــە. چــوار ســاڵەی تەمەن ــی ســەرووی قانوون دای و ئۆرگانەكان
دەســكەوتێكی بــۆ خەڵكــی ئێــران تێــدا نەبووبــێ، ئەوەنــدە بەســە كــە هەمــوو كەســی لــەو ڕاســتییە 
تێ گەیانــد كــە هەڵبــژاردن و ڕێفرانــدۆم و بــە گشــتی ویســتی خەڵــك لــە كۆمــاری ئیســامییدا 
كاریگــەر نییــە و باشــترە خەڵــك خۆیــان بــەو جــۆرە شانۆســازییانەوە خەریــك نەكــەن، شــتێك كــە 

ــە هەڵبژاردنــی مەجلیســی حەوتەمــدا بــە چــاوی خۆمــان دیتمــان. ل
ئەوەنــدەی دەگەڕێتــەوە ســەر فراكســیۆنی نوێنەرانــی كوردیــش دەبــێ بگوتــرێ كــە فراكســیۆنی 
كــورد كۆمەڵێكــی یەك دەســت و یەكگرتــوو نەبــوون و بەشــێك لــە نوێنەرانــی كــورد زۆر بــە كەمــی 
لــە كار و چاالكییەكانــی فراكســیۆندا بەشــدار بــوون. دیســانیش هــەق وایــە بگوتــرێ ئــەوەی بــە نــاوی 
فراكســیۆنی نوێنەرانــی كــوردەوە كاری دەكــرد بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەو هەمــوو كەنــد و كۆســپە 
ــەكان وەجــواب هــات.  ــە ناهەقیی ــدێ ل ــەوە و لەســەر هێن ــاش جوواڵی ــوو، ب ــگای هەب كــە لەســەر ڕێ
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ــە و  ــی بێ مای ــان حكوومەت ــردوون ی ــەڵ نەك ــی لەگ ــس هاودەنگی ــی مەجلی ــە تەواوەت ــەوە ك ــدی ئ ئی
ســەركۆماری بێ پایــە نەیان توانیــوە داخوازەكانیــان جێ بەجــێ بكــەن، ڕەنگــە لــە بایەخــی كارەكــەی 

وان كــەم نەكاتــەوە.

- وتووێژ:
بابەتێكــی دیكــەش كــە جاربەجــار لــە چاپەمەنیــی غەیــری دەوڵەتــی و كــۆڕ و كۆمەڵــە ئێرانییەكانــدا 
ســەر هــەڵ دەدا و دەچێتــەوە پــاش، مەســەلەی وتووێــژ لــە نێوان نوێنەرانی دەوڵەت و ئۆپۆزیســیۆنی 
ــە  ــە ئەم ــرێ ك ــەردەش بگوت ــی كوردســتان دایە. باشــە بێ پ ــی دێموكرات ــی حیزب ــە تایبەت ــورد و، ب ك
هەمــووی بەرهەمــی ئاژاوەیەكــی فكرییــە كــە نــاو بــە ناو ســەرانی كۆماری ئیســامی لە نێــو بیروڕای 
گشــتی لــە كوردســتان و دەرەوە بــاڵوی دەكەنــەوە و بەداخــەوە هێنــدێ كــەس و الیەنیــش بــە هــەر 
ــەدا  ــەم دەرفەت ــە دەكــەن. ل ــی باڵوبوونەوەی ــەو گومــان و دوودڵی ــێ كۆمــەگ ب هــۆ و مەبەســتێك ب
پێمــان باشــە جارێكــی دیكــە هــەم ڕاســتیی ئــەوەی كــە بــووە و هــەم هەڵوێســتی ئوســوولیی حیزبــی 

دێموكــرات لــەو پێوەندییــەدا دووپــات بكەینــەوە:
لــە پــاش تێــرۆری خائینانــەی دوكتــور قاســملوو كــە ڕاســت بــە نــاوی وتووێــژ لەســەر چارەســەری 
ــو  ــە نێ ــك ل ــان ئۆرگانێ ــن جــار پەیامــی كەســانێك ی ــا ئێســتا چەندی ــە داو، ت مەســەلەی كــورد خرای
دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســامییدا بــە حیزبــی دێموكــرات گەیشــتوون كــە پێشــنیاری وتووێــژی 
نهێنییــان كــردوە. ئــەو پەیامانــە بــە ڕێــگای جۆراوجــۆردا گەیشــتوون. لــە ڕێــگای هێنــدێ كەســایەتیی 
ــەكان و  ــە ڕێــگای كەســایەتییە خارجیی ــەوە و هەنــدێ جاریــش ل كــوردی ئێرانــی و غەیــری ئێرانیی

ــە بێگانەكانیشــەوە. تەنانــەت نوێنەرانــی حیــزب و كــۆڕ و كۆمەڵ
واڵمــی حیزبــی دێموكــرات بــۆ هەمــووی ئــەو پەیامانــە ئــەوە بــووە كــە كۆمــاری ئیســامی دوكتــور 
قاســملووی بــە نــاوی وتووێــژەوە لەســەر مێــزی بــە نــاو وتووێــژ تێــرۆر كــردوە. كــەوا بــێ شــتێكی 
ڕەوا و سروشــتییە كــە حیزبــی دێموكــرات بــاوەڕ بــەو ڕێژیمــە نــەكا و لەگەڵــی نەكەوێتــە وتووێــژی 
ــە چارەســەری  ــان ب ــە باوەڕم ــە، چونك ــە هەمان ــەش ك ــە تاڵ ــەو ئەزموون ــەڵ ئ ــەاڵم لەگ ــەوە. ب نهێنیی
ئاشــتی خوازانەی مەســەلەی كــورد هەیــە، ئێمــە حازریــن بــە ئاشــكرا و بــە ئاگاداریــی خەڵــك وتووێــژ 
بكەیــن، بــە مەرجــی لــە بەرچــاو گرتنــی هێنــدێ پرەنســیپ. وەك ئــەوە كــە وتووێــژ لەگــەڵ تەواوەتــی 
دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســامی بــێ نــەك قۆڵێــك و ئۆرگانێــك و وەزارەتێــك، وتووێــژ لــە ســەر 
داخــوازە نەتەوایەتییەكانــی خەڵكــی كوردســتان بــێ، بــە ئــاگاداری و نێوبژیوانیــی دەوڵەتێكی خارجی 
و بــە پارێزگاریــی پۆلیســی ئــەو واڵتــە بــێ، وتووێژكــەران لــە هــەر دوو ال بــە ناســنامەی واقیعیــی 

خۆیانــەوە بەشــدار بــن و، ئێعتبارنامەیەكیــان پــێ بــێ كــە ســەالحیەتیان بــۆ وتووێــژ دەربخــا.
ســەرنج ڕاكێش ئەوەیــە كــە جارێكیــان بــە ڕواڵــەت هەمــووی ئــەو پرەنســیپانە لــە الیــەن نوێنەرانــی 
ڕێژیمــەوە قبــووڵ كــران. كەچــی لــە ئاخــر دەقیقــەدا بــە هەڵبەســتنی هێنــدێ داســتانی ناڕاســت 
ــی  ــە بەڵێنەكان ــرات ل ــی دێموك ــا حیزب ــە گۆی ــە بشــێوێنن ك ــی دۆســتە نێوبژیوانەك ــان دا زەین هەوڵی
پاشــگەز بۆتــەوە. بــە خۆشــییەوە ئــەو دۆســتە لــەوە وشــیارتر بــوو كــە فریــوی ئــەو فێــڵ و تەڵەكەیــە 

بخــوا و ناڕاســتیی كاربەدەســتانی ڕێژیمــی بــە تــەواوی بــۆ دەركــەوت.
ــە مافــی كــورد و چارەســەری  ــاوەڕی ب ــەك هــەر ب ــران ن ــە كــە ڕێژیمــی ئێ پوختــەی قســە ئەوەی
مەســەلەی كــورد لــە ئێــران نییــە، بەڵكــوو لــە هــەر بەشــێكی كوردســتانیش شــتێك بــۆ كــورد بكــرێ 
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هــەوڵ دەدا چەتــی تــێ بخــا و تێكــی بــدا. بــەو حاڵــەش ئێمــە وەك پرەنســیپ وتووێــژ ڕەت ناكەینــەوە. 
بــەاڵم بــە ئاشــكرا و بــە هێندێــك زەمانەتــی سیاســی و ئەخاقییــەوە.

5ـ ئۆپۆزیسیۆنی ئێران:
ــۆی  ــە ه ــران ســەلمێندراوە ك ــە ئێ ــۆڕ ل ــی ئاڵوگ ــوو ئۆگران ــە الی هەم ــەم ئەســڵە ل ــژە ئ زۆر لەمێ
ــا  ــز و توان ــەوەی هێ ــش ئ ــاری ئیســامی لەســەر كورســیی دەســەاڵت پێ ــەوەی كۆم ــی مان بنەڕەتی
و پێگــەی كۆمەاڵیەتیــی ئــەم ڕێژیمــە بــێ، الوازی و پــەرش و باڵویــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنە. 
ــە كــەم و كورتییەكانــی كاری ئۆپۆزیســیۆن بدوێیــن، دوو بەشــی ئەســڵیی  بەجێیــە پێــش ئــەوەی ل
ئۆپۆزیســیۆن، واتــە بەشــی نێوخۆیــی و بەشــی دەرەوەی لێــك هەاڵوێریــن. كــە باســی ئۆپۆزیســیۆنی 
نێوخۆییــش دەكەیــن مەبەســتمان ئۆپۆزیســیۆنی نێــو دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا نییــە، چونكــە لــە هــەر 
ــە هەمــووی ئــەو ڕۆژ ڕەشــییانەدا كــە  ــە دەســەاڵت و بــە بەشــی خــۆی ل ــدا ئەویــش بەشــێكە ل حاڵ
كۆمــاری ئیســامی بەســەر ئێــران و ئێرانییەكانــی هێنــاون بەشــدار و بەرپرســە. مەبەســت لــە 
ئۆپۆزیســیۆنی نێوخــۆ ئــەو بەشــە لــە خەڵكــی وەزاڵــە هاتــووی ئێرانــە كــە بــە شــێوەی ڕێكخــراو یــان 
ناڕێكخــراو »منظــم و غیرمنظــم« بــە دژی دەســەاڵتی كۆنەپەرســتان ڕاپەڕیــوە و بــە هــەر شــێوەیەك 

بــۆی كرابــێ ناڕەزایــی كۆمەاڵنــی خەڵــك و داخــواز و ئامانجــە ڕەواكانیانــی دەربڕیــوە.
ئەگــەر بــە چــاوی ئینســافەوە لــە چارەگــە چەرخێــك خەبــات و بەربەرەكانیــی ئــەم بەشــە لــە 
ئۆپۆزیســیۆن بڕوانیــن دەگەینــە ئــەو ئاكامــە كــە ســەرەڕای دژواریــی هــەل ومەرجەكــە و قورســایی 
ــدوە.  ــە باشــی و ســەربەرزی بەجــێ گەیان ــی ب بەرپرســایەتییەكە، ئۆپۆزیســیۆنی نێوخــۆ ئەركەكان
هــەر ئــەوە كــە وەك كێــو بەرامبــەر بــە دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا ڕاوەســتاوە و حــازر نەبــووە واڵت 
بەجــێ بهێڵــێ و مەیــدان بــۆ دیكتاتــۆری چــۆڵ بــكا شــانازییەكی گەورەیــە كــە بۆخــۆی تۆمــار كــردوە. 
لــەوەش بــەو الوە، ژنــان و پیاوانــی شۆڕشــگێڕ، بــە تایبەتــی ڕووناك بیــران و ڕۆژنامەنووســان 
و خوێنــدكاران و بــە گشــتی توێــژی الو هــەر نرخێــك بــۆ ئــازادی پێویســت بووبــێ بــە ڕوویەكــی 
ئــاوەاڵوە داویانــە و لــە دانــی قوربانــی نەســڵەمیونەوە. بەرپرســایەتیی یەك نەگرتنــی ئۆپۆزیســیۆنیش 
بــە هیــچ  جــۆر نابــێ بخرێتــە ســەر شــانی ئــەو بەشــە لــە ئۆپۆزیســیۆن. چونكــە لــە ســێبەری زەبــر و 
زەنــگ و ســەركوتدا نــە پێكهێنــان و تێكۆشــانی حیــزب و ڕێكخــراوی سیاســی ئیمكانــی هەیــە و نــە 
لــەوەش زیاتــر، ڕێكخســتنی وتووێــژ و پێكهێنانــی ســێمینار و كۆنفرانســی هێــز و كەســایەتییەكان بــە 

مەبەســتی گەیشــتن بــە پاتفۆرمــی هاوبــەش لــە توانادایــە.
بــەو پێیــە كــە بــاس لــە ئۆپۆزیســیۆن دەكەیــن، مەبەســت ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوە، یــان باشــتر 
لــە ئێرانــدا قەدەغەیــە و  لــە ڕێكخراوەكانــی ئۆپۆزیســیۆنە كــە تێكۆشــانیان  ئــەو بەشــە  بڵێیــن 
ڕێبەرایەتییەكەیــان و ئیــدارەی كار و بــاری تەشــكیاتی و تەبلیغاتــی و . . .یــان لــە دەرەوەی واڵتــە. 
بەداخــەوە ئــەم بەشــە لــە ئۆپۆزیســیۆن كــە بــە تێكــڕا نوێنەرایەتیــی فكریــی بەشــێكی زۆر لــە كۆمەڵــی 
ئێــران دەكا، ئەزموونێكــی زۆر و مێژوویەكــی دوور و درێــژی لــە خەبــات و تێكۆشــاندا هەیــە، تــا 
ــات و  ــی ئەســڵیی خەب ــە مەیدان ــە. دووری ل ــاڵو و یەك نەگرتووی ــەرش و ب ــێ، پ ــەڵ ب ئێرەشــی لەگ
نەبوونــی پێوەندیــی نیزیــك و ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ خەڵــك و هەســت پێ نەكردنــی ئــەو مەترســییە كــە 
هەڕەشــە لــە ئێســتا و دواڕۆژی هەمــووان دەكا دەســتیان وەدەســتی یــەك داوە و بوونــە هــۆی ئــەوە 
كــە ڕێكخراوەكانــی موخالیفــی ڕێژیــم لــە دەرەوە هەوڵێكــی جیــددی بــۆ لێــك نیزیــك بوونــەوە نــەدەن.
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دوو ســێ ســاڵێكە وەزعەكــە گۆڕانــی بەســەردا هاتــوە. هەمــوو ال هەســت بــە پێویســتیی پێك هێنانی 
بەرەیــەك یــان ئێئتافێــك لــە هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی دێموكــرات و نیشــتمان پەروەر دەكــەن. پێــش 
ئــەو ماوەیــەش و دەتوانیــن بڵێیــن لــە دوا دەیــەی ســەدەی ڕابــردوو بــەم  الوە پێك هەڵپــڕژان و 
شــەڕە قەڵــەم لــە نێــو حیــزب و ڕێكخــراوە ئێرانییەكانــدا كــەم ببــۆوە و ئەگــەر یــەك دوو ڕێكخراوێكی 
نامەســئوولی لــێ دەركەیــن، كەمتــر ڕێكخراوێــك هێــرش بــۆ ســەر حیــزب و ڕێكخراوەكانــی دیكــەی 
ــەوەش كــە  ــە و لەگــەڵ ئ ــاردە تازەی ــەو دی ــوە. لەگــەڵ ئ ــە »ئەركــی شۆڕشــگێڕانە!«ی خــۆی زانی ب
چەندیــن كــۆڕ و كۆبوونــەوە بــۆ گەیشــتن بــە ڕێك كەوتنێكــی ئوســوولی لــە ســەر بەرنامەیەكــی 
هاوبــەش پێــك هاتــوون، هێشــتا ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران تــا گەیشــتن بــە یەكگرتــن )بەداخــەوە( وا دیــارە 

ڕێگایەكــی زۆری لــە پێشــە.
هــۆی ســەرنەكەوتنی هەوڵــەكان بــۆ گەیشــتن بــە پاتفۆرمێكــی هاوبــەش بــە بــاوەڕی ئێمــە لە چەند 
ــە حیــزب و ڕێكخــراو  ــان هــەر دەســتەیەك ل ــەوە كــە هەریــەك ی ــەوە. یەكــەم ئ شــتدا پوخــت دەبێت
و گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆن لــە هەوڵــی ئــەوەدان تەنیــا هاوبیرانــی خۆیــان كــۆ بكەنــەوە و هــەوڵ 
نــادەن لەگــەڵ جیابیرەكانیــش لــە ســەر هێنــدێ ئامانجــی گرنــگ و گشــتی كــە پەســەندی هەمووانــن 
یــەك بگــرن. دووهــەم ئــەوە كــە زۆر لــە هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆن لــە ســەر هێنــدێ مەســەلەی زۆر 
گرنگــی وەك جۆراوجۆریــی پێكهاتــەی كۆمەڵــی ئێــران، ناواقیعــی بیــر دەكەنــەوە و بۆچوونیــان 
ــە دڵ خــواز  ــەو سیســتمە ب ــەر ئ ــووە و ه ــا ئێســتا ب ــە هەت ــە ك ــەر ئەوەی ــش ه ــی دواڕۆژی ــۆ ئێران ب
دەزانــن كــە دوو ڕێژیمــی شاهەنشــاهی و ئیســامی، ئێرانیــان پــێ ئیــدارە كــردوە. ســێیەم شــت 
بۆچوونێكــی دژی حیزبــی و دژی ڕێكخراوەییــە كــە بــە نادروســتی لــە نێــو هێنــدێ لــە كەســایەتییە 
سیاســییەكاندا پەیــدا بــووە. ئــەوان پێیــان وایــە بــەرە یــان ئێئتافێــك كــە دەبــێ دروســت بــێ، تەنیــا 
دەبــێ شەخســییەتەكان بگرێتــە خــۆی و هەقــی نییــە حیــزب و ڕێكخــراوەكان وەربگــرێ. تەنانــەت 
لــەو كاتانەشــدا كــە ڕێبەرانــی ڕێكخراوێــك بــۆ كۆبوونەوەیەكــی هاوبــەش بانگهێشــتن دەكــەن، پــێ 
ــزب و  ــی حی ــەك وەك نوێنەران ــن، ن ــێ وەك كەســایەتی بەشــدار ب ــەوە دادەگــرن كــە دەب لەســەر ئ
ڕێكخــراو. ڕوون نییــە جەبهەیــەك كــە بــۆ وێنــە لــە هــەزار شەخســییەت پێــك هاتــوە چــۆن كارەكانــی 
بەڕێــوە دەبــا و هــەر كام لــەو كەســایەتییانە چەنــدە هێــزی ئینســانی و ئیمكانــی ماڵــی بــۆ كار و بــاری 

خەباتــی هاوبــەش دەتوانــن دابیــن بكــەن.
بــە هەمــووی ئەوانــەوە، فەزایەكــی كــە پێــك هاتــوە جێــگای هومێــدە و دەبــێ كەلكــی لــێ وەرگیــرێ. 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران كــە هەمیشــە یەكێــك لــە ئااڵهەڵگرانــی یەكیەتیــی نێــوان 
هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران بــووە دەبــێ زیاتــر لــە خــۆی مایــە دابنــێ و لــە پێوەندیــی دۆســتانەی 
خــۆی لەگــەڵ زۆربــەی حیــزب و ڕێكخــراوە ئێرانییــەكان، بــۆ لێــك نیزیــك خســتنەوەیان كەلــك 
وەربگــرێ. ئێمــە پێمــان وایــە خاڵــی هاوبــەش لــە نێــوان هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆندا زۆرن و ڕێككەوتن 
ــاری ئیســامی،  ــی كۆم ــی ڕێژیم ــە. پێویســتیی گۆڕین ــەواوی مومكین ــە ت ــەش ب ــەو خااڵن ــە ســەر ئ ل
دابین كردنــی دێموكراســی و ئــازادی، پاراســتنی مافــی مــرۆڤ، دابین كردنــی مافــی نەتەوایەتیــی 
گەالنــی بەش خــوراوی ئێــران، ئازەربایجانــی، كــورد، بەلــووچ، توركەمــەن و عــەرەب لــە ڕێــگای 
فیدرالیــزە كردنــی ئێرانــەوە لەســەر بناغــەی نەتەوەیــی، مێژوویــی، جوغرافیایــی، جیایــی دیــن و 
ئیدئۆلــۆژی لــە دەوڵــەت و بەرامبەریــی تــەواوی مافەكانــی ژن و پیاو بەشــێك لەو خاڵە هاوبەشــانەن 

كــە هیــچ ڕێكخراوێكــی ئــازاد و دێموكــرات ناتوانــێ خۆیــان لــێ الدا و تەنانــەت بەكەمیــان بگــرێ.
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ــری  ــەوە ئۆگ ــە دڵ ــە ب ــەوە ك ــات دەكەین ــرات دووپ ــی دێموك ــرەدا هەڵوێســتی هەمیشــەیی حیزب لێ
پێكهێنانــی بــەرە، یــان ئێئتافێــك لــە نێــو هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی دێموكــرات و پێشــكەوتن خوازی 
ــزە  ــەڵ هێ ــگاو ڕێك خســتن لەگ ــادەی هــاوكاری و هەن ــەو ئامانجــە ئام ــۆ گەیشــتن ب ــن و ب ئێران دای
دێموكــرات و واڵت پارێزەكانیــن. هــەر لــەو كاتــەدا كــە نامانــەوێ بەرنامــەی حیزبــی دێموكــرات ببێتــە 
بەرنامــەی هاوبــەش، ئامــادە نییــن بچینــە نێــو بەرەیــەك كــە پرەنســیپە گشــتییەكانمان بــە تایبەتــی 
دابین كردنــی دێموكراســی و مافــی دیاری كردنــی چارەنووســی گەالنــی زۆر لێ كــراوی لــە بەرنامــەی 
خۆیــدا نەگونجاندبــێ. ســەرەنجام هــەر هاوپەیمانەتییــەك دروســت بــێ دەبــێ ســتراتێژی بــێ و تــا 
وەدی هێنانــی بەرنامەكــەی پێبەنــدی وادە و بەڵێنەكانــی بــێ، نــەك لەژێــر پــەردەی ڕێفرانــدۆم و 

دەنگــی ئــازادی خەڵكــدا واز لــە پەیمــان و بەڵێنەكانــی بێنــێ.

6ـ مەسەلەی كورد:
خەباتــی خەڵكــی كوردســتان لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەدا كــە كوردســتانیان بــە ســەردا دابــەش كــراوە 
هەنــگاوی زۆری بــەرەو پێــش هاویشــتوە. دیــاردەی كــۆچ بــۆ واڵتــان لــە الیــەك و پەرەئەســتاندن 
و پێشــكەوتنی ئامرازەكانــی پێوەنــدی، خەباتــی كــوردی لــە چوارچێــوەی تەســكی چــوار واڵتــی 
كوردنشــین ترازانــدوە و بــە دنیــای ناســاندوە، ئێســتا دەكــرێ بڵێیــن بــە كــردەوە مەســەلەی كــورد 
بۆتــە مەســەلەی بەشــێك لــە دانیشــتووانی زۆر واڵتــی پێشــكەوتووی ســەنعەتی بــە تایبــەت لــە 
ــە  ــی ل ــی گرنگ ــورد قۆناغێك ــەم جــۆرە كێشــەی ك ــادا و ئوســترالیاش. ب ــا و كان ــكا و ئورووپ ئەمری
ــدا لەگــەڵ خــۆی  ــە چوارقوژبنــی جیهان ناســاندن و ســەلماندنی خۆیــدا بڕیــوە و خەڵكێكــی زۆری ل
ــەو مەســەلەیە وەك مەســەلەی نەتەوەیەكــی  ــا ئێســتا ئ ــەوەی بەداخــەوە ت ئاشــنا كــردوە. لەگــەڵ ئ
بێ دەوڵــەت ســەیر دەكــرێ، بــەاڵم بــە جۆرێــك لــە دنیــادا ناســراوە كــە لــە هیــچ كــوێ نائاشــنا و نامــۆ 

نییــە و تەنانــەت دەوڵەتەكانیــش ناتوانــن خــۆ لــە ئاســتیدا گێــل بكــەن.
ــوو  ــە هەم ــر ل ــی بەرزت ــە پلەیەك ــوو بەشــەكانی كوردســتاندا گەیوەت ــە هەم وشــیاریی سیاســی ل
دەورانێكــی پێشــتر و خەباتــی بەكــردەوە بــۆ بەدەســت هێنانی مــاف و ئازادییەكانیــش قۆناغێكــی 
ــەت وەك ئێســتا ڕێ  ــی كوردنشــیندا ق ــژووی واڵتان ــە مێ ــن ل ــرێ بڵێی ــوە. دەك پێشــكەوتووتری بڕی
نەكەوتــوە كــە خەباتــی گەلــی كــورد هــاوكات لــە چەنــد بەشــی كوردســتاندا لەگەشــە و پێشــكەوتندا 
بــێ. ئێســتا چواریەكــە چەرخێكــە كــە ئــەو خەباتــە لــە ســێ بەشــی بنەڕەتــی و گرنگــی كوردســتاندا، 
ــد  ــە ســووریەش هەرچەن ــە و ل ــڤ و زیندوودای ــی ئاكتی ــە حاڵەتێك ــراق ل ــران و عێ ــە و ئێ ــە توركی ل
نەگەیشــتۆتە ڕادەی ســێ بەشــەكەی دیكــە، بــەاڵم بێــداری و وشــیاریی نەتەوەیــی لــە پلەیەكــی 

ــە. بەرزدای
ــی ســەرهەڵدان  ــە حاڵ ــە گشــتی هەمیشــە ل ــە ســەدەی بیســتەمدا ب ــە ل ــراق ك ــە كوردســتانی عێ ل
و خەباتــی نەتەوایەتییــدا بــووە لــە ئاكامــی هــەوڵ و خەباتــی دەیــان ســاڵە و وشــیاریی هێــزە 
سیاســییەكانی كــورد و هەروەهــا هــۆی یارمەتــی دەری دەرەكییــدا، مــاوەی 1٣ ســاڵە حكوومەتێكــی 
كــوردی دامــەزراوە و گەلــی كــورد لــە عێــراق بۆخــۆی بەســەر بەشــێكی نیشــتمانەكەیدا حكوومــەت 
دەكا. خەڵكــی ئــەو بەشــە لــە كوردســتان و هێــزە سیاســییەكانیان بــە تایبەتــی دوو هێــزی ســەرەكی: 
پارتــی دێموكراتــی كوردســتان و یەكیەتیــی نیشــتمانیی كوردســتان لــەو ماوەیــەدا بــە لێ وەشــاوەیی 
بەڕێوەبردنــی كاروبــاری حكوومەتییــان گرتۆتــە دەســت و بــە دامەزراندنــی سیســتمێكی باشــی 
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ئیــداری و كۆمەاڵیەتــی بــە دنیایــان نیشــان داوە كــە ئەگــەر كــورد دەرەتانــی بــۆ بڕەخســێ بۆخــۆی 
ئیــدارەی خــۆی بــكا، ئــەو لێ وەشــاوەییەی تێ دایــە و هیچــی لــە گەالنــی دیكــەی ناوچەكــە كــەم نییــە.
پــاش ڕووخانــی حكوومەتــی »صــدام حســین« لــە عێراقیــش لــە ڕۆژی هەشــتی مارســی 2004دا 
»قانوونــی ئیــدارەی دەوڵەتــی عێــراق بــۆ قۆناغــی گوازتنــەوە« لــە ئەنجومەنــی فەرمانڕەوایــی ئــەم 
واڵتــەدا پەســەند كــرا كــە سیســتمی فێدراڵیــی بــۆ عێــراق پەســەند كــرد و حكوومەتــی هەرێمــی 
كوردســتانی بــە هــەر ســێ دەســەاڵتی ئیجرایــی و قەزایــی و قانوون دانانــەوە بــە ڕەســمی ناســی. 
ناوچــە  تــەواوی  ناســراوە،  بــە ڕەســمی  ئــەم حكوومەتــە  ژێــر دەســەاڵتی  ناوچــەی  هەرچەنــد 
كوردنشــینەكانی عێــراق ناگرێتــە خــۆی و ئەگەرچــی هێشــتا بــۆ پەســەندكرانی ئــەو سیســتمە 
حكوومەتییــە لــە قانوونــی ئەساســیی هەمیشــەیی عێراقــدا كارێكــی زۆر لــە پێش دایــە، بــەاڵم بــە 
ــژووی  ــە سەرتاســەری مێ ــی كــورد ل ــی گەل ــن دەســكەوتی خەبات ــە گەورەتری هەمــوو حیســابێك ب
ئــەم گەلــەدا دەژمێــردرێ. هــەر بۆیــە بەجێیــە لێــرەدا جارێكــی دیكــە دەستخۆشــی بــە خەباتگێــڕان و 

ــن. ــەم بەشــەی كوردســتان بكەی ــە خەڵكــی ئ ــی ل ــن و پیرۆزبای ــی كــورد بڵێی ڕێبەران
دەرچوونــی قانوونــی ئیــدارەی دەوڵەتــی عێــراق هــەم لــە نێــو كــوردان و هــەم لــە الی دوژمنانــی 
ئــازادی و بەختەوەریــی كــوردان دەنگ دانــەوەی خــۆی هەبــوو. لــە ئێــران و توركیــە و ســووریە و 
لــە هــەر شــوێنێكی كــوردی لــێ دەژی ڕێوڕەســمی شــادی و شــایی و پیرۆزبایــی وەڕێ كــەوت و 
وشــیاریی نەتەوەیــی بــە بارتەقــای هەســتی نەتەوەیــی خــۆی نوانــد. لــەو الشــەوە ناحەزانــی كــورد 
و مافــە ڕەواكانــی یەك دەســت و هــاوكات كەوتنــە ســەركوت و كوشــت و كوشــتاری ڕۆڵەكانــی 
گەلــی كــورد. لــە كوردســتانی ئێــران بــە ســەدان كــەس گیــران و ڕەوانــەی زینــدان كــران و چەندیــن 
كەســیش لــە خۆپیشــاندانەكاندا تەقەیــان لــێ كــرا و برینــدار بــوون. بــەاڵم ســەركوتی زیاتــر لــە ناوچــە 
كوردنشــینەكانی ســووریە بــە تایبەتــی لــە قامیشــلی بــوو كــە لــەوێ بــە دەیــان كــورد كــوژران و بــە 
ســەدانی دیكــەش برینــدار بــوون، یــان گیــران و ڕەوانــەی ســیاچاڵەكان كــران. ئــەم ڕووداوە جارێكــی 
دیكــە ســەلماندی كــە كــورد یــەك نەتەوەیــە و دابەش كردنــی ئێســتعماریی كوردســتان هیچــی لــەو 

ڕاســتییە كــەم نەكردۆتــەوە.
ــەك و ناســرانی  ــە الی ــی كــورددا ل ــی گەل ــو كۆمەاڵن ــە نێ ــی ل ــە ســەری وشــیاریی نەتەوەی چوون
بزووتنــەوەی كــورد و داخــوازە ڕەواكانــی لــە الی بەشــێكی گــەورە لــە بیــر و ڕای گشــتیی جیهانــی 
و كــۆڕ و كۆمەڵــە نێونەتەوەییــەكان لــە الی دیكــە، ئــەو هیوایــە بەهێــز دەكــەن كــە ئــەو بزووتنەوەیــە 
و  ناوچەیــی  هێــزە  لێك دانــەوەی  لــە  خــۆی  جێــگای  بــە زوویــی  و  بچــێ  پێــش  بــەرەو  زیاتــر 
نێونەتەوەییەكانــدا بكاتــەوە. بــەاڵم ئەمــە ئەركــی هێــزە سیاســییەكانی كــورد قورس تــر دەكا و لێیــان 
دەخــوازێ چ لــە یــەك یەكــی پارچەكانــی كوردســتان و چ لــە ڕادەی سەرانســەریی كوردســتاندا پتــر 
لێــك نیزیــك بنــەوە و زیاتــر هاوكاریــی یەكتــر بكــەن و لــە بــاری سیاســییەوە هەنگاوەكانیــان ڕێــك 

بخــەن.
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ـ كوردستانی ئێران:
كوردســتانی ئێــران یەكێــك لــە ناوچــە هــەرە لــە دواكەتووییــدا ڕاگیراوەكانــی ئێرانــە. لەژێــر 
دەســەاڵتدارەتیی كۆمــاری ئیســامییدا نــە تەنیــا هیــچ هەنگاوێــك بــۆ قەرەبــوو كردنــەوەی ئــەم 
دواكەوتووییــەی هــەڵ  نەگیــراوە، بەڵكــوو بــە پێــی سیاســەتی كۆمــاری ئیســامی لــە دواكەوتوویــی 
ڕاگیرانەكــەی زیاتــر پــەرەی پــێ  دراوە و فــەرق و جیــاوازی دانــان لــە نێــوان ناوچــە كوردنشــینەكان 
و ناوچەكانــی دیكــەی ئێرانــدا زیاتــر بــووە. لــە بــاری ئابوورییــەوە ســەرمایەگوزاریی گــەورەی 
دەوڵەتــی و دامەزرانــی كارخانــە و ناوەنــدە بەرهەم هێنــەرەكان لــە كوردســتان بەرچــاو ناكــەون 
و تەنانــەت ڕێــگا بــە ســەرمایەگوزاریی گــەورە لــە الیــەن خــودی خەڵكــی كوردستانیشــەوە لــە 
ناوچــە كوردنشــینەكان نــادرێ. بۆیــە بــێ كاری و نەدارییەكــی بەرچــاو بەرۆكــی خەڵكــی كوردســتانی 
گرتــوە و بەشــێكی بەرچــاو لــە خەڵكــی كوردســتان ناچــارن بــۆ پەیداكردنــی كار و وەدەســت هێنانی 
النی كەمــی بژیــوی بنەماڵەكانیــان ڕوو بكەنــە شــار و شــوێنەكانی دەرەوەی كوردســتان یــان پەنــا 

بــۆ كاری تاقــەت پڕووكێــن و پــڕ مەترســی بــەرن.
لــە زۆربــەی ناوچــەكان بــە تایبــەت ناوچــە ســنوورییەكان ڕۆژ نییــە كــە كاســبكاران و كۆڵبــەرەكان 
نەكەونــە بــەر هێرشــی هێزەكانــی ڕێژیــم و ژمارەیەكیــان لــێ نەكوژرێــن یــان نەگیرێــن و زیندانــی 
نەكرێــن و ســەرمایە و دەســت مایەی ژیانیــان بــە تــااڵن نەچــێ. مین ڕێــژ كردنــی مووچــە و مــەزرا 
و كێڵگەكانــی كوردســتان بــەردەوام قوربانــی لــە ڕۆڵەكانــی گەلــی كــورد وەردەگــرێ و هیــچ ناوەنــد 
ــە  ــدا خــۆ ب ــە چێنراوەكان ــەوەی مین ــەم وەزعــە و هەڵ گرتن ــەر ئ ــە بەرانب و ئورگانێكــی دەوڵەتیــش ل

بەرپــرس نازانــێ.
كوردســتان هــەر بــە چــاوی ئەمنیەتییــەوە لــە الیــەن ڕێژیمــەوە ســەیر دەكــرێ و فشــار بــۆ ســەر 
ــە دژی  ــی جۆراوجــۆر ل ــێ مــۆڵ دەدرێ و پیان ــری ل ــزی پت ــێ، هێ ــر دەب ــە ڕۆژ زیات ــك ڕۆژ ب خەڵ
خەڵكــی كوردســتان بەڕێــوە دەچــن. پەرەگرتنــی ئێعتیــاد و باڵوكردنــەوەی مــەواددی موخــەددر لــە 
ــۆ لێك پچڕانــی شــیرازەی  ــە كــە ب ــەو پیانانەی ــەن دەزگا ســەركوتكەرەكانی ڕێژیمــەوە یەكێــك ل الی
كۆمەاڵیەتیــی خەڵكــی كوردســتان بەڕێــوە دەچــن، دووبەرەكــی نانــەوە و ئــاژاوە ســازكردن لــە نێــوان 
خەڵــك بــە تایبــەت لــەو ناوچانــەی كــە پەیڕەوانــی مەزهەبــە جۆراوجــۆرەكان یــا ڕۆڵەكانــی ســەر بــە 

گەالنــی دیكــەی ئێرانــی لــێ دەژیــن، پیانێكــی دیكــەی ڕێژیمــە كــە بەڕێــوە دەچــێ.
ئەگەرچــی كوردســتانی ئێــران تەنانــەت بــە بــەراورد لەگــەڵ ناوچەكانــی دیكــەی ئێرانیــش كەمتــر 
ــۆ ڕەخســاوە،  ــراوی سیاســیی ب ــزب و ڕێكخ ــان و تێكۆشــانی حی ــی پێك هێن ــووان دەرەتان لــە هەم
ئاگایــی سیاســی و وشــیاریی نەتەوەیــی لــەم بەشــەی كوردســتاندا لــە ئاســتێكی بەرزدایــە. هــەر بۆیــە 
ــە  ــە تایبەتــی چاالكــی ل ــاوەڕ و ب لەگــەڵ ڕەخســانی چووكتریــن دەرفــەت بــۆ باڵوكردنــەوەی بیروب
بــواری ئەدەبییــدا، ڕووناكبیرانــی كــورد قۆڵـــی هیممەتیــان لــێ هەڵ ماڵیــوە و وەك پێشــبڕكە لەگــەڵ 
زەمــان بكــەن ڕێــگای مانــگ و ســاڵیان بــە ڕۆژ و حەوتــوو بڕیــوە. ئــەو بزووتنــەوە فەرهەنگییــەی 
بــە تایبەتــی لــە دە-پــازدە ساڵـــی دواییــدا لــەم بەشــەی كوردســتان ســەری هــەڵ داوە، بــە خێرایییــەك 
پــەرەی گرتــوە و چۆتــە پێــش كــە ســەرنج و تەنانــەت ڕێــز و ئافەرینــی ڕووناكبیــران و نووســەران 
و شــاعیرانی كــوردی لــە هەمــوو جێگایــەك و بــە تایبەتــی لــە كوردســتانی عێــراق كــە ڕابردوویەكــی 
دوور و درێــژ و پــڕ دەســكەوتی لــە خزمەتــی زمــان و ئەدەبیاتــی كوردییــدا هەیــە، بــۆ الی خــۆی 

ڕاكێشــاوە.
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بــە شــانازییەوە دەبــێ بگوتــرێ ئەدەبیاتــی كــوردی لــە كوردســتانی ئێــران لەگــەڵ ئــەوەی لەژێــر 
چاودێــری و سانســۆری دەزگا پۆلیســییەكانی كۆمــاری ئیســامی دایە، ئەوەنــدە پــاك و ســەربەرز 
و ڕووســوورە كــە ســەری كــوردی پــێ بــەرز بێتــەوە. كەمتــر ڕێ كەوتــوە نووســین لــە ســێبەری 
دیكتاتۆرییــدا و لــەوەش زیاتــر دەركردنــی ڕۆژنامــە و گۆڤــاری ســەربەخۆ بتوانــێ بەبــێ دانــی 
بــاج دنیــای ڕوونــاك ببینــێ و زۆر جــار دیومانــە فۆرمــی یەكەمــی گۆڤارێكــی نێوەدەوڵەتــی بــۆ 
پێ هەڵــاڵ گوتنــی بــەژن و بــااڵ و ڕەوشــتە بەرزەكانــی! دیكتاتــۆر تەرخــان كــراوە. بــەاڵم قەڵەمــە ئــازا 
و نەترســەكانی كــوردی ئێــران هەرگیــز ڕێگایــان نــەداوە دیكتاتــۆری و كۆنەپەرســتی ســەریان پــێ 

نــەوی بــكا و بــە قەولـــی مەســەلی بەناوبانــگ »شــكاون بــەاڵم نەچەمــاون.«
ڕووناكبیرانــی كــورد زیرەكانــە زۆر ڕێــگا و شــێوەی تازەیــان بــۆ دەربڕینــی هەســتی دەروونیــی 
خۆیــان دیتوونــەوە و بــە تایبەتــی لــە دەرفەتــی تێكــەاڵوی لەگــەڵ ڕووناكبیــران و نووســەرانی 
كــوردی عێــراق ئــەو پــەڕی كەلكیــان وەرگرتــوە، زۆر لــە بەرهەمــە فكرییەكانــی خۆیــان لــەو 
ــی  ــە بیرەوەری ــراق ل ــدی لەگــەڵ كــوردی عێ ــۆ هاوپێوەن ــەوە و ب ــاڵو كردۆت بەشــەی كوردســتاندا ب
كارەســاتەكانی كوشــتار و ئەنفــال و بۆمبارانــی شــیمیاییدا ڕیــزە ڕێوڕەســمێكیان لــە شــارەكانی 
كوردســتانی ئێــران و لــە زانســتگەكانی تــاران و شــارە گەورەكانــی دیكــە ڕێــك خســتوە كــە لەوانــدا 
هــاوكات لەگــەڵ دەربڕینــی هــاودەردی و هاوپێوەنــدی بــۆ كــوردی عێــراق، مەینەتەكانــی كــوردی 

ــی و شــێعرییدا نیشــان داوە. ــا و ئیشــارەی ناســك و وەســتایانەی ئەدەب ــە ئیم ئێرانیشــیان ل
بــە چەشــنێكی گشــتی كوردســتانی ئێــران لــە بەربەرەكانیــی دیكتاتۆریــی مەزهەبییــدا هەمــوو 
كاتێــك نموونــە بــووە و كۆنەپەرســتی هیــچ  كات نەی توانیــوە دەنگــی ئازادی خــوازی لــەم بەشــەی 
واڵتــدا كــپ بــكا، یــان بەرنامــە و سیاســەت و بڕیــارە دژی گەلییەكانــی جێ بەجــێ بــكا. نیزیــك بــە 
چارەكــە ســەدەیەك بەرەنــگاری بــەدژی دڕندانەتریــن پەالمــاری نیزامــی و ئابووریــی كۆمــاری 

ــی كوردســتانە. ــی خەڵك ــی ڕۆڵەكان ــری و ئازایەتی ــدووی خۆڕاگ ئیســامی شــاهیدێكی زین

7ـ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
نفووز، هەڵوێستەكان، ئەركەكان:

نیزیــك بــە شەســت ســاڵە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە پێنــاوی وەدی هێنانــی 
ئامانجەكانــی خەڵكــی كوردســتاندا خەبــات دەكا. لــەو ماوەیــەدا ئــەم حیزبــە بــە هــەزاران ئەندامــی 
لــە ڕێــگای پــڕ شــانازیی تێكۆشــانی ڕزگاری خوازانــەدا شــەهید بــوون و بــە دەیــان هــەزاری دیكــەی 
تووشــی زینــدان و دوورخرانــەوە و ئاوارەیــی هاتــوون. هەمــووی ئەمانــە لــە الیــەك ئــەم حیزبەیــان 
لــە خەباتــی خۆیــدا كاركوشــتەتر و كارامەتــر كــردوە و لــە الی دیكــە ڕێــز و خۆشەویســتیی 
ئەویــان لــە نێــو كۆمەاڵنــی خەڵكــدا بردۆتــە ســەرێ. بــێ لەخــۆ بایــی بــوون دەڵێیــن كەمتــر حیزبێكــی 
كوردســتانی یــان ئێرانــی هەڵ كەوتــوە ئەوەنــدەی حیزبــی دێموكرات لە الی خەڵــــكی خۆی ناســـــراو، 
خۆشــــەویست و جێــگای پشــتیوانی بــێ. ئــەم ڕاســتییە هــەم لــە چەنــد دەرفەتــی كەمــی هەڵبژاردنــی 
ــر و  ــە بی ــش ل ــوە و هەمی ــووە، دەركەوت ــان هەب ــی ئازادی ــی هەڵبژاردن ــك دەرەتان ــە خەڵ گشــتییدا ك
ــدا بــۆ هەمــوو چاودێرێكــی بێ الیــەن بــە ئاشــكرا  بۆچــوون و دەربڕینــی چیــن و توێژەكانــی كۆمەڵ

دەردەكــەوێ.
ــەم  ــن ئ ــی دێموكرات  دای ــی حیزب ــن ســاڵڕۆژی دامەزران ــە دەروازەی پەنجــا و نۆیەمی ئێســتا كــە ل
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حیزبــە لــە یەكێــك لــە سەرفەســڵە ناســك بــەاڵم زێڕینەكانــی مێــژووی خەباتــی خۆیــدا ژیــان بەســەر 
دەبــا. خەڵكــی كوردســتان چ ئەوانــەی ئەنــدام، الیەنگــر یــان دۆســتی حیزبــن و چ ئەوانــە كــە بێ الیەنــن 
و تەنانــەت ئەوانــەی الیەنگــری ڕێكخــراوە سیاســییەكانی دیكەشــن بــۆ هەمــوو مەســەلەیەكی گرنگــی 
ــێ  ــی ل ــە، گلەی ــی هەی ــان لێ ــڕن، چاوەڕوانیی ــی دێموكــرات دەگێ ــۆ هەڵوێســتی حیزب سیاســی چــاو ب
دەكــەن و قســەی دڵـــی خۆیانــی لەگــەڵ دێننــە گــۆڕێ. بەڕاســتی نــەك هــەر هیــچ ڕێكخراوێكــی 
ــۆ شــك  ــی ئەوت ــوو ڕێكخراوێك ــە، بەڵك ــەدا نیی ــەم وەزعییەت ــی ل ــان ئێران ــورد ی ــەی ك سیاســیی دیك

نابەیــن كــە جێگــە و پێگەیەكــی نیزیــك لەوەشــی هەبــێ.
لــە مــاوەی نێــوان دوو كۆنگــرەی دوایــی حیزبــدا لەگــەڵ هەمــوو دژواری و كەنــد وكۆســپەكانی 
ســەر ڕێــگا، پێوەندیــی حیــزب لەگــەڵ كۆمەاڵنــی خەڵــك و بــە تایبەتــی توێــژی ڕووناكبیــر ڕەوتێكــی 
تــازەی بــە خــۆوە دیتــوە. ئێددیعــا ناكەیــن كــە تەشــكیاتێكی پــان و بەریــن و هەمــوو الیەنــی لــە نێــو 
ڕووناكبیــران و خوێندكارانــدا هەیــە، چونكــە شــتی وا لــە ســێبەری سانســۆر و زەبــر وزەنگــدا نــە 
مومكیــن و نــە دروســتە. بــەاڵم هــەق بــە خۆمــان دەدەیــن كــە بڵێیــن ئــەم حیزبــە دروشــم و ئامانــج و 
سیاســەتەكانی بــاش هەڵبــژاردوون و خەڵكــی كوردســتان بــە چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەكانیانــەوە 
ویســت و داخــوازە ڕەواكانیــان لــە بەرنامــەی ئــەم حیزبــەدا دەبیننــەوە. بۆیــە تەنانــەت كەســانێك كــە 
ڕەنگــە هیــچ پێوەندییەكیشــیان بــە حیزبــەوە نەبــێ لەگــەڵ سیاســەت و دروشــمەكانی حیزبــن و وەك 

دەڵێــن: »بالقــوە« ئەندامــی حیزبــن. 
حیزبــی دێموكــرات بــە سیاســەتی دروســت و ئوســوولی و واقعبینانــە لــە نێــو گەالنــی دیكەی ئێران 
ــەڵ  ــردوە. لەگ ــدا ك ــووز و خۆشەویســتییەكی باشــی پەی ــی زۆر لێ كراویشــدا نف ــی گەالن ــە تایبەت ب
زۆربــەی ڕێكخــراوە جۆراوجۆرەكانــی ئۆپۆزیســیۆن لــە ژوورەوە و دەرەوەی واڵت پێوەندییەكــی 
گــەرم و دۆســتانەی هەیــە. هەموویــان بــە ڕێــزەوە بــۆی دەڕوانــن و لەســەر وەزن و توانــا و 
نفــووزی حیســاب دەكــەن. هــەر بۆیــەش بەشــی هــەرە زۆریــان خوازیــاری هــاوكاری و هاوپەیمانــی 
لەگــەڵ ئــەم حیزبــەن. حیزبەكەمــان لــە نێــو هێــزە سیاســییەكانی بەشــەكانی دیكــەی كوردستانیشــدا 
مەوقعییەتێكــی تایبەتیــی هەیــە. بێجگــە لــە بزووتنــەوەی ئیســامی كــە بــە ناهــەق خەیانەتــی بــە 
حیزبــی دێموكــرات كــرد و 7 تێكۆشــەری ئــەم حیزبــەی تەحویلــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران دایــەوە، 
ئــەم حیزبــە لەگــەڵ هیــچ حیــزب و ڕێكخراوێكــی كوردســتانی پێوەندیــی ئاڵــۆز و نێــوان ناخۆشــیی 
نییــە و لــە نێــو هەمــووان بــە حیزبێكــی مەســئوول و بــە پرەنســیپ ناســراوە. بــە دڵنیایــی دەتوانیــن 
بڵێیــن حیزبــی ئێمــە لــە الی كۆمەاڵنــی گەلــی كــورد لــە بەشــەكانی دیكــەی كوردستانیشــدا ڕێــز و 
خۆشەویســتییەكی بەرچــاوی هەیــە و هەمــوو ال بــە یەكێــك لــە كۆڵەكــە ســەرەكییەكانی بزووتنەوەی 

كــوردی دەزانــن.
لــە نێــو كــۆڕ و كۆمەڵــە سیاســییەكانی دەرەوەی واڵتیشــدا حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێــران مەوقعییەتێكــی بەرچــاوی هەیــە. پێوەندیــی حیزبــی دێموكــرات لەگــەڵ واڵتانــی دەرەوە، 
ــە پارتــی  حیزبــە سیاســییەكان و كــۆڕ و كۆمەڵــە نێونەتەوەییــەكان لــە ئاســتێكی بەرزدایــە، جگــە ل
بــە خۆشــییەوە وەك  دێموكراتــی كوردســتان و یەكیەتیــی نیشــتمانیی كوردســتان كــە ئەمــڕۆ 
دەوڵەتێــك ڕەفتاریــان لەگــەڵ دەكــرێ، هیــچ هێزێكــی سیاســیی كــوردی نییــە پێوەندییەكــی هێنــدەی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــی لەگــەڵ دنیــای دەرەوە هەبــێ و بــەو جــۆرە بــە دێموكــرات 

ــە پرەنســیپ ناســرابێ. و ب
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ــە نێــو كوردســتان و ئێــران و دنیــای دەرەوەمــان كــرد،  ئێســتا كــە باســی مەوقعییەتــی حیــزب ل
بەجێیــە هەڵوێســتی ئوســوولیی حیــزب لــە بــارەی هێنــدێ مەســەلەی گرنگیشــەوە بــاس بكەیــن بــۆ 
ــزب دوای  ــە سیاســەتی حی ــی گشــتی ل ــە هێڵـ ــدا و ببن ــان لەســەر ب ــە نەزەری ــەم كۆنگرەی ــەوەی ئ ئ
كۆنگــرەدا. لــە بەشــێكی دیكــەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا هێنــدێ لــە بۆچوونەكانــی حیــزب بــاس كــران. بــەاڵم 

هێنــدێ مەســەلەی دیكــەش هــەن كــە پێویســتە بــە جیــا و بــە ڕوونــی ئاوڕیــان لــێ بدرێتــەوە.
*( پێــش هەمــوو شــتێك هەڵوێســت بەرامبــەر بــە كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە. لــە جێیەكــی دیكــەدا 
گوتمــان وەك پرەنســیپ وتووێــژ لەگــەڵ ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ڕەت ناكەینــەوە، 
بــەاڵم ئەمــە قــەت بــەو مانایــە نییــە كــە ئێمــە لــە بــارەی نێوەرۆكــی ڕێژیمــەوە دوچــاری هیــچ جــۆرە 
ــورد و  ــی ك ــی گەل ــرێ ئاواتەكان ــەم نیزامــەدا دەك ــوەی ئ ــان وایــە لــە چوارچێ ــان پێم ــن ی گومانێكی
گەالنــی دیكــەی ئێــران وەدی بێــن. بۆیــە بــە ڕاشــكاوی و بێ پــەردە هــەر وەك هەمیشــە خوازیــاری 
ڕووخانــی كۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــن و گۆڕانــی ئــەم ڕێژیمــە بــە مەرجــی ســەرەكی بــۆ پێك هاتنــی 
هــەر چەشــنە گۆڕانێكــی قــووڵ بــە قازانجــی جێگیربوونــی ئــازادی و دێموكراســی لــە ئێرانــدا دەزانین.
پێك هێنانــی  پێویســتیی  بــە  تەواومــان  بــاوەڕی  ئۆپۆزیســیۆن  هێزەكانــی  بــە  بەرامبــەر   )*
ڕێك كەوتنێكــی بەریــن لــە زۆربــەی هێــزە دێموكــرات و واڵت پارێزەكانــی ئێــران هەیــە و ئامادەیــن 
لــەو ڕێگایــەدا لــە خۆمــان مایــە دانێیــن و هەنــگاو هەڵێنینــەوە. هــەر لەوكاتــەدا وێــڕای پێ داگرتنــەوە 
لەســەر پرەنســیپەكانمان كــە پێشــتر باســمان كــردن، بایەخێكــی زیاتــر بــە هــاوكاری و نیزیكــی 
لەگــەڵ دوو دەســتە لــە هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆن دەدەیــن: ئۆپۆزیســیۆنی نێوخــۆی واڵت بــە گشــتی و 
ئــەو هێــزە سیاســییانە كــە وەك خۆمــان نوێنەرایەتیــی ئــاوات و ئامانجەكانــی گەالنــی بەش خــوراوی 

ئێــران دەكــەن.
*( لــە بــارەی كوردســتانی ئێــران و هێــزە سیاســییەكانییەوە بــە دڵــەوە باوەڕمــان بــە پێویســتیی 
كاركــردن بــۆ گەیشــتن بــە پاتفۆرمێــك بــۆ هــاوكاری و خەباتــی هاوبەش لە پێناوی وەدەســت هێنانی 
مافەكانــی خەڵكــی كوردســتاندا هەیــە، بــۆ ئــەو مەبەســتەش هەوڵــی زۆرمــان داوە، بــەاڵم هــەر لــەو 
كاتــەدا پێمــان وایــە لــە هــەر یەكگرتــن و هاوپەیمانەتییەكــدا دەبــێ ڕیــزە ئەســڵێك لــە بەرچــاو بگیرێــن. 
بــۆ وێنــە دەبــێ هــەوڵ بــدرێ ئەوەنــدەی بگونجــێ هیــچ ڕێكخراوێكــی سیاســیی حــازر لــە مەیدانــی 
تێكۆشــانی سیاســیی ئەمــڕۆی كوردســتاندا پشــت گوێ نەخــرێ، مەگــەر لــەو حاڵــەدا كــە ڕێكخراوێــك 
بۆخــۆی لەگــەڵ ئامانجــە هاوبەشــەكان نەگونجــێ یــان حــازر نەبــێ لەگــەڵ ئەوانــی دیكــە هــاوكاری 
بــكا. هەروەهــا پێمــان وایــە ڕێبەرایەتیــی هــەر یەكیەتییــەك كــە بــە هــەر ناوێــك پێــك دێ پێویســتە 

ئاوێنــەی وەزن و هێــز و توانــای هەمــوو ئــەو ڕێكخراوانــە بــێ كــە تێیــدا دەبــن بــە ئەنــدام.
*( هەڵوێســتمان بەرامبەر بە كوردی بەشــەكانی دیكەی كوردســتان و ڕێكخراوە سیاســییەكانیان 
هــەر وەك خۆیەتــی. ئێمــە گەلــی كــورد و كوردســتانی ئێــران بــە بەشــێك لــە گەلێــك و نیشــتمانێكی 
گەورەتــر دەزانیــن. هــەر لــەو كاتــەدا هەلومەرجــی ژێئۆپۆلیتیكیــی ناوچەكەمــان بــاش تێ دەگەیــن و 
باوەڕمــان وایــە كــە هــەر بەشــێكی كوردســتان حیــزب و ڕێكخــراوی تایبەت بە خــۆی و بزووتنەوەی 
ــك و ســتراتێژی و دۆســت  ــی تاكتی ــە هەڵبژاردن ــە ل ــە ك ــە خــۆی هەی ــەت ب ــەی تایب ڕزگاری خوازان
و دوژمنــدا بۆخــۆی ســەربەخۆ بڕیــار دەدا. هیــچ هێزێكــی كوردســتانی حەقــی نییــە دەســت لــە 
كاروبــاری بەشــێكی دیكــەی كوردســتان وەر بــدا، ئەنــدام بۆخــۆی لــە نێــو دانیشــتووانی بەشــەكانی 

دیكــەدا پەیــدا بــكا، یــان حیزبــی دەســكردی خــۆی بــۆ بەشــێكی دیكــە قــوت بكاتــەوە. 
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هــەر لەوكاتــەدا پێمــان وایــە هێــزە سیاســییەكانی كــورد ئەركــی هاوبــەش و قازانجــی هاوبەشــیان 
هەیــە و دەتوانــن پێكــەوە ســتراتێژیی هاوبــەش و پرەنســیپی هاوبــەش دابنێــن و پەیڕەویــی لــێ بكەن. 
دەبــێ لــە كاتــی تەنگانــەدا بــە فریــای یەكتــری بگــەن و بــە چاوپۆشــی لــە هەڵوێســتی حكوومەتەكانــی 

حاكــم بەســەر كوردســتاندا هــاودەرد و خەم خــۆری یەكتــر بــن.
*( دەر بــارەی شــێوەكانی خەبــات بــۆ وەدی هێنانــی مافەكانــی خەڵكــی كوردســتان حیزبــی 
دێموكــرات وەك هەمیشــە شــێوەی ئاشــتی خوازانەی خەبــات بــە شــێوەی هــەرە دڵ خــواز دەزانــێ. 
بــەاڵم هــەر لــەو كاتــەدا هیــچ شــێوەیەك لــە خەبــات لەوانــە خەباتــی چەكدارانــە ئەگــەر زەروورەتــی 

ــەوە.  ــێ ڕەت ناكات ــە دروســتی دابن ــی ب ــی و مەكان زەمان
*( لــە ڕادەی جیهانییــدا حیزبــی دێموكــرات خــۆی لــە بــەرەی ئاشــتی و ئــازادی و دێموكراســییدا 
دەبینــێ. بــە پێــی ئیمــكان لەگــەڵ هێــزە دێموكــرات و ئینسان دۆســتەكان بــۆ نەهێشــتنی زوڵــم و بێــداد 
و دیكتاتــۆری و شــەڕ و ئــاژاوە و بــە تایبەتــی بــەاڵی هــەرە ماڵ وێران كــەری ئــەم ســەردەمە واتــە 
پەتــای تێرۆریــزم بــە هەمــوو نەوعەكانــی ئیســامی! و نائیســامی و دەوڵەتــی و نادەوڵەتییــەوە 
ــە قازانجــی گــەل و  ــاوەدا هیــچ بیانوویــەك ناناســێ و هیــچ شــتێك جگــە ل ــەو پێن هــاوكاری دەكا. ل

نیشــتمان خــەت و ڕێبــازی بــۆ دیــاری نــاكا.

دروشمی ستراتیژی: 
هەرچەنــد تــا ئێســتا دروشــمی ســتراتێژیی حیزبــی ئێمــە، دێموكراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری 
بــۆ كوردســتانە، بــەاڵم ئــەو ڕاســتییەش هەرگیــز لــە بەرچــاوی حیزبەكەمــان ون نەبــووە كــە 
باشــترین شــێوە بــۆ چارەســەریی مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە چوارچێــوەی ئێرانــدا، فێدرالیزمــە. ئــەم 
مەســەلەیە هــەم لــە الیــەن ڕێبــەری مەزنمــان دوكتــور قاســملوووەوە نزیــك بــە چــل ســاڵ لەمــە پێــش 
لــە كتێبــە بەناوبانگەكەیــدا ئامــاژەی پــێ كــراوە و هــەم دواتریــش لــە كۆنفرانســی ســێهەمی حیزبــدا 
)1٣٥0( باســی لــێ كــراوە و، هــەم لــە نامــەی خاكەلێــوەی 1٣٥٨ـــی حیزبیــش بــۆ خومەینییــدا پێــی 
لەســەر داگیراوەتــەوە. هێنــدێ جاریــش لــە ڕۆژنامــەی »كوردســتان« ئۆرگانــی كومیتــەی ناوەندیــی 

حیزبیشــدا ڕەنگــی داوەتــەوە.
بــەو پێیــە حیزبــی ئێمــە نــە قــەت خودموختــاری بە تاكە شــێوە و گونجاوترین ڕێگا بۆ چارەســەری 
مەســەلەی میللــی لــە ئێرانــدا زانیــوە و نــە بەرامبــەر بــە ناســین و لەبــار بوونــی فێدرالیــزم بێگانــە 
ــە داهاتووشــدا دەبێتــە هــۆی هەڵگرتنــی  ــا ئێســتا و ل ــەو بــاوەڕەدا بــووە ئــەوەی ت بــووە، بەڵكــوو ل
دروشــمێك یــان گۆڕینــی دروشــمێكی هەڵگیــراو، زیاتــر كــەش و هــەوای سیاســیی نێونەتەوەیــی و 
چۆنیەتیــی ســەیر كردنــی مافــی گــەالن لــە الیــەن خــودی گەالنــی ئێرانــەوە و باوبوونــی ڕێگاچــارەی 
ئــەو جــۆرە مەســەالنە لــە بیــر و ڕای گشــتیی جیهانییــدا كــە ئەویــش بــە هــۆی پســپۆڕان و خــاوەن 

نەزەرانــی ئــەو بــوارەوە دێتــە گــۆڕێ.
ئێــران واڵتێكــی فــرە نەتەوەیــە و زیاتــری ڕۆڵەكانــی ئــەو نەتەوانــە لەگــەڵ مافــە نەتەوایەتییەكانــی 
ــێ  ــان ت ــی خۆی ــە نەتەوایەتییەكان ــی ماف ــۆ دابین بوون ــە شــێوەی جۆراوجــۆر ب ــان ئاشــنان و ب خۆی
دەكۆشــن. لــە وەزعێكــی ئەوتــۆدا حیزبێكــی وەك حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ناتوانــێ 
لــەو بــاوەڕەدا بــێ كــە ئەگــەر لــە ئێرانێكــی تەنانــەت دێموكراتیكــدا مافــی گەلــی كــورد بــە شــێوەی 
خودموختــاری دابیــن بكــرێ، بــەاڵم گەالنــی دیكــەی ئێــران لەژێــر ســتەم و بێ مافییــدا بمێننــەوە، ئــەو 



285

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

دێموكراســییە تــەواوە و ئیــرادی پــێ واریــد نییــە!
جگــە لــەوە لــە دنیــای ئــەم ســەردەمەدا و لــە هــەر جێگایــەك كــە بــاس لــە بوونــی گەلێكــی بن دەســت 
دەكــرێ و ڕێگاچــارەی بــۆ پێشــنیار دەكــرێ، كەمتــر بــاس لــە خودموختــاری دەكــرێ، بەڵكــوو 
فكــری غاڵــب فێدرالیزمــە كــە بــە شــێوەیەكی ئەمڕۆیــی و جیهانگیــر بــۆ چارەســەری مەســەلەی 
میللــی لــە واڵتێكــی چەنــد نەتەوەییــدا پێشــنیار دەكــری. شــێوەیەك كــە هــەم بــە یەكــەوە ژیانــی 
گەالنــی پێك هێنــەری واڵت بــە شــێوەیەكی دڵ خوازانــە مســۆگەر دەكا و هــەم گەالنــی ئــەو واڵتــەش 
دەبنــە خاوەنــی مافــە نەتەوایەتییەكانــی خۆیــان و لــە هەمــان كاتیشــدا نوێنەرانــی ئــەو گەالنــەش لــە 
دەســەاڵتی ناوەندییــدا بەشــدار دەبــن. شــتێك كــە ڕەنگــە لــە خودموختارییەكــی پڕنێوەرۆكیشــدا تــا 

ئــەو ڕادەیــە مســۆگەر نەبــێ.
مەســەلەیەكی دیكــە كــە لــەم پێوەندییــەدا پێویســتە لــە بەرچــاو بــێ، ئەوەیــە كــە بەشــێكی بەرچــاو 
لــە واڵتانــی جیهــان، ئەوانــەی كــە خاوەنــی خاكێكــی بەریــن و حەشــیمەتێكی زۆرن، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
كــە چەنــد نەتــەوەی جیاوازیــان تێــدا ناژیــن، بــۆ باشــتر بەڕێوەبردنــی واڵت و پێ ڕاگەیشــتنی 
لــە  ناوچەییــدا  دەســەاڵتی  چەنــد  بەســەر  دەســەاڵت  دابەش كردنــی  و  ڕێكوپێك تــر  و  هاســانتر 
سیســتمی فێدرالیزمــی ئیــداری كەلــك وەردەگــرن. واڵتــی ئێمــەش كــە لــە قــەدەر واڵتانــی دەوروبەری 
خــۆی و واڵتانــی ناوچــە بــە گشــتی، هــەم واڵتێكــی پــان و بەریــن و هــەم خاوەنــی حەشــیمەتێكی 
زۆرە، ئەگــەر بــە شــێوەی فێدرالیــزم لەســەر ئەساســی نەتەوەیــی و جوغرافــی بەڕێــوە بچــێ، جیــا 
لــەوە كــە دەتوانــێ دێموكراســییەكی واقیعی تــری تێــدا ســەقامگیر بــێ و گەالنــی ئێــران بــە مافــە 
نەتەوایەتییەكانیــان بگــەن، لــە بــاری ئیدارییشــەوە؛ زەمینــەی باشــتر بەڕێوەچــوون و ئیدارەكردنــی 

لەبارتریشــی بــۆ دەڕەخســێ.
بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەم ڕاســتییانە و زۆر ڕاســتیی حاشــا هەڵنەگری دیكــەش، بەجێیە كۆنگرەی 

1٣ی حیزب، دروشــمی ســتراتێژیی خۆی لە خودموختارییەوە بۆ فێدرالیزم بگۆڕێ.
هــەر وەك لــە پێشــەوە باســمان كــرد، حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــە نێــو خەڵكــی كوردســتان 
و ئێــران و حیــزب و ڕێكخــراوە كوردســتانی و ئێرانییــەكان و كــۆڕ و كۆمەڵــە جیهانییەكانــدا جێگــە 
و پێگەیەكــی شــیاوی هەیــە و هەڵوێســتە سیاسییەكانیشــی ئەگــەر بــە دڵـــی هێندێــك الیەنیــش نەبــن 
ــێ دەكــرێ و  ــەوە پێشــوازییان ل ــە پێوەندی دارەكان ــە الیــەن زۆربــەی خەڵكــی كوردســتان و الیەن ل
بــە پەســەند دادەنرێــن. دیــارە بوونــی ئــەو مەوقعییەتــە ئەركــی حیزبــی دێموكــرات قورس تــر دەكا. 
ئــەم حیزبــە بــۆ پاراســتنی ئــەو جێگــە و پێگەیــە كــە هەیەتــی دەبــێ هــەوڵ بــدا هەمیشــە لــە بــەرەو 
پێش چــوون و پێشــكەوتندا بــێ. تەنیــا شــانازی بــە دەســكەوتەكانی ڕابــردوو ناتوانــێ حیزبێــك، 
ڕێكخراوێــك یــان دەوڵەتێــك لەســەر پــێ ڕاگــرێ، بەڵكــوو دەبــێ هەمیشــە لــە نــوێ بوونــەوە و 
گەشــەكردندا بــێ، تــا بتوانــێ خــۆی لەگــەڵ هەلومەرجــی نوێــدا ڕێــك بخــا. لــەم پێوەندییــەدا دەبــێ: 
ـ تــێ بكۆشــین پێوەندیــی نێــوان حیزبــی دێموكــرات و كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان ڕۆژ لــە ڕۆژ 
ــەراورد لەگــەڵ ســااڵنی  ــە ب ــن ب ــە دەكــرێ بڵێی ــە ئێســتا هەی ــە ك ــەو پێوەندیی ــن. ئ ــەو بكەی ــر پت زیات
ــەك هــەر  ــەوە ن ــە هەمــوو كــەس باشــتر دەزانیــن كــە ئ ــەاڵم خۆمــان ل پێشــتر بــاش و بەربــاڵوە. ب
بــە ڕادەی پێویســت نییــە، بەڵكــوو بــۆ هەلومەرجــی ئێســتا لــە النی كەمــی پێویســتیش كەمتــرە. 
پێوەنــدی بــە نامــە، بــە فاكــس، بــە تەلەفــوون، بــە پۆســتی ئێلێكترۆنــی، بــە نــاردن و هاتنــی پەیــك 
هەموویــان باشــن. بــەاڵم هیــچ شــتێك جێــگای پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ ناگرێتــەوە. ڕاســتییەكەی ئەوەیە 
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ڕێبەرایەتیــی حیــزب پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ خەڵــك و ژوورەوەی واڵت كەمــە. ئــەوە كاری 
ــەڵ و  ــو كۆم ــە ڕاســتییەكانی نێ ــك ل ــی حیزبێ ــێ ڕێبەرایەتی ــە دەتوان ــە ك ــە نیزیكەوەی ڕاســتەخۆ و ل
ــە ویســت و داخوازەكانــی خەڵــك ئــاگادار بــكا، تــا بتوانــێ باشــترین و گونجاوتریــن سیاســەتیان  ل
لەســەر دابنــێ و بەرنامــەی گونجــاو بــۆ پیادەكردنــی دابڕێــژێ. كەوایــە پێویســتە لــە نیزیــك بوونــەوە 

و پێوەندیــی ڕاســتەخۆ لەگــەڵ خەڵكــدا پێشــبڕكێ لەگــەڵ یەكتــر بكەیــن.
لــە الوانــی  ـ بەشــی زۆری ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، 
خوێنــدەوار و ڕووناكبیــر پێــك هاتــوە. ئەوانــە تینــووی شــتی تــازە و فێربــوون و فێركردنــن. 
پێویســتە حیــزب بەوانــە زیاتــر ڕابــگا، بەرنامەیــان بــۆ دابنــێ، لــە بــاری فكــری و سیاســییەوە 
ــازی پــەروەردە كــردن و  ــە دانانــی خــەت و ڕێب ــر ل ــە هەمــووی زیات ــكا و ل ــان بــۆ دابیــن ب خۆراكی
ڕاهێنانــی تەشــكیاتی و فكرییــدا كۆمەگیــان لــێ وەرگــرێ، بەشــداریان بــكا و نەخشــیان پــێ بســپێرێ. 
بــەرەی تــازە زمانــی بــەرەی تــازە دەزانــێ، تێــی دەگا و تێــی دەگەیەنــێ، كــە وا بــێ پێویســتە 
ئەزموونــی گەورەكانمــان لەگــەڵ ئێنێــرژی و شــێوەكاری الوەكانمــان تێكــەڵ كەیــن و بــۆ ڕاكێشــانی 

هەمــوو توێژەكانــی كۆمــەڵ بــۆ الی خەبــات و تێكۆشــان بــە كاری بگریــن.
ـ ئــەو ئەســڵە كــە دەڵـــێ هیــچ كــەس هەمــوو شــتێك نازانــێ و بــە هەمــووان هەمــوو شــتێك دەزانــن 
دەبــێ لــە هەمــوو كارە فكرییــەكان و لــە سیاســەت دانانــدا هەمیشــە ڕێنوێنمــان بــێ. دەبــێ پتــر لــە 
ــا بەرپرســایەتییەكانمان تاكەكەســی  ــن و تەنی ــك وەربگری ــەڵ كەل ــەڵ و كاری بەكۆم ــی بەكۆم ئەقڵـ
بــن، ئەویــش بــۆ ئــەوەی هــەر كــەس چوارچێــوەی ئــەرك و دەســەاڵتەكانی بزانــێ و دەرەتانــی 

لێ پرســینەوە هەبــێ.
ــر  ــە چاالكت ــەخ دان ب ــە شــێوەیەكی تایبەتــی پــێ لەســەر پێویســتیی بای ــەم بەشــەدا پێویســتە ب ـ ل
ــەی  ــە خەباتــی ڕزگاری خوازان ــە گشــتی ل ــی و ب ــە كار و تێكۆشــانی حیزب ــان ل ــی نەخشــی ژن كردن
خەڵكــی كوردســتاندا دابگریــن. هەموومــان دەزانیــن لــە دوو دەیــەی دواییــدا ئاگایــی و ئازایــی ژنانــی 
ئێــران و نەخشــی كاریگەریــان لــە خەباتــی دژی دیكتاتۆرییدا ســەرنجی كــۆڕ و كۆمەڵە جیهانییەكانی 
بــۆ الی خــۆی ڕاكێشــاوە. درانــی خەاڵتــی ئاشــتیی نۆبێــل بــە خانمــی »شــیرین عبــادی« لــە ڕاســتییدا 
پاداشــێكی ســەمبولیك و ڕێــز لێ نانێــك بــۆ ئــەو هەمــوو فیداكارییــە بــوو كــە ژنــان لــە ئێرانــی ژێــر 

دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســامییدا لــە خۆیــان نیشــان داوە. 
ــە  ــەو خۆڕاگــری و فیداكاریی ــەك هــەر بەشــێكی چــاالك ل ــان ن ــۆرەی خۆی ــە ن ــی كوردیــش ب ژنان
ــك  ــەی نیزی ــی چەكداران ــڕ شانازی تریشــیان لــە دیفاع ــر و پ ــی دوورت ــوون، بەڵكــوو ڕابردوویەك ب
بــە بیســت ساڵـــی خەڵكــی كوردســتان بەرامبــەر بــە پەالمــاری كۆنەپەرســتییدا هەیــە. نــاوی دەیــان 
ــوون،  ــدا بەشــدار ب ــە ئازادیی ــاع ل ــە دیف ــرا پێشــمەرگەكانیان ل ــە شــانی ب ــە شــان ب و ســەدان ژن ك
تووشــی برینــداری و بەدیــل  گیــران و ئەشــكەنجە و ئــازار هاتــوون و تەنانــەت لــە بەرەكانــی شــەڕ 
یــان لــە مەیدانەكانــی تیربارانــدا شــەهید بــوون، لــە ئاســمانی خەباتــی گەلەكەمانــدا بــۆ هەتــا هەتایــە 

دەدرەوشــێتەوە. 
ــە  ــران ل ــی كوردســتانی ئێ ــی دێموكرات ــە حیزب ــن ك ــەو ڕاســتییە بنێی ــێ ل ــێ پ ــە دەب ــرەدا ئازایان لێ
پێوەنــدی لەگــەڵ بەشــدار كردنــی ژنــان لــە كار و تێكۆشــان و بــە تایبەتــی بەرپرســایەتییدا كــەم كار 
بــووە. ڕاســتە زۆر كەنــد و كۆســپی ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی و سروشــتی هــەن كــە دەرەتانــی 
بەشــدارییەكی بەرچــاوی ژنــان لــە تێكۆشــانی سیاســییدا بەرتەســك دەكەنــەوە، بــەاڵم ئێمــە ناتوانیــن 
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كەم كارییەكەمــان بــەو كەنــد و كۆســپانە پاســاو بدەیــن. بــە ڕاشــكاوی دەڵێیــن لــە بــاری ئوســوولی 
و بەرنامەییــەوە حیــزب لــە بــارەی ژنانــەوە كەموكووڕییەكــی نییــە. كەچــی كــە دێتــە ســەر كــردەوە 
و بەشــدرایی بــە كــردەوەی ژنــان، مەســەلەكە زۆر فــەرق دەكا. بــا بــە چاوێكــی ئــاوەاڵوە ســەرنجی 

ئــەم واقعیەتــە بدەیــن: 
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم كۆنگرەیــە بــە تەنیــا لــە ئەندامانــی ئاشــكرای حیــزب پێــك هاتــوە، بەداخــەوە 
ڕادەی بەشــداریی ژنــان لــە ٥.7%ی ئەندامانــی كۆنگــرە تــێ ناپــەڕێ. لــەوە ســەیرتر، لــە نێــو دەیــان 
نوێنــەری كۆنگــرە كــە لــە واڵتانــی ئــازاد و دێموكراتــی بێگانــەوە گەڕاونــەوە بــۆ نموونــەش تاقەژنێــك 
بەرچــاو ناكــەوێ. بــە ڕاشــكاوی دەبــێ بگوتــرێ ئەمــە بــۆ حیزبــی دێموكــرات ناتەواوییەكــی گەورەیە. 
كــە وا بــێ بــا ئــەم كۆنگرەیــە بڕیارێكــی نــوێ لــەو بارەیــەوە بــدا و هەمووشــمان بەرامبــەر بــە 
كۆنگــرە، بەرامبــەر بــە ژنــان و بەرامبــەر بــە بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی گەلەكەمــان بەرعــۆدە 
بیــن كــە قۆناغێكــی تــازە لــەو پێوەندییــەدا دەســت پێ بكەیــن، قۆناغێكــی پــڕ كار و چاالكــی و هەســتی 
مەســئوولییەت كــە ســاڵ بــە ســاڵ لــە ئامانجــی بەرامبەریــی ژنــان و پیــاوان لــە مــاف و ئەركــە 

سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانــدا نیزیكترمــان بخاتــەوە. 
ـ پێوەندیــی نێــوان ئۆرگانەكانــی ســەرێ و خــوارێ یــان ڕێبــەری و بەدەنــە لــە حیزبــدا پێوەندیــی 
بااڵدەســت و ژێردەســت نییــە، پێوەندییەكــی ئۆرگانیكــە كــە هەمــوو بەشــەكانی پێویســتییان بــە 
یەكتــر هەیــە و یەكتــر تــەواو دەكــەن. بۆیــە دەبــێ ڕێبــەری لــە پێوەندیــی هەمیشــەیی و ڕاســتەوخۆ 
لەگــەڵ بەدەنــەدا بــێ، پرســی پــێ بــكا، نــەزەری لــێ بخــوازێ، ڕێــگای پرســین و پێشــنیار و ڕەخنــە 
گرتنــی پــێ بــدا و لــە مەســئولییەتدا بەشــداری بــكا. بەدەنــەش نابــێ بێ تەفــاوەت بــێ، پێویســتە لەگــەڵ 
وە بەرچــاو گرتنــی ئــەو پــەڕی دیســیپلین و پاراســتنی حورمەتــی تەشــكیاتی، هەمیشــە خــۆی بــە 
شــەریكی بڕیــارەكان بزانــێ، لێیــان بپرســێ و لــە ڕێــگای ئوســوولییەوە لــە ڕێبەرایەتــی بپرســێتەوە. 
حیــزب ســەربازخانە نییــە فەرمانــدە و ســەربازی هەبــێ. نەزمــی حیزبــی دەبــێ پتەوتــر لــە نەزمــی 
ــوو  ــۆ خــوارێ هەم ــە ســەرێ ب ــە و ل ــی ئاگایانەی ــەدا نەزمێك ــەر لەوكات ــەاڵم ه ــێ، ب ســەربازخانە ب
شــەریكی بڕیــارن. تەنیــا زامــن بــۆ ئــەوەی ڕێبەرایەتــی بــاش بڕیــار بــدا، بــاش عەمــەل بــكا و قابیلــی 

ــە. ــەی بەدەنەی ــری و لێ پرســینەوەی ئاگایان ــێ، چاودێ لێ پرســینەوە ب
ـ تەبلیغاتــی حیــزب، نووســراو و بیســراوی، پێشــكەوتنی بەرچــاوی بەخۆیــەوە دیــوە. بــەاڵم 
دیســان واڵمــدەر نییــە، خەڵــك و بــە تایبەتــی الوان شــتی زیاتــر و تازەتریــان دەوێ. پێویســتە پێــش 
خســتنی ئــەو بەشــە لــە كاری حیزبــی لــە هەمــوو بوارەكانــی فكــری و تەكنیكــی و ئامــادە كــردن و 
ــدان بــۆ دەست ڕاگەیشــتن  باڵوكردنــەوەدا ئــەرك و مشــووری هەمیشــەییمان بــێ. هــەر وەك هەوڵ
بــە ئامــرازی نوێتــری كاری تەبلیغاتــی دەبــێ بێ پســانەوە درێــژە بــدرێ. ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن لــەو 
پێوەندییــەدا هەنــگاوی باشــمان نــاوە و لــە ئامانــج نیزیــك بووینــەوە. بــەاڵم لــە بیرمــان نەچــێ كــە 
ئــەو كارە و تەكنیكەكــەی هەمــوو ڕۆژێ لــە گــۆڕان و بــەرەو پێــش چوون دایــە. هــەر ڕۆژێــك غافــڵ 

بــوون دەتوانــێ ڕێــی ســاڵێكمان وەدوا بخــا.
ـ پێوەندییــە سیاســی و دیپلۆماســییەكانمان هــەر چەنــدی بــاش و بەرباڵویــش بــن نابــێ ڕازییمــان 
بكــەن. ئەمــڕۆ چارەنووســی هیــچ گــەل و واڵتێــك تەنیــا بــە ئیمكاناتــی خۆیــی دیــاری ناكــرێ. 
پێوەندییەكانــی دنیــای ئەمــڕۆ هێنــدە ئاڵــۆز و تێك چــڕژاون كــە نــەك هــەر هێــزە بچووكــەكان و 
ــەورەكان  ــە پشــتگیریی دەســەاڵتدارە گ ــا پێویســتیان ب ــی كەم دەســەاڵت و كەم توان ــان و گەالن واڵت
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هەیــە، بەڵكــوو مەزنتریــن دەوڵــەت و واڵت و دەســەاڵتەكانیش لــە زۆر بــارەوە پێویســتییان بــە 
ــێ تەكانێكــی باشــتر  ــەدا دەب ــەو حاڵ ــە. ل ــەكان هەی ــە ناوچەییی ــزە بچووك ــی هێ ــی و هاوكاری یارمەت
بــە كاری پێوەندییەكانمــان بدەیــن، بەرنامــەی بــۆ دابنێیــن و تــێ بكۆشــین جێــگای خۆمــان و 

مەســەلەكەمان و گەلەكەمــان لــە هاوكێشــە جیهانــی و ناوچەیییەكانــدا بكەینــەوە. 

سەركەوێ كۆنگرەی سێزدەهەمی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ساڵو لە گیانی پاكی دامەزرێنەران و ڕێبەرانی شەهیدی حیزب و لە سەرووی هەموویانەوە

پێشەوا قازی محەممەد و دوكتور قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندی
ساڵو لە گیانی نەمری شەهیدانی حیزب و گەل بە تایبەتی شەهیدانی نێوان

دوو كۆنگرەی 12 و 1٣ی حیزب
ــی كوردســتانی  ــی دێموكرات ــای حیزب ــز و توان ــی كــورد ســەرچاوەی هێ ــی قارەمان ــە گەل ســاڵو ل

ئێــران
ساڵو لە ژنان و پیاوانی تێكۆشەری ڕێگای ئازادی و دێموكراسی لە ئێراندا

بەرقەرار بێ ئازادی و دێموكراسی و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی لە ئێران و جیهاندا
سەركەوتن بۆ خەباتی گەالنی زۆر لێكراوی ئێران

لە پێناوی وەدست هێنانی مافە نەتەوایەتییە ڕەواكانیاندا
سەر كەوێ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

پێشڕەوی خەباتی ڕزگاریخوازانەی خەڵكی كوردستان
***

په یامەکانی کۆنگره ی سێزده هه می حیزب

په یامی کۆنگره ی سێزده هه می حیزب، بۆ بزاڤی شۆڕشگێڕانه  و
پێکهاته شکێنی خوێندکاری به  بۆنه ی ساڵڕۆژی ١8ی پووشپه ڕه وه  

خوێندکارانی ئازادیخواز و شۆڕشگێڕ!
هاوڕێیانی سه نگه رگرتوو له  زانستگا دژی سه ره ڕۆیی مه زهه بی! 

ســێزده هه مین کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی پێشــڕه وی خه باتــی 
میللی–دێموکراتیکــی گه لــی کــورد، لــه  کاتێکــدا به ڕێــوه  چــوو، کــه  گه النــی وه زاڵــه  هاتــوو لــه  ســته م 
ــی 1٨ی پووشــپه ڕ  ــۆ ناڕه زایه تی ده ربڕین ــان ب ــدا، خۆی ــی به ســه ر واڵته که مان ــی مه زهه ب و دیکتاتۆری
ســاڵڕۆژی کوشــتار و ســه رکوتی ڕۆڵــه  خوێندکاره کانیــان بــه  ده ســتی شه و په ر ســتانی تــواوه وه  لــه  
ویایه تــی نه زانییــدا ئامــاده  ده کــه ن، ڕۆژێ کــه  سیســتمی پاشــڤه ڕۆ و سه ده نێوه ڕاســتیی کۆمــاری 
ــازادی، کو لتــوور  ــه ک زانســت، ئ ــازی له ت ــه  زۆرانب ــدا که وت ــه  به رچــاوی بیــروڕای جیهان ئیســامی ل

و شارســتانییه تی مرۆڤایه تــی. 
ــر  ــه  مــاوه ی پت ــدکاری، ل ــه وه ی شۆڕشــگێڕانه ، پێکهاته شــکێن و دێموکراســی خوازی خوێن بزووتن
لــه  نیــو ســه ده  خه بــات دژی سیســتمه  ئازادی کــوژ و کۆنه په رســته کانی زاڵ به ســه ر واڵته که مانــدا، 
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بــه رزه   چه مکــه   بــه   دان  بایــه خ  ئاگایــی،  وه ک  پاڕامیترگه لێکــی  هــۆی  کــه  بــه   ســه لماندوویانه   
مرۆڤایه تییــه کان و بــه  که لکوه رگرتــن لــه  هێــز و وزه ی الوێتــی، خاوه نــی پوتانســیه لێکی مــه زن 
ــا ئێســتا، بــه  شــێوه یه کی ده رهه ســت، پشــتیوانی ڕاســته قینه ی  بــۆ شــکاندنی داخرانــی سیاســی و ت

خه باتــی گه النــی ئێــران لــه  سه رانســه ری واڵتــدا بــوون.
ڕه شــه که یانه وه ،  ده ســه اڵته   ســه ره تای  لــه   هــه ر  ئیســامییش،  کۆمــاری  ده سه اڵتپه رســتانی 
ــی  ــه وه ی ڕه ســه ن و ڕادیکاڵ ــی بزووتن ــه  دروشــم و بایه خــه  به رزه کان ــه و ڕاســتییه  گه یشــتوون ک ل
خوێنــدکاری، ئانتی تێــزی سیســتمی کۆنه په ر ســتانه  و ئازادی کــوژی ئــه و ڕێژیمــه  ســه ره ڕۆیه یه . 
که واتــه ، ئــه و ڕێژیمــه  هــه ر لــه  یه که میــن ڕۆژه کانــی ده ســه اڵته که یه وه  تــا ئه مــڕۆ بــه  په نــا بــردن 
بــۆ پیان گه لێکــی ئه هریمه نــی وه ک: کوده تــای فه رهه نگــی، دامه زرانــی ڕێکخــراوی ده ســتکرد و 
پێکهاته یه کــی  دروســت کردنی  مه به ســتی  بــه   جۆراوجــۆر،  ئیدئۆلۆژیکیــی  فیلته رگه لێکــی  دانانــی 
پارادۆکســیکاڵ بــه  نــاوی ›‹خوێنــدکاری موســوڵمانی پێــڕه وی خه تــی ئیمــام‹‹، هه وڵــی داوه  و 
هــه وڵ ده دا کــه  بزووتنــه وه ی پێکهاته شــکێن و ڕادیکاڵــی خوێنــدکاری لــه  ســیکلی گۆڕانکارییــه  
ئــه م چه نــد ســاڵه ی دوایــی ئاشــکرایان  بــه اڵم ڕووداوه کانــی  بــاوێ.  چاره نووس ســازه کان ده ر 
کــرد کــه  ئــه و پیانگێڕییانــه  شکســتێکی بێ ئه مــا و ئــه والی بۆکۆمــاری ئیســامی بــه  دواوه  بــووه  
لــێ  بــه  قازانجــی ڕێژیــم  ئــه و ڕێژیمــه  نه هاتوونــه  دی و ئاکامێکــی  و پێشــبینییه کانی ســه رانی 
ــه و  ــه  ئ ــوو ک ــه وه دا ب ــه ، ل ــکاره  خوێندکاریی ــه  خه بات ــه م بزاڤ ــی ئ ــه ت گرنگی ــه  تایب ــه وه .  ب نه که وتوه ت
بزووتنه وه یــه  ماهیه تــی ئیســاح نه بــوو و ســێناریۆی ده ســتکردی ڕێفۆرم خوازانــی حکوومه تــی بــه 
  باشــی ده رخســت و بــۆ تــه واوی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی ســه لماند کــه  ئــه م ســێناریۆیه  چ نییــه، 
جگــه  لــه  فێــڵ  و ته ڵه که یــه ک بــۆ به  الڕیــدا بردنــی بیــروڕای گشــتیی جیهــان و ئــه م ڕێژیمــه  بــه  ناچــار 
بــه ره و هه ڵدێــری نه مــان به ڕێوه یــه  و الوانــی وشــیاری واڵته که مــان کــه  شــێلگیرانه   هاتوونه تــه  
گۆڕه پانــی خه باتــه وه ، تــا هێنانــه  ســه ر کاری سیســتمێکی دێموکراتیــک و ئه مڕۆیــی، ده ســت لــه  

هه ڵناگــرن. خه بــات 
هــه ر چه نــد کــه  هه مــوو ئــه م ده ســکه وتانه  نرخێکــی زۆری وه ک لــه  خوێنــدا شــه اڵڵ  بوونــی 
ژینگــه ی زانســت و فه رهه نــگ و لــه  زینــدان په ســتاوتنی الوانــی خوێنــدکاری، بــۆ دراوه ، بــه اڵم ئــه م 
نه قشــه  گرنــگ و چاره نووس ســازه ی کــه  ئه مڕۆکــه  1٨ی پووشــپه ڕ وه ک ســه مبولی ڕاپه ڕینــی 
ــڕێ،  ــی فه قیهـــ ده یگێ ــی ویایه ت ــدا دژی سیســتمی ئه هریمه نی ــران لــه  سه رانســه ری واڵت ــی ئێ گه الن

زۆر پڕبایه خ تــرە لــه و فیــداکاری و ئازاردانانــه .
نوێنه رانــی به شــدار لــه  کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــه  
ــه کان،  ــه  نێونه ته وه یی ــه  زاڵ ــه  نێوخــۆی واڵت و پێوه ندیی ــدار ب ــه  ڕاســتییه کانی پێوه ندی ســه رنجدان ب
بــۆ جارێکــی دیکــه  ڕۆڵێکــی گرنــگ و چاره نووس ســازی خوێندکارانــی شۆڕشــگێڕی لــه  خه بــات 
بــۆ ئــازادی و هێنانــه  ســه ر کاری سیســتمێکی دێموکراتیــک لــه  ئێرانــدا، تاوتــوێ کــرد و هه مــووان 
له ســه ر ئــه و واقعیه تــه  حاشــاهه ڵنه گره  پێیــان داگرته وه کــه  بزووتنــه وه ی پێکهاته شــکێنی خوێنــدکاری 

پاڕامیترێکــی ســه ره کییه  بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــه  هیوابه خشــه کانی گه النــی واڵته که مــان. 
کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــه  نوێنه رایه تیــی لــه  الیــه ن 
هه مــوو خه باتگێڕانــی بزاڤــی میللی-دێموکراتیکــی گه لــی کــورده وه ، پشــتیوانیی خــۆی لــه  بزاڤــی 
لــه  ســه نگه ری به رخۆدانــی زانســتگا، ڕاده گه یه نــێ و پــێ له ســه ر  شۆڕشــگێڕانه ی خوێنــدکاری 
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ــزی  ــه  هه مــوو هێ ــه وه  کــه  ل ــان ده کات ــه وه  و دڵنیای ــه و ســه نگه ره  پڕبایه خــه  داده گرێت ــی ئ به هێزکردن
سیاســی، ته بلیغاتــی و دیپلۆماتیکــی خــۆی بــۆ پشــتیوانی لــه و بزاڤــه  ڕادیــکاڵ و وشــیارانه یه ، که لــک 

وه رده گــرێ و تــا ســه ر ئــه وان بــه  هاوســه نگه ر و هاو خه باتــی خــۆی ده زانــێ. 
ساڵو له  بزاڤی پێکهاته شکێنی خوێندکارانی خه باتگێڕی واڵته که مان! 
بڕووخێ ڕێژیمی سه ره ڕۆ و کۆنه په ر ستی کۆماری ئیسامیی ئێران!

یه کگرتووتــر بــێ هاوهه نــگاوی و هاوخه باتــی گه النــی ئێــران بــۆ هێنانــه  ســه ر کاری سیســتمێکی 
دێموکراتیــک لــه  ئێرانــدا!

کۆنگرەی سێزدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ زیندانییانی سیاسیی واڵت 

زیندانییانی سیاسی!
الیه نگرانی بیر و باوه ڕ!

بوونــی زیندانیــی سیاســی لــه  هــه ر واڵتێکــدا لــه  خۆیــدا بــه  واتــای نه بوونــی ئازادییــه  سیاســییه کان 
و ڕاپێــچ  کردنــی ئــه و کۆمه ڵــه  ئینســانانه یه  کــه  جیــاواز لــه  ده ســه اڵتداران بیــر ده که نــه وه . بــه و 
حاڵــه ش بوونــی زیندانیــی سیاســی بــه  واتــای بوونــی ناڕه زایه تیــی سیاســی و جه مــاوه ری دێــت کــه  

ــن.  ــه م  ده ژمێردرێ ــه ی یه ک ــه  ماک ــان ب ــه  چاره ســه ر نه کردنی ده ســه اڵتداران ل
بێ گومانیــن لــه وه ی کــه  ئێرانــی ئه مــڕۆ زیندانێکــی گه وره یــه  بــۆ جیابیــران و بــۆ هه مــوو ئــه و 
لــه  پێنــاو  مه زهه بییــدا،  حاکمیه تــی  ســاڵه ی    2٥ له مــاوه ی  کــه   سیاســییەی   تێکۆشــه ره   ســه دان 

کــردوه .  بێ وچانیــان  ئازادییــدا خه باتــی  و  دێموکراســی 
له ســه ر  ئێرانیــش  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  بونیادیــی  فه لســه فه ی  کــه   حاشــاهه ڵنه گره  
ســڕینه وه ی هه مــوو ئــه و بیرۆکــه  و ڕوانگانــه  دامــه زراوه  کــه  ده کــرا لــه  ئێســتا و داهاتــووی ئێمــه دا 

بگێــڕن. ئه کتیــڤ  ڕۆڵــی  کۆمه اڵیه تییه کانــدا  و  ئازادییــه  سیاســی  ســه قامگیرکردنی  له ســه ر  و 
2٥ ســاڵ ده ســه اڵتداره تیی کۆمــاری ئیســامی هــاوکات بــووه  له گــه ڵ هێرشــی ئاشــکرای ئــه م 
ڕێژیمــه  بۆســه ر جیابیــران و تێکۆشــه رانی سیاســی بــه  شــێوه یه ک کــه  ســیمای دیــاری ئــه م هێرشــانه  
خــۆی لــه  ڕاوه دوونانــی هــه زاران که ســایه تیی سیاســی و لــه  زینــدان ئاخنینیــان بینیوه تــه وه ، تاکــوو 

ئێســتاش بــه  ســه دان تێکۆشــه ری سیاســی ئێعــدام کــراون. 
ئــه م  به رچــاوی  نموونــه ی  هه تاوییــدا،  ٦0ـــی  ده یــه ی  سیاســی  لــه   زیندانییانــی  قه تلوعامــی 

ده کــرێ.  پێــڕه و  ئاشــکرا  ده یه یــه  بــه   لــه  دوو  زیاتــر  کــه   وه حشــیگه رییه یه  
ئه مڕۆکــه  لــه  ســه ره تای ســه ده ی بیســت ویه که مدا و په ره ســه ندن و  گشــتگیربوونی دێموکراســی، 
ــی  ــی بوون ــه  جیهان ــره کان و پرۆســه ی ب ــه  ڕێژیمــە تۆتالیتێ ــه ک هه ڵوه شــانه وه ی به شــێک ل ــه  به ری ل
فه نده میتالــی  و  چه وســێنه ر  ڕێژیمێکــی  بوونــی  بێ گومــان  مه ده نییــه کان،  و  سیاســی  ئازادییــه  
بــۆ  تــا ســه ر ئێســقان له ســه ر چه وســانه وه ی ئینســانه کان ده مــه زراوه ، ناتوانــێ  ئیســامی کــه  
کۆمه ڵگــەی جیهانــی ئه مــڕۆ قابلــی قه بــووڵ بــێ، هــه ر لــه م پێوه ندییــه دا ئه رکــی هه مــوو الیــه ک 
و بــه  تایبه تــی تێکۆشــه رانی ڕێــگای ئــازادی و دێموکراســییه  کــه  بــه  یه ک خســتنی ڕیزه کانیــان 
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ڕێژیمــی ئیســامی ناچــار بــه  پاشه کشــه  لــه  به رانبــه ر داخــوازه  ڕه واکانــی ئازادیخــوازان و ڕۆله کانــی 
نه تــه وه  جیاجیاکانــی ئێرانــدا بکــه ن و ئــه و ڕاســتییه  بــۆ کۆمه ڵگــەی جیهانــی ئاشــکرا بکــرێ کــه  لــه  
زیندانه کانــی ئــه م ڕێژیمــه دا بــه  ســه دان تێکۆشــه ری سیاســی بــه  ده یــان ســاڵ له ژێــر ئه شــکه نجه ی 

ڕۆحــی و جه ســته یی دان. 
ئێــران وه ک ڕێبــه ری بزووتنــه وه ی  کــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی  پێویســته  بگوتــرێ 
ئازادی خوازانــه  و میللی- دێموکراتیکــی کوردســتان، وێــڕای ئــه وه ی کــه  جارێکــی دیکــه  پشــتیوانیی 
ــی و  ــڕێ، ســه رنجی کۆمه ڵگــەی جیهان ــاوه ڕ ده رده ب ــی بیروب ــه واوی زیندانییان ــی ت ــه  ئازادی خــۆی ل
ناوه نــده  مرۆڤ دۆســته کان بــۆ الی حه قیقه تــی تاڵــی زیندانه کانــی ڕێژیمــی ئیســامی ڕاده کێشــێ.
کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزبــی دێموکــرات، وێــڕای ڕێزگرتــن بــۆ خۆڕاگــری ســه رجه م زیندانییانی 
سیاســی و بــە تایبــەت زیندانییانــی سیاســیی کوردســتان و ئه ندامــان و تێکۆشــه رانی دێموکــرات لــه  
ــه وه .  ــه وان نــوێ ده کات ــدا، په یمانــی خــۆی له ســه ر درێژه دانــی ڕێــگای پیــرۆزی ئ زیندانه کانــی ئێران
ــان  ــی سیاســی و بنه ماڵه کانی ــه  زیندانییان ــه  پشــتیوانی ل ــی خه ڵکــی کوردســتان ب ــان کۆمه اڵن بێ گوم
ئــه م ڕاســتییه  جارێکــی دیکــه  دووپــات ده که نــه وه  کــه  زیندانییانــی سیاســی، ڕێبــه ران و پێشــڕه وانی 
لــه  داوا ڕه واکانیــان  تێکۆشــانه  سیاســییه کانی واڵتــن و پاڵپشــتیی بێ ئه مــا و ئــه والی خۆیــان 
ده رده بــڕن و ســه ره نجام یــا ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ناچــار بــه  قه بووڵــی داخوازه کانیــان 

ــه  ته مه نــی دێنــن. ــا کۆتایــی ب ده کــه ن ی
ــه گ  ــز و ئه م ــه  ســه ری ڕێ ــی دیک ــرات جارێک ــی دێموک ــره ی ســێزده هه می حیزب به شــدارانی کۆنگ
بــۆ خۆڕاگریــی زیندانییانــی سیاســی و هاوســه نگه رانی بــه  وره ی خۆیــان لــه  زیندانه کانــی ڕێژیمــی 

ئیســامی  داده نوێنــن و ئازادیــی ئــه وان و ڕزگاربوونــی ئێــران بــه  ئــاوات ده خــوازن.

کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکرات بۆ ڕێکخراو و
الیه ن و ناوه ندی داکۆکیکاره کانی مافی مرۆڤ

له گه ڵ ڕێز و حورمه تماندا 
ســێزده هه مین کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبێــک کــه  زیاتــر لــه  ٥0 
لــه  ئێــران و دابینکردنــی مافــی نه ته وایه تیــی گه لــی  لــه  پێنــاو هێنانــه  دیــی دێموکراســی  ســاڵه  
ــه وڵ و تێکۆشــانی  ــه  ه ــزه وه  ده ڕوانێت ــاوی ڕێ ــه  چ ــات ده کا، ب ــدا خه ب ــه  کوردســتانی ئێران ــورد ل  ک
ڕێکخراوه کانــی مافــی مــرۆڤ ســه باره ت بــه  پــه ره دان بــه  دێموکراســی و لــه  به رچــاو گرتنــی مافــی 
ــران، بیســت وپێنج ســاڵه   ــاری ئیســامیی ئێ ــی کۆم ــه  ڕێژیم ــه وه  ک ــر دێنێت ــه وه ش وه بی ــرۆڤ و، ئ م
ــه  ڕێگــه ی ســه ره ڕۆیی و پێشــێل کردنی ئاشــکرای مافــی مــرۆڤ  ده ســه اڵتی دیکتاتۆرانــه ی خــۆی ل
لــه  ئێرانــدا، به ســه ر خه ڵکــی واڵته که مانــدا ســه پاندوه  و نه ی توانیــوه  و ناتوانــێ گــوێ بــۆ هیــچ 
هاوارێکــی ئازادی خوازانــه  ڕاگــرێ، ئــه وه  ڕاســتییه که  کــه  لــه  چــاوی ڕێکخراوه کانــی الیه نگــری 

ــه . مافــی مــرۆڤ شــاراوه  نیی
په یماننامــه   خۆیــدا،  ده ســه اڵتدارێتیی  مــاوه ی  لــه   ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
نێونه ته وه ییه کانــی پێوه ندیــدار بــه  مافــی مرۆڤــه وه ی کــردوه  به گاڵتــه  و دێموکراســی بــه  دیارده یه کــی 
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ڕۆژئاوایــی و بــه دژی بنه مــا فکــری و بــاوه ڕه  ئایینییه کانــی خــۆی ده زانــێ. 
پێشــێل کردنی به رده وامــی مافــی مــرۆڤ لــه  ئێــران، به ندکردنــی ئازادی خــوازان و جیابیــران، 
ســه رکوتی به ربــاڵوی خوێنــدکاران، بێ به ش کردنــی گه النــی ئێــران لــه  مافــه  نه ته وایه تییه کانیــان، 
ــده  سیاســییه کان و  ــه  ســه ر به ن ــی شــێوه کانی ئه شــکه نجه ی ســه ده کانی نێوه ڕاســت ل ــه  کار هێنان ب
ــه   ــان ل ــران و بێ به ش کردنی ــی ئێ ــوه ی کۆمه ڵ ــان، وه ک نی ــه  ژن ــه  چــاوی ســووک ڕوانین ــا ب هه روه ه
مافــی به رانبــه ر له گــه ڵ پیاوانــدا، به شــێکه  لــه  سیاســه ت و کرده وه کانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران.
لــه  ئاســتی ناوچه کــه دا، بــه  ده ســتێوه ر دان لــه  کاروبــاری نێوخــۆی واڵتــان، بــه  تایبــه ت دوو واڵتــی 

دراوســێی، واتــه  عێــراق و ئه فغانســتان، بووه تــه  هــۆی بشــێوی و بێ ئه منیه تیــی لــه م واڵتانــه دا. 
نێونه ته وه ییه کانــی  کۆمه ڵــه   و  کــۆڕ  هه وڵــی  ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری  ئامانــه ،  ســه ره ڕای 
ســه باره ت بــه  هان دانــی ڕێژیــم بــه  مه به ســتی ده ســت کێشــانه وه  لــه  هــه وڵ دان بــۆ وه ده ســت هێنانی 
چه کــه  کۆکــوژه کان بــه  ناکامــی هێشــتوه ته وه  و، لــه م بواره شــدا کــۆڕ و کۆمه ڵــه  نێونه ته وه ییه کانــی 
داوێنــی کۆمه ڵگــەی  بــه   په ڵه یــه ک  کــه  وه هــا ڕێژیمێــک وه ک  کــردوه . جێــی خۆیه تــی  نیگــه ران 

ــه  ســه ر.  ــری بخرێت ــدرێ و فشــاری زیات ــه م ب ــه  قه ڵ ــه وه  ل جیهانیی
ــه   ــه  ڕێکخــراو و الیه ن ــه م پێوه ندییــه دا کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، داوا ل ل
مرۆڤ دۆســته کان ده کا کــه  زیاتــر ســه رنج بده نــه  هــاواری ئازادی خوازانــه ی خه ڵکــی ئێــران، تــا 
ــه   ــه ت ک ــه  تایب ــن. ب ــان به جــێ بگه یه ن ــی خۆی ــه  ئه رک ــدا لێبڕاوان ــا ڕێژیمێک ــه ڵ وه ه ــدی له گ ــه  پێوه ن ل
ــی دژی  ــی خه بات ــه  و گۆڕه پان ــه  په ره گرتن دای ــه  جــاران ل ــر ل ــی دێموکراتیزاســیۆن زیات ئێســتا ڕه وت
تێرۆریــزم به رباڵوتــر بووه تــه وه  و کۆمــاری ئیســامییش، وه ک دوژمنــی دێموکراســی و پشــتیوانی 

تێرۆریــزم ناســراوه .
ــه ک ده کا،  ــوو الی ــه  هه م ــران، داوا ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــره ی حیزب ســێزده هه مین کۆنگ
ــر  ــرۆڤ، فشــارێکی زیات ــی م ــی ماف ــه  به رچاوگرتن ــۆ ل ــێ و ب ــران  ب ــی ئێ ــاواری خه ڵک ــه  ه ــان ل گوێی

ــران.  ــاری ئیســامیی ئێ ــه  ســه ر کۆم بخه ن

کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ بنه ماڵه ی سه ربه رزی شه هیدان 

   به ڕێزان، بنه ماڵه ی سه ربه رزی شه هیدان!
گه رمترین و به سۆزترین ساڵوی سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبتان پێشکه ش!

بەڕێزان!
گه له که مــان  به خته وه ریــی  به ختــی  گه شــیان  خوێنــی  ئێــوه ،  جگه رگۆشــه کانی  و  ئازیــزەکاان 
و گیانــی شــیرینیان فیــدای مه زنتریــن به هــای مرۆڤایه تــی، واتــه  ئــازادی و سه ربه ســتی کــرد. 
ئێســتاش نــاوی ســه ربه رزی شــه هیدان و یــادی پیرۆزیــان مه شــخه ڵی ڕێــگا و توێشــووی ســه فه ری 

کاروانــی ڕێبوارانــی ڕێــی ئــازادی، بــه ره و لووتکــه ی ڕزگاری و سه ربه ســتییه. 
ئه ندامانــی کۆنگــره ی ســێزده  و هه مــوو ئه ندامانــی حیزبــی دێموکــرات بــه  ئیمــان بــه و ئامانجانــه ی 
شــه هیدانی ســوورخه اڵتمان کــه  گیانــی شــیرینیان لــه  پێناویــدا به خت کــرد، له گــه ڵ هه مــوو شــه هیدان 
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و تێکــڕای بنه ماڵــه ی ســه ربه رزیان په یمــان نــوێ ده که نــه وه  کــه  هــه ر وا درێــژه ده ری ڕێبــازی 
پیرۆزیــان بــن.

ــه رز و  ــۆ وره ی ب ــان، ب ــان و خۆڕاگرییت ــۆ ئیم ــرێ ب ــزب ســاڵو ده نێ ــره ی ســێزده هه می حی کۆنگ
فیداکارییتــان کــه  پیرۆزیــی خوێنــی گه شــی ڕۆڵــه  و ئازیزه کانتــان، بــه  هیــچ قیمه تێــک ته نانــه ت 

نه گۆڕیوه تــه وه . ڕێژیمــدا  ســه رکوتکه رانه ی  ســه ختی  ته وژمــی  و  فشــار  له ژێــر 
خه باتــی  ئاســۆی  ئێــوه  و  ده ڕوانێتــه   هیــواوه   چــاوی  بــه   حیزبه که مــان  ســێزده ی  کۆنگــره ی 
نموونــه ی  وا  هــه ر  ده خــوازێ  بۆیــه   هــه ر  ده بینــێ،  ڕوون  ئازادی خوازانه شــمان  پرشــنگداری 

بــن. فیــداکاری  و  بوردوویــی  له خــۆ  خۆڕاگــری، 
بێ گومــان هاتنــی پــۆل پــۆل الوی خــاوه ن هه ســت بــۆ نێــو ڕیــزی تێکۆشــه رانی دێموکــرات و جێگیر 
بوونیــان لــه  ســه نگه ری شــه هیدانی ســه روه رمان، لــه  جێــدا ڕه وایــی به خشــینه  بــه  ئامانجــی پیــرۆز 

و ڕێبــازی شــکۆداریان و لــه  هه مــان کاتیشــدا هێمــای ســه رکه وتنی خه باتــی ماف خوازانه مانــه .
ــه  ئیمــان و خۆڕاگریــی  ــه  گیانــی پاکــی شــه هیدان، هــه زاران ســاڵو ل دیســانەکه  هــه زاران ســاڵو ل
ئێــوه  بنه ماڵــه ی  ســه ربه رزی شــه هیدان کــه  بــه  خۆڕاگــری و درێــژه  پێ دانــی ڕێگــه ی پیــرۆزی 
ڕۆڵه کانتــان، مێــژووی خه باتــی ڕزگاری خوازانــه ی گه له که مانتــان بــه  الپــه ڕه ی زێڕیــن نه خشــاندوه .  

سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی کۆنگره ی سێزده هه می حیزب بۆ خه ڵکی قاره مانی کوردستان
خه ڵکی به شه ره ف و خه باتکاری کوردستان! 

ــه  کاری  ــی ب ــدا کۆتای ــه  کاتێک ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــره ی حیزب ســێزده هه مین کۆنگ
خــۆی هێنــا کــه  جیهــان و بــه  تایبــه ت ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت بــه  قۆناغێکــی نــوێ، چاره نووس ســاز 
و پــڕ لــه  گۆڕانکارییــدا تێپــه ڕ ده بــن، کوردســتانی ئێمــه ش وه ک یه کێــک  لــه  ئیســتراتێژیک ترین 

ــی نێوه ڕاســت لــه م گۆڕانکارییانــه ی جیهانــدا بــه  دوور نییــه  و نابــێ. ناوچه کانــی ڕۆژهه اڵت

هاوواڵتییانی تێکۆشه ر!
ــی  ــه  کێشــه یەکی نێوخۆی ــی ل ــدا توانیویه ت ــه  کوردســتانی  عێراق ــه م ل ــورد النی ک ئێســتا کێشــه ی ک
ــه   ــاز بــێ و ل ــه ت کێشــه یه کی ناوچه ییــش ده رب ــی ده ســه اڵتدار به ســه ر کوردســتان و ته نان واڵته کان
ــه  تایبــه ت زل هێــزه کان بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ.  ــدا ســه رنجی واڵتانــی جیهــان و ب ئاســتی جیهانیی
نه تــه وه ی کــورد لــه  هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان، شــێلگیرانه  و بــه  وشــیارییه وه  بــۆ گه یشــتن 
ــی  ــه  خه بات ــژه  ب ــی چاره نووســی خــۆی درێ ــی مافــی دیاریکردن ــه  خواســته کانی و به ده ســت هێنان ب
بێ وچانــی ده دا. ئــه وە لــه  پارچه یــه ک لــه  پارچه کانــی کوردســتاندا نه تــه وه ی کــورد توانیویه تــی 

ــکا. ــن ب ــی خــۆی دابی ــه  مافه کان به شــێک ل
ــه  پــاش ڕووخانــی یه کیه تیــی ســۆڤیه ت بووه تــه   لــه  الیــه ک ڕه وتــی جیهانیــی دێموکراتیزاســیۆن ل
ــی  ــه  ڕۆژهه اڵت ــرا ڕووی کردوه ت ــه  شــێوه یه کی خێ ــدا و ب ــاری زاڵ به ســه ر کۆمه ڵگــەی جیهانیی گوت
ــان ده کا و  ــه ره س و داڕم ــۆره  ســه ره ڕۆکان تووشــی ه ــه ک دیکتات ــه  دوای ی ــه ک ل نێوه ڕاســت و ی
ــه  لێژایــی ڕووخــان دان  کۆشــکی ســته میان به ســه ردا ده ڕووخێنــێ. ڕێژیمــه  ســه ره ڕۆکانی ناوچــه  ل
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و ڕه وتێکــی پلۆرالیســتی لــه  گه شــه دایه  و به ره بــه ره  خه ریکــه  ناوچه کــه  ده گرێتــه وه .
ــی گشــتی،  ــی پێوه ندی ــی ئامرازه کان ــی  بوون ــک و جیهان ــه ش شۆڕشــی ئه نفۆرماتی ــه  الیه کــی دیک ل
ژێرده ســته کاندا  نه تــه وه   و  جیهــان  ئازادی خــوازی  خه ڵکانــی  ڕووی  بــه   نوێیــان  ده القه یه کــی 
کردوه تــه وه  کــه  لــه  پشــت دیــواری بڵینــدی دیکتاتــۆری و ســه ره ڕۆییه وه  ده نگــی خۆیــان بــه  گوێــی 
ــه وه ،  ــدا زه ق بکه ن ــه  ئاســتێکی جیهانیی ــان بناســێنن و کێشــه کانیان ل ــن، خۆی خه ڵکــی جیهــان بگه یه ن
ئــه م بارودۆخــه و  ئــه م هه لومه رجــه  نوێیــه  بــۆ ئــه و نه تــه وه  ژێرده ســتانه ی کــه  هه تــا ئێســتا بــه  
هــه ر هۆیــه ک نه یان توانیــوه  مافه کانیــان وه ده ســت بێنــن و بــه  سه ربه ســتی بگــه ن، بــه اڵم له گــه ڵ 
ئه وه شــدا لــه  نه تــه وه ی سه رده ســتدا نه تواونه تــه وه  و خۆیــان پاراســتوه ، په یــا م هێنــه ری ئــازادی 

سه ربه ســتییه  ... و 
ئــه و زلهێزانــه ی کــه  تــا دوێنــێ پشــتیوانی داگیرکــه ر و دیکتاتــۆره کان بــوون و داکۆکییــان لــه  
به رژه وه ندییه کانــی ئــه وان ده کــرد و لــه  ســه رکوت و چه وســاندنه وه ی نه تــه وه ی ژێرده ســت و 
ئازادی خوازه کانــدا پاڵپشــت و یارمه تی ده ریــان بــوون، ئێســتا له بــه ر به رژه وه ندیــی ئابــووری و 
سیاســیی خۆیشــیان بــێ، بــه ره  بــه ره  پشــتییان تــێ ده کــه ن و بــه  شــێوه ی جۆراوجــۆر هه وڵــی لــه  نێــو 
بــردن و ســڕینه وه یان ده ده ن. پێویســتیی دابین کردنــی ئاسایشــی ئابــووری و سیاســی لــه  ناوچــه دا 
زل هێزه کانــی ناچــار کــردوه  تــا ڕاده یه کــی به رچــاو ده ســه اڵت و ژیانــی به خته وه رانــه ی گه النــی 

بن ده ســت و داخــوازه  دێموکراتیکه کانیــان لــه  به رچــاو بگــرن. 
نه تــه وه ی کوردیــش وه ک یه کێــک لــه  ســه ره کی ترین نه تــه وه  ژێرده ســت و ئازادی خوازه کانــی 
ناوچەکــە  نــه ک هــه ر لــه م ڕێســایه  بــه  دوور نییــه ، به ڵکــوو لــه  ناوه نــدی پرۆســه که دا هه ڵکه وتــوه  و 

ــه  ته ئســیر وه رده گــرێ و ته ئســیریان له ســه ر داده نــێ. ــه و ئاڵوگۆڕان ــه  هه مــووی ئ ل

خوشک  و برایانی خۆشه ویست!
ــه م  ــی ئ ــه  به رچــاو گرتن ــه  ل ــی کوردســتانی ئێرانیــش ب ــی دێموکرات کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزب
ــران  ــی ئێ ــی بوون ــا فره نه ته وه ی ــه  و هه روه ه ــان و ناوچه ک ــی جیه ــه  و بارودۆخــی نوێ گۆڕانکارییان
و بــه رز بوونــه وه ی ئاســتی ویســت  و خواســته کانی نه تــه وه ی کــورد لــه  کوردســتانی ئێرانــدا، 
ــۆ  ــی پلۆرالیســتیی ب ــن له ســه ر بنه مــای دێموکراســی، سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێدراڵ ــه  پێ داگرت ب
ده ســته به ر  ئێــران  نه ته وه کانــی  هه مــوو  مافه کانــی  تێیــدا  کــه   په ســه ندکردوه   ئێــران  داهاتــووی 
بکــرێ و دســه اڵتیش بــه  شــێوه یه کی یه کســان و به رابــه ر به ســه ریاندا دابــه ش بکــرێ. حیزبــی 
نه ته وایه تــی  بــۆ کێشــەی   بــه  ڕێگاچاره یه کــی گونجــاو  ئه مــه ی  ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی 
و قه یرانــی ده ســه اڵت لــه  ئێرانــدا زانیــوه . جگــه  له مانــه  کۆنگــره ، تیشــکی خســته  ســه ر کێشــه  
کێشــه کانی  بــه  تایبــه ت  کوردســتان،  و  ئێــران  کولتوورییه کانــی  و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری 
ــووری و  ــی ئاب ــی، گه نده ڵی ــه واده  ســڕکه ره کان، گران ــه ده ری م ــه  ڕاده  ب ــه وه ی ل ــێ کاری، باڵوبوون ب
هتــد. هه روه هــا کۆنگــره  ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتانی وه ک هێمــای نه ته وایه تیــی میلله تــی کــورد، 
په ســه ند کــرد و وه ک ســه مبولی یه کیه تــی و یه ک دڵیــی نه تــه وه ی کــورد بڕیــاری هه ڵکردنــی دا.

کۆمه اڵنی به شه ره فی خه ڵکی کوردستان!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، به ڵێنــی خــۆی بــۆ خه ڵکــی خۆڕاگــری کوردســتان دووپــات 
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ده کاتــه وه ، کــه  هــه ر وا وه ک پێشــڕه وی خه باتــی نه ته وایه تیــی گه لــی کــورد لــه  کوردســتانی ئێــران 
بمێنێتــه وه  و مه ته رێــزی شــه ره ف و به رگــری لــه  ویســتە ڕه واکانــی نه تــه وه ی کــورد بــه ر نــه دا، 
بــۆ ئــه م مه به ســته ش داوا لــه  خه ڵکــی ئازادی خــواز و ئه مه گناســی کوردســتان ده کا، کــه  وه ک 
هه میشــه  هــاوڕێ و هاوخه باتــی حیزبه که یــان بــن و بــه  پشــت به ســتن بــه  ڕێبــازی قــازی، قاســملوو 
و شــه ره فکه ندی، داهاتوویه کــی ڕوونــاک، کوردســتانێکی ئــازاد و ژیانێکــی به خته وه رانــه  چــاوه ڕێ 

بکــه ن.

ساڵو له  کۆمه اڵنی به شه ره فی خه ڵکی خه باتکاری کوردستان
بــه   ئێــران  لــه  کوردســتانی  بــێ بزووتنــه وه ی نه ته وایه تیــی کــورد  ســه رکه وتوو و ســه رفراز 

ئێــران دێموکراتــی کوردســتانی  ڕێبه رایه تیــی حیزبــی 
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنه په ر ستی ئاخوندی

کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی سێزده هه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ ئه ندامان و الیه نگرانی حیزب

هاوڕێیانی هێژا!
ئه ندامان و الیه نگرانی خه باتگێڕی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!

کۆنگــره ی ســێزده ی حیزبــه  خۆشه ویســته که تان، بــه ر لــه  هه مــوو شــتێک ڕێــز لــه  ئه مه گناســی و 
ــوو  ــۆ هه م ــر ب ــی ســه رکه وتنی زیات ــێ و ئاوات ــوه  ده ن ــی ئێ ــی یه ک یه ک ــه وڵ و تێکۆشــانی بێ وچان ه

ــان ده خــوازێ. الیه کت
ــه   ــان ل ــه  و واڵته که م ــه  ناوچه ک ــدا ده به ســترێ ک ــه  هه لومه رجێک ــان ل ــی حیزبه که ت ــره ی دوای کۆنگ
ڕه وشــێکی تایبــه ت دان. ڕه وتــی ڕوو لــه  په ره ســه ندنی دێموکراســی بــه  هه نگاوگه لــی کاریگه رتــر 
بــه ره و پێــش ده ڕوا و وه ک هه ڕه شــه یه کی جیــددی بــۆ حکوومه تــه  ســه ره ڕۆ و دیکتاتــۆره کان 
ده ژمێــردرێ، خه باتــی دژی تێرۆریــزم، فۆرمێکــی جیددی تــری وه گرتــوه  و به رۆکــی بــه  پشــتیوانانی 
ــه  پشــتیوانانی که لله ڕه قــی  ــه  ده ســت و دارێکــی وادا، کۆمــاری ئیســامی کــه  ل ــوه . ل ــزم گرت تێرۆری
تێرۆریزمــه  و هه روه هــا له گــه ڵ دێموکراســی و مافــی  مرۆڤــدا بــه و بیانــووه ی کــه  گوایــه  دیارده گه لــی 
بیروبــاوه ڕی و مه زهه بیــی کۆمــاری ئیســامییدا دژبــه  یه کــن،  بنه ماگه لــی  له گــه ڵ  هــاورده ن و 
ــران  ــی ئازادی خــوازان و جیابی ــی مــرۆڤ، به ڵکــوو هه بوون ــه ک هــه ر مافه کان ــی ده کا و ن دوژمنایه ت
لــه م ڕێژیمــه دا که وتوه تــه  ژێــر پرســیاره وه . بــه  تایبــه ت کــه  ســووره  له ســه ر وه ده ســت هێنانی چه کــه  

کۆکوژه کانیــش و بــه م جــۆره  خه ڵکــی جیهانــی پتــر تووشــی دله ڕاوکــێ کــردوه .
گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه ی ئێــران لــه  مافــه  نه ته وایه تییه کانــی خۆیــان بێ بــه ش کــراون و 
هــه ر وا بــه  چاوێکــی ئه منیه تییــه وه  چــاو لــه  کوردســتان و گه لی کــورد ده کــرێ و ڕۆژێــک نییــه  
ــه   ــا بردن ــن. په ن ــم نه کوژرێ ــی ڕێژی ــه  ده ســتی هێزه کان ــان ب ــی گه له که م ــه  ڕۆڵه کان ــه ک ل ــه  ژماره ی ک
بــه ر ئــه م جــۆره  گڤــاش و سیاســه ته  دژه  ئــازادی و دژه  کوردانــه  هه رچه نــده  لــه  جێــدا کرێــت 
و مه حکوومــن، بــه اڵم پێویســتیی بــه  خه بــات دژی وه هــا ڕێژیمێــک پتــر کــردوه . بــه  تایبــه ت کــه  
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ڕه وشــی زاڵ بــه  ســه ر جیهانیشــدا بــه  زه ره ری ڕێژیــم و لــه  قازانجــی ئازادی خوازانــه.
کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، جارێکــی دیکــه  پێــی له ســه ر 
خه بــات بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیــم داگرتوه تــه وه  و هه تــا هێنانــه  دیــی سیســتمێکی دێموکراتیــک و 
فێــدراڵ لــه  ئێرانــدا، درێــژه  بــه  خه باتــی خــۆی ده دا. لــه م پێوه ندییــه دا چاوه ڕوانیــی ئــه وه ی لــه  
ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیــزب هه یــه  کــه  شــێلگیرانەتر  تــێ  بکۆشــن، تێکۆشــانی خۆیــان ڕێکخراوتــر 
و ڕیزه کانیــان یه کگرتووتــر بکــه ن و خۆیــان بــه و ئاســته  لــه  ئاماده یــی بگه یه نــن تــا لــه و گۆڕانکارییــه  
چاوه ڕوان کــراوه ی به ســه ر ڕێژیمــدا دێ، لــه  چوارچێــوه ی ڕێبه رایه تیــی حیزبــدا، ئه رکــه  نه ته وه یــی 
و ئازادی خوازانه کانــی خۆیــان بــه  باشــی جێبه جــێ بکــه ن. هه لومه رجــی ئێســتای جیهــان، ناوچه کــه 
 و ڕه وشــی نێوخــۆی ئێــران ئــه وه  ده خــوازێ کــه  حیزبــی دێموکــرات لــه  پێنــاوی هێنانــه  دیــی 
ئامانجه کانــی گه لــی کــورد، بــه  پــان و هه نــگاوی کاریگه رتــر، لــه  بــواره  جیاجیاکانــدا بــه ره و پێــش 

ــر ده کا.  ــزب گرانت ــی حی ــان و الیه نگران ــه م ئامانجــه ش ئه رکــی ئه ندام ــی ئ ــه  دی ــڕوا. هێنان ب
ڕوون و ئاشــکرایه  کــه  ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی هه رچه نــده  پتــر لــه  مه رگــی خــۆی نزیــک 
بێتــه وه، ســه نگی و گڤاشــی زیاتــر ده خاتــه  ســه ر خه ڵــک و بــه  تایبــه ت، ئه ندامــان و الیه نگرانــی 
حیــزب و دیســان ژماره یه کــی پتــر لــه  ئه ندامانــی حیــزب بــه ره و ڕووی زینــدان، ئه شــکه نجه  و 

ته نانــه ت ئێعــدام ده کاتــه وه .
کرده وه یــه ک کــه  ده رهــه ق بــه  خه باتگێڕانــی دێموکــرات هیــچ کات چاوپۆشــیی لــێ نه کــردوه . بــه اڵم 
هــه ر وه ک دوکتــور قاســملووی نه مــر ده ڵــێ: ›‹گه لێــک ئازادیــی بــوێ، ده بــێ نرخــی ئــه و ئازادییــه ش 
ئیســامییدا،  کۆمــاری  ده ســه اڵتداریەتیی  ژێــر  ئێرانــی  واڵته که مــان،  لــه   به داخــه وه   کــه   بــدا‹‹، 
ــور قاســملوو  ــه د، دوکت ــازی محه مم ــگای پێشــه وا ق ــی ڕێ ــه  ڕێبواران ــره  و ئێم ــه ی زۆر گرانت نرخه ک
و دوکتــور شــه ره فکه ندی، له مێــژه  ئــه م نرخــه  گرانــه  ده ده یــن. تــا هــه ر کاتێکیــش پێویســت بــێ 
ئاماده یــن ئــه و نرخــه  بده یــن. بــه و حاڵــه ش ئاســۆی خه باتــی ڕزگاری خوازانــه ی گه النــی ئێــران 
و یــه ک لــه وان گه لــی کــورد، گه شــه . دڵنیایــن کــه  یه کیه تــی، یه کڕیــزی و فیداکاریــی ئه ندامــان و 
ئازادی خوازانــه  و جێگیرکردنــی سیســتمی  یارمه تــی ده ری ڕه وتــی خه باتــی  الیه نگرانــی حیــزب 
دێموکراتیــک و فێدراڵــی لــه  ئێران دایــه . لــه م پێنــاوه دا ئاواتــی ســه رکه وتنی پتــر بــۆ یه ک یه کــی 

ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ده خوازیــن. 
بڕووخێ ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی ئێران

سه رکه وێ سیستمی دێموکراتیک و فێدراڵی له  ئێراندا

کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

په یامی سێزده هه مین کۆنگره ی حیزب بۆ گه النی ئازادی خوازی ئێران
هاونیشتمانه  به ڕێزه کان!

گه النی ماف خواز و تێکۆشه ری ئێران!
هــه ر وه ک ئــاگادارن، کۆنگــره ی ســێزده هه می حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــه  کاتێکــدا 
به ســترا و بــه  ســه رکه وتنه وه  کۆتایــی بــه  کاره کانــی هێنــا، کــه  لــه  هــه ر ســێ ئاســتی نێوخۆیــی، 
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ــی  ــه  قازانجــی خه بات ــووڵ، ده رهه ســت و چاره نووس ســاز ب ــی ق ــدا، گۆڕانکاری ــی و جیهانیی ناوچه ی
هه ق خوازانــه ی گه النــی ئێــران دژی دیکتاتــۆری و ســه ره ڕۆیی مه زهه بــی و ســته می نه ته وایه تــی 
لــه  گۆڕێ دایــه. ئــه و گۆڕانکارییانــه  بــه  ڕاده یــه ک به رچــاون، کــه  ئه گــه ر بــه  وردی تاوتــوێ بکرێــن و 
بــه  هاوکاریــی هه مــوو هێــزه  دێموکــرات و پێشــکه وتن خوازه کان، به رنامــه ی هاوبــه ش بــۆ ڕزگاریــی 
واڵت دابڕێــژرێ، بــه  دڵنیاییــه وه  سیســتمی ســه ره ڕۆ و ئازادی کــوژی ویایه تــی فه قیهـــ ناتوانــێ لــه  
به رامبــه ر ئــه و پۆتانســیه له  مه زنــه دا، خــۆی ڕاگــرێ و بــه  ناچــار بــه ره و  هه ڵدێــری نه مــان دێتــه  

ڕاماڵیــن. 
بــه  ســه رنجدان بــه  قه یرانــه  بنه ڕه تییه کانــی ئێــران، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران له ســه ر 
ــه   ــه ی هه ی ــه و زه رفییه ت ــدا، ئ ــه  ئێران ــی ل ــه ، دامه زرانــی کۆمارێکــی دێموکراتیکــی فێدراڵ ــه و باوه ڕه ی ئ

کــه  ئامانجــه  ڕه واکانــی هه مــوو گه النــی ئێــران به بــێ جیــاوازی وه دی بێنــێ. 
تایبه تمه ندییه کانی کۆماری فێدراڵی ئێران له  ڕوانگه ی حیزبی ئێمه وه  بریتین له:

- هه مــوو گه النــی ئێــران به بــێ فــه رق  و جیاوازیــی ڕه گــه زی، ئایینــی، قه ومــی و جینســی ده بــێ لــه  
دامه زراندنــی کۆمــاری فێدراڵــی ئێرانــدا به شــدار بــن و ئــه م ئه ســڵه  لــه  قانوونــی ئه ساســیی کۆمــاری 

فێدراڵــدا بگونجێ. 
- قانوونــی ئه ساســیی کۆمــاری فێــدراڵ، ده بــێ بــه  پێــی مێعیــاره  جیهانییه کانــی مافــی مــرۆڤ و 
په یمان نامــه  نێونه ته وه ییــه کان بــه  جۆرێــک دابڕێــژرێ کــه  مافــه  نه ته وایه تییه کانــی گه النــی ئێــران 

ــه  ڕه ســمی بناســرێن.  ــدا ب ــی هه رێمه کان ــو ســنووری جوغرافیایی-نه ته وه ی ــه  نێ ل
- قانوونــی ئه ساســی کۆمــاری فێــدراڵ، ده بــێ مافــی په ســه ندکردنی ئــه و قانوونانــه ی پێوه ندییــان 

بــه  هه رێمه کانــه وه  هه یــه ، بــه  پارلمانه کانیــان بســپێرێ.
سروشــتی  کــه   نیزامییــه وه   په یمانێکــی  هیــچ  نێــو  بچێتــه   نابــێ  ئێــران،  فێدراڵــی  ده وڵه تــی   -

هه بــێ. دیکــه ی  واڵتانــی  ســه ر  بــۆ  ده ســترێژکه رانه ی 

گه النی ئازادیخواز و ماف زه وتکراوی ئێران! 
لــه  ئێرانــی فره نه ته وه ییــدا،  بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــی چاره ســه رکردنی کێشــه ی نه ته وایه تــی 
پێویســتییه کی حاشــاهه ڵنه گره، کــه  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هه مــوو هێــزه  دێموکــرات و پێشــکه وتووه کانی 
ئێــران، له ســه ر پاتفۆرمێکــی هاوبــه ش بــۆ دواڕۆژی ئێــران کــۆ ببنــه وه  و مێتۆدی خه بات بۆگه یشــتن 

بــه  ئامانجــه  ڕه واکانــی گه النــی ئێــران، دابڕێــژن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــه  پێکهێنانــی وه هــا پاتفۆرمێکــدا، هــه م دژی هــه ر 
جــۆره  شــۆڤێنیزمێکه کــه   حاشــا لــه  مافه کانــی گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه ی ئێــران ده کا و، هــه م 
دژی ناســیۆنالیزمی به رچاوته نگــی گه النــی دیکــه ی ئێرانــه  کــه  دیکتاتۆریــی مه زهه بــی و گه لــی 

ئازادی خــوازی فــارس لێــک جــودا ناکاتــه وه .
کۆنگــره ی ســێزده هه م، وه ک به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هه مــوو 
گه النــی ئێــران دڵنیــا ده کاتــه وه  کــه  خه ڵکــی  کوردســتان و حیزبــه  پێشــڕه وه که ی ، وه ک ڕابــردوو 
بگــره  شــێلگیرانه تریش لــه  ســه نگه ری ئــازادی، دێموکراســی و داکۆکی کــردن لــه  مافه کانــی مرۆڤــدا 
ده مێنێتــه وه  و گه النــی زۆرلێ کــراو و بنده ســتی ئێــران بــه  هاوپه یمانــی ســتراتێژیکی خــۆی ده زانــێ 
و بــه و پــه ڕی وزه وه  پشــتیوانی لــه  بزووتنــه وه ی ڕزگاری خوازانــه ی ئــه وان لــه  پێنــاوی دێموکراســی 
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ده کا.  نه ته وایه تییه کانیــان  مافــه   به ده ســت هێنانی  و 
بڕووخێ ڕێژیمی سه ره ڕۆ و ئه هریمه نیی کۆماری ئیسامیی ئێران

یه کگرتووتر بێ خه باتی ماف خوازانه ی گه النی ئێران
سه ر که وێ بزووتنه وه ی گه النی ئێران بۆ هێنانه  سه ر کاری کۆماری دێموکراتیکی فێدراڵی

کۆنگره ی سێزده هه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
***

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسەندکراوی کۆنگرەی سێزدەهەم

١٣تا ١7ی پووشپەڕی ١٣8٣ - )٣ تا 7-ی ژوئییەی ٢004(

بەشی یەکەم:
بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سەرەتا: 
1- مێــژووی خەباتــی نەتــەوەی کــورد بــە یەکێــک لــە خوێناوی تریــن و درێژخایەن ترین بەشــەکانی 
ــوان  ــە پــاش شــەڕی 1٥14ی نێ ــرێ. ل ــە دادەن ــەم جیهان ــی زۆرلێ کــراوی ئ ــژووی خەباتــی گەالن مێ
دوو ئیمپراتۆریــی عوســمانی و ســەفەوی لــە چاڵــدران، کوردســتان بــە کــردەوە لــە نێــو ئــەم دوو 
دەوڵەتــەدا دابــەش کــرا و ســاڵی 1٦٣٩ بــە ئیمــزای پەیمانێــک لــە نێــوان شاعەبباســی ســەفەوی 
بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی شــێخ  درا.  پــێ  مــورادی عوســمانییدا ڕەســمیەتی  و ســوڵتان 
عوبەیدولــاڵی نەهــری )1٨٨0(، ســەرەتای بزاڤــی ڕزگاری خوازانــەی نەتەوەیــی لــەدژی داگیرکــەران 
و بۆ ســەربەخۆیی کوردســتان بوو. ســەرەتای ســەدەی بیســتەم، شــاهیدی ســەرهەڵدانی ڕێکخراوە 
لــە سەرتاســەری  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی  داهاتنــی  گــەرم  و  سیاســییەکان 
کوردســتاندا بــوو، بــەاڵم هەمــوو جارێــک بــە پیڵنــی واڵتانــی ناوچــە و ســات و ســەودا لەگــەڵ 
ــی  ــی گەالن ــی هەڵ گیرســا، خەبات ــک شــەڕی دووەمــی جیهان ــەوە. کاتێ ــدا دادەمرکان ــزە گەورەکان هێ
ئازادی خــوازی جیهــان دژی کۆنەپەرســتی و فاشــیزم پــەرەی گــرت، لــەو نێــوەدا پێویســتییەکی 
مێژوویــی بــۆ دامەزراندنــی ڕێکخراوێکــی سیاســی لــە کوردســتانی ئێرانــدا کــە بتوانــێ خەباتــی 
ڕزگاری خوازانــەی گەلــی کــورد بەڕێــوە بــەرێ هەســت پــێ دەکــرا. بــە داگیرکرانــی ئێــران لەالیــەن 
هاوپەیمانــان و نەمانــی دیکتاتۆریــی 20 ســاڵەی ڕەزاخــان لــە کوردســتانی ئێــران وەزعێکــی لەبــار 
بــۆ پەرەپێ دانــی بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــە پێــک هــات. پێشــڕەوانی گەلــی کــورد لــەو دەرفەتــە 
کەلکیان وەرگرت و لە 2٥-ی گەڵوێژی ســاڵی 1٣24ی هەتاوییدا حیزبی دێموکراتی کوردســتانیان 

ــد. دامەزران
بــەم جــۆرە، دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییەکی مێژوویــی و 
نیشــانەی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــە پێشــڕەوەکانی گەلــی کــورد بــوو. لــەو دەمــەوە حیزبــی دێموکراتــی 
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کوردســتان کــە ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕەکانی گەلــی کــوردی لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــەوە ڕێنوێــن 
ــە. ــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێران و ڕێک خــەری خەباتــی ڕزگاری خوازان

دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە مێــژووی گەلــی کــورددا بــە نوقتــە گۆڕانێکــی گرینگ 
دەژمێــردرێ و ســەرەتای قۆناغێکــی نوێــی خەباتــی نەتەوەکەمانــە. بــە ڕێبەرایەتیــی ئــەم حیزبــە بــوو 
ــە  ــدا توانــی حکوومەتێکــی نیشــتمانی ل ــازەی خۆی ــە مێــژووی ت ــۆ یەکــەم جــار ل ــی کــورد ب کــە گەل
بەشــێکی کوردســتاندا بێنێتــە ســەر کار. ئــەم حکوومەتــە تەنیــا یــازدە مانــگ خــۆی ڕاگــرت و دوای 
پاشەکشــە پێ کرانــی بزووتنــەوەی گەالنــی ئێــران جارێکــی دیکــە دیکتاتۆریــی نیزامــی باڵــی بەســەر 
هەمــوو کوردســتانی ئێرانــدا کێشــایەوە. بــەاڵم گەلــی کــورد لــە خەبــات ســارد نەبــۆوە و بــۆ وەدی 

هێنانــی ئامانجــە لەمێژینەکانــی هــەروا درێــژەی بــە تێکۆشــانی خــۆی  دا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوەنــی ٥٩ ســاڵ خەباتــی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێو و پــڕ 
لــە فیــداکاری و گیانبازییــە. ئاشــکرایە کــە حیزبــی ئێمــە لــەو ماوەیــەدا کارامەتــر بــووە و لــە خەباتــی 

گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــە ئەزموونــی وەرگرتــوە.

2- لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەمدا، پێشــکەوتنی زانســت و تێکنۆلــۆژی و خێرایــی تــۆڕی 
پێوەندییــەکان ســیمای جیهانیــان گۆڕیــوە. زۆر لــە ڕێژیمــە دیکتاتــۆر و کۆنەپەرســتەکان ڕووخــاون 
و لــە جێگایــان سیســتمی نوێتــر و ئازادتــر دامــەزراون. دەیــان نەتــەوەی گــەورە و بچــووک مافــی 
دیاریکردنــی چارەنووســیان وەدەســت هێنــاوە و دەوڵەتــی ســەربەخۆیان دامەزرانــدوە. ئــەو ڕێژیــم 
و سیســتمانەش کــە پشتەســتوور بــە تونــد و تیژییــن تەمەنیــان بــەرەو کورتــی دەڕوا. بەگشــتی 
گەالنــی ژێردەســتە و ئــەو هێــزە کۆمەاڵیەتییانــە کــە دەتوانــن چارەنووســی خۆیــان بەدەســتەوە 
بگــرن و کۆمەڵگاکانیــان بــەرەو پێــش بــەرن، ئاســۆیەکی ڕوونتریــان بــۆ پێــک هاتــوە کــە کۆمەڵێکــی 

ــن. ــر و ئینســانی تر و پێشــکەوتووتر دامەزرێن ئازادت
بــە ڕووخانــی بلووکــی شــووڕەوی لــە ســاڵی 1٣71- دا دوو مەســەلەی گرینــگ لــە ڕادەی جیهانییدا 
زەق بوونــەوە و بایەخــی واقیعیــی خۆیــان دەرخســت، یەکەمیــان مەســەلەی نەتەوایەتی و پێویســتیی 
دابین بوونــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی زۆرلێ کــراوی جیهــان بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی حەفتــا 
ــاوی مەســەلەی  ــە ن ــک ب ــر و گرفتێ ــی سۆسیالیســتییدا گی ــە واڵتان ــە ل ــرا ک ــا دەک ــوو ئیددیع ســاڵ ب
ــەک هەڵوەشــا و  ــەر ی ــک سیســتمی سۆسیالیســتی لەب ــان وەختێ ــە، دیتم ــارادا نیی ــە ئ ــی ل نەتەوایەت
دەرەتــان بــۆ گەالنــی ئــەو واڵتانــە ڕەخســا، بــە چ شــێوەیەک هاتنــە مەیــدان و حکوومەتــی نەتەوەیــی 

خۆیانیــان دامەزرانــد.
دووهەمیــش مەســەلەی دێموکراســی بــوو. ئــەم مەســەلەیە کــە دەیــان ســاڵ لەژێــر نــاوی دیفــاع لــە 
قازانجــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــاندا لــە بەشــێکی زۆری واڵتانــی جیهــان دژایەتیــی لەگــەڵ دەکــرا، 
بــە جۆرێــک زەروورەتــی خــۆی نیشــان  دا کــە زۆر لــە دیکتاتۆرییەکانــی ڕووخانــد و زۆری دیکــە 
لــە ترســی دوچــار بــوون بــە چارەنووســێکی نادیــار پەنجــەرەی ماڵەکانیــان بــە  ڕووی دێموکراســییدا 

کــردەوە و خۆیــان لەگــەڵ هــەل و مەرجەکــە ڕێــک خســت.

٣- ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە لێکدانــەوە نێونەتەوەییــەکان و بــە تایبەتــی لــە ســتراتێژیی دەوڵەتــە 
گەورەکانــدا گرینگییەکــی تایبەتــی هەیــە. لــە بــاری جوغرافیاییــەوە ئــەم ناوچەیــە کەوتۆتە ســێ ڕێیانی 
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ســێ قــاڕڕەی ئاســیا و ئەفریقــا و ئورووپــا. لــە بــاری ئابــووری و ســەرچاوە ژێرزەمینییەکانــەوە ئەم 
ــە نیــوەی تــەواوی پاشــەکەوتی نەوتــی دنیــا لــەم ناوچەیــە دا  ناوچەیــە زۆر دەوڵەمەنــدە و زیاتــر ل

هــەڵ کەوتــوە.
بێجگــە لەوانــەش، بوونــی چەنــد بزووتنــەوەی ڕزگاری خــوازی نیشــتمانی بــە تایبەتــی بزووتنەوەی 
کــورد و بزووتنــەوەی فەلەســتین، لــەم مەڵبەنــدەدا کــە دژکردەوەیەکی سروشــتی دژی دابەشــکردنی 
ئیســتیعماریی ناوچەکەیــە، بایــەخ و گرینگیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیان لــە حیســاب و لێکدانــەوەی 

هێــزە نێونەتەوەییەکانــدا زیاتــر کــردوە.
تــەواوی ئــەو ڕاســتییانە بوونــە هــۆی ئــەوە کــە دەســەاڵتە مەزنــەکان هەمــوو ئاڵوگۆڕێکــی ئــەم 
ناوچەیــە بــە وردی بخەنــە ژێــر چاودێــری و بەرامبــەر بــە هــەر چەشــنە ڕووداوێکــی ئــەم ناوچەیــە 
لەســەر هەســت بــن و دژکــردەوە نیشــان بــدەن. ڕووداوەکانــی ئــەم 2٥-20 ســاڵەی دوایــی و 
حــوزووری بەرچــاو و ڕاســتەوخۆ و بەردەوامــی هێــزە نیزامییەکانــی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و بــە 

ــەو ڕاســتییەن. ــی ئ ــەدا نیشــانەیەکی ڕوون ــەو ناوچەی ــکا ل ــی ئەمری تایبەت
دوای ڕووداوی 11ی ســێپتامبر )2001(، هێرشــی هاوپەیمانان بە ســەرۆکایەتیی ئەمریکا بۆســەر 
ئەفغانســتان و ڕووخاندنــی ڕێژیمــی تونــدڕەوی ئیســامیی تاڵەبــان و لێــک بــاڵو کردنــی ڕێکخــراوی 
ئەلقاعیــدە لــەو واڵتــە، ســەرەتای دەســپێ کردنی ئاڵوگــۆڕەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــوو. 
بــە دوای ویشــدا، دەوڵەتــی عێــراق لەژێــر تەوژمــی هێرشــی نیزامیــی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانیــدا 
ــن  ــد. دەتوانی ــای دەرەوەی هەژان ــە و دنی ــەک ناوچەک ــەو ڕووداوەش وەک بوومەلەرزەی ڕووخــا. ئ
بڵێیــن پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی، هیــچ ڕووداوێــک ئەوەنــدەی ئەو شــەڕە، پێوەندییــە ناوچەیی 
و نێونەتەوەییەکانــی نەشــڵەژاندوە. بــە تایبــەت واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــە گیــر و گرفتــی 
سیاســی-ئابووری و کێشــەی نەتەوەیی-ئایینییــان تێــدا بەهێــزە، حکوومەتەکانیــان لــەوە نیگەرانــن 
ــی کۆنەپەرســتانەیان  ــە حاکمیەت ــژە ب ــن درێ ــک بچــێ و نەتوان ــەدا تێ ــە ناوچەک بااڵنســی سیاســی ل

بــدەن.
ســەرکەوتنی خەڵکــی عێــراق لــە بنیات نانــی واڵتێکــی ئــازاد و دێموکــرات لــە دواڕۆژدا، شــوێنەوار 
و  دیکتاتــۆر  نیزامــە  لــە  هاتــوو  وەزاڵــە  گەالنــی  دادەنــێ.  دراوســێ  واڵتانــی  خەڵکــی  لەســەر 
دواکەوتــووەکان چاوەڕوانــی هەلێکــن تــا بــۆ وەدەســت هێنانی ئــازادی و دێموکراســی و مافــی 
نەتەوەیــی خۆیــان چاالکانەتــر بەگــژ ڕێژیمــە دژی گەلییەکانــدا بچنــەوە. هــەر ئێســتا خەباتــی 
ڕزگاری خوازانــەی نەتــەوەی کــورد پێــی ناوەتــە ئاســتێکی چارەنووس ســاز. لــەو نێــوەدا مافــی 
سیاســیی کــورد لــە عێــراق لەســەر ئەساســی فێدرالیزمــی جوغرافیایی-نەتەوەیــی لــە قانوونــی 
ئیــدارەی دەوڵــەت بــۆ قۆناغــی گوازتنــەوەدا بــە ڕەســمی ناســراوە. جێگیــر بوونــی ئــەو شــێوە 
فێدرالییــە، دەبێتــە نموونەیەکــی بــاش بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــەی 

کوردستانیشــدا.

ــی و  ــووری و کۆمەاڵیەت ــاری ئاب ــە ب ــدا ل ــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانیی ــاوەی پ ــە م ــران ل 4- ئێ
سیاســییەوە گۆڕانێکــی زۆری بەســەردا هاتــوە. لــە ڕاســتییدا ئێــران نەشــی دەتوانی خــۆی لــەو 
ئاڵوگــۆڕە قووڵــە کــە بەســەر جیهانــدا هاتــوە دوور ڕابگــرێ. بــەاڵم ئــەو ئاڵوگــۆڕەی لــە ئێرانــدا 
ڕووی داوە، بــە هیــچ جــۆر بارتەقــای ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتیی واڵتــی ئێمــە نییــە. ئێــران 
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ئێســتاش هــەر بــە واڵتێکــی دواکەوتــوو دەژمێــردرێ. زۆربــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە هەژارییــدا 
دەژیــن. ئێســتاش بەشــێکی زۆر لــە دانیشــتووانی ئێــران بــە تایبەتــی لــە الدێ نەخوێنــدەوارن و 

کەمتــر دەســتیان بــە یارمەتیــی پزیشــکی و دەرمانــی ڕادەگا.
بــە هاتنــە ســەر کاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە ســاڵی 1٣٥٨-دا، ئێــران لــە هێنــدێ بــارەوە 
بــەرەو دواش گەڕاوەتــەوە. لــە کاتێکــدا واڵتــی ئێــران بــەو ئیمکاناتــە سروشــتییەوە کــە بــووی، 
ــە کۆمەڵگــەی  ــد، خەریــک بــوو جێگایەکــی شــیاو ل ــەوە دەی نااڵن ــە دەســت دیکتاتۆریی ــد ب هــەر چەن
بــە گرتنــە پێشــی  بــە دەســەاڵت گەیشــتووەکان  بــۆ خــۆی بگرێتــەوە، ئاخونــدە  نێونەتەوەییــدا 
سیاســەتی دوژمنایەتــی لەگــەڵ کۆمەڵگــەی شارســتانی، ئــەم واڵتەیــان لــە جیهانــی پێشــکەوتوو 
دابــڕی و هەوڵیــان  دا بیگێڕنــەوە دەورانــی ســەدەکانی نێوەڕاســت. ئابووریــی ئێــران لــە جیاتــی 
ئــەوەی پــێ  بگــرێ و بچێتــە ڕیــزی ئابوورییــە بەهێزەکانــی ناوچــە و جیهــان، بــە جۆرێــک دوچــاری 
بێ ســەرەوبەرەیی هــات کــە ئێســتا یەکێــک لــە لەرزۆک تریــن ئابوورییەکانــە و بایــی پووڵــی ئێــران 
بەرامبــەر بــە دراوە موعتەبەرەکانــی دنیــا بــە چەشــنێکی نێونجــی 12000 لــە ســەد هاتۆتــە خــوار.
ــزب  ــچ حی ــەی دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامییە. هی ــەکان سیاســەتی ڕۆژان ســەرکوتی ئازادیی
و ڕێکخــراو و ســەندیکایەکی ســەربەخۆ دەرەتانــی تێکۆشــانی ئــازادی نییــە، ئازادییــە فــەردی و 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە خراپتریــن شــێوە پێشــێل دەکرێــن و هــەر دەنگێکــی ناڕەزایــی بــە گرتــن و 
ــە  ــران کراوەت ــەم جــۆرە ئێ ــەوە. ب ــدام واڵم دەدرێت ــرۆر و ئێع ــەت تێ ــدان و ئەشــکەنجە و تەنان زین

ــر و ئازادیخــواز. ــوو ئینســانێکی ئازادبی ــۆ هەم ــەورە ب ــی گ زیندانێک

٥- کوردســتانی ئێــران لــە بــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەوە ناوچەیەکــی دواکەوتوویــە لــە نێــو 
ــەوە  ــر زەمینیی ــاری سروشــتی و ســامانی ژێ ــە ب ــوودا. ئەگەرچــی کوردســتان ل ــی دواکەوت واڵتێک
دەوڵەمەنــدە، بــەاڵم لــە زۆر بــارەوە یەکێــک لــە دواکەوتووتریــن ناوچەکانــی ئێرانــە. ئاڵوگــۆڕی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و بــە تایبەتــی ســەنعەتی لــە کوردســتان ناگاتــە پلــەی زۆر لــە ناوچەکانــی 
دیکــەی ئێرانیــش. وەزعــی ئابــووری و لەش ســاغی و فەرهەنگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێــران 
کــەم گــۆڕاوە. پایــەی ژیــان نزمــە و زەحمەتکێشــانی کوردســتان لــە هــەژاری و بێ بەشــییدا دەژیــن.
ســتەمی نەتەوایەتی لە هەموو بارەکانی ژیانی سیاســی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییدا 
ــە  ــان ل ــە کوردســتان هەمووی ــی ل ــەوێ. بەرپرســانی ئەســڵیی دەوڵەت ــاو دەک ــە کوردســتان بەرچ ل
مەرکــەزەوە دیــاری دەکرێــن و گەلــی کــورد شــوێنێکی ئەوتــۆی لــە بەڕێــوە بردنــی کاروبــاری 
واڵتەکەیــدا نییــە. لەگــەڵ بوونــی ئیمکاناتــی سروشــتی، پڕۆژەیەکــی گرینگــی ئابــووری و ســەنعەتی 
لــە کوردســتاندا جێبەجــێ ناکــرێ. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســەندیکایەکی ســەربەخۆی سیاســی و 
ســێنفی ئیمکانــی تێکۆشــانی ئــازادی نییــە. مندااڵنــی کــورد لــە یەکــەم ڕۆژی چــوون بــۆ قوتابخانــەوە 
دەبــێ بــە زمانــی فارســی بخوێنــن و دەرەتانــی خوێنــدن بــە زمانــی زگماکیــان بــۆ نەڕەخســاوە. بــەم 

جــۆرە کوردســتان کــراوە بــە بەندیخانــەی گەلــی کــورد لــە ئێرانــدا.

٦- بەشــێکی زۆری ئــەم ناتــەواوی و گیــر و گرفتانــە هــەر لــە دەورانــی دەســەاڵتی ڕێژیمــی 
پێشــووەوە هەبــوون. ڕێژیمــی پاشــایەتیی پەهلــەوی قــەت ڕێــگای پێشــکەوتن و گەشــە کردنــی 
ســەربەخۆی بــە واڵتەکــە نەدابــوو، ئازادییــە ئینســانییەکانی کۆمەاڵنــی خەڵکــی زەوت کردبــوون و 
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ناتەباییەکــی قووڵــی لــە نێــوان خــۆی و کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێرانــدا پێــک هێنابــوو کــە تەنیــا ڕێــگای 
چارەســەری، شۆڕشــێکی قووڵــی گەلــی بــوو. ئــەوە بــوو کــە لــە ســاڵی 1٣٥٦-دا کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
ئێــران بــە چەشــنێکی بێ وێنــە هاتنــە مەیــدان و دوای ســاڵێک بەربەرەکانــی و قوربانــی دان تۆمــاری 

تەمەنــی ڕێژیمــی پاشــایەتییان تێکــەوە پێچــا.
ــە گرینگتریــن ڕووداوە مێژووییەکانــی واڵتــی ئێمــە  بێ گومــان شۆڕشــی خەڵکــی ئێــران یەکێــک ل
بــوو، هــەر لــەو کاتەشــدا دەرســی زۆر بەنرخــی بــۆ خەباتگێڕانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســەربەخۆیی 
ــە خــۆ  ــە ل ــک ب ــی واڵتێ ــەر کات خەڵک ــە ه ــران نیشــانی  دا ک ــوو. شۆڕشــی سەرانســەریی ئێ ــدا ب تێ
بوردوویــی و یەکگرتوویــی بیانهــەوێ داو و زنجیــری ژێردەســتی بپســێنن، هیــچ هێزێــک ناتوانــێ 
ــگای ســەرکەوتن تەخــت  ــد و کۆســپەکانی ســەر ڕێ ــێ بگــرێ و ســەرەنجام هەمــوو کەن پێشــیان پ

دەکــەن.
ئەگــەر چــی دەورانــی پــڕ نەگبەتــی دیکتاتۆریــی بنەماڵــەی پەهلــەوی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
خەڵکــی ئێرانــی لــەدژی ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــا یــەک خســتبوو، بــەاڵم زۆر بەداخــەوە لەبــەر ئــەوەی 
ــی دوای  ــۆ سیســتمی حکوومەتی ــی هاوبەشــیان ب ــرات و شۆڕشــگێڕەکان بەرنامەیەک ــزە دێموک هێ
ڕێژیمــی پاشــایەتی نەبــوو و، لەبــەر ئــەوەش کــە هیــچ کام لــە هێــزە نیشــتمانییەکانی ئێــران بــە تەنیــا 
لــە توانایــدا نەبــوو کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە و دەســەاڵتی سیاســی 
لــە واڵتــدا بــە دەســتەوە بگــرێ، کۆمەڵێــک ئاخونــدی بیرتەســک و کۆنەپەرســت بــە کەلکوەرگرتــن 
لــە هەســتی مەزهەبیــی خەڵــک دەســتیان بەســەر دەســکەوتەکانی شــۆڕش و بەرهەمــی خوێــن 
بەســەر  خۆیــان  پاوان خوازانــەی  دەســەاڵتی  و  گــرت  ئێرانــدا  گەالنــی  ڕۆڵەکانــی  فرمێســکی  و 

ــدا ســەپاند. واڵتەکەمان
لــە ئاکامــی ئــەم وەزعــە دا شۆڕشــی ئێــران نــاکام مایــەوە و نەیتوانــی هیــچ کام لــە ئــاوات و 
ــە ئێرا نــدا بــەو  چاوەڕوانییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران وەدی بێنــێ. گەالنــی تینــووی ئــازادی ل
مەبەســتە بــە دەســتی بەتــاڵ بەگــژ ئەرتەشــی پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیمــی شــادا چوونــەوە و بــە 
هــەزاران کــەس لــە ڕۆڵەکانــی خۆیــان کــردە قوربانــی، کــە ئازادییــە دێموکراتییــەکان لــە سەرانســەری 
ئێرانــدا دابیــن بکرێــن، زەحمەتکێشــانی ئێــران کــە بەشــی هــەرە زۆری دانیشــتووانی واڵتــن و 
ــی  ــن و گەالن ــەژاری و ڕۆژڕەشــی ڕزگار ب ــە ه ــووە ل ــە ســەرکەوتنی شۆڕشــدا هەب تەئســیریان ل
ــان  ــە مافــی ڕەوای نەتەوایەتیــی خۆی ــدا ب ــە ســێبەری ڕێژیمێکــی دێموکراتیی ــران ل زۆرلێ کــراوی ئێ

بگــەن.
 بــەاڵم کۆنەپەرســتانی پاوان خــواز کــە دەســتیان بەســەر بەرهەمــی خەبــات و فیداکاریــی خەڵکــی 
ئێرانــدا گرتــوە، بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕێگایــان نــەداوە هیــچ یــەک لــەو ئاواتە 
پیرۆزانــە وەدی بێــن. لەگــەڵ ســەقامگیر بوونــی دەســەاڵتی کۆنەپەرســتان، ئازادییــە دێموکراتییــەکان 
زۆر خراپتــر لــە ســەردەمی پاشــایەتی خراونــە ژێــر پــێ. کۆمەاڵنــی دەســت تەنگ و زەحمەتکێشــی 
واڵتــی ئێمــە زیاتــر لــە هەمــوو کاتێــک لەگــەڵ هــەژاری و نــەداری و گرانــی و بــێ کاری بــەرەوڕوو 
بــۆ چارەســەری هــەزاران گیــر و گرفتــی  تــازە هەنگاوێکــی کاریگــەری  بــوون و حکوومەتــی 
ژیانــی ئــەوان هەڵ نەهێناوەتــەوە. گەالنــی زۆرلێ کــراوی ئێرانیــش نــەک هــەر بــە مافــە ڕەواکانیــان 

نەگەیشــتوون، بەڵکــوو واڵمــی هەمــوو داخوازەکانیــان بــە ئاگــر و ئاســن دراوەتــەوە.
ــر و باوەڕێکــی موخالیفــی خــۆی تەحەممــول  دیکتاتۆریــی مەزهەبــی نــەک هــەر ناتوانــێ هیــچ بی
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ــی کۆنەپەرســتانەی خــۆی  ــر و بۆچوون ــە بی ــا ل ــی جی ــر و بۆچوونێک ــەر بی ــەڵ ه ــوو لەگ ــکا، بەڵک ب
-بــا موخالیفیــش نەبــێ- بــە تونــدی دوژمنایەتــی دەکا. لــە مــاوەی 2٥ ســاڵ فەرمانڕەوایــی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامییدا ئــەم ڕێژیمــە لــە هیــچ تاوانێــک بەرانبــەر بــە ئازادی خــوازان لــە هــەر نەتــەوە و 

چیــن و توێژێــک بووبــن دەســتی نەپاراســتوە.
لــە کوردســتان دیمەنــی دزێــوی دیکتاتۆریــی نــوێ زۆر ئاشــکراتر و بێ پەردەتریــش دیــارە. لەگــەڵ 
ئــەوەی گەلــی کــورد وەک بەشــێک لــە خەڵکــی ئێــران چاالکانــە لــە شۆڕشــی سەرتاســەریی ئێرانــدا 
بەشــدار بــوو و هەرچەنــد گەلــی ئێمــە بــە هــۆی نوێنەرەکانیــەوە هەمــوو توانــای خــۆی بــەکار 
هێنــا بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای ئاشــتی و وتووێــژەوە بــە النی کەمــی مافــە ڕەواکانــی بــگا، حکوومەتــی 
کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســامی نــەک هــەر ملــی بــۆ داخــوازە بەرحەقەکانــی خەڵکــی کوردســتان 
ــە، لەشــکری کێشــایە ســەر و دەســتووری قەتڵوعامــی  دا. تەنانــەت  ڕانەکێشــا، بەڵکــوو بــە پێچەوان
کار بەوەشــەوە نەوێســتا و خومەینــی بــە پێچەوانــەی ئایینــی ئیســام فتــوای جیهــادی لــەدژی گەلــی 
موســوڵمانی کــورد دەرکــرد و ڕشــتنی خوێنــی پیــر و الو و ژن و پیــاوی خەڵکــی کوردســتانی بــە 

حــەاڵڵ زانــی.
زیاتــر لــە 2٥ ســاڵە شــەڕ دژی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان هەڵ گیرســاوە. ســەدان بنکــەی 
نیزامــی و ناوەنــدی چاودێریــی نهێنــی و شــەبەکەی جاسووســی لــە سەرانســەری کوردســتان 
دامــەزراوە. لــەم ماوەیــەدا خەڵکــی کوردســتان نیزیــک بــە پەنجــا هــەزار شــەهیدیان لــە پێنــاوی دیفــاع 
ــە تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات بــوون.  ــە چــوار هــەزار کەســیان ل ــر ل ــدا داوە کــە پت ــە ئازادیی ل
بــەاڵم بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی گەلــی کــورد هــەر وا بەرامبــەر بــە زۆرداریــی ڕێژیمــی ئاخوندی 

ڕاوەســتاوە و بەربەرەکانیــی خــۆی بــە شــێوەی جۆراوجــۆر درێــژە پــێ دەدا.
بــەم جــۆرە ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و خوێنڕێــژی کۆمــاری ئیســامی دوژمنایەتیــی خــۆی لەگــەڵ 
هەمــوو ئــاوات و ئامانجەکانــی گــەل و لەگــەڵ هەمــوو قانــوون و نیزامێکــی نێونەتەوەیــی نیشــان داوە 

و لــەدژی تــەواوی هێــزە نیشــتمانییەکانی ئێــران ڕاوەســتاوە.
 حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو بڕوایەدایــە کــە بــۆ ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر باری زوڵم 
ــدەکان  ــی ئاخون ــی کۆنەپەرســت و دژی گەلی ــگای حکوومەت ــە جێ ــۆری پێویســتە ل و زۆر و دیکتات

سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێــدراڵ دابمــەزرێ کــە ئامانجــە ڕەواکانــی گەالنــی ئێــران وەدی بێنــێ. 

7- بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە چوارچێــوەی نیزامێکــی 
دێموکراتییــدا، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یەکیەتیــی هێــزە دێموکراتــی و نیشــتمانییەکانی 
ئێــران بــە شــەرتێکی ئەساســی دەزانــێ. حیزبــی ئێمــە پێــی وایــە بۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی دێموکراتیی 
ــااڵن نەچــن، پێویســتە  ــە ت ــی نەبــێ و دەســکەوتەکانی ب ــران جارێکــی دیکــە تووشــی بێ بەرنامەی ئێ
ــرات و پێشــکەوتن خوازن، لەســەر  ــە بەڕاســتی دێموک ــزە سیاســییانە ک ــەو هێ ــە ئێســتاوە ئ ــەر ل ه

بەرنامەیەکــی هاوبــەش بــۆ دوا ڕۆژی واڵت یــەک بگــرن.
بــۆ پێک هێنانــی ئــەو یەکیەتییــە حیزبــی ئێمــە هــەم دژی شــۆڤێنیزمی ئێرانــی کــە حاشــا لــە بوونــی 
گەلــی کــورد دەکا و هــەم دژی ناســیۆنالیزمی بەرچــاو تەنگــی گەالنــی ئێرانــە کــە دیکتاتۆریــی 
مەرکــەزی و خەڵکــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــەوە، خەبــات دەکا. شــۆڤێنیزمی ئێرانــی و ناســیۆنالیزمی 
بەرچــاو تەنگــی گــەالن هــەر دووکیــان کۆســپی ســەر ڕێــگای یەکیەتیــی گەالنــی ئێرانــن. هــەر لــەو 
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کاتــەدا حیزبــی ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە کــە لــە هــەل و مەرجــی ئێســتا دا مەترســیی گــەورە شــۆڤێنیزمی 
ــە. مەزنی خــوازی ئێرانیی

ــی خەڵکــی کوردســتان  ــە 2٥ ســاڵە بەربەرەکانی ــر ل ــران زیات ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
دژی ســەرکوتی دڕندانــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــە لێوەشــاوەیی و کارامەیــی ڕێبــەری دەکا. 
خەبــات و تێکۆشــان و گیانبــازی و قوربانــی دانــی ئەندامــان و الیەنگــران و پێشــمەرگە قارەمانەکانــی 
حیــزب نفــووز و خۆشەویســتیی حیزبــی ئێمــەی لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا زیاتــر لــە جــاران بردۆتــە 
ســەرێ. حیزبی دێموکراتی کوردســتان ئێســتا نەک هەر حیزبی خۆشەویســتی خەڵکی کوردســتانی 
ئێرانــە، بەڵکــوو جێــگای ڕێــزی گەالنــی دیکــەی ئێــران و ڕێکخــراوە پێشــکەوتن خوازەکانی ئێــران و 

دەرەوەی ئێرانیشــە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئــەم بەرنامەیــە دەخاتــە پێــش چــاوی خەڵکــی کوردســتان 
و لــە هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان: کرێــکاران، جووتیــاران، زەحمەتکێشــانی شــار و دێ، 
ڕووناکبیــران، قوتابییــان، خوێنــدکاران، کارمەنــدان، پیشەســازان و بازاڕییــان و بــە گشــتی ئەفــرادی 
نیشــتمانپەروەری هەمــوو چیــن و توێــژەکان داوا دەکا کــە بــۆ وەدی هێنانــی ئامانجەکانــی ئــەم 
بەرنامەیــە تــێ بکۆشــن. ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دەبــێ بەرنامەکــە بەرنــە نێــو کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی کوردســتان و بەندەکانــی بــۆ خەڵــک شــی بکەنــەوە و بیــروڕای حیــزب لــە بــارەی مەســەلە 
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــەوە بــۆ ئــەوان بەیــان بکەن. هەروەها پێویســتە 
خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی ئێرانیــش لــە داخــوازە بنەڕەتییەکانــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــە 

ئــاگادار بکرێــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گەورەتریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــە کــە 
ــێ  ــان ت ــە گی ــە دڵ و ب ــێ ب ــە دەب ــەن. بۆی ــێ دەک ــەی زۆری خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی ل زۆرب
بکۆشــین هێــزی بێ بڕانــەوەی گــەل بــۆ وەدەســت هێنانی ئــەو ئامانجانــەی لە بەرنامــەی حیزبەکەماندا 
هاتــوون بکەوێتــە کار. ئــەو کاتەیــە کــە بەرنامــەی حیــزب دەبێتــە هێزێکــی ماددیــی بەتوانــا و دەتوانــێ 

مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتییــدا وەدی بێنــێ.
گونجانــدوە.  بەرنامەیــەدا  لــەم  خــۆی  ئامانجەکانــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ــوەی  ــە چوارچێ ــە ئەســتۆی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانە کــە ل ــە ل ــەم ئامانجان ــی ئ وەدی هێنان

واڵتــی ئێرانــدا دادەمــەزرێ.

فەسڵی یەکەم:
ئامانجە گشتییەکان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕەوی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و شــان 
بــە شــانی هێــزە پێشــکەوتووەکانی سەرانســەری ئێــران بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێکی دێموکراتــی 
لــە ئێــران و وەدەســت هێنانی مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا 

خەبــات دەکا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران پێک هێنانــی کۆمەڵێکی دێموکراتیکی 

سۆسیالستییە.
٣- دروشــمی ســتراتێژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دامەزراندنــی سیســتمێکی 
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دێموکراتیکــی فێدراڵــی لــە ئێــران و دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتــی بــۆ گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 
ئێرانــە.

بــە هاوپەیمانانــی  ئێــران  ئێــران، گەالنــی زۆرلێ کــراوی  4- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ســتراتێژیی خــۆی دەزانــێ و لــە بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی ئــەوان بــۆ وەدەســت هێنانی مافــی 

نەتەوەیــی پشــتیوانی دەکا.
ــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان  ــە خەباتــی میللی-دێموکراتیکــی گەلــی کــورد ل ٥- پشــتیوانی ل

ــە. ــازی هەمیشــەیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ڕێب
جیهــان  گەالنــی  ڕزگاری خوازانــەی  خەباتــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی   -٦

هەمــوو واڵتانــە. گەالنــی  ئاشــتی و دۆســتایەتیی  الیەنگــری  و  دەکا  پشــتیوانی 

فەسڵی دووهەم:
بنچینەکانی ئیدارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

7- کوردستان یەکێک لە هەرێمەکانی کۆماری فێدراڵی ئێرانە.
٨- هەرێمــی کوردســتان هەمــوو خاکــی کوردســتانی ئێــران دەگرێتــەوە. چوارچێــوەی جوغرافیایــی 
هەرێمــی کوردســتان بــە لــە بەرچــاو گرتنــی هۆیەکانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و ویســتی زۆربــەی 

دانیشــتووانی هــەر کام لــە ناوچــە کوردنشــینەکان دیــاری دەکــرێ.
٩- لــە هەرێمــی کوردســتاندا هەمــوو دەســەاڵت بــە دەســت خەڵکەوەیــە کــە بــە هــۆی نوێنەرانــی 
خۆیــان لــە پارلمانــی کوردســتاندا و لــە ڕێــگای ئۆرگانەکانــی حکوومەتــی هەرێمــەوە بــەکاری دێنــن.
10- کاروبــاری پێوەندییەکانــی دەرەوە )سیاســی و ئابــووری(، دیفاعــی میللــی، دانانــی بەرنامــەی 
درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتمی دراوی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی فێدراڵ دایــە. بێجگــە لەوانــە، 
ســەالحیەتی بەڕێــوە بردنــی دەزگای دەوڵەتــی لــە کوردســتان بــە دەســت حکوومەتــی هەرێمــی 
ــدا  ــە سەرانســەری ئێران ــان ل کوردســتانە. خەڵکــی هەرێمــی کوردســتان وەک هاونیشــتمانانی خۆی
لــە ڕێــگای قانوونییــەوە و بەبــێ هیــچ چەشــنە جیاوازییــەک لــە بەڕێــوە بردنــی کار و بــاری واڵتــدا 

بەشــدار دەبــن.
لــە هەرێمــی  ئــااڵ و ســروود و جێژنــی نەتەوەیــی خــۆی هەیــە.  11- هەرێمــی کوردســتان، 
هــەڵ دەکــرێ. ئــااڵی کوردســتان  تەنیشــت  لــە  ئێــران  فێدراڵــی  ئــااڵی کۆمــاری  کوردســتاندا، 

12- دادگای بــەرزی فێــدراڵ کــە لــە پســپۆڕانی هەمــوو نەتەوەکانــی ئێــران بــە شــێوەی بەرامبــەر 
پێــک دێ، بــە کێشــە قانوونییەکانــی نێــوان دەوڵەتــی فێــدراڵ و دەوڵەتــە هەرێمییەکانــدا دەچێتــەوە و، 

بااڵنســی دەســەاڵت لــە نێوانیانــدا ڕادەگــرێ.
ــی کوردســتانە.  ــی هەرێم ــی تایبەت ــوون دانان ــی قان ــن ئۆرگان ــی کوردســتان بەرزتری 1٣- پارلمان
ــەڵ  ــەوە ه ــەک، ڕاســتەوخۆ و نهێنیی ــی گشــتی، وەک ی ــگای هەڵبژاردنێک ــە ڕێ ــان ل ــی پارلم نوێنەران

دەبژێردرێــن.
14- پارلمانــی کوردســتان حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دیــاری دەکا. حکوومەتــی هەرێمــی 

کوردســتان بەرامبــەر بــە پارلمانــی کوردســتان واڵمــدەرە.
1٥- پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی نێوخــۆی هەرێمــی کوردســتان لــە ئەســتۆی هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان و ئۆرگانــە ئینتیزامییەکانــی دیکــەی حکوومەتــی هەرێمــە. ئەرکــی هێــزی نیزامــی، دیفــاع 
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لــە ســنوورەکانی واڵت بەرانبــەر بــە دەســتدرێژیی بێگانەیــە و حەقــی نییــە دەســت لــە کار و بــاری 
پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی نێوخۆیــی وەربــدا.

ــی هەرێمــی  ــوان ئیدارەکان ــدن و نامــە نووســینی نێ ــی ڕەســمیی خوێن ــی کــوردی، زمان 1٦- زمان
کوردســتانە، زمانــی فارســی لــە هەرێمــی کوردســتانیش هــەر وەک شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران 

زمانــی ڕەســمییە و لــە قوتابخانەکانــدا دەخوێنــدرێ.
ــی  ــی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ مەرکــەز و ئیدارەکان 17- نامــە نووســینی ڕەســمیی ئیدارەکان
ســەر بــە دەوڵەتــی فێــدراڵ لــە کوردســتان و هەرێمەکانــی دیکــەی ئێــران بــە زمانــی فارســی دەبــێ.
1٨- هەمــوو دانیشــتووانی غەیــرە کــورد لــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ پەرەپێ دانــی فەرهەنگــی 

ــن دەکــرێ. ــۆ دابی ــان ب ــی خۆیانی ــە زمان ــدن ب ــی خوێن ــن و ئیمکانات ــی دەدرێ ــان یارمەت خۆی

فەسڵی سێهەم:
مافەکانی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان

ــە  ــی مــرۆڤ و پەیمان نام ــی ماف ــەی جیهانی ــە بەیاننام ــە ل ــە ک ــاف و ئازادییان ــەو م ــوو ئ 1٩- هەم
نێونەتەوەییەکانی ســەر بەم بەیان نامەیەدا هاتوون، وەک ئازادیی بیر و باوەڕ و دەربڕین، ئازادیی 
ــەکان و  ــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان، یەکیەتیی ــان و تێکۆشــانی حی ــی پێک هێن ــی، ئازادی چاپەمەن
شــۆڕا کرێــکاری و جووتیــاری و ســێنفییەکان، ئەنجومەنــە دێموکراتییــەکان و ئازادیــی هەڵبژاردنــی 
کار و جێــگای دانیشــتن و ئازادیــی ئاییــن و مەزهــەب لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی 

هەرێمــی کوردســتاندا هــەر وەک هەمــوو هەرێمەکانــی دیکــەی ئێــران دەســتەبەر دەکرێــن.
ــاوازی دانانێکــی جینســی، قەومــی، ڕەگــەزی و  هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان بەبــێ هیــچ جی
مەزهەبــی لــە مافــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســی و فەرهەنگــی وەک یــەک کەلــک وەردەگــرن.

20- دین لە دەوڵەت جودایە. 
21- ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و کۆمەڵــدا مافــی وەک یەکیــان هەیــەو بــۆ کاری وەک یــەک 

مووچــەی وەک یــەک وەردەگــرن.
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەبــێ مافــی کەلکوەرگرتــن لــە مەرەخەســیی بــە حقووقــەوە لــە 

دەورانــی دووگیانــی و زەیســتانییدا بــۆ ژنانــی کارمەنــد و کرێــکار دابیــن بــکا.
22- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بایەخێکــی تایبەتــی بــە پێگەیانــدن و پەروەردەکردنــی 

منــدااڵن دەدا.

فەسڵی چوارەم:
سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی

2٣- بــەرەو پێــش بردنــی ئابــووری لــە ڕێــگای بەرنامــە داڕشــتنێکی زانســتییەوە لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا لــە ئەســتۆی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانە. بــۆ قەرەبــوو کردنــەوەی دواکەوتوویــی 
ــە  ــی گشــتیی واڵت ل ــی داهات ــە پێویســتە دابەش کردن ــی ســتەمی نەتەوایەتیی ــە بەرهەم ــووری ک ئاب
الیــەن دەوڵەتــی فێدراڵــەوە بــە چەشــنێک بــێ کــە بەشــی دانیشــتووانی هەرێمــی کوردســتان بــە پێــی 

ڕادەی دواکەوتوویــی زیاتــر لــە داهاتــی نێونجیــی ســەرانەی واڵت بــێ.
24- ڕێــگای ئەســڵیی پێشــکەوتنی ئابووریــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران ســەنعەتی کــردن 
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بــە پێــی دەســکەوتەکانی زانســت و تێکنیــک لــە الیــەک و پێداویســتی و ئیمکاناتــی سروشــتیی واڵت 
لــە الیەکــی دیکەوەیــە. پێک هێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینەیــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ ســەنعەتی 
ــی هەرێمــی  ــی و حکوومەت ــی فێدراڵ ــی دەوڵەت ــن ئەرکەکان ــە بنەڕەتی تری ــک ل کــردن پێویســتە، یەکێ

کوردســتانە.
2٥- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــە هــۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییــەوە کــە بەشــی بنەڕەتــی 
هەمــوو  و  دادەمەزرێنــێ  کوردســتان  لــە  پێشــکەوتوو  ســەنعەتی  ئابوورییــە،  پێشــکەوتنی  بــۆ 
ئاســانکارییەک دەکا بۆ بەشــداریی ســەرمایەی تایبەتی لە پێشخســتنی ئابووریی واڵت و بە تایبەتی 
ســەنعەتی کردنــدا و، هــەر لــەو کاتــەدا لــە ســەنعەتە خۆواڵتــی و نەتەوەییەکانیــش پارێــزگاری دەکا.
ــڕەوار و لەوەڕگەکانــی کوردســتان وەک  ــاو و لێ ــەکان و هەروەهــا ئ 2٦- ســەرچاوە ژێرزەمینیی
ــی  ــە هاوکاری ــی هەرێمــی کوردســتان ب ــران ســامانی گشــتیین و حکوومەت ــی ئێ هەمــوو هەرێمەکان

دەوڵەتــی فێدراڵــی بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەلکیــان لــێ وەردەگــرێ.
ــی شــێوەی  ــە کار هێنان ــردن و ب ــزە ک ــگای مێکانی ــە ڕێ ــی بەرهەمــی کشــتوکاڵ ل ــاد کردن 27- زی
زانســتی لــە کشــتوکاڵدا، هەروەهــا داڕشــتنی بەرنامــەی بــەراو کــردن و هەڵبەســتنی بەربەنــد، 

بەشــێکی گرینگــی سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانە.
2٨- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ پەرەپێ دانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بڕەوپێ دانــی کەســب 

و کار و پیشەســازی لــە کوردســتاندا تــێ دەکۆشــێ.
2٩- بردنــە ســەری ئاســتی ژیانــی خەڵــک و بــە تایبەتــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان نێوەرۆکــی 
ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردســتانە. ئەم حکوومەتە هێز و توانای خۆی 
ــەم ســەردەمەیان  ــەوەی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان ژیانێکــی شــیاوی ئ ــۆ ئ وەکار دەخــا ب

بــۆ دابیــن بکــرێ. 
٣0- ســەعاتی ڕەســمیی کار لــە حەوتــوودا نابــێ لــە 40 ســەعات تێ پــەڕێ. ئــەو کرێکارانــەی 
ــە  ــکاران ب ــێ. النی کەمــی حەقدەســتی کرێ ــر ب ــان کەمت ــێ ســەعاتی کاری کاری ســەخت دەکــەن دەب
پێــی خەرجــی بەڕێچــوون دیــاری دەکــرێ و لەگــەڵ چوونەســەری خەرجــی گــوزەران زیــاد دەکــرێ. 
پیــری  بــێ کاری و  بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پەک کەوتەیــی و  کرێــکاران بەرامبــەر 
بیمــە دەکرێــن. ئــەو مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە پــازدە ســاڵ کەمتــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ 
کەم کردنــەوە و پاشــان خاشــەبڕ کردنــی بــێ کاری دەبــێ هــەل  و مەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 

پێویســت پێــک بهێنــرێ.
٣1- مالکیەتــی زەوی تــا ئێســتاش هێنــدێ بێ عەداڵەتیــی تێــدا هەیــە. بۆیــە دەبــێ لــە شــێوەی 
ئێســتای مالکیەتــی زەوییــدا ئاڵوگۆڕێکــی پێویســت بــە قازانجی دێ نشــینانی زەحمەتکێــش و بێ زەوی 

ڕوو بــدا.
٣2- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەبــێ یارمەتیــی وەرزێــران بــدا بــۆ ئــەوەی بتوانــن ئامرازی 
پێشــکەوتووی کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــەن. هەروەهــا پێویســتە بەرهەمــی کشــتوکاڵیان بــە 
نرخــی تەزمینــی لــێ بکــڕێ و بــۆ پەرەپێ دانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــەرزی درێژماوەیــان بــە 
ســوودی کەمــەوە بداتــێ. جووتیــاران لــە پێشــدا بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و 

ــن. ــی بیمــە دەکرێ ــری و پەک کەوتەی ــە پی ــەر ب پاشــان بەرامب
٣٣- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە پێگەیانــدن و پــەروەردە کردنی 
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الوان و ئیمکاناتــی پەروەردەیــی و فێــرکاری و تەفریحیــی ســالمیان بــۆ پێــک دێنــێ.
٣4- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری. لەوەڕگــەکان بــە 
پێــی شــەرتی لەبــار بــە ئــاژەڵ داران دەســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژەڵ دارییــان فێــر 

دەکا.
٣٥- پارێزگاریــی ژینگــە، ســەرچاوە سروشــتییەکان، لێــڕەوارەکان، زەریاچــەکان و پارێزگاریــی 
حەیوانــات بــە تایبەتــی حەیواناتــی ڕاوی: باڵنــدە و پێــڕۆ و ماســی، یەکێــک لــە ئەرکەکانــی حکوومەتی 
هەرێمــی کوردســتانە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە ڕاوی بێ ســەرە و بــەرەی حەیوانــات پێشــگیری بکــرێ 
ــگای ئاســندا  ــگا و کێشــانی ڕێ ــی ڕێ ــە لێدان ــازە و ل ــگای ســەنعەتی ت ــی جــۆر و جێ ــە هەڵبژاردن و ل

پێویســتە ژینگــە لــە بەرچــاو بگیــرێ و دیمەنــی سروشــت تێــک نــەدرێ.
٣٦- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بایەخــی تــەواو دەدا بــە پەرەپێ دانــی ســەنعەتی گەشــت و 

گــوزار و، بینــا و شــوێنەوارە کۆنــەکان دەپارێــزێ.

فەسڵی پێنجەم:
سیاسەتی فەرهەنگی و لەشساغی

٣7- هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان هەتــا پــازدە ســاڵی دەبــێ بخوێنــن. حکوومەتــی هەرێمــی 
کوردســتان بــۆ لــە نێــو بردنــی نەخوێنــدەواری بــە پەلــە هەنــگاو هــەڵ  دێنێتــەوە. لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا دابینکردنــی خەرجــی خوێندنــی ســەرەتایی لــە ئەســتۆی دەزگای دەوڵەتییــە و خوێنــدن 
لــە قۆناغەکانــی دیکــەدا بــە خۆڕاییــە. یارمەتیــی حکوومەتــی هەرێمــی لــەو بارەیــەوە قوتابخانــە 
ئایینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان خەرجــی خوێندنــی مندااڵنــی چیــن و 
توێژەکانــی کــەم  داهــات لــە تــەواوی فێرگــە پیشــەییەکان و هونەرســتانەکاندا دابیــن دەکا و خەرجــی 
خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــەت و هەڵکەوتــووی کــەم داهــات لــە زانســتگە و فێرگــە بەرزەکانیشــدا وە 

ئەســتۆ دەگــرێ.
٣٨- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ بــەرەو ژوور بردنــی ئاســتی فەرهەنگیــی گــەل و 
دامەزراندنــی بنکــەی فەرهەنگــی و زانســتی و پــەروەردەی بەدەنــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما، 
تێئاتــری میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگەکان هەنــگاو هــەڵ دێنێتــەوە و بــۆ 

ــێ دەکۆشــێ. ــوردی ت ــووری ک ــەوە و پاراســتنی کەلەپ کۆکردن
٣٩- بایــەخ دان بــە پێشــکەوتنی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و پشــتیوانی لــە نووســەران و 
هونەرمەنــدان و زانایانــی کــورد ڕێبــازی هەمیشــەیی سیاســەتی فەرهەنگیــی حکوومەتــی هەرێمــی 

کوردســتانە.
بــە ڕووناکبیــران و پســپۆڕان  بەرامبــەر  40- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان سیاســەتێک 

دەگرێتــە پێــش کــە بــە دڵگەرمــی و لــە خــۆ بوردنــەوە خزمەتــی نیشــتمانی خۆیــان بکــەن.
41- حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ بردنــە ســەری ئاســتی لەش ســاغیی هەمــوو خەڵــک 
ــی  ــە یارمەتی ــن ل ــێ کــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بتوان ــک دێن ــک پێ ــێ دەکۆشــێ و هەلومەرجێ ت
پزیشــکی و دەرمانــی کەلــک وەربگــرن. حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان بۆ دامەزراندنی ئاسایشــگە، 
شــیرخۆرگە و زایینگــە، هەنــگاو هــەڵ دێنێتــەوە و بــۆ بەخێــو کردنــی نەقوســتان و بەســاڵداچووانی 
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ڕەبــەن و بێ خــاو و خێــزان بنکــە و بنیاتــی تایبەتــی دادەمەزرێنــێ.

فەسڵی شەشەم:
تایبەتمەندییەکانی کۆماری فێدراڵی ئێران

42- هەمــوو گەالنــی ئێــران بێ فــەرق و جیاوازیــی ڕەگــەزی، ئایینــی، مەزهەبــی، قەومــی و جینســی 
لــە دامەزراندنــی کۆمــاری فێدراڵــی ئێرانــدا بەشــدارن و ئــەم ئەســڵە لــە قانوونــی ئەساســیی کۆمــاری 

فێدراڵــدا دەگونجێ.
4٣- قانوونــی ئەساســیی کۆمــاری فێــدراڵ، بــە پێــی مێعیــارە جیهانییەکانــی مافــی مــرۆڤ و 
پەیمان نامــە نێونەتەوەییــەکان بــە جۆریــک تەنزیــم دەکــرێ کــە مافــی نەتەوەیــی گەالنــی ئێــران لــە 

نێــو ســنووری جوغرافیایــی نەتەوەیــی هەرێمەکانــدا بــە ڕەســمی بناســرێ.
44- قانوونــی ئەساســیی کۆمــاری فێــدراڵ، مافــی پەســەندکردنی ئــەو قانوونانــەی پێوەندییــان بــە 

هەرێمەکانــەوە هەیــە، بــە پارلمانەکانیــان دەســپێرێ.
کــە سروشــتی  نیزامــی  پەیمانێکــی  جــۆرە  هیــچ  نێــو  ناچێتــە  ئێــران  فێدراڵــی  دەوڵەتــی   -4٥

هەبــێ. دیکــەی  واڵتانــی  ســەر  بــۆ  دەســتدرێژکەرانە 

فەسڵی حەوتەم:
سیاسەتی دەرەوە

لــە سیاســەتی دەرەوەدا کــە لــە ســەالحیەتی دەوڵەتــی مەرکەزیــی کۆمــاری فێدراڵ دایــە، حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان لەســەر ئــەوە پــێ دادەگــرێ کــە:

4٦- دەوڵەتــی فێدراڵــی ئێــران لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بناغــەی ڕێزگرتنــی یەکتــر و 
ــی پێشــکەوتن خواز و  ــێ و لەگــەڵ واڵتان ــدی دابمەزرێن ناســینی حەقــی حاکمیەتــی نیشــتمانی پێوەن

ــێ. ــن پێوەندیــی دۆســتانە پێــک بێن ــۆ مافــی مــرۆڤ دادەنێ ــز ب ــە کــە ڕێ ــەو واڵتان دێموکــرات و ئ
ــەم  ــە دەرەوەی ئ ــووەکان و ل ــەوە یەکگرت ــو ڕێکخــراوی نەت ــە نێ ــران ل ــی ئێ ــی فێدراڵ 47- دەوڵەت
ڕێکخــراوە لــە ئاشــتیی جیهانــی و پێکــەوە ژیانــی بــە ئاشــتی لــە نێــو گەالنــدا پشــتیوانی بــکا و 
الیەنگــری چارەســەری گیــر و گرفتــە نێونەتەوەییــەکان لــە ڕێــگای وتووێــژەوە بەبــێ بــە کار هێنانــی 

ــە کاتێکــدا کــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی بــە پێویســت بزانــێ. زۆر بــێ، مەگــەر ل
لــە مافــی  لــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــە و دژی زۆرداریــی گــەالن و  فێــدراڵ  4٨- دەوڵەتــی 
دانانــی چارەنووســی نەتــەوەکان بــە دەســتی خۆیــان پشــتیوانی بــکا و پەنــای سیاســی بــە ئینســانە 

بــدا. ئازادی خــوازەکان  و  نیشــتمانپەروەر 
لــە چوارچێــوەی ئــەو سیاســەتەدا بــە ئــاگاداری و پەســەندی دەوڵەتــی فێــدراڵ، حکوومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان لــە ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ کۆمــەک بــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی تێکۆشــەرانی 
کــورد لــە واڵتانــی دراوســێدا کەلــک وەربگــرێ و پەنــای سیاســی بــەو کــوردە نیشــتمان پەروەرانە 

ــدا. ــی دەکــەن، ب کــە داوای پەنابەرایەت
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بەشی دووهەم:
پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ماددەی یەکەم: ناو و نێوەرۆکی حیزب
1- ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ـە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕەو و شۆڕشــگێڕی خەڵکــی کوردســتانی 
ــدا  ــە ڕیزەکانــی خۆی ــی کــورد ل ــە و چیــن و توێــژە نیشــتمان پەروەر و ئازادی خوازەکانــی گەل ئێران

کــۆ دەکاتــەوە.

ماددەی دووهەم: ئەندامانی حیزب:
ــێ  ــی دەتوان ــی ئێران ــوو کوردێک ــران و هەم ــوو هاونیشــتمانێکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێ هەم

ــک: ــە مەرجێ ــران ب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــە ئەندامــی حیزب ببێت
- تەمەنی لە 1٨ ساڵ کەمتر نەبێ.

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسەند بکا.
- بە ئینسانێکی خوشناو و نیشتمان پەروەر بناسرێ.

تێبینی:
کــوردی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان دەتوانــن لــە ڕێکخــراو و ئەنجومەنەکانــی الیەنگــری حیزبی 
ــە ئەندامــی  ــان، ببن ــران ژی ــە کوردســتانی ئێ ــە ٥ ســاڵ ل ــر ل ــدام و ئەگــەر زیات ــە ئەن ــدا ببن دێموکرات

حیــزب.

ماددەی سێهەم: شێوەی وەرگرتنی ئەندام
بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێ پێویستە:

- دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
- النی کەم شەش مانگ لەژێر تاقیکردنەوەدا بێ.

 - ئەندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکە نەبێ.
- لــە الیــەن زۆربــەی ئەندامانــی شــانەیەکی حیزبــی یــان ئۆرگانێکــی بــەرەو ژوورتــرەوە بــە ئەنــدام 

وەربگیرێ.

ماددەی چوارەم: ئەرکەکانی ئەندامی حیزب
ئەرکی سەر شانی ئەندامی حیزبە کە:

- بۆ وەدی هێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەدا هاتوون، تێ بکۆشێ.
- بە هەموو تواناوە بۆ پاراستنی یەکیەتیی سیاسی و تەشکیاتیی حیزب هەوڵ بدا.

- بە پێی پێڕەوی نێوخۆ پەیڕەوی دیسیپلینی حیزب بێ.
- لە یەکێک لە ئۆرگانەکانی حیزبدا تێ بکۆشێ.

- نهێنییەکانی حیزب بپارێزێ.
- پلەی زانیاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەرێ.
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ــە  ــکا و ل ــز ب ــەوان بەهێ ــدی لەگــەڵ ئ ــک و پێوەن ــی خەڵ ــو کۆمەاڵن ــە نێ ــزب بەرێت - سیاســەتی حی
ــرێ. ــک وەربگ ــان کەل ــروڕا و تاقیکردنەوەی بی

- حەقی ئەندامەتی بدا.

تێبینی:
ئــەو کەســانەی پشــتیوانی لــە سیاســەتی حیــزب دەکــەن و پێوەندیــی تەشــکیاتییان لەگــەڵ حیزبــدا 

هەیــە، بــەاڵم هەمــوو ئەرکەکانــی ئەنــدام بەجــێ ناگەیەنــن، بــە الیەنگــری حیــزب دەناســرێن.

ماددەی پێنجەم: مافەکانی ئەندامی حیزب
ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە:

- بە ئەندامی هەر کام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێ.
- لە هەموو ئەندامێک یا ئۆرگانێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبییدا ڕەخنە بگرێ.

- لــە ڕێــگای تەشــکیاتییەوە بــە هەمــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای خــۆی پــێ بڵــێ 
یــان پرســیاری لــێ بــکا.

- لە هەموو ئۆرگانێک لەالی ئۆرگانی سەرەوەتر شکایەت بکا.
- لــە هــەر کۆبوونەوەیەکــی ئۆرگانــی خۆیــدا کــە تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو بــەراورد بــکا 

و بیهــەوێ بڕیــاری لەســەر بــدا، بەشــدار بــێ.

ماددەی شەشەم: سزادانی ئەندام
1- ئــەو کەســانەی ئەرکــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن، یــان بــە پێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب 
دەبزوونــەوە، یــان کردەوەیــەک ئەنجــام دەدەن کــە زیــان بــە ئێعتبــاری حیــزب دەگەیەنــێ بــە پێــی 

ڕادەی تاوانەکەیــان ســزا دەدرێــن. ســزای حیزبــی بریتییــە لــە:
- سەرکۆنە بە دەم.

- سەرکۆنە بە نووسراو.
- ئەستاندنەوەی لێپرسراوی.

- هەڵپەساردن.
- دەرکردن لە حیزب.

تێبینی:
1- درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێکە، ئەندامــی هەڵپەســێراو لــە مــاوەی هەڵپەســێراندا، 
ناتوانــێ بــە ئەندامــی هیــچ کام لــە ئۆرگانەکانــی حیــزب هەڵ بژێــردرێ و بەرپرســایەتیی پــێ بــدرێ.

2- ســزای حیزبــی لــە الیــەن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــەر ئەندامێکــەوە بــە زۆربــەی دەنــگ دیــاری 
دەکــرێ.

٣- مەبەســت لــە ســزای حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامــە و تەنیــا ئــەو کاتــە ئەنــدام ســزا دەدرێ کــە 
ڕێــگای دیکــە وەک ڕەخنــە و ئامــۆژگاری لــە بــاش کردنــی ئــاکاری ئــەودا کاریگــەر نەبووبــێ.

4- ئەندامــی دەرکــراو حەقــی هەیــە لــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر داوای پێ ڕاگەیشــتن بــکا و دەتوانــێ 
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ئــەو داوایــە بــۆ کۆنگــرەش بنێــرێ.
٥- ئەندامــی هەڵپەســێراو پــاش مــاوەی هەڵپەســاردن ڕابــردووی حیزبــی بــۆ لــە بەرچــاو دەگیــرێ 

و بــە نــەزەری ئۆرگانــی خــۆی بەرپرســایەتیی پــێ دەدرێ.

ماددەی حەوتەم: قەوارەی حیزب
1- ئەسڵی بنەڕەتیی داڕشتنی قەوارەی حیزب لەسەر ئەو بنەمایەیە کە:

- هەموو ئۆرگانێکی حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵ دەبژێردرێ.
- ئۆرگانەکانــی حیــزب بــە ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــەم بــەو ئەندامانــە کــە هەڵیــان 

بــژاردوون و هــەم بــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر دەدەنــەوە.
- ئەندام پەیڕەوی ڕێکخراوە و، کەمایەتیی ئەندامان پەیڕەوی زۆرایەتیی ئەندامانە.

- لە نێو حیزبدا بۆ هەموو ئەندامان بێ جیاوازی یەک دیسیپلین هەیە.
- بڕیاری ئۆرگانی سەرەوەتر لە الیەن ئۆرگانی خوارەوەترەوە جێ بەجی دەکرێ.

- باســکردن و بڕیــار دان لــە بەرزتریــن ئۆرگانــەوە تــا خوارووتریــن ئــۆرگان بــە کۆمەڵــە. 
نیــە. لــە حیزبــدا جێــگای  تاک پەرســتی و ســەرەڕۆیی 

ماددەی هەشتەم: کۆنگرەی حیزب
1- بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.

ــە ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــر و موشــاویرانی  2- کۆنگــرەی حیــزب هــەر چــوار ســاڵ جارێــک ل
کومیتــەی ناوەنــدی و بــە ڕادەیــەک کــە کومیتــەی ناوەنــدی دیاریــی دەکا لــە نوێنەرانــی ئەندامانــی 

دیکــەی حیــزب پێــک دێ.
ــە ســێی پێرســۆنێلی  ــان دوو ل ــدی، ی ــەی ناوەن ٣- کۆنگــرەی نائاســایی لەســەر داخــوازی کومیت

ــی پێــک دێ. ــی حیزب ــەواو وەخت ت
ئەرک و دەسەاڵتی کۆنگرە ئەمانەن:

- باسی ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی دەکا و بڕیاری لەسەر دەدا.
- ڕێبازی گشتیی سیاسی و ستراتێژی و تاکتیکیی حیزب دیاری دەکا.

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسەند دەکا و ئەگەر پێویست بوو دەسکارییان دەکا.
- ئەندامانی ئەسڵی و جێگری کومیتەی ناوەندی هەڵ دەبژێرێ.

تێبینیی ١:
کومیتــەی ناوەنــدی حەقــی هەیــە ئــەو پەڕەکــەی بــە ئەنــدازەی یــەک لــە ســێی ژمــارەی ئەندامانــی 
ئەســڵیی خــۆی، لــە ئەندامانــی حیــزب ڕاســتەوخۆ بــە حەقــی دەنگدانــەوە لــە کۆنگــرەدا بەشــدار 
بــکا. ئــەم کارە دەبــێ پێــش بەســتنی کۆنفرانســەکانی حیــزب بکــرێ و ئــەو جــۆرە کەســانە لــە 

ــێ. ــان ناب ــگ دانی ــی دەن کونفرانســەکاندا حەق
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تێبینیی ٢:
کەســانێک دەتوانــن ببنــە ئەنــدام یــان جێگــری کومیتــەی ناوەنــدی کــە النی کــەم ســێ ســاڵ 

هەبــێ. لــە حیزبــدا  ئەندامەتییــان  ڕابــردووی 

ماددەی نۆهەم: کۆنفرانسی حیزب
1- کۆنفرانسی حیزب لە کاتێکدا دەبەسترێ کە:

- دەرەتانی بەستنی کۆنگرە نەبێ.
- گیر و گرفتێکی وا هاتبێتە پێش کە کومیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەری بکا.

- لە هەلومەرجێکی وادا کۆنفرانس سەالحیەتی کۆنگرەی هەیە.
ــدی و نوێنەرانــی  ــی ئەســڵی و جێگــر و موشــاویرانی کومیتــەی ناوەن ــە ئەندامان 2- کۆنفرانــس ل
کومیتەکانــی شارســتان و ناوەنــد و کومیتــە و کۆمیســیۆنەکانی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی پێــک 

دێ.
٣- ڕادەی نوێنەرانــی ئــەو کومیتــە و کۆمیســیۆنانە لــە الیــەن کومیتــەی ناوەندییــەوە دیــاری 
دەکــرێ. بــەاڵم لــە هــەر حاڵــدا دەبــێ ژمــارەی نوێنەرانــی هەڵبژێــراو لــە ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی 

ــێ. ــر ب ــدی زیات ــەی ناوەن و جێگــر و موشــاویرانی کومیت

ماددەی دەهەم: کومیتەی ناوەندی
1- لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا کومیتــەی ناوەنــدی بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە و کاروبــاری 

حیــزب بەڕێــوە دەبــا.
2- ئەرک و دەسەاڵتی کومیتەی ناوەندی بەم جۆرەیە:

- بڕیارەکانی کۆنگرە جێ بەجێ دەکا.
- مەسئوولی پێوەندیی حیزب لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەیە.

- دەفتــەری سیاســی و ســکرتێری گشــتیی حیــزب و جێگــری ســکرتێر هەڵ دەبژێــرێ کــە بەرامبــەر 
بــە کومیتــەی ناوەندی بەرپرســن.

ــاری دەکا و مەســئوولی داهــات و دەرکەوتــی  - ڕادەی حەقــی ئەندامەتیــی ئەندامانــی حیــزب دی
حیزبــە.

- ئایین نامــەی نێوخۆیــی بــۆ کاروبــاری خــۆی و هاوهەنگاویــی نێــوان کۆمیســیۆنەکانی ســەر بــە 
کومیتــەی ناوەنــدی دادەنــێ.

- النی کــەم ســاڵێ ســێ جــار کــۆ دەبێتــەوە. ئەندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کومیتــەی ناوەنــدی 
لــە کۆبوونەوەکانــی کومیتــەی ناوەندییــدا بەشــدار دەبــن و دەنگــی مەشــوەرەتییان هەیــە.

تێبینی:
1- کومیتــەی ناوەنــدی دەتوانــێ هەتــا نیــوەی ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی، موشــاویر بــۆ خــۆی 

هەڵ بژێــرێ.
2- کۆبوونەوەکانــی کومیتــەی ناوەنــدی بــە بەشــداریی النی کــەم دوو لــە ســێی ئەندامانــی ئەســڵی 
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ڕەســمییەت پەیــدا دەکــەن و بڕیارەکانــی وەختێــک قەتعــی دەبــن کــە زیاتــر لــە دوو لــە ســێی 
ــدەن. ــۆ ب ــان ب ــەوەدا دەنگی ــە کۆبوون ــی ئەســڵیی بەشــدار ل ئەندامان

٣- هیچ کەس زیاتر لە دوو کۆنگرەی بە دوای یەکدا وەک سکرتێری گشتی هەڵ نابژێرێ.

ماددەی یازدەهەم: دەفتەری سیاسی
1- لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆبوونــەوەی کومیتــەی ناوەندییــدا دەفتــەری سیاســی ئەرکەکانــی 
کومیتــەی ناوەنــدی وە ئەســتۆ دەگــرێ و مەســئوولی جێ بەجــێ کردنــی بڕیارەکانــی کومیتــەی 

ناوەندییــە.
2- دەفتــەری سیاســی کۆبوونەوەکانــی خــۆی بــە پێــی پێویســت پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 

خــۆی دەداتــەوە بــە کومیتــەی ناوەنــدی.

ماددەی دوازدەهەم: ڕێکخراوەکانی حیزب
1- بناغەی ڕێکخراوی حیزب شانەیە. ژمارەی ئەندامانی شانە نابێ لە سێ کەس کەمتر بێ.

2- ڕێکخراوەکانــی حیــزب لــە دێ، کومیتــەی دێ؛ لــە ناوچــە، کومیتــەی ناوچــە؛ لــە گــەڕەک، 
کومیتــەی گــەڕەک؛ لــە شــار کومیتــەی شــار و لــە شارســتان، کومیتــەی شارســتان و؛ لــە ناوەنــد، 

ــا. ــان دەب ــد بەڕێوەی ــەی ناوەن کومیت
٣- ئەرکــی شــانە و کومیتەکانــی دێ و گــەڕەک و ناوچــە و شــار و شارســتان، بردنــی سیاســەتی 
حیــزب بــۆ نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و جێ بەجــێ کردنی بڕیارەکانی کومیتەی ناوەنــدی و بەڕێوەبردنی 

کاروبــاری حیزبییە.
ــەوە  ــی ئەوان ــان نوێنەران ــەو ڕێکخــراوە ی ــی ئ ــەن ئەندامان ــە الی ــک ل ــەی هــەر ڕێکخراوێ 4- کومیت

هەڵ دەبژێــردرێ.
٥- بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــەو ڕێکخراوەیــە کــە دوو ســاڵ جارێــک 

لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێکخــراوە پێــک دێ.
تێبینی:

لــە هەلومەرجــی تایبەتییــدا کومیتــەی ناوەنــدی دەتوانــێ شــێوەی گونجــاوی دیکــە بــۆ ڕێکخــراوی 
حیــزب پەســەند بــکا.

ماددەی سێزدەهەم: 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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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 1٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١4ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
به یاننامه  به بۆنه ی ته واوبوونی کۆنگره ی ١4ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی بۆ کۆنگرە ی ١4ی حیزب
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی ١4ی حیزب

بڕیارنامەکانی کۆنگرەی ١4ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پەیامەکانی کۆنگرەی ١4ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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کۆنگرەی 1٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)ڕەشەمەی ١٣86(

کۆنگــرەی 14ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە ڕۆژانــی 1٦_24ی ڕەشــەمەی 1٣٨٦ 
ــە باشــووری  ــی دێموکراتــی کوردســتان ل ــەری سیاســیی حیزب ــە قــەاڵی دێموکــرات، بنکــەی دەفت ل

کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٤:
1( خالیــد عەزیــزی، 2( مســتەفا مەولــوودی، ٣( کوێســتان گادانــی 4( عومــەر باڵەکــی، ٥( خەدیجــە 
مەعــزووری، ٦( حەســەن قــادرزادە، 7( قــادر وریــا، ٨( هێمــن ســەیدی، ٩( د. ئاســۆ حەســەن زادە، 
10( کوێســتان فتووحــی، 11( کەمــاڵ کەریمــی، 12( ڕامبــود لوتف پــووری، 1٣( برایــم ئیبڕاهیمــی 

)زێوەیــی(، 14( حەســەن ڕەســتگار، 1٥( مســتەفا مەعرووفــی، 1٦( کەریــم مەهــدەوی )ســەقزی(، 
17( عەبدوڵــا بەهرامــی، 1٨( ســیامەک وەکیلــی، 1٩( ئیقبــاڵ ســەفەری، 20( مســتەفا شەڵماشــی، 

21( ســەید برایــم کەریمــی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٤:
1( برایم چووکەڵی، 2( کاوە ئاهەنگەری، ٣( کورش نوسرەتی، 4( مەولوود سوارە،

٥( محەممەد کەسرایی، ٦( خالید وەنەوشە، 7( عومەر شاداب، ٨( خەلیل فەرامەرزی،
٩( ڕەحمــان پیرۆتــی، 10( ســمایل شــەرەفی، 11( ســۆهەیا قــادری، 12( ڕەحیــم محەممــەدزادە، 

1٣( جەعفــەر زەمانــی )عەجــەم(

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٤:
1( محەممەد حەســەن پوور، 2( محەممەد شــەهرەوان، ٣( ســەید عەبدوڵاڵ حوســێنی، 4( ســیامەک 

قەوی پەنجە، ٥( مەســعوود ڕەواندوســت، ٦( گواڵڵە شــەرەفکەندی، 7( ســەعید بەگزادە.

ئەندامانی دەفتەری سیاسی:
1( خالید عەزیزی، 2( مســتەفا مەولوودی، ٣( کەماڵ کەریمی، 4(حەســەن ڕەســتگار، ٥( حەســەن 

قــادرزادە، ٦( قــادر وریا، 7( مســتەفا شەڵماشــی.

ئەندامانی کۆمیسیۆنی چاودێری لە پێڕەوی نێوخۆ
1( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە، 2( جەلیــل گادانــی، ٣( ئەحمــەد عەزیــزی، 4( هاشــم ڕۆســتەمی،           

ئیســماعیلی. )ئاشــق(  عوســمان   )٥



317

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەیاننامە
كۆتایی چواردەیەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستان

خەڵكی ئازادی خوازی ڕۆژهەاڵتی كوردستان!
ئەندامانی حیزبی دێموكراتی كوردستان!

گەالنی خەبات گێڕی ئێران!
دۆستان و دڵسۆزانی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە سەرانسەری جیهان!

بــە خۆشــحاڵی و شــانازییەوە ڕادەگەیەنیــن كــە چواردەیەمیــن كۆنگــرەی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتان دوای هەشــت ڕۆژ كار و تێكۆشــان، بەرەبەیانیی ڕۆژی 24ی ڕەشــەمەی 1٣٨٦ )14ی 
مارســی 200٨( ســەركەوتووانە كۆتایــی بــە كارەكانــی خــۆی هێنــا. لــە كۆنگــرەی چواردەیەمــی 
ــە نوێنەرانــی كادر و پێشــمەرگەكانی  ــدام ل حیزبــی دێموكراتــی كوردســتاندا نزیكــەی دووســەد ئەن
ــە باشــووری كوردســتان و  ــی ئەندامانــی حیــزب ل ــی ڕێبەریــی پێشــوو و نوێنەران حیــزب، ئەندامان
واڵتانــی جۆراوجــۆری جیهــان و ژمارەیەكیــش لــە ئەندامانــی حیــزب وەك میــوان بەشــدار بــوون. 
كۆنگــرە لــە ڕێوڕەســمێكی بەرینــدا بــە بەشــداریی ژمارەیــەك میــوان و چەندیــن بنەماڵــەی شــەهید 
بــە وتەكانــی تێكۆشــەری دێریــن »فەتــاح كاویــان« كرایــەوە. هــەر لــەو ڕێوڕەســمەدا كۆمەڵێــك لــەو 
پەیامانــەی لــە الیــەن حیــزب و ڕێكخــراو و كەســایەتییەكانی دۆســتی حیــزب بــۆ كۆنگــرە هاتبــوون 

ــەوە. خوێندران
ــۆ كۆنگــرەی  ــی سیاســی ب ــە ســەر ڕاپۆرت ــاس ل ــە ب ــوو ل ــی ب یەكــەم بڕگــەی كاری كۆنگــرە بریت
ــن  ــە چەندی ــاژەی ب ــڕ ئام ــە شــێوەیەكی پوخــت و چڕوپ ــی سیاســی ب ــزب. ڕاپۆرت چواردەیەمــی حی
ــی دیكــە،  ــزەكان و واڵتان ــی زل هێ ــەكان، پێوەندی ــە نێونەتەوەیی ــارەی پێوەندیی ــە ب ــگ ل ــەوەری گرن ت
ناوچــەی  بــە  بەرامبــەر  ئەمریــكا  لێ كــراو، سیاســەتی  زۆر  گەالنــی  و  زل هێــزەكان  تێرۆریــزم، 
ــی  ــی كوردســتان، حیزب ــران، هەلومەرجــی ڕۆژهەاڵت ــی نێوەڕاســت، مەســەلەی كــورد، ئێ ڕۆژهەاڵت
دێموكراتــی كوردســتان و بارودۆخــی ئــەم حیزبــە دوای لەت بــوون، ئەركەكانــی ســەر شــانی 
ئەندامانــی حیــزب، پــڕۆژە و هەڵوێســتەكانی حیــزب لــە بــارەی پێوەندییــە نێوخۆییــەكان، دروشــمی 
ســتراتێژیك و هەروەهــا هێڵــە گشــتییەكانی ڕێبــازی حیــزب كردبــوو. ڕاپۆرتــی سیاســی بــۆ كۆنگــرە 
دوای چەندیــن ســەعات بــاس و لێدوانــی ڕاشــكاوانە و ڕەخنەگرانــە و دەســكاریی پێویســت، بــە 

ــرا. ــی كۆنگــرە پەســەند ك ــەی دەنگــی ئەندامان زۆرب
ــڕەوی  ــەی بەرنامــە و پێ ــە ســەر گەاڵڵ ــاس ل ــە ب ــوو ل ــی ب تەوەرێكــی دیكــەی كاری كۆنگــرە بریت
نێوخــۆی تــازەی حیــزب. لــەم تەوەرەشــدا ئەندامانــی كۆنگــرە بــە بەشــداریی چاالكانەیــان لــە 
باســەكانیاندا دەســكاریی پێویســتیان لــە گەاڵڵــەی بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆدا كــرد و بــە زۆربــەی 

دەنــگ پەســەند كــرا.
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بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی تازەی حیزبی دێموكراتی كوردستان بە سەرنج  دان بە هەلومەرجی 
نوێــی كوردســتان، ناوچــە و جیهــان و گرنگــی دان بــە گوتــاری نەتەوەیــی و پێویســتیی دێموكراســی 
و پلۆرالیزمــی سیاســی بــۆ ئیــدارەی كۆمــەڵ و واڵت و، دیســانترالیزە بوونــی ئۆرگانیزاســیۆنی 

حیــزب و كرانــەوەی زیاتــری حیــزب لــە نێوخــۆ و بــە ڕووی دەرەوەدا ئامــادە و پەســەند كــراوە.
ــەی بڕیارنامەیەكــی گرنــگ خرایــە بــەر نــەزەری كۆنگــرە كــە  ــە درێــژەی كاری كۆنگــرەدا گەاڵڵ ل
پــاش نــەزەرات و تێبینــی و دیالۆگێكــی گــەرم لــە الیــەن ئەندامانــی كۆنگــرەوە بــە زۆربــەی دەنــگ 

پەســەند كــرا.
كۆنگــرە لــە درێــژەی كارەكانــی خۆیــدا چەنــد پەیامــی بــۆ بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدان، 
زیندانییانــی سیاســی، خەڵكــی خەبات گێــڕی كوردســتان، ڕووناكبیــران و چاالكانــی مەدەنــی لــە 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و هێــز و الیەنەكانــی دیكــەی كوردســتان نــارد.
ــی  ــەی ناوەندی ــی ئەســڵی و جێگــری كومیت ــی ئەندامان ــەوەری كاری كۆنگــرە هەڵبژاردن ــن ت دوایی
حیــزب بــوو. لــەم بەشــەی كاری كۆنگــرەدا ژمارەیەكــی بەرچــاو لــە تێكۆشــەران و ڕووناكبیرانــی نێو 
حیــزب، كەســانی لێ هاتــوو و خــاوەن ئەزمــوون و ژنانــی ئەنــدام لــە حیــزب لــە دەرەوە و كوردســتان 
كاندیداتۆریــی خۆیــان ڕاگەیانــد. ئەندامانــی كۆنگــرە بــە گیانێكــی بەرپرســانە و بــە شــێوەی نهێنــی، 
دەنگیــان بــە كاندیداتۆرەكانــی جێگــەی پەســەندی خۆیــان دا و ئــەو بەشــەش ســەركەوتووانە كۆتایــی 

هات.
خەڵكی خەباتگێڕی كوردستان!

دۆستانی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە سەرانسەری جیهاندا!
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان هــەر وەك چــاوەڕوان دەكــرا گەلێــك 
بڕیارنامــە و ڕاســپاردەی نوێــی پەســەند كــردوون و دەرگایەكــی نوێــی بــە ڕووی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتاندا كردۆتــەوە و خوێندنەوەیەكــی تــازەی لــە بــارەی پێوەندییــە نێــو خۆییەكانــی حیــزب و 
دێموكراتیــزە كرانــی زیاتــری ئــەم پێوەندییانــە و تێڕوانیــن بــۆ دەرەوەی حیزبــی خســتۆتە بــەردەم 
ــی كوردســتاندا  ــی دێموكرات ــی حیزب ــرەی چواردەیەم ــە كۆنگ ــە. ل ــەم حیزب ــووی تێكۆشــانی ئ داهات
ــە  ــی كۆمــاری كوردســتان ل ــوە و دامەزران ــزب ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هات دروشــمی ســتراتێژیی حی
ــرا.  ــاری ك ــزب دی ــدا وەك دروشــمی ســتراتێژیی حی ــك و فێدراڵ ــی دێموكراتی ــوەی ئێرانێك چوارچێ
»حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان« ئــەو نــاوەی كــە ئــەم حیزبــەی پــێ دامــەزرا و پێــی ناســرا وەك 
نــاوی حیــزب پێــی لەســەر داگیرایــەوە و پەســەند كــرا. كۆنگــرە لــە لێكدانــەوەی سیاســی و بڕیــار و 
ــە ئاســتی  ــە پێویســتیی یەكیەتــی و هــاوكاری چ ل ــدا بایەخێكــی تایبەتیــی داوە ب پەســەند كراوەكانی
ــۆ  ــدا ب ــە ئاســتی جیهان ــەو پشــتیوانییەی ل ــە ئاســتی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا و، ئ نەتەوەیــی و چ ل
ــی  ــە قازانجــی خەبات ــگ و ب ــە فاكتەرێكــی گرن ــەدی دەكــرێ ب ــراوەكان ب ــەوە زۆر لێ ك ــی نەت خەبات

ڕزگاری خوازانــەی نەتــەوەی كــورد دەزانــێ.
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان خاوەنــی زۆر تایبەتمەندیــی نــوێ و 
دێموكراتیــك بــوو كــە تــا ڕادەیەكــی زۆر ئــەم كۆنگرەیــە لــە كۆنگرەكانــی پێشــووی ئــەم حیزبــە جیــا 
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ــە ڕابــردوو بــوو و، دەســتەبەر  ــر ل ــەدا بەرچاوت ــەم كۆنگرەی ــان ل ــەوە. ڕێــژەی بەشــداریی ژن دەكات
ــەم  ــۆ یەك ــوو. ب ــەدا ڕچەشــكێن ب ــەم كۆنگرەی ــی ل ــە ئاســتی ڕێبەرایەت ــەوان ل ــی حــوزووری ئ بوون
ــە بیســت  ــدا نزیــك ب ــە ڕێبەریــی حیزب ــان ل ــەدا ڕێــژەی بەشــداریی ژن ــەم حیزب ــە مێــژووی ئ جــار ل
لەســەدە. ڕادەی بەشــداریی نوێنــەران لــە بەدەنــەی حیزبــدا بێ وێنــە بــوو. پەڕاكەندەیــی جوغرافیایــی 
ئەندامانــی حیــزب زۆر بەربــاڵو و فــرەوان بــوو  و ئەندامانــی ئاشــكرای حیــزب لــە شــوێنە دوور و 
نزیكەكانــی جیهــان و كوردســتان بــە ڕێژەیەكــی زۆر كــە لــە مێــژووی حیزبــدا نەدیتــراوە نوێنەریــان 
بــۆ كۆنگــرە ناردبــوو. ڕادەی جــۆرا وجــۆری لــە بیــر و بۆچوونــی جیــاوازدا لــە تایبەتمەندییــە هــەرە 

بەرچاوەكانــی كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیــزب بــوو.
ــە شــێوەیەكی ڕاشــكاوانە  ــاس و مناقشــەكاندا ب ــە ب ــە ل ــن، بەشــداریی چاالكان ــە گرت ــی ڕەخن گیان
و شارســتانییانە باڵــی بەســەر كەشــوهەوای كۆنگــرەدا كێشــابوو و كەشــی ئــازاد و ئازایەتیــی 
ئەندامانــی كۆنگــرە بــوون بــە هــۆی ئــەوە كۆنگرەیەكــی شــایانی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان پێــك 

بــێ و ســەركەوتووانە كۆتایــی بــە كارەكانــی بێنــێ.
ســەر كــەوێ خەباتــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــە پێناوی دامەزراندنی كۆماری كوردســتان 

لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتیك و فێدراڵدا،
بڕووخێ ڕێژیمی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسامیی ئێران،

سەر كەوێ بەرنامە و ئامانجەكانی كۆنگرەی چواردەیەمی حیزبی دێموكراتی كوردستان.

كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان
٢٥ـی ڕەشەمەی ١٣٨٦

١٥ی مارسی ٢٠٠٨
***
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ڕاپۆرتی كومیتەی ناوەندی بۆ كۆنگرەی چواردەیەمی
حیزبی دێموكراتی كوردستان

١6 تا ٢4ی ڕه شه مه ی ١٣86 
)6 تا ١4ی مارسی ٢008(

هاوڕێیانی خۆشەویست!
بەشدارانی بەڕێزی چوارەدەیەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستان!

بەخێــر بێــن بــۆ گەورەتریــن و بــە دەســەاڵت ترین كۆبوونــەوەی تەشــكیاتی و ئۆرگانیــی حیزبــە 
ســەربەرزەكەتان و ســاڵو لــە هــەوڵ و تێكۆشــانی چەندیــن ســاڵەی نێــو ڕیزەكانــی حیزبتــان و لێتــان 
ــەی  ــی ڕزگاری خوازان ــژووی خەبات ــە مێ ــدا ك ــە كۆنگرەیەك ــوون ل ــی و ئامادەب ــێ ئەندامەت ــرۆز ب پی
گەلــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا ئەركــی گرنــگ و چارەنووس ســازی پــێ ئەســپاردوە. 
ــەدا بیــر و  ــەم كۆنگرەی ــا ل ــان پــێ داون ت ــە كــە متمانەی ــەو تێكۆشــەرە حیزبییان ــە ئێــوە و ل ســاڵو ل
بۆچوونەكانیــان بێننــە گــۆڕێ و بــە نوێنەرایەتیــی وانیــش لــە داڕشــتنەوەی ڕێبــازی سیاســی و 
ــەزەر  ــدا ن ــرەی پازدەیەم ــە و كۆنگ ــەم كۆنگرەی ــوان ئ ــاوەی نێ ــۆ م ــزب ب ــەی تێكۆشــانی حی بەرنام
ــو  ــە نێ ــە ل ــە ك ــەو تێكۆشــەرە ســەربەرز و فیداكاران ــر ل ــن. ســاڵوێكی گەرم ت ــدەن و شــوێن دابنێ ب
جەرگــەی واڵت و لــە مەیدانــی بنەڕەتیــی خەباتــدا نەخــش دەگێــڕن و بــە داخێكــی گرانــەوە هێشــتا 
هەلومەرجــی تێكۆشــان، ئــەو شــانازییەی پــێ نەداویــن كــە لــە كۆنگرەیەكــی وادا لــە تەنیشــت خۆمــان 
بیان بینیــن. ســاڵو لــە گیانــی پاكــی ئــەو هــاوڕێ و هاوســەنگەرانە كــە لــە درێژایــی ســااڵنی تەمەنــی 
حیزبەكەمانــدا گیانیــان لەســەر ئامانجیــان دانــاوە، ســەربەرزانە بەجێیــان هێشــتووین و درێژەدانــی 
ڕێــگای پیــرۆزی خەباتیــان پــێ ئەســپاردووین، ســاڵوێكی تایبــەت بــۆ گیانــی نەمــری هاوڕێــی 
هەمیشــە لــە یــاد كاك عوســمان ڕەحیمــی كــە شــوێنی لــە نێــو كــۆڕی ئێمــەدا بەتاڵــە و یەكێــك لــە 
شــیاوترین تێكۆشــەرانێك بــوو كــە هەقــی بــوو لــەم كۆنگــرە بەشــكۆیەدا نەخــش بگێــڕێ و بەداخــەوە 
مەرگــی بەناوەخــت ڕێــگای پــێ نــەدا. هەروەهــا ســاڵو بــۆ گیانــی هاوڕێــی تێكۆشــەر كاك محەممــەد 
گادانــی كــە هەمــووی ســێ حەوتــوو پێــش كۆنگــرە مااڵوایــی لــێ كردیــن. ســاڵو لــە زیندانییــە 
ــە دڵ ڕەشــەكان ڕادەوەســتن  ــان )زیندانەوان(ـ ــە وەردی ــەر ب ــە نەترســانە بەرامب سیاســییەكانمان ك
ــی خەڵكــی  ــە كۆمەاڵن ــەن. ســاڵو ل ــان نەك ــە ئامانجەكانی ــەاڵم پشــت ل ــان ببەخشــن، ب ــادەن گی و ئام
كوردســتان پشــتیوانانی ئەمینــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و ســەرچاوەی هێــز و توانامــان و 
بــە تایبەتــی ســاڵو بــۆ بنەماڵــە ســەربەرزەكانی شــەهیدان و زیندانییــە سیاســییەكان و تێكۆشــەرانی 

ــەی نەتەوەییمــان. ــو ســەنگەری خەباتــی ڕزگاری خوازان نێ
هاوڕێیان و هاوسەنگەران!

هەموو قۆناغەكانی خەبات گرنگ و ناسكن و هەموو ڕۆژانی تێكۆشان و تەنانەت هەموو سەعات 
و دەقیقەكانمــان بایەخــی خۆیــان هەیــە و بــە فیڕۆدانیــان زیــان بــە بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی 
گەلــی ئێمــە دەگەیەنــێ. بــەو حاڵــە ڕێــگا بــدەن بڵێیــن ئــەم كۆنگرەیــە لــە هەلومەرجێكــی ناســك تردا 
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پێــك هاتــوە و كات و ســاتەكانی كۆنگــرە بایەخێكــی زیاتریــان بــۆ دواڕۆژی حیــزب و بزووتنــەوەی 
ڕزگاری خوازانــەی گەلەكەمــان هەیــە. ئێمــە لــە كومیتەی ناوەندییدا و بە پشــت بەســتن بە پشــتیوانیی 
ــزب  ــی حی ــەرەو پێش بردن ــەوە و ب ــۆ نوێ كردن ــان ب ــی گرنگم ــزب زۆر ئەرك ــی حی ــڕای ئەندامان تێك
خســتوونە سەرشــانی خۆمــان، زۆر بەڵێنییمــان بــە دۆســتان و الیەنگرانــی حیزبەكەمــان داون، كــە 
ــە  ــەم كۆنگرەی ــە ئ ــدرێ. كەوای ــە ســەر ب ــان ل ــەدا دوا بڕیاری ــەم كۆنگرەی ــێ ل ــە دەب ــووی ئەمان هەم

بــەردی مەحەكــی جیــددی بوونــی ئێمــە لــە وادە و بەڵێــن و بڕیــار و پەســەندكراوەكانمان دایە.
بەخۆشــییەوە كۆنفڕانســەكانی پێــش كۆنگــرە لــە هەمــوو شــوێنێك بــە ڕادەیەكــی زۆر لــە خزمەتــی 
ــە  ــزب ل ــۆ دواڕۆژی حی ــر ب ــش زیات ــرە و لەوی ــۆ كۆنگ ــە ب ــوون ك ــەدا ب ــەو ئامانجان ــی ئ وەدی هێنان
بەرچــاو گیــراون. ئێمــە شــانازی بــە هەمــوو ســەركەوتنەكانی ڕابــردووی حیزبــەوە دەكەیــن و لــە 
كــەم و كووڕییەكانیشــیدا خۆمــان بــە شــەریك و بەرپــرس دەزانیــن. بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە دەكــرێ 
بڵێیــن كۆنفڕانســەكانی كۆنگــرەی چواردەیــەم هــەم لــە ڕووی بــاس و لێك دانــەوە سیاســییەكان، 
هــەم لــە بــارەی ڕەچاوكردنــی ڕێوشــوێنە دێموكراتیكــەكان و هــەم لــە ڕوانگــەی هەڵبژاردنــی 
نوێنــەران و پێكهاتــە و جۆراوجۆریــی نوێنەرانــەوە نموونــە و نوێنگــەی وەفــاداری بــە بەڵێــن و 
پەیمــان و لێ بــڕاوی لــە ســەر ئاڵوگــۆڕە دێموكراتیكــەكان بــەرەو نوێ كردنــەوەی حیــزب و بــەرەو 
پێش بردنــی بــوون. تەركیبــی ئەندامانــی ئــەم كۆنگرەیــە شــاهیدی دەدا كــە تێكۆشــەرانی حیــزب لــە 
ــە  ــە ســاڵێك پێــش ئێســتا ب ــر ل ــە زیات ــوون ك ــەو پرەنســیپانە ب ــدی ئ ــدە پێ بەن كۆنفڕانســەكاندا چەن
نــاوی »هێڵــە گشــتییەكانی ڕێبــازی ئێمــە« ڕامــان گەیانــدن. وەك لــە بیرمانــە بەرزتریــن ڕادەی 
ــن  ــوو، كەچــی دەبینی ــرە ب ــی كۆنگ ــە ٦%ی ئەندامان ــر ل ــرەدا شــتێك زیات ــە كۆنگ ــان ل بەشــداریی ژن

ــك %1٩. ــدا گەیشــتۆتە نیزی ــە كۆنگــرەی چواردەیەم ــە ل ــەم ڕێژەی بەخۆشــییەوە ئ
جۆراوجۆریــی پێكهاتــەی كۆنگــرە پێمــان دەڵــێ كــە لە باری بەشــداریی الوان و ڕووناكبیرانیشــەوە 
هەنــگاوی گەورەمــان بــەرەو پێــش هەڵ هێناونــەوە. بۆیــە ئــەو هیوایــە بەهێــزە كــە هــەر وەك لــە هێڵــە 
گشــتییەكاندا بەڵێــن دراوە ئۆرگانــی ڕێبەریــی هەڵبژێــراوی ئــەم كۆنگرەیــەش هــەر ئــەم جۆراوجۆری 
و هاوبەشــی و بــەرەو پێش چــوون و نوێ بوونەوەیــە بــە خۆیــەوە ببینــێ. بــە هــەر حــاڵ بەشــدارانی 
كۆنگــرەی چواردەیــەم بەرپرســایەتیی قورســیان لــە ســەر شــانە و دەبــێ خۆیــان بــۆ وەدی هێنانــی 
چاوەڕوانییەكانــی ئەندامانــی حیــزب و بــە گشــتی خەڵكــی كوردســتان ئامــادە كردبــێ. زامنــی 
ســەركەوتنی ئــەم كۆنگرەیــە لــە وەدی هێنانــی چاوەڕوانییەكانــدا بەشــداریی چاالكانــە و ئوســوولیی 
ئەندامــان لــە بــاس و لێكدانــەوەكان و گەاڵڵــەی بڕیارنامــە و بەڵگەنامەكان دایــە. ســەركەوتنی یــەك 
یەكــی ئێمــەش لــە بەجــێ  گەیاندنــی ئەركەكانمــان وەك ئەندامــی كۆنگــرە لــە گــرەوی ئەوەدایــە كــە 
ئــەوەی بیروبۆچــوون و لێك دانەوەمــان پــێ دیكتــە دەكا تەنیــا و تەنیــا قازانجــی حیزبەكەمــان و 

بزووتنەوەكەمــان و مەســەلەی ڕەوای گەلەكەمــان بــێ.
لێك دانــەوە و هەڵ ســەنگاندنی هەلومەرجــی قۆناغــی ئێســتای خەباتــی حیزبەكەمــان بــۆ هەڵبــژاردن 
و دەســت نیشــان كردنی سیاســەت و ڕێبــازی تێكۆشــانی لەمــەو دوامــان ئەركێكــی گرنگــە. ئێمــە لــە 
ــر  ــاردەكان پێكــەوە بەســتراون و شــوێن لەســەر یەكت ــات دەكەیــن كــە دی دنیایەكــدا دەژیــن و خەب
ــە تایبەتــی خەباتــی سیاســی بــۆ بەدەســت هێنانــی  ــە یەكتــر وەردەگــرن، ب دادەنێــن و كاریگــەری ل
مــاف و داخوازەكانــی گەلێــك لــە زۆر جەمســەرەوە بــە زۆر پارامێتــری نێوخۆیــی و دەرەكییــەوە 
گــرێ دراوە. بۆیــە لــەم ڕاپۆرتــەدا بــە پێویســت دەزانیــن ئەگــەر بــە كورتییــش بــێ ئــاوڕ وەســەر ئــەو 
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ئاڵوگۆڕانــە بدەینــەوە كــە بەســەر هەلومەرجــی نێوخۆیــی و ناوچەیــی و نێونەتەوەییــدا هاتــوون و 
بــە جۆرێــك لــە جــۆران پێوەندیــی بــە خەباتــی ڕزگاری خوازانــەی حیزبەكەمــان و نەتەوەكەمانــەوە 

پەیــدا دەكــەن:

پێوەندییە نێونەتەوەییەكان
ــەت ســاڵەكانی ســەرەتای ســەدەی  ــی ســەدەی بیســتەم و تەنان ــەی ســاڵەكانی كۆتای ــە پێچەوان ب
ــر  ــوو و، دوات ــدا زاڵ ب ــە نێونەتەوەییەكان ــد بەســەر پێوەندیی بیســت و یەكــەم كــە ملمانەیەكــی تون
جێــگای خــۆی دا بــە هێندێــك ملمانــەی ئارام تــر و زیاتــر ڕانەگەیەنــدراوی دەســەاڵتە گــەورە 
ــی  ــوان دوو كۆنگــرەی ســێزدەیەم و چواردەیەمــی حیزب ــە ســااڵنی نێ ــووری و سیاســییەكان، ل ئاب
ــی دەســەاڵتە  ــە تایبەت ــان، ب ــوان دەوڵەت ــی نێ ــەزای زاڵ بەســەر پێوەندی ــی كوردســتاندا ف دێموكرات
گەورەكانــدا، فــەزای هــاوكاری بــۆ چارەســەری گیــر و گرفتەكانــی نێــوان خۆیــان لــە الیــەك و ئــەو 
گیــر و گرفتــە ناوچەیــی و جیهانییانــە كــە هــەر كامــەی بــە جۆرێــك قازانــج و لێك دانــەوەی خۆیانــی 
ــا و  ــوان ئورووپ ــە نێ ــەر ل ــەو ب ــد ســاڵ لەم ــا چەن ــەر ت ــوو. ئەگ ــە ب ــە الیەكــی دیك ــەوە ل ــدا دەبینن تێ
ئەمریــكا و لەوانیــش زیاتــر لــە نێــوان ئــەم دووانــە و دوو دەوڵەتــی گــەورەی چیــن و ڕووســیە لــە 
زۆر مەســەلەی پێوەندیی دار بەم یان ئەو واڵتدا ملمانە و كێشــە ڕووی دەدا و كاری گەیاند بووە 
جێگایــەك كــە هێندێــك دەوڵەتــی ســەرەڕۆ و قانــوون شــكێنی وەك كۆمــاری ئیســامی دەیان توانــی 
لــەو ناتەباییانــە بــە قازانجــی سیاســەتەكانی خۆیــان و بردنــە پێشــی ئامانجــە ناڕەواكانیــان كەلــك 
وەرگــرن، ئێســتا ئورووپــا و ئەمریــكا و لــە زۆر حاڵەتــدا چیــن و ڕووســیەش هــەوڵ دەدەن بــە 
ــەرەو ڕوو  ــدا ب ــی و ناوچەییەكان ــە جیهان ــر و گرفت بۆچــوون و هەڵوێســتی هاوبەشــەوە لەگــەڵ گی

بنــەوە.
لێــك نیزیك بوونــەوەی هەڵوێســتی دەســەاڵتە گــەورەكان و هەوڵدانیــان بــۆ گرتنــی هەڵوێســتی 
هاوبــەش بەرامبــەر بــە كێشــە و گیــر و گرفتــە ناوچەییــەكان فەزایەكــی پێــك هێنــاوە كــە لــەودا هیــوا 
بــە چارەســەری هێندێــك كێشــەی لەمێژینــەی وەك كێشــەی ئیســڕائیل و واڵتانــی عەرەبــی پتــر بــێ و 
ئاســۆی جیهانێكــی ئارام تــر و پێوەندییەكــی ســالم تری نێــوان دەوڵەتــان و هێــزە دەســەاڵت بەدەســت 
ــد جەمســەربەندی  ــە هەرچەن ــە ك ــەوەدا نیی ــان ل ــاو. گوم ــە بەرچ ــر بێت و كەم دەســەاڵتەكان ڕوون ت
بــە شــێوەی دەورانــی شــەڕی ســارد و بوونــی دوو ئــوردووگای سۆسیالیســتی و ســەرمایەداری، 
ئەمــڕۆ لــە ئــارادا نییــە، ملمانــە لــە ســەر بــە دەســتەوە گرتنــی بەشــێكی زیاتــر لــە بــازاڕی جیهانیــی 
ســەرمایە و قازانجــە ئابــووری و بازرگانییــەكان هــەروا بەردەوامــە و هــەركام لــە دەســەاڵتە مەزنــە 
ئابوورییــەكان لــە گــەڕان بــە دوای دابین كردنــی زیاتــری قازانجەكانــی خۆیانــدا لــە هەوڵــی یارگیــری 
ــەاڵم  ــی ڕانەوەســتاون و ڕاناوەســتن. ب ــازاڕی جیهان ــە ب ــر ل ــی بەشــێكی زیات ــە دەســتەوە گرتن و ب
ــە  ــە مەســەلە چارەنووس ســازەكاندا و بەرامبــەر بــەو مەترســییانە كــە هەڕەشــە ل گرنــگ ئەوەیــە ل
ــە  ــە ل ــا ڕادەیەكــی بــاش یەك دەنگــن و مــل بــە مل ــە ڕادەی جیهانییــدا دەكــەن، ت ئاشــتی و ئارامــی ل

ســەر قازانجــە تایبەتییــەكان لــە فەزایەكــی ســالم تر و ئارام تــردا بــەرەو پێــش دەچــێ.
تــا ئێســتاش ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان كــە دەبــوو لــە چارەســەری گیــر و گرفتــە 
نێونەتەوەیــی و ناوچەیییەكانــدا نەخشــی چــاالك و كاریگــەری هەبــێ زۆرتــر لــە پەراوێــزدا نەخــش 
دەگێــڕێ و بڕیــاری ســەرەكی و قســەی یەكــەم بــە دەســەاڵتە مەزنەكانــە. بــەو حاڵــەش كەم بوونــی 
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ئاڵۆزییەكانــی نێــوان ئــەو دەســەاڵتانە زەمینــەی پێــك هێنــاوە كــە ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان 
هــەر نەبــێ لــە داهاتــوودا نەخشــێكی زیاتــری پــێ بســپێردرێ و ئامادەبوونــی لــە چارەســەری گیــر 
ــەوە  ــە كۆبوون ــەم ڕێكخــراوە ل ــەی ئ ــی چاالكان ــێ. ئامادەبوون ــر ب ــدا بەرچاوت ــە هەرێمییەكان و گرفت
یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی  نەخش گێڕانــی  و  ناوچەییەكانــدا  و  جیهانــی  كۆنفرانســە  و 
لــە هێنــدێ شــوێنی ئاڵــۆزی وەك ئەفغانســتان و دارفــووری ســوودان ســەرەتایەكی باشــن بــۆ 
ئــەوەی ئــەو ڕێكخــراوە لــە دواڕۆژدا شــوێنەواری بەرچاوتــری لــە دابین كردنــی ئاشــتی و ئارامــی 

و هێوركردنــەوەی ناوچــە هەڵ گیرســاوەكانی جیهانــدا هەبــێ.

تێرۆریزم و بەربەرەكانیی تێرۆریزم:
یەكێــك لــە بەرچاوتریــن دیاردەكانــی ئــەم ســەردەمەمان لــە ڕادەی جیهانییــدا بوونــی تێرۆریــزم لــە 
الیــەك و هەوڵــی بەربەرەكانــی بــەدژی تێرۆریــزم لــە الیەكــی دیكەیــە. ئــەو شــەڕ و بەربەرەكانییە كە 
لــە ســاڵدا بــە میلیــارد دۆالر خــەرج بەســەر بوودجــەی دەوڵەتانــی پشــتیوان یــان دژی تێرۆریزمــدا 
دەســەپێنێ، لــە ڕاســتییدا یەكێــك لــە گرنگ تریــن دیمەنەكانــی ئــەو لێــك نیزیك بوونەوەیەیــە كــە 
گوتمــان لــە نێــوان دەســەاڵتە گەورەكانــدا پێــك هاتــوە و بــە شــتێكی موســبەت و دەس كەوتێكمــان 
لــە قەڵــەم دا. دیــاردەی تێرۆریــزم ئێســتا ئیــدی بۆتــە مەترســییەك كــە هەڕەشــە لــە ئارامــی و 
ســەقام گیری لــە بەشــی هــەرە زۆری واڵتانــی جیهانــدا دەكا. بــەاڵم ئــەو بەربەرەكانییــە كــە بــە 
بــاوەڕی ئێمــە یەكێــك لــە گرنگ تریــن ئەركەكانــی مرۆڤایەتیــی پێشــكەوتوویە تــا ئێســتا لــە دوو 

بــارەوە كەمایەســیی بنەڕەتیــی تێــدا هەیــە:
یەكــەم ئــەوە كــە ئێســتاش پێناســەیەكی ڕوون لــە تێرۆریــزم نەكــراوە و ســنووری نێــوان تێــرۆر 
و شــەڕ، تێــرۆر و خەباتــی ئازادی خوازانــە و تێــرۆر و بەربەرەكانیــی ڕەوا ڕوون نەكراوەتــەوە 
ــی و ناڕوونییەكــی  ــە لێڵ ــەو دیاردەی ــەر ئ ــش بەرامب ــە هــەرە مەزنەكانی ــەت هەڵوێســتی واڵت و تەنان
بەرچــاوی پێــوە دیــارە. ئــەو ناڕوونــی و نایەك دەنگییــە جیهانییــە لــە ســەر تەعریــف و نێوەرۆكــی 
تێــرۆر بۆتــە مایــەی ئــەوە كــە جــار و بــار سەرســەخت ترین الیەنگرانــی تێــرۆر و تێرۆریــزم و بــۆ 
دەرەوە ناردنــی تێــرۆر وەك دەوڵەتــی كۆمــاری ئیســامییش خۆیــان بــە دوژمنــی تێرۆریــزم و 

تەنانــەت قوربانیــی تێرۆریزمیــش لــە قەڵــەم بــدەن.
دووەمیــش ئەوەیــە تــا ئێســتا كۆمەڵگــەی جیهانــی و لــە ســەرووی هەمووشــیەوە دەســەاڵتە مەزنــە 
سیاســی و دیپلۆماســی و ئابــووری و نیزامــی و فەرهەنگــی و زانیارییــەكان تەنیــا شــەڕی دیــاردەی 
تێرۆریــزم -ئەویــش بــە ناڕوونــی و نیوەچڵــی- دەكــەن و كاریــان بــە ســەر ناســین و لــە ڕەگ 
ــك  ــەوەوە خەری ــان ب ــە هێشــتا خۆی ــە ك ــەو مانای ــە، ب ــی ماكــی تێرۆریزمــەوە نیی و ڕیشــە دەرهێنان
نەكــردوە كــە بزانــن تێرۆریــزم لــە چییــەوە ســەر هــەڵ دەدا و هۆیەكانــی ســەرهەڵ دانی چییــن. 
ــە  ــراوە، ك ــش نەك ــددی شــەڕ لەگــەڵ ســەرچاوە ئەســڵییەكانی تێرۆریزمی ــە شــێوەی جی ــەت ب تەنان
ئەمەیــان بۆتــە هــۆی ئــەوەی هەڵ خەڵەتــاوان لــەم ال و لــەوال ســەریان تێــدا بچــێ و ئەوانــەش كــە لــە 
پشــتیان ڕاوەســتاون و دەیان نێرنــە مەیدانــی جینایــەت خولقانــدن، یــان خــۆ بــە هیــاك دان بێ ســزا 
دران بــۆی دەربچــن. بــە بــاوەڕی ئێمــە هەوڵــی ناســینی ڕەگ و ڕیشــەی تێرۆریــزم و ســەرچاوەی 
تێرۆریــزم هــەم زەمانــی بەربەرەكانــی دژی تێــرۆر كــورت دەكاتــەوە و هــەم تێچــووی خەرجەكانــی 

دێنێتــە خــوار.
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دەسەاڵتە گەورەكان و گەالنی زۆرلێكراو:
دیاردەیەكــی موســبەت كــە لــە سیاســەتی نێونەتەوەییــدا هاتۆتــە ئــاراوە و كــەم و زۆر كاری پــێ  
كــراوە، هەڵوێســتی دەســەاڵتە گــەورەكان بەرامبــەر بــە مــاف و ئازادییەكانــی گەالنــی بن دەســت و 
زۆرلێ كــراوە. ئەگــەر تــا دوا دواكانــی ســەدەی ڕابــردوو هەمــوو جــۆرە وەدەنــگ هاتنێكــی كۆمەڵگەی 
ــە  ــەوە، ل ــەوە ڕەت دەكرای ــاری نێوخۆیــی واڵتان ــی كاروب ــووی دەســت تێ وەرنەدان ــە بیان ــی ب جیهان
دوا ســاڵەكانی ســەدەی بیســتەمدا شــتێك بــە نــاوی دەســت تێ وەردانــی ڕەوا هاتــە نێــو زاراوە 
سیاســییەكانی كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی. ئەویــش بــەو مانایــە بــوو كــە لــە هــەر جێیــەك دەركــەوت 
دوڵەتــان مــاف و ئازادییەكانــی گەالنــی خۆیــان زەوت دەكــەن، كۆمەڵگــەی جیهانــی بــۆی هەبــێ 
ــی دژی ئینســانیی  ــگ و پێشــی ســەرەڕۆیی و تاوان ــە دەن ــەوە بێت ــی مرۆڤ ــە ماف ــاع ل ــاوی دیف ــە ن ب
دەوڵەتــەكان بگــرێ. لــەو كاتــەوە تــا ئێســتا لــە هێنــدێ شــوێنی جیهــان ئــەو دەســت تێ وەردانــە 
ڕەوایــە كــراوە و ڕزگاربوونــی هێنــدێ میللەتــی ژێردەســتەی لــێ كەوتۆتــەوە كــە بــۆ وێنــە دەتوانیــن 

ئامــاژە بــە بوســنی هێرزەگوئیــن و تیمــۆری ڕۆژهــەاڵت و كۆســۆڤۆ بكەیــن.
ئەگــەر زۆربــەی ئەمانــە بــە بڕیــار یــان پشــتگیریی ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و زیاتریــش 
لەســەر دەســتی زل هێــزەكان هاتوونــە دی، جێــگای داخــە لــە هــەر جێیــەك ئــەو زل هێزانــە قازانجــی 
تایبەتیــی خۆیــان تێــدا نەدیتبــێ بەرامبــەر بــە پێشــێل كردنی مــاف و ئازادییەكانــی گەالنــی بن دەســت 
و چەوســاوە بێ دەنــگ بــوون و تەنانــەت جــاری وا بــووە پشــتی دەوڵەتــە سەرەڕۆكانیشــیان گرتــوە. 
ــە پێشــێل كرانی  ــەر ب ــی بەرامب ــە زەق ــن ب ــزەكان دەتوانی ــی هەڵوێســتی زل هێ ــی و دوو جۆری ناتەبای
مــاف و ئازادییەكانــی گەلــی كــورد لــە هێندێــك بەشــی كوردســتاندا ببینیــن، لــە حاڵێكــدا ئــەو هێزانــە 
تــا ڕادەیەكــی كاریگــەر پشــتیوانییان لــە وەدی هاتنــی بەشــێكی بەرچــاو لــە مافەكانــی گەلــی كــورد لــە 
باشــووری كوردســتان كــردوە -كــە ئەمەیــان جێــگای ڕێــز و پێ زانینــە- بەرامبــەر بــە ســەركوتی 
گەلــی كــورد بــە تایبەتــی لــە توركیــە و ئێــران متەقیــان لێــوە نەهاتــوە و تەنانــەت پشتیوانییشــیان لــە 
هەڵوێســتی توركیــە كــردوە. بــەو ئاواتــە ئــەو »بانێــك و دوو هەوا«یــە لــە هەڵوێســتی زل هێزەكانــدا 
كۆتایــی پــێ بــێ و ئەگــەر بــە دەخاڵەتــی ڕەواش نەبــێ، هــەر نەبــێ بــە پشــتیوانیی ڕەوا لــە داخــوازە 
ــان  ــی خۆی ــە پرەنســیپ بوون ــەی كوردستانیشــدا ب ــی كــورد لــە بەشــەكانی دیك ــی گەل بەرهەقەكان

نیشــان بــدەن و ڕێــز و ئەمەگ ناســیی هەمــوو نەتــەوەی كــورد بــۆ خۆیــان مســۆگەر بكــەن.

سیاسەتی ئەمریكا بەرانبەر بە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست:
ــە  ــە سیاســەت و نەخشــی واڵت ــاژە ب ــن و ئام ــەكان بكەی ــە نێونەتەوەیی ــە پێوەندیی ــاس ل ــرێ ب ناك
یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا نەكەیــن كــە وەك گەورەتریــن زل هێــزی جیهــان ئەمــڕۆ لــە زۆربــەی 
مەســەلە جیهانــی و ناوچەییەكانــدا نەخشــی چــاالك و كاریگــەر یــاری دەكا. كاریگەریــی ڕۆڵــی 
ــە هەمــوو  ــرەدا ئامــاژە ب ــرە كــە لێ ــەوە بەرباڵوت ــی ئەمــڕۆ ل ــە ســەر مەســەلەكانی جیهان ــكا ل ئەمری
الیەنەكانــی بكــرێ. بۆیــە تەنیــا بــاس لــە سیاســەتی ئەمریــكا بەرامبــەر بــە ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت 
و پتریــش ئــەو بەشــە دەكەیــن كــە بــە جۆرێــك پێوەندیــی بــە خەباتــی خەڵكــی كوردســتان و ئــەو 

ــراوە. ــەش ك ــدا داب ــە نێوان ــە كوردســتانیان ل ــە ك ــەوە هەی واڵتان
ئــەوەی لــە سیاســەتی بەڕێوەبەرایەتیــی واڵتــە یەكگرتــووەكان بەرامبــەر بە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
ڕوون و ناســراوە پشــتیوانیی ئــەو دەوڵەتــە لــە ئیســڕائیل و ئەمنییەتــی ئیســڕائیلە، كــە ئەمەیــان وەك 
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پارێــزگاری لــە میللەتێــك زۆر لــە جێــگای خۆی دایــە، بــەاڵم جێــی داخــە كــە ئەمریــكا مەســەلەكانی 
ئــەو ناوچــە گرنــگ و ســتراتێژیكە زیاتــر لــە ڕوانگــەی ئەمنییەتــی ئیســڕائیلەوە ســەیر دەكا و هەرچــی 
پێوەندیــی بــەو ئەســڵەوە نەبــێ، بایەخێكــی كەم تــری پــێ دەدا. ئێســتا جێــی خۆشــحاڵییە كــە وا دیــارە 
واشــینگتۆن بڕیــاری داوە ڕێگاچارەیەكــی ئابڕوومەندانــە بــۆ مەســەلەی فەلەســتین بدۆزێتــەوە. بەاڵم 
بەرامبــەر بــە مەســەلەكانی دیكــەی ئــەو ناوچەیــە كــە گرنگ ترینیــان مەســەلەی كــوردە ئەمریــكا نــەك 
ــەداوە. جــارێ  ــە خــۆی نیشــان ن ــە، بگــرە سیاســەتێكی ڕوونیشــی ل هــەر سیاســەتێكی چاالكــی نیی
ــە بــە هــەر هۆیــەك  مەســەلەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی گــەورە و دێموكراتیزەكردنــی ئــەم ناوچەی
بــوو، هــەر پــاش هێنانــە گــۆڕی بایەگانی كــراو ئێســتا بــۆ چــوار ســاڵ دەچــێ كــە باســی لــێ ناكــرێ و 
نــاوی لــێ نابــرێ. پاشــان هەڵوێســت بەرامبــەر بــە دوو واڵتــی ئــەم ناوچەیــە )ســووریە و ئێــران( كــە 
هــەر كامیشــیان بەشــێك لــە خاكــی كوردســتانیان تێــدا هەڵ كەوتــوە، كەوتۆتــە ســێبەری وەزعییەتــی 
ئەمنییەتیــی عێــراق و هێزەكانــی ئەمریــكا لــە عێــراق. ئێمــە قــەت بانگەوازمــان بــۆ هێرشــی نیزامیــی 
ــە  ــەاڵم قســە لەوەی ــردوە و ناشــیكەین. ب ــران نەك ــۆ ســەر ئێ ــە ب ــی بێگان ــەر هێزێك ــان ه ــكا ی ئەمری
ــە بەشــێكی  ــە ئێــران ورە و هومێــدی ب ــەر ب ــكا بەرامب ــە ڕۆژان هەڵوێســتی ئەمری ئەگــەر ڕۆژێــك ل
زۆر لــە خەڵكــی ئێــران دەدا ئــەوە زیاتــر لــە دوو ســاڵە سیاســەتی ناڕوونــی ئەمریــكا بەرامبــەر بــە 
كۆمــاری ئیســامی، خەڵكــی ئێرانــی لــە جیــددی بوونــی ئەمریــكا لــە ڕوو بــە ڕوو بوونــەوەی ئــەو 

ڕێژیمــەدا خســتۆتە گومانــەوە.
بــە بــاوەڕی ئێمــە ئەمریــكا بەرامبــەر بــە ئێــران زۆر جــار تووشــی لێك دانــەوەی نادروســت 
ــۆڕی  ــاری ئیســامی گ ــە قازانجــی كۆم ــە(ی ب ــار دوگان ــە سیاســەتی )مه ــە ك ــەو كات ــەر ئ ــووە. ه ب
نەی دەزانــی كــە هەتــا كۆمــاری ئیســامی مابــێ نــە خەڵكــی ناوچەكــە و نــە دۆســتان و دواتــر 
ــە ناوچــە ئەمنییــەت بــە خۆیانــەوە نابینــن. ئێســتاش جێــگای ســەرنجە كــە  هێزەكانــی ئەمریــكاش ل
ئــەو زلهێــزە بــۆ دابین كردنــی ئەمنییەتــی عێــراق -ئەمنییەتێــك كــە بەشــێكی زۆری بــە دەســتی 
ئێــران و بەكــرێ  گیراوانــی لــە خەڵكــی عێــراق زەوت كــراوە- داوای كۆمــەك لــە كۆمــاری ئیســامی 
ــە  ــەك ب ــەوێ كۆم ــی ئیســامی دەی ــە ڕێژیم ــوە ك ــەو گومانەشــی نەڕەوی ــەت ئ دەكا و هێشــتا تەنان
ســەقام گیر بوونــی وەزعــی عێــراق بــكا -لــە حاڵێكــدا بــۆ هەمــوو شــارەزایان ئاشــكرایە كــە كۆمــاری 
ئیســامی دژی هەمــوو ئاڵوگۆڕەكانــی عێراقــی تازەیــە، هــەر لــە سیســتمی الئیكــەوە بگــرە تــا دەگاتــە 
ــە ڕەســمی ناســینی مافەكانــی خەڵكــی كوردســتان-  ــە تایبەتیــش ب دێموكراتیزە كردنــی كۆمــەڵ و ب
جــا چــۆن دەكــرێ چــاوەڕوان بیــن ئــەو دەوڵەتــە كۆمــەك بــە ســەقام گیر بوونــی وەزعــی عێــراق و 

ــكا؟ ــراق ب ــكا و خەڵكــی عێ ــە پێشــی ئامانجــە هاوبەشــەكانی دەوڵەتــی ئەمری چوون
بــە تێ فكرینــی ئێمــە تەنانــەت هەڵوێســتە توندەكانــی ئەمریــكا بەرامبــەر بــە كۆمــاری ئیســامییش 
بێ هەڵــە و كــەم و كــووڕی نەبــوون. دەلیلــی واشــینگتۆن بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەی كۆماری ئیســامی 
و داوای لــە گەمــارۆ خســتن و ناڕاســتەوخۆ هەڕەشــەی نیزامییشــی زیاتــر هەوڵــی ڕێژیــم بــۆ 
دەست ڕاگەیشــتن بــە چەكــی ئەتۆمــی و پاشــانیش دژایەتیــی ڕێژیــم لەگــەڵ ڕەوتــی ئاشــتیی نێــوان 
عــەرەب و ئیســڕائیل یــان پشــتیوانی لــە تێرۆریــزم بــووە. لــە حاڵێكــدا ئــەم مەســەالنە بــۆ بەشــێكی 
زۆری كۆمەڵگــەی ئێــران گرنــگ نیــن و لــە ڕاســتییدا داخوازەكانــی خەڵكــی ئێــران لــەو جێیەڕا دەســت 
پێ دەكــەن كــە ئــەو بابەتانــە تــەواو دەبــن. داخــوازی واز هێنــان لــە هەوڵــی خــۆ چەك داركــردن بــە 
ــە بخــا. داخــوازی  ــران وەجووڵ ــێ خەڵكــی ئێ ــی ئاشــتی ناتوان ــی ڕەوت ــان دژایەتی چەكــی ئەتۆمــی ی
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گەالنــی ئێــران، دێموكراســی، ئــازادی، مافــی مــرۆڤ، مافــی نەتەوایەتــی و مافــی ژنــان و شــتی لــەو 
بابەتەیــە و ئەمانــەن كــە دەتوانــن خەڵكــی واڵتــی ئێمــە وە حەرەكــەت بخــەن.

ــارەی واز هێنانــی كۆمــاری  ــە ب ــكا ل ــە دەزگا زانیارییەكانــی ئەمری ئەگەرچــی ڕاپۆرتــی هێندێــك ل
ئیســامی لــە بــە دەســت  هێنانــی چەكــی ئەتۆمییــەوە، بــە بۆچوونــی هێندێــك كــەس و یــەك لــەوان 
ئەحمەدی نــژاد ســەركەوتنێك بــۆ كۆمــاری ئیســامییە، بــەاڵم بــەش بــە حاڵــی خۆمــان ئــەو ڕاپۆڕتــە 
و ئاشــكرا كردنەكــەی -چ ئــەو ڕاپۆڕتــە دروســت بــێ چ نادروســت- بــە هەنگاوێكــی موســبەت بــەرەو 
دەركــی دروســتی ئەمریــكا لــە وەزعــی ئێــران و گرتنــی هەڵوێســتی ئوســوولیی دەزانیــن. هــەق 
ــە  ــەو تۆمەتان ــاس ل ــەوە لەگــەڵ كۆمــاری ئیســامییدا ب ــە ڕوو بوون ــە ڕوو ب ــای دەرەوە ل ــە دنی وای
بــكا كــە هــەم بــە ئاســانی ســابیت دەكرێــن و هــەم دەتوانــن خەڵكــی ئێــران بجووڵێنــن، ســەركوتی 
ئازادییــەكان، پێشــێل كردنی مافــی مــرۆڤ و مافــی گــەالن، داخســتنی ڕۆژنامــە جیابیــرەكان، گرتــن 
ــەو تاوانانــەن كــە سەرانســەری كارنامــەی 2٩  ــازار و ئەشــكەنجە و ئێعدامــی ئازادی خــوازان ل و ئ

ســاڵەی كۆمــاری ئیســامییان پــڕ كردۆتــەوە و دار و بــەردی خاكــی ئێــران شــاهیدییان بــۆ دەدا.

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست:
ــە  ــزەكان و ل ــە الی زل هێ ــرا بەداخــەوە ل ــاژەی پێ ك ــە ئام ــەم ڕاپۆرت ــەی ئ ــی دیك ــە جێیەك وەك ل
زۆر كــۆڕ و كۆمەڵــی نێونەتەوەییــدا مەســەلەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە كێشــەی نێــوان ئیســڕائیل 
و فەلەســتین یــان كێشــەی واڵتانــی عەرەبــی و ئیســڕائیلدا خوالســە دەبێتــەوە. لــە حاڵێكــدا -لەگــەڵ 
هەمــوو گرنگــی و بایەخــی دابین بوونــی ئەمنییەتــی ئیســڕائیل و مــاف و ئازادییەكانــی خەڵكــی 
فەلەســتین- شــاراوە نییــە كــە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا جگــە لــە مەســەلەی فەلەســتین هــەر لــە 
بــاری مەســەلەی نەتەوایەتییــەوە هێنــدێ مەســەلەی دیكــەش بــە چارەســەر نەكــراوی ماونــەوە كــە لە 
هەموویــان گرنگ تــر مەســەلەی كــوردە. جێــگای خۆشــحاڵییە كــە مەســەلەی كــورد لــە عێــراق و بــە 
ڕواڵــەت مەســەلەی فەلەســتینیش ڕێــگای خۆیــان بــەرەو چارەســەر گرتۆتــە بــەر و ئاواتەخوازیــن بــە 
زوویــی بــە ســەرەنجامی دڵ خــواز بگــەن. بــەاڵم هەمــوو ئەوانــەی قازانجیــان لــە دابین بوونــی ئاشــتی 
و هێمنــی لــەو ناوچەیــەدا هەیــە دەبــێ بزانــن هەتــا ئــەو وەختــەی ڕێگاچارەیەكــی گونجــاو بــۆ هەمــوو 
مەســەلەكان و پێــش هەمووانیــش مەســەلەی كــورد نەدۆزراوەتــەوە چاوەڕوانیــی ســەقام گیربوونی 
ئــەو ناوچەیــە چاوەڕوانییەكــی بەجــێ و واقیع بینانــە نییــە. كــەوا بــێ ئەركــی هەمووانــە هەركــەس بــە 
پێــی جێگــە و پێگــەی خــۆی هــەوڵ بــدەن مەســەلەی كــورد ڕێگاچارەیەكــی بــە كــردەوەی بــۆ پەیــدا 
بــێ تــا ناوچەكــەش بكەوێتــە ئەمنییەتێكــی دایمــی و قازانجــی الیەنــە پێوەندیی دارەكانیــش دابیــن بــێ.

مەسەلەی كورد:
كــە بــاس لــە مەســەلەی كــورد دەكــرێ مەبەســت مەســەلەی نەتەوەیەكــی نیزیــك لــە چــل میلیــۆن 
كەســی لــە یەكێــك لــە گرنگ تریــن ناوچــە ســتراتێژییەكانی جیهانــە كــە خــۆی و واڵتەكــەی بــە 
دوور لــە ویســت و كاریگەریــی خــۆی بــە ســەر چەنــد واڵتــدا دابــەش كــراون و تــا ئێســتا لــە مافــی 
ــەو مافــە ڕەوا و سروشــتییە  دیاری كردنــی چارەنووســی خــۆی بێ بەشــە و بــۆ وەدەســت هێنانی ئ
خەبــات دەكا. ڕاســتییەكی تاڵــە كــە هەتــا ئێســتاش مەســەلەی كــورد بــەو مانــا پــڕ بــە پێســتەی لــە 
هیــچ كام لــە كــۆڕ و كۆمەڵــە نێونەتەوەییەكانــدا باســی لێــوە ناكــرێ و ناوەندەكانــی بڕیــار لــە جیهانــدا 
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بــە بێ تەفاوەتــی، بــە پەنایــدا تێ دەپــەڕن و لــە پێنــاوی قازانجــی ئابــووری و بازرگانییــدا خــۆی لــێ 
دەبوێــرن. بــەو حاڵــە ئێســتا ئیــدی كــورد و كوردســتان و مەســەلە ڕەواكــەی نەتــەوەی كــورد بــۆ 
ناوەندەكانــی بڕیــار و كــۆڕ و كۆمەڵــە سیاســییەكانی جیهــان وەك جــاران نامــۆ و نەناســراو نییــن و 

تەنانــەت لــە زۆر شــوێن نــاوی كــورد ســۆز و خۆشەویســتی بــۆ الی خــۆی ڕادەكێشــێ.
شــتی دیكــەی جێــگای ئومێــد ئەوەیــە كــە هەســتی نەتەوایەتــی و وشــیاریی سیاســی لــە هەمــوو 
بەشــەكانی كوردســتان زۆر بــەرەو ژوور چــووە. لەگــەڵ هەمــوو هــەوڵ و تەقەالیەكــی دەوڵەتانــی 
حاكــم بەســەر كوردســتاندا بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی نەتــەوەی كــورد نــەك هــەر دانەمركاوە، 
بەڵكــوو ڕۆژ بــە ڕۆژ گەشــەدارتر و وشــیارانەتر و ڕادیكاڵ تــر بــووە. لــە هەمــووی گرنگ تــر ئەوەیــە 
كــە هاوپێوەندییەكــی كەم وێنــە لــە نێــو كــوردی هەمــوو پارچەكانــی كوردســتاندا هەیــە. ســەركەوتن 
و تێشــكانی بزووتنــەوەی كــورد لــە هــەر بەشــێكدا هەمــوو بەشــەكانی دیكــە وەك یــەك دەهەژێنــێ. 
ــە یــەك قســەدا ڕۆڵەكانــی نەتــەوەی كــورد خۆیــان وەك یــەك نەتــەوە و خاكەكەیــان وەك یــەك  ل

واڵت دەناســن و لــە شــایی و شــینی یەكتــردا هەمــوو الیەكیــان بەشــدارن.
پــەرش  كــورددا  گەلــی  نەتەوەیــی  ڕزگاری خوازانــەی  بزووتنــەوەی  لــە  بەرچــاو  ناتەواویــی 
و باڵویــی هێــزە پێشــڕەوەكانییەتی. هــەر ئەمــەش كۆســپێكی گــەورەی ســەر ڕێــگای گەیشــتنی 
ئــەو گەلــە بــە مافــە ڕەوا و مێژووییەكانــی خۆیەتــی. وەك دەزانیــن نــەك هــەر كــوردی هەمــوو 
بەشــەكانی كوردســتان نەیان توانیــوە لــە ڕێــگای حیزبــە خەباتگێڕەكانــەوە ســتراتێژییەكی هاوبــەش 
ــا  ــش ت ــەك یەكــی پارچەكانی ــزە سیاســییەكانی ی ــوو هێ ــەن، بەڵك ــاری بك ــان دی ــۆ تێكۆشــانی خۆی ب
ئێــرە دەســتیان بــە پاتفۆرمێكــی هاوبــەش بــۆ خەبــات و بەرنامەیەكــی هاوبــەش بــۆ ئێســتا و 
دواڕۆژی خەباتەكەیــان ڕانەگەیشــتوە. لەمانــەش خراپ تــر ئەوەیــە كــە لــە هێنــدێ بەشــی كوردســتان 
ــك  ــی نێــوان هێــزە سیاســییەكانی كــورد ڕەوتــی پێچەوانــە دەپێــوێ و هــەر جــار ناجارێ هاوكاری
لەت بوونــی یەكێــك لــە ڕێكخــراوە خەباتگێــڕەكان كۆشــكی هیــوای كــورد دەلەرزێنــێ. بــە بــاوەڕی 
ئێمــە ناكۆكــی و جیاوازیــی بیــر و بۆچوونــی هێــزە سیاســییەكانی كــورد لــە ســەردەمی وشــیاریی 
ــەت نیشــانەی پێگەیشــتنی  ــە، بەڵكــوو شــتێكی سروشــتی و تەنان ــەك هــەر كارەســات نیی ــدا ن گەالن
فكرییشــە. گیــر و گرفتــی گــەورە، وێــك هەڵ نەكــردن و هــاوكاری نەكردنــی نێــوان ئــەو هێزانەیــە كــە 
ــە بەشــی زۆریــدا ئاكامــی خۆپەرســتی و پاوان خوازیــی ئــەم یــان ئــەو الیەنــی نێــو بزووتنــەوەی  ل
ــەل و  ــێ و قازانجــی گشــتیی گ ــدا زاڵ ب ــە ســەر هەمووان ــەر هەســتی بەرپرســایەتی ب ــوردە. ئەگ ك
نیشــتمان وەپێــش قازانجــی حیزبــی و ڕێكخراوەیــی بخــرێ، هــەم بزووتنــەوەی كــورد لــە هــەر كام 
لــە بەشــەكاندا دەتوانــێ ڕەوتــی لێــك نیزیك بوونــەوە و هاوكاریــی هێــزە سیاســییەكان بگرێتــە بــەر 
ــات  ــی هــەل و مەرجــی خەب ــوو جۆراوجۆرییەك ــەڵ هەم ــوو بەشــەكانیش لەگ ــوردی هەم و هــەم ك
ئەوەنــدە خاڵــی هاوبەشــیان لــە نێوانــدا هــەن كــە بتوانــن لــە ســەریان ڕێــك كــەون و هــاوكاری بكــەن 

ــك بوەشــێنێ. ــچ الیەنێ ــی هی ــە تایبەتییەكان ــە پێوەندیی ــر ل ــەوەی زەب بێ ئ
ئێمــە پێمــان وایــە دەبــێ ئــەم كۆنگرەیــە بــە بڕیارێكــی بەرپرســانە، كومیتــەی ناوەنــدی ڕا بســپێرێ 
كــە ئەركــی هەوڵــدان بــۆ لێــك نیزیك بوونــەوەی هەمــوو حیــزب و ڕێكخراوەكانــی ڕۆژهەاڵتــی 
كوردســتان لــە ڕیــزی هــەرە پێشــەوەی ئەركــە خەباتگێڕانەكانــی دابنــێ و بــە مایــە لــە خــۆ دانــان و 
ــە زووتریــن دەرفەتــی گونجــاودا  بــە گرنگ تــر زانینــی قازانجــی گشــتیی بزووتنــەوە تــێ بكۆشــێ ل
هاوپەیمانییــەك -لەژێــر هــەر ناوێكــدا بــێ- لــە نێــو حیــزب و ڕێكخــراوە تێكۆشــەرەكانی ڕۆژهەاڵتــی 
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ــازە  ــی ت ــەی ناوەندی ــن كۆنگــرە كومیت ــە دروســتی دەزانی ــێ. هــەر وەك ب كوردســتاندا دروســت بب
ڕا بســپێرێ بــە نــۆرەی خــۆی لــە پێنــاوی داڕشــتنی ســتراتێژییەكی هاوبــەش بــۆ بزووتنــەوەی 
كــورد لــە هەمــوو بەشــەكانی كوردســتاندا تــێ بكۆشــێ. ڕەنگــە شــاراوە نەبــێ كــە بــە جێ گەیاندنــی 
ــە  ــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكانی باشــووری كوردســتان و ب ــە حی ــەو ئەركــە پێــش هەمــووان ل ئ
تایبەتــی دوو حیزبــی ســەرەكیی پارتــی دێموكراتــی كوردســتان و یەكیەتیــی نیشــتمانیی كوردســتان 
چــاوەڕوان دەكــرێ، بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە نییــە كــە هێــزە سیاســییەكانی دیكــە خۆیانــی لــێ ببوێــرن 

یــان نەتوانــن نەخشــی تێــدا بگێــڕن.

ئێران:
ڕێژیمی كۆماری ئیســامی وەك هەمیشــە و زیاتر لە جارانیش لە ســەر سیاســەتە دژی ئینســانی 
و وێران كەرەكانــی بەردەوامــە. لــە پــاش هەڵبژاردنــی مەجلیســی حەوتــەم كــە قۆڵــی پاوانخــواز توانــی 
زۆربــەی زۆری كورســییەكان بــە دەســت بێنــێ و بــە تایبەتــی پــاش دوا هەڵبژاردنــی ســەركۆماری 
كــە توانییــان مۆرەیەكــی وەك ئەحمەدی نــژاد بێننــە ســەر كار، ئــەم ڕێژیمــە هەســتی بــە یەك دەســتی 
لــە نێــو دەســەاڵتدا كــردوە. لــە مــاوەی نێــوان دوو كۆنگــرەی 1٣ و 14ی حیزبەكەمانــدا، ئێــران بــە 
گشــتی و كوردســتان بــە تایبەتــی شــەپۆلێكی بەرباڵوتــر لــە گرتــن و زینــدان و ئێعــدام و ڕاونانــی 
ئازادی خــوازان بــە تایبەتــی ژنــان و خوێندكارانــی بــە خــۆوە دیــوە. ژمارەیەكــی زیاتــر لــە ڕۆژنامــە 
و گۆڤــارە نادەوڵەتییــەكان داخــراون و ژمارەیەكــی زۆر زیاتریــش لــە ڕۆژنامەنووســان و نووســەرە 
جیابیــرەكان گیــراون، حوكمــی ســەخت و تەنانــەت ئێعدامیــان بــە ســەردا ســەپاوە و هــەر نەبێ ناچار 
ــێ قەدەغــە كــراوە. چــاو  ــن یــان كاری نووســین و ڕۆژنامــە نووســییان ل كــراون واڵت بەجــێ بهێڵ
خشــاندنێك بــە ڕاپۆرتەكانــی كۆمیســیۆنی مافــی مــرۆڤ و بــە گشــتی دەزگا و كــۆڕ و كۆمەڵەكانــی 
الیەنگــری ئــازادی و مافــی مرۆڤــدا دیمەنێكــی ســامناك لــە بارودۆخــی ئــازادی و مافــی مــرۆڤ لــە 
ــەی ویســتی  ــڕاوە لەگــەڵ هــەر شــتێك كــە پێچەوان ــران لێ ب ــەر چــاو. ڕێژیمــی ئێ ــە ب ــدا دەخات ئێران
كۆنەپەرســتانە و پاوان خوازانــەی خۆیەتــی بەربەرەكانــی بــكا و ڕەگ و ڕیشــەی بەرهەڵســت و 
خۆڕاگــری لــە بــن دەربێنــێ. كەچــی بــە پێچەوانــەی ئــارەزووی كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی 
بەربەرەكانیــی چیــن و توێــژە ئازادی خــوازەكان هەتــا هاتــوە پتــر پــەرەی گرتــوە و ئەگەریــش 
ڕواڵەتــی مەســەلەكە جــار و بــار ئارام تــر هاتۆتــە بــەر چــاو قــەت بەمانــای ئــەوە نەبــووە كــە 

تووڕەیــی و ناڕەزایەتــی كەم تــر بووبــێ، یــان ئازادی خــوازان بــە چۆكــدا هاتبــن و كۆڵیــان دابــێ.
ناوچــەی  و  دراوســێ  واڵتانــی  لــە  ئێــران  كاربەدەســتانی  ئاژاوەگێڕیــی  دیكــەوە  الیەكــی  لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، بــە تایبەتــی لــە عێــراق و لوبنــان و فەلەســتین لــەو ســااڵنەی دواییــدا پــەرەی 
گرتــوە و ڕێژیمــی ئیســامی دیســان هــەوای حكوومەتــی جیهانیــی ئیســامی -دیــارە بــە ڕێبەرایەتیــی 
ــە  ــان ب ــی واڵت ــرۆر و نائەمن كردن ــی تێ ــەرە پێ دان ــگای پ ــە ڕێ ــە ســەردایە و هــەوڵ دەدا ل خــۆی- ل
تایبەتــی واڵتانــی دراوســێوە هێژمۆنیــی خــۆی بســەپێنێ. شــان بــە شــانی ئەمانــە، هەوڵەكانــی ڕێژیــم 
ــەر پەســەندكراوەكانی  ــن و ســەرپێچی بەرامب ــی بەردەوام ــی ئەتۆم ــە چەك ــۆ دەست ڕاگەیشــتن ب ب
ــی وزەی ئەتۆمــی  ــووەكان و ئاژانســی نێونەتەوەی ــەوە یەكگرت ــی ڕێكخــراوی نەت شــۆڕای ئەمنییەت
هــەروا لــە پــەرە گرتن دایــە. بــەم جــۆرە سیاســەتی نێوخۆیــی و دەرەوەی ڕێژیمــی ئیســامی لــە دوو 
ــەر داخوازێكــی ڕەوا و  ــە ه ــەر ب ــن بەرامب ــی و خــۆ ڕاگرت ــەوە: بەربەرەكان ئەســڵدا خوالســە دەبێت
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ئینســانیی هاونیشــتمانان لــە نێوخــۆی واڵت و دوژمــن داتاشــین و مــل بــادان بەرامبــەر بــە ویســتی 
كۆمەڵگــەی جیهانــی لــە دنیــای دەرەوەدا.

لەبــەر هەمــووی ئەوانــە وا دێتــە بــەر چــاو كــە بەرەنگارییەكــی تونــد و تیــژ بەرامبــەر ڕەفتــار و 
ئــاكاری كۆمــاری ئیســامی لــە ڕێگادایــە. ئەگەرچــی هەوڵەكانــی كۆمەڵگــەی جیهانــی زیاتــر ڕوویــان 
ــەڵ  ــە خــۆ ڕێك خســتن لەگ ــی ب ــی ئیســامی و ناچــار كردن ــۆ ســەر ڕێژیم ــووری ب ــە فشــاری ئاب ل
داخوازەكانــی ئــەو كۆمەڵگەیەیــە. بــەاڵم ســەرڕەقی و كەللەشــەقیی دەم ڕاســتەكانی ڕێژیــم هەتــا دێ 
ئەگــەری هێرشــێكی نیزامــی بــۆ ســەر ئێــران زیاتــر و وێچووتــر دەكا. گرنــگ ئــەوە نییــە هێرشــێكی 
لــەو بابەتــە بــۆ ئەمســاڵ و ســاڵێكی دیكەیــە یــان بــۆ ماوەیەكــی دوورتــر. گرنــگ ئەوەیــە ئەگــەری 
ئــەو ڕوو بــە ڕوو بوونەوەیــە لــە زیــاد بوون دایــە. خــۆ ئەگــەر هێرشــێكی دەرەكــی بــۆ ســەر ئێــران 
بــە تەواوییــش لــە دەســتووری كاری زل هێــزەكان بڕواتــە دەر، خەڵكــی ئێــران ناتوانــن وەزعــی ئێســتا 
ــەكا  ــۆ ی ــا ســەر تەحەممــول بكــەن و ســەرەنجام ب ــاری ئیســامی هەت و سیاســەتی ئێســتای كۆم
كردنــەوەی حیســابی خۆیــان لەگــەڵ ئــەم ڕێژیمــە ڕاپەڕینێكــی بەردرێــژ و بەربەریــن بەرپــا دەكــەن.
ــۆ  ــان ب ــێ خۆم ــی ئۆپۆزیســیۆن دەب ــە ئێســتاوە هــەم ئێمــە و هــەم هــەر هێزێكــی جیددی ــە ل  بۆی
ئەگەرەكانــی ڕوودانــی بەرەنگارییەكــی یــەكا كــەرەوە لەگەڵ كۆنەپەرســتی ئامــادە بكەین. لە حاڵەتی 
ــە دەســەاڵتی  ــاع ل ــی دیف ــە جیات ــە كــە ل ــزە نیشــتمان پەروەرەكانی ئێران یەكەمــدا ئەركــی هەمــوو هێ
فەرمــان ڕەوا یــان بێ الیــەن بــوون و لــە دوورەوە ســەیر كــردن تــێ بكۆشــن بــە كەلكوەرگرتــن لــە 
ــە تەمەنــی  ــە وێرانەیــەك، كۆتایــی ب ــران بكەن ــم، ئێ ــەوەی گێرەشــێوێنییەكانی ڕێژی دەرفــەت پێــش ئ
ــان سیســتمی دەوڵەتیــی  ــۆ خۆی ــدەن ب ــن و هــەوڵ ب ــان ســاڵ جینایەتــی كۆمــاری ئیســامی بێن دەی
دوای كۆمــاری تاریكــی و نەزانــی دیــاری بكــەن. هــەر لــەو حاڵەتــە و لــە حاڵەتــی دووەمیشــدا ئێمــە 
ــزە سیاســییەكانی دیكــەی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد دەبــێ  وەك حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و هێ
ــە گۆڕینــی  هــەوڵ بدەیــن جێ دەســتی خۆمــان لەســەر ڕووداوەكان دابنێیــن و نەخشــێكی چــاالك ل

بارودۆخەكــەدا یــاری بكەیــن.
هەمــووی ئەمانــەش لــە گــرەوی یەك ڕیــزی و یەك هەڵوێســتیی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی بــە تێكــڕا و 
ئۆپۆزیســیۆنی كــورد بــە تایبەتی دایــە. وەك زۆر جارمــان گوتــوە بەشــی هــەر گــرووپ و دەســتە و 
الیەنێــك لــە هــەر گۆڕانێكــی چاوەڕوان كــراوی دوا ڕۆژی واڵتــدا و دەســكەوتی هــەر كام لــە گەالنــی 
ــە خەبــات بــۆ  ــە بەروبــووی ئــەو ئاڵوگۆڕانــە بەســتراوەتەوە بــە ڕادەی ئــەو نەخشــە كــە ل ئێــران ل
گۆڕینــی بارودۆخەكــەدا وەئەســتۆی دەگــرێ. دوور لــە شــەئنی هێزێكــی شۆڕشــگێڕ و تەنانــەت 
جۆرێكیــش خۆش خەیاڵییــە كــە یەكێــك دەستەوەســتان چــاوەڕێ بــێ تــا هێزێكــی دەرەكــی و تەنانــەت 
نێوخۆییــش كۆتایــی بــە دەســەاڵتی ســەرەڕۆیی دێنــێ، ئــەو دەم مــاف و ئازادییەكانــی خــۆی و 

نەتەوەكــەی لــە هێــزی بــە دەســەاڵت گەیشــتوو داوا بــكا.
لــە كوردســتاندا حیزبێــك و  لــە ڕادەی سەرانســەریی ئێــران و نــە  شــاراوەش نییــە كــە نــە 
ڕێكخراوێكــی ئەوەنــدە بەهێــز و توانامــان نییــە كــە بتوانــێ بــە تەنیــا كۆمەاڵنــی خەڵــك بخاتــە گــەڕ 
و ئامانجــە نیشــتمانی و نەتەوەییــەكان وەدی بێنــێ. كەوایــە لــە هــەر دوو ڕادەدا تەنیــا ڕێــگا بــۆ 
بەرەنــگار بوونەوەیەكــی دیكــە لەگــەڵ ئەركــە نیشــتمانییەكانی قۆناغــی ئێســتا پێك هاتنــی هەمــووان 
لــە ســەر خاڵــە بنەڕەتییەكانــی بەرنامەیەكــی خەباتگێڕانەیــە كــە هــەم ئەركەكانــی هەمــووان لــە كاری 
ڕوو بــە ڕوو بوونــەوەی دەســەاڵتدا دەست نیشــان بــكا و هــەم نەخشــە بــۆ هێڵــە گشــتییەكانی 
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سیســتمی بەڕێوەبەریــی دوای گــۆڕان دابڕێــژێ، بــە جۆرێــك كــە هەمــوو جۆراوجۆرییەكانــی 
كۆمەڵــی ئێــران خۆیــان لــە ئاڵوگۆڕەكانــدا ببیننــەوە و ناچــار نەبــن دەورێكــی دیكــە لــە بەربەرەكانــی 

ــەوە. ــی بكەن ــان دەســت پ ــۆ وەدەســت هێنانی مافەكانی ب
پێویســت بــە دووبــارە كردنــەوەش نییــە كــە گەیشــتن بــە ڕێك كەوتنێكــی هەمــە الیەنــە لــە نێــوان 
هێــزە خەباتگێــڕ و نیشــتمان پەروەرەكاندا وەدی نایــە ئەگــەر هەمــوو الیەنــەكان لــە دووبــارەوە 
ــەی خــوارەوەن: ــوارەش ئەمان ــەو دوو ب ــەوە. ئ ــەوە و بەرپرســانە نەجووڵێن ــر نەكەن ــە بی واقیع بینان
ئامانجــە  و  سیاســی  بەرنامــەی  وردەكارییەكانــی  لەســەر  پــێ  نابــێ  الیەنێــك  هیــچ  یەكــەم: 
ــەك  ــزە نیشــتمانییەكان ن ــی وادا هێ ــە حاڵەتێك ــە ل ــرێ. چونك ــی ڕێكخــراوی خــۆی دابگ تایبەتییەكان
هــەر ناتوانــن پێــك بگــەن، بەڵكــوو ناتوانــن لێكیــش نیزیــك ببنــەوە. كەوایــە دەبــێ لــە ســەر هێنــدێ 
ــدا جێیــان دەبێتــەوە ڕێــك بكــەون و وردەكارییــەكان هــەڵ  ــە ئامانجــی هەمووان هێڵــی گشــتی كــە ل
ــی ڕێژیمــی  ــە گۆڕێن ــاوەڕی ئێم ــە ب ــەوە. ب ــە ســەریان ســاغ بن ــە فەزایەكــی ســالم تردا ل ــا ل ــرن ت بگ
ــی سیســتمی سیاســیی  ــەكان، فێدرالیزەكردن ــە دێموكراتیی ــی ئازادیی ــاری ئیســامی، دابین كردن كۆم
ئێــران، بــە ڕەســمی ناســینی مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــی بەش خــوراوی ئێــران: ئازەربایجانــی، كــورد، 
بەلــووچ، عــەرەب و توركەمــەن، جیایــی دیــن لــە دەوڵــەت و بەرامبەریــی پیــاو و ژن لــە نێــو خێــزان 
و كۆمەڵــدا دەتوانــن ئــەو هێڵــە گشــتییانە بــن كــە هەمــوو هێــزە پێشــكەوتووەكان لــە دەوری خۆیــان 

كــۆ بكەنــەوە.
دووەم: لــە كوردســتان و سەرانســەری ئێــران حیــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكان پاوان خــوازی و 
هێژمونی خــوازی وەال بنێــن و لــە خۆیــان مایــە دابنێــن بــۆ ئــەوەی خــۆ بەزل زانــی نەبێتــە كۆســپی 
ســەر ڕێــگای پێــك گەیشــتن لــە خەباتــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی بــۆ ڕزگاریــی ئێرانــدا. ئەمــە هەرگیــز 
بــەو مانایــە نییــە كــە وا بیــر بكەینــەوە هەمــوو هێــزە سیاســییەكان چ لــە كوردســتان و چ لــە 
شــوێنەكانی دیكــە و چ لــە ڕادەی سەرانســەرییدا توانایــان بــە قــەدەر یەكــە و دەبــێ بــە قــەدەر یــەك 
نەخــش یــاری بكــەن و وەك یــەك لــە دەســكەوتەكانی ئــەو خەباتــە هاوبەشــە بەهــرە وەرگــرن. 
مەبەســت تەنیــا ئەوەیــە كــە ئــەو جیاوازیــی هێــز و توانایــە كــە لــە نێــوان هێــزە سیاســییەكاندا هەیــە 
و دەتوانــێ هەبــێ لــە جیاتــی ئــەوەی لەســەر مێــزی وتووێــژ بــۆ پێك هێنانــی هاوپەیمانییــەك ئیددیعــا 
بكــرێ، ڕێــگا بــدرێ لــە پێشــدا لــە مەیدانــی كار و كــردەوەدا خــۆی نیشــان بــدا و دواتریــش لەســەر 

ســندووقەكانی دەنــگ دان ڕەســمییەت و شــەرعییەت وەربگــرێ.

 ڕۆژهەاڵتی كوردستان:
 لــە چەنــد دەیــەی دوای ڕاپەرینــی گەالنــی ئێرانــدا ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ئاڵوگــۆڕی گرنگــی بــە 
خــۆوە دیــوە. پایــەی فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی بــە ڕادەیــەك چۆتــە ســەرێ كــە دەكــرێ بڵێیــن ڕەوتی 
گەشــەی فەرهەنگیــی ئــەو ناوچەیــە هــەم بــە بــەراورد لەگــەڵ ناوچەكانی دیكەی ئێــران و هەم لە چاو 
بەشــەكانی دیكــەی كوردســتان خێراییەكــی زیاتــری تاقــی كردۆتــەوە. لەگــەڵ هەمــوو كارشــكێنییەكی 
دەزگا ڕەســمییەكان شــێعر و ئــەدەب و ڕۆژنامەنووســی و هونــەر لــە هەمــوو بوارەكانــی خۆیــدا: 
مووزیــك، پەیكەرتاشــی، تێئاتــر، پیشــە دەســتییەكان، وەرزش و تەنانــەت ســینەماش بــە ڕادەی 
ــی و  ــەی ناوچەی ــە زۆر ملمان ــی كــورد ل ــوە، هونەرمەندان ــد پێــش كەوت ــگای دڵ خۆشــی و ئومێ جێ
ئێرانــی و دەرەكییــدا پلــەی بــاش و خەاڵتــی پلــە یــەك و پلــە دوویــان بــە دەســت هێنــاوە و ســەری 
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خۆیــان و نــاوی میللەتــی خۆیــان بــەرز كردۆتــەوە، ســەیر ئەوەیــە ڕەگەزپەرســتانی دەســەاڵت دار 
لێــرەش ڕقــی خۆیــان بــە پێشــڕەوانی هونــەری كــورد ڕشــتوە، چاویــان بــە ســەركەوتنەكانیان هــەڵ 

نەهاتــوە و بایەخــی شــیاویان پــێ نــەداون.
ڕادەی خوێنــدەواری لــە كوردســتان یەكجــار پێــش كەوتــوە. لەگــەڵ ئــەوەی ئێســتاش ڕادەی 
ــە دەســت   ــدەواری و ب ــەوەی ڕادەی نەخوێن ــە ســەرێیە، كەم بوون ــە كوردســتان ل ــدەواری ل نەخوێن
هێنانــی بڕوانامــەی بــەرزی خوێنــدن لــە كوردســتان لــە چــاو بەشــەكانی دیكــەی ئێــران خێراتــر چۆتــە 
پێــش. ئەگــەر لــە پێــش ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتییدا لــە زۆربــەی شــارە بچووكەكانــی كوردســتان 
ئەوانــەی بڕوانامــەی دیپلۆمیــان هەبــوو ژمارەیەكــی كــەم بــوون، ئێســتا بــە ســەدان و بگــرە هــەزاران 
ــە بەرچــاو  ــدەكان دەكەوێت ــە خەڵكــی گون ــان ل ــەت دوكتورام ــوق لیســانس« و تەنان لیســانس و »ف
كــە بەڕاســتی بەشــێكی زۆری ئــەو ســەركەوتن و پێشــكەوتنە بەرهەمــی ســوور بوونــی ڕۆڵەكانــی 
نەتــەوەی كــورد لەســەر بــەرەو پێش بردنــی پایــەی زانیــاری و خوێندەواریــی خۆیانــە، نــەك هەوڵــی 

دەزگا ڕەســمییەكانی دەســەاڵتی فەرمــان ڕەوا.
وەزعــی ئابووریــی خەڵكــی كوردســتانیش گۆڕانــی بەرچــاوی تێــدا پێــك هاتــوە، ڕادەی گــوزەران 
ــە ســەردەمی ڕێژیمــی  و دەست ڕۆیشــتوویی چۆتــە ســەر و هــەژاری و نــەداری بــەو مانایــە كــە ل
پاشــایەتییدا لــە كوردســتان لــە ئــارادا بــوو، نەمــاوە. بــەو حاڵــەش پێشــكەوتنی ئابووریــی كوردســتان 
دوو تایبەتمەندیــی پێــوە دیــارن كــە بەجێیــە ئاماژەیــان پــێ بكــرێ: یەكــەم ئــەوە كــە ئــەو پێشــكەوتنە 
نــەك ئاكامــی بایــەخ دان و بەرنامەڕێژیــی كۆمــاری ئیســامی بــۆ پێش خســتنی كوردســتان، بەڵكــوو 
بەشــی هــەرە زۆری بەرهەمــی چاالكیــی بەشــی تایبەتــی و لــە بوارێكــی دیكەشــدا ئاكامــی پێوەندیــی 
بازرگانیــی ڕەســمی و ناڕەســمی لەگــەڵ ئــەو دیــو ســنوورەكان، بــە تایبەتــی هەرێمــی كوردســتانی 
عێراقــە. شــایانی ئاماژەیــە كــە ڕێژیــم لــەو بوارەشــدا زۆری كارشــكێنی كــردوە و ســااڵنە بــە 
هــەزاران كــەس لــە ســنوورەكان لــە كاتــی كاســبییدا كەوتوونــە ســەر مینــە چێندراوەكانــی ئەرتــەش 
و ســپای پاســداران یــان خراونــە بــەر دەســت ڕێژی هێــزە چەكدارەكانــی ڕێژیــم و شــەهید و برینــدار 
بــوون، بێ ئــەوەی هیــچ كات لێ پرســینەوەیان لــە ســەر كرابــێ. دووەم تایبەتمەندیــی ئــەو پێشــكەوتنە 
ــە دەوڵەمەنــد و هەژارەكانــی كوردســتانە كــە  ئابوورییــە بەرین تــر بوونــەوەی مــەودای نێــوان چین
لێرەشــدا وەك هەمــوو شــوێنەكانی ئێــران جیاوازییەكــی یەكجــار زۆری خســتۆتە نێوانــی ئــەو دوو 

توێــژە كۆمەاڵیەتییــەوە.
ئــەوە كــە گوتمــان وەزعــی ئابووریــی كوردســتان گۆڕانــی بە ســەردا هاتوە، نابــێ وا لێك بدرێتەوە 
ــی و  ــی »خۆش گوزەران ــن وەزارەت ــە وەك دەزانی ــووە. چونك ــڕ ب ــە كوردســتان هــەژاری بنەب ــە ل ك
دابین كردنــی كۆمەاڵیەتــی« هێڵــی هــەژاری »خــط فقــر«ی بــۆ ســاڵی 1٣٨٦ بــۆ بنەماڵەیەكــی پێنــج 
كەســی لــە شــار بــە 400000 تمــەن و لــە دێ بــە 27٥000 تمــەن دانــاوە و بــەو پێیــە 1٨%ی 
خەڵكــی ئێــران لــە ژێــر هێڵــی هەژارییــدا دەژیــن و بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەو ڕاســتییە كــە ئوســتانە 
كوردنشــینەكان لــە ناوچــە هەژارەكانــی ئێــران دەژمێردرێــن دەتوانیــن بڵێیــن ئەوانــەی دەكەونــە ژێــر 

هێڵــی هەژارییــەوە لــە كوردســتان لــە ٣0%ی حەشــیمەت تــێ دەپــەڕن.
لــە كوردســتان دیــاردەی دزێــوی ئالــوودە بــوون بــە مــاددە هۆشــبەرەكان ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە پــەرە 
گرتن دایــە و هەتــا دێ ژمارەیەكــی زیاتــر لــە الوان دەكەونــە داوی ئــەو بــەاڵ ماڵ وێران كــەرە. 
هۆیەكەشــی بــێ كاری، نەبوونــی ئیمكانــی ســەرگەرمیی ســالم وەك وەرزش و ســینەما و ... و خــۆ 
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ــە. ــر و گرفتانەی ــەو گی ــەر ب ــم بەرامب ــی ڕێژی گێل كردن
كوردســتان لــە بــاری ڕادەی بێ كارییــەوە لــە ڕیــزی هــەرە پێشــەوەی ناوچەكانــی ئێران دایــە. هــەر 
بۆیــە ســااڵنە بــە دەیــان هــەزار كــەس ڕوو دەكەنــە شــارەگەورەكانی دەرەوەی كوردســتان تــا بــە 

گرتنەبــەری كاری تاقــەت پڕووكێنــی كوورەخانــەكان بتوانــن بژیــوی بنەماڵەكانیــان دابیــن بكــەن.
دەبــێ ئــەوەش بگوتــرێ كــە بەداخــەوە تااڵنــی ســەرچاوە ژێرزەوییەكان و ڕاگواســتنی ئەم ســامانە 
لــە كوردســتان، هەروەهــا سیاســەتی بــە تــااڵن بردنــی شــوێنەوارە مێژووییەكانــی كوردســتان بۆتــە 
بەرنامــەی هەمیشــەیی كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی و لــەو بارەیــەوە چییــان لــە دەســت 
ــەوە  ــەم بارەی ــش ل ــج پەرســتی كوردی ــدێ كەســی قازان ــردوە. بەداخــەوە هێن ــان نەك ــێ درێغیی هاتب
بوونــە هاودەســتی كاربەدەســتانی ڕێژیــم و زەبرێكــی گەورەیــان لــە ســامانی گشــتی و كولتــووری 

نەتەوەیــی گەلەكەیــان داوە. 
فشــار و زەبــر و زەنگــی هێــزە دژی گەلییەكانــی ڕێژیــم لــە كوردســتان لــەم ســااڵنەی دواییشــدا 
هــەر لــە زیــاد بوونــدا بــووە و كوردســتان بــە حوكمــی بوونــی ڕابردوویەكــی خەباتگێڕانــە و هەســتی 
بەهێــزی نەتەوایەتــی و هاوســنووری لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان )باشــوور( زیاتــر كەوتۆتــە بــەر 
ــاری  ــەوە، كۆم ــە ل ــی دەزگا ڕەســمییەكانی ڕێژیمــی ئیســامی. جگ ــەی ئەمنیەتی ــری و ڕوانگ چاودێ
ئیســامی بــە چاوپۆشــی لــە كار و چاالكیــی ئــەو مەكتــەب و ئەنجومەنــە ئیســامییانە كــە لــە بەشــێكی 
شــارەكانی كوردســتان پێــك هاتــوون، هــەوڵ دەدا لــەو الوە كوردانــەی لــە دەوری ئــەو ئەنجومەنانــە 
كــۆ بوونــەوە بــۆ پــەرە پێ دانــی بنیادگەرایــی ئیســامی كەلــك وەربگــرێ. فشــار بــۆ ســەر ئازادییــە 
دێموكراتییــەكان و ڕاونانــی ئازادی خــوازان لــە كوردســتان زۆر زیاتــر لــە بەشــەكانی دیكــەی 
ئێرانــە كــە ئەمــە درێــژەی سیاســەتی ڕێژیــم هــەر لــە یەكەمیــن ڕۆژەكانــی هاتنــە ســەر كاریــەوە تــا 
ئێســتایە. بــەاڵم بەخۆشــییەوە كۆمــاری ئیســامی لــە هەمــوو ئــەو زەبــر و زەنگــە ئاكامــی پێچەوانــەی 
وەرگرتــوە و خەڵــك نــەك چاوترســێن نەبــوون، بەڵكــە ڕۆژ بــە ڕۆژ بەرچــاو ڕوون تــر بەگــژ 
جەلادانــدا چوونــەوە. لــە یــەك قســەدا كۆمــاری ئیســامی نــە توانیویەتــی خەڵكــی كوردســتان بكاتــە 
ــە  ــێ و كوردســتان بكات ــان وەدەر بن ــە مەیدانی ــە زۆری چــەك ل ــراوە ب ــۆی ك ــە ب دۆســتی خــۆی ن

ــگ. گۆڕســتانێكی بێ دەن
هەســتی نەتەوایەتی و وشــیاریی سیاســی لە نێو ڕۆلەكانی خەڵكی كوردســتاندا لە ئاســتێكی زۆر 
بەرزدایــە و ئامادەیــی بــۆ فیــداكاری و دانــی نرخــی ئازادییــش لێــرە لــە هەمــوو شــوێنەكانی دیكــەی 
ئێــران لــە ســەرترە. تەنیــا كەمایەســییەک كــە لــەو نێــوەدا هەســتی پــێ دەكــرێ الوازیــی ڕێكخــراوە. 
نەبوونــی حیزبــی نیشــتمانی و پێشــكەوتن خوازی قانوونــی و چاودێریــی تونــد و بەردەوامــی دەزگا 
جاسووســییەكانی ڕێژیــم بەســەر چووكتریــن نیشــانەكانی تێكۆشــانی ڕێكخــراوە سیاســییەكاندا 
ــڕ و بەهەســتەكانی خەڵكــی كوردســتان بەرتەســك  ــە خەباتگێ ــە ڕۆڵ ــی خــۆ ڕێك خســتنی ل دەرەتان
ــش  ــورد و پێ ــی ئۆپۆزیســیۆنی ك ــی هێزەكان ــە كەمكاری ــاژە ب ــرێ ئام ــەش ناك ــەو حاڵ ــەوە. ب كردۆت
هەمــووان حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان نەكەیــن. ڕاســتییەكەی ئەوەیــە ئەگــەر بەرنامــەی دروســت 
بــۆ كاری ڕێكخراوەیــی لــە الیــەن هێــزە سیاســییەكانەوە لــە ئــارادا بــێ و ئەندامانــی ئــەو ڕێكخراوانــە 
ئامــادەی فیــداكاری و شــەو و شــەونخوونییەكی پتــر بــن ئامادەیــی لــە الوە خوێن گەرمەكانــی 
ــەوە زیاتــرە كــە ڕازی بــن ناڕەزایەتیــی كۆمەاڵنــی خەڵــك هــەروا بــە  نێوخــۆی كوردســتاندا زۆر ل
ــە  ــر ب ــزە سیاســییەكان بایەخێكــی زیات ــە كــە لەمــەو دوا هێ ــەو ئاوات ــەوە. ب پــەرش و بــاڵوی بمێنێت
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كاری ڕێكخراوەیــی بــدەن و بتوانــن واڵم دەری هەســتی گڕگرتــووی كیــژان و كوڕانــی وشــیار 
و خوێنــدەوار و فیــداكاری نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بــن. لــە هەمــوو حاڵەتێكیشــدا بــە 
شــانازییەوە دەتوانیــن بڵێیــن كوردســتان مەكــۆی هەســتی شۆڕشــگێڕانەیە و ئامادەیــە لــە هــەر هــەل 
و دەرفەتێكــدا و بــە گرتنــە پێشــی هــەركام لــە ڕێــگاكان و شــێوەكانی خەباتــی ڕزگاری خوازانــە بــێ، 
نەخشــی خــۆی بــە لێ وەشــاوەیی لــە شۆڕشــی ڕزگاری خوازانــەی سەرانســەری یــان بزووتنــەوەی 

ــكا. ــاری ب ــەی نەتەوایەتیــی كــورددا ی ماف خوازان

وەزعی ژنان:
كــە بــاس لــە تایبەتمەندییەكانــی گەشەســەندنی كۆمەڵگــەی كوردســتان دەكەیــن، نابــێ هەلومەرجــی 
ژنانــی كوردســتان لــە بیــر بكەیــن. ژنانــی كــورد لــە ئێــران و كوردســتانی ژێــر دەســەاڵتی كۆمــاری 
ئیســامییدا گیــرۆدەی ســێ جــۆر ســتەم و هەاڵواردنــن: وەك بەشــێك لــە ئەندامانــی نەتــەوەی 
بەش خــوراوی كــورد، وەك توێــژی ژن لــە ســێبەری یاســا و ڕێســا دواكەوتووەكانــی كۆمــاری 
ئیســامییدا و، دوا جاریــش وەك قوربانییانــی ئــەو هــەاڵواردن و نابەرابەرییــە ڕەگەزییــەی بەشــێك 

ــە پێك هاتــەی كولتــووری كۆمەڵگــەی كوردەواریــی ئێمــە پێــك دەهێنــێ. ل
بەداخــەوە ئێمــە ڕۆژانــە شــایەتی دیــاردە و ڕووداوی دڵتەزێنــی ئەوتۆیــن كــە هەموویــان دۆخــی 
ــی  ــە ژیان ــۆ بەشــداریی ل ــەر ب ــی بەراب ــی دەرفەت ــە نیشــان دەدەن: نەبوون ــەی ئێم ــە كۆمەڵگ ــان ل ژن
كارییــدا، نەبوونــی یاســای دادپەروەرانــە كــە لــە بەرابــەر نابەرابەرییــە كولتوورییەكانــدا پارێــزگاری 
ــە نێــو بنەماڵــەدا -كــە خــۆی  لــە مافەكانــی ژن بــكا، كێشــەو توندوتیژیــی جەســتەیی و دەروونــی ل
گەلێــك دیــاردەی دیكــەی وەك خۆســووتاندنی بەربــاڵوی ژنــان لەژێــر نــاوی شــەرەف پارێزییدا و 

هتــدی- لــێ دەكەوێتــەوە.
چارەســەری ئــەو هەمــوو نابەرابەرییانــە پێویســتی بــە هــەوڵ و خەباتــی هەمەالیــەن هەیــە. لــەو 
نێــوەدا جێــی دڵ خۆشــییە كــە كچــان و ژنانــی تێگەیشــتوو و پێگەیشــتووی كوردســتان بــۆ خۆیــان 
بــوون بــە ڕچەشــكێنی ئــەو ڕێگایــە و، ئازایانــە قۆڵیــان لــە خەبــات بــۆ بــە دەســت هێنانی مافەكانیــان 

هەڵ كــردوە.
بزووتنــەوەی یەكســانی خوازانەی ژنــان، ســەرەڕای هەمــوو كەنــد و كۆســپەكانی ســەر ڕێــی، بــە 

بزووتنەوەیەكــی كۆمەاڵیەتیــی خــاوەن داهاتــوو دێتــە ئەژمــار.

حیزبی دێموكراتی كوردستان:
هاوڕێیانی خەباتگێڕ!

كــە دێینــە ســەر باســی كار و تێكۆشــانی حیزبەكەمــان لــە نێــوان كۆنگرەكانــی 1٣و 14دا بــە جێیــە 
پێــش هەمــوو شــتێك ئــاوڕ لــەو لەت بوونــە بدەینــەوە كــە ســاڵێك و چەنــد مانــگ لەمــەو بــەر بەســەر 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا هــات. ڕاســتییەكەی ئەوەیــە ئێمــە وەک »حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتان« هەتــا ئێســتاش لــە بــارەی هۆیەكانــی ئــەو لەت بوونــەوە بــە ڕاشــكاوی و بــە درێــژی 
قســەمان بــۆ خەڵــك نەكــردوە و ئێســتاش بــۆ پاراســتنی حورمەتــی خەبــات و تێكۆشــان بــە دروســتی 
نازانیــن بــەو شــێوەیە كــە هێندێــك كــەس بــە خۆیانــی ڕەوا دەبینــن بــاس لــە وردەكارییەكانــی ئــەم 
لەت بوونــە و لەویــش زیاتــر وەزعێــك كــە پێــش لەت بــوون حیزبەكەمانــی فەلــەج كردبــوو، بكەیــن. 
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لــە كاتێكــدا الیەنــی بەرامبەرمــان بــە هەمــوو ڕێگایەكــدا و بــە تایبەتــی لــەو جێگایانــە كــە دەزگاكانــی 
ڕاگەیانــدن دەســتیان وێ ڕا نەگەیشــت بوو بــە شــێوەیەكی نامەنتقــی و ناسیاســی هەوڵیــان داوە 
زەینــی ڕۆڵەكانــی خەڵكــی كوردســتان بشــێوێنن و بــە هەڵ بەســتنی بوختانــی نــاڕەوا -كــە قــەت 
نەیان وێــراوە بــە ئاشــكرا باســی لێــوە بكــەن- و بــە بــە كار هێنانــی نــاو و ناتــۆرەی ناشــیرین، 
بەرپرســایەتیی ئــەو لەت بوونــە لەســەر شــانی خۆیــان وەال بــەن و لــە ئەســتۆی ئێمــەی پەســتێون، 
بۆیــە نــەك بــە زمانــی ئــەو الیەنــە، بەڵكــوو بــە زمانێــك كــە شــیاوی ئینســانی سیاســی و بەرپــرس 
بــێ، بەجێیــە لێــرەدا ئاوڕێكــی كــورت وەســەر وەزعــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە 
ڕۆژ و مانگەكانــی پێــش كۆنگــرەی ســێزدەهەمەوە تــا 1٥ی ســەرماوەزی 1٣٨٥ بدەینــەوە كــە لەوێــدا 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بــە پێچەوانــەی ئــارەزووی خــۆی لەت بوونــی حیزبــی قەبــووڵ كــرد 

و بــە ڕەســمی ناســی.
زۆر بــە كورتــی پێویســتە بگوتــرێ كــە ســاڵی 1٣٦7ـــیش لێــك دابڕانێــك هەرچەنــد زۆر جیاوازیــی 
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم جــارە هەبــوو لــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا هاتــە پێــش كــە 
ئــەو كاتیــش بــوو بــە مایــەی نیگەرانــی و ناڕەزایەتیــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان. ئەگــەر دوو 
ڕووداوی زۆر كارەســات باری شــەهیدبوونی دوكتور قاســملوو و دوكتور شــەرەفكەندی نەهاتبانە 
پێــش ئــەو لەت بوونــە زووتــر چارەســەر دەكــرا. بــەاڵم بــە شــەهیدبوونی ئــەو دوو ڕێبــەرە هەوڵــی 
یەك خســتنەوەی ڕیزەكانــی حیــزب تەنەخیــی تێكــەوت و لــە ئاكامــدا ئــەو لێــك جیایییــە نیزیــك بــە 
٩ ســاڵی خایانــد. ئــەو كاتیــش و دواتریــش لــە نێــو حیزبــی دێموكراتــدا دوو بۆچوونــی جیــاواز 
هەبــوون. یەكیــان بــە پەیــڕەوی لــە ویســتی خەڵكــی كوردســتان پێــی وابــوو ئــەو لێــك دابڕانــە 
دیاردەیەكــی ناسروشــتییە و پێویســتە هەوڵــی تەواوكردنــی بــدرێ و بۆچوونــی دووەم پێــی وابــوو 
ئــەوە دەســكەوتێكی بەنرخــە و پێویســتە پارێزگاریــی لــێ بكــرێ. ســەرەنجام پــاش چەنــد ســاڵ 
ملمانــەی نێــوان ئــەو دوو بۆچوونــە لــە كۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــدا )بەهــاری 1٣74( ئیــرادەی 
خەڵــك و بۆچوونــی یەكــەم ســەركەوت و دوای نیزیــك بــە دوو ســاڵ هــەوڵ و تێكۆشــان لــە 1٩ی 
بەفرانبــاری 1٣7٥ـــدا »بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران« وەســەر یــەك 

ــەوە. كەوت
لــەو كاتــەوە الیەنگرانــی بۆچوونــی دووەم لــە نێــو حیزبــدا كەوتنــە هەوڵــی تۆڵــە ســتاندنەوە 
ــی  ــە بۆچوون ــەو -ب ــن و ئ ــان وەدەســت بێن ــك دەرەت ــەوەی ڕۆژێ ــۆ ئ ــرد ب ــان ك ــی كاری ــە نهێن و ب
وان- »هەڵە«یــە! ڕاســت بكەنــەوە. لــە تــەواوی ئــەو ماوەیــەدا الیەنگرانــی دوو پارچەیــی حیــزب لــە 
ــە هــەر جێیەكــی فەزایــان  ــا و ل هەوڵــی خۆیــان نەوەســتان و دانــی خێریــان بــە یەك گرتنــەوەدا نەن
ــەو بەشــەی  ــۆ ئ ــان ب ــۆرەی ســەردەمی دوولەتــی و شــەڕی براكوژیی ــاو و نات ــی ن ــە گونجــاو زان ب
ــان  ــی هێن ــۆ كۆتای ــا. ب ــەكار هێن ــەوە ب ــا ببوون ــرەی هەشــتەم جی ــاش كۆنگ ــە پ ــزب ك ــی حی ئەندامان
ــەی  ــی كومیت ــە پێشــنیاری زۆرایەتی ــزب ب ــی حی ــی نادروســت و پاراســتنی یەك ڕیزی ــە جەناح بازی ب
ناوەنــدی و بەدەنــەی حیــزب لــە هــەر ســێ كۆنگــرەی 10 و 11 و 12ی حیزبــدا ڕیــزە بڕیارێــك 
بــۆ پاراســتنی مافــی كەمایەتیــی نێــو حیــزب و مەحكووم كردنــی دەســتەبەندیی نهێنــی پەســەند 
كــران كــە ڕاشــكاوانەترینیان بڕیارێكــی كۆنگــرەی دوازدەیــەم بــوو. بــە پێــی ئــەو بڕیــارە لــە ڕۆژی 
كۆنگــرەوە هــەر چەشــنە یارگیــری و دەســتەبەندییەكی نهێنــی بــە قازانجــی شەخســی و گرووهــی بــە 
تــاوان تــا ســنووری خەیانــەت ناســرا و لــە بەرامبــەردا ئــەو هەقــە بــۆ هەمــوو ئەندامێكــی حیــزب بــە 
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ڕەســمی ناســرا كــە لــە كۆبوونــەوە حیزبییەكانــدا هــەر بیــر و بۆچوونێكــی لــە ســەر هــەر دروشــم 
و سیاســەتێكی حیــزب تەنانــەت دروشــمە ســتراتێژییەكانیش و هــەر ئەندامێــك و هــەر ئۆرگانێكــی 
حیزبــی هەبــێ بــە ڕاشــكاوی و بێ تــرس لــە ســزادان باســی بــكا، تەنیــا بــەو مەرجــە ڕێــگا بــدا 

ــان بكــەن. ــی ئەویــش قســەی خۆی ــی بۆچوون موخالیفان
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو بڕیــارە بــە تێكــڕای دەنــگ و بێ یــەك دەنگــی موخالیف یان بێ الیەنیش پەســەند 
كــرا، ئەوانــەی دژی یەك ڕیزیــی حیزبــی دێموكــرات بــوون بێ ئــەوەی یــەك جــار لــە كۆبوونــەوەی 
ــری و  ــە یارگی ــی دەســتیان كــرد ب ــە نهێن ــوون، ب ــێ داب ــی پ ئاشــكرادا قســە بكــەن كــە كۆنگــرە هەق
ــۆ  ــن و نەخشــەكانیان ب ــە دەســت بێن ــی كۆنگــرەی ســێزدەیەم ب ــن زۆرایەتی ــا بتوان دەســتەبەندی ت
یەك دەســت كردنی حیــزب و الدانــی جیابیــران پیــادە بكــەن، كارێــك كــە كۆنگــرە بــە تــاوان تــا 
ســنووری خەیانەتــی ناســی بوو. بــە هــەر حــاڵ لــەو پیانــەدا ســەركەوتن و زۆرایەتیــی كۆنگــرەی 
1٣یــان بــە دەســت هێنــا یــان بــە جۆرێكــی دیكــە بڵێیــن بــە ڕێگایەكــی نامەشــرووعدا مەشــرووعیەتیان 

بــۆ نەخشــە و پانەكانیــان دروســت كــرد.
لــە كۆنگــرەی 1٣دا الیەنــی »ســەركەوتوو« چــۆن جوواڵنــەوە، چــۆن هەوڵیــان دا بــە پێچەوانــەی 
ڕەفتــاری هاوڕێكانیــان لــە كۆنگرەكانــی پێشــوودا جیابیــران بخەنــە پەراوێــزەوە و بەشــێك لــە 
بەتواناتریــن ئەندامانــی كومیتــەی ناوەنــدی هــەر بــە »تاوان«ـــی جیابیــری وەال بنێــن، بــا لــە جێــی 
خــۆی بــێ. كەمایەتیــی كومیتــەی ناوەندیــی كۆنگــرەی ســێزدە و هاوبیرەكانیــان هەمــوو ئەوانەیــان 
پشــت گوێ خســت و ئامــادە بــوون ئەگــەر بــە مــاف و ئەركــی بەرامبــەرەوە دەرەتانــی كار و 
ــاوە كار بكــەن و ئەركــە حیزبییەكانیــان ڕاپەڕێنــن. بــەاڵم  تێكۆشــانیان پــێ بــدرێ، بــە هەمــوو توان
زۆرایەتیــی ڕێبــەری كــە بــە ئامانجێكــی دیكــەوە پانــی خــۆی داڕشــت بوو، بــە حەزفــی تەنیــا ئــەو 
چەنــد كەســەی كومیتــەی ناوەندییــەوە نەوەســتا و دەســتی كــرد بــە هەوڵــی یەك دەســت كردنی 
ڕیزەكانــی حیــزب، ئەســتاندنەوەی زۆربــەی پۆســتەكان لــە ئەندامانــی جەناحــی بەرامبــەر و دانانــی 
»خودی«ـــیەكان لــە جێگایــان، نەقــڵ و ئینتیقالــی كادر و پێشــمەرگە و ســزادان و دەركــردن و 
ناچاركــردن بــە ڕۆیشــتن. هــەر ئۆرگانێكــی تازەیــان پێــك هێنــا نەیان هێشــت »نامحرم«ـــی تــێ 
بكــەوێ و لــە ئۆرگانەكانــی پێشووشــدا كارێكیــان كــرد كــە ئەوانــەی »خــودی« نییــن هــەم كەمایەتــی 
بــن و هــەم هیــچ بەرپرســایەتییەكیان پــێ نەبــێ. لــە هەمــووی ئەمانــەش ســەیرتر ئــەوە بــوو هــەر دوا 
بــە دوای كۆنگــرەی ســێزدە دەســتیان كــرد بــە ڕاگوازتنــی بەڵگــە و ئەســنادی حیزبــی و »شــتی بــە 

وەزن ســووك و بــە قیمــەت گــران« بــۆ ئــەو جێگایانــە كــە بــە ئیــی خۆیــان دەزانــی.
ــەوە و دەرگای  ــەواوی بەرتەســك كرای ــە ت ــران ب ــۆ كار و هاوبەشــیی جیابی ــدان ب بەمجــۆرە مەی
ــێ  ــی پ ــان كــە كۆنگــرە هەق ــر و بۆچوونەكانی ــی بی ــگای دەربڕین ــە ســەر داخــرا و ڕێ ــان ل هاوكاریی
ــەت  ــە كەیفیی ــدی كــە بەشــی هــەرە ب ــەی ناوەن ــی كومیت ــێ بەســترا. ســەرەنجام كەمایەتی ــوون ل داب
ــی  ــو هەوڵ ــە دوو ســاڵ و نی ــك ب ــاش نیزی ــوو پ ــە پشــت ب ــردووی تێكۆشــەرانی حیزبیشــی ل و ڕاب
بێ ئــاكام بــۆ یەك خســتنەوەی ڕیزەكانــی حیــزب و دابین كردنــی ئــەرك و مافــی بەرامبــەر بــۆ 
ــدا بــە ناچــار لەت بوونــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی  هەمــووان لــە 1٥ی ســەرماوەزی 1٣٨٥ـ
ــە تێكۆشــان دا. ــژەی ب ــاوی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتاندا درێ ــر ن ــووڵ كــرد و لەژێ ــی قەب ئێران
ڕاگەیەندرانــی دوو لەت بوونــی حیزبــی دێموكــرات هــەر وەك چــاوەڕوان دەكــرا بــووە هــۆی 
پــەژارە و نیگەرانــی و تەنانــەت ناهومێدیــی بەشــێك لــە كۆمەاڵنــی خەڵــك و ئەگەرچــی زۆر پێــش 
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لەت بوونیــش زۆرایەتیــی كومیتــەی ناوەنــدی هەمــوو هەوڵێكــی دڵ ســۆزانی نێــو حیــزب و دەرەوەی 
ــەن  ــاش لەت بوونیــش زۆر كــەس و الی ــوو، پ ــە عــەرز داب ــی ل ــۆ چارەســەری ناكۆكییەكان ــزب ب حی
ــەاڵم  ــرد. ب ــێ  ك ــە دەســت پ ــەو لەت بوون ــی ئ ــی بوون ــە عەمەل ــۆ پێشــگیری ل ــان ب ــی پیرۆزی هەوڵێك

هەڵوێســتی دوو الیــەن چــی بــوو؟
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان كــە ئێســتا ئیــدی حیزبێكــی ســەربەخۆ بــوو لــە هەمــوو بۆنەیەكــدا 
ــارەزووی خــۆی بەســەردا ســەپاوە و  ــە دەرەوەی ویســت و ئ ــەی ل ــەو لەت بوون ــە ئ ــد ك ڕای گەیان
پــاش ئــەوەی هەوڵەكانــی بــۆ یەك ڕیــزی تێ شــكاون، لەت بوونــی قەبــووڵ كــردوە. ئێســتاش الیەنــی 
بەرامبــەر بــە دوژمنــی خــۆی و خــۆی بــە دوژمنــی وی نازانــێ و ئامادەیــە لــە هەمــوو مەیدانێكــی 
گونجــاودا هاوكاریــی لەگــەڵ بــكا و باش تریــن پێوەندیــی گونجــاوی لەگەڵــدا دامەزرێنــێ و تەنانــەت 
ئەگــەر هەلومــەرج بڕەخســێ یەكیــش بگرێتــەوە. بــەاڵم الیەنــی بەرامبــەر لــە دەزگاكانــی ڕاگەیانــدن 
ــەوە  ــە كۆبوون ــزب ڕۆیشــتوون، ل ــە حی ــا 10 كــەس( ل ــە 2 ت ــد كــەس )وات ــە چەن ــردەوە ك ــاڵوی ك ب
نهێنییەكانــدا ژاراوی تریــن پڕوپاگانــدا و دوژمنانەتریــن ئامۆژگارییەكانــی بــە گوێــی الیەنگرانیــدا 
چپانــد و لــە مەیدانــی كردەوەشــدا بــۆ بــە خەیــاڵ وەدەرنانــی ئــەو چەنــد كەســە! دەســتی كــرد بــە 
شەڕفرۆشــی و ئــاژاوە نانــەوە و ئاڵــۆزی ســازكردن. بــە جۆرێــك ئەگــەر هەســتی بەرپرســایەتیی 
ڕێبــەری و بەدەنــەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان نەبایــە، كارەســاتێك دەقەومــا كــە دەبــوو وەك 

خاڵێكــی ڕەش لــە مێــژووی نەتــەوەی كــورددا تۆمــار بكــرێ.
بــە هــەر حــاڵ ڕەفتــاری مەســئووالنەی ئێمــە پێشــی كارەســاتی گەورەتــری گــرت و بــەرە بــەرە 
خەڵكیــش لــە نیگەرانــی هاتنــە دەر و لــە هەمــوو شــوێنێك هــەر كــەس بــە پێــی لێك دانــەوەی خــۆی 
ــی  ــەوەی لەت بوون ــەڵ ئ ــان لەگ ــەو دەم گوتم ــەر ئ ــە ه ــژارد. ئێم ــزی خــۆی هەڵ ب ــۆوە و ڕی ســاغ ب
حیــزب ڕووداوێكــی ناخــۆش و نادڵ خــوازە، بــەاڵم كارەســات نییــە و ئەگــەر بەرپرســانە بجووڵێینەوە 
دەتوانیــن هــەر كاممــان ببینــە حیزبێكــی چاالك تــر و گەورەتــر لــەوەی جــاران و ئــەو فرمێســكانەی 
لــە خەفەتــی لەت بوونــدا ڕژاون بكەینــە قاقــای پێكەنیــن. ئــەو وەخــت گوتمــان و ئێســتاش دووپاتــی 
دەكەینــەوە ئــەوان نــەك بــە دوژمــن، بــە ڕەقیبــی خۆشــمان نازانیــن و ئامادەیــن باش تریــن پێوەندیــی 
مومكینیــان لەگــەڵ دامەزرێنیــن و لــە هــەر چوارچێوەیەكــی گونجــاودا هاوكارییــان لەگــەڵ بكەیــن و 
تەنانــەت ئەگــەر زەمینــە بڕەخســێ بــۆ یەك گرتنیــش هــەر لەگــەڵ وان یــان لەگــەڵ وانیــش و الیەنــی 
دیكــەش ئامادەیــن. بــەاڵم دیــارە ئەمــە دەبــێ كاری بــۆ بكــرێ و چوارچێــوەی ڕوونــی بــۆ دابنــرێ و 

تەنانــەت بــە هــۆی ڕێكخــراوە سیاســییە دۆســتەكانەوە زەمانەتیشــی بــۆ دابنــرێ.
خــراپ نییــە لێــرەدا قســەیەكیش لــە ســەر داخــوازی نامەفهوومــی ئــەو الیەنــە بــۆ گۆڕینــی نــاوی 
ــە هیــچ شــوێنێك  ــاوی حیــزب هیــچ وەخــت و ل ــدا ن ــە جێ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بكەیــن. ل
لەســەر هیــچ كــەس و گرووپێــك ســەبت نەكــراوە تــا ئیددیعــای مالیكیەتــی بــكا. پاشــانیش زۆرایەتیــی 
كومیتــەی ناوەنــدی ئەویــش زۆرایەتییــەك كــە بــە ڕێــگای شــكاندنی بڕیــاری كۆنگــرەی حیزبــدا 
بــە دەســت هاتبــێ بــە هیــچ جــۆر ئــەو هەقــە بــۆ هیــچ الیەنێــك دابیــن نــاكا و ســەرباری هەمــووی 
ئەمانــەش نــاوەكان ئێســتا دوو نــاوی جیــان. ئێمــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانین و ئــەوان ناویــان 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــە. ئێمــە حازریــن بە بــێ نــاو گۆڕینــی وانیــش هاوكارییــان 
لەگــەڵ بكەیــن، ئەگــەر ئــەوان پێیــان وایــە ناكــرێ، دەتوانــن نــاوی خۆیــان بگــۆڕن. ئەندامانــی »حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتان« ئێســتا بــە تێكــڕا دوو بەرامبــەری وان لــەم حیزبــەدا خەباتیــان كــردوە و 
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ســەرمایەی تەمەنیــان دانــاوە، خۆیــان بــە شــەریكی هەمــوو شــانازییەكانی ئــەم حیزبــە دەزانــن و 
ئامــادە نیــن ئــەو نــاوە و ئــەو شــانازییانە لــە پاوانــی هیــچ گرووپێــك باوێــن. بــا ئــەم ڕاســتییە بــۆ 

هەمــووان ڕوون بــێ.

دوای لەتبوون:
لەت بــوون لــە حیزبــی دێموكــرات و هــەر ڕێكخراوێكــی دیكــەی كوردییــدا بــێ دەتوانــێ زیــان بــە 
ــە بیرمــان بچــێ ئەگــەر قــەرار بــێ تواناكانــی  تێكــڕای بزووتنــەوەی كــورد بگەیەنــێ. بــەاڵم نابــێ ل
ڕێكخراوێكــی سیاســی بــە كێشــەی نێوخۆییــەوە خەریــك بــن چــارە هــەر ئەوەیــە كــە لەت بوونەكــە 
قەبــووڵ بكەیــن و توانــاكان بــۆ خەبــات لــە پێنــاوی ئامانجەكانمانــدا ئــازاد بكەیــن. بۆیــە دەبــێ 
بزانیــن ئێســتا ئێمــە لــە قۆناغــی دوای لەت بوونــدا بەســەر دەبەیــن و حیزبێكــی ســەربەخۆ بــە 
هەمــوو تایبەتمەندییەكانــی حیزبێكــی سیاســییەوەین و یەكێــك لــە گەورەتریــن حیزبــە سیاســییەكانی 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتانین. ئێســتا وەختــی ئەوەیــە بزانیــن وەك حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان 
لــە مــاوەی نێــوان لەت بوونــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران و ئــەم كۆنگرەیــەدا چییمــان 

ــن؟ ــە پێشــە و ئەركەكانمــان چیی كــردوە، گەیشــتووینە كــوێ، چ ڕێگایەكمــان ل
ــە  ــە ئێم ــێ ك ــێ و نەزان ــزب ب ــی حی ــاش لەت بوون ــش و پ ــی پێ ــە شــارەزای ڕووداوەكان كــەس نیی
ــی  ــن. بێ ئیمكانات ــەرەو ڕوو بووی ــی دژوار ب ــر و گرفتێك ــزە گی ــەڵ چ ڕی ــردوودا لەگ ــاوەی ڕاب ــە م ل
ــە كــە  ــە خورپەی ــی و دڵ ــەو نیگەران ــەوە، ئ ــی و هەمــوو كەرەســەكانی كاری حیزبیی ــاری دارای ــە ب ل
بەشــێكی زۆر لــە كۆمەاڵنــی خەڵــك و تەنانــەت هێندێــك لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبیشــی ئــازار 
دەدا، لێــك هەڵ وەشــاویی ڕێكخراوەیــی و ســاغ نەبوونــەوەی هــەر نەبــێ بەشــێك لــە ئەندامــان، لــە 
ــەكان و كادر و پێشــمەرگە ســەڵتەكانی هــەر دوو ال لــە  هەمــووان خراپ تــر تێكەاڵوبوونــی بنەماڵ
ــە  ــە و نامەســئووالنەیە ك ــارە دوژمنان ــەو ڕەفت ــی باشــووری كوردســتان و ئ ــەكان و بنكەكان كەمپ
ــەش هەســتی  ــەو حاڵ ــوو. ب ــەی یەكجــار دژوار كردب ــش، كاری ئێم ــە پێ ــەر گرتبووی ــی بەرامب الیەن
حەكیمانــەی  و  نــەرم  سیاســەتی  پێشــمەرگەكان،  و  كادر  و  ئەندامــان  هەمــوو  بەرپرســایەتیی 
ڕێبەرایەتــی، هاوپێوەندیــی دۆســتانی حیــزب كــە بەشــی زۆریــان لــە بژاردەكانــی كــورد لــە ژوورەوە 
و دەرەوەی كوردســتان بــوون و لــە خــۆ بوردوویــی بنەماڵــەكان كــە نــەك هــەر بــار نەبــوون 
ــر و  ــۆ چــاری گی ــی دەر ب ــاوەر و یارمەت ــار و ی ــەوە، بەڵكــوو هەمیشــە ی ــە ســەر شــانی كادرەكان ب
گرفتــەكان بــوون، پاڵپشــت و ســەرمایەیەكی گــەورە بــوون بــۆ ئــەوەی بــە ســەر كەنــد و كۆســپەكاندا 
زاڵ بیــن و ڕۆژ بــە ڕۆژ وەك حیزبێكــی ڕەســەن و بــە ڕابــردوو زیاتــر بــەرەو پێــش بچیــن. لەگــەڵ 
ئــەوەی دەكــرێ بڵێیــن هەمــوو كەرەســەی چاپەمەنــی لــە الیــەن كۆنــە هاوڕێكانمانــەوە دەســتی 
بەســەردا گیرابــوو، ڕۆژنامــەی ئۆرگانــی حیــزب ڕۆژێكیــش دوا نەكــەوت و ڕێــك و پێك تــر لــە 
جــاران دەرچــوو، ئۆرگانەكانــی الوان و ژنــان و گۆڤــاری تیشــك لــە كاتــی خۆیانــدا و بــە نێوەرۆكــی 
باش تــرەوە بــاڵو كرانــەوە. كەم تــر لــە مانگێكــی پــێ چــوو ڕادیــۆی دەنگــی كوردســتان دەســتی بــە 
كار كــرد، بــە هــەوڵ و هیممەتــی ئەندامانــی حیــزب و تەنیــا بــە هیممەتــی ئــەوان پــاش حــەوت مانــگ 
ــردن و زۆر هاوكێشــە  ــی چارەســەر ك ــر و گرفت ــە زۆر گی ــی ئاســمانی ك ــی كاناڵێك ــە خاوەن بووین

)معادالت(ـــی گۆڕیــن.
ســەر  كومیتەكانــی  و  كۆمیســیۆن  لــە  حیــزب  ئۆرگانەكانــی  هەمــوو  دیكەشــەوە  الیەكــی  لــە 
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بــە دەفتــەری سیاســییەوە بگــرە تــا دەگاتــە كومیتەكانــی دەرەوەی واڵت و ئەڵقــە پێوەنــدی و 
تەشــكیاتییەكانی نێوخــۆی واڵت هەموویــان بەرپرســانە لەگــەڵ گیــر و گرفتــەكان كەوتوونە ملمانێ 
و لــە چارەســەریاندا تــێ كۆشــاون. وەك گوتمــان بنەماڵەكانیــش و لــە ســەرووی هەمووانــەوە 
خوشــكەكانمان بــە هەمــوو كەموكووڕییــەك ســازاون و هەمیشــە لــە چــاری گیــر و گرفتەكانــدا 
پشــت و پەنایەكــی جێــی متمانــە بــۆ حیزبەكەیــان بــوون. ڕێــگا بــدەن بــە نــاوی ســەرجەم ئەندامانــی 
كۆنگــرەوە سپاســی هەمــوو تێكۆشــەرانی حیــزب و بنەماڵــە ســەربەرزەكانیان بكەیــن و لــە ژیــان و 

ــن. ــاوات بخوازی ــە ئ ــۆ ب ــدا ســەركەوتنیان ب خەبات
ــەوە، دیپلۆماســی و كاری  ــواری دیپلۆماســییدا بدەین ــە ب ــان ل ــە هەوڵەكانم ــش ل پێویســتە ئاوڕێكی

ــەوە: ــەوەرەدا چــڕ بۆت ــد ت ــەم چەن ــەدا، ل ــەم ماوەی ــزب ل ــی دەرەوەی حی پێوەندییەكان

یەكــەم: هــەوڵ و تێكۆشــان بــۆ بەردەوامیــی پێوەندیــی حیــزب لەگــەڵ دەوڵەتــان و كــۆڕ و كۆمەڵــە 
نێونەتەوەییــەكان، لــە هەمــان كاتــدا تەئكیــد لەســەر ئــەوە كــە مەســەلەی مافــی مــرۆڤ و دێمۆكراســی 
ــای دەرەوە و  ــە كێشــەی دنی ــی كوردســتان ل ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــی ك ــی گەل ــە نەتەوایەتییەكان و ماف

ئێرانــدا، زۆر زەق و بەرچــاو بــێ.

دووهــەم: هــەوڵ و تێكۆشــان لەگــەڵ ئینتێرناســیۆنالی سۆسیالیســت، ســەبارەت بــە چەنــد و 
چۆنیــی پێوەندیــی ئێمــە و مەوقعیەتــی ئێمــە لــەم بەرەیــەدا.

ســێهەم: هــەوڵ و تێكۆشــان بــۆ پێوەنــدی لەگــەڵ هێــز و ڕێكخــراوە ئێرانییــەكان و هێــزە 
كوردســتانییەكان.

ــە گەشــت و هەڵ ســووڕان و تێكۆشــانی  ــاژە ب ــەوە ئام ــز و پێ زانین ــە ڕێ ــی ب ــی خۆیەت ــرەدا جێ لێ
سیاســی و تەشــكیاتیی تیمــەكان لــە قوواڵیــی شــار و ناوچــە جۆراوجۆرەكانــی كوردســتان لــە 
بەهــار و هاوینــی ئەمســاڵدا بكەیــن كــە لــە نیزیكــەوە چاویــان بــە ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی 
ــان  ــەوە و ئەوانی ــوێ كردن ــان لەگــەڵ ن ــی وەفاداریی ــی كوردســتان كــەوت، پەیمان ــی دێموكرات حیزب
ــازەی  ــە دەورەی ت ــی ل ــە خەباتگێڕانەكان ــی ئەرك ــان لەســەر درێژەدان ــە شــێل گیربوونی حیزبەكەی ل

تێكۆشــانیدا دڵنیــا كــردەوە.
لــە  نێوخــۆی واڵت و  لــە  كــورد  كــە دڵ ســۆزانی  بــوو  ئــەوە  ئەمانــە گرنگ تــر  لــە هەمــووی 
باشــووری كوردســتان ســەخاوەت مەندانە بــە دەنگــی بانگــەوازی حیزبەكەمانــەوە هاتــن و بــە 
درێژكردنــی دەســتی یارمەتــی بــۆ الی حیــزب گەورەتریــن گیــر و گرفتــی ژیانــی كادر و پێشــمەرگە 
و بنەماڵەكانیــان و هەڵ ســووڕاندنی كار و بــاری حیزبیــان بــۆ چارەســەر كردیــن. ئــەو بــە دەنگــەوە 
هاتنــە ئەوەنــدەی بایەخــی مــاددی و دارایــی بــۆ حیزبەكەمــان هەبــوو چەنــد ئەوەنــدە لــە بــاری 
سیاســی و مەعنەوییــەوە گرنــگ بــوو، چونكــە لــە ڕاســتییدا ئــەم یارمەتییــە ســەخاوەت مەندانەیە 
ــێ  ــن و شــانازییەوە دەب ــە پێ زانی ــوو. ب ــە پشــت ب ــی ل ــی بەرین پشــتیوانییەكی سیاســی و مەعنەوی
ــی كوردســتان  ــی دێموكرات ــۆ حیزب ــەم جــارەی دۆســتان و دڵ ســۆزانی كــورد ب ــی ئ ــن یارمەتی بڵێی
ــە هــەر  ــن كــە ل ــدە بەســە بزانی ــووە. ئەوەن ــەی نەب ــدا وێن ــە مــاوەی ٦2 ســاڵ تەمەنــی حیزبەكەمان ل
ــۆ الی  ــان ب ــە ســەدان كــەس دەســتی یارمەتیی دوو بەشــی ڕۆژهــەاڵت و باشــووری كوردســتان ب
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حیــزب درێــژ كــرد كــە مەبلەغــی یارمەتییەكەیــان لــە بەرامبــەری چــل هــەزار تمەنــەوە دەســتی پــێ 
ــی  ــە بەڕاســت جێ ــەوەش. بۆی ــر ل ــدێ جــار زیات ــۆن تمــەن و هێن ــا گەیشــتۆتە بیســت میلی كــردوە ت
خۆیەتــی وێــڕای شــانازییمان بــە نــاوی ئــەم كۆنگرەیەشــەوە سپاســی یارمەتیــی مــاددی و مەعنەویی 
كۆمەاڵنــی گەلــی كــورد و ئــەو پشــتیوانییە سیاســییە بێ درێغەیــان بكەیــن، چونكــە گرنگیــی ئــەم بــە 
دەنگــەوە هاتنــە پێــش ئــەوەی لــە بایەخــە ماددییەكەیــدا خــۆی بنوێنــێ لــە پشــتیوانییە سیاســییەكەدا 

ڕەنــگ دەداتــەوە.
ــان  ــەم كاری و كەموكووڕییم ــەواون و ك ــان ت ــە كارەكانم ــرێ ك ــێ وا وەربگی ــان ناب ــەوەی گوتم ئ
نەبــووە. بــە پێچەوانــە، ئــەوەی كردوومانــە لــە چــاو ئــەوەی دەبــوو بیكەیــن و دەبــێ بیكەیــن زۆر 
ــە پێشــە بــۆ ئــەوەی شــیاوی ئــەو ڕیســالەتە مێژووییــە بیــن  كەمــە و هێشــتا ڕێگایەكــی زۆرمــان ل
كــە لــە ســەر شــانی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانە و بــۆ ئــەوەی میرات گرێكــی بەوەجــی دەیــان 
ڕێبــەری شــەهید لــە ســەرووی هەمووانــەوە پێشــەوا قــازی محەممــەد و دوكتــور عەبدولڕەحمــان 

ــن. قاســملوو و دوكتــور ســادق شــەرەفكەندی بی

ئەركەكانی سەر شانمان:
وەك لــە پێشــەكییدا گوتمــان ئێمــە بەڵێنێكــی گەورەمــان بــە تێكۆشــەرانی حیــزب و ڕووناكبیرانــی 
كــورد و كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان داوە و ئەركــی زۆر پیــرۆز و هــەر لــەو كاتــەدا قورســمان 
خســتۆتە ســەر شــانمان. ئەگــەر تــا ئێــرە نەمان دەتوانــی بەڵێنەكانمــان بەجــێ بگەیەنیــن چونكــە 
زۆر شــت لــە ســەالحیەتی ئۆرگانەكانــی ڕێبەرییــدا نەبــوون، ئێســتا لــە بەرزتریــن ئۆرگانــی بڕیــار 
بــە دەســتی حیزبییــدا لــە دەوری یــەك كــۆ بووینــەوە، ئۆرگانێــك كــە بــۆ هیــچ بڕیارێــك پێویســتیی 
بــە پرســی ئۆرگانێكــی دیكــە نییــە و دەتوانــێ لــە چوارچێــوەی پرەنســیپە دێموكراتییەكانــدا هەمــوو 
شــتێك پەســەند بــكا، دەســت كاری بــكا یــان ڕەت بكاتــەوە. نــەك هــەر دۆســتان، دوژمنانیشــمان بــە 
وردی بڕیــار و هەنگاوەكانــی ئــەم كۆنگرەیــە دەخەنــە ژێــر زەڕەبیــن. ئەم كۆنگرەیــە بەردی مەحەكی 
ڕاســت وێژی، نوێ خــوازی، دێموكــرات بــوون و خەباتگێــڕ بوونمانــە. ئاشــكرایە كــە هەموومــان وەك 
ــووز  ــی هــەرە بەنف ــن حیزبەكەمــان وەك حیزب ــارەزوو دەكەی ــی هــەر حیزبێكــی سیاســی ئ ئەندامان
و خۆشەویســتی كــورد جێــگای خــۆی لــە دڵــی كۆمەاڵنــی خەڵكــدا بكاتــەوە. بــا هەموومــان قەبــووڵ 
ــن كــە گەیشــتن بــەو ئاواتــە لــە گــرەوی بڕیــاری ئازایانــە، بەرپرســانە و سیاســییانەی ئــەم  بكەی

ــە. ــە گــرەوی كار و تێكۆشــانی دوای كۆنگرەكەمان دای كۆنگرەیــە و لەویــش زیاتــر ل

هاوڕێیانی خۆشەویست!
و  تێكۆشــان  و  كار  لووتكــەی  كۆنگرەیــە  ئــەم  بەســتنی  كــە  نــەگا  تــێ  وا  كــەس  هیواداریــن 
ــە  ــەم كۆنگرەی ــی ئ ــە، پێكهاتن ــە پێچەوان ــە ڕاســت ب ــی. چونك ســەركەوتنەكانی خــۆی و حیزبەكەیەت
ســەرەتای دەورەیەكــی پــڕ لــە كار و تێكۆشــان، پــڕ مەســئوولیەت و تەنانــەت پــڕ كەنــد و كۆســپ و 
هــەوراز و نشــێو و مانــدوو بوونــە. بــا بــە بێ تەفاوەتــی بــە پەنــای ئەركەكانمانــدا ڕا نەبریــن. ئەگــەر 
دەمانــەوێ ســەربەرز و ڕووســووری الی گــەل و واڵت بیــن دەبــێ هــەر كاممــان ئــەوە بــۆ حیــزب 
بــكا كــە لــە دەســتی دێ، هەمــوو كــەس و هــەر كەســە لــە مەوقعیەتــی خۆیــەوە هــەم لــە كۆنگــرەدا 
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ــەرەو  ــەری -ب ــەڵ كەســانی دەوروب ــرێ و لەگ ــرە كار و بەرپرســایەتی وەر بگ ــەم دوای كۆنگ و ه
ژوورتــر لــە خــۆی یــان خوارتــر لــە خــۆی- ئامــادەی هــاوكاری بــێ. بــا لەمــڕۆوە دروشــمی هیــچ 
كاممــان ئــەوە نەبــێ بــۆ ئەمــن بیكــەم و بــۆ یەكــی دیكــە نەیــكا. دروشــمی هەموومــان دەبــێ ئــەوە 
بــێ كــە بڵــێ بــۆ ئەمــن نەیكــەم، بــۆ یەكــی دیكــە بیــكا، بــا پێــش ئــەوەی بیــر بكەینــەوە حیــزب چیــی 
بــۆ كردوویــن، بیــر لــەوە بكەینــەوە چییمــان بــۆ حیــزب كــردوە. بــا خۆمــان بــە قــەرزداری حیــزب و 

گــەل بزانیــن نــەك ئــەوان بــە قــەرزداری خۆمــان.

دۆستانی بەڕێز!
وەك بەڵێنییمــان داوە و گەلەكەشــمان بــە تایبەتــی ڕووناكبیــران و بژاردەكانــی كــورد لێمــان 
دەخــوازن ئێمــە دەبــێ خۆمــان و حیزبەكەمــان نــوێ بكەینــەوە. نوێ خوازی بە مانــای ڕەت كردنەوەی 
ڕابــردوو نییــە. ئێمــە ئەگــەر ڕابردوومــان نەبــێ ئێســتا و دواڕۆژیشــمان ناتــەواون. بــەاڵم ڕابــردوو 
لــە  سیاســەتێكمان  یــان  دروشــمێكمان  كارێكمــان،  ئەگــەر  نییــە،  تێــدا  نەگــۆڕی  شــتێكی  هیــچ 
ڕابــردوودا هەڵــە بــووە دەبــێ ئازایانــە دانــی پێــدا بنێیــن و بیگۆڕیــن. ئەگــەر كاتــی خــۆی دروســت 
بــووە و ئێســتا وەختــی بــە ســەر چــووە دیســان دەبــێ بیگۆڕیــن. ئەمــە حورمــەت بــۆ ڕابردوویــە 
ــە  ــش ل ــەر ئیرادێكی ــن. ئەگ ــردووەوە دەكەی ــە ڕاب ــە شــانازی ب ــردوو. ئێم ــەوەی ڕاب ــەك ڕەت كردن ن
ڕابردوومــان دەگریــن بــەو مانایــە نییــە كــە خۆمانــی لــێ بێ بــەری دەكەیــن، بــە پێچەوانــە لــە هەمــوو 
ــێ  ــورد دەڵ ــە وەك ك ــەوە ك ــەك ئ ــن، ن ــرس دەزانی ــە بەرپ ــان ب ــش خۆم ــردووی حیزبی شــتێكی ڕاب
»لــە خێــران شــەریك بیــن و لــە شــەڕان تەریــك بیــن«. كــە دەڵێیــن دەبــێ نــوێ بینــەوە زۆر الیــەن 
ــان  ــێ، ی ــەوەی پێمــان نادروســت ب ــە سیاســەتەكانماندا بخشــێنینەوە و ئ ــێ چــاو ب ــەوە. دەب دەگرێت
كاتــی بــە ســەر چووبــێ بیگۆڕیــن. دەبــێ پێوەندییــە تەشــكیاتییەكانمان و پێوەندیــی خۆمــان لەگــەڵ 
یەكتــر و دەوروبەرمــان بخەینــە بــەر هەڵ ســەنگاندن و ئــەوەی خراپــە یــان خــراپ بــووە بیگۆڕیــن، 
ــی هاوبەشــییەكی  ــن دەرەتان ــەوڵ بدەی ــن و ه ــش بگۆڕی ــەی ڕێبەرایەتیی ــەت پێویســتە پێك هات تەنان
زیاتــر بــۆ توێــژە جۆراوجۆرەكانــی كۆمــەڵ، بــە تایبەتــی ژنــان و الوانــی ڕووناكبیــر و واڵت پارێــز 
ــە، بــەاڵم هەقیقــەت ئەوەیــە هــەر  بڕەخســێنین. نــە هەمــوو پیرێــك كۆنــە و نــە هەمــوو الوێــك نوێی
نەســڵێك پێوەندیــی بــە ســەردەمی خۆیــەوە هەیــە و هــەر دەورانێــك ژنــان و پیاوانــی خــۆی هــەن. 
كاری نــوێ بــە ئامــرازی كــۆن بەڕێــوە ناچــێ. كــەوا بــێ بــا قەبــووڵ كەیــن نوێ بوونــەوە پێویســتە 
ئــەو بەشــەش بگرێتــەوە. ئێمــە كادرە بــە ئەزموونەكانمــان وەال نانێیــن، بەڵكــوو ڕێزیــان لــێ دەگریــن، 
ــە ســەر  ــان ناخەین ــی قورســی ئەمڕۆی ــەاڵم ئەرك ــن، ب ــر دەبی ــان فێ ــن و لێی ــوە دەكەی شــانازییان پێ
شــان. گەورەتریــن كاری زۆر بەنــرخ كــە چاوەڕوانییمــان لێیــان هەیــە ئەوەیــە كــە ئەزموونەكانیــان 

بگوێزنــەوە بــۆ بــەرەی نــوێ و ئەوانــە كــە بــۆ ئەمــڕۆ دروســت بــوون.
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پڕۆژە و هەڵوێستەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستان:
تەشــكیاتی  جۆراوجــۆرە  مەســەلە  بــۆ  خۆمــان  ڕوانگەكانــی  ڕاپۆرتەكەمانــدا  بەشــەی  لــەم 
و نێوخۆیــی و ناوچەیــی و جیهانییــەكان دەخەینــە بــەر نــەزەری ئەندامانــی بەڕێــزی كۆنگــرە. 
داوامــان ئەوەیــە هەمــوو هاوڕێیــان بــە وردی بیان خەنــە بــەر لێ كۆڵینــەوە و هەڵ ســەنگاندن تــا بــە 
هاوفكــری و كۆمەگــی هەمــووان ئاڵوگــۆڕی پێویســتیان تێــدا بكــرێ و نــەزەری هەمــوو یــان زۆربــەی 
بەشــدارانی ئــەم كۆنگرەیــە ببێتــە ڕێبــازی گشــتی و سیاســەتی ڕەســمیی حیزبەكەمــان تــا گەیشــتن 
بــە كۆنگرەیەكــی دیكــە. لەگــەڵ ئــەوەی جارێكــی دیكــە پــێ لەســەر ئازادیــی هەمــوو هاوڕێیانــی 
حیزبــی بــۆ نــەزەردان لــە ســەر مەســەلە جۆراوجــۆرەكان لــە نێوخــۆی حیزبــدا دادەگرینــەوە دەبــێ 
بڵێیــن هــەر چــی لــەم كۆنگرەیــە وەك خــەت و ڕێبــازی سیاســی بڕیــاری لــە ســەر بــدرێ بــۆ هەمــوو 
ئەندامانــی حیــزب بەرنامــەی سیاســییە و لــە دەرەوەی ڕیزەكانــی حیــزب لەســەر هەمــووان پێویســتە 
پەیڕەویــی لــێ بكــەن و بــڕەوی پــێ بــدەن. ئــەوەی خــوارەوە ڕوانگــە و بۆچوونــی كومیتــەی ناوەنــدی 
بەرامبــەر بــە مەســەلە جۆراوجۆرەكانــە كــە هیواداریــن پەســەندی ئەندامانــی كۆنگــرە بــن و ئەگــەر 

پێویستیشــیان بــە گۆڕیــن یــان دەســت كاری هەبــێ دوابڕیــاری كۆنگرەیــان لــە ســەر دەربچــێ:

ئەلف. پێوەندییە نێوخۆییەكان:
لەگــەڵ ئــەوەی لــە كۆنگــرەی دەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــەوە )1٣74 ـ 1٩٩٥( 
ئازادیــی ڕا دەربڕیــن لــە نێوخــۆی حیزبــدا بــۆ هەمــوو ئەندامــان بــە ڕەســمی ناســراوە، دەبــێ قەبــووڵ 
بكەیــن كــە بــە كار هێنانــی ئــەو مافــە هیــچ كاتێــك شــێوەی چــاالك و دڵ خــوازی بــە خۆیــەوە نەدیــوە. 
ئەگــەر بــۆ هۆیەكانیشــی بگەڕێیــن دەكــرێ دوو هــۆی ســەرەكی دەست نیشــان بكەیــن. یەكــەم ئــەوە 
كــە ئەندامانــی حیــزب كــە لــە سیســتمی پێشــووی حیزبییــدا ڕا هێنــراون بــۆ خۆیــان تووشــی جۆرێــك 
خــۆ سانســۆركردن بــوون و تــرس لــەوە كــە تووشــی لێ پرســینەوە و ســزا بــن، ڕێگــەی پــێ نــەداون 
ئــەو مافــە تەشــكیاتییەی خۆیــان بــە تــەواوی بــەكار بــەرن. دووهەمیــش ئــەوە كــە لــە هێنــدێ حاڵەتدا 
ــەی  ــی ئازادان ــۆ دەربڕین ــە ب ــزب نەیان ویســتوە زەمین ــە دســەاڵت دارەكانی حی بەرپرســان و ئۆرگان
بیــروڕا بڕەخســێنن و فەزایەكــی تــرس لــە ســزا و لێ كۆڵینەوەیــان لــە نێــو حیزبــدا پێــك هێنــاوە و 
تەنانــەت هەڵیــش كەوتــوە كــە بــە كــردەوە دەرەتانــی ڕا دەربڕینیــان لــە ئەندامانــی حیــزب ئەســتاندوە. 
كەوایــە دەبــێ لــە مــەو دوا كومیتــەی ناوەنــدی و دەفتــەری سیاســی و ئۆرگانــە بەرپرســەكانی 
خوارتــر بــۆ خۆیــان ببنــە زامنــی پێك هێنانــی فــەزای ئــازادی فكــری لــە نێــو تەشــكیاتی حیزبــدا  و 
هــەر كــەس لــە هــەر پلەیەكــدا ویســتی ئــەو ئازادییــە بەرتەســك بكاتــەوە، ئۆرگانەكانــی بەڕێوەبــەری 
بەرپــرس بــن لێ كۆڵینــەوەی لــێ بكــەن و ســزای بــدەن. جگــە لەوانــەش كۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــە 
پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب كــە لــە پێــڕەوی تــازەی حیزبــدا پێش بینــی كــراوە لــە ســەریەتی لــە ســەر 
ــەر چەشــنە پێشــێل كردنێكی  ــە ه ــدی ل ــەی ناوەن ــێ و كومیت ــگ ب ــەو جــۆرە پێشــێل كردنانە وەدەن ئ
مافەكانــی ئەندامــی حیــزب ئــاگادار بكاتــەوە. دووپاتــی دەكەینــەوە كــە ئازادیــی ئەندامــی حیــزب بــۆ 
دەربڕینــی بیــروڕای جیــاواز لــە ســەر پرســە جۆرواجــۆرەكان بــە هیــچ شــتێك ســنووردار ناكــرێ 

بــەم ســێ پرەنســیپە نەبــێ:
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ــەی  ــەزەری پێچەوان ــدا ن ــی حیزبیی ــە كۆبوونەوەكان ــزب و ل ــی حی ــە نێوخــۆی ڕیزەكان ــا ل 1- تەنی
ــڕێ. ــزب دەر بب سیاســەتی گشــتیی حی

2- ئــەدەب و زمان خاوێنــی بــە تــەواوی بپارێــزێ و ســووكایەتی و بێ حورمەتــی بــە هیــچ كــەس 
و هیــچ ئۆرگانێــك نــەكا.

٣- ڕێــگا بــەو كەســانە بــدا كــە جۆرێكــی دیكــە بیــر دەكەنــەوە كــە ئەوانیــش قســە بكــەن و نــەزەری 
خۆیــان بدەن.

ب. هاوبەشی »مشاركت«:
كومیتــەی ناوەنــدی لــە نێــوان دوو كۆنگــرەدا بەرزتریــن ئۆرگانــی حیــزب و بەرپرســی سیاســەت 
دانــان و بەڕێوەبردنــی هەمــوو كاروبــاری حیزبییــە، ســەالحیەتی بڕیاردانــی هەیــە و بڕیارەكانیشــی 
لــە الیــەن هەمــوو ئۆرگانەكانــی حیزبــەوە جێ بەجــێ دەكرێــن. بــەو حاڵــەش كومیتــەی ناوەنــدی یــان 
ــن.  ــاز بزان ــە بێ نی ــی ب ــی حیزب ــەزەری هاوڕێیان ــە هاوفكــری و ن ــان ل ــێ خۆی ــەری سیاســی ناب دەفت
نــەك هــەر پێویســتە هەمــوو بڕیارەكانــی خۆیــان بەرهەمــی ئەقڵــی بەكۆمــەڵ و بڕیــاری بەكۆمــەڵ 
بــن، بەڵكــە دەبــێ بــۆ مەســەلە گرنگــەكان النی كــەم ســاڵێ جارێــك و هــەر كاتێكیــش پێویســت بــوو 
كۆبوونــەوەی بەریــن لــە كادرە شــارەزا و بــە ئەزموونــەكان پێــك بێنــن و لــە ســەر مەســەلە گرنگــە 

سیاســییەكان پــرس و ڕایــان پــێ بكــەن.

ج. هاوكاریی كوردستانی:
لەمێــژە لــە نێــو بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــەی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا جێــگای 
هاوپەیمانییەكــی خەباتگێڕانــە كــە هەمــوو، یــان زۆربــەی هێــزە سیاســییەكانی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد 
لــە دەوری بەرنامەیەكــی هاوبــەش كــۆ بكاتــەوە بەتاڵــە. نەگەیشــتن بــەو ئاواتە بێجگــە لە هەلومەرجی 
ــە  ــی، خــۆ ب ــەم كاری، بەرچاوتەنگ ــەدان و ك ــەوڵ ن ــەی وەك ه ــۆی دیك ــدێ ه ــات هێن ســەختی خەب
زل زانــی و هێژمۆنی خوازییشــی هەبــوون. بــە بــاوەڕی ئێمــە دەبــێ لــەو بارەیــەوە الپەڕەیەكــی 
تــازە بكەینــەوە و بەرپرســانە بجووڵێینــەوە. مەیدانەكانــی كار و كــردەوە دەبــێ تەنیــا پێوانــە بــۆ لــە 
مەحــەك دانــی هەمــوو ڕێكخراوێكــی سیاســیی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بــن.

د. بەشداریی ژنان و الوان لە ئۆرگانەكانی ڕێبەرییدا:
لەگــەڵ هەمــوو شــانازییمان بــە مێــژووی پــڕ ســەروەریی حیزبەكەمــان دەبــێ دان بــەو ڕاســتییەدا 
بنێیــن كــە لــە درێژایــی مێــژووی ئــەم حیزبــەدا ئامادەیــی ژنــان و نەخشــی ژنــان لــە ئۆرگانەكانــی 
بەڕێوەبەریــی حیزبــدا یەكجــار ناتــەواو و كەم ڕەنــگ بــووە. ڕاســتە بــە هــۆی زاڵ بوونــی پێوەندیــی 
نابەرامبــەری ژنــان و پیــاوان، تــا ئــەم دواییانــە ژنــان لــە بــاری خوێنــدەواری و بردنــە ســەری پلــەی 
زانســت و زانیارییــدا لــە پیــاوان لــە دواتــر بــوون. بــەاڵم ئەگــەر بــە ئینســافەوە بڕوانیــن ژنانــی كــورد 
لــە بەڕێوەبردنــی ئەركــی خەباتگێڕانــەدا نەخشــیان لــە پیــاوان كەم تــر نەبــووە. كەوایــە بــە ئاشــكرا 
ناهەقییــان لــێ كــراوە و بەشــیان خــوراوە. ئەمــڕۆش ژنــان لــە هەمــوو بوارەكانــی خوێنــدن و خــۆ 
پێ گەیاندنــدا زۆر چوونــە پێــش و نەخشــی زۆر كاریگەریــان لــە خەباتــدا هەیــە. بۆیــە هیــچ پاســاوێك 
بــۆ بەشــدار نەكردنیــان لــە كادری ڕێبەرییــدا نەمــاوە و پێویســتە هــەر لــەم كۆنگرەیــەدا مێكانیزمێــك 
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بــە كار ببــرێ كــە بەشــداریی ژنــان لــە كاروبــاری بەڕێوەبەریــی حیزبــدا مســۆگەر بــكا.
الوان كــە هێــزی هــەرە هەڵ ســووڕی بزووتنــەوەی ڕزگاری خوازانــە لــە هەمــوو بوارەكانــی كاری 
ــی  ــە ئۆرگانەكان ــان ل ــەدەر ژن ــە ق ــن، ئەگەرچــی ب ــك دێن ــی چەكدارانەشــەوە پێ ــە خەبات ــدا ب حیزبیی
ڕێبــەری دوور ڕا نەگیــراون، بــەاڵم بــە ڕاشــكاوی دەبــێ بڵێیــن جێــگای شــیاوی خۆیــان پــێ نــەدراوە. 
حیزبێــك یــان ڕێبەریــی حیزبێــك نەتوانــێ لــە هێــز و توانــای الوان كەلــك وەرگــرێ حیزبێكــی 
بێ پاشــەڕۆژە. كــە وایــە دەبــێ لــەم كۆنگرەیــەدا بــە مێكانیزمــی گونجــاو بەشــدارییەكی بەرچاوتــری 
الوان لــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــدا مســۆگەر بكــرێ و لــە نێــو بەدەنــەی حیزبیشــدا وەك ڕەواڵێكــی 

بــەردەوام نەخشــی زیاتریــان پــێ بســپێردرێ.

هـ. لەسەر دروشمی ستراتێژیك:
لــە  دێموكــرات  حیزبــی  ســتراتێژیكیی  دروشــمی  حیزبەكەمانــەوە  ســێزدەی  كۆنگــرەی  لــە 
خودموختــاری لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتیكــدا گــۆڕاوە و بۆتــە دابین كردنــی مافەكانــی 
گەلــی كــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتیكــی فێدراڵــدا، بــە شــێوەیەكی ســادەتر دروشــمی 
ــۆ  ــژە ب ــزم لەمێ ــە فێدرالی ــاوەڕی ئێم ــە ب ــزم. ب ــە فێدرالی ــەوە بۆت ــە خودموختاریی ســتراتێژیكییمان ل

چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە ئێرانێكــی فــرە نەتــەوەدا دروشــمێكی گونجاوتــرە.
هەڵبژاردنــی ئــەم دروشــمە دوو ئەركــی هاوتەریبمــان دەخاتــە ســەر شــان، یەكیــان كــە لــە 
ڕاســتییدا هــۆی بــوون و مانــەوەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانە، خەباتــی شــێل گیر بــۆ ڕزگاریــی 
ــرس  ــێ بێ ت ــەوە دەب ــەو بارەی ــە. ل ــی بێ بەشــی و ژێردەســتەیی و ماف خوراویی ــە چنگ ــی ل نەتەوەی
لــە تۆمەتــی ســواوی جیایی خــوازی پــێ لەســەر پێویســتیی دابین بوونــی مافــە ڕەواكانــی نەتــەوەی 
كــورد دابگریــن و تەنانــەت هیــچ بــە تاوانیشــی نەزانیــن كــە بڵێیــن نەتــەوەی كــود هەقــی خۆیەتــی 
مافــی دیاری كردنــی چارەنووســی خــۆی بــە تــەواوی بــە دەســت بێنــێ و ببێتــە خاوەنــی دەوڵەتــی 

ــی. ســەربەخۆی نەتەوەی
بــەاڵم وەختێــك بــە تێگەیشــتنەوە و بــە ئیــرادەی ئــازادی خۆمــان فێدرالیزممــان وەك دروشــمی 
ســتراتێژیكی هەڵ بــژاردوە ئەركێكــی دیكەشــمان دەكەوێتــە ســەر شــان. ئەویــش هەوڵدانــە بــۆ 
نیزیك بوونــەوە و هاوكاریــی هــەر چــی پتەوتــر لەگــەڵ هێــزە نیشــتمانی و دێموكراتیكەكانــی ئێــران 
ــە واڵم دەری  ــدا ك ــە ســەر كاری ڕێژیمێك ــاری ئیســامی و هێنان ــی ڕێژیمــی كۆم ــاوی گۆڕین ــە پێن ل
مــاف و ئازادییەكانــی هەمــوو پێكهاتەكانــی خەڵكــی ئێــران بــێ و لــەو ڕێگایەوە یەكیەتیــی داخوازانەی 
نەتەوەكانــی ئێــران مســۆگەر بكەیــن. ئــەم دوو ئەركــە و ئــەم دوو هەوڵــە نــەك هــەر ناتەبــا و دژی 
یــەك نیــن بەڵكــوو تەواوكــەری یەك تــرن و هــەر دووكیــان لــە خزمەتــی بەختەوەریــی هەمــوو 

ــەوان خەڵكــی كوردســتان دان. خەڵكــی ئێــران و یــەك ل

هاوڕێیانی بەڕێزی بەشداری كۆنگرەی چواردەیەم!
تەنیــا ســێ ڕۆژ دوای لەت بوونــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ئێمــە ڕوانگەكانــی 
خۆمــان بــۆ مەســەلە جۆراوجــۆرەكان لەژێــر نــاوی »هێڵــە گشــتییەكانی ڕێبــازی ئێمــە«دا ڕاگەیانــد 
كــە تــا ئێســتاش جەوهــەر و نێوەرۆكــی بۆچوونــە سیاســییەكانمان پێــك دێنــن. بۆیــە بــە پێویســت 
دەزانیــن جگــە لــە پێشــەكی، دەقــی ئــەو بەڵگــە مێژووییــە وەك بەشــێك لــە ڕاپۆرتــی كومیتــەی 
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ناوەنــدی لێــرەدا بێنینــەوە تــا لــە كۆنگــرەدا وەك خــۆی یــان بــە دەســت كارییەوە بڕیــاری لــە ســەر 
ــی تێكۆشــەرانی حیزبەكەمــان.  ــەر پێ ــە چــرای ڕووناك كــەرەوەی ب ــە پەســەندكرانی ببێت ــدرێ و ب ب
ئــەو چەنــد خاڵــەش كــە لــە پێشــەوە باســمان كــردن لــەو هێڵــە گشــتییانەدا هاتــوون و تەنیــا بــۆ بایــەخ 

پــێ دان و پــێ لەســەر داگرتنــەوە جارێكــی دیكــە هێناوماننــەوە.

هێڵە گشتییەكانی ڕێبازی ئێمە

ئەلف. لە نێو ڕیزەكانی حیزبدا ئەم پرەنسیپانە بەڕێوە دەبرێن:
- ئازادیــی ڕا دەربڕیــن لــە كۆبوونــەوە حیزبییەكانــدا )چ كۆبوونــەوەی ئــۆرگان و چ كۆبوونــەوەی 
بەرباڵوتــر( و هەروەهــا لــە باڵوكــراوەی نێوخۆیــی حیزبــدا بــۆ هەمــوو ئەندامانــی حیــزب مســۆگەر 
دەكــرێ. هــەر وەك لــە بڕیارنامــەی كۆنگــرەی دوازدەدا هاتــوە هەمــوو كــەس هەقــی هەیــە لــە ســەر 
ــە ســەر دروشــمە ســتراتێژی و ئامانجــە  ــەت ل ــە ڕوانگــە و سیاســەتەكانی حیــزب تەنان هــەر كام ل
ــە و  ــا ب ــڕێ، تەنی ــە دەری بب ــك نەزەرێكــی هەی ــە ســەر هــەر كــەس و ئۆرگانێ ــەكان و ل درێژخایەن
ــی وشــە و زاراوەی ئەوتــۆ  ــە كار هێنان ــە كــە دەرفــەت بــە بیــروڕای بەرامبــەر بــدا و لــە ب مەرج
كــە هەســتی هاوڕێیــان برینــدار بــكا یــان بێ حورمەتــی بــە كەســێك بــێ، خــۆ بپارێــزێ. لەســەر 
ئۆرگانەكانــی حیزبــە هــەر كــەس ئــەو ئازادییــە بەرتەســك بكاتــەوە یــان پێشــی پــێ بگــرێ، بخاتــە 

ــكا. ژێــر لێ پرســینەوە و ســزای حیزبیــی بــۆ دیــاری ب
- ئــەم حیزبــە ئیــی هەمووانــە و بــە هەمووانــەوە جوانــە. كــە وا بــوو دەبــێ لــە تــەواوی توانــا و 
لێ وەشــاوەییەكان بەبــێ  لــە بەرچــاو گرتنــی هیــچ چەشــنە جیاوازییەكــی جینســی، تەمەنــی، ناوچەیــی، 
ــرێ و  ــك وەرگی ــی كەل ــاری حیزب ــی كار و ب ــش بردن ــەرەو پێ ــە قازانجــی ب ــە ب ــی دیك ــی و هی ئایین

دەرفەرتــی وەك یەكــی پێشــكەوتن و چوونــە ســەر بــۆ هەمــووان بڕەخســێندرێ.
- ســەرەڕۆیی و تەكــڕەوی لــە حیزبــدا جێگــەی نییــە. دەبــێ لــە ئەقڵــی بەكۆمەڵــی هەمــوو ئەندامانــی 
ڕێبــەری و هەمــوو ئەندامانــی بــە توانــای حیزبــی هــەر كامیــان بــە پێــی مێكانیزمــی گونجــاوی خۆیــان 

كەلــك وەرگیرێ.
- سیاســەت و هەڵوێســتەكانمان دەبــێ بنەمــای ڕوون و قایمــی تێئۆریكیــان هەبــێ. باوەڕمــان بــە 
قــەدری زانســت و قەڵــەم هەیــە و بــۆ بــەرەو ژوور بردنــی پلــەی خوێندەواریــی تێكۆشــەرانی حیــزب 

یارمەتــی دەر دەبیــن.
- حیزبــی دێموكــرات دەبــێ هــەم بــە ســینگ ئاوەاڵییــەوە گــوێ بــۆ ڕەخنــە و گازندەكانــی خەڵــك 
شــل بــكا و هــەم حــازر بــێ بــە چــاوی ڕەخنەگرانــەوە ڕابــردووی خــۆی بخوێنێتــەوە و چــاوی 
پێــدا بخشــێنێتەوە. هــەر لــەو پێوەندییــەدا باوەڕمــان بــە گونجاندنــی ئەدەبیاتــی سیاســی و شــێوەی 

ئاخاوتنمــان لەگــەڵ ڕۆحــی ســەردەم هەیــە.
لــە  ژنــان  ژنــان و بەشــداریی  كــە نەخشــی  ئەوەیــە  - ڕاســتییەكی زەق و حاشــا هەڵ نەگــر 
بەڕێوەبەریــی كاروبــاری حیزبییــدا لــە كۆنــەوە تــا ئێســتا یەكجــار كــەم و ناتــەواو بــووە. بۆیــە 
پێویســتە هــەر لــە ئێســتاوە مێكانیزمێــك دابنــرێ و پیــادە بكــرێ كــە بەشــداریی ژنــان لــە ڕەدە 

جۆراوجۆرەكانــی ڕێبەرییــدا مســۆگەر بــكا و بەردەوامیــش پــەرەی پــێ بــدا.
- بــە مێعیــار و مێكانیزمــە كۆنــەكان الوانــی زانــا و خوێنــدەوار و ڕووناكبیــر بــە زەحمــەت دەتوانــن 
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خۆیــان لــە ئۆرگانەكانــی ڕێبەرایەتیــی حیزبــدا ببیننــەوە. كــە وایــە، دەبــێ مێكانیزمێــك بدۆزرێتــەوە 
كــە لــە ئەزموونــی ئەندامــە كۆنــەكارەكان و لێ وەشــاوەیی ئەندامــە الو و خوێنــدەوار و شــارەزاكان 

پێكــەوە و لــە پەنــای یــەك كەلــك وەرگیــرێ و ئــەم دوو بەشــە ببنــە تەواوكــەری یەكتــر.
- ڕێــگا بــۆ گەشــەكردنی توانــا و لێ وەشــاوەییەكان هەمــوار دەكــرێ و دەرەتانــی پێشــكەوتن و 

داهێنــان بــە هەمــوو كــەس دەدرێ و تەنانــەت بــە پێــی توانــا كۆمەگیشــیان پــێ دەكــرێ.
- ڕێكخــراو لــە تاكــەكان پێــك دێ. كەوایــە هەمــوو تاكــەكان دەبــێ خاوەنــی كەســایەتی و بیــر و 
بۆچوونــی تایبەتــی و ئازادیــی دەربڕینــی نەزەراتــی خۆیــان بــن و تەنیــا ئــەو كاتــە پێــش بــە ئازادیــی 
تــاك دەگیــرێ كــە ئازادیــی تاكێكــی دیكــە یــان قازانجــی گشــتی و پرەنســیپە گشــتییەكان پێشــێل بــكا.
- هــەوڵ دەدرێ هەمــوو تێكۆشــەرانی حیــزب كــە بــە هــەر هۆیەك دوور كەوتوونــەوە و، هەروەها 
كەســایەتییە كــوردە ســەربەخۆكان بــە تایبەتــی لــە دنیــای دەرەوە بــۆ هــاوكاری بانگ هێشــتن بكرێــن 
و ئەوانــەش كــە ناتوانــن یــان نایان هــەوێ لــە چوارچێــوەی ڕێكخــراودا كار بكــەن لــە هالەیەكــی 

گەورەتــر لــە حیزبــدا و بــۆ ئامانجێكــی بەرین تــر لــە ئامانجــی حیزبــی ڕێــك بخرێــن.

ب. هەڵوێست بەرامبەر بە كۆماری ئیسالمیی ئێران:
- ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ڕێژیمێكــی دژی ئــازادی و دوژمــن بــە مــاف و ئازادییەكانــی 
گەلــی كــورد و هەمــوو خەڵكــی ئێرانــە و، خەباتمــان بــۆ لــە ســەر كار البردنــی و، هێنانــە ســەركاری 

ڕێژیمێكــی گەلــی و دێموكــرات و دامەزراندنــی سیســتمێكی فێدرالــی لــە ئێرانــدا درێــژە دەدەیــن.
- سیاســەتی خــۆ چەك داركردنــی ڕێژیــم و بــە تایبەتــی هەوڵەكانــی بــۆ دەست ڕاگەیشــتن بــە 
چەكــی ئەتۆمــی كــە خەریكــە گەالنــی ئێــران لەگــەڵ گەمــارۆی نێونەتەوەیــی و گیــر و گرفتــی زیاتــری 

ئابــووری و سیاســی بــەرەو ڕوو بــكا بــە تونــدی مەحكــووم دەكەیــن.
- تێرۆریــزم و تێرۆریســت پــەروەری كــە بۆتــە ناســنامەی كۆمــاری ئیســامی بــە سیاســەتێكی 

ــن. ــی و دژی ئینســانی دەزانی دژی گەل
- دوژمنایەتیــی ڕەوتــی ئاشــتیی جیهانــی و دەســت تێ وەردانی كار و بــاری واڵتــان لــە الیــەن 

ــن. ــەواوی مەحكــووم دەكەی ــە ت ــەوە ب ڕێژیم
- خەباتــی ئاشــتی خوازانە بــۆ گۆڕینــی ڕێژیــم و دابین كردنــی مــاف و ئازادییەكانــی خەڵكــی 
ــچ شــێوەیەكی  ــە هی ــن ل ــەاڵم كەلك وەرگرت ــن، ب ــات دەزانی ــن شــێوەی خەب ــە باش تری كوردســتان ب

ــەوە. ــرێ، ڕەت ناكەین ــە پێویســت دابن ــی هەلومەرجــی تێكۆشــان ب ــە پێ ــە ب ــات ك خەب

ج. ڕوانینمان بۆ مەسەلەی كورد و هەڵوێستمان بەرامبەر بە هێزە كوردستانییەكان:
- هەمــوو حیــزب و ڕێكخــراوە ناســراو و ســەربەخۆیەكانی كوردســتانی ئێــران بــە دۆســت و 
ــە  ــا گەیشــتن ب ــان ت ــك نزیك بوونەوەی ــر لێ ــۆ زیات ــان ب ــن و هەوڵەكانم ــان دەزانی ــی خۆم هاوخەبات
پاتفۆرمێكــی هاوبــەش بــە كار دێنیــن. پێك هێنانــی هاوپەیمانەتییەكــی كوردســتانی لەژێــر هــەر 
ناوێكــدا بــە ئەركێكــی هەنووكەیــی و داخوازێكــی كۆمەاڵنــی خەڵــك دەزانیــن و لــەو پێنــاوەدا لــە هیــچ 

ــن. تێكۆشــانێك درێغــی ناكەی
- هەڵوێســتمان لــە بەرامبــەر ئــەو تەشــەككوالتە سیاســی و فەرهەنگــی و ســێنفییانەی نێوخــۆی 
واڵت كــە بــە شــێوەی قانوونــی كار و تێكۆشــانیان هەیــە، بــە متمانــەی خەڵــك بــەوان و هەروەهــا 
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بــە ســەداقەت و شــێل گیرییان لــە بردنــە پێشــی مەســەلەی دێموكراســی و مافــی نەتەوایەتییــدا 
بەســتراوەتەوە.

- هێــزە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئێــران بــە گشــتی وەك بــرا ســەیر دەكەیــن و تــێ دەكۆشــین 
پێوەندییمــان لەگەڵیــان ڕۆژ بــە ڕۆژ پتەوتــر بكەیــن. لــەو نێــوەدا دوو حیزبــی گــەورەی كوردســتانی 
عێــراق )پارتــی دێموكراتــی كوردســتان و یەكیەتیــی نیشــتمانیی كوردســتان( جێگایەكــی تایبەتییــان 

هەیە.
- چارەســەری مەســەلەی كــورد لــە عێــراق لــە چوارچێــوەی سیســتمێكی فێدراییدا بە دەســكەوتێك 
بــۆ هەمــوو كــورد دەزانیــن و هیواداریــن ببێتــە نموونەیــەك بــۆ چارەســەری مەســەلەی كــورد لــە 
هەمــوو بەشــەكانی كوردســتاندا. ئێمــە بــە دڵــەوە پشــتیوانی لــەو ئەزموونــە دەكەیــن و ئــەوەی لــە 

دەســتمان دێ بــۆ پاراســتنی ئــەو دەســكەوتە دێموكراتییــە تەنەخیــی لــێ ناكەیــن.
وایــە  پێمــان  كوردســتاندا  بەشــێكی  هــەر  لــە  هەلومەرجــی خەبــات  لەگــەڵ جۆراوجۆریــی   -
ــەش و  ــی هاوب ــدا خاڵ ــە بەشــە جۆراوجۆرەكان ــەوەی كــورد ل ــەی نەت ــەوەی ڕزگاری خوازان بزووتن
ئامانجــی هاوبەشــی زۆرن و دەكــرێ و پێویســتە هــاوكاری و هاوخەباتییــەك لــە نێــو هەمــوو 
بەشــەكانی ئــەو بزووتنەوەیــەدا پێــك بــێ و ڕیــزە ئامانجێكــی درێژخایــەن دیــاری بكــرێ كــە هەمــوو 
ــك  ــی پێویســتە هەلومەرجێ ــێ بكۆشــن. بــە تایبەت ــن و لــە پێناویانــدا ت ــان پێ بەنــد ب الیەنــەكان پێی
ــە دنیــای دەرەوەدا كــورد بــە یــەك زمــان قســە بــكا و بــۆ وەرگرتنــی ســتاتۆی  بخولقێنــدرێ كــە ل

چاودێــر لــە ڕێكخــراوە نێونەتەوەییەكانــدا هــەوڵ بــدرێ.
ــە  ــرس ل ــە پێویســتە ت ــراون. بۆی ــەش ك ــە، داب ــەك نەتەوەی ــورد ی ــە و ك ــەك واڵت - كوردســتان ی
ــەوەی خــاك و  ــەك كەوتن ــۆ ی ــەی فكــری ب ــەك هــەر زەمین ــی جیایی خــوازی بشــكێندرێ و ن تۆمەت
نەتــەوە لــە دواڕۆژدا بڕەخســێندرێ، بەڵكــوو لــە بــاری سیاســی و دیپلۆماسییشــەوە كاری بــۆ بكــرێ 

و پشــتیوانیی بــۆ ڕا بكێشــرێ.
ئێمــە لــە ناكۆكــی و كێشــەی نێــوان هێــزە كوردســتانییەكاندا -لــە هــەر كــوێ ڕوو بــدا- بێ الیەنیــن 
و تەنیــا كار كــە لــەو جــۆرە حاڵەتانــەدا هــەق بــە خۆمــان دەدەیــن بیكەیــن، هەوڵــدان بــۆ لێــك 

نزیك كردنــەوەی الیەنــەكان و كۆمــەك بــە چارەســەری گیــر و گرفتەكانــە.

د. هەڵوێست بەرامبەر هێزە سیاسییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران:
- هەمــوو ئــەو هێزانــەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران كــە باوەڕیــان بــە ئــازادی و دێموكراســی و مافــی 
نەتەوایەتیــی گەالنــی ئێــران هەیــە، بــە دۆســت و هاوپەیمانــی خۆمــان دەزانیــن و بــۆ هــاوكاری 
لەگــەڵ كردنیــان ئامادەیــن. بــە چەشــنێكی گشــتییش هیــچ هێزێكــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران بــە نەیــاری 

خۆمــان نازانیــن.
 - ڕێكخــراوە سیاســییەكانی ســەر بــە گەالنــی زۆر لێ كــراوی ئێــران لــە خۆمــان بــە نزیــك دەزانیــن 
ــەو بارەیــەوە  و هــەوڵ دەدەیــن پێوەندیــی هــاوكاری و هاوخەباتییمــان لەگەڵیــان پتەوتــر بكەیــن. ل

ئەندامانــی »كۆنگــرەی نەتەوەكانــی ئێرانــی فێــدراڵ« وەك هاوپەیمــان ســەیر دەكەیــن.
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هـ. هەڵوێست بەرامبەر دەوڵەتانی دراوسێ:
- خەباتــی ئێمــە ڕووی لــە دیكتاتــۆری لــە ئێران دایــە، هەقــی هیــچ جــۆرە دەســت تێ وەردانێكی 
و  دۆســتانە  پێوەندیــی  بــە  باوەڕمــان  و  نادەیــن  خۆمــان  بــە  دراوســێ  واڵتانــی  كاروبــاری 

هەیــە. دراوســێ  واڵتانــی  نێــوان  ئاشــتی خوازانەی 
لــە واڵتانــی دراوســێدا بەبــێ  لــە داخــوازە ڕەواكانــی گەلــی كــورد  - پشــتیوانیی ئوســوولی 
 دەســت تێ وەردانی كاروبــاری نێوخۆیــی ئــەم واڵتانــە بــە هەقــی خۆمان دەزانین و ئەمــە دژایەتییەكی 
ــان ســاڵەی  ــردووی دەی ــەر وەك ڕاب ــە، ه ــەدا نیی ــەو واڵتان ــە و ئ ــی دۆســتانەی ئێم ــەڵ پێوەندی لەگ

ــرات نیشــانی داوە. ــی دێموك ــی حیزب پێوەندییەكان
- پێونــدی لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ بــە هیــچ جــۆر نابــێ بــە زیانــی گەلــی كــورد لــەو واڵتانــە 

یــان دانیشــتووانی غەیــرە كــوردی واڵتانــی دراوســێ تــەواو بــێ.

و. هەڵوێست بەرانبەر بە دنیای دەرەوە:
- ڕێــز لــە ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و ڕێكخــراوە نێونەتەوەییەكانــی الیەنگــری ئاشــتی 
و ئــازادی دەگریــن و خۆمــان بەرامبــەر بــە پەیمان نامەكانیــان لــە پێنــاوی پاراســتنی ئاشــتی و 

ــن.  ــد دەزانی ــە پێ بەن ــدا ب ــی مرۆڤ ــەروەری و ماف دادپ
- كــۆڕ و كۆمەڵــە جیهانــی و ناوچەییەكانــی الیەنگــری مافــی مــرۆڤ بــە دۆســت و پشــتیوانی 

خۆمــان دەزانیــن و تــێ دەكۆشــین پێوەندیــی پتــەو و بەردەواممــان لەگەڵیــان هەبــێ.
- ئینتێرناســیۆنالی سۆسیالیســت وەك بنەماڵــەی گــەورەی خۆمــان ســەیر دەكەیــن و هــەوڵ 

دەدەیــن پلــەی ئەندامەتیــی حیــزب لــەو ڕێكخــراوەدا بەرینــە ســەر.
- حیــزب و ڕێكخــراوە ئازادی خــواز و پێشــكەوتووەكان لــە هەمــوو جیهانــدا وەك دۆســتی خۆمــان 

دەناســین و تــێ دەكۆشــین پێوندیــی بەردەواممــان لەگەڵیــان هەبێ.
- ئێمــە الیەنگــری گولۆبالیزمێكیــن كــە لــەودا بایەخەكانــی ئاشــتی و ئــازادی و دێموكراســی، 
یەكســانیی نێــوان مرۆڤــەكان و گــەالن، گەشــەكردنی پایــەدار، پاراســتنی ژینگــە و موشــارەكەتی 

نیهادەكانــی كۆمەڵــی مەدەنــی وە بەرچــاو گیــرا بــن.
- بــە دروســت و تەنانــەت بــە پێویســتیش دەزانیــن لەگــەڵ دەوڵەتانــی الیەنگــری دێموكراســی 
بەبــێ لــە دەســت دانی ســەربەخۆیی سیاســییمان پێونــدی دامەزرێنیــن و بــە قازانجــی دێموكراســی 

ــن. ــێ وەرگری ــی ل ــی كەلك ــی نەتەوایەت ــی ماف و دابین كردن
- الیەنگری ئاشتی و ئازادی و چارەسەری گیر و گرفتەكان لە ڕێگای ئاشتی و دیالۆگەوەین.

- گەالنــی زۆر لێ كــراو لــە هــەر كــوێ بــن بــە هــاودەردی خۆمــان دەزانیــن و پشــتیوانی لــە مافــە 
ڕەواكانیــان و یــەك لــەوان مافــی دیاری كردنــی چارەنووســی خۆیــان بــە دەســتی خۆیــان دەكەیــن.

ــی  ــەك و نەیاران ــە الی ــی پێشــكەوتوو ل ــوان مرۆڤایەتی ــە نێ ــە ل ــەدا ك ــەو شــەڕ و بەربەرەكانیی - ل
دێموكراســی و پێشــكەوتن لــە الیەكــی دیكــە لــە ئارادایــە، خۆمــان لــە بــەرەی ئــازادی و دێموكراســی 
و پێشــكەوتندا دەبینیــن و تێرۆریــزم لــە هەمــوو شــێوەكاندا -كــۆن و نــوێ و دەوڵەتــی و نادەوڵەتــی- 

لــە هــەر كــوێ و بــە دەســتی هــەر كــەس و دژی هــەر كــەس، مەحكــووم دەكەیــن.
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 هاوڕێیان، خوشكان، برایان!
لــە كۆتایــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا بــە پێویســت دەزانیــن جارێكــی دیكــە پــێ لەســەر ناســك بوونی 
ــی ســەر شــانمان و  ــی ئەركەكان ــەدا پیرۆزی ــەو كات ــەر ل ــان، قورســی و ه هەلومەرجــی خەباتەكەم
پێویســتیی یەك ڕیــزی و ئامادەیــی بــۆ وەرگرتنــی كار و بەرپرســایەتی دابگرینــەوە. بــە دڵنیایــی 
دەتوانیــن بڵێیــن سیاســەت و بۆچوونەكانمــان پەســەندی زۆربــەی هــەرە زۆری مرۆڤــە بــە هەســت 
و تێ گەیشــتوو و پێ گەیشــتووەكانی كۆمەڵــی كوردەواریــن و ئەگــەر ئێمــە بــە هــەوڵ و هیممەتــەوە 
قــۆڵ لــە پیادەكردنــی بەرنامەكانمــان و بــە كــردەوە دەرهێنانــی ڕوانگەكانمــان هەڵ ماڵیــن زۆرایەتیــی 
كۆمەڵــی كــوردەواری لــە پشــتمان ڕادەوەســتێ و ناڵێیــن هێــز نابــێ زەربەمــان لــێ بــدا، بــەاڵم هێــز 
لــە دنیــادا نابــێ بتوانــێ لــە مەیدانمــان دەر بــكا. ســەركەوتنی ئێمــە بــە هــەوڵ و تێكۆشــان و ئیــرادەی 

ــەوە بەســتراوەتەوە. شۆڕشــگێڕانەی خۆمان

سەر كەوێ كۆنگرەی چواردەیەمی حیزبی دێموكراتی كوردستان.
ســاڵو لــە گیانــی نەمــری شــەهیدانی حیــزب و گــەل و لــە ســەرووی هەموویانــەوە ســێ ڕێبــەری 

شــەهید قــازی، قاســملوو و شــەرەفكەندی.
ساڵو لە زیندانییە سیاسییەكان و بنەماڵە سەربەرزەكانیان.

ساڵو لە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان، سەرچاوەی هێز و توانای حیزبەكەمان.
ساڵو لە كەم ئەندامان و زیان دیتووانی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی كوردستان.

ساڵو لە هێزە دێموكرات و نیشتمانییەكانی كوردستان و سەرانسەری ئێران.
دووبەرەكــی و  بــۆ  نەمــان  و،  ڕزگاری  ڕێــی  تێكۆشــەرانی  یەك ڕیزیــی  و  تەبایــی  لــە  ســاڵو 

ئاژاوەگێــڕی.
بژی حیزبی دێموكراتی كوردستان

***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پەسندکراوی کۆنگرەی چواردەیەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستان

پێشه کی
ــه  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت بــه  دوای شــه ڕی یه که مــی   ڕه وتــی پێک هێنانــی ده وڵه ت-نه تــه  وه کان ل
جیهانییــدا، ئــه و ئیمکانــه ی بــه  کــورد نــه دا تــا ئــه و نه تــه وه دێرینــه ی ناوچه کــه ش ببێتــه  خــاوه ن 
ده وڵه تــی ســه ربه خۆ. نه بوونــی وشــیاریی نه ته وه یــی کــورد لــه  ئاســتی پێویســتدا لــه  ســه ره تای 
ســه ده ی بیســته مدا لــه  الیــه ک و ده ســت تێ وه ردانی نادادپه روه رانــه ی زل هێزه کانــی ئــه و ســه رده مه 
ــه وه ی  ــی نه ت ــۆی بێ به ش کران ــه  ه ــوون ب ــه وه، ب ــی دیک ــه  الیه ک ــه دا  ل ــه ی ئێم ــاری ناوچه ک ــه کاروب ل
کــورد  لــه  ده وڵه تــی ســه ربه خۆی خــۆی. ئــه م بارودۆخــه  بــوو بــه  هــۆی داڕشــتنی ســنووری 
له ســه ر  و  نه ته وه یــه ک  چه نــد  قازانجــی  بــه   ناوچه کــه   پێک هاتووه کانــی  تــازه   ده وڵه ت-نه تــه وه  
حیســابی دووبــاره  دابه ش کردنــه وه ی کوردســتان و حاشــاکردن لــه  پێناســی نه ته وه یــی کــورد و 
مافــی به شــداربوونی ئــه م نه ته وه یــه  لــه  ده ســه اڵتی سیاســییدا. هــه ر ئــه و غــه دره  مێژووییــه ش بــوو 
بــه  ســه ره تای ده وره یه کــی نوێــی خوێنــاوی لــه  خه باتــی ڕزگاری خوازانــه ی نه تــه وه ی کــورد لــه  

پێنــاوی وه دی هێنانــی مافــی دیاری کردنــی چاره نووســدا.
هه رچه نــد پانــی ســڕینه وه ی سیســتماتیکی پێناســی نه ته وه یــی کــورد لــه  ئێرانیشــدا، به شــێکی 
ســه رکاری  هاتنــه   بــه   ئێرانــی  ده وڵه ت-نه تــه وه ی  ســه قامگیرکردنی  پــڕۆژه ی  لــه   جیانه کــراو 
ــه  ڕه وتــی سروشــتیی  ڕه زاشــای په هلــه وی بــووه  ، بــه اڵم هه مــوو ئــه و هه واڵنــه  نه یان توانیــوه  ڕێ ل
بگــرن.  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   کــورد  نه ته وه یــی  که ســایه تیی  مێژوویــی  گه شه ســه ندنی 
شــایانی  شــێوه یه کی  بــه   کــه   کوردســتانیش،  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   کــورد  مۆدێرنــی  ناســیۆنالیزمی 
تێگه یشــتن لــه  الیه کــه وه  به رهه مــی پێگه یشــتنه  بابه تییه کانــی کۆمه ڵگــەی کــوردی و لــه  الیه کــی 
ــه  ڕێــی پێک هێنانــی  دیکه شــه وه   به رهه مــی خه باتــی نه ته وه یــی بــژارده ی ڕووناکبیــری کــورد بــوو ل
ــه وه  گــرت.  ــه  خۆی ــی ب ــدا شــێوازی ڕێکخراوه ی ــی هه تاویی ــه  ســاڵی 1٣21ـ ــه وه  ل ــه ی »ژ.ک«ـ کۆمه ڵ
بــه رز بوونــه وه ی بیــری نه ته وه یــی و ڕزگاریــی  لــه  ســه ر  پێناســه ی کۆمه لــه ی ژ.ک بنچینــه ی 
کــورد لــه  هه مــوو کوردســتان و دامه زرانــی ده وڵه تــی نه ته وه یــی بــۆ کــورد بــوو. ژ.ک لــه   پــاش 
ــه  ســه روبه ندی پێک هاتنــی زه مینــه  بــۆ  ٣ ســاڵ، بــه  هــۆی به ریــن  بوونــه  وه ی مــه ودای چاالکــی و ل
پێک هێنانــی ده ســه اڵتێکی کــوردی لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، کــه  هه مــوو چیــن و توێژه کانــی 
ــگای خــۆی دا  ــه وه، جێ ــدا جــێ بکات ــی خۆی ــه  ڕیزه کان ــورده واری ل ــەی ک ــه و ســه رده مه ی کۆمه ڵگ ئ
بــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان. بــه م پێیــه،   حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  2٥ـــی  گه الوێــژی  
ســاڵی 1٣24 ی هه تــاوی به رامبــه ر بــه  1٦ی ئووتــی 1٩4٥ـــی  زایینییــدا بــه  ڕێبه رایه تیــی پێشــه وا 

قــازی محه ممــه د، دامــه زرا. 
دامه زرانــی  حیزبــی  دێموکراتــی  كوردســتان له ســه ر بناغــه ی کۆمه ڵــه ی ژ.ک. بــه  نوختــه  گۆڕانێكــی  
گرینــگ لــه  مێــژووی گه لــی  كــورد   و بــه  ســه ره تای  قۆناغێكــی نــوێ لــه   خه باتــی  نه ته وه كه مــان 
ده ژمێــردرێ. بــه  ڕێبه رایه تیــی  ئــه م حیزبــه  بــوو كــه  گه لــی  كــورد بــۆ یه كــه م جــار لــه  مێــژووی  تــازه ی  
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ــاری کوردســتان  ــێ. کۆم ــک بهێن ــه  به شــێكی  كوردســتاندا پێ ــاری کوردســتان ل ــی  کۆم ــدا توان خۆی
نێوه  رۆکێکــی  بــه   و  مۆدێــرن  شــێوه یه کی  بــه   کــوردی  ده ســه اڵتی  ســتاتۆی  جــار  یه کــه م  بــۆ 
ده ســه اڵتداریی  مانــگ  پــاش 11  هــه ر چه نــد کۆمــاری کوردســتان  دا.  نیشــان  دێموکراتیکــه وه ، 
دێموکراتیــک، بــه  هــۆی هێرشــی ده ســه اڵتی پاشــایه تیی ئــه و ســه رده مه ی ئێرانــه وه  جوانه مــه رگ 
کــرا، بــه اڵم ئه زموونــی دێموکراتیکــی ده ســه اڵتداری لــه  کۆمــاری کوردســتاندا، بــه  الپه ڕه یه کــی 
زێڕینــی مێــژووی خه باتــی سیاســیی گه لــی کــورد لــه  پێنــاوی وه دی هێنانــی مافــه  نه ته وه یــی و 
ــه   ــه  ل ــاره دا ک ــه و کۆم ــی ده ســه اڵتداری ل ــه ری دێموکراتیک ــار. جه وه ــه  ئه ژم ــدا دێت دێموکراتیکه کانی
ــدان  ــه ک و هه وڵ ــه  الی ــی کوردســتان ل ــراده ی خه ڵک ــه  ئی ــن ل ــای له ســه ر ئه ســڵی ڕێزگرت ــدا بنه م جێ
لــه  پێنــاوی پێکــه وه  ژیانێکــی تێکــه ڵ بــه  هاوڕیــزی له گــه ڵ نه ته وه کانــی دراوســێی لــه  الیه کــی دیکــه  
ــه و ســه رده مه دا، به ڵکــوو هــه م  ئه وســا و  ــی ئ ــه  ئاســتی کوردســتان و ئێران ــه ک هــه ر ل ــوو، ن دانراب
هــه م ئێســتا لــه  هه مــوو ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا بــه  ڕووداوێکــی گرنــگ داده نــرێ. هــه ر چه نــد 
پێشــه وا قــازی محه ممــه د و به شــێکی دیکــه  لــه  ڕێبه رانــی حیــزب و کۆمــار لــه  پێنــاوی خه باتــی 
ڕزگاری خوازانه یانــدا بــه  فه رمانــی ڕێژیمــی پاشــایه تیی ئێــران لــه  ســێداره  دران، بــه اڵم ئه زموونــی 
دێموکراتیــک و پێشــکه وتن خوازانه ی کۆمــاری کوردســتان هــه ر وا ڕێ نیشــان ده ری نــه وه  لــه  دوای 

ــێ . ــووه و ده ب ــورد ب ــی ک ــه ی گه ل ــه وه ی ڕزگاری خوازان ــه وه ی بزووتن ن
  له گــه ڵ  ئــه وه ی  ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان زه برێكــی  بــه ژان بــوو كــه  وه  په یكــه ری  حیزبــی  
دێموكراتــی  كوردســتان كــه وت، تێكۆشــه رانی  ئــه م حیزبــه  لــه  ماوه یه كــی  بــه  نیســبه ت كورتــدا خۆیــان 
ڕێــك خســته وه   و خه باتــی  ڕزگاری خوازانــه ی  نه ته وه ییــان ده ســت پــێ  كــرده وه . حیزبــی  دێموكراتــی  
كوردســتان لــه  مــاوه ی  نیزیــك بــه  ٦٣ ســاڵ  ته مه نــی  خۆیــدا زۆر فه ســڵی  زێڕینــی  لــه  مێــژووی  
نه تــه وه ی  كــورددا تۆمــار  كــردوون، زۆر ســه ركه وتنی  گــه وره ی  بــه  ده ســت هێنــاون  و تووشــی  
نوشوســتی   و تێ شــكانیش بــووه . بێجگــه  لــه  دامه زراندنــی  كۆمــاری  كوردســتان كــه  لووتكــه ی  
ســه ركه وتنی  ئــه م حیزبــه   و بــه  گشــتی  بزووتنــه وه ی  ڕزگاری خوازیــی  كــورد بــوو، ئــه م حیزبــه  
بزووتنــه وه ی  پڕشــكۆی  ســااڵنی  47 ـ 1٣4٦ـــی  به رپــا كــردوه ، چه نــد جــار لــه  ملمانــه ی  هه ڵبژاردنــدا 
خــۆی  تاقــی  كردۆتــه وه   و هه مــوو جــارێ  ســه ركه وتنی  بــه  ده ســت هێنــاوه   و ســه ره نجام بــۆ مــاوه ی  
نیزیــك بــه  چاره کــه  ســه ده یه ك خه باتێكــی  قاره مانانــه ی  بــه دژی  دیكتاتۆریــی  ویایه تــی  فه قیهــی  

ــردوه . ــوه  ب به ڕێ
ئــه م حیزبــه  هــه ر لــه و كاتــه دا ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان  و تێك شــكانی  ڕاپه ڕینــی  چه كدارانه ی  
47 ـ 1٣4٦ـــی  بــه  خــۆوه  دیــوه   و چه نــد جــار لــه  ده ورانــی  ڕێژیمــی  پاشــایه تی   و ڕێژیمــی  ئیســامییدا 
ــه وه  كــه   ــه  زیندان ــان  و ســه دان تێكۆشــه ری  كه وتوونه ت ــه  ده ی ــه ر په المــاری  پۆلیــس  و ب ــه  ب كه وتۆت

زۆربه یــان حوكمــی  قــورس  و ته نانــه ت ئێعدامیــان به ســه ردا ســه پاوه .
حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان لــه و خه باتــه  قاره مانانــه   و پــڕ لــه  شــانازییه دا زیاتــر لــه  پێنــج 
ــه   ــوون  و ل ــه ری  ب ــه  كادری  ڕێب ــك 2٥ كه ســیان ل ــه  نیزی ــوون ك ــی  شــه هید ب ــه زار كادر  و ئه ندام ه
ســه رووی  هه مووشــیانه وه  نــاوی  ســێ  ڕێبــه ری  پایه بــه رز: پێشــه وا قــازی  محه ممــه د  و دوكتــور 

قاســملوو  و دوكتــور شــه ره فكه ندی  ده دره وشــێته وه .
لــه  پــاش ده ســت پێکی پرۆســه ی ســه قه تی دروســت کردنی ده وڵه ت-نه تــه وه  لــه  ئێرانــدا، ده ســه اڵتی 
فه رمانــڕه وا چ لــه  ســه رده می پاشــایه تی و چ لــه  ســه رده می  کۆمــاری ئیســامییدا، هیــچ کات ئامــاده  
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نه بــووه  هه نگاوێــک بــۆ چاره ســه ری پرســی نه ته وایه تیــی کــورد و نه ته وه کانــی دیکــه ی نێــو ئێــران 
ــه  فــره  نه تــه وه   ــڕه وا و حاشــاکردن ل ــه ی ده ســه اڵتی فه رمان هه ڵێنێتــه وه . ڕوانگــه ی ته واویه ت خوازان
بوونــی ئێــران و پرســی نه ته وایه تــی و ڕه وای کــورد، هــۆکاری بــه رده وام  بوونــی ئــه و کێشــه یه  

بووه . 
مه ســه له ی کــورد لــه  ئێرانــدا بــه رده وام نــه ک هــه ر لــه  الیــه ن ده ســه اڵتی ناوه ندییــه وه   به ڵکــوو لــه  
ــه   ــه  الیــه ن به شــێک ل ــه  ده ره وه ی ده ســه اڵتی ڕه ســمی و، ته نانــه ت ل الیــه ن ناســیۆنالیزمی ئێرانــی ل
ــی حاشــای  ــی ئێرانیشــه وه     وه ک مه ســه له یه کی نه ته وه ی ئۆپۆزیســیۆنی سه راســه ری و ڕووناکبیران
ــی مه ســه له ی  ــه وه ی نێوه رۆکــی نه ته وه ی ــری ئ ــه  کــه  له ب ــه  له وه دای ــه و ڕوانگه ی ــی ئ ــێ  کــراوه . گرفت ل
ــه وێ  ــا، ده یه ــه  بنه م ــکا ب ــه  ســه ر چاره نووســی خــۆی ب ــاردان ل ــۆ بڕی ــه  ب ــه م گه ل ــی ئ ــورد و ماف ک
ــه  ڕێــی چاونووقانــدن و خۆگێل کــردن لــه و ڕاســتییه وه ، هــه وڵ بــۆ پاراســتنی هێژمونیــی پێناســی  ل
نه تــه وه ی حاکــم بــدا. وه ک تابــۆ ڕاگرتــن و بــه  بنه مــا وه رگرتنــی ته واویه تــی ئه رزیــی ئێرانیــش، 

هیــچ نییــه  جگــه  لــه  ئامرازێــک لــه  خزمه تــی ئــه و بیــره  نادێموکراتیــک و شۆڤینیســتییه دا. 
ته نانــه ت  کــه    ده ســه اڵت داره وه یه    توێــژی  ته واویه ت خوازانــه ی  ڕوانگــه   ئــه و  بــه  هــۆی  هــه ر 
خوێندنه وه یه کــی  ئێرانــدا،  لــه   نه ته وایه تــی  پرســی  له گــه ڵ  پێوه نــدی  لــه   دێموکراســییش  باســی 
چه واشــه کارانه ی  بــۆ  ده کــرێ. بزووتنــه وه ی کــورد لــه  ڕه وتی خۆیدا هه میشــه  نه بوونی دێموکراســیی 
بــه  هــۆکاری چاره ســه رنه کرانی مه ســه له ی کــورد دانــاوه . ئه زموونه کانــی ڕابــردوو ده ری ده خــه ن 
ــه   ــی کــورد ل ــه ی مه ســه له ی نه ته وه ی ــه  چاره ســه ری دێموکراتییان ــه وه ی کــورد پێشــوازیی ل کــه  نه ت
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا کــردوه . بــه اڵم بــه  داخــه وه  له بــه ر نادێموکــرات بوونــی ده ســه اڵتی زاڵ 
به ســه ر کوردســتاندا، بــه رده وام ویســتی ئاشــتی خوازانه ی گه لــی کــورد بــه  زمانێکــی نادێموکراتیــک 
و تێکــه ڵ بــه  زه بــر و زه نــگ و اڵم دراوه تــه وه . نیه تــی ئاشــتی خوازانه   و ویســتی که لک وه رگرتــن لــه  
دیالــۆگ و وتووێــژ بــۆ چاره ســه ری مه ســه له ی نه ته وایه تیــی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، 
ــه  الیــه ن نوێنه رانــی ده ســه اڵتی فه رمــان ڕه واوه  ڕه ت کراوه تــه وه   یــان وه ک داوێــک بــۆ  یــان هــه ر ل

لــه  نێــو بردنــی ڕێبه رانــی سیاســی و الوازکردنــی بزووتنــه وه ی کــورد، که لکــی لــێ  وه رگیــراوه . 
ده وڵــه ت- پــڕۆژه ی دروســت کردنی  کــه   ده ریــان خســتوه   ئه زمــوون و ڕه وتــی ڕووداوه کان 
ــه  پێناســی  ــه  ناوه نــد و حاشــاکردن ل نه تــه وه ی ئێرانــی ، له ســه ر بنه مــای کۆکردنــه وه ی ده ســه اڵت ل
ــچ  ــه دا، هی ــی دیک ــوو نه ته وه کان ــه ک به ســه ر هه م ــران و ســه پاندنی پێناســی نه ته وه ی ــی ئێ نه ته وه کان
کاتێــک جێــی نه گرتــوه . لــه  ئــارادا بوونــی پرســی نه تــه وه کان وه ک گرینگ تریــن پرســی سیاســی لــه  
ئێرانــی ئه مــڕۆدا، به ڵگه یه کــی حاشــا هه ڵ نه گــری ئــه و ڕاســتییه یه  . ســووربوون له ســه ر ڕه وتــی 
ناســیۆنالیزمی ته واویه ت خــوازی ئێرانییــش کــه  هــه ر لــه  ســه ره تاوه  بــه  ســه قه تی له دایــک بــووه ، 
بــه  ســه نته رگه راییه کی  دان  درێــژه   ئاقــاری  بــه   نابه رپرســانه   هه وڵێکــی  لــه   نییــه  جگــه   شــتێک 
مێژوویــی  و له ســه ر حیســابی لێڵ کردنــی هه رچــی زیاتــری ئاســۆی پێکــه وه  ژیانــی داخوازانــه ی 

نه ته وه کانــی نێــو ئێــران. 
بۆیــه ، لــه ڕوانگــه ی حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتانه وه  ، له بــه ر ڕووناکایــی ئــەو خاڵــه ی ســه ره وه دا 
ئێســتای  کــورد و ڕه وتــی سیاســیی  نه تــه وه ی  له مێژینــه ی  بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی ویســتی  و 
ده کــرێ  چاره ســه ر  بــه  تــه واوی  کاتێــک  ته نیــا  کــورد  نه ته وایه تیــی  مه ســه له ی  کوردســتان، 
کــه  ڕه وتــی سروشــتیی خــۆی ببــڕێ و ویســتی داخوازانــه ی نه تــه وه ی کــورد بــکا بــه  بنچینــه . 
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ده ره تانــی پێکــه وه  ژیانــی داخوازانــه ی نه ته وه کانــی ئێرانیــش –ســه ره ڕای ئــه و مێــژووه  پــڕ ســته م 
و کاره ســاته ی ڕابــردوو– کاتێــک ده ڕه خســێ کــه  بێ ئــه م ال و ئــه وال ڕێزگرتــن لــه  ئیــراده ی سیاســیی 
ــه   ــرێ ب ــی کوردســتاندا، بک ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــه وه ی ک ــه وان نه ت ــه ک ل ــران و ی ــو ئێ ــی نێ نه ته وه کان

بنه مــای چاره ســه ری پرســی نه ته وه یــی بــۆ داهاتــووی ئێــران. 
و  نه ته وه یــی  ویســتی  ڕه نگ دانــه وه ی  کوردســتان  دێموکراتــی  به رنامــه ی حیزبــی  نێوه  رۆکــی 
دێموکراتیکــی خه ڵکــی کوردســتانه . ئه ندامــان  و الیه نگرانــی  حیــزب ده بــێ  ئــه و به رنامه یــه   به رنــه  
نێــو كۆمه اڵنــی  خه ڵكــی  كوردســتان  و نێوه  رۆکــی به نده كانــی  بــۆ خه ڵــك شــی   بكه نــه وه. هاوڕێیانــی 
حیزبــی له گــه ڵ ئــه وه ی ڕوون کردنــه وه ی بیــروڕای  حیــزب لــه  ســه ر  مه ســه له  سیاســی   و ئابــووری   
و كۆمه اڵیه تــی  و فه رهه نگییــه كان بــۆ کۆمه اڵنــی خه ڵــک بــه  ئه رکــی خۆیــان ده زانــن،  ده بــێ لــه  
گه شــه دارترکردنی  و،  گــه ل  و  حیــزب  به رینــی  پێوه ندیــی  زیاتــری  هه رچــی  پته وکردنــی  پێنــاو 
ــه  و  ــه  ڕه خن ــه  ســینگ فراوانییه  وه   پێشــوازی ل ــان، ب ــه وه ی گه له که م ــه ی بزووتن ــواری دێموکراتییان ب

ــه ن. ــش بک ــی و پێشــنیاری ئه وانی و ڕێ نوێن

به رنامه ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

فه سڵی یه که م: ئامانجه  گشتییه کان 

مادده ی یه که م: ئامانجی ستراتێژی
دیاری کردنــی  مافــی  وه دی هێنانــی  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی  ســتراتێژیکی  ئامانجــی 
چاره نووســی نه تــه وه ی کــوردی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فێــدراڵ و لــه  

کوردســتان دایه .  کۆمــاری  شــێوه ی 
ــه ڵ  ــاری کوردســتان له گ ــی کۆم ــه ی پێوه ندی ــه ردی بناغ ــه ، ب ــه  و دادپه روه ران ــی داخوازان یه کیه تی

نه ته وه کانــی دیکــه ی ئێرانــه .
 

ما دده ی دووه م: پێناسه ی کۆماری کوردستان
 کۆماری کوردستان پێک هاته یه کی نه ته وه یی، دێموکراتیک و کوردستانییه  .

لــه  الیــه ن کۆمه اڵنــی خه ڵکــه وه   1- کۆمــاری کوردســتان  ده ســه اڵتێکی سیاســیی گه لییــه   کــه  
بڕیــاری لــه  ســه ر ده درێ. 

ــه  ســته م  ــان ب ــه    چونکــه  هێمــای کۆتایی هێن ــی هه ی 2- کۆمــاری کوردســتان پێناســه یه کی نه ته وه ی
ــی کوردســتانه . ــه  ڕۆژهه اڵت ــی کــورد ل و بن ده ســتییه  و نوێنگــه ی   ده ســه اڵتی نه ته وه ی

٣- کۆمــاری کوردســتان دێموکراتیکــه  چونکــه  بــه  ده نگــی خه ڵــک  هه ڵ ده بژێــردرێ و بــه  پێــی 
ویســت و ئیــراده ی خه ڵــک به ڕێــوه  ده چــێ. 

هه مــوو  ڕه واکانــی  مافــه   هه یــه  چونکــه   کوردســتانیی  پێناســه یه کی  کوردســتان  کۆمــاری   -4
که مایه تییــه   نه ته وه یــی، ئێتنیکــی، کولتــووری و ئایینییــه   جیاوازه کانــی    نێــو ئــه و کۆمــاره  ده پارێــزێ.

مادده ی سێیه م: چوارچێوه ی جوغرافیایی
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چوارچێــوه ی جوغرافیایــی کۆمــاری کوردســتان بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی 
و ویســتی زۆرینــه ی دانیشــتووانی هــه ر ناوچه یــه ک، دیــاری ده کــرێ.

فه سڵی دووه م:
بنه ماکانی پێک هاته ی کۆماری کوردستان

مادده ی چواره م: سیستمی ده سه اڵت له  کۆماری کوردستاندا
ده ســه اڵت  لــه  کۆمــاری کوردســتاندا   له ســه ر بنه مــای ئــه م پره نســیپه  گشــتییانه ی خــواره وه   پێــک 

ــوه  ده چــێ:  دێ و به ڕێ
ده ســه اڵته کانی  ده گــرێ.  ســه رچاوه   خه ڵــک  ده نگــی  و  ئیــراده   لــه   ده ســه اڵتێک  هه مــوو   -1
جێ به جێ کــردن، قانــوون دانــان و دادوه ری بــه  شــێوه یه کی ڕاســته وخۆ یــان ناڕاســته وخۆ لــه  
نوێنه رانــی خه ڵــک پێــک دێــن. نوێنه رانــی خه ڵــک لــه   هه ڵبژاردنــی ڕاســته وخۆ و ئــازاد و وه ک یــه ک 

و نهێنییــدا لــه  الیــه ن خه ڵکــه وه     هه ڵ ده بژێردرێــن. 
ده نگــه کان  یه کســانیی  بایه خــی  و،  ده نــگ  یــه ک  تاکــێ  هــه ر  بنه مــای  له ســه ر  هه ڵبــژاردن   -2
ــه  به رچــاو گرتنــی هیــچ جــۆره  هه اڵواردنێکــی ئێتنیکــی ، ئایینــی، ڕه گــه زی و ئاســتی  ده بــێ، به بــێ ل

کۆمه اڵیه تــی.
٣- ئیمکانــی به شــداری لــه  هه ڵبــژاردن و هه ڵبژێــران بــۆ ئۆرگانه کانــی  ده ســه اڵتدا بــه  شــێوه یه کی 

یه کســان بــۆ هه مــووان دابیــن  ده کــرێ .
4- خه ڵــک ده بــێ ئیمکانــی شــوێن دانــان له ســه ر بڕیــاره کان و کۆنتــرۆڵ له ســه ر چۆنیه تیــی 
ده ســه اڵت دارانی  بردنــی  ال  کار  له ســه ر  ئیمکانــی  ته نانــه ت  و  ده ســه اڵت  جێ به جێ کردنــی 

هه بــێ.  خۆیانیــان  هه ڵبــژارده ی 
٥- پره نســیپی زۆرینــه ی ده نــگ نابــێ مافــی که مینــه  پێشــێل بــکا. بنه مــای دێموکراســی لــه  کۆمــاری 
کوردســتاندا له ســه ر به شــداریی هه مــوو خه ڵــک داده نــرێ. مافــی به شــداریی ڕێژه یــی هه مــوو ئــه و 
گرووپانــه  کــه  بــه  پێــی پره نســیپی زۆرینــه و  بــه  هــۆی جیاوازیــی ئێتنیکــی، ڕه گــه زی و ئایینــی 
لــه  که مینــه دان و ناتوانــن خاوه نــی نوێنــه ری خۆیــان لــه  ده ســه اڵتدا بــن، ده ســته به ر ده کــرێ و 

ده پارێــزرێ.

مادده ی پێنجه م: لێک جیابوونی ده سه اڵته کان
 لــه  کۆمــاری کوردســتاندا ده ســه اڵتی قانــوون دانــان و جێ به جێ کــردن و دادوه ری لــه  یه کتــر 

جیــان.
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مادده ی شه شه م: ده سه اڵتی جێ به جێ کردن
ده ســه اڵتی جێ به جێ کــردن و ئۆرگانــی به ڕێوه به ریــی کۆمــاری کوردســتان بــه  پێــی سیســتمی 

پارلمانــی لــه  الیــه ن پارلمانــه وه  ده نگــی بــۆ وه رده گیــرێ و لــه  به رانبــه ر پارلمانــدا به رپرســیاره .

مادده ی حه وته م: سه رۆکایه تیی کۆماری کوردستان
لــه  ڕێــگای هه ڵبژاردنــی ئــازاده وه  بــۆ  لــه  الیــه ن خه ڵــک  و    ســه رۆکی کۆمــاری کوردســتان 

هه ڵ ده بژێــردرێ. ده کــرێ  دیــاری  قانــوون  پێــی  بــه   کــه   دیاری کــراو  ماوه یه کــی 

مادده ی هه شته م: پارلمانی کوردستان
پارلمانــی کوردســتان به رزتریــن ئۆرگانــی قانــوون دانانــی کۆمــاری کوردســتانه . نوێنه رانــی 
پارلمــان لــه  چوارچێــوه ی سیســتمی فــره  حیزبــی و لــه  کێبه رکێــی ئــازاد و دێموکراتیکــدا لــه  الیــه ن 

هه ڵ ده بژێردرێــن. خه ڵکــه وه  
لــه  هه ڵبژاردنــدا مــاف و مــه ودای به شــداری و خــۆ کاندیــدا کــردن لــه  هه ڵبــژاردن بــۆ ئۆرگانه کانــی 
بڕیــارده ری سیاســی لــه  ده ره وه ی لیســته ی حیزبــه کان بــۆ هــه ر تاکێکــی ســه ربه خۆ ده ســته به ر 

ده کــرێ.

مادده ی نۆیه م: ده زگای دادوه ری
پێشــنیاری ســه رکۆماری  بــه   ئه ندامه کانــی ده زگای دادوه ری  ده زگای دادوه ری ســه ربه خۆیه . 

ــن. ــاری  ده کرێ ــان  دی ــه  په ســەندی پارلم کوردســتان و ب

مادده ی ده یه م: جیایی دین له  ده سه اڵتی سیاسی
لــه  کۆمــاری کوردســتاندا ئاییــن لــه  ده ســه اڵتی سیاســی جیایــه  و پێــڕه وی لــه  پره نســیپی ســێکۆالر 
لــه  ده وڵه تــدا ده کــرێ.  هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان لــه  هه ڵبژاردنــی ئاییــن و مه زهه بــدا ئــازادن.

مادده ی یازده یه م: ڕه مزی نه ته وه یی
کۆمــاری کوردســتان خاوه نــی ئــااڵ و ســروودی نه ته وه یــی خۆیه تــی. ئــااڵی ده وڵه تــی فێــدراڵ لــه  

ته نیشــت ئــااڵی کوردســتان لــه  داموده زگاکانــی کۆمــاری کوردســتاندا هــه ڵ ده کــرێ.

مادده ی دوازده یه م: زمانی ڕه سمی له  کۆماری کوردستاندا
زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی کۆمــاری کوردســتانه . لــه  هه مــوو پله کانــی خۆێندنــدا ئــه م زمانــه  
بــه کار ده  هێنــرێ. خوێنــدن لــه  کۆمــاری کوردســتاندا هه تــا 1٥ ســاڵی بــۆ هه مــووان ئیجبارییــه . لــه  
ته نیشــت زمانــی کــوردی، زمانــی ڕه ســمیی ده وڵه تــی فێــدراڵ لــه  پۆلــی چــواری ســه ره تایی بــه ره و 
ســه ر ده خوێنــدرێ و بــۆ نامه نووســینی ئیــداری لــه  نێــوان کوردســتان و ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران 

و ده وڵه تــی فێــدراڵ و ئیداره کانــی ســه ر بــه  ده وڵه تــی فێــدراڵ لــه  کوردســتاندا بــه  کار ده بــرێ. 
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مادده ی سێزده یه م: کۆماری کوردستان و ده وڵه تی فێدراڵ
نێــو ده وڵه تــی، دیفاعــی میللــی )ســپا(، دانانــی به رنامــه ی درێژخایه نــی  پێوه ندیــی  کاروبــاری 
له وانــه ،  بێجگــه   فێدراڵ دایــه .  ده وڵه تــی  ده ســه اڵتی  له ژێــر  دراوی  سیســتمی  و  ئابــووری 
ســه الحیه تی به ڕێوه بردنــی ده زگای ده وڵه تــی لــه  کوردســتان بــه  ده ســت داموده زگاکانــی کۆمــاری 
کوردســتانه وه یه . خه ڵکــی ناوچــه ی ژێــر ده ســه اڵتی کۆمــاری کوردســتان بــه  پێــی حه شــیمه ت و 

ده بــن. به شــدار  فێدراڵــدا  ده وڵه تــی  کاروبــاری  به ڕێوه بردنــی  لــه   بێ هیــچ جیاوازییــه ک 

مادده ی چوارده یه م: دابین کردنی نه زم و هێمنی له  کوردستاندا:
دابین کردنــی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆ لــه  کوردســتان لــه  ئه ســتۆی هێــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگانــه  
ــه  ســه ربه خۆیی و پاراســتنی  ــاع ل ــی ســپا دیف ــاری کوردســتانه . ئه رک ــه ی کۆم ــی دیک ئینتیزامییه کان

ســنووره کانی واڵتــه  و هه قــی نییــه  ده ســت لــه  کاروبــاری هێمنــی و نه زمــی نێوخۆیــی وه ر بــدا.

فه سڵی سێیه م:
پره نسیپ و ئه رکه  گرینگه کانی کۆماری کوردستان

مادده ی پازده یه م: ئازادییه  دێموکراتیکه  سیاسی و کۆمه اڵیه تییه کان
ــی  ــی مێکانیزم ــرۆڤ و دابین کردن ــی م ــه  پاراســتنی مافه کان ــاری کوردســتان به رپرســه  ل 1- کۆم
تایبه تــی بــۆ چاو دێریــی دابین کرانــی ئــه و مافانــه بــۆ هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان. لــه  کۆمــاری 
و  چاپه مه نــی  به یــان،  ئازادیــی  وه ک  گشــتییه کان  و  تاکه که ســی  ئازادییــه   و  مــاف  کوردســتاندا 
ڕێکخــراو لــه  چوارچێــوه ی قانوونــدا بــه  شــێوه یه ک ده ســته به ر ده کرێــن کــه  له گــه ڵ مه نشــووری 

ــا بــێ. ــدا ته ب مافــی مرۆڤ
ــه ر دانیشــتوویه کی کوردســتانه    ــی ه ــای ئازادبوون ــه  مان ــاری کوردســتاندا ب ــه  کۆم ــازادی ل 2- ئ
کــه   ده ســه اڵته   ئه رکــی  ژیانیــدا.  بواره کانــی  هه مــوو  لــه   خــۆی  که ســایه تیی  پێش خســتنی  لــه  
ــکا  ــن ب ــه  دابی ــه م ئازادیی ــوون ل ــد ب ــۆ به هره مه ن ــه ڵ ب ــی کۆم ــوو تاکه کان ــۆ هه م ــی یه کســان ب ئیمکان
و پارێزگاریــی لــێ بــکا. هه روه هــا دابین کردنــی ئازادیــی تــاک وه ک مافــی هاونیشــتمانی، ئــازادی  لــه  
ــی دیکــه ی  ــی تاکه کان ــک کــه  ماف ــه  جۆرێ ــدا، ب ــن و مه زهه ب ــاوه ڕی سیاســی، ئایی ــر و ب ــی بی هه بوون
کۆمــه ڵ  پێشــێل نــه کا، ئــازادی لــه  هه ڵبژاردنــی شــوێنی ژیــان و کار، ئه نــدام بــوون یــان هاتنــه  ده ر 

لــه  کــۆڕ و ڕێکخــراوی سیاســی، کۆمه الیه تــی و کولتــووری لــه  ئه رکــه  گرینگه کانــی کۆمــاره .
٣- کۆمــاری کوردســتان پارێــزگاری لــه  مافه کانــی منــدااڵن لــه  بنه ماڵــه  و لــه  کۆمه ڵــدا، بــه  ئه رکێکــی 
گرینگــی ســه ر شــانی خــۆی ده زانــێ. لــه و پێوه ندییــه دا پێــڕه وی لــه  په یمان نامــه ی نێونه ته وه یــی 

ڕێکخــراوی نه تــه وه  یه کگرتــووه  کان ســه باره ت بــه  مافــی منــدااڵن ده کا و پانــی
بــه   بــۆ داده ڕێــژێ. نواندنــی هــه ر چه شــنه  توندوتیژییــه ک به رامبــه ر  چڕوپــڕی په روه رده یــی 

لــه  توانایــی منــدااڵن، قه ده غــه  ده کــرێ. منــدااڵن و که لک وه رگرتنــی خــراپ 
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مادده ی شازده یه م: سه روه ریی قانوون
1- له  کۆماری کوردستاندا قانوون له  سه رووی هه موو ده سه اڵتێکه وه یه . 

2- هه موو تاکه کانی کۆمه ڵ له  به رامبه ر قانووندا یه کسانن . پێشێل کردنی قانوون 
به  هه ر ڕێگایه کدا و له  الیه ن هه ر که سێکه وه  ناڕه وایه  و سزای قانوونیی به  دواوه یه .

مادده ی حه ڤده یه م: دادپه روه ریی کۆمه اڵیه تی
کۆمــاری کوردســتان هــەوڵ دەدا ئيمكانــى كار بــۆ هەمــووان پێــك بێنــێ، داهاتــی گشــتی بــه  
جۆرێــک دابــه ش ده کا کــه  یارمه تــی بــه  به رزکردنــه وه ی ئاســتی ژیانــی که ســانی که م داهــات بــکا و 

بــۆ دابین کردنــی یارمه تییــه  کۆمه الیه تییــه کان، هه نــگاو هــه ڵ دێنێتــه وه .

مادده ی هه ژده یه م: کۆمه ڵگەی مه ده نی
 گه شه ســه ندنی کۆمه ڵگــەی مه ده نــی نێوه  رۆکــی دێموکراتیــک و مۆدێرنــی کۆمــار ده ســته به ر 

ده کا. لــه و پێوه ندییــه دا:
ئه رکه کانــی ســه ر  لــه   لــه  کوردســتان  مه ده نــی  کۆمه ڵگــەی  گه شه ســه ندنی  لــه   پشــتیوانی   -1

شــانی کۆمــاری  کوردســتانه .
2- به ســتێن ســازی بــۆ دووبــاره  بنیات نانــه وه ی شــێوه ی پێوه ندیــی دوو الیه نــه ی نێــوان کۆمــه ڵ 
ــه ،  ــک و ئه ســڵی لێ پرســراویه تیی دوو الیه ن و حکوومــه ت له ســه ر بنه مــای فه رهه نگێکــی دێموکراتی

لــه  ئه رکــه  ســه ره کییه کانی کۆمــاری کوردســتان ده بــێ.

مادده ی نۆزده یه م: یه کسانیی ژن و پیاو
1- کۆمــاری کوردســتان هه وڵــدان بــۆ دابین کردنــی یه کســانیی ژنــان و پیــاوان لــه  نێــو خێــزان، لــه  

نێــو کۆمــه ڵ و لــه  مه یدانــی کار و ده ســه اڵتدا بــه  ئه رکێکــی گرینگــی خــۆی داده نــێ.
2- کۆمــاری کوردســتان ال بردنــی نابه رابــه ری و دابین کردنــی یه کســانیی ژن و پیــاو لــه  هه مــوو 
بواره کانــی ژیانــدا بــه  بــه ردی بناغــه ی دروســت کردنی کۆمه ڵگەیه کــی مه ده نــی، پێشــکه وتوو و 
دێموکراتیــک لــه  کوردســتاندا، ده زانــێ. ئه رکــی کۆمــاری کوردســتانه  کــه  بــۆ به دی هێنانــی یه کســانیی 
تــه واوی ژن و پیــاو لــه  هه مــوو بواره کانــی ژیانــی کۆمه اڵیه تــی، ئابــووری و ده ســه اڵتی سیاســییدا، 

لــه  ڕێــگای تێگه یانــدن و بــه   پشــتیوانیی قانــوون  هه نــگاوی جــددی و بــه رده وام هه ڵێنێتــه وه .

مادده ی بیسته م: ژینگه و سه رچاوه  سروشتییه کان
1- کۆمــاری کوردســتان لــه  پێنــاوی پارێــزگاری لــه  سروشــتی کوردســتان و مســۆگه رکردنی 
له ش ســاغی و ژیانێکــی باشــتر بــۆ دانیشــتووانی ئێســتا و نه وه  کانــی داهاتــووی کوردســتاندا، 

بایه خێکــی زۆر بــه  پاراســتنی ژینگــه  ده دا.
که لک وه رگرتنــی  بــه   په یوه ســته   زۆر  ڕاده یه کــی  تــا  پێشــکه وتوو  ئابوورییه کــی  بوونــی   -2
کارناســانه   لــه  پاشــه که وت  و ســه رچاوه  سروشــتی و ژێرزه وییــه کان . کۆمــاری کوردســتان ده بــێ 
ــان و به رنامــه ی  ــه م ســامانه  گشــتییانه  له کوردســتاندا خــاوه ن پ ــن ل ــۆ پاراســتن و که لک وه رگرت ب

تایبه تــی بــه  هــاوکاری له گــه ڵ ده وڵه تــی فێــدراڵ بــێ. 
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٣- ئه رکــی کۆمــاری کوردســتانه  کــه  لــه  هه مــوو پــڕۆژه  و پرۆگرامێکــدا الیه نــی ژینگه پارێــزی 
ــه  به رچــاو بگــرێ. ل

فه سڵی چواره م: ئامانجی درێژخایه نی حیزب

مادده ی بیست و یه که م:
1- ئامانجــی  درێژخایه نــی  حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان هه وڵدانــه  بــۆ پێكهێنانــی  كۆمه ڵگەیــه ك 

ــه  ڕۆژهه اڵتــی  كوردســتاندا. له ســه ر بنه مــای  بایه خه كانــی  سۆســیالیزمی  دێموكراتیــك ل
2- لــه م كۆمه ڵگایــه دا كــه  بایه خه كانــی  سۆســیالیزمی  دێموكراتیــك په یــڕه و ده كرێــن به رژه وه ندیــی  

گشــتیی  خه ڵــك ئامانجــی  ســه ره كییه .
پرۆســه ی   لــه   پێك هاتنــی ،  كــه   له وه دایــه   ئــه م سیســتمه    بوونــی   دێموكراتیــك  ٣- جه وهــه ری  

دی . دێتــه   خه ڵكــه وه   به شــداری كردنی   ڕێــگای   لــه   دێموكراتیــك  و  شــێوازێكی   بــه   ڕێفۆرمــدا، 
4- بنه مــای  سۆســیالیزمی  دێموكراتیــك له ســه ر دادپه روه ریــی  كۆمه اڵیه تــی  داده مــه زرێ ، لــه م 
كۆمه ڵگەیــه دا ســته می  نه ته وه یــی ، ئێتنیكــی   و ڕه گــه زی ، نامێنــێ   و هــه وڵ  ده درێ  مــه ودای  نێــوان 

چینــه كان كــه م بكرێتــه وه .
ــه  ــازادی  چاو دێری  كــراو ل ــازاڕی  ئ ــه  سیســتمی  ب ــڕه وی  ل ــه  سۆســیالیزمی  دێموكراتیكــدا په ی ٥- ل

ــه وه  ده كــرێ . ــه ن ده ســه اڵتی  سیاســی   و دێموكراتیكــی  خه ڵك  الی
٦- لــه م سیســتمه دا بــۆ پاراســتنی  پارســه نگی  ڕێــژه ی  كۆمه اڵیه تــی   و ده ســكه وته  كۆمه اڵیه تــی   
یه كیه تییــه   ســه ندیكاكان،  ده نــگ(  یــه ك  كــه س،  )یــه ك  نیزامــی   لــه   بێجگــه   دێموكراتیكــه كان،  و 
ــن. ــك بخرێ ــر ڕێ ــێ  هه رچــی  زۆرت ــه كان ده ب ــه زراوه  جۆراوجــۆره  كولتووریی ــه کان   و دام كرێكاریی
ڕه چاوكردنــی   و  )كۆمه ڵگــە(   واڵته كه مــان  تایبه تیــی   هه لومه رجــی   له گــه ڵ   گونجانــدن  خــۆ   -7
دێموكراتیــك. پیاده كردنــی  سۆســیالیزمی   بــۆ  ســه ره كیین  پره نســیپی   دوو  نه ته وه یــی   قازانجــی  

فه سڵی پێنجه م: یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێران

مادده ی بیست و دووه م: ڕێگای دروستی یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێراندا
ده ســته به ری  ببێتــه   ده توانــێ  به ڕێوه به رایه تییــدا  لــه   دێموکراتیــک  و  کۆمــاری  حاکمیه تــی 
لــه  نێــو نه ته وه کانــی ئێرانــدا و زه مینه ســازی پێکــه وه   هاوپێوه نــدی و هاوپه یمانییه کــی پته وتــر 

دواڕۆژدا.   ئێرانــی  لــه   دیاریکــراو  چوارچێوه یه کــی  لــه   دادپه روه رانــه ،   و  داخوازانــه    ژیانێکــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هه مــوو نه ته وه کانــی ئێــران بــه  دۆســتی نه تــه وه ی کــورد ده زانــێ 
دابین کردنــی  نه ته وایه تــی و  لــه  ســته می  بــۆ ڕزگاری  نه تــه وه  زۆرلێ کــراوه کان  لــه  خه باتــی  و 
مافــی به رابــه ر بــۆ هه موویــان پشــتیوانی ده کا. لــه  ڕوانگــه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه  

یه کیه تیــی نێــوان نه تــه وه کان، پێویســته   ئــه م ئه ســاڵنه ی خــواره وه ی تێــدا  ڕه چــاو بکرێــن:
1- هــه ر نه ته وه یــه ک ئــازاد و سه ربه ســت  بــێ لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری ئیداریــی ناوچــه ی 

ــه وه . ــراوی خۆی ــی هه ڵبژێ ــه  هــۆی نوێنه ران خــۆی ب
2- هــه رکام لــه  نه تــه وه کان ئــه و مافه یــان هه بــێ کــه  لــه  ڕێــگای ڕێفراندۆمــه وه  ده نــگ بــه  مانــه وه  
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ــه و یه کیه تییــه  بــده ن. یــان هاتنــه  ده ر ل
٣- هه مــوو نه تــه وه کان بــه  پێــی حه شــیمه تیان لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری ده وڵه تــی فێدراڵــدا 

ــن. به شــدار ب
4- ئێرانــی  فێــدراڵ خاوه نــی  دوو ئه نجومه نــی  نوێنــه ران  و نه تــه وه كان  بــێ . ئه ندامانــی  ئه نجومه نــی 
نوێنــه ران بــه  پێــی  حه شــیمه ت دیــاری  بکرێــن  و هه ڵ بژێردرێــن. بــه اڵم ئه ندامانــی  ئه نجومه نــی  
ــی   ــچ بڕیارێك ــن  و هی ــه ك ب ــه ده ر ی ــه  ق ــدراڵ ب ــی  فێ ــی  ئێران ــه  نه ته وه كان ــه ر كام ل ــۆ ه ــه وه كان ب نه ت
گرنــگ بــه  تایبه تــی  ئــه و بڕیارانــه  كــه  پێوه ندییــان بــه  چاره نووســی  نه ته وه کانــی  ئێرانــه وه  هه یــه  

به بــێ  په ســەندكران لــه  الیــه ن ئــه م ئه نجومه نــه وه  كاری  پــێ  نه كــرێ .
نه تــه وه کان  لــه   یــه ک  هــه ر  نه ته وه یــی  به رژه وه ندیــی  له گــه ڵ  دژایه تیــی  بڕیارێــک  ئه گــه ر   -٥
لــه  ئه نجومه نــی نه ته وه کانــدا پارێــزراو  بــێ. هه بــێ، مافــی ڤێتــۆ بــۆ نوێنه رانــی ئــه و نه ته وه یــه  

فه سڵی شه شه م:
سیاسه ت به رامبه ر به شه کانی دیکه ی کوردستان:

مادده ی  بیست  و سێیه م: هه ڵوێستی  كۆماری  كوردستان
به رامبه ر به  به شه كانی  دیكه ی  كوردستان به م جۆره یه :

1- گەلــى كــورد لــه  هه مــوو به شــه كانی  كوردســتان  و كــورد لــه  هــه ر شــوێنێك بــێ  بــه  ئه ندامــی  
یــه ك نه تــه وه  ده ناســێ .

2- لــه  خه باتــی  ڕه وای  نه تــه وه ی  كــورد لــه  به شــه كانی  دیكــه ی  كوردســتان بــۆ دابین كردنــی  مــاف 
ــی  پشــتیوانی  ده كا. ــه  نه ته وایه تییه كان  و ئازادیی

ــه  به شــه كانی   ــه وه  ل ــه  هــۆی  خه باتــی  ڕزگاری خوازان ــه  ده دا كــه  ب ــه و كوردان ــای  سیاســی  ب ٣ـ  په ن
ــن. ــان به جــێ  بێڵ ــن واڵته كه ی ــه ر مه ترســی و ناچــار ده ب ــه  ب ــه ی  كوردســتان ده كه ون دیك

ــه و به شــانه ی   4ـ پێوه ندیــی  دۆســتانه ی سیاســی و  ئابــووری   و بازرگانــی و فه رهه نگــی  له گــه ڵ  ئ
نه ته وایه تییه کانیــان  مافــه   بــه   واڵته كه یانــدا  چوارچێــوه ی   لــه   كــه   داده مه زرێنــێ   كوردســتاندا 

گه یشــتوون. 
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پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان

فه سڵی یه که م: پێناسه ی حیزب
  

مادده ی یه که م: ناوی حیزب، »حیزبی دێموکراتی کوردستان«ـه

مادده ی دووه م:
کــه   دێموکراتــه ،  و  نه ته وه یــی  ڕزگاری خــوازی  حیزبێکــی  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی 
واڵت پارێــزان و ئازادی خوازانــی ڕۆژ هه اڵتــی کوردســتان لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .

مادده ی سێیه م:
ــه  ده ســه اڵتی  ــن ل ــی دی ــه  جیای ــڕوای ب ــی ســێکۆالره  و ب ــی کوردســتان حیزبێک ــی دێموکرات حیزب

سیاســی هه یــه .

مادده ی چواره م:
ڕێکخراوه کانــدا  و  حیــزب  له گــه ڵ  خــۆی  پێوه ندییه کانــی  لــه  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 

پلۆرالیزمــی سیاســی ده کا. لــه   په یــڕه وی 

فه سڵی دووهه م: ئه ندامه تیی حیزب

مادده ی پێنجه م: مه رجه کانی بوون به  ئه ندام 
هه مــوو  دانیشــتوویه کی  ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان  و هه مــوو كوردێکــی ڕۆژهــه اڵت ده توانــێ  ببێتــه  

ئه ندامــی  حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان، بــه  مه رجێــك:
- ته مه نی  له  1٨ ساڵ  كه متر نه بێ .

- به رنامه   و پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب په سەند بكا.
- مرۆڤێکی خۆشناو و واڵت پارێز بێ.

مادده ی شه شه م: شێوه ی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

- دوو ئه ندامی  حیزب بی ناسێنن.
- النی كه م شه ش مانگ له ژێر تاقی كردنه وه دا بێ .  

- ئه ندامی  حیزب  و ڕێكخراوێكی  سیاسیی  دیكه  نه بێ .
ــدام  ــه  ئه ن ــان ئۆرگانێکــی ســه ره وه تره وه  ب ــه ن زۆربــه ی ئه ندامانــی شــانه یه کی حیزبــی ی ــه  الی - ل

وه ربگیــرێ.
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تێبینی :
و  سیاســه ت  لــه   خۆیــان  کــه   زانســتییانه   و  فه رهه نگــی  کۆمه اڵیه تــی،  که ســایه تییه   ئــه و    
بۆچوونه کانــی حیــزب بــه  نیزیــک ده زانــن وه ک دۆســتی حیــزب ڕێزیــان لــێ ده گیــرێ و لــه  هــاوکاری 

و بیروڕاکانیــان پێشــوازی ده کــرێ.

 فه سڵی سێيه م: ئه رک و مافه کانی ئه ندام

مادده ی حه وته م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ركی   ئه ندامی  حیزبه  كه :

- بۆ وه دی هێنانی  ئامانجه كانی  حیزب كه  له  به رنامه دا هاتوون، تێ  بكۆشێ .
- بۆ پاراستنی  یه كیه تیی  سیاسی   و ته شكیاتیی  حیزب هه وڵ  بدا.

- به  پێی  پێڕه وی  نێوخۆ په یڕه وی  دیسیپلینی  حیزب بێ .
- له  یه كێك له  ئۆرگانه كانی  حیزبدا تێ  بكۆشێ .

- نهێنییه كانی  حیزب بپارێزێ .
- پله ی  زانیاریی  سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی  به رێته  سه رێ .

ــه   ــكا  و ل ــز ب ــه وان به هێ ــدی  له گــه ڵ  ئ ــك  و پێوه ن ــی  خه ڵ ــو كۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت - سیاســه تی  حی
بیــر وڕا  و ئه زموونــی ئــه وان كه لــك وه ربگــرێ .

- حه قی  ئه ندامه تی  بدا.

مادده ی  هه شته م: مافه كانی  ئه ندامی  حیزب 
ئه ندامی  حیزب مافی  ئه وه ی  هه یه  كه :

  - به  ئه ندام یان به رپرسی  هه ركام له  ئۆرگانه كانی  حیزب هه ڵ  بژێردرێ یان دیاری بکرێ .
- لــه  نێوخــۆی حیزبــدا ڕاشــکاوانه  لــه  هه مــوو ئه ندامێــك یــا ئۆرگانێــك لــه  كۆبوونه وه كانــی  

حیزبییــدا ڕه خنــه  بگــرێ.
- سیاسه تی حیزب بخاته  به ر پرسیار و پێشنیاری گۆڕینی بکا.

ــكا، بیــروڕای  خــۆی  پــێ   ــه  هه مــوو ئۆرگانێكــی  حیزبــی  پێشــنیار ب ــه  ڕێــگای  ته شــكیاتییه وه  ب - ل
بڵــێ  یــان پرســیاری  لــێ  بــكا.

- له  هه موو ئۆرگانێك له  الی  ئۆرگانی  سه ره وه تر شكایه ت بكا.
- لــه  هــه ر كۆبوونه وه یه كــی  ئۆرگانــی  خۆیــدا كــه  تێكۆشــانی حیزبــی   و سیاســیی  ئه و هه ڵ ســه نگێنێ 

 و بیهــه وێ  بڕیــاری  له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

مادده ی نۆیه م: سزادانی  ئه ندام 
1- ئــه و كه ســانه ی  ئه ركــی  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 ك ئه نجــام ده ده ن كــه  زی ــان كرده وه ی ــه وه  ی حیــزب ده بزوون

ــه : ــه  ل ــی  بریتیی ــن. ســزای  حیزب ــان ســزا ده درێ ــی  ڕاده ی  تاوانه كه ی ــه  پێ ب
- سه ركۆنه  به  ده م
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- سه ركۆنه  به  نووسراو
-ئه ستاندنه وه ی  لێ پرسراوی 

- هه ڵپه ساردن
- ده ركردن له  حیزب

2- درێژترین ماوه ی  هه ڵ په ساردن ساڵێكه .
٣- ســزای  حیزبــی  لــه  الیــه ن ڕێكخــراوی  حیزبیــی  هــه ر ئه ندامێكــه وه  بــه  زۆرینــه ی  ده نــگ دیــاری  

ده كــرێ .
4- مه به ســت لــه  ســزای  حیزبــی ، ڕێ نوێنیــی  ئه ندامــه   و ته نیــا ئــه و كاتــه  ئه نــدام ســزا ده درێ  كــه  

ڕێــگای  دیكــه  وه ك ڕه خنــه   و ئامــۆژگاری  لــه  چاک كردنــی  ئــاكاری  ئــه ودا كاریگــه ر نه بووبــێ .
٥- ئه ندامی  ده ركراو مافی  ئه وه ی هه یه  له  ئۆرگانی  سه ره وه تر داوای  

پێ داچوونه وه  بكا  و ده توانێ  ئه و داوایه  بۆ كۆنگره ش بنێرێ .
ــه  به رچــاو  ــۆ ل ــی  ب ــردووی  حیزبی ــاش مــاوه ی  هه ڵ په ســاردن، ڕاب ٦- ئه ندامــی  هه ڵ په ســێردراو پ

ده گیــرێ   و به گوێــره ی نــه زه ری  ئۆرگانــی  خــۆی  به رپرســایه تیی  پــێ  ده درێ .

فه سڵی چواره م: پێک هاته ی ڕێکخراوه یی حیزب

مادده ی  ده یه م:  قه واره ی  حیزب 
1- ئه سڵه  بنه ڕه تییه کانی  داڕشتنی  قه واره ی  حیزب ئه وانه ی خواره وه ن :
- هه موو ئۆرگانه کانی حیزب له خوارێوە بۆ سه رێ  هه ڵ ده بژێردرێن.

ــه  كــه   ــه و ئه ندامان ــان هــه م ب ــی  تێكۆشــانی  خۆی ــك  و پێكــی  ڕاپۆرت ــه  ڕێ ــزب ب ــی  حی - ئۆرگانه كان
ــه وه . ــی  ســه ره وه تر ده ده ن ــه  ئۆرگان ــه م ب ــژاردوون  و ه ــان ب هه ڵی

- له  ئورگانه کانی حیزبدا بڕیار به  شێوه ی جه معی و زۆرینه ی ده نگ ده درێ. 
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان به بێ  جیاوازی  یه ك دیسیپلین هه یه .

- بڕیاری  ئۆرگانی  سه ره وه تر له  الیه ن ئۆرگانی  خواره وه تره وه  جێ به جی  ده كرێ .
- زانیاریــی پێویســت ســه باره ت بــه  ئاڵوگــۆڕ لــه  بواره کانــی نێوخۆیــی ته شــکیات، مه ســه له  
سیاســییه کان و، پێوه ندییــه کان، بــه  شــێوه یه کی سیســتماتیک لــه  نێــو حیزبــدا بــاڵو ده کرێتــه وه .
- تا ك په رســتی   و ســه ره ڕۆیی  لــه  هیــچ پله یه کــی ته شــکیاتییدا ڕێــگای پــێ  نــادرێ و لێ پرســینه وه ی 

له  ســه ر ده کرێ . 
- لــه  حیزبــدا بوونــی گــرووپ و فراکســیۆنی ئاشــکرای فیکــری و سیاســی بــه  ڕه ســمی ده ناســرێ 
و هه مــوو گرووپێــک هه قــی هه یــه  بیــر و بۆچوونــی خــۆی لــه  نێــو ته شــکیاتی حیزبــدا ده ر ببــڕێ.

تێبینی: هه ر چه شنه  ده سته به ندییه کی نهێنی به  تاوان ده ژمێردرێ و سزای له  سه ره .
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مادده ی  یازده یه م: ڕێكخراوه كانی  حیزب
1- بناغــه ی  ڕێكخــراوی  حیــزب شــانه یه. ژمــاره ی  ئه ندامانــی  شــانه  نابــێ  لــه  ســێ  كــه س كه م تــر 

بــێ . 
2- ڕێكخراوه كانــی  حیــزب لــه  ڕێــی  كومیتــه ی  دێ، گــه ڕه ك،  شــار ، ناوچــه ، شارســتان و ناوه نــده وه  

به ڕێــوه  ده برێــن. 
٣- ئه ركــی  شــانه   و كومیته كانــی  دێ  ، گــه ڕه ك ، شــار ، ناوچــه   و شارســتان و ناوه نــد، بردنــی  
ــدی  ــه ی ناوه ن ــی  کومیت ــی  بڕیاره كان ــك  و جێ به جێ  كردن ــی  خه ڵ ــو كۆمه اڵن ــۆ نێ ــزب ب سیاســه تی  حی

و ئۆرگانــه  به رپرســه کانی پێوه ندیــی دار و به ڕێوه بردنــی  كاروبــاری  حیزبییــه .
ــه وه   ــی  ئه وان ــان نوێنه ران ــه و ڕێكخــراوه  ی ــی  ئ ــه ن ئه ندامان ــه  الی ــك ل ــه ی  هــه ر ڕێكخراوێ 4- كومیت

هــه ڵ  ده بژێــردرێ .
٥- به رزتریــن ئۆرگانــی  هــه ر ڕێكخراوێــك كۆنفڕانســی  ئــه و ڕێكخراوه یــه  كــه  دوو ســاڵ  جارێــك 

لــه  ئه ندامانــی  حیزبیــی  ئــه و ڕێكخــراوه  یــان نوێنه رانیــان پێــك دێ .
٦- ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  مه ڵبه نــدی چاالکیــی خۆیانــدا ده توانــن به رنامــه  و پانــی کاری 

ــژن. ــان دابڕێ ــه  خۆی ــه ت ب تایب
تێبینی:

بــۆ  دیكــه   گونجــاوی   شــێوه ی   ده توانــێ   ناوه نــدی  کومیتــه ی  تایبه تییــدا  هه لومه رجــی  لــه    -1
بــكا. په ســەند  حیــزب  ڕێكخــراوی  

و  تایبــه ت  ئایین نامه یه کــی  به گوێــره ی  کوردســتان  ده ره وه ی  لــه   حیــزب  ڕێکخراوه کانــی   -2
بــه  په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی ده گا، به ڕێــوه  ده چــن. گو نجــاو کــه  

 فه سڵی پێنجه م: ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزب
 

 مادده ی دوازده یه م: كۆنگره ی  حیزب 
1- به رزترین ئۆرگانی  حیزب كۆنگره یه .

ــی   ــر  و ڕاوێژکاران ــی  ئه ســڵی   و جێگ ــه  ئه ندامان ــك ل ــه ر ســێ ســاڵ  جارێ ــزب ه ــره ی  حی 2- كۆنگ
کومیتــه ی ناوه نــدی   و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه  پێــڕه وی نێوخــۆ و بــه  ڕاده یــه ك كــه  

ــک  دێ . ــزب پێ ــه ی  حی ــی  دیك ــی  ئه ندامان ــه  نوێنه ران ــی  ده كا ل ــدی  دیاری ــه ی ناوه ن کومیت
٣- كۆنگــره ی  نائاســایی  لەســه ر داخــوازی کومیتــه ی ناوه نــدی، یــان دوو لــه  ســێی کۆمیســیۆن و 

کومیته کانــی ســه ر بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی و کومیتــه ی ده ره وه ی کوردســتان پێــك دێ .

مادده ی سێزده یه م:
ئاماده کردن و چۆنیه تیی پێک هێنانی کۆنگره یه کێک له  ئه رکه کانی کومیته ی ناوه ندییه .

مادده ی چوارده یه م: ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره ئه مانه ن: 
1- ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی هه ڵ ده سه نگێنێ و بڕیاری له سه ر ده دا.

2- ڕێبازی  گشتی ، ستراتێژی  و تاكتیكیی  حیزب دیاری   ده كا.
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٣- به رنامــه   و پێــڕه وی  نێوخــۆی  حیــزب په ســەند ده كا  و ئه گــه ر پێویســت بــوو ده ســكارییان 
ده كا.

4- ئه ندامانــی  ئه ســڵی   و جێگــری  کومیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب  و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری 
لــه  پێــڕه وی نێوخــۆ هه ڵ ده بژێرێ. 

مــادده ی پازده یــه م: شــێوه ی هه ڵبژاردنــی کومیتــه ی ناوه نــدی له الیــه ن کومیتــه ی ناوه ندییــه وه  
ــاری له ســه ر ده درێ. ــره دا بڕی ــه  کۆنگ ــاده  ده کــرێ و ل ئام

تێبینی:
  1- کومیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب مافــی ئــه وه ی  هه یــه  ئــه و په ڕه كــه ی  بــه  ئه نــدازه ی  یــه ك لــه  چــواری  
ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی  خــۆی، لــه  ئه ندامانــی  حیــزب ڕاســته  وخۆ و بــه  مافــی ده نگ دانــه وه  لــه  

كۆنگــره دا به شــدار بــكا. 
2- كه ســانێك ده توانــن ببنــه  ئه نــدام یــان جێگــری  کومیتــه ی ناوه نــدی كــه  هــه ر نه بــێ ٣ ســاڵ  

ڕابــردووی  ئه ندامه تییــان لــه  حیزبــدا هه بــێ .

مادده ی شازده هه م: كۆنفڕانسی  حیزب 
1- كۆنفڕانسی  حیزب له  كاتێكدا ده به سترێ  كه :

- ده ره تانی  به ستنی  كۆنگره  نه بێ .
- گیر  و گرفتێكی  وا هاتبێته  پێش كه  کومیته ی ناوه ندی   نه توانێ  چاره سه ری  بكا.

له  هه لومه رجێكی  ئه وتۆدا كۆنفرانس سه الحییه تی  كۆنگره ی  هه یه .

2- كۆنفڕانــس لــه  ئه ندامانــی  ئه ســڵی، جێگــر  و ڕاوێژکارانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی  ، ئه ندامانــی 
ــد، كومیتــه  ــه  پێــڕه وی نێوخــۆ نوێنه رانــی  كومیته كانــی  شارســتان ، ناوه ن کۆمیســیۆنی پارێــزگاری ل
ــه   ــزب ل ــاری حی ــه ری کاروب ــه ی به ڕێوه ب ــه ری سیاســی و کومیت ــه  ده فت   و كۆمیســیۆنه كانی  ســه ر ب

ده ره وه ی کوردســتان  پێــك دێ .
٣- ڕاده ی  نوێنه رانــی  ئــه و كومیتــه   و كۆمیســیۆنانه  لــه  الیــه ن کومیتــه ی ناوه ندییــه وه  دیــاری  
ده كــرێ . بــه اڵم لــه  هــه ر حاڵــدا ده بــێ  ژمــاره ی  نوێنه رانــی  هه ڵ بژێــراو لــه  ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی 
  و جێگــر  و ڕاوێژکارانــی کومیتــه ی ناوه نــدی و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه  پێــڕه وی 

نێوخــۆ زیاتــر بــێ. 

مادده ی  حه ڤده یه م: کومیته ی ناوه ندیی حیزب 
ــن ئۆرگانــی  حیزبــه   و كار و  ــوان دوو كۆنگــره دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رزتری 1- لــه  مــاوه ی  نێ

ــا. ــوه  ده ب ــزب به ڕێ ــاری  حی ب
2- ئه رك  و ده سه اڵتی  کومیته ی ناوه ندی به م جۆره یه :

- بڕیاره كانی  كۆنگره  جێ به جێ  ده كا.
ــه  چوارچێــوه ی به رنامــه   ــه   ســه ر سیاســه تی گشــتیی حیــزب ل ــار ل - به رپرســی چاو دێــری و بڕی
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ــە. ــی کۆنگرەدای و بڕیاره کان
- سکرتێری گشتیی حیزب، جێگره کانی و ده فته ری سیاسی هه ڵ ده بژێرێ.

- ڕاده ی  حه قــی  ئه ندامه تیــی  ئه ندامانــی  حیــزب دیــاری  ده كا  و به رپرســی گشــتیی داهــات  و 
حیزبــه . ده ركه وتــی  

- النی کــه  م ســاڵی  ســێ  جــار كــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی  جێگــر  و ڕاوێژکارانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی  
ــه . ــن  و ده نگــی  مه شــوه ره تییان هه ی ــدا به شــدار ده ب ــه ی ناوه ندیی ــی  کومیت ــه  كۆبوونه وه كان ل

تێبینی :
1- کومیتــه ی ناوه نــدی ده توانــێ  هه تــا نیــوه ی ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی،  موشــاویر بــۆ خــۆی  

هه ڵ بژێــرێ. 
ئه ندامانــی   ســێی   لــه   دوو  النی كــه م  به شــداریی   بــه   ناوه نــدی  کومیتــه ی  كۆبوونه وه كانــی    -2

ده بــن. فه رمــی  ئه ســڵی،  
٣- بڕیاره كانــی  كۆبوونه وه كانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی وه ختێــك قه تعــی  ده بــن كــه  زیاتــر لــه  نیــوه ی 
هه مــوو ئه ندامانــی ئه ســڵی، یــان دوو لــه  ســێی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی  به شــدار لــه  كۆبوونه وه کــه  دا 

ده نگیــان بــۆ بــده ن.
ــوو  ــی و هه م ــی ســکرتێری گشــتی و جێگره کان ــه  کاره کان ــه  ل ــی هه ی ــدی هه ق ــه ی ناوه ن 4- کومیت

ــکا. ــه وه  و لێ پرســینه وه  ب ــه ری سیاســی، بکۆڵێت ــی ده فت ئه ندامان
٥- هیچ که س زیاتر له  دوو ده وره ی به  دوای یه کدا وه ک سکرتێری گشتی هه ڵ نابژێردرێ.

مادده ی هه ژده یه م: کۆمیسیۆنه کانی کاری حیزب
ــاری  ــدی دی ــه ی ناوه ن ــه وه  و په ســه ندی کومیت ــی لێک دان ــه  پێ ــزب ب 1- کۆمیســیۆنه کانی کاری حی

ده کرێــن.
2- ئــه م کۆمیســیۆنانه  بــه  پێــی ســتراتێژیی درێژخایــه ن و پانــی کاری ســااڵنه  و چه نــد ســاڵه ی 

خۆیــان، کــه  لــه  کومیتــه ی ناوه ندییــدا ده نگیــان بــۆ وه رده گیــرێ، کار ده کــه ن. 
٣- هــه ر یــه ک لــه م کۆمیســیۆنانه  لــه  چوارچێــوه ی ئایین نامــه دا لــه  به جــێ  گه یاندنــی ســتراتێژی و 

پانــی کار و بڕیــاری ڕۆژانــه  لــه  کاری خۆیانــدا ســه ربه خۆن. 

مادده ی  نۆزده یه م: ده فته ری سیاسیی حیزب  
1- ده فتــه ری سیاســی  لــه  ســکرتێری گشــتی و 2 جێگــر و ژماره یه کــی دیکــه  ئه نــدام پێــک دێ کــه  

کومیتــه ی ناوه نــدی بڕیــاری  لــه  ســه ر ده دا.
2- لــه  مــاوه ی  نێــوان دوو كۆبوونــه وه ی  کومیتــه ی ناوه ندییــدا ده فتــه ری سیاســی به رپرســی 

حیزبــه  . ناوه ندیــی  کومیتــه ی  بڕیاره كانــی   جێ به جێ كردنــی  
٣- ده فتــه ری سیاســیی حیــزب کار و بــاری کۆمیســیۆنه کان لــه  کۆبوونه وه کانــی خۆیــدا تاوتــوێ 

ده کا و بڕیــاری پێویســتیان لــه  ســه ر ده دا.
4- ده فتــه ری سیاســی كۆبوونه وه كانــی  خــۆی  بــه  پێــی  پێویســت پێــك دێنــێ   و ڕاپۆرتــی  تێكۆشــانی  

خــۆی  ده داتــه وه  بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی.
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مادده ی بیستەم: سکرتاریای حیزب، سکرتێری گشتی و جێگره کانی

ئـ. سکرتێری گشتی
1- سکرتێری گشتی، وته بێژی ڕه سمیی حیزب به  ڕووی ده ره وه ی حیزب دایه .

2- هاوده نگیی کار له  نێوان کۆمیسیۆنه کانی کاری به ڕێوه به رییدا پێک دێنێ.
٣- لــه  غیابــی ســکرتێری گشــتییدا جێگــری یه کــه م و لــه  غیابــی هــه ر دووکیانــدا جێگــری دووهــه م 

ئــه و به رپرســایه تییه ی  هه یــه .
4- ســکرتێری گشــتیی حیــزب به بــێ ڕاوێــژ له گــه ڵ جێگره کانــی بــه  ته نیــا هیــچ بڕیارێــک نــادا 

ــش. ــه  پێ ــش بێت ــی کوتوپڕی ــێ و کارێک ــژ نه ب ــی ڕاوێ ــه  ده ره تان ــدا ک ــه  کاتێک ــه ر ل مه گ
٥- سکرتێری گشتی و جێگره کانی النی که م حه وتووی جارێک کۆ ده بنه وه .

ب. جێگره کانی سکرتێری گشتی
بڕیاره  کانــی  لــه   ده نگ دانیــان  مافــی  و  هاوفکــری  ڕۆڵــی  گشــتی،  ســکرتێری  جێگره کانــی   -1

هه یــه . گشــتییدا  ســکرتێری 
2- جێگــری یه کــه م به رپرســی ئــاگادار بــوون لــه  هه واڵــه کان و باســه  سیاســییه  گرینگه کانــی 
پێوه ندیــی دار بــه  حیزبــه وه  و دانــی زانیاریــی پێویســت لــه و باره یــه وه  بــه  ســکرتێری گشــتیی حیزبــه. 
٣- جێگری دووه م کۆبوونه وه کانی ده فته ری سیاســی و کومیته ی ناوه ندی له  ســه ر ڕاســپارده ی 

سکرتێری گشتی بانگهێشتن ده کا.
4- جێگره کانــی ســکرتێر لــه  الیــه ن ســکرتێره وه  کاندیــدا ده کرێــن و کومیتــه ی ناوه نــدی ده نگیــان 

لــه  ســه ر ده دا.

تێبینی:
- ئــه و مه ســه النه ی پێوه ندییــان بــه  هه مــوو حیزبــه وه  هه یــه  ده بــێ لــه  کومیتــه ی ناوه ندییــدا 

ــدرێ. ــۆ ب ــان ب ــرێ و بڕیاری ــێ بک باســیان ل
- ئــه و پرســانه ی پێوه ندییــان بــه  کاری هه مــوو کۆمیســیۆنه کانه وه  هه یــه   پێویســته  لــه  ده فتــه ری 

سیاســی بڕیاریــان لــه  ســه ر بــدرێ.
- بڕیــار پێوه ندیــی بــه هــه ر  کۆمیســیۆنێکه وه  هه بــێ  پێویســته  بــه  به شــداریی به رپرســی ئــه و 

کۆمیســیۆنه  بێتــه  بــه ر بــاس و په ســەند بکــرێ.

مادده ی بیست و یه که م: ناوه ندی لێکۆڵینه وه ی ستراتێژیی سیاسی و پالن دانان
 ناوەنــدی ســتراتێژیی سیاســی بــه  په ســەندی ده فتــه ری سیاســی و بــه هاوفکــری له گــه ڵ کومیتــه ی 
ناوه نــدی، لــه  که ســانی پســپۆڕ لــه  بــواری لێ کۆڵینــه وه ی زانســتی، سیاســی و فه رهه نگــی لــه  نێوخــۆ 
ــی  ــۆ شــێوه ی کارکردن ــه  ب ــدی به رپرســه  ئایین نام ــه ی ناوه ن ــک دێ و کومیت ــزب پێ و ده ره وه ی حی

دابنێ.
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فه سڵی  شه شه م:
كۆمیسیۆنی  پارێزگاری  له  پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب

مادده ی  بیست  و دووه م:
كۆمیســیۆنی  پارێــزگاری  لــه  پێــڕه وی  نێوخــۆی  حیــزب لــه  كه ســانی  شــاره زای  به رنامــه   و پێــڕه وی  

حیــزب لــه  الیــه ن كۆنگــره وه  هه ڵ ده بژێــردرێ .

مادده ی  بیست  و سێهه م: ئه رك  و سه الحیه ته كانی  كۆمیسیۆنی  پارێزگاری  ئه مانه ن:
1- چاو دێری  به  سه ر به ڕێوه  چوونی  پێڕه وی  نێوخۆ له  ڕێكخراوه كانی  حیزبدا ده كا.

ــه  ســه ر ســه الحیه تی   ــێ   و ل ــزب  ده ب ــه وه  به شــداری  كۆنفڕانســه كانی حی ــگای  نوێنه را نی ــه  ڕێ 2- ل
كۆنفڕانســه كان  و دروســتیی  هه ڵبژاردنــی  ئه ندامانــی  كومیتــه كان  و نوێنه رانــی  كۆنگــره  نــه زه ر ده دا.

بــه   ســزاکه یانی   ئه گــه ر  ڕاده گا  و  ده ركــراو  یــان  هه ڵ په ســێراو  ئه ندامانــی   شــكایه تی   بــه    -٣
ده دا. هه ڵ وه شــاندنه وه ی  پێشــنیاری  زانــی ،  نێوخــۆ  پێــڕه وی   پێچه وانــه ی  

تێبینی :
1- كۆمیسیۆنی  پارێزگاری  كاری  به  سه ر مه سایلی  ئیجرایی  حیزبه وه  نییه .

2- كۆمیســیۆن لــه  ســزای  ئیــداری  یــان ســزای  پێشــمه رگایه تی  ناكۆڵێتــه وه   و ته نیــا كاری  بــه  
ــه . ســزای  حیزبیی

٣- کۆمیسیۆن نه زه ر و پێشنیاره کانی بۆ په سەندکردن ده داته وه  به  کومیته ی ناوه ندی.

فه سڵی حه وته م: داهاتی حیزب

مادده ی بیست وچواره م: داهاتی  حیزب بریتییه  له :
- حه قی  ئه ندامه تیی  ئه ندامانی  حیزب.

- یارمه تیی  ئه ندامان  و الیه نگران  و دۆستانی  حیزب.
- ده سکه وتی سه رمایه دانان و پڕۆژه کان.

تێبینی:
1_ لــه  کۆمیســیۆنی دارایــی و ماڵیــی حیزبــدا هه یئه تێکــی تایبــه ت دیــاری ده کرێ که  به رپرســایه تیی  
بنکــه  و بنیاتــه  ماڵــی و ئابوورییه کانــی حیزبــی لــه  ئه ســتۆ ده بــێ. ئــه م هه یئه تــه  هــه ر شــه ش مانــگ 
ــزب  ــی حی ــی و دارای ــی ماڵ ــێ ڕاپۆرت ــه  پێویســت بزان ــه ری سیاســی ب ــان هــه ر کات ده فت ــک، ی جارێ

ده داتــه وه بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی . ســنووری ئــه م ڕاپۆرتــه  ده فتــه ری سیاســی دیاریــی ده کا.
2_ کۆمیســیونی ماڵــی و دارایــی حیــزب ده بــێ هه یئه تێــک لــه  که ســانی پســپۆڕ لــه  نێوخــۆی 
حیــزب لــه  کوردســتان و لــه  ده ره وه پێــک بێنــێ بــۆ لێ کۆڵینــه وه  لــه  ئیمکانــی ســه رمایه گوزاری، 
داڕشــتنی پــان و به ڕێــوه  بردنــی پــڕۆژه ی گونجــاو بــه  مه به ســتی پته وکردنــی بونیــه ی دارایــی و 

ماڵیــی حیــزب.
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- سیســتمی کار و چاالکیــی حیــزب ده بــێ لــه  کاری ڕووتینــه وه  بــه ره و کاری ئاگاهانــه  و بــه  
به رنامــه  و پانــی نووســرا و بــڕوا. بــۆ ئــه م مه به ســته ش هه مــوو ته شــکیاته کان، ئۆرگانــه کان 
لــه م  و کۆمیســیۆن و تیمه کانــی کاری حیــزب ده بــێ پڕۆگــرام و پانــی کاری خۆیــان هه بــێ. 
پێوه ندییــه دا ده بــێ به شــی پڕۆگــرام و پــان دانــان هــه م لــه  ئاســتی ڕێبه رایه تــی و هــه م لــه  ئاســتی 

ته شــکیاته کاندا وه ک به شــێک لــه  کاری حیــزب گرینگیــی پــێ بــدرێ.
به بــێ  حیــزب  کۆنگره کانــی  و  کۆنفڕانســه کان  کۆمیســیۆنه کان،  کومیتــه کان،  کۆبونــه وه ی   -
ئاگادارکردنــی به شــدارانی لــه  نێوه رۆکــی خاڵه کانــی جێــگای بــاس پێــک نایــه . بڕیــار و ئاکامه کانــی 

کاری کۆبونه وه کانــی حیــزب ده بــێ بنووســرێن و دۆکۆمێنــت بکرێــن.

ڕاپرسی له  حیزبدا به ڕێوه  ده چێ له  کاتێکدا که :
- پرســێکی گرینگــی چاره نووس ســاز بێتــه  پێــش کــه  کومیتــه ی ناوه نــدی نه یــه وێ بــۆ خــۆی 

ــدا. ــه  ســه ر ب ــاری ل بڕی
- هه ر نه بێ دوو له  سێی ئه ندامانی کومیته ی ناوه ندی خوازیاری ئه و ڕاپرسییه  بن.

- لــه و حاڵه تــه دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رپرســه  کــه  لــه  زووتریــن کاتــدا )ئــه و په ڕه کــه ی مانگێــک( 
کومیته یــه ک بــۆ جێ به جێ کردنــی ئــه و ڕاپرســییه  لــه  نوێنه رانــی ته شــکیاته کان و ئۆرگانه کانــی 

ڕێبه ریــی حیــزب پێــک بهێنــێ.

تێبینی:
لــه  نوێنه رانــی کومیتــه ی  لــه  ســێی ئه ندامانــی کومیتــه ی جێ به جێ کردنــی ڕاپرســی  1- یــه ک 
ناوه نــدی و یــه ک لــه  ســێیان لــه  نوێنه رانــی کومیتــه ی کاروبــاری ده ره وه ی کوردســتان و  یــه ک لــه  

ــن. ــه ری سیاســی ده ب ــه  ده فت ــی کۆمیســیۆنه کانی ســه ر ب ــه  نوێنه ران ســێیان ل
و  جێ گه یاندنــی  بــه   شــێوه ی  ڕاپرســی،  پرســیاره کانی  ئاماده کردنــی  لــه   کومیته یــه   ئــه م   -2

به رپرســه . ئاکامه کــه ی  ڕاگه یاندنــی 
٣- پرسیاره کانی ڕاپرسی ده بێ به  په سندی کومیته ی ناوه ندی بگه ن.

ژنــان  لــه   پێویســته   به ڕێوه به ریــی حیــزب  ئه ندامانــی ئۆرگانه کانــی  لــه   به رچــاو  - ڕاده یه کــی 
ــه  به رچــاو بگیــرێ و، ئه گــه ر پێویســت بــوو  ــه م مه به ســته  ل ــۆ ئ بــن و ده بــێ مێکانیزمــی گونجــاو ب
لــه  پره نســیپی »هه اڵواردنــی پۆزێتیڤ«ـــیش که لــک وه رگیــرێ. ئامانــج لــه  دیاری کردنــی ڕێــژه  
ــه   ــه م ئۆرگانان ــاوان ل ــان له گــه ڵ پی ــه  ڕاده ی به شــداربوونی ژن ــدان بــۆ پێک هێنانــی یه کســانی   ل هه وڵ
لــه  داهاتوودایــه . بۆیــه ئــه و  ڕێژه یــه  ده بــێ بــه  پێــی ئیمــکان لــه  هه ڵبژاردنه کانــی داهاتــووی ئــه م 

ــه  ســه رێ. ــه دا بچێت ئۆرگانان
***
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بڕیارنامەی كۆنگرەی چواردەیەمی حیزبی دێموكراتی كوردستان
)١6 تا ٢4ی ڕەشەمەی ١٣86ـی هەتاوی(

)6 تا ١4ی مارسی ٢008(

١ـ لەسەر مەسەلەی كورد
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بــە خۆشــحاڵی و هیــواوە دەڕوانێتــە ئــەو 

ئاڵوگۆڕانــە كــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مەســەلەی كــورددا ڕوویــان داوە. لــەو پێوەندییــەدا:
ئـــ: بــە ڕەســمی ناســرانی مافەكانــی نەتــەوەی كــورد لــە باشــووری كوردســتان لــە چوارچێــوەی 
ــێ  ــەوەی كــورد دادەن ــە دەســكەوتی هەمــوو نەت ــدا ب عێراقێكــی دێموكراتیكــی پلۆرالیســتی و فێدراڵ
ــۆ  ــەوەی ب ــێ ئ ــی هــەر چــوار بەشــی كوردســتان دەزان ــزە واڵت پارێزەكان ــە ئەركــی هەمــوو هێ و ب
پاراســتن و پەرەپێ دانــی ئــەو دەســكەوتە دەكەوێتــە ســەر شــانیان درێغیــی لــێ نەكــەن. هــەر لــەو 
كاتــەدا چاوەڕوانــی لــە ســەرۆكایەتیی كــوردی باشــوور و حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان هەیــە 
كــە ئــەو بەشــەی كوردســتان بكاتــە مــاڵ و پەنــاگا و جــێ  حەوانــەوەی هەمــوو كوردێكــی خەباتگێــڕ 

و ئەركــی خــۆی وەك دەســەاڵتێكی نەتەوەیــی بەرامبــەر بــە هەمــووان بەجــێ بگەیەنــێ.
ب: پیانگێڕانــی حكوومەتەكانــی دەوروبــەر، بــە تایبەتــی ئێــران و توركیــە بــۆ بــە شكســت گەیاندنی 
ئەزموونــی باشــووری كوردســتان بــە تونــدی مەحكــووم دەكا و بــە ئەركــی هێــزە هاوپەیمانەكانــی 
نیشــتەجێ لــە عێــراق دەزانــێ پێــش بــەو پیانگێڕانــە بگــرن و ڕێــگا نــەدەن لــە واڵتێكــدا كــە لەژێــر 
دەســەاڵت و پارێزگاریــی خۆیان دایــە، دوژمنانــی ئــازادی و دێموكراســی و مافەكانــی نەتــەوەی 
كــورد دەســت بدەنــە كاری دوژمنانــە و ســەروەریی خاكــی هەرێمــی كوردســتان و سەرانســەری 

عێــراق پێشــێل بكــەن.
ج: لە بەرەو ژوورچوونی وشــیاریی سیاســی و نەتەوەیی لە نێو خەڵكی بەشــە جۆراوجۆرەكانی 
كوردســتاندا خۆشــحاڵە و هیــوادارە ئەزموونــی باشــووری كوردســتان ببێتــە نموونەیــەك بــۆ 
چارەســەری مەســەلەی كــورد لــە بەشــەكانی دیكــەش. كۆنگــرە ئاواتەخــوازە دەوڵەتانــی حاكــم 
بەســەر كوردســتاندا لــە ئەزموونــی عێــراق پەنــد وەربگــرن و بــە گرتنەبــەری سیاســەتێكی واقع بینانــە 
و دێموكراتیــزە كردنــی واڵت هــەم مافــە دێموكراتیكەكانــی خەڵكــی ئــەو واڵتانــە دابیــن بكــەن و 
هــەم مافــە نەتەوایەتییەكانــی گەلــی كــورد بــە ڕەســمی بناســن. بــەو ئاواتــە كــە خەڵكــی كوردســتان 
ــی  ــۆ دیفاع ــا ب ــن پەن ــدا ناچــار نەب ــاف و ئازادییەكان ــاوی وەدەســت هێنانی م ــە پێن ــە ل ــی دیك جارێك
چەكدارانــە بــەرن و مەنتــق و ئەقڵــی ســەلیم بەســەر پێوەندیــی بەشــە جۆراوجۆرەكانــی كوردســتان 
ــەو مەســەلە ڕەوا و ئینســانییە  ــۆ چارەســەری ئاشــتی خوازانەی ئ ــڕەوادا ب ــی فەرمان و حكوومەتان

حاكــم بــێ.

٢ـ لەسەر ڕێگا چارەی مەسەلەی كورد لە ئێراندا
كۆنگــرەی چواردەیــەم بــە پەیــڕەوی لــە سیاســەتی ئوســوولی و هەمیشــەیی حیزبــی دێموكــرات 
باشــترین ڕێــگا بــۆ چارەســەری مەســەلەی كــورد لــە ئێرانــدا لــە دیالۆگــی جیــددی و ئاشــتی خوازانەدا 
دەبینــێ و پێكهێنانــی سیســتمێكی فێدراڵــی بــۆ چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە ئێــران و 
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ئــەم واڵتــە  پێك هێنــەری حەشــیمەتی  نەتــەوە جۆراوجۆرەكانــی  نێــوان  پێوەندیــی  ڕێك خســتنی 
سیســتمێكی گونجــاو بــۆ بەڕێوەبــەری دەزانــێ. ئەمــە باشــترین ڕێگایــە كــە دەتوانــێ هــەم مــاف و 
ئازادییەكانــی هەمــوو پێكهاتەكانــی ئــەم واڵتــە دابیــن بــكا و هــەم یەك پارچەیــی خاكــی ئێــران لەســەر 

بناغــەی پێكــەوە ژیانــی داخوازانــەی گەالنــی ئــەم واڵتــە بپارێــزێ.
كۆنگــرە لــەو باوەڕەدایــە كــە ئەگــەر دەســەاڵتدارانی ئێــران مــل بــۆ داخوازیــی ڕەوای نەتــەوە 
بن دەســتەكانی ئــەم واڵتــە ڕانەكێشــن، هەقــی بێ ئــە م ال و ئــەوالی ئــەو گەالنەیــە هەمــوو شــێوەیەكی 
ڕەوای خەبــات بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە لەمێژینەكانیــان بگرنــە بــەر و، هــەر دەرفەتێــك بــۆ ســەر 
ــە بەرهەقــە بقۆزنــەوە. كۆنگــرەی چواردەیــەم هــاوكاری و هاوخەباتیــی هێــزە  خســتنی ئــەو خەبات
نیشــتمانییەكانی سەرانســەری ئێــران بــۆ گۆڕینــی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی و ســەقامگیركردنی 
ئــازادی و دێموكراســی بــە تەنیــا ڕێــگای دروســت دەزانــێ و بــە تایبەتــی لەســەر هاوخەباتیــی 
ــە  ــاوی بەدەســت هێنانی ماف ــە پێن ــران ل ــراوی ئێ ــی زۆر لێ ك ــە گەالن ــزە نیشــتمانییەكانی ســەر ب هێ

ــرێ. ــێ دادەگ ــدا پ نەتەوایەتییەكانیان

٣ـ لەسەر وەزعی ئۆپۆزیسیۆنی كورد
پــەرش و باڵویــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد، لــە كۆنــەوە جێــگای ناڕەزایــی كۆمەاڵنــی 
ــزب و ڕێكخــراوە كوردییەكانیشــی  ــی حی ــەت لەت بوون ــە ل ــەم دواییان ــووە. ئ ــی كوردســتان ب خەڵك
هاتۆتــە ســەر كــە بــە تایبەتــی لەت بوونــی حیزبــی دێموكــرات زەبرێكــی گــەورەی لــە كۆشــكی هیــوا 
و هومێــدی خەڵــك داوە و بــە جیــددی تووشــی نیگەرانــی و دڵ ســاردیی كــردوون. نابــێ لــە خۆمــان 
بگۆڕیــن كــە ئەگەرچــی هــەر دوو لەتــی حیزبــی دێموكــرات لــە زۆربــەی بوارەكانــی تێكۆشــاندا لــە 
جــاران چاالك تــرن، بــەو حاڵــە متمانــە و هومێــدی خەڵكــی كوردســتان بــەم حیزبــە )یان ئــەم حیزبانە( 
ــە  ــەم، ل ــراوی كۆنگــرەی چواردەی ــازەی هەڵبژێ ــەدا ڕێبەرایەتیــی ت ــەم پێوەندیی ــە. ل ــە جاران ــر ل كەم ت

ســەریەتی:
ئـــ: هەرچــی لــە دەســتی دێ بــۆ لێــك نیزیك بوونــەوەی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد بــە كاری 
بێنــێ و لــە هێنانــە گــۆڕی داخوازیــی وا كــە پێــك گەیشــتنی حیــزب و ڕێكخــراوە كوردســتانییەكان 
وەدرەنــگ بخــا بــە تــەواوی خــۆ بپارێــزێ. بــۆ پێكهاتنــی هاوپەیمانییــەك دەبــێ هیــچ هێزێكــی 
ناســراوی كوردســتانی پەراوێــز نەخــرێ، مەگــەر یەكێــك، بــۆ خــۆی لەگــەڵ بەرنامــەی جێــگای 
ــی  ــی تایبەت ــێ داوای هێژمۆنی ــچ هێزێــك ناب ــزەكان نەگونجــێ. هەروەهــا هی ــەی هێ پەســەندی زۆرب
بــكا. پێوانــە بــۆ بااڵدەســتی و گەورەتــر بوونــی ڕێكخراوێكــی كوردســتانی، تەنیــا كار و تێكوشــان و 
ــە مەیدانــی تێكۆشــان دایە و دواتریــش ســندووقەكانی دەنــگ دان بڕیــار دەدەن  حــوزووری زیاتــر ل

ــە كۆمەڵــی كوردەوارییــدا هەیــە. كــە هــەر حیزبێــك چ جێگــە و پێگەیەكــی ل
ب: لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هاوســەنگەرانی پێشــووماندا حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان دەبــێ هــەر 
وا سیاســەتێكی نــەرم و مەنتقــی و بەرپرســانەی هەبــێ. نابــێ هیــچ دەرفەتێــك بــۆ بەرقــەرار بوونــی 
پێوەندییەكــی ســالم و دۆســتانە و هاوكاریــی دوو قۆڵــی لەگەڵیــان لــە دەســت بــدا. هــەر لــەو كاتــەدا 
هــەر وەخــت دەرەتانــی یەكگرتنــەوەی ئــەو دوو الیەنــە بــە پێــی پرەنســیپی جێــگای پەســەندی 
هــەر دوو ال پێــك بــێ، حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان نابــێ هیــچ دوو دڵییەكــی، لــەو كارە خەڵــك 

پەســەندەدا هەبــێ.
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4ـ لەسەر ملمالنەی كۆماری ئیسالمی و كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی
كۆنگــرەی چواردەیــەم بــە ســەرنج و بایەخــەوە دەڕوانێتــە ئــەو ڕاســتییە كــە كۆمــاری ئیســامی 

بــە هــۆی:
ئـ: سەركوتی ئازادی خوازان و هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی نێوخۆی  واڵت.

ب: ســەركوت و لەژێــر فشــار نانــی پێكهاتــە نەتەوەییــەكان و پەیڕەوانــی ئاییــن و مەزهەبــە 
جیــاوازەكان.

ج: پشتیوانی لە دەستە و تاقمە تێرۆریستییەكان و ناردنی تێرۆریزم بۆ دەرەوەی  واڵت.
د: هەوڵــی دەســت ڕاگەیشــتن بــە چەكــی ئەتۆمــی و هــاوكاری نەكردنــی ڕاســت بێژانە لەگــەڵ 

ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ئەتۆمــی و ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان.
ــی  ــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵت ــە واڵتان ــاژاوە ســازكردن ل ــی ئاشــتی و ئ ــی ڕەوت ــی كردن هـــ: دژایەت
نێوەڕاســت و جیهانــی ئیســام، كەوتۆتــە، بەربەرەكانییەكــی مەترســیدار لەگــەڵ بیــر و ڕای گشــتیی 
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت و كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی، بەربەرەكانییــەك كــە دوور نییــە ئێــران لەگــەڵ 

ــكا. ــەرەو ڕوو ب ــەر ب ــی ماڵ وێران ك ــەڕوو بوونەوەیەك ڕووب
لــەو پێوەندییــەدا كۆنگــرە هەمــوو سیاســەتە دژی گەلییەكانــی كۆمــاری ئیســامی بــە زیانــی گەالنــی 
ئێــران و ئاشــتی و ئــازادی لــە ناوچــەدا دەزانــێ و مەحكوومیــان دەكا و، هــەر لــەو كاتــەدا حیزبــی 
ــران و ناوچــە و  ــە نێوخــۆی ئێ ــازادی و دێموكراســی ل ــەرەی ئاشــتی و ئ ــە ب ــرات، خــۆی ل دێموك
جیهانــدا دەبینــێ. كۆنگــرە پشــتیوانی لــەو هەواڵنــە دەكا كــە بــۆ پێشــگیری لــە بەرنامــە ئەتۆمییەكانــی 
كۆمــاری ئیســامی لــە ئــارادان و هیــوادارە ڕێــگا بــەو ڕێژیمــە نــەدرێ ئێــران و ناوچەكەمــان تووشــی 

شــەڕ و قەیــران و مــەرگ و ماڵ وێرانــی بــكا.

5ـ لەسەر ئاڵوگۆڕەكانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بــە خۆشــحاڵی دەڕوانێتــە ئەو پێشــكەوتنە 
كــە لــە بــارەی كێشــەی نێــوان دەوڵەتــی ئیســڕائیل و فەلەســتینییەكاندا، پێــك هاتــوە و هەڵوێســتی ئــەم 
ــارەی پێویســتیی  ــكا دەر ب ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــووش ســەركۆماری واڵت ــەی ســەرۆك ب دوایی
پێك هێنانــی دەوڵەتــی فەلەســتین و چارەســەری ئــەو گیــر و گرفتــە لەســەر بناغــەی بڕیــاری 242ی 
شــۆڕای ئەمنیەتــی ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــە هەڵوێســتێكی بەرپرســانە و ئازایانــە 

دەزانــێ.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان تونــدڕەوی لــە هــەر دوو بــەرەی ئیســڕائیلی و فەلەســتینییدا 
ــی دەكا.  ــی پێ هێنان ــارەزووی كۆتای ــێ و، ئ ــەردەوام دەزان ــگای ئاشــتییەكی ب ــە كۆســپی ســەر ڕێ ب
لــە ڕوانگــەی حیزبــی دێموكراتــەوە هــەم میللەتــی ئیســڕائیل، مافــی بێ ئــەم  ال و ئــەو الیەتــی لــە 
چوارچێــوەی ســنوورەكانی خۆیــدا ئەمنیەتــی تــەواوی هەبــێ و هــەم فەلەســتینییەكان هەقیانــە ببنــە 
ــن. ــدا بژی ــە ئاشــتی و تەبایی ــی ئیســڕائیل ل ــان و لەگــەڵ دەوڵەت ــی نیشــتمانیی خۆی ــی دەوڵەت خاوەن
بە باوەڕی حیزبی دێموكراتی كوردستان چارەسەری كێشەی نێوان ئیسڕائیل و فەلەستینییەكان 
و لــەوەش زیاتــر چارەســەر كردنــی ناكۆكییەكانــی نێــوان ئیســڕائیل و  واڵتانــی عەرەبــی، دەتوانــێ، 
ــە  ــورد ل ــژ ســاڵە مەســەلەی ك ــە لەمێ ــێ. چونك ــش ب ــە چارەســەری مەســەلەی كوردی ــک ب كۆمەكێ
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــە هەمــوو گرنگــی و بایەخــی خۆیــەوە كەوتۆتــە بــەر ســێبەری مەســەلەی 
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فەلەســتین و لــە الیــەن كۆمەڵگــەی جیهانــی و ناوەندەكانــی بڕیــارەوە بایەخــی شــیاوی خــۆی پــێ 
ــە  ــش ب ــی ئیســڕائیلی و فەلەســتینی، پێ ــەر دوو الیەن ــرە ئاواتەخــوازە ه ــە كۆنگ ــەر بۆی ــەدراوە. ه ن
ئاژاوەگێڕیــی تونــدڕەوەكان بگــرن و فەزایــەك پێــك بێنــن كــە تــا كۆتایــی ســاڵی 200٨ ـــمێژوویەك 
كــە ســەرۆك كۆمــاری ئەمریــكا، جــۆرج بــووش بــۆ چارەســەری یەكجاریــی كێشــەكەی دیــاری 
كــردوەـ دنیــا شــاهیدی دامەزرانــی دوو دەوڵەتــی دۆســت و دراوســێی ئیســڕائیلی و فەلەســتینی لــەم 

ناوچــە گرنگــەی جیهانــدا بــێ. 

6ـ لەسەر تێرۆریزم و بن ئاژۆیی ئیسالمی:
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــە درێــژەی سیاســەتی ئوســوولی و 
پێشــكەوتووانەی حیزبــدا، تێرۆریــزم لــە هەمــوو شــكڵەكانیدا، بــە دەوڵەتــی و نادەوڵەتــی و ئاشــكرا 
و نهێنــی و تــەواوی جۆراوجۆرییەكانیــەوە بــە دەســتی هــەر كــەس و دژی هــەر كــەس و لــە هــەر 
ــدی مەحكوومــی دەكا.  ــە تون ــێ و، ب ــە دیاردەیەكــی دژی ئینســانی دەزان ــێ، ب ــە ب ــەم جیهان ــی ئ كوێ
لــەو بارەیــەوە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان خــۆی لــە بــەرەی واڵتــان و هێزەكانــی دژە تێــرۆردا 
دەبینــێ و ئامادەیــە بــە پێــی توانــا و دەرەتانــی خــۆی بــۆ لــە ڕیشــە دەرهێنانــی ئــەو دیــاردە دزێــوە 

هــاوكاری بــكا.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا كۆنگــرە بن ئاژۆیــی ئیســامی كــە ئێســتا، بــەكار بردنــی چەكی تێــرۆری وەك 
ــە ڕاســتییدا تێرۆریزمــی  ــژاردوە و ل ــی ویســتەكانی هەڵ ب ــەرەو پێــش بردن ــۆ ب ــن ئامــراز ب گرنگتری
كردۆتــە بەشــێك لــە پێناســەی كەســایەتیی خــۆی بــە مەحكــووم دەزانــێ. بــە بــاوەڕی حیزبــی 
دێموكراتــی كوردســتان هەمــوو بیــر و باوەڕێكــی ئایینــی و یــەك لــە گرنگترینیــان ئیســام، جێــگای 
ڕێــزە و لــە ســەر دەوڵەتــان و دەسەاڵت بەدەســتانە كــە بــواری بــەكار هێنانــی ڕێوڕەســمی ئایینــی بــۆ 
پەیڕەوانــی هەمــوو ئایینــەكان بڕەخســێنن و حورمەتیــان بپارێــزن. بــەاڵم هــەر لــەو كاتــەدا بــاوەڕی 
وایــە كــە بن ئاژۆیــی لــە هــەر فكــر و فەلســەفەیەك، بــە تایبەتــی لــە فكــری ئایینییــدا حورمەتــی 
فەلســەفەكە دەشــكێنێ و زیانــی پــێ دەگەیەنــێ. لێــرەدا ئەركــی زانایانــی پێشــكەوتووی ئایینییــە كــە 
پەیڕەوانــی خۆیــان لــە جیاوازیــی نێــوان ئیســام و بن ئاژۆیــی ئیســامی تــێ بگەیەنن و موســوڵمانانی 

بــە بیــر و بــاوەڕ لــە كەوتنــە دوای توندڕەوانــی ئیســامی بگێڕنــەوە.  

7ـ لەسەر دابەش بوونی نێونەتەوەیی سامان:
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان وێــڕای خۆشــحاڵی لــە پێشــكەوتنی 
ئابووریــی جیهانــی و چوونــە ســەری ڕادەی داهــات و ســامانی گشــتی لــە بەشــێكی زۆری واڵتانــی 
جیهانــدا، نیگەرانیــی خــۆی لــە سیســتمی نادادپەروەرانــەی دابەش كردنــی ســامان و فرەوان تــر 
بوونــەوەی مــەودای دەوڵەمەنــدی و هــەژاری لــە جیهانــدا ڕادەگەیەنــێ. دیاردەیەكــی دزێــوە كــە لــە 
حاڵێكــدا لــە هێنــدێ واڵت ڕۆژانــە بایــی ســەدان میلیــۆن دۆالر بەرمــاو فــڕێ دەدرێتــە زبڵ دانــەكان، 

لــە هێنــدێ واڵتــی دیكــە ڕۆژانــە ســەدان كــەس ڕاســت و ڕەوان لــە برســان دەمــرن.
برســیەتی و نــەداری لــە بەشــێكی زۆری واڵتانــدا بوونــە ســەرچاوەی زۆر دیــاردەی مەترســیداری 
و  جەردەیــی  و  دزی  و  جوراوجــۆر  نەخۆشــیی  نەخوێنــدەواری،  فەرهەنگــی،  هەژاریــی  وەك: 
لەش فرۆشــی و بازرگانــی بــە ئینســان و ئەندامەكانــی لەشــەوە، كــە ئەمــە وێــڕای ئــەوەی پەڵەیەكــی 



کۆنگرەی چاردە

372

لــە  بــە داوێنــی مرۆڤایەتییــەوە، مەترســیی باڵوبوونــەوەی شــوێنەوارەكانی، هەڕەشــە  شــەرمە 
واڵتانــی بەختــەوەر و پێشــكەوتووش دەكا. زیادەڕۆیــی نییــە ئەگــەر بگوتــرێ دیــاردەی دووبــەش 
بوونــی جیهــان بــە واڵتانــی شــیمال و جنــووب یــان دەوڵەمەنــد و هــەژار مەترســیی بــۆ ســەر ئاشــتیی 

جیهانییــش هەیــە و، هــەر نەبــێ یەكێــك لــە هۆیەكانــی تێــرۆر و تێرۆریزمیشــە.
بۆیــە كۆنگــرە ئاواتەخــوازە ڕێكخــراوی نەتەوەیەكگرتــووەكان و واڵتانــی پێشــكەوتووی جیهــان 
ــە  ــەگ ب ــگای كۆم ــی كارســاز ڕێ ــی بڕیارێك ــە دان ــە و ب ــەو دیاردەی ــە ئ ــە بایەخــەوە ســەرنج بدەن ب
پێشــكەوتنی ئابووریــی واڵتانــی نــەدار و كەم داهــات تەخــت بكــەن و ئــەو مــەودا زۆرەی نێــوان ژیــان 

ــەوە.  ــر بكەن ــەكان كــەم و كەم ت ــی مرۆڤ و گوزەران

8ـ دەربارەی هێندێ گیروگرفتی نێوخۆی واڵت:
ــە  ــە ل ــە بێجگ ــە ك ــەو باوەڕەی ــی كوردســتان لەســەر ئ ــی دێموكرات ــی حیزب ــرەی چواردەیەم كۆنگ
كێشــەی قووڵــی سیاســی كــە گەالنــی ئێــران و دەســەاڵتی فەرمانــڕەوای لێــك دابڕیــوە، هێنــدێ 
گیــر وگرفتــی زۆر گرنگــی دیكــە هــەن كــە هــەم مــەودای نێــوان دەســەاڵتی سیاســی و كۆمــەڵ 
زیاتــر قــووڵ دەكەنــەوە و، هــەم هەڕەشــە لــە دواڕۆژی خەڵكــی ئێــران و پێوەندیــی نێــوان نەتــەوە 
جۆراوجۆرەكانــی پێك هێنــەری حەشــیمەتی ئــەم واڵتــە دەكــەن. گرنگ ترینــی ئــەم گیــر و گرفتانــە لــە 

ــەن: ــرەوە ئەمان ڕوانگــەی كۆنگ

ئـ: كێشەی كولتووری:
وەكــوو زۆر جــار گوتــراوە ئێــران، واڵتێكــی فــرە نەتەوەیــە. وەختێكیــش واڵت فــرە نەتــەوە 
بــوو، سروشــتییە كــە فــرە كولتووریشــە. لــە حاڵێكــدا دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســامی حاشــا لــە فــرە 
كولتووریــی ئێــران دەكا و ڕێزێــك بــۆ كولتــووری نەتەوەكانــی ئێــران دانانــێ. بــە ڕەســمی نەناســینی 
ــە  ــە بوونــی زمــان و كولتــووری جۆراوجۆریشــی لەگەڵ دای بوونــی نەتــەوەی جۆراوجــۆر حاشــا ل
ــی  ــە هاوپێوەندی ــەورەی ل ــی گ ــە زیان ــران ك ــی ئێ ــی كۆمەڵ ــی یەك دەســت كردن ــەم جــۆرە هەوڵ و ب

ــێ. ــە دەب ــێ و نەهادین ــر ڕیشــە دادەكوت ــران داوە هــەر وا دێ و زیات ــی كۆمەڵگــەی ئێ پێكهاتەكان
كۆنگــرە هەوڵــی یــەك كولتــوور كردنــی كۆمەڵــی ئێــران و حاشــا لــە بوونــی نەتــەوەی جۆراوجــۆر 
و كولتــووری جۆراوجــۆر لــە الیــەن ڕێژیمــی ئیســامییەوە مەحكــووم دەكا و، داوا لــە گەالنــی ئێــران 
و پێكهاتــە كولتــووری و فەرهەنگییەكانــی ئێــران دەكا ڕیزەكانیــان پتــر یــەك بخــەن و خەباتی خۆیان 
بــۆ بــە ڕەســمی ناســرانی كەســایەتیی نەتەوەیــی و جۆراوجۆرییــە فەرهەنگــی و كولتوورییەكانــی 

كۆمەڵــی ئێــران گــەرم و گوڕتــر بكــەن.
مافــی هەمــوو پێكهاتــە نەتەوەییەكانــی دانیشــتووی هــەر واڵتێكــە كــە فەرهەنــگ و كولتــووری 
خۆیــان بــە ئــازادی پــەرە پێ بــدەن و لــە ڕاســتییدا وەختێــك دەكــرێ بــۆ واڵتانێكــی فــرە نەتــەوەی 
ــە ڕەســمی ناســرانی  ــی ب ــوورە ئاكام ــەو كولت ــە ئ ــووری واڵت بكــرێ ك ــە كولت ــران قســە ل وەك ئێ
كولتــووری هەمــوو نەتــەوەكان و پێكهێنانــی دەرەتانــی گەشەســەندن بــۆ هەمــووان و كار تێ كردنــی 

هەمــوو كولتــوورەكان بــێ.
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ب: هێندێ دیاردەی جێگای نیگەرانی:
لــە ئێرانــی ئێســتادا هێنــدێ دیــاردەی دزێــوی كۆمەاڵیەتی ســەریان هەڵ داوە و لــە پەرەگرتن دان كە 
بــە تونــدی هەڕەشــە لــە دواڕۆژی ئــەم واڵتــە دەكــەن. ڕاكردنــی الوان بــۆ دەرەوەی واڵت لــە ئاكامــی 
بوونــی كێشــەی جۆراوجــۆر بــە تایبــەت نەبوونــی ئاســۆی پــەروەردە و پێگەیشــتندا، باڵوبوونــەوەی 
سەرســووڕهێنەری كەرەســە هۆش بــەرەكان، باڵوبوونــەوەی نەخۆشــییە دەروونییــەكان، دابەزینــی 
تەمەنــی ئالــوودە بــوون بــە كەرەســە هۆش بــەرەكان، دیــاردەی لــە بەریــەك ترازانــی شــیرازەی 
بنەماڵــە و زۆربوونــی تــەاڵق و قەتڵــی نامووســی، دواڕۆژێكــی پڕمەترســی لــە پێــش چــاوی كۆمەڵــی 
ئێــران زەق دەكاتــەوە. بــاش دەزانیــن كــە دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا نــەك هــەر بەرامبــەر بــەو دیــاردە 
دزێوانــە خــۆی بــە بەرپــرس نازانــێ، بەڵكــوو زۆر جــار ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ پەرەشــیان 

پێ دەدا.
لــە  بــاوەڕی كۆنگــرە ئەركــی بژاردەكانــی كۆمەڵــە كــە وێــڕای وشــیاركردنەوەی خەڵــك  بــە 
بــە  بكۆشــن  تــێ  ئێعتــرازی،  بزووتنــەوەی  بــۆ  هان دانیــان  و  دیاردانــە  ئــەو  مەترســییەكانی 
ــان دەكــرێ بەربەرەكانــی لەگــەڵ  ــدی بۆی دروســت كردنی ڕێكخراوەكانــی كۆمەڵگــەی مەدەنــی چەن
هەمــوو ئــەو دیــاردە دزێوانــە بكــەن و وشــیاری چارەنووســی قوربانییەكانیــان بــن. لــە ســەر حیزبــە 
سیاســییەكان و یــەك لــەوان حیزبــی دێموكراتــی كوردستانیشــە كــە بــە پێــی توانــا، بەربەرەكانیــی 
هەمــوو ئــەو دیاردانــە بكــەن و بــە كاری فەرهەنگــی و بــە وشــیاركردنەوەی كۆمەاڵنــی خەڵــك بــۆ 

بن بڕكردنیــان هــەوڵ بــدەن.
***
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پەیام بۆ ئەو هێز و الیەن و كەسایەتییانەی پەیامیان بۆ كۆنگرە ناردوە

دۆستان، هاوڕێیان!
هاوخەباتانی تێكۆشەر!

بەڕێزان!
چواردەیەمــی  كۆنگــرەی  بــۆ  ئێوەمــان  ڕێنوێنییەكانــی  و  خۆشەویســتی  و  هاودڵــی  پەیامــی 
ــی و  ــان ســەربەرزین و ڕێنوێن ــەو پەیامانەت ــە ب ــێ گەیشــت. ئێم ــی كوردســتان پ ــی دێموكرات حیزب
ڕاســپاردەكانتان ئیلهــام دەری ئەندامانــی كۆنگــرە لــە بــاس و مناقشــە ئــازاد و دێموكراتیكەكانیانــدا 
بــوون. تێبینییەكانتــان لــە الیــەن ئەندامانــی كۆنگــرەوە بــە داڵواڵەییــەوە وەرگیــراون و لــە زۆر بــواردا 

ــەوە. ــان دەگرت ــەی كۆنگــرە یەكی لەگــەڵ دەنگــی زۆرین

بەڕێزان!
لــە پەیامەكانتانــدا چەنــد خاڵــی گرنــگ و پێویســت بــۆ ئێســتا و داهاتــووی نەتەوەی كــورد و حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتان ئاماژەیــان پــێ كــرا بــوو و ســەرنجی بەشــدارانی كۆنگــرە بــۆ الیــان ڕاكێشــرا 
ــرات  ــی دێموك ــی حیزب ــە: ڕووداوی لەت بوون ــوون ل ــی ب ــە بریت ــەو مەســەلە گرنگان ــوو. بەشــێك ل ب
و چۆنیەتیــی پێوەندیــی ئێمــە و الیەنــی بەرامبەرمــان، پێویســتیی هــاوكاری و هاوئاهەنگیــی نێــوان 
هێــزە ئازادی خوازەكانــی ئێــران و یەكیەتیــی ڕیزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد، پێویســتیی بــە خــۆدا 
ــان و  ــە مەســەلەی نەتەوایەتــی و مەســەلەی ژن ــر ب ــی زیات ــەوە و، گرنگی دان ــەوە و نوێ بوون چوون
الوان. داواتــان كردبــوو بڕیــاری گونجــاو، بەرپرســانە و شارســتانییانە لــە بــارەی ئــەم مەســەالنەدا 

بدەیــن و هەڵوێســتی شــیاو و ســەردەمییانەیان لــە بەرامبــەردا بگریــن.

دۆستانی بەڕێز!
ــی  ــی دێموكرات ــار و پەســەندكراوەكانی كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزب ــە بڕی ئەگــەر ســەرنج بدەن
كوردســتان دەبینــن كــە زۆربــەی چاوەڕوانییەكانــی ئێوەیــان وەدی هێنــاوە كــە كۆمەاڵنــی خەڵكــی 
كوردســتانیش هــەر ئــەو چاوەڕوانییانەیــان لــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و كۆنگرەكــەی هەیــە.
ئێرانــدا جارێكــی دیكــەش  لەت بوونــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
دووپاتــی دەكەینــەوە كــە ئــەم لەت بوونــە بــە ویســتی ئێمــە نەبــوو و بەســەرمان داســەپا. زۆرمــان 
هــەوڵ دا یەكیەتــی بــۆ نێــو ڕیزەكانــی حیــزب بگەڕێنینــەوە و ســەر نەكەوتیــن، بــەاڵم ئێســتا كــە دوو 
حیزبــی ســەربەخۆین پێمــان وایــە دەبــێ لەگــەڵ هاوســەنگەرانی پێشــووماندا پێوەندییەكــی ســالم و 
سیاســەتێكی نــەرم و مەنتیقــی و بەرپرســانەمان هەبــێ. كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتان بڕیــاری داوە نابــێ هیــچ دەرفەتێــك بــۆ بەرقــەرار بوونــی پێوەندییەكی ســالم و دۆســتانە 
و هاوكاریــی دوو قۆڵــی لەگــەڵ هاوســەنگەرانی پێشــوومان لــە دەســت بدەیــن. هــەر لــەو كاتــەدا هــەر 
وەخــت دەرەتانــی یەكگرتنــەوەی ئــەو دوو الیەنــە بــە پێــی پرەنســیپی جێــگای پەســەندی هــەر دوو 
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ال پێــك بــێ، حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان نابــێ هیــچ دوودڵییەكــی، لــەو كارە خەڵــك پەســەندەدا 
هەبــێ. ئــەم هەڵوێســتە لــە ڕاپۆرتــی كومیتــەی ناوەنــدی بــۆ كۆنگرەشــدا دووپــات كراوەتــەوە.

لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هــاوكاری و یەكیەتیــی ڕیزەكانــی ئۆپۆزیســیۆندا كۆنگــرە پێــی لەســەر 
»پێكهاتنــی هەمــووان لەســەر خاڵــە بنەڕەتییەكانــی بەرنامەیەكــی خەباتگێڕانــە«دا گرتــوە و نەبوونــی 
بەرنامەیەكــی ئەوتــۆ هــەم لــە نێــو ئۆپۆزیســیۆنی كورد و هەم ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانییــدا بە بەتااڵییەك 
دەزانــێ كــە دەبــێ پــڕ بكرێتــەوە. كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان، پەیامــی 
ئێــوە و داوا و چاوەڕوانیــی ئۆگــران و دۆســتانی حیزبــی لــە نێوخــۆ و دەرەوەی كوردســتان 
ــزەوە وەرگــرت و،  ــە ڕێ ــات و تێكۆشــان ب ــی خەب ــە شــێوە جۆراوجۆرەكان ــەخ دان ب ــارەی بای ــە ب ل
كۆمەڵێــك بڕیــاری گرنگــی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چاالك كردنــەوەی تێكۆشــانی حیــزب لــە ناوچــە 
ــرەكان و  ــاگا و ڕووناكبی ــژە ئ ــدی لەگــەڵ توێ ــی پێوەن ــر كردن ــی كوردســتان، پتەوت جۆراوجۆرەكان
پشــتگیریی خەباتــی مەدەنــی و ئاشــتی خوازانە لــە نێوخــۆ و كاری دیپلۆماســی لــە دەرەوەی واڵتــدا 

پەســەند كــرد.
بــە مەســەلەی نەتەوەایەتــی و  بایــەخ دانــی كۆنگــرەی چواردەیەمــی دێموكراتــی كوردســتان 
شــێوەی چارەســەركردنی لــە ئێرانــدا، هەروەهــا گرنگــی دانــی هەرچــی زیاتــری ئــەم كۆنگرەیــە 
بــە دێموكراســی لــە نێوخــۆی حیــزب و كۆمەڵــدا و بناغەكانــی كۆمەڵگــەی مەدەنــی كــە لــە بڕیــار و 
پەســەندكراوەكانی كۆنگــرەدا ڕەنگیــان داوەتــەوە، واڵم دانەوەیەكــە بــە هەلومەرجــی نوێــی ســەردەم 

ــان پــێ كــراوە. ــە پەیامەكانــی ئێــوەدا ئاماژەی كــە ل
بــارەی  لــە  بەجــێ  ڕاســپاردەی  و  بڕیــار  گەلێــك  كۆنگــرەدا  پەســەندكراوەكانی  و  بەڵگــە  لــە 
مەســەلەكانی ژنــان و مێكانیزمــی بەشــداریی ژنــان و الوان لــە كاروبــارەكان و بەڕێوەبردنی حیزبدا، 
شــارەزایی و لێ هاتوویــی لــە بەڕێوەبــردن و ڕاپەڕاندنــی ئەركــە حیزبییەكانــدا پەســەند كــران. 
ــراوە،  ــدا نەدیت ــژووی حیزب ــە مێ ــە ل ــدا ك ــی حیزب ــە ڕێبەرایەتی ــان ل ــەی 20%ی بەشــداریی ژن پێكهات
هاتنــە خــواری نێونجیــی تەمەنــی ئەندامانــی ڕێبــەری، بــەرەو ژوور چوونــی ئاســتی خوێنــدەواری 
ــەوەی  ــان، الوان و نوێنگــەی نــوێ  بوون ــە ژن ــدا ســەلمێنەری گرنگــی دانــی كۆنگــرە ب ــو ئەوان ــە نێ ل
حیزبــن. ئــەم ئاڵوگۆڕانــە واڵم دەری ئــەو چاوەڕوانــی و ڕێ نوێنییانــە بــوون كــە لــە بەشــێكی بەرچــاو 

ــوون. ــی كوردســتاندا هاتب ــی دێموكرات ــۆ كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزب ــوە ب ــی ئێ ــە پەیامەكان ل

دۆستانی بەڕێز!
ــە پێشــنیار و ڕاســپاردەكانتان و، ســەربەرز و  ــەوە دەڕوانێت ــز و حورمەت ــە چــاوی ڕێ كۆنگــرە ب
خۆشــحاڵە بــە نیشــان دانــی دڵ ســۆزییتان بــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و دەربڕینــی هیــوای 
ســەركەوتن بــۆ كۆنگرەكەمــان. دڵ ســۆزی و چاوەڕوانییەكانــی ئێــوە بــۆ كۆنگــرە و داهاتــووی 
حیــزب، تێكۆشــەرانی ئــەم حیزبــە پشــت ئەســتوورتر و لــە خەبــات و تێكۆشــاندا ســوورتر و 
شــێلگیرتر دەكا. جارێكــی دیكــە سپاســی هاوپێوەندیــی ئێــوە لەگــەڵ حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان 
و خەباتــی نەتەوەكەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دەكەیــن و بەرانبــەر بــە هەڵوێســتتان لــە ئاســت 

ــن. ــز دادەنوێنی كۆنگرەكەمــان، ســەری ڕێ
***
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ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان!
حیزبەكەتــان پــاش نیزیــك بــە 1٥ مانــگ هــەوڵ و تێكۆشــان و كار دروســتایی، چواردەیەمیــن 
ــەری و  ــی ڕێب ــرە ئەندام ــە 10%ی بەشــدارانی كۆنگ ــر ل ــا. كەمت ــك هێن ــرەی ئاســایی خــۆی پێ كۆنگ
زیاتــر لــە ٩0%یــان نوێنەرانــی ئێــوە بــوون كــە بیــر و بۆچوونەكانــی ئێوەیــان هێنابــووە كۆنگــرە و 
خســتیاننە بەربــاس و لێكدانــەوە. هــەروەك لــە 1٥ مانگــی بــەر لــە كۆنگــرەدا ئێــوە و ڕێبەرایەتیــی 
حیــزب هەوڵتــان دابــوو، كۆنگــرە، وردبوونــەوە و بــە خــۆدا چوونــەوە بەرامبــەر بــە كار و تێكۆشــان 
ــە  ــەم كۆنگرەی ــە خــۆی بگــرێ، ئ ــەكان ل ــە دەرەوەیی ــەكان و پێوەندیی ــو ڕێكخراوەیی ــە نێ و پێوەندیی
بــە شــێوەیەكی ئازادانــە و ڕاشــكاوانە ڕابــردووی حیزبــی خســتە بــەر لێــدوان و دەســتی لــە ســەر 
بەشــێكی زۆری كــەم و كووڕییــەكان دانــا. بــۆ گۆڕینــی شــێوەی كار و تێكۆشــان و پێوەندییــە 
نێوخۆیــی و دەرەوەییــەكان كۆنگــرە وێــڕای پەســەندكردنی دوو بەڵگەنامــەی گرنگــی ڕاپۆرتــی 
كومیتــەی ناوەنــدی و بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆ كــە بە بۆچوونێكی ڕەخنەگرانە و ئاشــكراوێژییەوە 
ئامــادە كــراون، ڕیــزە بڕیارێكــی گرنگــی بــۆ بــەرەو پێــش بردنــی بــوارە جۆراوجۆرەكانــی تێكۆشــانی 
ــەوە و  ــوێ بوون ــۆ گۆڕیــن و ن ــوە ب ــی ئێ ــە داخوازەكان ــان ل ــە ئیلهامی ــەو بڕیاران حیزبــی دەركــرد. ئ
پێویســتییەكانی ســەردەم وەرگرتــوە كــە هــەر نەبــێ بەشــێكی گرنــگ لــە ئەركەكانــی قۆناغــی تــازەی 

تێكۆشــانیان گرتۆتــە خــۆ و ڕێگایــان بــۆ پێداچوونــەوەی ڕاشــكاوانەی زیاتریــش خــۆش كــردوە.
ــدا  ــان قانوونێك ــار، ی ــی بڕی ــوان پەســەندكردن و جێ بەجێ كردن ــە نێ ــەروەك ئاشــكرایە ل ــەاڵم ه ب
مەودایەكــی زۆر هەیــە و ئــەوەی گرنگ تــرە پیــادە كردنــی بڕیــار و جێ بەجێ كردنــی قانوونــە. بــەو 
پێیــە پەســەندكراوەكانی كۆنگــرە كــە بــە هەوڵــی نوێنەرانــی ئێــوە و بــە هێنانــە گــۆڕی بۆچوونەكانتــان 
داڕێــژراون بەتەنــێ بۆخۆیــان كارســاز نیــن و ئــەوەی گرنگــە پیــادە كردنیان لە مەیدانــی كردەوەدایە. 
بۆیــە وێــڕای گەرم تریــن ســاڵوی هاوڕێیانــە و تــازە كردنــەوەی پەیامــی خەباتگێڕانــە، داواتــان لــێ 
دەكــەن وێكــڕا قۆڵــی هیممــەت بــۆ جێ بەجێ كردنــی بڕیــار و پەســەندكراوەكانی كۆنگــرە هەڵماڵــن و 
ئــەوەی بۆخۆتــان یــان بــە هــۆی نوێنەرانتانــەوە پەســەندتان كــردوە لــە مەیدانــی كــردەوەدا پیــادەی 
بكــەن. بەدەنــەی حیزبێكــی زینــدوو بــۆ بــەرەو پێــش چــوون تەنیــا چــاو نابڕێتــە ڕێبــەری و هــەوڵ 
دەدا وێــڕای هاوكاریــی بێ ئــەم ال و ئــەوال لــە بەجێ گەیاندنــی ئەركەكانــدا، چاودێرێكــی وشــیار و 
ئەمیــن بــە ســەر ڕێبەرییشــەوە بــێ كــە ڕێــگا نــەدا لــە ڕێبــازی پەســەندكراوی كۆنگــرە ال بــدا، یــان لــە 

جێ بەجێ كردنــی بڕیــارەكان و پیادەكردنــی پەســەندكراوەكاندا كەمتەرخەمــی بنوێنــێ. 
و  هەمووانــە  دروشــمی  ئــەوە  لەمێــژە  جوانــە.  هەمووانــەوە  بــە  هەمووانــە،  حیزبــی  حیــزب، 
ڕاســتگۆییمان بەرامبــەر بــەو دروشــمە دەبــێ لــە مەیدانــی كــردەوەدا نیشــان بدەیــن. باوەڕمــان بــە 

لێوەشــاوەیی و دڵســۆزیتان بەهێــزە و بــە ئاواتــی ســەركەوتن.
***
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پەیام بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان

كۆمەاڵنی خەباتگێڕی گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان!
ئامانجــە  وەدی هێنانــی  پێنــاوی  لــە  كوردســتان  دێموكراتــی  حیزبــی  ســاڵە   ٦2 بــە  نیزیــك 
ــوڕ و  ــز و گ ــەدا هێ ــەو ماوەی ــەواوی ئ ــە ت ــان ل ــێ دەكۆشــێ. حیزبەكەم ــوەدا ت ــی ئێ نەتەوایەتییەكان
توانــای خــۆی لــە پشــتیوانیی بێ دریغــی ئێــوە وەرگرتــوە. ســەرچاوەی هــەرە گرنــگ و جێ متمانــەی 
ســەرمایەی ئینســانی و مــاددی و مەعنەویــی ئــەم حیزبــە ئێــوە بــوون، ڕۆڵەكانــی ئێــوە بوونە الیەنگر 
و ئەنــدام و كادر و پێشــمەرگە و فەرمانــدە و ڕێبــەری حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و هــەر 
بۆیــەش ئــەم حیزبــە بــە هــەق لــە ئێوەیــە و بــۆ ئێوەیــە. بــە ڕێكــەوت نەبــووە كــە هــەر ســەركەوتنێكی 
ئــەم حیزبــە بــزەی شــادمانیی هێناوەتــە ســەر لێوانتــان و بــە هــەر نســكۆیەكی، كــزە لــە جەرگــی ئێــوە 
هەســتاوە. ئاخــر خەباتگێڕانــی ئــەم حیزبــە، كــچ و كــوڕ و خوشــك و بــرا و دایــك و بــاب و كــەس 
و كاری نزیكــی ئێــوەن. بەرنامــە و سیاســەت و ڕێبــاز و ئامانجەكانــی حیــزب ســەرچاوەیان لــە بیــر 

و بۆچــوون و ویســت و داخوازەكانــی ئێــوە هــەڵ بەســتراوە.
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان كــە لــە ڕۆژانــی 1٦ تــا 24ی ڕەشــەمەی 
پەیمانــی  و  دەكا  پێشــكەش  وەفادارییتــان  و  ئەمــەگ  هــات، ســاڵوی  پێــك  هەتاوییــدا  1٣٨٦ـــی 
خەباتگێڕانەتــان لەگــەڵ نــوێ دەكاتــەوە. گەورەتریــن ئــارەزووی تێكۆشــەرانی دێموكــرات بەدەســت 
ــوە  ــێ پشــتیوانی و پشــتگیریی ئێ ــاش دەزانیــن بەب ــە. ئێمــە ب ــی ئێوەی ــی متمانــە و ڕەزامەندی هێنان
ناتوانیــن ئەركــی خەباتگێڕانەمــان بەجــێ بگەیەنیــن و هــەر بۆیــەش وەك هەمیشــە و زیاتریــش 
چاومــان لــە هــەوڵ و هیممــەت و ڕێ نوێنــی و ڕەخنــە و پێشــنیاری بەســوود و بنیاتنــەری ئێوەیــە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــەم كۆنگرەیــەدا پێداچوونەوەیەكــی بەربــاڵوی بــە هەڵوێســت 
ــەوە.  ــی كۆنگــرەدا ڕەنگــی داوەت ــە بەڵگەنامەكان ــر و بۆچــوون و سیاســەتەكانیدا كــردوە كــە ل و بی
هەمــوو ئــەو ئاڵوگۆڕانــە بــەو مەبەســتە كــراون كــە بتوانیــن واڵم دەری هــەل و مەرجــی تــازەی 
ــە كاروانــی پێشــكەوتنی گــەالن  ــازە بیــن و حیزبەكەمــان ل ــات و پێداویســتییەكانی ڕۆژگاری ت خەب
ــە جێــگای پەســەندی ئێــوە كۆمەاڵنــی خەڵكــی  ــەو ئاڵوگۆڕان ــە ئ بەجــێ نەمێنــێ. ئارەزوومــان ئەوەی
كوردســتان بــن و لــە ئاكامــدا هاودڵــی و پشــتیوانیی ئێــوەش بــۆ الی حیزبــی دێموكــرات و سیاســەت 

ــی ڕابكێشــن. و بەرنامەكان
بزووتنــەوەی  ئەســڵیی  خاوەنانــی  وەك  ئێــوە  كــە  ئەوەیــە  ئێمــە  گرنگــی  زۆر  داخوازیــی 
ڕزگاری خوازانــەی كوردســتان هەمیشــە بەســەر حیزبــەوە چاودێــر بــن، لــە كــەم و كووڕییەكانــی 
بپرســنەوە و لــە داخوازەكانتــان ئــاگاداری بكەنــەوە. ڕێ نوێنــی و ڕەخنــە و پێشــنیاری دڵ ســۆزانەی 
ئێــوە كۆمــەگ بــە دروســت دەرچوونــی بڕیــار و سیاســەت و دروشــمەكانی ئــەم حیزبــە دەكا. 
ئارەزوومــان ئەوەیــە پێوەندیــی لەمێژینــەی نێــوان ئێــوە و حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان هــەر 
ــان  ــدا بــێ. ســپاس و پێ زانینمــان دەرهەقــی پشــتیوانی و هاوپێوەندییت ــەو بــوون و پەرەگرتن ــە پت ل

ــەن. ــووڵ بك قەب
***
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پەیام بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان

بنەماڵەی ئازیز و سەربەرزی شەهیدان!
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــە كاتێكــدا كۆنگــرەی چواردەیەمــی خــۆی پێــك دێنــێ كــە زەبــر و 
زەنگی دوژمنانی نەتەوەی كورد بە چڵەپۆپە گەیشــتوە و ئێســتاش ئاشــقانی ئازادی و تاســەبارانی 
ــن  ــد دەكرێ ــە تون ــە گرتووخان ــا ل ــدا ی ــاوی ئازادیی ــە پێن ــورد ل ــەوە و نیشــتمانی ك سەربەســتیی نەت
یــا ســزای ســێدارەیان بەســەردا دەســەپێندرێ و، بــە داخــەوە هێشــتا خــەون و ئاواتــی نەتــەوە 
ــی  ــی خەبات ــەو حاڵەشــەوە كاروان ــوە. ب ــەوە شــەهیدەكانمان وەدی نەهات ــە ســەرووی هەمووان و ل
ماف خوازانەمــان شــێلگیرتر و بەرچــاو ڕوونتــر لــە جــاران هــەر وا بەڕێوەیــە و، بــە پشــتیوانیی 
ئێــوەی خۆشەویســت پشــت قایــم و دڵ گەرمــە، لــە هەمــوو ســاتەكانی تێكۆشــان و خەباتــدا بــە 

شــانازییەوە لێتــان دەڕوانــێ و بــە تاجــی ســەری خەباتتــان دەزانــێ.

ئازیزان!
ــە پێشــمانە  ــە كەنــد و لەنــد و هــەوراز و نشــێوەدا تــا گەیشــتن بــە ئــازادی كــە ل ــەم ڕێگــە پــڕ ل ل
الوانــی ئــاگا و بوێــری نەتــەوەی كــورد لــە ڕیزەكانــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتاندا، دڵــۆپ 
دڵــۆپ خوێنــی شــەهیدانیان كردوەتــە ئەســتێرەی پرشــنگ داری ڕووناكیــی دەری ســەر ڕێــی خۆیــان. 
دیــارە هیــچ ئامانجێــك بــە خۆزگــە و بریــا دەســتەبەر نابــێ و بــە فیــداكاری و قوربانــی دان دەگاتــە 
ــەوە زیاتــر پێویســتی بــە خوێــن و  ــاكام. لەگــەڵ ئەوەشــدا هیواداریــن خەباتــی ماف خوازانەمــان ل ئ
قوربانــی دان نەبــێ. بــەو حاڵەشــەوە ئێمــە ڕێبوارانــی ڕێگــەی ئــازادی و تینووانــی سەربەســتیی 
نیشــتمان لــە هیــچ كات و ســاتێكدا لــە پێنــاوی خــاك و نەتەوەكەمانــدا لــە گیــان بەخــت كــردن خــۆ 
ــە پێنــاو و گیــان لەســەر  نابوێریــن و هەتــا وەدی هاتنــی ئامانجەكانیشــمان بــە شــانازییەوە ســەر ل

دەســتان تــێ دەكۆشــین.
شــەهیدانی  لەگــەڵ  دیكــەش  جارێكــی  بــۆ  كۆنگرەیــەدا  لــەم  كوردســتان  دێموكراتــی  حیزبــی 
ســەربەرزی نەتەوەكەمــان و بنەماڵــە ئازیزەكانیــان پەیمــان نــوێ دەكاتــەوە كــە وەك هەمیشــە 
وەفــاداری ڕێبــازە پیرۆزەكەیــان بــێ و ئــەم جــارە بــە تیــن و گوڕێكــی تایبــەت و بە پــان و بەرنامەی 
نوێتــر و ســەردەمییانەترەوە درێــژە بــە ڕێگەیــان بــدات و تــا وەدی هاتنــی ئامانــج و ئاواتەكانــی ئــەم 
ڕۆڵــە ســەربەرزانە بــۆ چركــە ســاتێكیش لــە هــەوڵ و تێكۆشــان نەوەســتێ. بــە هیــوای دەســتەبەر 

ــان و شــەهیدە ســەربەرزەكانی. ــی نەتەوەكەم ــی ئاواتەكان بوون
***
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پەیام بۆ زیندانییە سیاسییەكان و بنەماڵە سەربەرزەكانیان

كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ڕازاوەتریــن ســاڵو پێشــكەش بــە ورەی 
پۆاڵییــن و بــاوەڕی پتەوتــان دەكات.

ئازیزان!
لــە حاڵێكــدا ئێــوەی ئازادی خــوازی خۆڕاگــر، لــەو دیــو شــوورەی گرتووخانەكانــی دواكەوتووتریــن 
دەســەاڵتی ســەردەمدا بــە ورەی پۆاڵییــن و بــاوەڕی پتــەو و شــێلگیرتان لــە ســەر ویســت و داخــوازە 
ڕەواكانتــان تــرس و خۆفتــان خســتۆتە دڵــی دوژمنانــی ئــازادی و مرۆڤایەتییــەوە و ســەلماندووتانە 
ــەرزۆك  ــازادی ناتوانــێ ببێتــە هــۆی ل ــە و لێــدان و ئەشــكەنجەی دڵ ڕەشــانی دژی ئ كــە گرتووخان
بوونــی ورە و باوەڕتــان، لــە هــەل و مەرجێكــدا كــە لــە واڵتەكەمانــدا نرخــی ئــازادی ڕۆژ بــە ڕۆژ 
دەچێتــە ســەر و بەهــای گیانــی ئازادی خــوازان و بــە گشــتی و گیانــی مــرۆڤ لــە الی دەســەاڵت دارانی 
زاڵ بــە ســەر نیشــتمانەكەماندا پتــر دادەبــەزێ، حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان چواردەیەمیــن 
كۆنگــرەی خــۆی پێــك هێنــا. ئــەم كۆنگرەیــە بــە ڕێــزەوە ســەیری خۆڕاگریــی ئێــوەی كــردوە و ئــەم 
فشــار و ڕەفتــارە دژی ئینســانییەی لــە الیــەن كۆمــاری ئیســامییەوە بــۆ بــە چۆكــدا هێنانــی ئێــوە، 
بــە كار دەهێنــرێ بــە تونــدی مەحكــووم كــرد. كۆنگــرە بــە ئەركــی ســەر شــانی ڕێبەریــی داهاتــووی 
ــر و ڕای گشــتی و  ــە بی ــوە ب ــی دەنگــی ئێ ــۆ گەیاندن ــێ كــە ب ــی كوردســتان دەزان ــی دێموكرات حیزب
ــی  ــدی هەڵ بگــرێ. كۆنگــرە پێك هاتن ــگاوی جی ــوە، هەن ــەدژی ئێ ــاوان و ســەركوت ل ــی ت ــاو دان ــە ق ل
ئەنجومەنــی بەرگــری لــە زیندانییــە سیاســییەكان و پشــتیوانیی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــەم 
ــران و  ــان، الیەنگ ــوو ئەندام ــەری و هەم ــی و ڕێب ــی پێویســت و بەجــێ زان ــە كارێك ــەی ب ئەنجومەن
دۆســتانی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ڕاســپارد لــە هیــچ هــەوڵ و تێكۆشــانێك بــۆ پشــتیوانی لــە 

بەندییــە سیاســییەكان لــە ئاســتی نێوخــۆ و دەرەوەی واڵتــدا، درێغــی نەكــەن.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بــە تاوتوێ كردنــی هەلومەرجــی جیهانــی و ناوچەیــی و نێوخۆیــی 
پەســەندكردنی  بــە  هەروەهــا  و  ســەردەم  گۆڕانكارییەكانــی  لــە  واقیع بینانــە  لێك دانەوەیەكــی  و 
ئەمڕۆیــی و ڕەچاوكردنــی كاراتریــن و نوێ تریــن مێتودەكانــی  نــوێ و  پێڕەوێكــی  بەرنامــە و 
ــازادی و  ــی ئ ــۆ وەدی هاتن ــە پێشــوو، ب ــدا شــێلگیرانەتر ل ــرەی چواردەیەمــی خۆی ــە كۆنگ ــات، ل خەب
ئاواتەكانــی نەتەوەكەمــان و دابیــن  بوونــی مافــە ڕەواكانــی پێــی ناوەتــە قۆناغێكــی نــوێ لــە خەبــات و 
تێكۆشــانی ٦2 ســاڵەی خــۆی. كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان، شــانازی بــە 
خۆڕاگریــی ئێــوەوە دەكا و هیــوادارە هەوڵەكانــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و هەمــوو حیزب و 
ڕێكخــراوە ئازادی خــواز و خەباتگێڕەكانــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران بــۆ لێــك نزیك بوونــەوە 
ــی سیســتمێكی  ــر بوون ــی كۆمــاری ئیســامی و جێگی ــی ڕێژیمــی دیكتاتۆری ــی، ڕووخان و هاوخەبات
دێموكراتیــك و فێدرالــی لــێ بكەوێتــەوە و، ئێــوە و تێكــڕای هاونیشــتمانان لــە بەنــدی كۆنەپەرســتی 

و بێــدادی ڕزگار بــن و لــە ســێبەری دێموكراســییدا ژیانێكــی ئاســوودە دەســت پــێ بكــەن.
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لــە تریبونــی گۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانەوە ســاڵو بــۆ ئێــوەی بەڕێــز 
دەنێریــن. ئێــوە ڕێكخــراو و حیزبــە كوردســتانییەكان لە ڕێــگای ڕزگاریی نەتەوە زۆر لێ كراوەكەمان 
و بــە ئــاكام گەیاندنــی ئــاوات و ئامانجــە لەمێژینەكانــی خەڵكی چەوســاوەی كوردســتاندا تێكۆشــاون، 

قوربانییتــان داوە و ڕەنــج و مەینەتتــان كێشــاوە.

بەڕێزان!
وەك هەموومــان دەزانیــن و دەبینیــن خەبــات و تێكۆشــانی نەتــەوەی ســتەم  لێ كــراوی ئێمــە 
ــەڕێ. بارودۆخــی  ــە قۆناغێكــی ناســكدا تێ دەپ ــدا، ب ــگای وەدی هێنانــی دەســەاڵتی نەتەوایەتیی ــە ڕێ ل
جیهــان و ناوچــە بــە گشــتی گــۆڕاوە، ئاڵوگــۆڕی جیــدی بــە ســەر وەزعــی سیاســی، كۆمەاڵیەتــی، 
ئابــووری و پێوەنــدی گرتنــدا هاتــوە. ڕەوتــی خێــرای بەجیهانی بــوون بۆتــە هــۆی ئــەوە كــە تێكەاڵویی 
حیــزب، ڕێكخــراو، كــۆڕ و كۆمــەڵ و بــە گشــتی هەمــوو ئینســانەكان لەگــەڵ یەكتــر بــە ڕادەیەكــی 
ســەر ســووڕهێنەر زیــاد بــكا، زانیارییــەكان لــە كەم تریــن كاتــدا بگوێزرێنــەوە و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا 

و هــەواڵ بــە هاســانی مەیســەر بــێ.
لــە الیەكــی دیكەیشــەوە و هاوتەریبــی لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــە هاوســەنگیی سیاســی، بااڵنســی هێــزەكان 
ــر و  ــەڵ گی ــدی لەگ ــە پێوەن ــە ســەر مەســەلەكان و ل ــەكان ل ــز و الیەن و شــێوەی هەڵســوكەوتی هێ
ــەو  ــر شــوێنەواری ئ ــوە. لەژێ ــە خــۆوە دی ــان ب ــی گەورەی ــدا، گۆڕان ــی مرۆڤایەتیی ــی كۆمەڵ گرفتەكان
ــك  ــردوودا، پێ ــەی ڕاب ــە ســەرەتای دەی ــی نێوەڕاســت و ل ــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵت ــە ل ــەدا ك ئاڵوگۆڕان
هاتــوون، خوشــك و براكانمــان لــە باشــووری كوردســتان، واتــە لــە بەشــێك لــە نیشــتمانی نەتەوەیــی 

كــورد تامــی ئازادییــان چێشــتوە و بــە بەشــێكی گــەورەی ئامانجەكانیــان گەیشــتوون.

بەڕێزان!
لەگــەڵ ئــەوەی كــە ئاڵوگــۆڕە سیاســییەكان و بارودۆخــە ناوچەیــی و جیهانییــەكان بــە قازانجــی 
بــەرەو پێــش چــوون و گەشــەكردنی مەســەلەی كــورد و ناســرانی زیاتــری خەباتــی نەتەوەكەمــان 
لــە نێــو كــۆڕ و كۆمەڵــە نێونەتەوەییــەكان و بیــروڕای گشــتیی جیهانییــدا بــووە، هێشــتاش ڕێگایەكــی 
دوور و درێژمــان بــۆ بەدی هێنانــی ئامانجەكانمــان لــە پێشــە، هــەر بۆیــەش بــۆ بەڕێوەبــردن و بــە 
ــە پێشــی  ــەوە و گرتن ــە خــۆدا چوون ــە ب ــدەدا، پێویســتمان ب ــە ئاین ــان ل ــی خەباتەكەم ــاكام گەیاندن ئ
تاكتیــك و شــێوە تێكۆشــانی گونجــاو لەگــەڵ ئــەو هەلومەرجــەدا هەیــە كــە هــەر ئێســتا لــە گۆڕێ دایــە.
لــەو بەینــەدا پێویســتە ئامــاژە بــە دیاردەیــەك بكەیــن، كــە بەداخــەوە بەرۆكــی بزووتنــەوەی 
ناكۆكــی،  دیــاردەی  ئەویــش  پێ گەیانــدوە.  زیانــی زۆری  و  گرتــوە  كــوردی  ڕزگاری خوازانــەی 
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دووبەرەكــی و لەت بــوون لــە نێــو حیــزب و ڕێكخراوەكانــی كوردســتان دایە. بەداخــەوە لــە حاڵێكــدا 
ــردوە  ــی ك ــە یەكیەت ــر پێویســتی ب ــە زیات ــاغ و ســەردەمێكی دیك ــەر قۆن ــە ه ــورد ل ــەوەی ك بزووتن
و هــاوكاری هەیــە، ئاڵۆزیــی نێــوان ڕێكخــراوەكان و پــرش و باڵوییــان بۆتــە هــۆی ئــەوە كــە 
گەلەكەمــان نەتوانــێ هەمــوو توانــا و هێــزی خــۆی بــۆ كەلك وەرگرتــن لــەو بارودۆخــە وەگــەڕ بخــا 
و بــە ســوودی بەدی هێنانــی ئامانجەكانــی كەلكیــان لــێ وەرگــرێ. یەكیەتــی و هاوكاریــی نێــوان 
حیــزب و ڕێكخــراوە كوردســتانییەكان مەرجێكــی ســەرەكی بــۆ ســەركەوتنمانە و هــەر بۆیــەش 
ــە هەمــوو  ــی كوردســتانەوە داوا ل ــی دێموكرات ــی كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزب ــە تریبون ــرەوە، ل لێ
هێــز و ڕێكخــراوە كوردســتانییەكان دەكەیــن كــە كۆتایــی بــە ئاڵــوزی و گرژیــی نێــوان خۆیــان بێنــن 
ــی  ــی گونجــاو لەگــەڵ بەرژەوندی ــی كوردســتان بــۆ گەیشــتن بــە پاتفۆرمێك و لــە هــەر پارچەیەك
نەتەوەكەمــان و یەك خســتنی هەمــوو هێــز و توانــاكان بــۆ ســەر خســتنی ئــەو خەباتــە پیــرۆزە هــەوڵ 

بــدەن.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان بــاوەڕی پتــەوی بــە پێویســتیی بوونــی هــاوكاری و هاوخەباتیــی 
هەمــوو هێــزە كوردســتانییەكان هەیــە، هەوڵــدان لــەم پێوەندییــەدا بــە ئەركــی خــۆی دەزانــێ و 
بــۆ خۆیشــی ئامــادەی هاوفكــری و هــاوكاری لەگــەڵ هەمــوو ڕێكخــراو و هێــزە دێموكــرات و 

كوردســتانە. خەباتكارەکانــی 
لــە خەبــات و تێكۆشــانتان لــە پێنــاو ڕزگاریــی نەتەوەیــی و دێموكراســی و دادپەروەرییــدا داوای 
ســەركەوتنتان بــۆ دەكەیــن و هیواداریــن گەلەكەمــان بتوانــێ لــە ســێبەری تەبایــی و یەكگرتووییــدا 

بــە هەمــوو ئامانجەكانــی خــۆی بــگا.
***

پەیام بۆ چاالكانی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی كوردستان

چاالكانی خەباتی مەدەنی لە ڕۆژهەالتی كوردستان!
ڕووناكبیران و نووسەرە ئازادیخوازەكانی كوردستان!

ساڵوی گەرمی چواردەیەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی كوردستانتان پێشكەش بێ.

ئێــوە بــاش لــەو ڕاســتییە ئــاگادارن كــە نەتــەوەی كــورد بەداخــەوە بــەردەوام هەڕەشــەی توانــەوە 
و لــە نێــو چوونــی لەســەر بــووە و ئــەم هەڕەشــەیە ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ نەبڕاوەتــەوە. ئێســتا كــورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لــە بوارگەلــی جۆراوجــۆری كۆمەاڵیەتــی، كولتــووری و نەتەوەییــدا 
كەوتوەتــە بــەر شــااڵوی ســەركوت و زەبــر و زەنگــی كۆمــاری ئیســامی. هەنووكــە ڕێژیمــی 
ئیســامیی ئێــران بــە كەلك وەرگرتــن لــە پێشــكەوتووترین ئامرازەكانــی ڕاگەیانــدن و بــە تایبەتــی لــە 
ڕێگــەی سیســتمی پەروەردەییــەوە هــەوڵ دەدا تاكەكانــی نەتەوەكەمــان لەگــەڵ زمــان و شــوناس و 
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كەلەپــووری نەتەوەیــی خۆیــان نامــۆ بــن و بــەو شــێوەیە پــەروەردە بــن و بــەو شــێوەیە پــەروەردە 
بكرێــن كــە خــۆی ئــارەزووی دەكا. لەگــەڵ ئــەوەدا كــە نزیــك بــە ســەدەیەكە ڕۆڵــە خەباتگێــڕ و 
ئازادیخوازەكانــی نەتەوەكەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لــە پێناوی پاراســتنی دیرۆك و شــوناس 
و كەلەپــووری نەتەوەییمانــدا گیــان بەخــت دەكــەن و تــێ دەكۆشــن، بــەو حاڵەشــەوە لــەم بارەیــەوە 
زیانــی قەرەبــوو نەكراوەمــان وێ كەوتــوە. بۆیــە هەنووكــە ئێــوەی خەباتگێــڕ ئەركتــان زۆر لــە 
جــاران قورس تــر بــووە و پێویســتە شــێلگیرانەتر لــە پێشــوو بــۆ زانیــاری و مەعریفــە بەخشــین بــە 
ــی  ــە نەتەوەی ــان و ماف ــژووی خۆی ــوور و مێ ــە شــوناس و كەلەپ ــان ب ــوێ و ئاشــنا كردنی ــەوەی ن ن
و ئینســانییەكانیان تــێ بكۆشــن. لەگــەڵ ئــەوەدا كــە ســنوورەكانی ئــازادی تــا ئەوپــەڕی خۆیــان لــە 
الیــەن دەســەاڵتدارانی ئێرانــەوە بەرتەســك كراونەتــەوە و هیــچ مەودایــەك بــۆ ئــازادی نەماوەتــەوە، 
دەبــێ هــەر وەكــی ســەلماندووتانە بــە ئازایەتیــی هەمیشــەییتان ئــەم ســنوورانە بشــكێنن و لــەدژی 
بێــدادی و بێ مافــی دەنــگ هەڵ بــڕن و مــۆم و چــرای زانیــاری و مەعریفــە لــە شــەوەزەنگی زاڵ 

بەســەر واڵتــدا، داگیرســێنن.
بــە ڕێــز و پێ زانینــەوە خەبــات و  كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان، 
تێكۆشــانی ســەخت و پــڕ لــە قوربانــی دانــی ئێــوەی لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و لــە ئاســتی ئێرانــدا، 
هەڵ ســەنگاند. بــە بــاوەڕی بەشــدارانی كۆنگــرە، خەباتــی مەدەنــی، ئاشــتی خوازانە و دێموكراتیكــی 
ئێــوە بــەدژی دیكتاتــۆری، ســتەمی نەتەوەیــی و بــێ دادی و بێ مافــی، كــە لەگــەڵ ســەركوت و كەنــد و 
كۆســپی جۆراوجــۆر بــەرەو ڕوویــە، خەباتێكــی پیــرۆز و ئینســانییە كــە پێویســتە لــە الیــەن كۆمەاڵنی 
خەڵكــی كوردســتان، حیــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكانی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و سەرانســەری 
ــێ بكــرێ. ڕێبەریــی هەڵ بژێــراوی كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی  ــە جــددی پشــتیوانیی ل ــران ب ئێ
دێموكراتــی كوردســتان لــە الیــەن ئــەم كۆنگرەیــەوە ڕاســپێردراوە كــە لــە قۆناغــی نوێــی تێكۆشــانی 
ــدا و ڕێوشــوێن و مێكانیزمــی  ــی ب ــی مەدەن ــوە چاالكان ــی ئێ ــە خەبات ــی ب ــدا، بایەخێكــی تایبەت حیزب

گونجــاو بــۆ نزیك بوونــەوە لــەو خەباتــە و بەهێزكردنــی بدۆزێتــەوە. 
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان شــانازی بــە وریایــی، ئەرك ناســی و 
خەبــات و خۆڕاگرییتانــەوە دەكا و بــەرەو پێــش چــوون و ســەركەوتنی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاترتــان لــە 
ــاوات  ــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا بــە ئ ــە پێنــاوی مــاف و ئازادییەكانــی نەتەوەكەمــان ل تێكۆشــان ل

دەخــوازێ.
ــە ســەركاری نیزامێكــی  ــا هاتن ــۆ پێشــەوە ت ــان و ب ــە بەندكراوەكانت ــوای ڕزگاریــی هاوخەبات بەهی

ــدا.  ــە ئێران دێموكراتیــك و فێــدراڵ ل
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

پەیام بۆ هێزە ئازادیخوازەكانی سەرانسەری ئێران

هێز و الیەنە ئازادیخوازەكانی سەرانسەری ئێران!
هاوخەباتانی بەڕێز!

ــدا جارێكــی دیكــە پــێ لەســەر  ــە چواردەیەمیــن كۆنگــرەی خۆی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ل
ئــەو ڕاســتییە دادەگرێتــەوە كــە یەكێــك لــە هۆیــە ســەرەكییەكانی مانــەوەی كۆمــاری ئیســامی لــە 
ــە.  ــو ئۆپۆزیســیۆنی ئازادی خــوازی ئێران دای ــە نێ ــاوكاری ل ــی هاوئاهەنگــی و ه دەســەاڵتدا، نەبوون
ئــەوە لــە حاڵێك دایــە ئــەو ڕێژیمــە چ لــە بــواری نێونەتەوەیــی و چ لــە نێوخۆدا لەگــەڵ قەیرانێكی قووڵ 
بــەرەو ڕوویــە پێگەیەكــی ئەوتــۆی لــە نێــو كۆمەاڵنــی خەڵكــی واڵتەكەمانــدا نییــە. ئاژاوەگێڕییەكانــی 
كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســامی لــە ناوچــەدا، هەوڵــدان بــۆ دەست ڕاگەیشــتن بــە چەكــی ئەتۆمــی 
و ســەركوت و ســەرەڕۆیی نێوخــۆ ئەگــەری بەرەنگارییەكــی تونــد و تیــژی لــە بەرامبــەر ئــەم 
ڕێژیمــەدا زۆر كــردوە. لــە حاڵەتێكــی وادا ئەركــی هەمــوو هێــزە نیشــتمان پەروەركانی ئێرانــە بــەر 
ــە  ــی ب ــەك، كۆتای ــە وێرانەی ــران ببێت ــەدا، ئێ ــەو ڕێژیم ــی ئ ــژەی سیاســەتە چەوتەكان ــە درێ ــەوەی ل ل
تەمەنــی ئــەم ڕێژیمــە بێنــن. تەنانــەت ئەگــەر ئــەم ئەگــەرەش نەبــێ خەڵكــی ئێــران ناتوانــن تــا ســەر 

ئــەم ڕێژیمــە تەحەممــول بكــەن.
كۆنگــرەی چواردەیەمــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان لــە حاڵێكــدا كۆمــاری ئیســامی بــە 
دوژمنــی هاوبەشــی هەمــوو گەالنــی ئێــران و هێــزە ئازادی خوازەكانــی دەزانــێ، لــە حاڵێكــدا بــاوەڕ 
لــە ڕێگــەی  بــە دێموكراســی، مافــی مــرۆڤ، یەكســانیی ژن و پیــاو و چارەســەری كێشــەكان 
وتووێــژەوە و، ڕێزدانــان بــۆ پلۆرالیزمــی سیاســی بــە خاڵــی هاوبەشــی خەباتــی هێــزە ئازادی خــواز 
و خەباتگێڕەكانــی ئێــران دەزانــێ، جێگــەی پاتفۆرمێكــی هاوبــەش یــان هاوكارییەكــی پتــەو لــە نێــو 

ئــەو هێزانــەدا بــە بەتــاڵ دەبینــێ.
كۆنگــرە پڕكردنــەوەی ئــەم بەتااڵییــە بــە ئەركێكــی هەنووكەیــی دەزانــێ هــەر بۆیــە كومیتــەی 
ناوەندیــی هەڵ بژێــردراوی خــۆی ڕادەســپێرێ هەمــوو هــەوڵ و توانــای خــۆی لــە پێنــاوی پێك هێنانــی 
پاتفۆرمێكــی هاوبــەش یــان هاوكارییەكــی بەریــن لــە ئاســتی هێــزە ئازادی خوازەكانــی سەرانســەری 
ــەت  ــە قۆناغــی ئێســتادا و تەنان ــی پاتفۆرمێكــی هاوبــەش ل ــێ. مەرجــی پێك هێنان ــەكار بێن ــدا ب ئێران
بــۆ دڵنیابــوون لــە داهاتــووی سیاســیی ئێرانیــش گونجاندنــی مافــە نەتەوایەتییــەكان و دۆزینــەوەی 
ڕێگاچــارە بــۆ مەســەلەی نەتەوەیــی لــە ئێران دایە. كۆنگــرە وەبەرچاوگرتنــی جۆراوجۆریی نەتەوەیی 
لــە ئێرانــدا، دابین بوونــی مافــە نەتەوایەتییــەكان بــە زامنــی جێگیربوونــی دێموكراســی و یەكپارچەیــی 
ئێــران دەزانــێ، هــەر بۆیــە »دامەزرانــی كۆمــاری كوردســتان لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكــرات 
و فێدراڵــدا«ی وەك دروشــمی ســتراتێژیی حیــزب دیــاری كــردوە و جێگیربوونــی سیســتمێكی 
دێموكــرات و فێــدراڵ لــە ئێرانــدا لەســەر بناغــەی جۆراوجۆریــی نەتەوەیــی بــە ڕێگایەكــی گونجــاو 
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بــۆ پێكــەوە ژیانــی نەتەوەكانــی پێك هێنــەری ئێــران دەزانــێ.
هــاوكاری  ئــەو  پێك هێنانــی  لــە  ئێــران  سەرانســەری  ئازادی خوازەكانــی  هێــزە  ســەركەوتنی 
و هاوخەباتییــەدا لــە الیــەك هــەم هیــوا و هومێــدی ســەركەوتن بەســەر ڕێژیمــی كۆنەپەرســتی 
ــە ئێرانــدا دەبووژێنێتــەوە، هــەم  ــە نێــو دڵــی كۆمەاڵنــی خوازیــاری ئــازادی ل كۆمــاری ئیســامییدا ل
ــە الیەكــی دیكەشــەوە تــرس و دڵەڕاوكێــی  ڕێگــەی گەیشــتن بــەو ســەركەوتنە كــورت دەكاتــەوە. ل
خەڵكــی ئێــران و گەالنــی ئێــران لــە مــەڕ قەیــران و كێشــەكانی داهاتــووی پــاش كۆمــاری ئیســامی 

دەڕەوێنێتــەوە.
كۆنگــرە داوا لــە ئێــوە، هێــزە ئازادی خوازەكانــی سەرانســەری ئێــران دەكا بــۆ بەجــێ گەیاندنــی ئــەو 
ئەركــە پیــرۆز و هەنووكەییــە هەنــگاوی جــددی و خێــرا هەڵ بگــرن و لــە هیــچ هەوڵێــك بــۆ گەیشــتن 

بــەو مەبەســتە درێغــی مەكــەن.
ســەركەوتنتان لــە پێنــاوی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی ســەرەڕۆ و كۆنەپەرســتی كۆمــاری ئیســامی و 

جێگیركردنــی دێموكراســی و دابین كرانــی مافــی هەمــوو گەالنــی ئێرانــدا بــە ئــاوات دەخوازیــن.
***
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کۆنگرەی 1٥ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)جۆزەردانی ١٣90(

کۆنگــرەی 1٥ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕۆژانــی 2_٨ی جۆزەردانــی 1٣٩0 )2٣_2٩ی 
مــای 2011( لــە قــەاڵی دێموکــرات، بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە 

باشــووری کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٥:
1( خالیــد عەزیــزی )ســکرتێر(، 2( مســتەفا مەولــوودی، ٣( گواڵڵــە شــەرەفکەندی، 4( عومــەر 
باڵەکــی، ٥( خەدیجــە مەعــزووری، ٦( حەســەن قــادرزادە، 7( قــادر وریــا، ٨( کاوە ئاهەنگــەری،       
٩( د. ئاســۆ حەســەن زادە، 10( کوێســتان فتووحــی، 11( کەمــاڵ کەریمــی، 12( نەســرین حــەداد،           
1٣( برایــم  ئیبڕاهیمــی )زێوەیــی(، 14( ڕەحمــان پیرۆتــی، 1٥( خالید وەنەوشــە، 1٦( کەریم مەهدەوی 
)ســەقزی(، 17( عەبدوڵــا بەهرامــی، 1٨( حەســەن شــێخانی، 1٩( ئیقبــاڵ ســەفەری، 20( مســتەفا 

ــزادە.  شەڵماشــی، 21( ســەعید بەگ

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٥:
ســوارە،                        مەولــوود   )4 نوســرەتی،  کــورش   )٣ نــووری،  ســۆران   )2 چووکەڵــی،  برایــم   )1
٥( حەمەڕەســووڵ کەریمــی، ٦( مەســعود ڕەواندوســت، 7( هاشــم عەزیــزی، ٨( عومــەر شــاداب،     
٩( حەســەن ئەبرووزەنی، 10( ســمایل شــەرەفی، 11( ســۆهەیا قادری، 12( ســیامەک قەوی پەنجە، 

1٣( حەســەن حاتەمــی.
ــدی  ــەی ناوەن ــا کۆنگــرەی 1٦ ســێ ئەندامــی کۆمیت ــوان کۆنگــرەی 1٥ هەت ــە مــاوەی نێ ــی: ل تێبین
)ئیقبــاڵ ســەفەری، عەبدوڵــاڵ بەهرامــی و کوێســتان فتووحــی( وازیــان لــە ئەندامەتیــی کۆمیتــەی 
ــا کــە دواتــر جێگایــان بــە )کــورش نوســرەتی، ســۆران نــووری و ســمایل شــەرەفی(  ناوەنــدی هێن

پــڕ کرایــەوە.

ئەندامانی دەفتەری سیاسی:
1( خالیــد عەزیــزی، 2( مســتەفا مەولــوودی، ٣( کەمــاڵ کەریمــی، 4( عومــەر باڵەکــی، ٥( حەســەن 

قــادرزادە، ٦( قــادر وریــا، 7( مســتەفا شەڵماشــی.

ئەندامانی ڕاوێژکاری دەفتەری سیاسی:
1( عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، 2( حەسەن ڕەستگار، ٣( جەلیل گادانی، 4( حوسێن مەدەنی،

٥( فەتاح کاویان.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی:
1( عەلــی بداغــی، 2( هەژیــر عەبدوڵاڵپــوور، ٣( مەنســوور مروەتــی، 4( خدر)بــەگ( پاکدامــەن،      

٥( حەســەن خۆشــکەالم، ٦( ڕەحیــم محەممــەدزادە، 7( خالیــد حەســەن پوور.
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ئەندامانی کۆمیسیۆنی چاودێری لە پێڕەوی نێوخۆ
1( ئەحمەد نستانی، 2( مستەفا مەعرووفی، ٣( کوێستان گادانی، 4( هاشم ڕۆستەمی، 

٥( محەممەد ئیسماعیلی
***

به یاننامه  به بۆنه ی ته واوبوونی
کۆنگره ی پازده یه می حیزبی دێموکراتی کوردستان 

خه ڵکی خه باتگێڕی کوردستان!
تێکۆشه ران! ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

ئۆگرانی حیزبی دێموکرات له  کوردستان، ئێران و سه رانسه ری جیهان!    
بــه  خۆشــحاڵییه وه  ڕاده گه یه نیــن کــه  پازده یه میــن کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، 
دوانیــوه ڕۆی ٨ـــی جــۆزه ردان )2٩ی مەیــی 2011(، بــه  ســه رکه وتنه وه  کۆتایــی بــه  کاره  کانــی هێنــا.

هه لومه رجــی  لــه   تێکۆشــان  بــۆ  ئاماده کــردن  له ژێــر دروشــمی «خــۆ  پازده یــه م،  کۆنگــره ی   
نوێــی کوردســتان، ئێــران و ناوچــه دا« کاتژمێــری 10ی پێشــنیوه ڕۆی دووشــه ممه  2٣ـــی مــەی )2ی 
جۆزه ردانــی 1٣٩0( لــه  رێوڕەســمێکی تایبه تییــدا، ده ســتی پــێ کــرد. لــه  ڕێو ڕه ســمی کرانــه وه ی 
کۆنگــره دا، بێجگــه  لــه  ئه ندامانــی ڕێبــه ری و کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه  پێــڕه وی نێوخــۆ، نوێنه رانــی 
ئورووپــا،  جۆراوجۆره کانــی  واڵتــه   و  ئوســترالیا  کانــادا،  ئه مریــکا،  لــه   حیــزب  ڕێکخراوه کانــی 
نوێنه رانــی ئه ندامانــی حیــزب لــه  هه رێمــی کوردســتان و نوێنه رانــی کادر و پێشــمه رگه کانی حیــزب، 
ده یــان تێکۆشــه ری له مێژینــه ی دێموکــرات و ژماره یه کــی به رچــاو لــه  بنه ماڵه کانــی شــه هیدانی 
حیــزب، ئامــاده  بــوون. ئــه و ڕێوڕه ســمه  بــه  ســروودی نه ته وایه تیــی ئــه ی ڕه قیــب و ســاتێک بێده نــگ 
بــوون بــۆ ڕێــز گرتــن لــه  شــه هیدانی ڕێگــەی ئــازادی ده ســتی پــێ کــرد، پاشــان ســیمای ناســراوی 
دێموکــرات و تێکۆشــه ری له مێژینــه  کاک حه ســه ن ڕه ســتگار، بــه  و تارێــک کۆنگــره ی کــرده وه . ئــه و 
که ســایه تییه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  وتاره که یــدا، بــه  ئامــاژه  بــه  بارودۆخــی ناوچــه  و 
پێویســتیی قۆزتنــه وه ی ئاڵۆگــۆڕه کان بــه  قازانجــی پرســی کــورد، گرنگیــی کۆنگــره ی پازده یــه م لــه  
ــه دا خســته   ــه م پێوه ندیی ژیانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا و ئه رکــی به شــدارانی کۆنگــره ی ل

ڕوو.
پاشــان ســکرتێری گشــتیی حیــزب، ڕێــزدار خالیــد عه زیــزی، هه ڵبژارده یــه ک لــه  ڕاپۆرتــی سیاســیی 
کومیتــه ی ناوه ندیــی بــۆ کۆنگــره ی پازده یــه م پێشــکه ش کــرد. ڕاپۆرتــی سیاســیی کومیتــە ی ناوه نــدی، 
تیشــکی خســتبووه  ســه ر سیاســه تی جیهانــی و لــه م پێوه ندییــه دا خۆێندنــه وه ی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی لــه  بــاره ی کۆمه ڵێــک ئاڵوگــۆڕ و پرســی گرنگــی جیهانــی خســتبووه  ڕوو. لــه  پێوه نــدی 
له گــه ڵ ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاستیشــدا؛ ڕاپــۆرت، ئاڵوگۆڕه کانــی ئــه م دواییانــه ی واڵتانــی عه ره بیــی 

خســتبووە  بــه ر هه ڵســه نگاندن و لێکدانــه وه .
ــه   ــی ل ــە ی ناوه ندی ــه وه ی کومیت ــه وه  و لێکدان ــه ی خوێندن ــر پوخت ــزب، دوات ســکرتێری گشــتیی حی
بــاره ی گرنگتریــن ڕووداو و ئاڵوگۆڕه کانــی ئێــران و هەندێــک پــرس و کێشــه ی تایبــه ت بــه م واڵتــه  
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ــه م به شــه دا هه لومه رجــی سیاســیی  ــرد. ل ــه م ک ــی کۆنگــره ی پازده ی ــان و میوانان پێشکه شــی ئه ندام
ئێــران، پرســی نه تــه وه کان لــه  ئێرانــدا، بزووتنــه وه ی ســه وز، کێشــه ی ئه تۆمــی و دۆخــی مافــی 
مــرۆڤ له ژێــر ده ســه اڵتی کۆمــاری ئیســامییدا، هه روه هــا بارودۆخــی ئابووریــی واڵت ئاوڕیــان 
لــێ درایــه وه.  ڕاپۆرتــی سیاســیی پێشکه شــکراو لــه  الیــه ن به ڕێــز خالیــد عه زیــزی، به شــێکی گرنگــی 
ــه   ــووه  ســه ر پرســی کــورد ل ــۆرت چــوو ب ــه و به شــه دا ڕاپ ــوو. ل ــرا ب ــۆ پرســی کــورد ته رخــان ک ب
باشــوور، باکــوور، ڕۆژهــه اڵت و ڕۆژئــاوای کوردســتان و بــه  ئامــاژه  بــه  هەندێــک ڕووداو و گــۆڕان، 
ــه  به ره وپێشــچوون دایه  و زیاتــر  ــه  هه مــوو به شــه کان، پرســی کــورد ل ئــه و ئاکامــه ی گرتبــوو کــه  ل

ــه  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا. ــه  جــاران، قورســایی خســتۆته  ســه ر هاوکێشــه  جۆراوجــۆره کان ل ل
ته وه رێکــی دیکــه ی ڕاپۆرتــی پێشکه شــکراو لــه  الیــه ن ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان، ته رخــان کــرا بــوو بــۆ تیشــک خســتنه  ســه ر بارودۆخــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان. 
لــه م پێوه ندییــه دا سیاســه ته کانی کۆمــاری ئیســامی لــه  کوردســتان کــه  له ســه ر بنه مــای ســته م 
و هه اڵواردنــی نه ته وه یــی و ســه رکوت دامــه زراون، هه روه هــا باردۆخــی سیاســی، کۆمه الیه تــی، 

ئابــووری و فه رهه نگیــی ڕۆژهه التــی کوردســتان، تیشــکیان خــرا بــووه  ســه ر.
ــن  ــه  گرنگتری ــک ل ــۆ هه ڵســه نگاندنی کۆمه ڵێ ــدی ب ــەی ناوه ن ــی سیاســیی کومیت دوا به شــی ڕاپۆرت
هه ڵوێســته کانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  دوای کۆنگــره ی چوارده یــه م بــه  تایبه تــی لــه  

ــدا ته رخــان کــرا بــوو. دوو ئاســتی کوردســتان و  ئێران
کۆمیســیۆنی  گشــتییه وه ،  ســکرتێری  به ڕێــز  الیــه ن  لــه   ڕاپۆرته کــه   پێشکه شــکرانی  دوای  بــه  
په یامه کانــی کۆنگــره ی پازده یــه م، ڕاپۆرتــی خــۆی دایــه وه  بــه  کۆنگــره . بــه  گوێــره ی ڕاپۆرته کــه  
ــی  ــی حیزب ــره ی پازده یه م ــۆ کۆنگ ــه وه  ب ــی و بیانیی ــورد، ئێران ــه  دۆســتانی ک ــام ل ــه  70 په ی ــک ب نزی
ــه و به شه شــدا په یامه کانــی هــه ر دوو مه کته بــی سیاســیی  دێموکراتــی کوردســتان هاتبــوون. هــه ر ل
پازده یــه م  بــۆ کۆنگــره ی  نیشــتیمانیی کوردســتان  یه کیه تیــی  پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و 

خوێندرانــه وه .
دوانیــوه ڕۆی دووشــه ممه  2٣ـــی مــەی، لــه  دووهــه م دانیشــتنی کۆنگــره دا، هــاوڕێ قــادر وریــا 
لــه  بــاره ی کاروبــاری کومیتە کــه  و  لــه  الیــه ن کومیتــە ی ئاماده کردنــی کۆنگــره وه ، ڕاپۆرتێکــی 
چۆنیه تیــی پێکهاتنــی کۆنفرانســه کان و هەندێــک زانیــاری لــه  بــاره ی ته رکیبــی به شــدارانی کۆنگــره ی 
پازده یه مــه وه  پێشــکه ش کــرد و کۆمیســیۆنه  کارییــه  پێشــنیارکراوه کانی بــه  کۆنگــره  ناســاند کــه  
دیــاره  ئه ندامانــی کۆنگــره  دوای خســتنه  ڕووی ســه رنج و تێبینییه کانیــان ده نگیــان بــه و کۆمیســیۆنانه  

دا. 
دوای په  ســەندکردنی کۆمیســیۆنه کان، به شــدارانی کۆنگــره  ڕا و ســه رنجی خۆیــان لــه  بــاره ی 
ڕاپۆرتــی سیاســیی کومیتــە ی ناوه نــدی بــۆ کۆنگــره ی پازده یــه م ده ربــڕی و ڕاپۆرته که یــان بــه  

ڕه خنــه  و پێشــنیار و تێبینییه کانیــان ده وڵه مه نــد کــرد.
بڕگه یه کــی دیکــه ی کاری کۆنگــره ی پازده یــه م، بــاس لــه  کار و تێکۆشــانی حیــزب لــه  نێــوان دوو 
کۆنگــره ی چــواردە و پازده یه مــدا بــوو. به شــدارانی کۆنگــره  لــه  مــاوه ی چه نــد دانیشــتندا، بــواره  
جۆراوجۆره کانــی کار و تێکۆشــانی حیزبیــان هه ڵســه نگاند و بــه  ڕاشــکاوی، که موکووڕییه کانــی 
هێزه کانیشــیان  بــه   خاڵــه   و  پێشــکه وتنه کان  و،  ســه رنج  بــه ر  دایــه   بواره کانیــان  لــه   کام  هــه ر 
ده سنیشــان کــرد. هــاوکات کۆمیســیۆنه کانی ڕاپــۆرت و بڕیارنامــه ، کۆبه نــدی باســه کان و ئــه و 
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بابه تــه  گرنگانــه ی لــه  الیــه ن ئه ندامانــی کۆنگــره وه  خرابوونــه  ڕوو، ئامــاده  کــرد بــوو بــۆ ئــه وه ی لــه  
ــۆرت  ــه وه ی کۆمیســیۆنی ڕاپ ــن. دوای ئ ــره دا بیانگونجێن ــی کۆنگ ــی سیاســی و بڕیارنامه کان ڕاپۆرت
ــێ،  ــه  ڕاپۆرتــی سیاســییدا بگونجێن ــه کان ل ــه  جه وهه ریی به رعــۆده  بــوو ســه رجه م پێشــنیار و تێبینیی

ــرد. ــی په ســەند  ک ــه ی ناوه ندی ــی سیاســیی کومیت ــره  ڕاپۆرت کۆنگ
به رنامــه  بــه   چاوخشــاندنه وه   پازده یــه م،  کۆنگــره ی  ســه ره کییه کانی  کاره   لــه   دیکــه   یه کێکــی 
هه یئه تــی  ئــه وه ی  دوای  کۆنگــره دا،  کاری  به شــه ی  لــه م  بــوو.  حیزبــدا  نێوخــۆی  پێــڕه وی   و 
پێداچوونــه وه ی به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆ، ڕوونکردنــه وه ی خــۆی لــه  بــاره ی ده ســکارییه کان 
پێشکه شــی کۆنگــره  کــرد، کۆنگــره  لــه  چه نــد دانیشــتنی یــه ک بــه  داوی یه کــدا، گۆڕانــی پێویســت لــه  
ــۆرم و داڕشــتنه وه   ــه  ڕووی ف ــر ل ــڕه وی نێوخــۆدا کــه  زۆرت ــه  به شــه کانی به رنامــه  و پێ ــک ل هەندێ

بــوون، په ســەند کــرد.
کۆنگــره ی پازده یــه م، کاتێکــی پێویستیشــی بــۆ پێشکه شــکردنی ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری 
لــه  پێــڕه وی نێوخــۆ ته رخــان کــرد. لــه و به شــه دا به رپرســی کۆمیســیۆنی ناوبــراو، به ڕێــز کاک 
جه لیــل گادانــی، ئامــاژه ی بــه  کاره کانــی ئــه و کۆمیســیۆنه  لــه  نێــوان دوو کۆنگــره ی 14 و 1٥دا کــرد.

لــه  درێــژه ی کاره کانــی کۆنگــره دا، کۆمیســیۆنی بڕیارنامــه ، دوای بــاس و بیــروڕا گۆڕینــه وه ی 
گه یانــد.  کۆنگــره   په ســەندی  بــه   بڕیارنامــه ی  دوو  کۆنگــره وه ،  ئه ندامانــی  الیــه ن  لــه   پێویســت 
بڕیارنامــه ی یه کــه م کــه  پێوه ندیــی بــه  کار و تێکۆشــانی حیزبــی و پرســه  نێوخۆییه کانــه وه  هه بــوو. 
بواره کانــی  لــه   کــردوه ،  به رعــۆده   پازده یه مــی  کۆنگــره ی  هه ڵبژێــردراوی  ناوه ندیــی  کومیتــە ی 
بــه   دان  بایــه خ  بــه  مه به ســتی  هه روه هــا  پــه روه رده دا،  و  ڕاگه یانــدن  ڕێکخســتن،  دیپلۆماســی، 
ناوچه کانــی خــواروو و ســه رووی کوردســتان و گرنگــی دان بــه  تێکۆشــان لــه  نێــو کورده کانــی 
به ڕێوه یــان  و  بــکا  ئامــاده   پێویســت  به رنامــه ی  پــرۆژه  و  کوردســتاندا،  ڕۆژهه التــی  ده ره وه ی 
بــه رێ. دۆزینــه وه ی مێکانیزمــی گونجــاو بــۆ وه دیهێنانــی دروشــمی کۆنگــره  کــه  خــۆ ئامــاده  کــردن 
بــۆ تێکۆشــان لــه  هه لومه رجــی نوێ دایــه ، یه کێکــی دیکــه  لــه و ئه رکانه یــه  کــه  خراوه تــه  ســه ر شــانی 

ڕێبه ریــی حیــزب .
لــه  بڕیارنامــه ی سیاســیی په ســەند کراوی کۆنگــره ی پازده یه میشــدا، له ســه ر هــه ر دوو ئاســتی 
کوردســتانی و ئێرانــی، کۆمه ڵیــک بڕیــار به رچــاو ده کــه ون کــه  گرنگــی دان بــه  یه کگرتوویــی و 
هاوکاریــی نێــوان حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و ئێــران و بایــه خ دان 
بــه  شــێوه  جۆراوجۆره کانــی خه بــات بــه  گشــتی و بــه  تایبه تــی خه باتــی مه ده نــی و جه مــاوه ری، 
ده توانیــن بــه  نموونــه  ئاماژەیــان  پــێ بکه یــن. لــه  ئاســتی ناوچــه و  نێونه ته وه ییشــدا کۆمه ڵێــک بڕیــار 
بــه  په ســەند ی کۆنگــره ی پازده یــه م گه یشــتوون کــه  ڕوانگــه  و هه ڵوێســتی حیزبــی دێموکراتــی 

ــان ده ر ده خــه ن. ــی ناوچــه  و جیه ــه ر پرســه  گرنگه کان کوردســتان به رامب
پێویســته  بگوتــرێ لــه  ڕه وتــی کاری کۆنگــره دا، ده یــان په یــام کــه  لــه  حیــزب و ڕێکخــراوه  و 
که ســایه تییه کانی دۆســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه  بــۆ کۆنگــره  هاتبــوون، خوێندرانــه وه . 
کۆنگــره  چه ندیــن په یامیشــی بــۆ الیه نــه  جۆراوجــۆره کان نــاردوه  کــه  نێوه رۆکــی هــه ر هه موویــان، 
ــی  ــه  ڕۆژهه اڵت ــی کــورد ل ــی گه ل ــه  نه ته وه ییه کان ــا به ده ســتهێنانی ماف ــات ت ــه وه  له ســه ر خه ب پێداگرتن
کوردســتان و کۆتایــی هێنــان بــه  ده ســه اڵتی ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــوو.
کومیتــە ی  و جێگــری  ئه ســڵی  ئه ندامانــی  هه ڵبژاردنــی  پازده یــه م،  کۆنگــره ی  کاری  دوابه شــی 
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ناوه نــدی و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه  پێــڕه وی نێوخــۆ بــوو کــه  ئــه م بڕگه یــان لــه  
کاری کۆنگــره  لــه  ڕه وتــی ملبه مله یه کــی ســالم و دێموکراتیــک و دۆســتانه دا بــه  ســه  رکه وتنه وه  
ــره ی چــوارده ،  ــه ڵ کۆنگ ــه راو رد له گ ــه  ب ــازده، ب ــره ی پ ــه  کۆنگ ــرێ ک ــێ بگوت ــام. ده ب گه یشــته  ئه نج
ژماره یه کــی زیاتــر لــه  ژنــان و الوانــی بــۆ ئه ندامه تیــی ڕێبه ریــی حیــزب هه ڵبــژارد کــه  ئه مــه ش 
ئه گــه ر لــه  الیه کــه وه  نیشــانه ی بایــه خ دانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه  توێژه کانــی ژنــان و 
ــه  ســه رجه م باســه کان  ــان ل ــه ی الوان و ژن ــه  الیه کــی دیکــه وه  ئاکامــی به شــداریی چاالکان ــه ، ل الوان

ــوو. ــه دا ب ــه م کۆنگره ی ــی ئ و کاره کان
جێــگای ئاماژه یــه  کــه  لــه  یه که م ســه عاته کانی ٨ـــی جۆزه ردانــدا، کومیتە ی ناوه ندیــی هه ڵبژێردراوی 
کۆنگــره ، لــه  یه کــه م کۆبوونــه وه ی خۆیــدا، هاوڕێــی هێــژا، خالیــد عه زیزیــی بــه  تێکــڕای ده نــگ 
بــه  ســکرتێری گشــتی هه ڵ بــژارده وه . هــه ر لــه م کۆبوونه وه یــه دا، ئه ندامانــی ده فتــه ری سیاســیش 
هه ڵ بژێــردران. دواتــر ئــه م ئاڵوگۆڕانــه  لــه  دوا دانیشــتنی کۆنگــره دا بــه  ئاگاداریــی به شــدارانی 

کۆنگــره  گه یه نــدران کــه  له گــه ڵ خۆشــحاڵی و پێشــوازیی گه رمــی ئــه وان، بــه ره وڕوو بــوو.

ئۆگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ــه وه   ــد کــردن و پێداگرتن ــه  الیه کــه وه  ده رفه تێــک بــوو بــۆ ده وڵه مه ن ــه م ئه گــه ر ل کۆنگــره ی پازده ی
ــه وه  هه وڵێکــی  ــه  الیه کــی دیک ــرۆژه  و پره نســیپه  په ســەندکراوه کانی کۆنگــره ی پێشــوو، ل له ســه ر پ
بــه  کۆمــه ڵ بــه  به شــداریی نوێنــه ران و بژارده کانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه  مه به ســتی 
ــه  کــه   ــه م کۆنگره ی ــه  بــۆ قۆناغــی نوێــی تێکۆشــان بــوو. به ڵگه نامه کانــی ئ ــه م حیزب ئامــاده  کردنــی ئ
ــی کۆنگــره ی پازده یــه م ده ده ن، لــه   ــی باســه کان و هه ڵوێســته کان و بڕیاره کان ــۆ گرنگی شــایه دی ب
داهاتــووی نزیکــدا ده خرێنــه  بــه ر ســه رنجی دۆســتان و ئۆگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.

به ڕێوه چوونــی  بۆنــه ی  بــه   پازده یــه م،  کۆنگــره ی  هه ڵبژێــردراوی  ناوه ندیــی  کومیتــە ی 
ســه رکه وتووانه ی کۆنگــره ی پازده یــه م، پیرۆزبایــی لــه  ســه رجه م تێکۆشــه ران، ئه ندامانــی حیــزب و 
ئۆگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ده کا و هه مــوو ڕیزه کانــی حیــزب و ســه رجه م دۆســتان 
و دڵســۆزانی ئــه م حیزبــه  و خه ڵکــی کوردســتان بــه  گشــتی بــۆ پشــتیوانی لــه  ڕێبه ریــی حیــزب لــه  

جێبه جێکردنــی بڕیــار و ڕاســپارده کانی ئــه م کۆنگره یــه دا، بانگهێشــت ده کا.

کومیتە ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٣9٠/٣/9
٢٠١١/٥/٣٠

***
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ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتە ی ناوە ندی
بۆ کۆنگرە ی پازدە یە می حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢-8ی جۆزە ردانی ١٣90 )٢٣-٢9 مەیی ٢0١١(

سە رە تا
هاوڕێیانی خۆشه ویست!

ئه ندامانی به ڕێزی کۆنگرە 
ــوە بە شــدارییه کی  ــۆ ئێ ــن و ب ــان دە کە ی ــە گە رمــی بە خێرهاتنت ــە وە ب ــە ی ناوە ندیی ــەن کومیت ــه الی ل
ــی  ــره ی پازدەیەم ــان، کۆنگ ــۆ کۆنگرە کە م ــە دا و، ب ــە م کۆنگرە ی ــی ئ ــوو کاروبارێک ــه هە م ــه ل چاالکان

ــاوات دە خوازیــن.  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، زۆرتریــن ســە رکەو تن بــە ئ

دێموکراتــی  حیزبــی  کۆنگــرە ی چواردە یە مــی  بەســە ر  ســاڵ   ٣ لــە  زیاتــر  تێپە ڕبوونــی  پــاش 
کوردســتان، لــه کۆنگره یە کــی دیکــە دا لــه دە وری یــە ک کــۆ بووینــە وه بــۆ ئــه وە ی لــە بەرزتریــن و بــە 
دە ســە اڵتترین ئۆرگانــی حیزبیمانــدا، ئــاوڕ لــه تێکۆشــانی نێــوان ئــە م دوو کۆنگرە یــە  و سیاســە ت و 
ــی،  ــی نێونە تەوە ی ــه وەی هه لومه رجــی نوێ ــی لێکدان ــە ر ڕووناکای ــە ب ــە وه و ل هه ڵوێســتە کانمان بدە ین
ناوچــە، کوردســتان و ئێرانــدا و بــه دوای هە ڵســە نگاندنی ڕە خنە گرانــە و واقیعبینانــە ی خە بــات 
ــه ســێ ســاڵی ڕابــردوودا، بە رنامــە و سیاســە ت و  و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل

ڕێبــازی تێکۆشــانی لەمــە و دوامــان، دیــاری بکە یــن.
ــه دا،  ــە م کۆنگرەی بە ردە وامــی و به رە وپێشــچوونی تێكۆشــانی حیزبمــان و پێــک گەیشــتنە وە مان ل
بە رهە مــی کار و هە ڵســووڕانی ئە ندامــان و تێکۆشــە رانی ئــە م حیزبــه لــە ئاســتی جیــاواز و لــە 
مە یدانــی جۆراوجــۆر لــه مــاوە ی ســێ ســاڵی ڕابردوودایــە. لــه نێــوان کۆنگــرە ی 14 و 1٥دا، ئێمــە 
ــادا  ــی دنی ــە جۆراجۆرە کان ــە واڵت ــازاد و ل ــه کوردســتانی ئ ــی کوردســتان، ل ــە نێوخــۆی ڕۆژهه اڵت ل
ــن. ئە گــە ر  ــی کوردســتان بووی ــی دێموکرات ــی حیزب شــایە دی هە ڵســووڕانی تێکۆشــە ران و ئە ندامان
ئێســتا، ئێمــە خە رمانێــک لــە کار و تێکۆشــان و چاالکــی و به رە وپێشــچوون و دە ســکەو تی سیاســی، 
ــە ی  ــە و هه واڵن ــن ل ــدا دە بینی ــە کارنامــەی ٣ ســاڵی ڕابــردووی حیزبمان ته شــکیاتی و دیپلۆماتیــک ل
دەزانیــن کــه هاوڕێیانمــان بەبــێ ســڵکردنە وە لــە تێچــوو و نرخە کانیــان، داویانــن . هــە ر بۆیــه 
ئیجــازە دە خوازیــن بــه نوێنه رایە تیــی هه مووتــان ڕێــز و پێزانیــن و ســاڵوی ئە مەگناســی پێشکە شــی 
هه مــوو ئــە و کەســە دڵســۆزانە بکە یــن کــە بــە هە وڵــی بێ وچــان و تێکۆشــانی لە خۆبردووانــە، کاری 
حیزبــی و ئە رکــی خە باتگێڕانــە و بڕیــار و ڕاســپاردە کانی کۆنگــرە ی چوارە دیە میــان جێبە جــێ 
ــدا، شــە کاوە  ــه جۆراجۆرەکان ــە مە یدان ــی کوردســتانیان ل ــی دێموکرات ــی حیزب ــااڵی خە بات ــرد و ئ ک
ڕاگــرت. بــە تایبە تــی جێــی خۆیەتــی لــە م کۆنگرە یــە دا بــە ڕێــزە وە یــادی هاوڕێیانیــک بکە ینــە وە کــە 
لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا شــە هیدبوون یــان مااڵوایییــان لــە ژیــان کــرد و ئێســتا بەداخــه وە 
ــدی  ــە ی ناوە ن ــی، ئە ندامــی جێگــری کومیت ــه ر زە مان ــی نە مــر جە عف ــه هاوڕێ ــن. لەوان ــدا نی ــە نێومان ل
کــە لــە 17ی بانە مــەڕی 2 ســاڵ لە مــە و بــە ر بــە نە خۆشــی کۆچــی دوایــی کــرد و بــە جێــی هێشــتین. 
ڕێــگای جێبە جێکردنــی  لــە  لــەو ماوە یــەدا،  تێکۆشــە رانی حیــزب  بە وەجتریــن  لــه  ژمارە یەکیــش 
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بڕیــار و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرە ی چواردەیە مــدا و یــەک لــه وان حــوزووری ڕاســته خۆ لــە نێــو 
کۆمە اڵنــی خە ڵکــی ڕۆژهە اڵتــی کوردســتاندا، گیانیــان بە خشــی. تێکۆشــە ری لەمێژینــە شــێخ غە ریــب 
ــی( و،  ــزه عە بدوڵاڵه ــزه ســارتکەیی )هە م ــرات هە م ــدەی بە وە جــی دێموک حە ســە نی، کادر و فە رمان
هاوڕێیانــی بەنــرخ قــادر نە زمــی، قــادر قــادری، محە ممــەد نە دیمــی و بێهــروز ڕەزانــژاد کــه لــە ســێ 
به رە وڕووبوونــە وە ی نابە رامبــە ر لە گــه ڵ بە کرێگیراوانــی کۆمــاری ئیســامی لــه قوواڵیــی خاکــی 

ــە م شــە هیدانەن. نیشــتماندا گیانیــان بەخشــی، ل
لــە ڕە وتــی خە باتــی نهێنــی و جێبه جێکردنــی کار و ئە رکی حیزبی و نیشــتمانپە روەرانه کۆمەڵێکیش 
لــە هاوڕێیانمــان تووشــی گیــران و بە ندیخانــه یــا ڕاکــردن و دەربــه دە ری بــوون کــە هــەر لێــرە وە 
ســاڵو بــۆ خۆڕاگــری، بــاوەڕی بــە رز و ئیــرادە ی پتەو یــان دە نێریــن. ســاڵو لــە شــەهیدان و بە ندییــە 
سیاســییە کان و بنەماڵــه ســە ربە رزە کانیان. هەروە هــا ســاڵو لــه خە ڵکــی خەباتگێــڕ و ئازادیخــوازی 
کوردســتان کــه پشــتیوانی و خۆشە ویســتییان بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و تێكۆشــه رانی، 

ســە رمایه ی به نــرخ و دڵگە رمیــی ســەرکیمان لــە درێــژەدان بــە خە بــات و تێکۆشــاندا بــووە . 

ئەندامانی به ڕێزی کۆنگرە!
هــە روا کــه بۆخۆشــتان کــە م و زۆر و دوور و نزیــک ئــاگادارن، بــە دوای چه ند مانگ بە رنامە ڕێژی 
لــە  کۆنفرانســەکان  بە ڕێوە بردنــی  و  کۆنگــرە  ئامادە کردنــی  مە بە ســتی  بــە  بــەردە وام  کاری  و 
کوردســتان و دە رە وەی واڵت و ئەنجام دانــی باســە سیاســی و ته شــکیاتییەکان و هە ڵبژاردنــی 
نوێنه رانــی کۆنگــرە لــە کەشــوهەوایە کی دێموکراتیکــدا، ئێســتا نوێنە رانــی ڕێکخراوەکانــی حیــزب لــه 
هە رێمــی کوردســتان، ئورووپــا، ئه مریــکا، کانــادا و ئوســترالیا، لــەم کۆنگرە یــە دا ئامــادە ن. بەداخــە وه 
ئــه م جــارە ش بــە هــۆی هە لومه رجــی پۆلیســی و ئەمنیەتیــی زاڵ بەســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا 
بە شــدارکردنی  لــه  حیــزب،  نهێنیــی  تە شــکیاتی  ئە ندامانــی  گیانــی  پاراســتنی  بــه  و، ســه بارە ت 
کە ســانێک لــە نێوخــۆی و اڵت لــەم کۆنگرەیــە دا، خۆمــان پاراســتوە. بــەاڵم دڵنیایــن بــە م هۆیــە وە 
کــە هە موومــان دەزانیــن کــە مە یدانــی ئە ســڵیی خە باتــی حیزبــی ئێمــە، ڕۆژهە اڵتــی کوردســتانە و، 
ئامانجــی ســە رە کیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، بە دە ســتهێنانی مافــە نەتە وەییە کانــی گە لــی 
کــورد لــەم بە شــە ی نیشــتمانە کە مانە، لێکدانــەوە ی هە لومە رجــی گشــتیی ڕۆژهە اڵتــی کوردســتان و 
بــاس لــه پێداویســتییە کانی گــوڕ و تیــن بە خشــین بــە خە بــات لــە وێ، کاکڵــە و تــە وەری ســە رەکیی 

ــێ. باســە کانمان دە ب

هاوڕێیانی تێکۆشە ر!
ــە  ــان ب ــه جیه ــوە ک ــک هات ــدا پێ ــە کاتێک ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی پازدە یەم کۆنگ
ئە وانــە ی  ناوچە شــدا،  ئــە م  نێــو و اڵتانــی  لــە  و  تایبە تــی  بــە  نێوە ڕاســت  گشــتی و ڕۆژهە اڵتــی 
کوردســتانیان بە ســە ردا دابــە ش کــراوە، بــە رەوڕووی ڕووداو و ئاڵوگــۆڕی گرنــگ بوونەتــەوە. 
شــەپۆلی دێموکراســیخوازانه ی و دژایەتیــی دیکتاتــۆری و بێــدادی، ئێــران و سەرانســەری  ناوچــه ی 
و  ناوچــە  گۆڕانەکانــی  و  ڕووداو  گرتۆتــە وە.  ئه فریقــای  باکــووری  و  نێوە ڕاســت  ڕۆژهە اڵتــی 
ــەوە و  ــی ڕە وای نەت ــۆ خەبات ــاو ب ــی گونج ــر و بە ســتێن و دە رفە ت ــە ســە ر یە کت ــان کار دەکە ن جیه
ــە  ــە نە تــەوە کان ل چیــن و توێــژی جۆراوجــۆر دە خولقێنــن. بــە اڵم ئاشــکرایە کــە پشــکی هــە ر کام ل
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ئاکامەکانــی ئــە و گۆڕانانــە ی هــە ر ئێســتا ڕوو دە دن یــان بەڕێــوە ن، بە ســتراوە تە وە بــە چۆنیە تیــی 
خوێند نــە وە ی ڕووداو و گۆڕانــە کان و جــۆری خــۆ ئامادەکــردن بــۆ ڕووبه ڕووبوونــە وە لەگەڵیــان 
بــە قازانجــی خۆیــان. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک هێزێکــی دیــاری  و قۆســتنە وە یان 
ــی  ــە ڕۆژهە اڵت ــورد ل ــی ک ــی گەل ــی ڕزگاریخوازی ــی و خە بات ــە وە ی نە تەوەی ــە بزووتن شــوێن دانە ر ل
ــان  ــێ کــە کاری ــە هه ب ــەم ڕووداو و ئاڵوگۆڕان ــۆ ئ ــە وە ی خــۆی ب ــه و لێکدان ــێ ڕاڤ کوردســتاندا، ده ب
کردۆتــە ســە ر هە لومە رجــی نێوخۆیــی و ناوچە یــی و نێونەتە وەیــی، بــۆ ئــەوەی لە بــەر تیشــکی 
ــەم  ــەو دوای خــۆی ل ــازی تێکۆشــانی لەم ــدا، سیاســەت و ڕێب ــن ئاڵوگۆڕە کان ــە وە ی گرنگتری لێکدان
ــەدا،  ــران و ناوچ ــی کوردســتان، ئێ ــۆ تێکۆشــان لــه هە لومە رجــی نوێ ــکا و ب ــاری ب ــە دا دی کۆنگرەی
ــی ئــە و ڕووداو و  ــە گرنگترین خــۆی ئامــادە بــکا. هــە ر بۆیــه لــە م ڕاپۆرتــە سیاســییەدا ئاوڕێــک ل
ئاڵوگۆڕانــه لــە ئاســتی نێونەتە وەیــی، ڕۆژهە اڵتــی نێوە ڕاســت، کوردســتان و ئێرانــدا دە دینــە وە:

سیاسە تی جیهانی
ناســنامە خوازانە ی ڕوون  ماهیە تێکــی  ئە گە رچــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  خە باتــی 
شــوێنە واری  لــە  بێ بــەری  و  دابــڕاو  بــە اڵم  هە یــە،  دیاریکــراوی  ده ڤە رێکــی  بــه  پێوە ندیــدار  و 
لــه  پێشــوە چوون و ئاڵوگۆڕە کانــی جیهانــی ســە ردە م نییــە. هە ڵکە وتنــی مە یدانــی ئــە و خە باتــه 
ناوچە یە کــی جیهانــدا )ڕۆژهه اڵتــی نێوە ڕاســت( کــە بــە هــۆی گرینگیــی ژێئۆپۆلیتیکــی، هە میشــە 
ناوە نــدی قورســایی )مرکــز ثقل(ـــی سیاســەتی نێودە وڵە تــی بــووە، نوخبەکانــی خە باتــی کــورد 
بــە رە وڕووی ئــە و زه روورەتــە  دە کاتــە وە کــە ڕوانیــن و خوێندنە وەیــان بــۆ بازنــه فراوانە کانــی بــاس 
و خــواس و مشــت و مــڕی سیاســی لــه جیهانــدا هە بــێ هە تــا لــە خۆیــان و کۆمە اڵنــی خە ڵکــی ڕوون 
بکە نــە وە کــە قۆناغــی ئێســتای ئــە و خە باتــه دە کە وێتــه کوێــی ئــە و ڕەوت و ئاڵوگۆڕانــە. ئە مــە جیــا 
لــە وە کــه حیزبــی ئێمــە هە میشــە پێوەندییــە نێونە تە وەییــە کان و دیپلۆماســیی حیزبیــی بــه یە کێــک لــە 
مەیدانــە گرینــگ و بە نرخه کانــی خە بــات و تێکۆشــانی خــۆی زانیــوە و بایــه خ و مایــە ی بــۆ دانــاوە. 
وە رددانــە وە ی هە مــوو ئــە و ئاڵوگۆڕانــە ی لــە نێوان دوو کۆنگرە ی چواردە و پازدە ی حیزبە کە ماندا 
لــە سیاســە تی جیهانییــدا هاتوونــە پێــش لــە مە بە ســت و دە رە تانــی ئــە م ڕاپۆرتــە سیاســییە بــەدوور 
و بــه دەرە. هــە ر بۆیــه ئامــاژە کان لــە و پێوە ندییــە دا بــۆ چە نــد بوارێــک تەرخــان دەکه یــن کــە بــە 
جۆرێــک لــە جــۆرە کان دە توانــن شــوێنە وار لەســە ر بارودۆخــی خە باتــی گە لەکە شــمان دابنێــن و یــان، 
بە هــۆی پێوە نــدی و بایە خــی جەوهە رییــان پێویســتە حیزبــی ئێمــە لــە ڕوانگــە و هە ڵوێســتە کانی 

خۆیــدا جێگایــان بــۆ بکاتــە وە.

قووڵبوونی گۆڕانی ساختاری لە پێوە ندییه نێودە وڵەتییە کاندا
هەمــوو ئــەو گە شە ســە ندنە سیاســییە ی لــە پێوە ندییــە نێونە تە وە ییە کانــی چە نــد ســاڵی دواییــدا 
ڕووی داوه، تە عبیــر لــە قووڵبوونــە وە ی ئــە و گۆڕانــه ســاختارییە دەکا کــە لــە نە زمــی جیهانیــی پــاش 
ســە ردەمی شــە ڕی ســارددا هاتۆتــە  پێــش. واقعیە تــی دۆخــی نوێــی پێوە ندییــە نیودەوڵە تییــە کان -کــە 
بــە  پێــی ڕوانگــە کان جــاری وایــە دە خرێتــە خانــە ی تاکجە مســەری و جــاری واشــە بــە فرەجە مســە ر 
لــە قە ڵــە م دە درێ- هەڵگــری هێندێــک ئە ســڵی بنه ڕە تییــە کــە هــە ر لــە و کاتــە دا کــە پێچە وانــه ی 
یە کتــرن، دەتوانــن ببنــە هــۆکار و به رە نجامــی یە کتریــش. ئــە وە ی ئەمــڕۆ لــە بــواری مامە ڵــە ی 
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نێونە تە وە یــی لەگــە ڵ کێشــە و دیاردەکانــدا دە بینــرێ لــە الیــەک ئاڵــۆزی و پــە ڕش و بــاڵوی و 
ــک  ــی النی کە مێ ــۆ پێکهێنان ــان ب ــی بێ وچ ــە ش هەوڵ ــی دیک ــە  الیە ک ــە دا و ل ــە و مامە ڵە ی ــە زی ل المە رک

ــە.  ــە و پێوەندییەدای ــە زم و هە ماهە نگــی ل ــە سەنتەرســازی و ن ل
ئیتــر  زلهێــزەکان،  ئیدئۆلۆژیکــی  ڕووبە ڕووبوونــە وە ی  دە ورانــی  بــە  پێچە وانــە ی  ئە مــڕۆ 
فۆرموولێکــی ســادە کەرەوەی قە یــران و ملمانێــکان لــه گۆڕێــدا نییــە. کێشــە محە للییــە کان زۆرتــر لــه 
ڕووی پارامێتــرە هە رێمییە کانــی تایبــەت بــه هــە ر کە یســێک و لەســە ر بنە مــای بە رژە وه ندیــی هــە ر 
ــان پــێ دە درێتــە وە؛ بــۆ پرســه هە مە الگیرەکانیــش  جــارە بــە جۆرێکــی ده ســەاڵته گــە ورەکان واڵمی
زۆر جــار کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی تەنانــەت لــە گەیشــتن بــە ڕێکەوتنێکــی النی کەمیــش دادە مێنــێ. لــە 
هە مــان کاتــدا بــە اڵم ڕێکخــراوی نەتــە وە یەکگرتــووە کان و ناوەندکانــی تــری هە ماهە نگیــی سیاســی 
ــات  ــان -تە ن ــەڕ؛ دەوڵەت ــە ســەر گ ــە کەوتوون ــە شــێوەیەکی بێ وێن ــان ب ــوان دە وڵە ت ــی نێ و ئابووری
ئە وانــە ی وا خە نیمــی مێژوویــی یەکتــرن- لــە هــە ر کاتێــک زیاتــر ئیســتعدادی دانوســتان و ســازان 
ــە خــە رج  ــدا ب ــە پێوە ندییەکانیان ــی ل ــر ئارمانگه رای ــە هــە ر کاتێــک کە مت ــان نیشــان دەدن و ل ــە خۆی ل
دە دن؛ لــە ئاســتی ناوچه ییشــدا جە مســە رە کانی هاوپێوە نــدی و هاوگونجــی )کــە یە کیەتیــی ئورووپــا 
پە رە ئه ســتاندنی  قووڵبوونــەوەدان.  و  زیادبــوون  لــە  ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  ســە رکە تووترینیانە( 
سە رســووڕهێنە ری ڕۆڵ و پێگــەی هێندێــک دەوڵە تــی وە ک چیــن بــە  تایبە تی لە مە یدانی ئابوورییدا و 
ئیدیعــای هێندێــک ده وڵە تــی گــە ورەی جیهــان ســێهەمی بــۆ وە رگرتنــی کورســیی ئە ندامە تیــی دائیمیــی 
ــی  ــر لــە ڕە وت ــەن کــە تەعبی ــۆکار و دە رکەو تان ــی ئــە و ه ــا نموونەگە لێک ــی ئاســایش تە نی ئە نجومەن
ــە ی  ــە و تایبە تمە ندییان ــی دە کــە ن. زۆر ل ــە ری جیهان ــە رە ســە رە کییەکانی ڕکە ب ــە فرە ییــی ئە کت ڕوو ل
بە رژە وە نــدی  )بێ ســە رەوبە رە یی،  نێونە تە وە ییــە کان  پێوە ندییــە  واقعگە رایانــەی  خوێندنــە وە ی 
وە ک تەنیــا بزوێنــە ری کــرداری دەوڵەتــان، ... هتــد( هێشــتا هــەر بــە سیاســە تی جیهانییــە وە دیــارن، 
بــە اڵم پێکــەوە گرێدراویــی ئە مــڕۆی زیاتــری کۆمەڵگــە مرۆڤییــە کان و الوازبوونــی نە خشــی بە جیــای 
دەوڵەتــان هانــدەرن هەتــا ئــەوان )تەنانــەت زلهێزەکانیــش( قەناعــەت بــەوه بێنــن کــە ئیــدی قازانجیــان 
لــە نەهادگــەری و چارە ســە ری کێشــە کان لــە چوارچێــوە ی ڕێکخــراوە نێونە تە وە یییە کان دایــە، نــەک 

لــە یە کایە نــە  ڕە وی و جوواڵنــەوە لــە دە رە وە ی نۆرمــە هاوبە شــە کاندا. 
ــە جــاران دابــه ش بــووە، بــه اڵم  ــە یــە ک کە المــدا جیهانــی ئە مــڕۆ بــە شــێوە یەکی زۆر ئاڵۆزتــر ل ل
لــه جــاران به هێزتــره.  لــه و کاتــه دا وشــیاری و پۆتانســییه لی یه کده نگــی و هاوهه نــگاوی  هــه ر 
بــۆ  دواییــدا  ســاڵه ی  چه نــد  لــه م  هاوبــه ش  پره نســیپی  و  بڕیــار  کۆمه ڵێــک  په ســەندکرانی 
ڕووبه ڕووبوونــه وه ی هێندێــک پــرس و کێشــه ی ســنوور به زێــن و جیهانگیــری وه ک ئــەو قە یرانــه 
داراییــە کە م وێنە یــەی ئابووریــی جیهانــی شــل کــردە وە و پێویســتیی ئە کتیــڤ کردنــە وەی نە خشــی 
ــازاڕی ئازادیــش ســە لماندە وە؛  ــی هــه رە الیە نگــری ب ــە دەوڵە تان ــه ت ب ــدا تە نان ــە ئابووریی ــە ت ل دە وڵ
گەیشــتن بــە ڕێککە وتنێکــی تــازە و بــە نێــوە رۆک ســە بارە ت بــە و هە نگاوانــە ی پێوســتە لــە پێوە نــدی 
ــە ر لە ســە ر زۆر پرســی  ــژی بنیاتن ــار و ڕاوێ ــا بڕی ــە وە، هەروەه ــی کە شــدا هە ڵبگیرێن ــە ڵ گۆڕان لەگ
تــری وە ک تێرۆریــزم، گە شــە کردنی پایــە دار، ئە منیە تــی خۆراکــی، قه یرانــی وزە ، ... هتــد، هە مــووی 
ئــەو ڕاســتییە دە گە یە نــێ کــە ئە مــڕۆ ئیــدی مــە ودا و درزی نێــوان نە زمــی نێوخۆیــی و اڵتــان و 
نە زمــی جیهانــی لــه کاڵبوونە وەدایــە. جگــە لــە وە، پــە رە گرتنــی نەخشــی )چ بــاش چ خراپ(ـــی 
ئەکتــە رە غە یــرە دە وڵە تییــە کان لــە مە یدانــی سیاســە تی جیهانییــدا و بارســتایی بیــروڕای گشــتی 
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بــە تایبــە ت لــە ســایە ی تێکنۆلــۆژی گە یانــدن و ڕاگەیانــدن )بــۆ وێنــە لە قاودانەکانــی ویکیلیکــس کــە 
ڕوخســارە شــاراوە کانی دیپلۆماســیی نێودە وڵە تیــی دە رخســت(، لــە هە ڵســەنگاندنی کۆتاییــدا بــە 

ــن. ــی نی ــە ری بیامونازعــی سیاســەتی جیهان ــە ئە کت ــی دیک ــان چی ــە دە وڵە ت ــە ک ــای ئە وە ی مان
بارودۆخــی  بــۆ  ئیدئۆلۆژییە کانــە وە  ســنووربە ندییە   بە رتە ســکی  دە القــە ی  لــه  ئێمــە  حیزبــی 
نێونە تەوەیــی ناڕوانــێ و تێ دە کۆشــێ تــا ئــە و جێگایــە ی دە کرێ بە پراگماتیســمە وە پۆتانســییە لە کانی 
ــە ی گە لە کە مــان هە ڵســە نگێنێ.  ــە وەی حە قخوازان ــە قازانجــی بزووتن ــای دەرە وە دا ب ــە دنی ئاڵوگــۆڕ ل
شــتێکی کــه پێویســتە جه ختــی لە ســە ر بکه یــن ئه وەیــە کــە ئێمــە وەک بە شــێک لــە بزووتنە وە یە کــی 
ئــازادی و  بــوون و قووڵبوونــە وە ی  بە رژە وە ندیــی جێگیــر  لــە  ئــەوە  خوازیــاری دێموکراســی، 
ــه رادا  ــە اڵم نە هادگ ــی پەســەند ب ــە ئاقارێکــی فرە ی ــی ب ــن کــه سیاســەتی جیهان دێموکراســییدا دە بینی
مانــۆڕی یەکایە نــە و بێ پە روایانــە ی  بە رتە ســک بوونــە وە ی مە یدانــی  مایــە ی  ببێتــە  کــە  بــڕوا 
ــر  ــا زیات ــە و باوە ڕه دایــن هە ت ــدا، چونکــه ل ــە هــە ر دوو ئاســتی نێوخۆیــی و نێونە تە وەیی ــان ل ده وڵەت
دەوڵە تــان ناچــار بــن لــه چوارچێــوە ی قانوونمە ندیــی نێونە تە وە ییــدا بە رپرســیار بکرێــن، ڕە فتــاری 

ــێ. ــر دەب ــدا واڵمدەرە ت ــک و باش حوکمڕانی ــه ویســتی خە ڵ ــن ل ــواری ڕێزگرت ــە ب ــی وان ل نێوخۆی

دۆسییە کانی پێوەندیدار به ئە منیە تی نێونە تە وە یی 
یە کێــک لــە و بە ســتێنانە ی لــە بــە راورد لە گــه ڵ ڕابــردوو هاودە نگــی و هاوهە نگاوییە کــی باشــی 
ــە . الیە نێکــی  ــە وە دیــوە، ئەمنیە تــی جیهانیی ــە  تایبە تــی زلهێزە کانــی بە خۆی کۆمە ڵگــەی نێودەوڵە تــی ب
گرینگــی ئــه م مە ســە له یە ڕە وتــی داماڵینــی چە کــە کۆمە ڵکــوژە کان بــە  تایبەتــی چە کــی ناوکییــە 
کــە  زیاتــر لــە دوو دە هە یــە هــە ر دوو زلهێــزی پێشــتر نە یــاری یەکتــر واتــە ئە مریــکا و ڕووســیە ی 
ــە وە ی  ــە مە بە ســتی کە مکردن ــە دا ب ــە م دواییان ــوێ ل ــی ن ــە ک. پە ســەندکرانی پە یمانێک ــە وە ی گە یاندۆت
جبە خانــه ناوکییە کانــی ئــە م دوو و اڵتــە، تازەتریــن ئە ڵقــە ی زنجیــرە هەوڵــی سیاســی و قانوونــی لــە و 
پێوە ندییه دایــه کــه ده بــێ وه ک درێــژه ی ڕه وتێکــی هه رچه نــد ناکافــی، بــه اڵم گرینــگ و هیوابه خــش 
بــۆ داهاتــووی مرۆڤایه تــی لــه قه ڵــه م بــدرێ. لێــک نزیکبوونــه وه ی ڕووســیە و ڕۆژئــاوا کــه ته نــات 
بۆتــه هــۆی ئــه وه کــه ڕووســیە به شــداری لــه پــرۆژه دیفاعییه کانــی ناتۆشــدا تاوتــوێ بــکا، مــادام لــه 
گرژیــی نێــوان ئــه م جه مســه رانه کــه م ده کاتــه وه شــتێکی موســبه ته بــه مه رجێــک ئــه م هاوپێوه نــدی 
و هاریکارییــه و هاوپێوه نــدی و هاریکارییه کانــی دیکــه ی لــه م چه شــنه له ســه ر حیســابی مافــی 

ــن.  ــه ئه نجــام نەد رێ ــه م ده وڵه تان ــووزی ســوننه تیی ئ ــر نف ــی ناوچــه ی ژێ گه الن
ــه وه  ــی ناوکیی ــه چه کوچۆڵ ــراو ب ــه په ره ئه ســتاندنی جیهانێکــی ته ن ــن ب ــه ســۆنگه ی به رگرت ــه ر ل ه
جێــی خۆیه تــی وه ک دیارده یه کــی موســبه ت و نــوێ ئامــاژه بــه هاوهه ڵوێســتیی النی کــه م نیســبیی 
چیــن و ڕووســیە لــه چوارچێــوەی ئــه و بڕیارنامانــه دا بکه یــن، کــه ئه نجومه نــی ئاســایش لــه و 
ماوه یــه دا بــه هــۆی هــاوکاری نه کردنــی جیــددی له گــه ڵ ئاژانســی نێونه ته وه یــی وزه ی ناوکــی 
و نه دانــی دڵنیایــی ســه باره ت بــه ئاشــتیخوازبوونی پرۆگرامــه ناوکییه کانــی، بــه دژی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێرانــی په ســەند کــردوون. شــتێک کــه لێــره دا پێویســته جه ختــی له ســه ر بکه یــن ئه وه یــه 
کــه ئیــدی کۆمەڵگــەی نێوده وڵه تــی ده بــێ دان بــه وەدا بنــێ کــه لــه و بــواره دا له گــه ڵ ئێــران بــه خاڵــی 
کۆتایــی گه یشــتوه و هــه ر چه شــنه گرینگــی دانێکــی زیاتــر بــه ڕاپۆرتــه گوماناوییــه کان یــا هــه ر جــۆره 
ــەڵ مەســەلەی ئاڵوگــۆڕی  ــدی لەگ ــە پیوەن ــاری ئیســامی ل ــی کۆم ــه مانۆڕه کان ــه ب بواردانێکــی دیک
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ســووتماکی وزه خانــه ئه تۆمییــه کان و ده ســپێکرد نه وه ی وتووێــژه کان، لــه پێشکه شــکردنی کاتــی 
زیــادی بــه و ڕێژیمــه و البردنــی ســه رنجی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی له ســه ر ئــه و مه ســه النه ی 
مامه ڵــه ی  نوێــی  قۆناغــی  ناکه وێتــه وه.  لــێ  شــتێکی  الوه  بــه و  گرینگتــرن،  ئێــران  خه ڵکــی  بــۆ 
نێوده وڵه تــی له گــه ڵ دۆســییه ی ناوکیــی ئێــران نابــێ لــه خانــه ی نه زۆکــی دیله مــای )یــان چاوپۆشــی 
و ســازان له گــه ڵ ڕێژیمــی ئێــران، یــان ســزادانی خه ڵکــی واڵته کــه بــه  هــۆی گه مارۆکان(ـــدا قەتیــس 
بمێنێتــەوە. بەڵکــوو پێویســتە وێــڕای ئامانــج گرتنــی خــودی ڕێژیــم )لەگــەڵ هەمــوو ســەختیی لێــک 
جیاکردنەوەیەکــی لــەم چەشــنە لــە بــواری گەمارۆکانــدا(، ئــه و دۆســییه یه بــه دۆســییه  ی دێموکراســی 
و مافــی مــرۆڤ لــه و واڵتــەدا ببه ســترێته وه. ئــه و کاته یــه کــه پشــتیوانیی بێ پــه رده و به کــرده وه لــه 

خه باتــی ئازادیخــوازی ده توانــێ وه ک ته واوکــه ری مامه ڵــه ی ئه منیه تــی به رهه مــی هه بــێ. 
ــه  ــه و جــۆره ل ــی ئ ــه تایبه ت ــزم و ب ــەدژی تێرۆری ــات ب ــی خه ب ــه ی ئاسایشــی جیهان ــی دیک بوارێک
توندوتیژیــی کوێــره کــه له ســه ر به ســته ری بنیاتگه رایــی ئیســامی دروســت بــووه و لــه م چه نــد 
ســاڵه ی دواییــدا بــه  شــێوه یه کی پێشــتر نه دیتــراو به رۆکــی مرۆڤایه تیــی گرتــوه. ســه ره ڕای هه مــوو 
ــی  ــه لەســه ر ئاســتی جیهان ــه م دیارده ی ــەدژی ئ ــردوودا ب ــه ده ســاڵی ڕاب ــه ی ل ــه و هــه وڵ و هیمه ت ئ
دراوه، هێــزی زه بــه ر  وه شــاندنی ئــه م جــۆره لــه تێرۆریــزم کــه م و زۆر وه ک خــۆی مــاوه و ته نانــه ت 
چاودێــران و ده بیرخانــه ڕه ســمییه ده وڵه تییه کانیــش لــه ســه ر ئــه وه کۆکــن کــه بــه کوژرانــی ئوســامه 
بێــن الدن ڕێبــه ری ئه لقاعیــده ش هــه ر نه بــێ لــه کورتخایه نــدا شــتێک لــه مه ســه له که ناگــۆڕدرێ. لــه م 
بــار  ه وه ئێمــه قه ناعه تــی خۆمــان دووپــات ده کەینــه وه کــه شــه ڕ بــه دژی تێرۆریــزم لــه و شــه ڕانه نییــه 
ــه به ســتراوه ته وه  ــه م به اڵی ــه وه. به ربه ره کانیــی کاریگــه ری ئ ــه لۆژیکــی نیزامــی ببردرێت ــا ب کــه ته نی
بــه ده رکــی دروســتی ڕیشــه مێژوویــی و فه رهه نگییه کانــی و وردبوونــه وه لــه هــۆکاره دوور و 
نزیکه کانــی لــه سیاســه تی جیهانــی و مامه ڵــه ی نێــوان گــه الن و ده وڵه تانــدا. ڕووداوه کانــی ئــه م 
دواییانــه ی و اڵتانــی عه ره بــی ده ریــان خســت کــه گوتــاری بنیاتگــه را لــه و ســه رزه مینانه دا کــه بــە هۆی 
هه بوونــی ڕێژیمــه بەڕواڵــه ت ســێکۆالر و لــه ناخــدا گه نــده ڵ و ســه ره ڕۆکان ده کــرا ســه رزه مینێکی 
به پیــت بــۆ هه ڵدانــی تونــدڕه وی و ســه له فییه ت بــن، ئــه و به رهه مــه ی نه بــووه کــه بنیاتگــه راکان 
بنیاتگــه را  تێرۆریزمــی  ســه رنه که وتنی سیاســیی  ده کــەن.  لەســه ر  ســه رمایه گوزاریی  ســاڵه هایه 
ده بــێ کۆمەڵگــەی نێوده وڵه تــی بــه تایبــه ت ڕۆژئــاوا هــان بــدا هه تــا بــه دیتنێکــی ســتراتێژیکه وه 
و لــه ڕێــگای به رنامه یەکــی ورد و پشــوودرێژەوە کــه بێ گومــان پێویســتیی بــه بــازدان به ســه ر 
گرووپــە  الی  بــۆ  الوان  ڕاکێشــرانی  ئه نگییزه کانــی  ده بــێ،  کاتییشــدا  به رژه وه ندیــی  کۆمه ڵێــک 
تێرۆریســتییەکان لــە نێــو بــەرێ. پێشخســتنی ژێرخانــی ئابــووری و فه رهه نگیــی کۆمەڵگــەکان و 
گه شــه کردنی مرۆیــی ئــه و کۆمەڵگەیانــه، مامه ڵــه ی دروســت له گــه ڵ غــروور و ئیــرادەی گه النــی 
ناوچــه و حه ساســییه ته کانیان، یارمه تــی دان بــه کرانــه وه ی سیاســی و فه رهه نگیــی و اڵتــان و 
هتــد   ... و  دابه شــکردنه وه ی عاداڵنــه ی ســه روه ت و ســامانی و اڵت  چاکســازیی حکوومه تــی و 

ــن. ــه م چه شــنه ب ــی پانێکــی ل ــه ڕێکاره کان ــن ل ده توان
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کۆمەڵگەی نێونه ته وه یی و خه باتی گه الن بۆ ڕزگاری و دێموکراسی و مافی مرۆڤ
لــه ســێ ســاڵی ڕابــردوودا لــه زۆر شــوێنی ده ره وه ی بازنــه ی ناوچــه ی ئێمــه بــه تایبه تی لــه ئه فریقا 
و ئه مریــکای التیــن و ڕۆژهه اڵتــی ئاســیا، شــاهیدی ســه رهه ڵدان یــا درێژه کێشــانی کۆمه ڵێــک کێشــه 
و ملمانێــی پێوه ندیــدار بــه دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ بوویــن. وه ک دواتــر باســی ده که یــن ئــه و 
خه باتــه لــه ئاســتی ڕۆژهە اڵتــی نێوه ڕاســت و و اڵتــی خۆشــماندا لــه و ماوه یــه دا پێــی نایــه قۆناغێکــی 
پــڕ گــوڕ و تیــن و پێشــتر نه دیتــراو. تێڕامــان لــه ورده کاریــی شــه پۆله هاوچه رخه کانــی بزووتنــه وی 
ئــازادی و دێموکراســی و  به رده وامــی و هه مه الگیربوونــی ویســتی  لــه جیهانــدا  ئازادیخــوازی 
که مبوونــه وه ی ڕۆژ لــه دوای ڕۆژی ژمــاره ی دیکتاتــۆره کان و هــه ر لــه و کاتــه دا پــڕ هــه وراز و 
نشــێو و پــڕ هه زینــه بوونــی ڕێــگای گه یشــتن بــه ئــازادی و دێموکراســیمان بــۆ ده رده خــا. ته نانــەت 
لــه واڵتانــی دێموکراتیکیشــدا وە  ک بــه ســه رکۆمار هه ڵبژێرانــی ڕه ش  هێندێــک دیــارده ی نــوێ 
پێســتێک بــۆ یه کــه م جــار لــه مێــژووی واڵتــه یه کگرتووه کانــی ئه مریــکادا و گه یشــتنی هێندێــک 
ژن بــه به رزتریــن پلــه ی به ڕێوه بــه ری لــه هێندێــک و اڵتــی دیکــه ی دێموکراتیکــی جیهانــدا نیشــانیان 
دا کــه مافــی به شــداریی سیاســی و یه کســانیی نێــوان مرۆڤــه کان لــه و ئیدەئاالنــه ن کــه هــه رده م 
لــه ڕێگــه ی  دیکتاتــۆری  بــۆ  بــه  پێچه وانه شــه وه، گه ڕانــه وه  قووڵکرد نــه وه ن.  قابیلــی که شــف و 
کودێتــا لــه حکوومه تــه خه ڵکییــه کان، یــان ســه رکه وتنی ئه حزابــی ڕه گه زپه رســت لــه هێندێــک لــه 
ــی  ــه وه ژیان ــازادی و پێک ــه ئ ــه و ڕاســتییه ن ک ــی پێشــکه وتوودا نیشــانده ری ئ ــی و اڵت هه ڵبژارد نه کان
ته بایانــه نابــێ هه رگیــز وه ک ئامانجێکــی تــا ســه ر ده ســته به ر و بــۆ هه میشــه وه دی هاتــوو چــاو 
لــێ بکرێــن و هــه رده م پێویســتییان بــه له ســه ر هه ســتبوون و چــاالک مانــه وه ی چیــن و توێــژه 

بیرفــراوان و پێشــکه وتنخوازەکانی کۆمەڵگــە هه یــه. 
تــا ئــه و جێگه یــه ی ده گه ڕێتــه وه ســه ر مامه ڵــه ی نێوده وڵه تــی له گــه ڵ ویســتی گه الن بــۆ جێگیرکردنی 
دێموکراســی و ڕێزگرتــن لــه مافه کانــی مــرۆڤ، لــه و ماوه یــه دا پرۆســه ی چاودێــری و لێپرســینه وه ی 
نێونەتەوەیــی چ لــە ڕێــگای ڕێوشــوێنە حقووقییــەکان و چ لــە کەناڵــە سیاســییەکانەوە پێشــکه و تن و 
ئاڵوگــۆڕی موســبه تی به خۆیــه وه دیــوه. هــۆکاری ئــه م گۆڕانــه موســبه ته ده ســت وه دســت یه کدانــی 
کۆمه ڵێــک فاکتــه ری کاتــی بــێ یــان قه ناعه تــی جێکه وتــووی کۆمەڵگــەی نێوده وڵه تــی بــۆ تێپه ڕینــی 
به کــرده وه لــه دیــواری ســه روه ریی ده و ڵه  تــان بــه مه به ســتی دیفــاع لــه چاره نووســی خه ڵــک، حاشــای 
ــار  ــه وت ــه ڕابــردووی ل ــه دا مافــی مــرۆڤ جێگــه و پێگه یه کــی شــیاوتر ل ــه و ماوه ی ــێ ناکــرێ کــه ل ل
ــدا  ــه وه یه کگرتووه کان ــه ئاســتی ڕێکخــراوی نه ت ــردوه. ل ــدا ک ــدا په ی ــدای سیاســه تی جیهانیی و ئاجێن
ــه  ــی مــرۆڤ ل ــی ماف ــی وه زعییه ت ــۆ چاو دێری ــه م ڕێکخــراوه ب هــه م ڕێفۆرمــی ده زگای ســه ره کیی ئ
واڵتانــدا )واتــه شــۆڕای مافــی مــرۆڤ( بــه ته ریــک کردنــه وه ی دەوڵەتانــی پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ 
و ســه رکەوتنی لــه هه ڵێنانــه وه ی هێندێــک هه نــگاوی کۆنکرێــت )وه ک دیاریکردنــی ڕاپۆرتۆرێکــی 
ــه  ــاده سیاســییه کان و ب ــه م نیه ــە خــۆی نیشــان داوه؛ ه ــری ل ــی زیات ــران( کاراییه ک ــۆ ئێ ــی ب تایبه ت
 تایبه تــی ئه نجومه نــی ئاســایش بــۆ یه کــەم جــار لــه مێــژووی کاری خۆیــدا لــه کێشــه یه کی بــه 
ڕواڵــه ت نێوخۆیــی واڵتێکــدا )لیبــی( و ته نیــا له ســه ر بنه مــای مافــی مــرۆڤ و بــۆ کۆتایــی هێنــان بــه 
ســه رکوتی خه ڵــک مجــه وزی دانانــی ناوچــه ی دژه فڕیــن و ده ســتێوەردانی نیزامیــی په ســەند کــرد. لــه 
ئاســتی زلهێــزه کان و ڕێکخــراوه هه رێمییه کانیشــدا ئــه و کۆمه ڵــه هه نــگاوه کــه ئه مریــکا و یەکیەتیــی 
ئورووپــا ســەرباری گەمــارۆ پەســەندکراوەکانی ئه نجومه نــی ئاســایش بــه مه به ســتی بــه ئامانــج 



کۆنگرەی پازدە

398

گرتنــی کاربه ده ســتانی کۆمــاری ئیســامی گرتوویانه تــه بــه ر بەبــێ  شــک مایــه ی په ســەند و شــیاوی 
قووڵکردنــه وه ن. بــه  تایبــه ت کــه ئه زموونــی پێشــووی ده ســتێوه ردان لــه عێــراق و ئه زموونــی تــازەی 
ــه پێوه نــدی لەگــه ڵ کێشــه کانی  ــه لیبــی وا دیــاره ڕۆژئــاوا بــه ره و ئــه وه ده بــا کــه ل ده ســتێوه ردان ل
ــدار بــه مافــی مــرۆڤ و  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا )چ کێشــه ئه منیه تییــه کان و چ کێشــه کانی پێوه ندی
دێموکراســی( لــه نێــوان سیاســه تی »هه ڵۆکانــی« ســەردەمی جــۆرج بــووش لــه  الیــه ک و لــه الیه کــی 
ــا  ــاراک ئۆبام ــه  ســه رکاری ب ــه هاتن ــی پێشــیلکاری ناوچــه ب ــه ی ده وڵه تان ــه رم و نیانیی ــه و ن ــه ئ دیک
ــه  ــی بگرێت ــکاری عه مه ل ــۆد و ڕێ ــی زۆر مێت ــی ســێهه م ده توان ــوو، ڕێگایه ک ــێ خــۆش کردب ــان پ دڵی

خــۆی، بدۆزێتــه وه. 
ــان داوه و بــۆ خه باتــی  ــه دوو-ســێ ســاڵی ڕابــردوودا ڕووی ــه ی ل ــەو ئاڵوگۆڕان بوارێکــی دیکــه ل
و  کۆســۆڤو  گه لــی  دوو  هــه ر  گه یشــتنی  ســه ربه خۆیی  بــه  هه یــه،  گرینگیــی  ئێمــه  میلله تــی 
باشــووری ســوودانه. ڕاســته به ســتێنی مێژوویــی و پارامێتــره حقووقــی و سیاســییه کانی هــه ر 
لــه وان  یــه ک  لــه چــاو که یســه کانی دیکــه و  لــه چــاو یه کتــر و هــه م  لــه و که یســانه هــه م  کام 
مه ســه له ی کــورد جیــاوازن. گومانیشــی تێــدا نییــه کــه فاکتــه ره سیاســییه کان )کــه زۆر به ســتراوه 
بــه به رژه وندییــه ئابوورییه کانــن( هــه روا ناعه داڵه تــی لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ جێبه جێکردنــی مافــی 
گه النــدا ده هێڵنــه وه. بــه اڵم هه مــووی ئه مانــه لــه و الیه نــه وه پێکــه وه گــرێ دراون کــه هه رچــی زیاتــر 
یارمه تــی بــه شــکاندنی ئــه و به ســته ڵه که حقووقییــه ده کــه ن کــه لــه پــاش ڕه وتــی ڕزگاریــی گــه الن لــه 
ــدا  ــه پیوه نــدی له گــه ڵ مافــی دیارکردنــی چاره نووســی گه الن ــدا ل ــه یاســای نێونه ته وه یی ئیســتعمار ل
ئاماده یــی  نیشــانده ری  ژێرده ســته  گه النــی  ســه ربه خۆیی  لــه  نوێیــه  شــه پۆله  ئــه م  چه ســپابوو. 
ــه  ــه ک ــه و حاڵه تانه دای ــه رزی ل ــی ئ ــه به ربه ســتی ته واوەتی ــه وه ل ــۆ په ڕین ــی ب ــەی نیونه ته وه ی کۆمەڵگ
پرۆســه ی پێکــه وه مانــه وه ی دوو یــا چه نــد گه لــی واڵتێــک هیــچ داهاتوویه کــی نه مــاوه و نوخبه کانــی 
بــۆ خۆبه ڕێوه بردنــی  توانــای خۆیــان  ئیــراده و  یه کگرتووانــه و ژیرانــه  گه لــی زوڵم لێکراویــش 
سه ربه ســتانه بــه کۆمەڵگــەی نێونه ته وه یــی ســه لماندوه. گه یشــتنی گه النــی دیکــه بــه فۆرمــی هــه ره 
پێشــکه وتووی دیاریکردنــی چاره نــووس واتــه ســه ربه خۆیی ده بــێ بــۆ ئــه و گه النــه ش کــه بــۆ 
ــی  ــه وه ی حه قانییه ت ــد کردن ــۆ دەو ڵه مه ن ــک ب ــه ن وه ک هه وێنێ ــات ده ک ــه ســه ربه خۆیی خه ب ــر ل که مت
باوه ڕبه خــۆ  و  لێبــڕاوی  په ره گرتنــه وه ی  ئه نجامــدا  لــه  و  خه باته که یــان  حقووقیــی  و  سیاســی 

بوونیــان بــەکار ببــرێ.
مه ســه له ی گه لــی فه له ســتینیش پێویســته هــه ر لــه و ســۆنگه یه وه چــاو لــێ بکــرێ. ده زانیــن کــه 
قانــوون  لــه  فه له ســتینی  ده وڵه تێکــی  دامه زراندنــی  شــه رعیه تی  ڕوونــی  زۆر  بنه مــا  ســه ره ڕای 
و سیاســه تی نێوده وڵه تییــدا، بونبه ســتی وتووێژه کانــی ئاشــتی ئاســۆی دامه زراندنــی ده وڵه تــی 
ســه ربه خۆی فەلەســتینی هه رچــی دوورتــر کردبــۆوه. بــه و حاڵــه ش لــه دوو-ســێ ســاڵی ڕابــردوودا 
هــه م ئیــداره ی ئه مریکایــی و ئوورپاییــه کان قه ناعه تیــان بــه زه رووره تــی هه نگاونــان بــۆ دامه زراندنــی 
ده وڵه تــی فه له ســتین هێنــاوه و پۆلێکــی دیکــه لــه ده وڵه تــان )بــه تایبــه ت لــه ئه مریــکای التیــن( 
»ده وڵه تــی فه له ســتینیان« بــه  ڕه ســمی ناســیوه، هــه م لــه م دواییانــه دا ڕه وتێکــی ئاشــتبوونه وه و 
ــوه. الیه نێکــی  ــده ری فه له ســتین و حه ماســدا وه ڕێ که وت ــوان ڕێکخــراوی ڕزگاری ــه نێ ــن ل ڕێککه وت
ــۆ  ــاژاوه ی ب ــی شــه ڕ و ئ ــووی ناردن ــاری ئیســامی بیان ــه کۆم ــه ک ــه ئه وه ی ــه م ڕێککه وتن ــی ئ گرینگ
ئــه م ناوچه یــه و حــوزووری خــۆی لــه م ناوچه یــەدا نامێنــێ. به تایبه تــی کــه ئــه م ڕێککه وتنــه ی 
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ــه  ــی ســووریه ل ــی بەشــکۆی خه ڵک ــه ڵ ڕاپه ڕین ــوو له گ ــاوکات ب ــه ه ــه میســر ک ــاس ل ــح و حه م فه ت
ــای  ــه مان ــک ب ــه جۆرێ ــاری ئیســامی ب ــی لەمێژینــه ی کۆم ــی به عــس و هاوپه یمانی دژی دیکتاتۆری
په راوێــز که وتنــی تــه وه ره ی ئێران-ســووریه لــه ناوچه کــه دا بــوو. ئێمــه لــه و باوه ڕەدایــن کــه ئه گــه ر 
ــێ  ــۆده تێرۆریســتییه کانی ل ــری مێت ــرده وه و هه مەالگی ــه وه ی به ک ــه ڕه تکردن ــه م ڕێککه و تن ــت و ئ بێ
له گــه ڵ  نێوده وڵه تــی مامه ڵــه ی خــۆی  کــه کۆمەڵگــەی  ئــه وه هاتــوە  ئیــدی وه ختــی  بکه وێتــه وه، 
ئیــراده ی فه له ســتینییه کان و گــرێ کوێره کانــی ڕه وتــی ئاشــتی لــه ڕۆژهه اڵتــی نزیکــدا پێناســه 
بکاتــه وه و بــه هه ڵێنانــه وه ی هه نــگاوی جیــددی و ئازایانــه بــۆ چاره ســه ری ئــه و کێشــه کاتالیــزۆره ی 
ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت کارێــک بــکا کــه هــه م مه ســه له ی فه له ســتین و اڵمــی گونجــاو و یه کجاریــی 
خــۆی وه ربگــرێ و، هــەم چیــی دیکــه مه ســه له ی فه له ســتین بــه زیانــی کێشــه مێژووییه کانــی تــری 
ــروڕای گشــتیی  ــەت مەســەلەی کــورد، بەشــی زۆری ســەرنجی بی ــە تایب ــی نێوه ڕاســت ب ڕۆژهه اڵت

نێونەتەوەیــی بــۆ خــۆی داگیــر نــەکا. 
 

ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست
ــی  لــه باســی ڕووداوه سیاســییه کاندا، کێشــه ی ئیســڕاییل و فه له ســتین وه ک کێشــه ی ڕۆژهه اڵت
ــه ڕووی جوغرافییــه وه ڕۆژهه اڵتــی نێوەڕاســت، و اڵتانــی  ــه حاڵێکــدا ل نێوه ڕاســت باســی ده کــرێ. ل
ئێــران و تورکیــه ش ده گرێتــه وه و کــورد وه ک گه وره تریــن  عه ره بیــی ده وروبــه ری که نــداو و 
ــه م ناوچه یــه هــه ڵ که وتــوه. کــه وا بــوو کێشــه ی کــورد  ــه نێوه ڕاســته کانی ئ ــه ت ل نه تــه وه ی بێ ده وڵ
هــه روا بــه چاره ســه ر نه کــراوی ماوه تــه وه، یه کێــک لــه کێشــه  گه وره کانــی ڕۆژهه اڵتــی نیوه ڕاســت 

و ته نانــەت جیهانــه.

ئاڵوگۆره کانی ئه م دواییانه ی و اڵتانی عه ره بی
 ئــه و ڕووداو و ئاڵوگۆڕانــه ی چه نــد مانگــه لــه به شــێکی به رچــاو لــە واڵتانــی عەره بییــدا لــه 
ــه  ــه ل ــه م ناوچه ی ــی ئ ــژووی نوێ ــن گه شه ســه ندنه کانی مێ ــه گرنگتری ــک ل ــه یه کێ ــرێ ب ــارادان، ده ک ئ
قەڵــەم بدرێــن. بــه هــۆی ئــه وه ش کــه النی کــه م به شــێک لــه کوردســتان )ڕۆژئــاوی کوردســتان( لــه 
جه رگــه ی ئــه م ئاڵوگۆڕانەدایــه، ئــه م ڕه وتــه ده توانــێ کاریگه ریــی ڕاســته خۆیان له ســه ر کــورد 

هه بــێ. 
هاوکێشــه  گۆڕانــی  هــۆی  نه شــبنه  ئه گــه ر  بێ گومــان  عه ره بــی،  و اڵتانــی  ئاڵوگۆڕانــه ی  ئــه م 
سیاســییه کان لــه جیهانــدا، النی کــه م ده بنــه هــۆی گۆڕانــی  هاوکێشــەکانی ناوچــه و دۆخــی مه وجــوود، 
دۆخێــک کــه )ئه گــه ر مه ســه له ی عێراقــی لــێ ده رچــێ( تــا ئێســتا کــورد ده ســکه وتێکی تێــدا وه دەســت 

نه هێنــاوه. 
ســه رکەوتنی شــۆڕش لــه میســر و تونــس و ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی و اڵتانــی دیکــه ی عه ره بــی بــە 
ــه  ــه ک دان و، که ڵه کــه بوونــی کۆمه ڵ تایبه تــی یه مــه ن، لیبــی و ســووریه، ئاکامــی ده ستوە ده ســتی ی
هۆکارێکــی ســەره کین، وه ک دیکتاتۆریــی چه ندیــن ســاڵه ی فــه ردی و تــاک حیزبــی، زه وتکردنــی 
ئازادییــه دێموکراتییــه کان، حاشــاکردن لــه فــره چه شــنییه کانی نێــو کۆمه ڵگــه لــه ڕووی سیاســی 
واڵتانــە  ئــەو  جۆراوجۆرەکانــی  پێکهاتــە  نەکردنــی  به شــدار  کۆمه اڵیه تییــه وه،  و  کولتــووری  و 
لــە پرۆســەی بەشــداریی سیاســییدا، بــێ کاری و هەژاریــی زۆربــەی چیــن و توێژەکانــی خەڵــك، 
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دابەشــکردنی نادادپه روه رانــه ی داهــات و ســامانی ئــه م واڵتانــه، گه نده ڵیــی ماڵــی و قۆرغکردنــی 
لــه  به ڕێوه به ریــی واڵت  ئیــداری و واڵمده رنه بوونــی ده زگای  بــازاڕ و ســه رمایه کان، فه ســادی 
به رامبــه ر پێویســتییه خزمه تگوزارییه کانــی خه ڵکــدا و ... هتــد. ئــه و ڕووداوانــه ڕاســت لــه و باره یــه وه 
بــۆ ئێمــه گرنگــن کــه ئــه م تایبه تمه ندییانــه لــه سیســتمی سیاســیی ئێســتای ئێــران و ده ســه اڵتی 
کۆمــاری ئیسامییشــدا بــه دی ده کرێــن و ته نانــه ت لــه هێندێــک بــاره وه هه لومه رجــی ئێــران لــه چــاو 

و اڵتانــی عه ره بــی خراپتریشــه.
ــی،  ــی هه یه ت ــی عه ره ب ــه ڵ و اڵتان ــران له گ ــه ئێ ــی ک ــی الوه ک ــک جیاوازی ــوو ســه ره ڕای هێندێ که واب
لــه قه یرانــه ســه ره کییه کاندا لەگه ڵیــان هاوبه شــه. هــه ر بۆیــه چاوه ڕوانییه کــی ئه وتــۆ کــه ئێــران 
تووشــی چاره نووســی واڵتانــی عه ره بــی کــه شۆڕشــیان تێــدا هه ڵ گیرســاوه، ببــێ، چاوه ڕوانییەکــی 
بێ جــێ نییــه، بــه تایبه تــی کــه خه ڵکــی ئێــران بــه ر لــه خه ڵکــی و اڵتانــی عه ره بــی ده ســتیان بــه 

خۆپیشــاندان دژی ده ســه اڵتی دیکتاتۆریــی و اڵته که یــان کــردوه. 
هــه ر  نــه ک  عه ره بــدا  دنیــای  ئاڵوگۆڕه کانــی  لــه  به رامبــه ر  ئیســامی  کۆمــاری  هه ڵوێســتی 
ئــه و  بــووه. ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی  ناته بــا و دژبــه  یــه ک  هه ڵوێســتێکی یه کده ســت نه بــوو، به ڵکــوو 
واڵتانــه ی کــه ڕێژیمه که یــان دۆســت و هاوپەیمانــی کۆمــاری ئیســامییه، لــه ڕوانگــه ی ئــەم ڕێژیمــه وه 
پیانــی و اڵتانــی ڕۆژئاوایــه. بــۆ وێنــه ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی ســووریە کــه ته نانــه ت کۆمــاری ئیســامی 
لــه ســه رکوتی خه ڵکــدا یارمه تیــی ڕێژیمــی ســووریه ش ده دا. ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی ئــه و و اڵتانــه ش کــه 
له گــه ڵ کۆمــاری ئیســامی ناکۆکییــان هه یــه، لــه ڕوانگــه ی کۆمــاری ئیســامییه وه به رحــه ق و ڕه وان 
و ته نانــه ت ده ســت لــه کاروباریــان وه رده دا، بــۆ وێنــه لــه به حرەیــن کۆمــاری ئیســامی یارمه تیــی 

ــه ده کا.  ــه و و اڵت ــی ئ شــێعه ناڕازییه کان
 لــه ڕوانگــه ی ئێمــه وه خاڵــی هاوبه شــی هه مــوو ڕاپه ڕینه کانــی واڵتانــی عه ره بــی ئه وەیــه کــه 
ئــه و ڕاپه ڕینانــه لــەدژی ئــه و فه رمانڕەوایانــه وه ڕێ کەو تــوون کــه ده یــان ســاڵه بــۆ خۆیــان و 
بنه ماڵه کانیــان، دەســەاڵتیان پــاوان کــردوە و ڕێگەیــان نــەداوە دەســەاڵت دەستاودەســت بــکا. شــتێک 
کــه بــه پێچه وانــه ی پره نســیپه کانی دێموکراســی و ئیــراده ی به رده وامــی خه ڵکــه. جگــه لــه وه ش 
ــان  ــی چاره نووســی خۆی ــی دیاریکردن ــەک ماف ــه ل و نه ته وه ی ــوو گ ــه وه ک هه م ــه و و اڵتان ــی ئ خه ڵك
و هەڵبژاردنــی شــکڵ و شــێوەی حکوومەتــی خۆیانیــان هه یــه. ئــه وه ش ڕاســت بــه پێچه وانــه ی ئــه و 
ــه وێ.  ــاری ئیســامی ده یه ــه کۆم ــه و شــته یه ک ــه ڵ ئ ــی لەگ ــه و دژایه ت ــدا زاڵ ــه ئێران ــه ل ــه ک وه زعه ی
هــه ر بۆیه شــه هه ڵوێســتی ئــه و ڕێژیمــه لــه پێوه نــدی له گــه ڵ ئــه و ئاڵوگۆڕانــه دا تــا ئــه و ڕاده یــه 

ناته بــا و دژبــه  یه کــه. 
لــه و الیانــه وه کــه ڕاپه ڕینــی خه ڵــک لــه و اڵتانــی عەره بییــدا ماهییه تێکــی ڕه ســه ن و مافخوازانــه ی 
هه یــه و ته عبیــر لــه ئیــراده و ممتمانەبه خــۆ بوونــی خه ڵکــی ناوچــه ده کا، ئێمــه ئــه و ئاڵوگۆڕانــه 
ڕه وتــی  له ســه ر  باشــی  شــوێنه واری  ده توانــێ  کــه  ده زانیــن  موســبه ت  وه رچه رخانێکــی  بــه 
لــه و  هه روه هــا  ده که یــن.  لــێ  پێشــوازیی  و  هه بــێ  ناوچــه دا  ســه رجه م  لــه  دێموکراتیزاســیۆن 
باوه ڕه دایــن کــه بــۆ پێشــگیری لــه به الڕێــدا بــردن و قۆســتنه وه ی نــاڕه وای ئــه م بزووتنه وانــه، 
ــه ڵ  ــه له گ ــه وا مامه ڵ ــان و دوو ه ــه ک ب ــه سیاســه تی ی ــه دوور ل ــی ب ــەی نێوده وڵه ت پێویســتە کۆمەڵگ
ــه ره و دێموکراســییەکی واقیعــی و  ــی گــوزار ب ــه ڕه وت ــه دا ل ــه و کات ــکا و هــه ر ل ــه ب ــه م بزووتنه وان ئ
ــکا.  ــه  ب ــه م و اڵتان ــی خه ڵکــی ئ ــی و هاوکاری ــه شــێوه ی مه شــرووع و گونجــاو هاوڕێیه ت ــه داردا ب پای
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کێشه ی ئیسڕائیل و فه له ستین
 ده زانیــن کــه ســه ره ڕای بنه مــای زۆر ڕوونــی شــه رعیه تی دامه زراندنــی ده وڵه تێکــی فه له ســتینی 
لــه قانــوون و سیاســه تی نێوده وڵه تییــدا، بونبه ســتی وتووێژه کانــی ئاشــتی ئاســۆی دامه زراندنــی 
ده وڵه تــی ســه ربه خۆی فه له ســتینی هه رچــی دوورتــر کردبــۆوه. بــه و حاڵــه ش لــه دوو-ســێ ســاڵی 
ــان  ــی هه نگاون ــه زه رووره ت ــان ب ــه کان قه ناعه تی ــی و ئورووپایی ــدارەی ئه مریکای ــه م ئی ــردوودا ه ڕاب
لــه  لــه ده وڵه تــان )بــه تایبــه ت  بــۆ دامه زراندنــی ده وڵه تــی فه له ســتین هێنــاوه و پۆلێکــی دیکــه 
ئه مریــکای التیــن( »ده وڵه تــی فه له ستین«ـــیان بــه  ڕه ســمی ناســیوه، هــه م لــه م دواییانــه دا ڕه وتێکــی 
ئاشــتبوونه وه و ڕێککه وتــن لــه نێــوان ڕێکخــراوی ڕزگاریــده ری فه له ســتین و حه ماســدا وه ڕێ 
که وتــوه. ئاکامێکــی گرینگــی ئــه م ڕێککه وتنــه ده توانــێ ئــه وه بــێ کــه کۆمــاری ئیســامی ئیــدی 
به ســتێن و بیانوویه کــی زۆری بــۆ هه نارده کــردن و نێڵ  دانــی شــه ڕ و ئــاژاوه بــۆ حــزووری خــۆی 
ــه میســر کــه هــاوکات  ــه ل ــه م ڕێککه وتن ــه تایبه تــی کــه  ڕه ســمیه ت دان ب ــه دا، نه مێنــێ. ب ــه م ناوچه ی ل
بــوو له گــه ڵ ڕاپه ڕینــی به شــکۆی خه ڵکــی ســووریه لــەدژی دیکتاتۆریــی به عــس و هاوپه یمانیــی 
لەمێژینــه ی کۆمــاری ئیســامی بــه جۆرێــک بــه مانــای په راوێــز که وتنــی تــه وه رەی ئیــران - ســووریه 

ــه ناوچه کــه دا بــوو.  ل
ئێمــه لــه بــاوه ڕه دایــن کــه ئه گــه ر بێــت و ئــه م ڕێککه وتنــه ڕه تکردنــه وی به کــرده وه و هه مەالگیــری 
مێتــۆده تیرۆریســتییه کانی لــێ بکه وێتــه وه، ئیــدی وه ختــی ئــه وه هاتــووه کــه کۆمەڵگــەی نێوده وڵه تــی 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه  ئاشــتی  ڕه وتــی  کوێره کانــی  گــرێ  و  فه له ســتنییه کان  له گــه ڵ  خــۆی  مامه ڵــه ی 
نزیکــدا پێناســه بکاتــه وه و بــه هه ڵێنانــه وه ی هه نــگاوی جیــددی و ئازایانــه بــۆ چاره ســه ری ئــه و 
ــکا کــه هــه م مه ســه له ی فه له ســتین وه اڵمــی  ــی نێوه ڕاســت کارێــک ب ــزۆره ی ڕۆژهه اڵت کێشــه  کاتالی
ــی کێشــه  ــه زیان ــه مه ســه له ی فه له ســتین ب ــه م چیدیک ــرێ و ه ــی خــۆی وه ربگ ــاو و یه کجاری گونج
زۆری  به شــی  کــورد،  مه ســه له ی  به تایبــه ت  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  ڕەوتــی  مێژوویییه کانــی 

ــه کا.  ــر ن ــی بۆخــۆی داگی ــروڕای گشــتیی نێونه ته وه ی ســه رنجی بی

تورکیه و تێزی »کرانه وه به ڕووی دێموکراسیدا« 
تێزێکــی  لــه تورکیــه،  لــه ســاڵی ڕابــردوودا حیزبــی داد و گه شــه  پێدان، حیزبــی ده ســه اڵتدار 
ــه  ــک ل ــاره یه کێ ــۆڕێ. دی ــه گ ــه ڕووی دێموکراســییدا«دا هێنای ــه وه ب ــاوی »کران ــر ن سیاســیی لەژێ
گرینگتریــن باســه کانی ئــه م تێــزه ئامــاژه بــه کێشــه ی نێوخــۆی تورکیــه بــوو. گۆڕانێکــی گرنگــی دیکــه 
ــه تورکیــه، چاوپێداخشــاندنەوەی قانوونــی ئه ساســیی واڵت بــوو کــه ڕێخۆشــکه ر بــووە بــۆ ئــه و  ل
ئاڵوگۆڕانــه ی ســااڵنێکی زۆره نفــووزی ئه رتــه ش و قانوونــی بنه ڕه تــی و سیســتمی سیاســیی واڵت، 

ــان. ــی جێبه جێ کردنی ــوون لەســه ر ڕێ کۆســپ ب
ــواری سیاســی و ئابــووری و نیزامیــی  ــه هــه ر ســێ ب ــه وێ ل ــه ده ی ــه کــه تورکی ــدا نیی ــی تێ گومان
لەمێژینــه ی   خه ونــی  هه روه هــا  و  حاشــاهه ڵنه گر  و  چــاالک  ئه کته رێکــی  ببێتــه  نێوده وڵه تییــدا 
ــراوی  ــه چاره نه ک ــورد ب ــێ مه ســه له ی ک ــێ، ناتوان ــی ئورووپاشــدا وه دی بێن ــه یه کیه تی ــی ل ئه ندامه ت
بێڵێتــه وه. هێنانــه گــۆڕی تێــزی »کرانــه وه بــه ڕووی دێموکراســییدا« لــه مێــژووی نوێــی تورکیــه دا 
ڕووداوێکــی بێ وێنــه بــوو، چونکــه یه کــه م هه نــگاوی ڕه ســمی و سیاســی بــوو لــه پێنــاوی هه ڵگرتنــی 
سیاســه تی ئینــکار و حاشــاکردن لــه کــورد. ئه مــه ئه گــه ر لــه نه فســی خۆیــدا بــۆ کــورد بــه ده ســکه وت 
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و ســه ره تایەکی گرینــگ دێتــه ئه ژمــار، بــۆ ده وڵه تــی تورکیــه ش لــه و الیه نــه وه گرینگــه کــه لــه م چە نــد 
ــه وه  ــه وه گه شــه کردنێکی به رچــاوی به خۆی ــاری سیاســی و ئابووریی ــه ب ــه ل ــدا تورکی ســاڵه ی دوایی
ــی ته ناهــی  ــه م گه شــه کردنه شــەڕ و نه بوون ــه اڵم کۆســپی هــه ره گــه وره ی ســه ر ڕێگــه ی ئ ــوه، ب دی

لــه ناوچــە کوردنشــینه کاندا بــووه. 
ــه پێشــی مه ســه له ی  ــۆ بردن ــه ب ــه زای سیاســیی تورکی ــه نیســبییه کانی ف له گــه ڵ هه مــوو زه رفییه ت
کــورد لــەو واڵتــه دا و تازه گه رییه کانــی پارتــی حاکمیــش لــه و پێوه ندییــەدا، نــه به گشــتی ئــه و فه زایــه 

و نــه  بــه  تایبه تــی خــودی سیاســه تی ئــه و پارتــه بــه تــه واوی واڵمــده رن. ئه گه رچــی وا 
دیــاره ده وڵه تــی تورکیــه ســه رئە  نجام بــه و قه ناعه تــه گه یشــتوه کــه ناتوانــێ بــه ســتراتێژییه  
ئابــووری و سیاســییه کانی لــه ناوچــه دا بــگا و مه ســه له ی کوردیــش هــه روا پشــت گــوێ بخــا، بــه اڵم 
ئێســتاش زۆر لــه شــوێنه واره کانی ڕوانینــی ناســیۆنالیزمی تونــدڕه وی تــورک بــە گوتــاری سیاســی 
و مامەڵــەی قانوونــی و ڕۆژ بــە ڕۆژی دەوڵــەت لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان و نوخبــه سیاســییه کانی 
گه لــی کــورد لــه و و اڵتــه وه دیــاره. بــه  شــێوه ی کۆنکرێــت، الوازیــی تێــزی ناوبــراو لــه وه دا بــووە کــه 
له حنــی لــه به رامبــه ر پارتــی کرێکارانــی کوردســتاندا کــه الیه نێکــی ئه ســڵیی کێشــه که یه و نفووزێکــی 
زۆری لــه  نێــو کۆمەڵگــەی کــورد لــه تورکیــه دا هه یــه ، نەگــۆڕاوە. ســه ره ڕای ئــه وه ی هێنانــه گــۆڕی 
ئــه و تێــزه و کۆمه ڵێــک دیــاره و هه نــگاوی پێــش ئــه و تێــزه دوای ئــه و تێــزه ش ده توانــن به رهه مــی 
ــا کاتێــک  موســبه ت و گونجاویــان لــێ بکه وێتــه وه و پێویســته که لکیــان لــێ وه ربگیــرێ، بــه اڵم ته نی
تورکیــه ده توانــێ ڕێگەچاره یه کــی واقعــی بــۆ کێشــه ی کــورد بدۆزێتــه وه کــه دان بــه بوعــدی واقعیــی 
ــی  ــه ڕووی ســه رجه م هێزه کان ــێ و ده رگاش ب ــه، دابن ــه بوعــدی سیاســیی نه ته وایه تیی مه ســه له که ک

ئۆپۆزیســیۆنی کــورددا بکاتــه وه و بــه موخاتــه ب وه ریــان بگــرێ. 

ئێران

١- هه لومه رجی سیاسیی و اڵت:
هه ڵبژاردنی سه رۆک کۆماری و ئاکامه کانی

پــاش هاتنــه ســه رکاری ده وڵه تــی نۆیــه م، ئاکامــه مه ترســیداره کانی سیاســه ته کانی ده وڵه تــی 
ئه تۆمیــی  لــه سیاســه تی  بــۆوه.  ئێــران ڕوون  بــۆ خه ڵکــی  زیاتــر  بــه  ڕۆژ  ئه حمه دی نــژاد ڕۆژ 
لــێ  نه خــوازراوی  شــه ڕێکی  هه ڵگیرســانی  ترســی  خه ڵــک  )کــه  ئه حمه دی نــژادەوە  ده وڵه تــی 
نیشــتبوو( بگــره هه تــا ڕه وتــی ڕوو لــه هه ڵکشــانی پێشــێلکردنی سیســتماتیکی مافــی مــرۆڤ و فشــاره 
ئابــووری و کۆمه اڵیتییــه کان، خه ڵکــی گه یشــتبوونه ئــه و قه ناعه تــه ی کــه النی کــه م لــه قۆناغــه دا 
هــه وڵ بــۆ که مکرده نــه وی ئــه و فشــارانه  بــده ن هه ڵبژاردنه کانــی ده وره ی ده یه مــی ســه رکۆمارییان 
کــرا  پــێ  ئامــاژی  لێ کــرد. وه ک  مه به ســته چــاو  ئــه و  بــۆ  ته ســک  ده رفه تێکــی هه رچه نــد  وه ک 
هاتنــه  ئه حمه دی نــژاد و  ئه منیه تیــی  نیزامــی -  بــه وه النانــی ده وڵه تــی  قۆناغــه دا  لــه و  النی کــه م 
کــه م  فشــارانه  لــه و  بــێ  که میــش  هه رچه نــد  ڕاده یه کــی  بــه  میانڕه وتــر  که ســانێکی  ســه رکاری 
بکه نــه وه. هــه ر بۆیــه بینیمــان خه ڵکــی ئێــران بــه هه مــوو پێکهاته کانییــه وه بــه بــه راورد له گــه ڵ 
ــی  ــی خول ــه هه ڵبژاردن ــان ل ــردوودا، به شــدارییه کی به رچاوی ــی ٣0 ســاڵی ڕاب هه مــوو هه ڵبژاردنه کان

کــرد.  ســه رۆککۆماریدا  ده یه مــی 
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ئاکامــی  لــه  )تقلــب(  کــه ســاخته کاری  بینیــان  دنیــاش  هه مــوو  و  ئێــران  بــه اڵم وه ک خه ڵکــی 
هه ڵبژاردنه کانــدا بــه شــێوه یه ک بــوو کــه ته نانــه ت که متــر نه یارێکــی کۆمــاری ئیســامی )به وانــەوە 
کــه هه ڵبژاردنه کانیشــیان ته حریــم کردبــوو( پێش بینیــی تــا ئــه و ڕاده یــه ســاخته کاری لــه ئاکامــی 

ده کــرد.  هه ڵبژاردنه کانیانــدا 
کــه هه ڵبژاردنــی خولــی ده یه مــی ســه رکۆماری و  باوه ڕه یــن  ئــه و  له ســه ر  بــه وه  حاڵه شــه وه 
به شــداریی به رچــاوی خه ڵــک لــه و هه ڵبژاردنــه دا نــه ته نیــا بێ ده ســکه وت نه بــووە، به ڵکــوو چه نــد 
ده ســکەو تی گرینگــی بــۆ خه ڵکــی ئێــران و الیه نگرانــی دێموکراســی بــه  دواوه بــوو، کــه له وانــه 

ده توانیــن ئامــاژه بــه چه نــد نموونــه بکه یــن:
ــدا بــووە  ــه لــه دوای هه ڵبژاردنه کان ــوو ک ــک ب ــان ئــه و به شــدارییه به رچــاوەی خەڵ بێ گوم  )1
هــۆی ســه رهه ڵدانی بزووتنه وه یه کــی گــه وره لــه ئێــران کــه تــا ئێســتاش درێــژه ی هەیــە. بــه و 
واتایــه کــه ئه گــه ر خه ڵــک لــه هه ڵبژردنــدا به شــدارییان نه کردبایــه، ســاخته کاریی ده ســه اڵت زۆر 

نــه ده دا.  بــه ئاکامه کــه ی  ده رنه ده کــه وت و خه ڵکیــش زۆر گرینگییــان 
نه مانــی هه رچیــی زیاتــری مه شــرووعیه تی نیــزام، هه ڵوه رینــی به رچــاو لــه نێــو الیه نگرانــی   )2
کۆمــاری ئیســامییدا لــێ که تــه وه. به شــێک لــه و خه ڵکــه ی کــه هێشــتا باوه ڕیــان بــه کۆمــاری ئیســامی 
هه بــوو و لــه هه ڵبژاردنه کانــدا ده نگیــان بــه مووســه وی و که ڕڕوبــی دابــوو، هه روه هــا به شــێک 
لــه و الیه نگرانــه ی کــه دوای ســه رهه ڵدانی بزووتنــه وه ی ناڕه زایه تــی، ســه رکوتی وه حشــییانەی 
خه ڵکیــان پــێ ته حه ممــول نه ده کــرا، نێوه رۆکــی کۆمــاری ئیســامییان بــۆ ده رکــه وت و که وتنــه 

بــه ره ی دژی ڕێژیمــه وه. 
گۆڕانــی فیکــری لــه نێــو به شــێکی به رچــاو لــه ئێلیته کانــی ڕێفۆرمخــواز و الیه نگرانــی   )٣
ئیســاحاتدا پێــک هــات. به شــێکی به رچــاو لــه ڕێفۆرمخــوازان و الیه نگره کانیــان کــه باوه ڕیــان 
بــه  پێداچوونەوه یــان  بــه دی ده کــرێ،  تێــدا  نیــزام زه رفییه تــی ڕێفــۆرم و گۆڕانــی  کــه  بــوو  وا 

کــرد.  خۆیانــدا  بۆچوونه کانــی 
لــه ئاســتی ده ره وەشــدا کۆمــاری ئیســامی تووشــی قه یرانــی مه شــرووعیه ت بــووه و   )4

بــووه.  الوازتــر  کاتێــک  هه مــوو  لــه  ئیســامی  کۆمــاری  نێونه ته وه ییه کانــی  پێوه ندییــه 
هیوا و هومێد به نه مانی نیزامی ده سه اڵتدار له نێو دڵی ئازادیخوازان و دێموکراسیخوازان   )٥

لــه سه رانســه ری ئێرانــدا به هێــز بــووە، کــه ده توانیــن بڵێیــن گرنگتریــن ده ســکه وته. 
ــرۆڤ، فشــاره  ــی م ــه کان و پێشــێلکردنی سیســتماتیکی مافه کان ــن ســه رکوتی ئازادیی وه ک ده بینی
له چــاو ده ورەی نۆیه مــی ســه رکۆماریی ئه حمه دی نــژاد  ته نانــه ت  ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه کان 

ــادی کــرد وه.  ــات زی ــد ق چه ن

کێشه ی نه ته و  ەکان له ئێراندا 
وه ک ئاشــکرایه ئێــران و اڵتێکــی فــره نه ته وه یــه و زۆرینــه ی حه شــیمه تی ئێــران لــه دانیشــتووانی 
ســه ر بــه نه تــه وه مــاف پێشــێلکراوه کانی وه ک کــورد، لــۆر، ئــازه ری، به لــووچ، عــه ره ب، تورکمــان و 
ــراوه،  ــه وه بن ده ســتکان چاره ســه ر نه ک ــه نه ت ــچ کام ل ــا پرســی هی ــا ئێســتا نه ته نی ــوه. ت ــک هات ... پێ

به ڵکــوو تێکــڕای نه تــه وه کان لــه ســه ره تاییترین مافــه نه ته وەییه کانیــان بێ بــه ش کــراون. 
ــدی له گــه ڵ  ــه پێوه ن سیاســه تی کۆمــاری ئیســامی وه ک حکوومه تێکــی ئێدئۆلۆژیکــی مه زهه بــی ل
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پرســی نه تــه وه بن ده ســته کان زۆر مه ترســیدارتر لــه ڕێژیمــی پێشــوو )پاشــایه تی( به ڕێــوه ده چــێ. 
کۆمــاری ئیســامی بــه بــه راورد له گــه ڵ ڕێژیمــی پێشــوو، پانمه ندتــر و لــه ئاســتێکی به ربه اڵوتــردا، 
سیاســه تی ســه رکوت و ژینۆســایدی کولتــووری و سیاســەتی ته حقیــری نەتەوایەتــی لــه ئێرانــدا 
ــۆ پێشــبردنی  ــیش ب ــۆری »ئایینی«ـ ــه فاکت ــی ل ــا. هــاوکات وه ک حکوومه تێکــی مه زهه ب ــوه ده ب به ڕێ
سیاســه ته کانی خــۆی دژبــه نه تــه وه جۆراوجــۆره کان که لــک وه رده گــرێ. لــه م ســااڵنه ی دواییــدا 
ــوان نه ته وه کانــی  ــه نێ ــه وه ل ــۆ ناکۆکی نان ــا ب ــه وه کان ی ــه نه ت ــه فاکتــۆری ئاییــن دژب ــن ل که لکوه رگرت

ئێــران زیاتــر بــووه. 

له کوردستان
تونــدڕەوه  گرووپــه  چاالکیــی  ئاســت  لــه  نه ته وه یــی،  بزووتنــه وه وی  الوازکردنــی  بــۆ  ڕێژیــم 
ــه  ــه کاتێکــدا چاالکانــی مه ده نــی و سیاســیی کــورد ســه باره ت ب ــدوه. ل ــه کان چــاوی نوقان مه زهه بیی
ســه فه رێکی چه نــد ڕۆژه بــۆ ده ره وه ی واڵت یــان پێوه ندییه کــی ته له فوونــی له گــه ڵ یه کێــک لــه 
ڕاگه یه نــه کان، تاوانــی جاسووســی و هــاوکاری کردنــی نه یــاران و دوژمنانیــان ده درێتــه  پــاڵ و 
ــه کان  ــدڕه وە مه زهه بیی ــه ســه فه ری که ســه تون حوکمــی قورســیان به ســه ردا ده ســه پێندرێ، ڕێگــه ب
بــۆ واڵتانــی ئه فغانســتان و پاکســتان و هتــد ده دا، یــا ڕێگرییه کــی ئەو تــۆ لــەو کۆبوونــه وه سیاســی 
ــه پیرۆزییه کانــی ئایینــی  ــدا بێ ڕێــزی ب ــاکا کــه تێیان ــه مزگه وته کانــی کوردســتان ن ــه ل - مه زهه بییان
شــێعه ده کــرێ و هه وڵــی دروســتکرنی ناکۆکــی لــه نێــوان شــێعه و ســوننییان تێــدا ده درێ. دیــاره 
زۆر جاریــش هــه ر لــه الیــەن ئــەو که ســانه وه و لــه و کۆبوونه وانــه دا هێــرش ده کرێتــه ســه ر حیــزب 
نیشــان ده دا  ئه مــه ش  کــه  نه ته وه ییه کانــی کوردســتان  و ڕێکخــراوه و که ســایه تییه سیاســی و 
بۆچــی کۆمــاری ئیســامی مه یــدان بــە تێکۆشــانی ئــه م جــۆره گرووپانــه ده دا. لــە ناوچه کانــی 
ــوون،  ــه ش ب ــی ســوننی و شــێعه دا داب ــه ر دوو ئایین ــه دانیشــتووانیان به ســه ر ه وه ک کرماشــان ک
ــی  ــاری نه ته وه ی ــی گوت ــه بەهێزبوون ــش ب ــا پێ ــان ده دا ت ــر ه ــەدژی یه کت ــەن ب ــه ر دوو الی ــم ه ڕێژی
و دێموکراســیخوازی لــه و ناوچانــه دا بگــرێ. ئــه وەش لــه کاتێک دایــه جگــه لــه په یڕه وانــی شــێعه 
ــه  ــه کرماشــان و ئیــام هــه ن کــه لەگــه ڵ هه اڵواردنێکــی ئاشــکرا ل و ســوننی، یارســانه کانیش کــه ل
الیــەن کاربە  ده ســتانی حکوومه تییــه وه بــه ره وڕوون و جگــه لــه وه ی کــه خه ڵکــی موســوڵمانی ناوچــه 
بــۆ دژایه تــی و بوغزاندنــی ئــه وان هــان ده د  رێــن، بــه شــێوه ی جۆراوجۆریــش گوشــاریان  ده خرێتــه 
ســه ر بــۆ ئــه وه ی ده ســت لــه ئایینــی خۆیــان هــه ڵ بگــرن و ببــن بــه موســوڵمانی شــێعه مه زهــه ب.

کورده کانی ده ره وه ی ڕۆژهه اڵتی کوردستان
کــه بــاس لــه کــورد لــه ئێرانــدا ده کــرێ، زۆرتــر خه ڵکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، ســه رنجی 
دەد رێتــێ. ئــه وه ش لــه حاڵێک دایــه کــه بــه میلیــۆن کــورد لــه ئێرانــدا ده ژیــن کــه که وتوونــه ده ره وه ی 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و بەداخــه وه لــه ئه ده بیاتــی سیاســیی حیــزب و ڕێکخراوه کانــی ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتان و ته نانــه ت لــه میدیــای کورده کانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا، زۆر بــه ده گمــه ن باســیان 
ده کــرێ. جگــه لــه شــار و ناوچه کانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، لــه چه نــد پارێزگــه و چه ندیــن شــار 
و ناوچــه ی دیکــه کــه ده که و نــه ده ره وه ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، کــورد ده ژیــن. هــه ر بــۆ نموونــه 
باکــووری خوراســان، لــه و شــوێنانه یه کــه ژه ماره یه کــی زۆر کوردیــان لێیــه. لــه م ســااڵنه ی دواییــدا، 
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زانیــاری و ئاگایــی گه لــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و کورده کانــی به شــه کانی دیکــه ی 
ئێــران لــه بــاره ی یه کتــره وه بــه ره وژوور چــووە. لــه نێــو کورده کانــی خوراســان و به شــه کانی 
دیکــه ی ئێرانــدا، جگــه لــه وه ی ئۆگــری نیشــاندان بــه پرســه نه ته وه ییه کانــی کــورد لــه ئێــران و 
ــان  ــه زم ــردن ب ــی و شــانازی ک ــرێ، ده رخســتنی ناســنامه ی نه ته وه ی ــه دی به ک ــی ناوچــەدا ب و اڵتان
و کولتــووری کــوردی لــه ڕێــگای جۆراوجــۆره وه ڕوو لــه گه شــه یه . هــه ر لــەو پێوه ندییــه دا بــه 
تایبه تــی لــه خوراســان، کــورده کان بــه رەو ڕووی کۆمه ڵێــک هــه اڵواردن و گوشــار و ســته م لــه الیــەن 
بــەکار بوونــی کۆمه ڵێــک ماڵپــه ر و وێباگــی  کاربه ده ســتانی ده وڵه تییــه وه بوونه تــه وه. ده ســت 
بــه ناودارانــی کــورد و چاالکیــی کولتــووری،  بابه تــی پێوه ندیــدار  تاکەکەســی و گرووپــی کــه 
ــه به شــه کانی دیکــه ی  ژینگــه و جۆغرافیــای هــۆزه کــورده کان و بارودۆخــی ئێســتای کــورده کان ل
ئێرانیــان تێــدا بــه دی ده کــرێ، به شــێکه لــه م وریابوونــه وه نه ته وەییــه. بەداخــه وه هێشــا بزووتنــەوی 
و  کوردانــه  بــه م  دان  بایــه خ  ســه ر  نه پڕژاوه تــه  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  نه ته وه یــی 
حیزبــه کان و میدیاکانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، نه یانتوانیــوه بیــروڕای گشــتی لــه و ســته م و 
بێ به شــی و هــه اڵورادن و کێشــانه ی ئــه وان لــه شــوێنی ژیانــی خۆیــان لەگه ڵــی بــه ره وڕوون، 
ئــاگادار بکه نــه وه و پێوه ندیــی دوو الیه نــه لــه نێــوان گه لــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان و 
ــی  ــه وه ی نه ته وه ی ــەن بزووتن ــه الی ــێ ل ــه م مه ســه له یه ده ب ــن. ئ ــک بێن ــان پێ ــەو خوشــک و برایانه ی ئ
کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بــه گشــتی و بــه تایبه تــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گرنگــی 

ــوودا کاری لەســه ر بکــرێ.  ــه داهات ــدرێ و ل ــێ  ب ــی پ و بایه خــی تایبه ت

  له به لووچستان
له گــه ڵ ئــه وه ی به لووچســتان لــه ڕووی ئابوورییــه وه بێ به شــترین ناوچــه ی ئێرانــه و خه ڵکــی 
به لــووچ چ لــه ڕووی نه ته وییــه وه و چ لــه ڕووی مه زهه بییــه وه لــه ســه رەتاییترین مــاف بێ بەشــن، 
بــه اڵم ڕێژیــم هــه وڵ ده دا لــه سیاســه تی ته بلیغیــی خۆیــدا تــه واوی گرفتــه کان لــه بوونــی گرووپێکــی 
تونــدڕه وی وه ک جوندوڵــاڵدا کــورت بکاتــه وه و لــه پــاڵ ئــه وه دا چاالکانــی سیاســی و مه ده نــی 
ــی  ــه هه اڵواردن ــن ب ــی هات ــا کۆتای ــی ی ــی کێشــه ی نه ته وه ی ــاری چاره ســه ری دێموکراتیک ــه خوازی ک
ــا هــه ر جــۆره ناڕە زایه تــی و به رهه ڵســتێکی دیکــه بــه تونــدی ســه رکوت  ئابــووری و مه زهه بیــن، ی
ده کا. لــه مــاوه ی چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا چه نــد جــار و هــه ر جــاره ی کۆمه ڵێــک لــه به رهه ڵســتکارانی 
به لــووچ، بــه دوای ئــەو ته قینه وانــه ی کــه لــه به لووچســتان و لــەدژی هێزه کانــی کۆمــاری ئیســامی 
به ڕێــوه چــوون، ئێعــدام کــراون و وا نیشــان دراوه کــه ته قینــه وه کان کاری ئــەوان بــووە. بــەاڵم 
ئەوانــەی کــە ئێعــدام کــراون زۆر پێشــتر لــە تەقینــەوەکان، لــه زیندانــدا بــوون. لــه ڕاســتییدا، کۆمــاری 
ئیســامی، لــه ئێعــدام بــۆ چاوترســێنکردنی خه ڵکــی نــاڕازی که لکــی وه رگرتــوه و لــه جیاتــی ئــه وه ی 
بــۆ هۆیه کانــی ناڕه زایەتیــی خه ڵــک و په نابردنــی نه یارانــی ئــه و ڕێژیمــه بــۆ تونــد و تیــژی بگــه ڕێ 
و لــه هه وڵــی چاره ســه رکردنیان بــه شــێوه یه کی دروســتدا بــێ، بــه ســه رکوتی زیاتــر و اڵمیــان 
ده داتــه وه. کۆمــاری ئیســامی کــه بــۆ خــۆی په ره پــێ ده ری بێ به شــیی ئابــووری و فه رهه نگــی 
لــه م ناوچه یه یــە، هــەر بــە ســەپاندنی ســتەمی نەتەوەیــی وازی نەهێنــاوە و سیاســەتی هەاڵواردنــی 
ــردوە  ــوە ب ــن بەڕێ ــی دانیشــتووانی بەلووچســتان کــە ســوننی مەزهەب ــەدژی زۆرایەتی ئایینییشــی ل
ــه م جــۆره  ــه کان ســپاردوه. ب ــه شــێعه  مه زهه ب ــەی ب ــەو ناوچەی ــی ئ ــەی پۆســتە کلیدییەکان و زۆرب
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ــی ده ســت   ــه جیات ــه اڵم ل ــه وێ به رپرســه. ب ــی ل ــی ئایینی ــه وه ڕێخســتنی توندوتیژی ــم ل خــودی ڕێژی
ــه و سیاســه ته مه حکوومــه، بــه ئێعدامــی بەکۆمه ڵــی به رهه ڵســتکارانی به لــووچ، ده یــه وێ  هه ڵگرتــن ل

هێمنــی بگه ڕێنێتــه وه ناوچه کــه!
ــه ناوچــه  ــه کان ل ــده ڕه وه مه زهه بیی ــه تون ــه بوونــی گرووپ ــم ل ــه کــه ڕێژی ــه وه دا نیی هیــچ گومــان ل
به رژه وه ندیــی خــۆی که لــک وه رده گــرێ و هه وڵــی  بــۆ  نه تــه وه زۆرلێکراوه کانــدا  نیشــتمانی  و 
زه قکردنه وه یــان ده دا تــا لــه و ڕێگه یــه وه ســه رپۆش لەســه ر کێشــه ســه ره کییه کان دابنــێ و پرســی 

ــه وه.  ــر بچن ــه بی ــه ل ــه و نه ته وان ئ

له خووزستان و ناوچه عه ره ب نشینه کانی دیکه دا
لــه مــاوه ی ده یــه ی 1٣٨0دا وشــیاریی نه ته وه یــی بــەرز بۆتــه وه و چه ندیــن جــار خۆپیشــاندان و 
ناڕه زایه تی ده ربڕینــی جه مــاوه ری لــه پێنــاوی دابینکردنــی مافــه نه ته وەییه کانــی گه لــی عه رە بــدا 
کارتێکەریــی  لەژێــر  و  هــاوکات  کــە  بــوو  ئــەو خۆپیشــاندانە  نموونــە  دواییــن  به ڕێــوه چــووه. 
ڕاپه ڕینه کانــی و  اڵتانــی عه ڕه بــی، لــه ئه هــواز به ڕێــوه چــوو و لــه الیــەن ڕێژیمــه وه بــه تونــدی 

ســه رکوت کــرا. 
مافخوزانــه ی  خه باتــی  گه شه ســه ندنی  و  نه ته وه یــی  وشــیاریی  به رزبوونــه وه ی  پێــی  بــه  پــێ 
گه لــی عــەره ب، ئاســتی ســه رکوت و پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لــه خووزســتان زیــادی کــردوه 
و لــه م ســااڵنەی دواییــدا بــه چه ندیــن جــار چاالکانــی سیاســی بەکۆمــه ڵ ئێعــدام کــراون. بداخــه وه 
ئێعدامــی چاالکانــی خووزســتانی پێشــێلکردنی مافه کانــی مــرۆڤ لــه خووزســتان لــه میدیاکانــی ئێــران 
ــە  دراوه. وێده چــێ  ــێ ن ــۆی پ ــی ئه وت ــو ڕای گشــتییدا، گرنگییه ک ــه نێ ــی ئۆپۆزیســیۆن( و ل )میدیاکان
ــه هــۆی  ــه وه کــه ب ــۆ هه ڵکه وتــی ئابــووری و سیاســیی خووزســتان بگه ڕێت ــه ب ــه م گرنگــی پێنه دان ئ
ــه وه ی به شــی هــه ره  ــه. جگــه ل ــه وێ، پڕداهاتتریــن ناوچــه ی ئێران ــه وت ل هه ڵکه وتنــی ســه رچاوەی ن
زۆری نــه وت و گازی ئێــران لــه خووزســتان به رهــه م دێ، لــه ڕووی کشتوکاڵییشــه وه خاکــی 

خووزســتان بایه خــی تایبه تــی هه یــه.
خه ڵکــی  هــه اڵواردن،  سیاســه تی  هــۆی  بــه  خووزســتان،  ده وڵه مه ندییــه ی  ئــه م  ســه ره ڕای 
خووزســتان لــه بارودۆخــی خراپــدا بەســه ر ده بــه ن و خووزســتان لــه ناوچــه بێ به شــه کانی ئێرانــه . 
ــی زۆری  ــردوودا کاریگەری ــاوه ی ڕاب ــه م ــه ل ــن و سیاســه تی هه اڵواردن ــه ش ڕاگرت ــه م بێ ب ــاره ئ دی
به رامبــه ر  ناڕه زایه تی ده ربڕیــن  نه ته وه یــی گه لــی عــه ره ب و  له ســه ر به رزبوونــه وه ی وشــیاریی 

ــاوه .  ــران دان ــه کۆمــاری ئیســامیی ئێ ب

له ئازه ربایجان و به تایبه ت گه وره شاری ته ورێز
تــا  کــه  گه شه ســه ندن دایه  لــه  ســه رنجڕاکێش  شــێوه یەکی  بــه  تورکــه کان  نه ته وه یــی  هه ســتی 
ــاوازدا و بــه بۆنــه ی جۆراوجــۆرەوە خــۆی ده رخســتوه. چاالکانــی  ــه شــکڵ و شــێوه ی جی ئێســتا ل
شوناســخواز )هویت طلب(ـــی ئازه ربایجــان کــه زیاتــر لــه توێــژی الوان و ڕووناکبیــران پێــک دێــن لــه 
الیــەن ڕێژیمــه وه لەژێــر فشــاردان و لــه م ســااڵنه ی دواییــدا زۆریــان ده سبه ســه ر و ڕه وانــه ی زینــدان 
ڕێــژه ی زۆری حه شــیمه ت، هاومه زهــه ب  ئازه ربایجــان )وه ک  تایبه تمه ندیــی  هــۆی  بــه  کــراون. 
بــوون له گــه ڵ نه تــه وه ی بااڵده ســت، بوونــی چه ندیــن شــاری گــه وره لــه ئازەر بایجــان و بوونــی 
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ــاران، نفــووزی ئابــووری و سیاســیی تورکــه کان و ...(  ــه ت ڕێژه یه کــی زۆری حه شــیمه تی تــورک ل
ــی  ــی سیاســی و نه ته وه خوازان ــه ڵ چاالکان ــزه وه لەگ ــم زۆر به پارێ ــه ڕێژی ــرێ ک ــه وه ده ک هه ســت ب
ورووژاندنــی  و  جه مــاوه ری  ســه رهه ڵدانی  ترســی  لــه  ده کا.  هه ڵســوکه وه ت  ئازه ربایجانییــدا 
ــه ســه رکوتی چــاالکان و تێکۆشــه رانی سیاســیی نه تــه وه  ــه م ئاســته ل هه ســتی نه ته وەیــی، ڕێژیــم ئ

ــەکار ناهێنــێ.  ــان ب ــران لــه ئازه ربایج بنده ســته کانی دیکــه ی ئێ
کــه ده ســه اڵتدارانی  ئامانجــدارە  ئاژاوه گێڕانــه ی  دیکــه، سیاســه تێکی  خاڵێکــی سه رنجڕاکێشــی 
کۆمــاری ئیســامی، بــه هــۆی مۆره کانــی خۆیــان لــه نێــو تورکه کانــدا، لــه دژی کــوردان به ڕێــوه ی 
ــورک، ســه باره ت  ــی نه ته وه خــوازی ت ــه، چاالکان ــز و شــاره کانی دیک ــه ته ورێ ــدا ل ــه حاڵێک ــه ن. ل ده ب
بــه هەوڵــدان بــۆ مافــه نه ته وییه کانیــان ده خرێنــه زینــدان، لــه و شــار و ناوچانــه  کــه کــورد و تــورک 
لــه دراوســێیه تیی یه کتــردا ده ژیــن، هه ندێــک کاربه ده ســت و مــۆرەی تورکــی ڕێژیــم، لــه ڕواڵه تێکــی 
ــه م جــۆره  ــه ن. ئاشــکرایه ئ ــوردان ده ک ــی ک ــه پشــتیوانیی ده ســه اڵت، دژایەتی ــەدا و ب نه ته وه خوازان
هه واڵنــه بــۆ دورســتکردنی دووبه ره کــی لــه نێــوان دوو گه لــی کــورد و ئازه ربایجانیــی  دان، کــه 
ــی  ــه ده ن که ســانێک لەســه ر حیســابی نه ته وه خوازی ــه ڕێگــه ن ــه و گه ل پێویســته هــه م تێکۆشــه رانی ئ
ئــه وان، دژایەتیــی کــورد بکــه ن، هــه م ڕووناکبیــران و چاالکانــی سیاســی و فه رهه نگیــی کــورد، ده بــێ 
حیســابی ئــه و جــۆره که ســانه له خه ڵکــی ئازه ربایجــان جیــا بکه نــه وه و بــه م جــۆره نه هێڵــن پیانــی 

ده ســه اڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی ســەر بگــرێ. 
بــه گشــتی بارودۆخــی خه باتــی نه ته وه خــوازی لــه نێــو نه ته وه کانــی ئێــران بــه چه شــنێکه کــه 
کــورد بــه گشــتی و بــه تایبه تــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له مــه و دوا ده بــێ بــه گرنگــی پێدانــی 
زیاتــره وه بــۆ ئــه م بابه تــه بڕوانــن. حیزبــی ئێمــه ده بــێ هــه وڵ بــدا بــه گرتنه بــه ری سیاســه تێکی 
ــی نــوێ بــۆ پێوەنــدی گرتــن بــه ڕێکخــراوه سیاســی  ژیرانــە و بــە دیتنــەوەی ڕێــگای نــوێ و کاناڵ
نێــو  لــه  نه ته وه یــی  تێکۆشــه رانی خه باتــی  و  ئێــران  نەتەوەکانــی  بــه  فه رهه نگییه کانــی ســه ر  و 
لــه  نه ته وه خــوازی  به ره وپێشــچوونی خه باتــی  له ســه ر  نه ته وه کانــی دیکــه دا، کاریگه ریــی خــۆی 

ئێرانــدا دابنــێ. 

ده ستێوه ردان له کاروباری و  اڵتانی دیکه و ئاکامه کانی
کۆمــاری ئیســامی هــه ر لــه ســه ره تای دامه زرانییــه وه ده ســتی لــه کاروبــاری واڵتانــی دیکــه 
وه رداوه و ئــه م سیاســه ته ش لــه م دواییانــه دا له گــه ڵ دژکــرده وه ی تونــدی واڵتــان ڕووبــه ڕوو 
ــی  ــی عه ره ب ــی نێوه ڕاســتدا شــاهیدی یه کگرتووییه ک ــه ئاســتی ڕۆژهه اڵت ــه دا ل ــه م دواییان ــه وه. ل بۆت
بــۆ ڕۆڵــی  تایبه تــه وه  بــه گرینگییه کــی  ئێران دایــن. ڕۆژئــاوا و و اڵتانــی عه ره بــی  به رامبــه ر  لــه 
نێگه تیــڤ و ئاژاوەگێڕانــه ی ئێــران لــه ناوچه کــه دا ده ڕوانــن. ده رکەو تنــی هێندێــک نیشــانه و زانیــاری 
لــه ده خاله تــی ڕێژیمــی ئێــران لــه به رزتریــن ئاســتدا لــه تێــرۆری ڕه فیــق حه ریــری ســه رۆک وه زیــری 
پێشــووی لوبنــان بــۆ دادگای نێونه ته وه یــی په روه نــدی ئــه م تێــرۆره، چه ند جار ده ستبه ســه رداگیرانی 
چه کوچۆڵــی نێــردراو لــه الیــەن کۆمــاری ئیســامی بــۆ تاقــم و گرووپه کانــی ســه ر بــه و ڕێژیمــه لــه 
و اڵتانــی دیکــه، ئاشــکرابوونی به شــداریی هێــزی ســه رکوتی کۆمــاری ئیســامی لــه ســه رکوتکردنی 
خۆپیشــاندانه کانی خه ڵکــی شــاره کانی ســووریه دا و زۆر نموونــه ی دیکــه لــه ده ســتوه ردان لــه 
کاروبــاری و اڵتانــی عه ره بیــی ناوچــه، نیگه رانــی و تووڕه یــی خه ڵکــی ئــه و واڵتانــه ی به رامبــه ر 
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ــه پێوه نــدی له گــه ڵ  ــه پاڕادۆکســی کۆمــاری ئیســامی ل ئێــران پتــر کــردوه. هه رو هــا گوتــاری پــڕ ل
شــه پۆلی ناڕه زایه تییه کانــی و اڵتانــی عەره بــی )بەهــاری عەرەبی(ـــیدا، ســیمای کۆمــاری ئیســامی لــە 
نێــو ڕای گشــتیی واڵتانــی عەرەبییــدا زیاتــر ناحــه ز کــردوه. ئه مریــکا و ڕۆژئــاوا کــه بــە گرنگییه کــی 
تایبه تــه وه بــۆ گۆڕانه کانــی ناوچه  کــه ده ڕوانــن، زیاتــر لــه جــاران نیگه رانــی ده ســتێوه ردانه کانی 
ــه و  ــک ل ــه و سیاســه تانه ی یه کێ ــاری ئیســامی لەســه ر ئ ــی کۆم ــاری ئیســامین. به رده وامبوون کۆم

هۆکارانه یــه کــه ده توانــن ئــه و ڕێژیمــه لــه داهاتــوودا تووشــی گرفتــی جیــددی بکــه ن.

کێشه ی ناوکیی ئێران
و  ئیســامی  کۆمــاری  به ڕێوه به رانــی  ڕاســته قینه ی  نیــازی  زیاتــری  ڕوون بوونــه وه ی  بــه 
ســه رهه ڵدانی بزووتنــه وه ی ناڕه زایه تیــی خه ڵکــی ئێــران لــه دوو ســاڵی ڕابــردوودا، سیاســه تی 
ئه تۆمیی کۆماری ئیســامی که پێشــتر بۆ هێندێک خه ڵک وه ک غروورێکی نیشــتمانی ســه یر ده کرا، 
ــه  ــک ل ــه ی خه ڵ ــی. ئێســتا زۆرین ــه نیگه ران ــگای خــۆی داوه ب ــه و سه رنجڕاکێشــییه ی نه مــاوه و جێ ئ
ئاکامــه مه ترســیداره کانی سیاســەتی ئه تۆمیــی ئێــران تــێ گه یشــتوون و ده زانــن ســه رەڕای  ئــه وه ی 
لــە ڕووی ئابوورییــه وه تێچوویه کــی زۆریــان هه یــه، لــه بــاری سیاســی و ئه منیه تییــه وه، مایــه ی 
ــه  ده رده ســه رین. له گــه ڵ هه مــووی ئه وانەشــدا، هیــچ ڕوون نییــه ئه گــه ر نیــازی ئاشــتیخوازانه یان ل
ــه کــه  ــا هیــچ گه ره نتییــه ک هه ی ــه و ڕێژیمــه هه یه تــی، ئای ــه  کــه ئ ــات و تێکنۆلۆژیی ــه و ئیمکان پشــته، ب
کاره ســاتی وه ک چێرنۆبیــل و فۆکۆشــیمایان لــێ نه که وێتــه وه؟ هــه ر لــه جێــدا ئــه و به رنامانــه، که نگــێ 
به رهــه م ده ده ن و خه ڵــک خێروبێرە  کەیــان ده بینــێ؟! لــه دوای کاره ســاتی فۆکۆشــیما، خه ڵــک زیاتــر 
ــی  ــه وته کان ــان ب ــچ متمانه ی ــاری ئیســامین و هی ــی کۆم ــه ئه تۆمییه کان ــی به رنام ــه جــاران نیگه ران ل
ــک و  ــی خه ڵ ــه وه ی نیگه رانی ــۆ ڕه وانەدان ــه ب ــه ک ــاری ئیســامی نیی ــی کۆم ــژاد و ڕێبه ران ئه حمه دی ن
وه ده ســتهێنانی پشــتیوانیی خه ڵــک بــۆ به رده وامبــوون لەســه ر سیاســه ته کانیان، ڕاده گه یه نــن کــه 
ئه منیه تــی بنکــه ئه تۆمییه کانــی ئێــران زۆر لــه ئه منیه تــی بنکه کانــی ژاپــۆن و و اڵتانــی دیکــه لــه 

ســه رتره.
ــه کــه سیاســه تی  ــه وەی ئێســتا گرینگــه و کۆمه ڵگــه ی نێونه ته وه ییــش گرنگیــی پــێ ده دا ئه وەی   ئ
ئه تۆمیــی کۆمــاری ئیســامی لــه نێوخــۆی و اڵتیشــدا کڕیارێکــی ئەوتــۆی نییــه و ته نانــه ت زۆرینــه ی 
خه ڵکــی ئێــران وێــڕای کۆمه ڵگــه ی نێونه ته وه یــی نیگه رانــی به رنامــه ی ناوکــی لــه الیــەن ده ســه اڵت و 
ڕێژیمێکــی نابه پــه رس به رامبــه ر خه ڵکــه وه ن. هــه ر بۆیــه ش کۆمەڵگــەی نێونه ته وه یــی بــۆ پێشــگرتن 

بــه کۆمــاری ئیســامی لــه جــاران ده ســت ئاواڵەتــر بــووه.
ســاڵی  مــاوه ی  لــه  ئێــران  خه ڵکــی  دێموکراســخوازیی  بزووتنــه وه ی  بوونــی  بەهێزتــر  پــاش 
ڕابــردوودا، زۆرینــه ی خه ڵکــی ئێــران زیاتــر لــه جــاران گرنگــی بــه پرســه کانی دێموکراســی و 
مافــی مــرۆڤ ده ده ن و لــه  به رامبه ریشــدا به خۆشــییه وه هه ســت بــه وه ده کــرێ کــه ڕۆژئــاواش 
پێداچوونــه وه ی بــه سیاســه تی خــۆی لــه بەرامبــه ر ئێرانــدا کــرد وه و لــه سیاســه تی ده ره وه یــان و لــه 
ڕه وتــی گوشــار هێنــان بــۆ ســه ر ڕێژیمــی ئێرانــدا هــه ر خۆیــان بــه پرســی ئه تۆمــی نه به ســتۆته وه و 
گرنگــی بــه پرســی مافــی مــرۆڤ و دێموکراســییش دەدەن. ئــه م گۆڕینــی ڕوانگه یه یــش بــه قازانجــی 

بزووتنــه وه ی دێموکراســیخوازیی خه ڵکــی ئێرانــه. 
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٢- بارودۆخی ئابووری
دابه زینی ئاستی گه شه سه ندنی ئابووری

گه شه ســه ندنی   -1 وه ک؛  هــۆکاری  به چه نــد  نۆیه مــدا،  ده وڵه تــی  ســه رده می  لــه  ئه گه رچــی 
ئابووریــی و اڵتانــی ڕۆژئاوایــی و چیــن و هێندوســتان و پێویســتیی زیاتــری ئــه و واڵتانــه بــه نــه وت، 
2- به رزبوونــه وه ی نرخــی یــۆرۆ لــه به رامبــه ر دۆالردا، ٣- په ره ســه ندنی نائه منــی لــه ڕۆژهه اڵتــی 
عه ره بــی،  و  اڵتانــی  لــە  ئازادیخوازانــە  ڕاپه ڕینــی  ســه رهه ڵدانی  دواییانه شــدا  لــه م  و  نێوه ڕاســت 
4- قه یرانــی جیهانیــی ئابــووری و ... نرخــی نــه وت بــه رده وام و )بــه تایبــه ت لــه چه نــد قۆناغــدا 
ــر کــه وت،  ــی زۆری وه گی ــران داهاتێکــی نه وتی ــۆوه و ئێ ــه رز ب ــه شــێوه یه کی سه رســووڕهێنه ر( ب ب
بــه اڵم ئــه و داهاتــه زۆره بــه هــۆی سیاســه تی هه ڵــه ی ئابوورییــه وه نه ته نیــا بــه قازانــج به ڵکــوو بــه 

ــران شــکایه وه.  زه ره ری ئابووریــی ئێ
لــه ڕووی گه شه ســه ندنی ئابوورییشــه وه، لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا ســه ره ڕای به رزبوونــه وه ی 
نرخــی نــه وت، ئابووریــی ئێــران به رده وام ڕووی له دابه زین کردوه. دابه زینی ئاســتی گه شه ســه ندنی 
ناوه نــدی  بانکــی  کــه  شــێوه یه که  بــه  ده وڵــه ت  درۆیه کانــی  بانگه شــه  به پێچه وانــه ی  ئابــووری 
به پێچه وانــه ی هه مــوو کات، لــه ســاڵی 1٣٨7 بــه دواوه ئامــاده نه بــووە ڕێــژه ی گه شه ســه ندنی 
ئابووریــی ئاشــکرا بــکا و ئــه وه ش ئــه و ڕاســتییه ده رده خــا کــه سیاســه ته ئابوورییه کانــی ده وڵه تــی 
ئه حمه دی نــژاد )کــه بــه رده وام دروشــمی بریقــه داری ســه رکه وتنی گــه وره ده دا( تــا چ ڕاده یــه ک 
لەگــه ڵ شکســت بــه ره وڕوو بــووه. بــه پێــی لێکدانــه وه ی ســندووقی نێونه ته وه یــی دراو، ڕێــژه ی 
بــووه و  لــه %1(  لــه ســاڵی 200٨ )1%(، 200٩ )01%(، 2010 )که متــر  ئابــووری  گه شه ســه ندی 
بــۆ ســاڵی 2011ش )0%(ی پێش بینــی کــردوه. هــه ر ئــه و دامــه زراوه نێونه ته وه ییــه هه اڵوســانی 
ئابــووری بــۆ ســاڵی 2011، 22/٥% پێش بینــی کــردوه. بــه م پێیــه ئێــران لــه نێــو 20 و اڵتــی باکــووری 
هه اڵوســانی  ئاســتی  زیاتریــن  و  گه شــه  ئاســتی  که متریــن  نێوه ڕاســتدا  ڕۆژهه اڵتــی  و  ئه فریقــا 

ئابووریــی هه یــه. 

ئامانجدارکردنی یارانه کان
ئامانجدارکردنــی یارانــه کان، یه کێــک لــه گه وره تریــن پــرۆژه ئابوورییه کانــی مێــژووی هاوچه رخــی 
ئیرانــه و لــه مــاوه ی دوو ده یــه ی ڕابــردوودا، جێــگای بــاس و موناقشــه ی ده وڵه تــه جۆراجۆره کانــی 
ئێــران بــووه. بــه اڵم بــه هــۆی تــرس لــه کاردانــه وه کان، هیــچ کام لــه و ده وڵه تانــه خۆیــان لــه قــەرەی 
جێبه جێکردنــی نــه دا. زۆربــه ی ئابووریناســان له گــه ڵ خــود )ذات(ی ئامانجدارکردنــی یارانه کانــدا 
هیــچ دژایه تییه کیــان نییــه و بــه شــتێکی پێویســتی ده زانــن، بــه اڵم له گــه ڵ ئــه و گه اڵڵه یــه ی کــه ئێســتا 

ــن.  ــه گه اڵڵه یه کــی مه ترســیداری ده زان ــه ن و ب ــی ده ک ــه وه، دژایه ت ــواری جێبه جێکردن ــه ب کەو تۆت
بــه بــڕوای پســپۆران و خاوه ن ڕایــان ده بوایــه لــه داڕشــتنی گه اڵڵه یکــی ئابووریــی وه هــا گــه وره دا 
ــه  به رچــاو  ــه سیاســییه کان ل ــا ئابــووری و ئینســانییه کان و زه رفییه ت ــه شــێوه یەکی زانســتی، توان ب
گیرابــان و تێبینیــی سیاســی و به رژه وەندیــی جیناحییــان تێــدا ڕه چــاو نه کرابــا. ئامانجدارکردنــی 
یارانــه کان ئەگــەر بــه شــێوه یه کی زانســتی گه اڵڵــه کرابــا و لــه به ســتێنێکی له بــاردا به ڕێــوه چووبایــه 
ده یتوانــی لــه ڕێگــه ی »صرفه جویــی« لــه ئێنێــرژی و ســه رمایه دا و هاندانــی خه ڵــک بــۆ کارکــردن 

ــکا. ــووری ب ــردن و په ره ســه ندنی ئاب ــه گه شــه ک ــی ب و ... یارمه ت
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ســه رکه وتنی وه هــا پرۆژه  یــه ک پیویســتیی بــه چه نــد مه رجــی ســه ره کیی سیاســی و ئابــووری 
ــه  ــه و مه رجان ــه  وه. ئ ــێ ده که وێت ــه وره ی ل ــی گ ــن، قەیران ــاده نه ب ــه ئام ــه و مه رجان ــه ر ئ ــه و ئه گ هه ی

بریتیــن لــه :
1- کرانــه وه ی سیاســی: کرانــه وه ی سیاســی، ســه قامگیریی سیاســی لــه نێوخــۆی واڵتــدا بــه دوای 
خۆیــدا دێنــێ و متمانــه ی خه ڵــک بــه ده وڵــه ت زیــاد ده کا. خه ڵــک ده بــێ متمانه یــان بــه ده وڵــه ت هه بــێ 
ــی قورســاییه کانی  ــه  کردن ــای ته جروب ــه م دۆخــه دا توان ــا ل ــن ت ــوادار ب ــە پرۆســه ی سیاســی هی و ب
ســه قامگیریی  کرانــه وه ی سیاســی،  هه روەهــا  هه بــێ.  پرۆژه که یــان  به ڕێوه چوونــی  قۆناغه کانــی 
سیاســی لــه ئاســتی نێونه ته وه ییــدا بــه دوای خۆیــدا دێنــێ و ئــه م ســه قامگیرییه ش لــه ئه گــه ری 

ــی ده ره کــی ڕاده کێشــێ.  ــی سیاســه تێکی دروســتدا، وه به رهێنان ڕه چــاو کردن
2- ڕێککەو تنی ڕه زایه تی گشتیی هێز و الیەنه سیاسییه کانی له سه ر بێ.

٣- هه نــگاو به هنــگاو و به ره بــه ره جێبه جــێ بکــرێ، تــا لــه  الیه کــه وه فشــار بــۆ خه ڵــک ئه ونــده 
ــه وه و په کــی  ــێ بکه وێت ــی گشــتیی ل ــێ و ناڕه زایت ــان نه ب ــول کردنی ــای ته حه مم ــه توان ــێ ک زۆر نه ب
پرۆژه کــه بکــه وێ و هه روه هــا لــه  الیەکــی دیکــه وه فشــاریش بــۆ به شــی به رهه مهێنــه ران نه یــه 
کــه بــه هــۆی بێ توانایــی لــه دابینکردنــی مــه وادی خــاو پێدانــی مووچــه و حه قده ســتی کرێــکاران و 

ــن. ــان تووشــی وه رشکســتبوون بێ ــۆ فرۆشــی به رهه مه کانی ــازاڕ ب ــی ب ــدا کردن په ی
ــی  ــووری ڕه  وتێک ــه گه شــه کردنی ئاب ــرێ ک ــی بک ــه  جێبه جــێ کران ــدا ده ســت ب ــه بارودۆخێک 4- ل
ئاســایی ده پێــوێ یــا لــه ئاســتێکی بــه رزدا بــێ، نــه ک لــه وه زعێکــی وه ک ئێســتادا کــه گه شــه ی 

ــە. ــه ئاســتی )0%(دای ــووری ل ئاب
٥- که رتــی تایبــه ت لــه ئاســتێکی به هێــزدا بــێ و ئەگــەر ئه وه نــدش به هێــز نییــه، ده وڵــه ت ئه وه نــده 
لــه توانــا و به رنامه یــدا هه بــێ کــه ئــه و به شــه لــه کاتــی بــه ر لــه جێبه جــێ کردنــی پرۆژه کــه، 

به هێزتــر بــکا. 
٦- ئینزباتــی ماڵیــی هه بــێ و چاالکییــه ئابوورییــه کان یاســامه ند بکرێــن. ئابووریــی ڕانتــی و 
گه نده ڵیــی ئابــووری ڕیشــەکێش کرابــن، نــه ک وه ک ئێســتا کــه ٥0%ی ســه رمایه ی ئێــران لــە دەســتی 

ــەدان.  ــه و ده زگای ــی ســه ر ب ــه ری و دامه زراوه کان ــی ڕێب به یت
7- بێ کاری و هه اڵوسانی ئابووری له ئاستی مه ترسیداردا نه بن. 

ــه ی ســه ره وه ده بینیــن بارودۆخــی ئابووریــی سیاســیی ئێســتای  ــەو مه رجان ــی ئ ــه ســه یر کردن ب
ــه و  ــن ل ــە ده بینی ــه ر بۆی ــرێ. ه ــه دی ناک ــدا ب ــه ی تێ ــه و مه رجان ــچ کام ل ــه هی ــه چه شــنێکه ک ــران ب ئێ
کاتــه وه کــه گه اڵڵه کــه که وتۆتــه بــواری جیبه جــێ کردنــەوە، ڕۆژ بــه ڕۆژ زیاتــر کێشــه کان ده ر 
ده کــه ون و بــه هــۆی هه اڵوســان گرانیــی پێداویســتییه کانی ڕۆژانــه ی خه ڵــک، ناکامییه کانــی ئــه و 
ــه  ــن. بۆی ــر ده ب ــک زیات ــۆ ســه ر خه ڵ ــه ون و گوشــاره کانیش ب ــر ده ر ده ک ــه جاربه جــار زیات پرۆژه ی
سروشــتییه کــه لــه داهاتوویه کــی نزیکــدا بــه هــۆی گوشــارێکی ئابووریــی که م وێنــه وه، چاوه ڕوانــی 

ســه رهه ڵدانی ناڕه زایه تــی لــه ئێرانــدا بیــن. 
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ئابلۆقه ئابوورییه کان
ئه گه رچــی کاربه دەســتانی کۆمــاری ئیســامی بــه رده وام ڕاده گه یه نــن کــه لــه ئابلۆقــه ئابوورییــه کان 
ناترســن و هیــچ کاریگه رییــه ک له ســه ر کۆمه ڵگــه ی ئێــران دانانێــن، بــه اڵم بــه پێچه وانــه وه ئابلۆقــه کان 
کاریگه ریــی خۆیــان له ســه ر ئابووریــی ئێــران دانــاوه و بــه تایبــه ت لــه ســاڵی 1٣٨٩دا کاریگه ریــی ئه و 
ئابلۆقانــه بــه تــه وای ده رکــەوت. پێشــبینی ده کــرێ کــه لــه ســاڵی 1٣٩0دا لــه ڕه وتــی به ڕێوه بردنــی 

به رنامــه ی ئامانجدارکردنــی یارانه کانــدا، کاریگه ریــی ئابلۆقــه کان زیاتریــش ده ر بکــه وێ. 
لــە ئاکامــدا دۆخــی ئابووریــی ئێــران ڕۆژ بــه ڕۆژ زیاتــر بــه ره و خراپــی ده چــێ و کۆمــاری 
ئیســامییش بــه هــۆی گه نده ڵــی، ئابووریــی ڕانتــی، سیاســه تداڕێژی لەســه ر بنه مــای به رژه وه ندیــی 
ــای چارەســه ر  ــای ده ره وه و ... توان ــووری، کێشــه  کانی له گــه ڵ دنی ــای ئاب ــی مافی جیناحــی، زاڵبوون

ــه.  کــردن و باشــتر کردنــی دۆخــی ئابووریــی نیی
لەبــه ر   ،... و  دیکتاتــۆری  و سیســتمی  ئازادیــی سیاســی  نه بوونــی  بتوانــن  خه ڵکه کــه  ئه گــه ر 
سیاســه تی ســه رکوت بــۆ ماوه یه کــی زۆر ته حه ممــول بکــه ن، بــه اڵم ئاســتی ته حه ممــول کردنــی 
هــه ژاری و برســێتی زۆر که مــه. بۆیــه لــه وەهــا دۆخێکــدا ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری ئیســامی له مــه و 
بــه دوا ده بــێ گرنگییه کــی تایبــه ت بــه بابه تــی ئابــووری و هه وڵــی ڕێکخســتنی کرێــکاران، بــێ کاران 
و خه ڵکــی هــه ژار بــده ن. ده کــرێ بڵێیــن یه کێــک لــه ڕه خنــه جیددییــه کان لــه ڕێبه رانــی بزووتنــه وه ی 
ــه مــاوه ی دوو ســاڵی ڕابــردوودا ئه وه یــه کــه گرنگییــان بــه  ناڕه زایه تیــی خه ڵکــی ئێــران )ســه وز( ل
ڕاده ی پێویســت بــه و بابه تــه نــه داوه و ڕێکخســتنی کرێــکاران، بــێ کاران و هه ژارانــی ئێرانیــان کــه 

ــن پشــتگوێ خســتوه.  ــک دێن ــران پێ ــی ئێ به شــێکی به رچــاوی کۆمه ڵ

٣- سیاسه ته فه رهه نگی و په روه رده ییه کانی کۆماری ئیسالمی 
گوشار و به ربه ستی زیاتر له گۆڕه یانی فه رهه نگییدا 

ئه گه رچــی لــه مــاوه ی ســێ ده یــه ی ڕابــردوودا هێڵــه گشــتییه کانی سیاســه تی فه رهه نگیــی کۆمــاری 
ئایه توڵــاڵ خومه ینییــه وه ســه رچاوه یان گرتــوه- گۆڕانێکیــان  لــه بیروبۆچوونــی  ئیســامی -کــه 
بەســه ردا نه هاتــوه، بــه اڵم لــه ســه رده می دەوڵەتــە جیاجیاکانــدا کــەم و زۆریــی فشــارەکان بــۆ ســەر 
جیابیــران جیــاواز بــووە. لــە ســەردەمی ده وڵه تــی ئیســاحاتدا فشــاره کان تــا ڕادەیــەک کــەم بوونه وه. 
لــه ســه رده می ســه رکۆماریی ئه حمه دی نــژاددا جارێکــی دیکــه ســه رکوتی فه رهه نگــی بــه تونــدی 
ده ســتی پێ کــرده وه. ئه حمه دی نــژاد بــه دروشــمی »گه ڕانــه وه بــۆ ده ورانــی زێڕینــی شــۆڕش« 
فه رهه نگییه کانــی  سیاســه ته  بۆســه ر  هێرشــکردن  بــه  هه رو ەهــا  و  خومه ینــی  ســه رده می  واتــه 
ده وڵه تــی ئیســاحات، ده ســت بــه کار بــوو. هــه ر لــه ســه ره تاوه فشــارێکی زۆری خســته ســه ر 
چاپه مه نییــه کان و زۆربــه ی هــه ره زۆری ڕۆژنامــه و گۆڤــاره ســه ربه خۆ و نیوه ســه ربه خۆکانی 
ــی ڕۆژنامه نووســان ده ســتی  ــی کران ــه ده ستبه ســه ر کــردن و دادگای ــه ل داخســت و قۆناغێکــی دیک
پێکــرد. سانســۆری کتێــب و باڵوکــراوه کان بــه ڕادەیــه ک پــه رەی ئه ســتاند کــه بــه بــاوه ڕی زۆربــه ی 
ــه   چه شــنێک  ــوو، ب ــه و شــێوه نه ب ــی هه تاوییشــدا ب ــەی 1٣٦0ـ ــه ســااڵنی دەی ــه ت ل ڕۆشــنبیران ته نان
کــه به شــێکی به رچــاو لــه و کتێبانــه ی کــه لــه ده وارنــی خاته مییــدا مۆڵه تــی چاپیــان پــێ درابــوو، 
ــه  ــاو ل ــا به شــێکی بەر چ ــه وه. هه رو ەه ــێ نه دراوه  ت ــان پ ــی چــاپ و باڵوکردنــەوەی دووباره ی مۆڵه ت
ده زگاکانــی چــاپ و باڵوکردنــه وه ی کتێــب داخــراون. سانســۆر بــه ئاســتێک گه یشــتوه که ڕۆشــنبیران 
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و نووســه ران، ده وڵه تــی ئه حمه دی نــژاد بــه ده وڵه تــی کتێــب ســووتێن نــاو ده بــه ن، ده ســته واژه یه ک 
کــه لــه مێــژووی ئێرانــدا بــۆ مه غوولــه کان بــه کار بــراوه. 

هــاوکات مامۆســتایانی جیابیــری زانکــۆ بــه بیانــووی جۆراوجــۆر لــه زانکــۆکان ده رکــران و یــان 
بــه زۆر خانه نشــین کــراون. گوشــار بۆســه ر مامۆســتایانی زانکــۆ، ڕۆژنامه نووســان هونه رمه نــدان 
و ڕۆشــنبیران بــه ڕاده یه کــه کــه کۆچکردنــی ئــه و توێژانــه بــۆ ده ره وه ی و اڵت نــه ته نیــا له گــه ڵ 

ــره.  ــه و ســه رده مه ش زیات ــه راورد ده کــرێ، به ڵکــوو زۆر ل ســااڵنی ســه ره تای شــۆڕش ب
توێــژه  نێــو  لــه  فه رهه نگــی  کاری  نــاوی  بــه  سیســتماتیک  و  چڕوپــڕ  شــێوه یه کی  بــه 
نه خوێنــده واره کان و خه ڵکــی دێهــات و هه روەهــا گه ڕه کــه هه ژارنشــینه کانی شــاره کاندا هه وڵــی 
لــه  و  ئاشــکرا  شــێوه یه کی  بــه  ئێســتا  ده ده ن.  مه هده وییــه ت  خورافــی  فه رهه نگــی  په ره پێدانــی 
ڕێگــه ی جۆراوجــۆره وه وه ک دروســتکردنی فیلــم و باڵوکردنــه وی بەخۆڕایــی لــه نێــو خه ڵکــدا، لــه 
نێــو مزگه وتــه کان و »حســینیە«کان، بــاس لــه ســه رهه ڵدانی بەزوویــی ئیمامــی زه مــان ده کــه ن، بــه  
چەشــنێک کــه ته نانــه ت زۆر لــە بەســااڵچووه کانیش له وانه یــه ئیمامــی زه مــان ببینــن و خامنه یــی و 

ده ناســێنن. زه مــان  ئیمامــی  ســه رهه ڵدانی  نیشــانه کانی  بــه  ئه حمه دی نژادیــش 

په روه رده ی ئیدئۆلۆژیک
داموده زگاکانــی کۆمــاری ئیســامی و بــه تایبــه ت ده وڵه تــی ئه حمه دی نــژاد لــه م چه نــد ســاڵه ی 
دواییــدا به رنامه یەکــی چڕوپــڕی په روه رده ییــان ده ســت پێ کــردوه کــه لــه قۆناغــی ســه ره تایی 
تــا خۆێندنــی بــااڵ ده گرێتــه وه. یه کێــک لــه ئامانجــه ســه ره کییه کانی ئــه م به رنامه یــه هه وڵــدان بــۆ 
پــه روه رده ی ئیدئۆلۆژیکــە کــە تیۆریســیەنەکانی ســپای پاســداران ڕۆڵێکــی ســەرەکیی تێــدا دەبینــن. 
ــە  ــردوودا ل ــە دوو ســاڵی ڕاب ــەت ل ــە تایب ــی ســپا ب ــدە و بەرپرســانی بەشــە جۆراوجۆرەکان فەرمان
لێدوانەکانیانــدا بــە ئاشــکرا بــاس لــە پــەروەردەی ئیدئۆلۆژیکــی منــدااڵن و مێرمنــدااڵن و الوان 
دە کــه ن. بــۆ ئــه م مه به ســته ش بــه ده یــان بنکــه و دامه زراوه یــان بــه تایبــه ت لــه شــاره مه زه بییه کانــدا 
ــان  ــاران 4000 ئاخوندی ــه ت ــا ل ــه ســاڵی 1٣٨٩دا ته نی ــه ت، ل ــی ده وڵ ــی ئاماراه کان ــدوه. به پێ دامه زران
لەژێــر نــاوی »ئه فســه رانی شــه ڕی نــه رم« لــه قوتابخانه کانــدا دامه زرانــدوه کــه لــه حه وتــوودا یــه ک 
ــه ن. ئه فســه رانی  ــدی ده ک ــدی و داواناوه ن ــی ســه ره تایی، ناوه ن ــۆ قوتابییان ــا دوو جه له ســه قســه ب ت
شــه ڕی نــه رم ته نانــه ت لــه دایه نگــه )مهــد کودک(ـــیشدا چاالکــن و هــه ر لــه و قۆناغــه وه پــه روه ردەی 
ئیدئۆلۆژیــک ده ســت پێ ده کــه ن. ئــه وان نایشــارنه وه کــه هــه ر لــه و قۆناغــه وه فیداییانــی ئیمامــی 

زه مــان پــه روه رده ده کــه ن.
هێندێــک  الیــەن  لــه  ته نانــه ت  کــه  پرۆژه یه کــی گه وره تــر  لــه  به شــێکن  ئــه م هه واڵنــه هه مــوو 
ــه روه رده ی  ــه پ ــه ل ــرێ ک ــێ ده گوت ــی پ ــی دووهه م«ـ ــه کاربه ده ستانیشــه وه »شۆڕشــی فه رهه نگی ل
مندااڵنــی دایه نگــه وه تــا دژایه تیــی زانســته مرۆییــه کان و ئیســامیکردنی زانکــۆکان و خۆماڵیکردنــی 
زانســته مرۆییــه کان لەخــۆ ده گــرێ و مه به ســتی ســەرەکییش لــه م سیاســه تەدا، ئاماده کردنــی هێــزی 
ئینســانی و په روه رده کردنــی تێرۆریســت بــۆ داهاتوویــه. ئه گینــا کاربه ده ســتانی کۆمــاری ئیســامی، 
خۆیــان ده زانــن ســه رکەوتنی ئــه و پرۆژه یــه ی کــه پێــی ده ڵێــن شۆڕشــی فه رهه نگیــی دووهــه م، 
کارێکــی نزیــک بــه مه حاڵــه. بــه اڵم ســه ره ڕای ئــه وه ش ته نانــه ت ئه گــه ر ئــه م سیاســه ته فه ر هه نگییــه ی 
کۆمــاری ئیســامی لــه ئاســتێکی زۆر بچووکیشــدا ســه رکەو تن بەده ســت بێنــێ، دیســان مه ترســیی 
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گه وره یــه بــۆ داهاتــوو و ئاســه واره نێگەتیڤه کانــی، لــه  داوی کۆمــاری ئیســامییش هــه ر ده مێنــێ. 

سیاسه ته فه ر هه نگییه کانی کۆماری ئیسالمی به نیسبه ت نه ته وه بن ده سته کان 
بــە  و  ده کا  واحیــده  ئۆممه تــی  و  ئیســامه تی  بانگه شــەی  ئه گه رچــی  ئیســامی  کۆمــاری 
نیســبه ت  بــه  فه رهه نگییه کانــی  سیاســه ته  بــه اڵم  نه ته وه گه راییــه،  سیاســه تی  دژی  ڕواڵــه ت 
بنەمــای  له ســه ر  و  پاشــایه تین  ڕێژیمــی  هه مــان سیاســه تی  درێــژه ی  بن ده ســته کانه وه  نه تــه وه 
ئاســیمیلەکردن و ته حقیــری ئــه و نه ته وانــه داڕێــژراون. سیاســه تی ســووکایه تی بــه نه تــه وه کان 
له ســه ر هــه ر دوو ئاســتی فه رمــی و نافه رمــی بــه تونــدی به ڕێــوه  ده چــێ. لــه ئاســتی فه رمییــدا 
ــاری ئیســامییدا  ــی کۆم ــگ و ڕه نگ ــه ده ن ــی ل ــه تایبه ت ــه کان و ســینه مادا و ب ــو ڕاگه یه ن ــه نێ ــه ل وات
لــه ڕێگــه ی زنجیــره ته له ڤیزیۆنییــه کان و به رنامــه ی جۆراوجــۆری دیکــه وه فه رهه نگــی نه تــه وه 
بن ده ســته کانی ئێــران بــه داوکه وتــوو نیشــان ده درێ و گاڵتــه بــه زمــان زاراوه کانــی ئــه و نه ته وانــه 
ــۆ هه مــان  ــز ب ــه و قســه ی گاڵته ئامێ ــی نوکت ــگای هاندان ــه ڕێ ده کــرێ. له ســه ر ئاســتی نافه رمییــش ل
ــە نیســبەت  ــەت ب ــە تایب ــژاددا ب ــه ســه رده می ئه حمه دی ن ــه م سیاســه ته ل مه به ســت هــه وڵ ده درێ. ئ

ــەوە. ــوردەوە خەســتتر بۆت ک
هەروەهــا ئــەو ژمــارە کەمــە لــەو باڤۆکانــەی کــە لــە ســەردەمی ئیســاحاتدا بــە زمانــی نەتــەوەکان 
مۆڵەتــی باڵوبوونەوەیــان پــێ درابــوو و لــە ســنوورێکی بەرتەســکدا و بــە کۆمەڵێــک گیــر و گرفتــەوە 
بــاڵو دەبوونــەوە، لــە ســەردەمی ئەحمەدی نــژاد و بــه تایبــه ت لــه چه نــد ســاڵی دواییــدا به هــۆی 
هه ڕه شــه ی ناوه نــده ئه منییه تییــه کان و یــان بــه  هــۆی خراپیــی بــاری داراییــه وه داخــران. چاالکانــی 
ــر فشــار و هه ڕه شــه دان و  ــر له ژێ ــات زیات ــن ق ــه وه بن ده ســته کان چه ندی ــه نه ت ــی ســه ر ب فه رهه نگی
ــه پــاش ماوه یــه ک کار و تێکۆشــان ناچــار ده بــن بــه ره و تاراوگــه کــۆچ  به شــی زۆری ئــه و چاالکان
بکــه ن. هــه ر لــه م چه نــد ســاڵه ی دواییــدا، زۆر لــه و که ســانه ی کاری فه رهه نگــی و ڕۆژنامه نووســییان 
لــه کوردســتان ده کــرد و ڕووناکبیــری خــاوەن هه ڵوێســت بــوون، لەژێــر هه ڕه شــه و گوشــاری 

ــن. به رده وامــدا ناچــار بــوون ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان به جــێ بێڵ
نه تــه وه  دژبــه  ئیســامی  کۆمــاری  زیانباره کانــی  و  شــۆڤێنی  هــه ره  سیاســه ته  لــه  یه کێــک 
ــه. لەگــه ڵ  ــه زمانــی خۆیان ــدن ب ــه خوێن ــه  ل ــه و نه ته وان ــه ش هێشــتنه وه ی ئ ــران بێ ب نافارســه کانی ئێ
ئــه وه ی نزیکــە ی ٣0 ســاڵه لــه قانوونــی بنه ڕه تیــی واڵتــدا، هاتــوه کــه خوێنــدن بــه »زمانــه قه و مــی 
و محه للییــه کان« لــه  ته نیشــت زمانــی فارســی ئــازاده، بــه اڵم تــا ئێســتا نــه ک هــه ر هیــچ هه نگاوێــک 
ــه  ــراوه، به ڵکــوو ب ــن، هــه ڵ نه گی ــان بخوێن ــه زمانــی خۆی ــران ب ــه وه نافارســه کانی ئێ ــه وه ی نه ت ــۆ ئ ب
تونــدی دژایه تیــی ئــه و هه واڵنــه ده کــرێ کــه داواکاری خوێنــدن بــه زمانــی زگماکیــن و زۆر لــە 
چاالکانــی مەدەنــی و که ســایه تییه فه رهه نگییه کانــی نه تــه وه نافارســه کانی ئێــران کــه که مپه یــن و 
ــان و لێپرســینه وه  ــه ڵ گوشــار و ڕاوه دوون ــه م مه به ســته وه ڕێ خســتوه، له گ ــۆ ئ ــان ب حه رەکه تێکی
و ســزای دامــه زراوه ســه رکوتکه ره کانی ڕێژیــم بــه ره وڕوو بــوون. به رده وامیــی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی لەســه ر دژایه تیــی ئــه م مافــه ســه ره تاییه ی هاونیشــتمانانی نافارســی ئێــران لــه حاڵێک دایــه 
ــی  ــان و کاریگه ری ــی خۆی ــه زمان ــدن ب ــه خوێن ــه ل ــه و نه ته وان ــی ئ ــی بێ به شــیی مندااڵن ــه زیانەکان ک
خراپــی لەســه ر پرۆســه ی پــه روه رده و فێرکــردن تەنانــه ت لــه کاربه ده ســتانی پــه روەرده و فێرکردنی 
خــودی ڕێژیمیــش ئاشــکرایه و زۆر جــار لــە م پێوه ندییــەدا بیــان و ئامــار و زانیاریــی ســه رنجڕاکێش 
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بــاڵو ده کرێتــه وه. 
ــه و سیاســه تانەی  ــه ر ب ــه به رامب ــه وه ک ــر بێنین ــه و ڕاســتییه وه بی ــن ئ ــه  پێویســتی ده زانی ــره دا ب لێ
ڕووی  لــه  هێندێــک  ئه گه رچــی  کوردســتان  لــه  ئۆپۆزســیۆن  هێزه کانــی  ئیســامی،  کۆمــاری 
فه رهه نگییــه وه هه وڵیــان داوه، بــه اڵم بــه گشــتی لــه م بــواره دا الواز جوواڵونه تــه وه و پێویســته بــۆ 
پووچــه ڵ کردنــه وه ی ئــه و سیاســه تانه ی ڕێژیــم، لــه داهاتــوودا بــه  پێــی توانایــان و بــه پێــی پانێکــی 
ــری  ــی سیاســه تی ته حقی ــووی ئاســه واره نێگه تیڤه کان ــری، قه ره ب ــه ڵ یه کت ــگ له گ ــه و هاوئاهه ن تۆکم

فه رهه نگیــی کۆمــاری ئیســامی لــه کوردســتان بکه نــه وه. 

4- بارودۆخی مافی مرۆڤ له ئێراندا 
بــه پێــی ئامــار و زانیارییه کانــی ڕێکخــراوه نێونه ته وەییه کانــی مافــی مــرۆڤ، ئێــران لــه ڕووی 
پێشــێلکردنی مافــی مرۆڤــه وه بــه ردەوام لــه ڕیــزی چه نــد و اڵتــی یه که مــی جیهانــه  و لــه م ســااڵنه ی 

ــی مــرۆڤ گه یشــتۆته ئاســتێکی مه ترســیدار.  ــدا، پێشــێلکردنی سیســتماتیکی ماف دوایی
بــه م هۆیــه وه کــه لــه ئێــران کۆســپی گــه وره لــه بــه رده م ڕێکخــراوه کان و چاالکانــی مافــی مــرۆڤ 
و هه روه هــا مافــی ده ستپێڕاگه یشــتنی ئازادانــه بــه زانیــاری نییــه و هه وڵــدان بــۆ لەقــاو دان و 
له گــه ڵ ده کــرێ،  ئه منیه تییــدا هه ڵســوکه وتی  لــه چوارچێوه یه کــی  پێشــێلکردنه کان  ئاشــکراکردنی 
ئــەو زانیــاری و ئامارانــه ی کــه ڕێکخراوه کانــی مافــی مــرۆڤ ســااڵنه و مانگانــه بــاڵوی ده که نــه وه 

ــه ڕوو ده دن.  ــه ڕۆژان ــرن ک ــه و پێشــێلکردنانه لەخــۆ ده گ ــا به شــێکی ئ ته نی
ئــه وه کــه ده گوتــرێ، ڕاده ی پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لــه ئێــران تــا دێ پــه ره ده ســتێنێ، ته نیــا 
ــه و  ــی ڕێکخــراوه باوه ڕپێکــراوه کان ئ ــه به ڵگــه و زانیارییه کان ــه چاوخشــاندنێک ب ــه و ب دروشــم نیی
ڕاســتییه مان بــۆ ده رده کــه وێ کــه چــۆن بــه تایبــه ت لــه 2 ســاڵی ڕابــردوودا، ڕۆژ بــه ڕۆژ پــه رەی 
گرتــوه. لــه م دوو ســاڵه دا نــه ک هــه ر لــه بــاری چه ندایەتییــه وه، به ڵکــوو لــه بــواری چۆنایەتییشــه وه، 
ــه وه ی کــه نموونە کانــی گرتــن و ســزادان  ــادی کــردوه. واتــه جگــه ل پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ زی
و کوشــتن و ئێعدامــی ناڕازییــان و گوشــار بۆســه ر که مایەتییــه  جۆراوجــۆره کان یه کجــار زۆر 
ڕووبه ڕووبوونــه وه  لــە  کــه  ســه رکوتکه رانه یه ش  ڕه فتــاره  ئــه و  جــۆری  چــوون،  بــه ره وژوور 
لەگــه ڵ خۆپیشــاندانی خه ڵــک، یــا لەگــه ڵ گیــراوه کان لــه نێــو به ندیخانه کانــدا کــراون، دڵته زێنتــر 
پیــاوه کان،  به ندییــه  بۆســه ر  ته نانــه ت  ده ســتدرێژی  نموونــه  چه ندیــن  بــوون.  وه حشــییانه تر  و 
کۆمــاری  کــه  ئه شــکه نجه کان،  جــۆری  دڕندانەتریــن  لەژێــر  ده سبه ســه رکراوه کان  کوشــتنی 
ئیســامی ڕســواییه کی گــه وره بــه نــاوی گرتووخانــه ی که هریزه کــی لــێ که وتــه وه، لــه نموونه کانــی 
ــه ڕووی چۆنییــه وه ن. هــه ر بۆیــه ئــه و جــۆره پێشــێلکردنانه،  گۆڕانــی پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ ل
ده چنــه خانــه ی تــاوان دژی مرۆڤایەتــی. دیــاره ئه گــه ر ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی به ربه ســتی 
نێوده وڵه تــی لەســه ر نه بــێ، بــه  پێــی سروشــتی ئــه و ڕێژیمــه و ئه زموونــی سیســتمه دیکتاتــۆره کان، 
ــر  ــه کان و بەهێزت ــی په ره ســه ندنی ناڕه زایه تیی ــه پێ ــێ ب ــوودا پ ــه داهات ــه ل ــن ک ــێ چــاوه ڕوان بی ده ب

بوونــی خه باتــی ئازادیخوازانــه، ئاســتی پێشــێلکردنەکان به ره وژوورتــر بچــێ. 
ــه م ٣ ســاڵه ی  ــرۆڤ ل ــی م ــی پێشــێلکردنه کانی ماف ــۆکاره ســه ره کییه کانی زۆربوون ــه ه ــک ل یه کێ
ــز  ــه کان و به هێ ــه ئاســتی کوردســتان، په ره ســه ندنی ناڕه  زایه تیی ــران و چ ل ــه ئاســتی ئێ ــدا چ ل دوایی
بوونــی خه باتــی ئازادیخوازانــه و دێموکراســیخوازانه ی خه ڵکــه. ســه رنجڕاکێش ئه وەیــه کــه بــه 
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پێــی ئامــاره کان، زیاتریــن پێشــێلکردنه کان لــه ناوەنــد )تــاران و دەورووبــه ر( و لــه ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتان تۆمــار کــراون، ئــه وه ش به هێــز بوونــی خه بــات و بزووتنــه وەی ئازادیخوازانــه لــه و دوو 

ــران ده ســه لمێنن. ــی دیکــه ی ئێ ــه  چــاو ناوچه کان شــوێنه ل
ــه چــاو  ــه شــێوه یەکی مه ترســیدار ل ــردوودا ب ــه ســێ ســاڵی ڕاب ــدام ل ــی ئێع ــی حوکم به ڕێوه بردن
ســااڵنی پێشــتر زیــادی کــرد وه. لــه دوای کوشــتاری بەکۆمه ڵــی زیندانییــه سیاســییه کان لــه ســاڵی 
1٣٦7ـــدا، زۆرتریــن ژمــاره )النی کــه م ٥4٦ کــه س لــه ســاڵی 1٣٨٩دا( بــه تاوانــی جۆراوجــۆری 
ــه  ــه پێــی ڕێــژه ی حه شــیمه ت، ئێــران ل سیاســی و کۆمه اڵیه تــی ئێعــدام کــراون، بــه  چه شــنێک کــه ب
بــاری که لک وه رگرتــن لــه ســزای ئێعــدام، پلــەی یەکەمــی لــە جیهانــدا هەیــە. هــەر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
ســزای ئێعدامــدا بابەتــی ئێعدامــی بەکۆمه ڵــی قاچاخچییــان و فرۆشــیارانی مــاده هۆشــبه ره کان 
ــه  ــه ل ــاده هۆشــبه ره کان ک ــی فرۆشــیارانی م ــه. ئێعدامــی بەکۆمه ڵ جێگــه ی هه ڵوێســته لەســه ر کردن
ســااڵنی ســه ره تای هاتنــه ســه رکاری ئــه م ڕێژیمــەدا زۆر بــاو بــوو، لــه م دواییانه شــدا ده ســتی 
پــێ کردۆتــه وه، بــه اڵم وه ک دیارده یــه ک بــه شــێوه یه کی نهێنــی و بــه دوور لــه هــه را و هوریــای 
لــێ  لــه م باره یــه وه جێــگای  بــه تایبه تــی  ئــه م دیارده یــه  ڕاگه یه نه کانــی ڕێژیــم به ڕێــوه ده چــن. 
ــدی دژی  ــه به تون ــدا ک ــه وه ی وا نیشــان ب ــۆ ئ ــه رده وام ب ــاری ئیســامی، ب ــه کۆم ــه ک وردبوونه وه ی
هه واڵــی  شــانازییه وه  بــه  ده جووڵێتــه وه،  هۆشــبه ره کان  مــاده   فرۆشــیارانی  و  قاچاخچییــه کان 
ــە بەرچــاوی خه ڵــک ئێعدامــی  لەســێداره  دانــی ئه وانــی بــاڵو کردۆتــه وه و ته نانــه ت زۆر جاریــش ل
کــردوون. بــه اڵم بــا بزانیــن ئێعدامــی بەکۆمــه ڵ و به نهێنیــی تاوانبارانــی مــاده هۆشــبه ره کان، کــه لــه م 
چه نــد مانگــه ی دواییــدا چه نــد جــار لــه مه شــهه د ڕووی داوه و هــه وڵ دراوه شوناســی تاوانبــاران 
بشــاردرێته وه، چ مه به ســت و هۆکارێکــی لــه پشــته، بێجگــه لــه ترســی ئاشــکرا بوونــی نهێنییــه کان؟ 
پــاش ســه رهه ڵدانی بزووتنــەوەی ســەوز و نفــووزی ڕێبەرانــی ئــەو بزووتنەوەیــە لــە نێــو هێندێــک لــە 
دامودەزگاکانــی وەک دادوەری و ئیتاعــات و هەروەهــا ســەرهەڵدانی کێشــه و دووبه ره کــی لــە نێــو 
ســه رکرده کانی باڵــی ئوســوولگه ردا، ئــه و به شــه لــه کاربه ده ســتان و ڕێبه رانــی کۆمــاری ئیســامی 
ــه  کــه بــۆ خۆیــان ســه رکرده ی بانــد و تۆڕه کانــی قاچــاخ و باڵوکرده نــه وی مــاده هۆشــبه ره  کانن، ل
ترســی ئاشــکرا بــوون و ئــه وەی کــە به ڵگــە نەکەوێتــە ده ســتی نه یاره کانیــان، پەنایــان بردۆتــه بــه ر 
بــه م شــێوه یه خه ڵکــی  و  بانده کانیــان  خــواره وه ی  ئاســتی  ئه ندامانــی  بێ موحاکه مــه ی  ئێعدامــی 

فریوخــواردوو ده که نــه قوربانیــی به رژه وه ندیــی خۆیــان. 
لــه پێوەنــدی لەگــە ڵ به ندییــه سیاســییه کاندا، ڕێــژه ی به ندییــه سیاســییه کان بــه تایبــه ت پــاش 
ســه رهه ڵدانی ناڕه زایه تییه کانــی دوای هه ڵبژاردنــی ســه رکۆماری، بــه ڕاده یه کــی به رچــاو زیــادی 
کــردوه. لــه ســاڵی 1٣٨٨ـــدا ته نیــا بــه پێــی زانیارییەکانــی کۆمه ڵــه ی چاالکانــی مافــی مــرۆڤ 1٦٦٣ 
خوێنــدکار ده ستبه ســه ر کــراون و بــه هــه زاران هاوواڵتــی و بــه ســه دان ڕۆژنامه نــووس و چاالکــی 
سیاســی و مه ده نــی لــه ڕه وتــی خۆپیشــاندانه کاندا کەو تنــه به ندیخانــه. لــه ســاڵی 1٣٨٩دا هــه ر بــه  پێــی 
ــی ده ستبەســەر  و ٣٨٦7 که ســیش  ــی سیاســی و مه ده ن ــه م 4٥٥ چاالک ســه رچاوەی پێشــوو النی ک
ــه پێــی ئامــاری  ــدا ده ستبه ســه ر کــراون. ب ــه پێوه نــدی له گــه ڵ کۆبوونه وەکانــی ناڕه زایه تی ده ربڕین ل
ناوەنــدی هه واڵــی »کوردســتان و کــورد« لــه ســاڵی 1٣٨٩دا ته نیــا لــه کوردســتان 4٩٨ جــار 
دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییــان بــه تاوانــی سیاســی ڕوویــان داوه. به شــێک لــه ده سبەســەرکردنه کان 
بــه تاوانــی سیاســی بــووه. ژمارەیەکــی زۆر لــه  ده سبەســەرکراون تــا ئێســتا نــه حوکــم دراون نــه 
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کــەس هه واڵێکــی لــه چاره نووســیان هه یــه. هــه ر ئێســتا لــه ئێــران بــه ســه دان زیندانــی سیاســی 
ــه ن و  ــه س و الی ــچ ک ــه هی ــی سیاســیی نه ناســراو« ک ــن »زیندانییان ــان بنێی ــرێ ناوی ــه ده ک ــه ن ک ه

ــه.  ــه وه نیی ــه باره یان ــاری ل ڕێکخراوێکــی سیاســی و مه ده نیــی داکۆکیــکاری مافــی زانی
ــه ئاســت  ــاری ئیســامی ل ــی کۆم ــی مــرۆڤ و هه ســتیار بوون ــه بارودۆخــی ماف ــۆ تێگه یشــتن ل ب
ڕێکخراوه کانــی داکۆکــی لــه مافــی مــرۆڤ و چاالکانــی ئــەم بــوارە، دەتوانیــن ئامــاژە بــە تاقــە 
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی مــرۆڤ لــه کوردســتان و چاره نووســی دامه زرێنــه ر و ســه رۆکی 
ــی مــرۆڤ  ــه ماف ــن. ڕێکخــراوی دادکۆکــی ل ــد بکه ی ــه د ســه دیق که بوودوه ن ــه و ڕێکخــراوه، محه مم ئ
لــه کوردســتان کــه لــه 20ـــی خاکه لێــوەی ســاڵی 1٣٨4ەوه دامــه زراوه، هه تــا ئێســتا، خــۆی و 
دامــوده زگا  په روه نده ســازیی  و   هه ڕه شــه  له گــه ڵ  بــه ردەوام  ئه ندامانــی،  و  ســه رۆکه که ی 
ــه و تێکۆشــه ره شــێلگیرەی  ــد، ئ ــوون. که بوودوه ن ــه ره وڕوو ب ــی کۆمــاری ئیســامی ب ئه منییه تییه کان
داکۆکــی لــە مافەکانــی مــرۆڤ، زیاتــر لــە 4 ســاڵە بــە تاوانــی پێکهێنانــی ئــه و ڕێکخراوەیــه و له قاودانی 
ــی  ــی زۆر خراپ ــه بارودۆخێک ــدا نه خۆشــه، ل ــه حاڵێک ــه کوردســتان، ل ــرۆڤ ل ــی م پێشــێلکردنی ماف
ــی  ــه تاوان ــه ر ب ــه، ه ــه و ڕێکخراوه ی ــی ئ ــه ئه ندامان ــه ل ــی دیک ــه. کۆمه ڵێک ــه به ندیخانەدای جیســمییدا ل
داکۆکــی لــه مافــه مرۆییه کانــی خه ڵکــی کوردســتان، که توونەتــە  به ندیخانــه. هێندێکیشــیان ناچــار 

کــراون و اڵت به جــێ بێڵــن.
له گــه ڵ ئــه وه ی لــه مــاوه ی چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا چه ندیــن جــار به ندییــه  سیاســییه کان بەکۆمــه ڵ 
مانیــان لــه خــوارد ن گرتــوه و تــا لێــواری مــه رگ چــوون )بــۆ وێنــه مانگرتنــی زیندانییانــی سیاســیی 
ڕانه گه یشــتوون  زیندانییــان  ته ندروســتیی  دۆخــی  بــه  هیــچ  زینــدان  به رپرســانی  بــه اڵم  کــورد( 
به شــێکی  بکــه ن.  به ندیخانــه کان  ســه ردانی  نــه دواه  نێونه ته وه یــی  چاو دێرانــی  بــه  ئیجازه یــان  و 
به رچــاوی زیندانییــان لــه به ندیخانه کانــدا، تووشــی نه خۆشــیی قــورس بــوون بــە هــۆی بارودۆخــی 

ناله بــار، ســه المه تیی ده روونییــان لــه  مه ترســی دایه. 
ــدا  ــه ئاســتی نێونه ته وه یی ــرۆڤ ل ــی م ــردوودا بارودۆخــی مه ترســیداری ماف ــد ســاڵی ڕاب ــه چه ن ل
ــی  ــه سیاســه تی ده ره وه ی و اڵتان ــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوه و ل ســه رنجی کۆمه ڵگــه ی نێونه ته وه ی
ئورووپایــی و ئه مریــکادا دۆخــی مافــی مــرۆڤ لــه ئێــران زیاتــر لــه جــاران ڕه نــگ ده داتــه وه و 
چه نــد هه نــگاو به ره وپێــش چــووه. بڕیارنامــه ی 24ی مارســی ئه مســاڵی شــۆڕای مافــی مرۆڤــی 
نه تــه وه یه کگرتــووه کان و دیاریکردنــی لێکۆڵــه ری تایبه تــی بــۆ توێژینــه وه لــه بارودۆخــی مافــی 
لــه سیاســه تی ده رەوه ی و اڵتانــی جیهــان  لــه ئێــران، نیشــانده ری گۆڕانێکــی بەرچــاوە  مــرۆڤ 
بــه گشــتی و بــه تایبه تــی واڵتانــی ڕۆژئــاوادا. هه نگاوێکــی گرنگــی دیکــه بڕیــاری بایکۆتکــردن 
و ده ســت به ســه ردا گرتنــی داراییه کانــی کاربه ده ســتانی جەنایه تــکار و تاوانخولقێنــی کۆمــاری 
ــردوودا  ــی ڕاب ــه مانگه کان ــە کــه ل ــی ئورووپاوەی ــەن یه کیه تی ــه الی ــی ده ره وه ل ــه بانکەکان ئیســامی ل
شــاهیدیان بوویــن. پێکهاتنــی ئــه م گۆڕانــه و ئــه م پێشــچوونانه بــه قازانجــی مافــی مــرۆڤ لــه ئێــران، 
ــا به رهەمــی  ــه نێوخــۆ و ده ره وه ی و اڵت، هه روه ه ــی مــرۆڤ ل ــی ماف به رهه مــی تێکۆشــانی چاالکان
کاری دیپلۆماســی و ڕاگه یاندنــی هێزه کانــی ئۆپۆزیســیۆنه. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه 
چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا وێــڕای بایه خــدان بــه مافــی مــرۆڤ لــه ڕاگه یه  نەکانیــدا، لــه پێوه ندییــه 
دیپلۆماسییه کانیشــیدا بــه رده وام پێــی له ســه ر ئــه م بابه تــه داگرتــوه و هه وڵــی داوه کاربه ده ســتانی  
و اڵتانــی ده ره وه تــێ بگه یه نــێ کــه لــە داڕشــتنی سیاســه تەکانیان و هه ڵوێســت گرتــن به رامبــه ر بــه 
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ــا وە ربگــرن.  ــه بنه م ــی مــرۆڤ و دێموکراســی ب ــران، دۆخــی ماف ئێ

5- بارودۆخی ژینگه 
ئــە وە ی ڕاســتی بــێ الیە نــە سیاســییە کانی ئێــران بــە دە ســه اڵت و ئۆپۆزیســۆنە وە وە ک بابە تێکــی 
گرنــگ و هە ســتیار بــۆ بابە تــی ژینگەیــان نه ڕوانیــوە و ئــەم بابە تــە لــە بەرنامــەی سیاســیی زۆریــەک 
ــە  ــە م بابە ت ــدا وەک سیاســەتێکی لووکــس چــاو ل ــە باشــترین حاڵە ت ــدا جێــی نەگرتــوە و ل لەهێزەکان
کــراوە. ژینگــە و ژینگــە پارێــزی تە نانــە ت وەک دروشــم لــە گۆڕەپانــی سیاســیی ئێرانــدا زۆر 
که مڕە نگــه. بــە  بــاوە ڕی ئێمــە ئــە م بایــه خ نه زانیــن و گرنگــی نــە دان بــە ژینگــه لــە الیــەن هێــزە 
سیاســییە کانی ئۆپۆزیســیۆن و هه روە هــا کۆمه اڵنــی خه ڵکــە وە کە متە رخە مییە کــی گە ورەیــە و لــە 

داهاتوویە کــی نــە زۆر دووردا ئاکامە کانــی ئــە م بێ بایــه خ چاولێ کردنــە دەبینینــە وە. 
ئــەو  زاڵبوونــی  هــۆی  بــه  ئێــران  ئۆپۆزیســۆنی  سیاســیی  چاالکانــی  و  سیاســییەکان  هێــزە 
ڕوانینــەوە، نە یانتوانیــوە خە ڵــک و الیەنگرانیــان بــە نیســبە ت ژینگــە پارێــزی و مە ترســییه کانی 
ســە ر ژینگــە هە ســتیار بکــە ن. بۆیــه ســه ره ڕای بوونــی مه ترســیی جیــددی لەســه ر تێکچوونــی 
ژینگــه و دۆخــی ناله بــاری ژینگــه، جگــه لــه چه نــد ناڕه  زایه تی ده ربڕینــی بچــووک، هیــچ کاتێــک 

نه دیــوه.  خه ڵــک  لــه  کاریگه رمــان  و  گرنــگ  ناڕه زایه تی ده ربڕینێکــی 
ــو  ــە نێ ــران ل ــەوە ئێ ــە پارێزیی ــه ڕووی ژینگ ــا، ل ــۆی کۆلۆمبی ــی زانســتیی زانک ــە لێکۆڵینە وەیەک  ل
14٦ واڵتــدا، لــە پلــەی 1٣2دایــه و بــە پێــی ئــه و لێکۆڵینەوە یــە ڕەوتــی تێکچوونــی ژینگــە لــە ئێــران 
ــه ت  ــە کاتێک دایــه ئــه م بابه تــه نــه بــۆ ده وڵ بــە خێراییه کــی سه رســووڕهێنه ر ده چێتــه پێــش. ئــه وه ل

بــووه بــه پرســێکی گرنــگ و نــه بــۆ ئۆپۆزیســیۆن. 
چــوون.  نێــو  لــه  ئێــران  جە نگە ڵە کانــی  لــە  بەریــن  ڕووبە رێکــی  ڕابــردوودا  ســاڵی   ٥ لــە 
ــه و زه وییانــه کــه بــۆ کشــتوکاڵ ده بــن، تێکــه ڵ بــه بیابــان بــوون و  هە روه هــا ڕێژه یه کــی به رچــاو ل
دیکه وه یــه .  لــە ســە رووی هه مــوو و اڵتانــی  ئێــران چه نــد ســاڵە  لــە  ڕه وتی«فرســایش خــاک« 
ــه  ــه مه ترســیی دایه. بــه و پێیــه ی کــه ل ــه ڕووی ئــاوی خوارده نــه وه ش ل ــان ل ســاڵمه تیی هاوواڵتیی
ئێــران بــه گوێــره ی ڕێــژه ی حه شــیمه ت و به ریناییــه وه، ســه ره چاوه کانی ئــاوی شــیرینی زۆر که مــه 
و 70 لەســه دی ســه رچاوه کانی ئاوی شــیرین له ٣0 له ســه د ی خاکی ئێران )واته باکووری ئێران و 
کوردســتان( هه ڵکەو تــوه، کارناســان پێش بینــی ده کــه ن تــا٣0 ســاڵی دیکــه حه شــیمه تی ئێــران بگاتــه 
٩0 میلیــۆن کــه س. ئــه و کات ئێــران توانــای دابینکردنــی ئــاوی خواردنــەوەی بــۆ هاوواڵتییــان نابــێ 
ــه ت  ــی ده وڵ ــە هــۆی بێ موباالتی ــاوی شــیرین، ب ــه ر پیســبوونی ســه رچاوه کانی ئ ــه ر ئێســتا له ب و ه
ــە چه شــنی ڕژاندنــی فــازالوە ســه نعه تییه کان و شــارییه کان  ــەی ژینگــە پارێــزی ل و سیاســه تی هه ڵ
بــۆ نێــو ڕووباره کانــه وە، چه ندیــن جــۆر نه خۆشــی، هه ڕه شــه  لــه ســاڵمه تیی هاوواڵتییــان دەکــەن. 

زۆربــه ی هــه ره زۆری تااڵوه کانــی ئێــران لــه نێــو چــوون، گۆلــی ورمــێ هه ڕه شــه ی وشــک بوونــی 
لــه ســه ره و پێش بینــی ده کــرێ کــە ئەگــەر هەنــگاوی پێویســت نەهاوێــژرێ لــە مــاوەی ٣ تــا ٥ 
ســاڵی دیکــە بــە تــەواوی وشــک ببــێ و بــە وشــک بوونی بەشــێکی بەرچــاو لــە خاکــی ناوچەکانــی 

دەوروبــەر ببێتــە شــۆرەکات.
لــە کوردســتان جیــا لــه گۆلــی ورمــێ، گۆلــی زرێباریــش لــە بارودۆخێکــی باشــدا نییــه. هەروەهــا 
ــوان  ــەت مەری ــە تایب ــە ب ــن ناوچ ــە چەندی ــردوودا دەســتێکی ئەنقەســت ل ــاوه ی ٣0 ســاڵی ڕاب ــە م ل
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دارســتان و جەنگەڵەکانــی کوردســتان دەســووتێنێ. دەوڵــەت هیــچ هاوکارییەکــی ژینگــە پارێزانــی بــۆ 
کوژانــه وه ی ئاگــرەکان نەکــردوە و لــە هێندێــک حاڵەتیشــدا ڕێگــەی لــێ گرتــوون بــە هــۆی سیاســەتی 
هەڵــەی دەوڵــەت لــە گواســتنە وه ی ئــاوی ڕووبــاره کان بــە تایبــەت لــە پارێــزگای کرماشــان بــۆ 
ناوچەکانــی دیکــە، هەڕەشــه ی تێکچوونــی ژینگــه لــە هــه ر دوو به شــی ڕۆژهــه اڵت و باشــووری 

ــە.  کوردســتان زۆر جیددیی
ــوودا  ــە داهات ــران و کوردســتان وا دەخــوازێ کــە ل ــە ئێ ــه م بارودۆخــه مه ترســیداره ی ژینگــه ل ئ
بابەتــی ژینگــە بــە شــێوەیەکی زۆر جیــددی بکه وێتــه نێــو به رنامه ی ئۆپۆزیســیۆنەوە. ئۆپۆزیســۆنیش 
تەنیــا دەتوانــێ بــە وریاکردنــەوەی خەڵــک لــە مەترســییەکان، ئــەوان بــە نیســبەت ئەم بابەتە هەســتیار 

بــکا و وزە و هێــزی ناڕەزایەتی دەربڕینیــان پــێ ببەخشــێ.
گرفتــی ناخاوێنیــی هــە وا، یە کێکــی دیکــە لــە پرســە ژینگەییەکانــی ئێرانــە. هــەوای شــارە گەورەکانــی 
وەک تــاران و ئیســفەهان ســااڵنە نزیــک بــه 100 ڕۆژ لــە ســە رووی دۆخــی ســوور )وضعیــت 
ــان ســاڵە ی  ــی دە ی ــی ئابووری ــی سیاســەتی هەاڵواردن ــە ڕاســتییدا، بەرهە م ــە وەش ل ــه. ئ قرمز(ەوەی
لــەو  بەرهەمهێنــەرە ســەنعە تییەکانی  کارگــە  لەســە دی  بــە 70  نزیــک  کــە  ئێرانــە  دە وڵە تە کانــی 

ــردوون.  شــارانەدا دروســت ک

بارودۆخی گشتیی ڕۆژهە اڵتی کوردستان
خە ڵکــی ڕۆژهە اڵتــی کوردســتان بــە درێژایــی مێــژووی دە ســە اڵتدارێتیی ڕێژیمــە ناوە ندگەراکانــی 
پاشــایە تیی پە هلــوی و کۆمــاری ئیســامی لەگــەڵ هــه اڵواردن و ســته می نە تە وایەتــی و ئایینییــدا 
بــە ڕەوڕوو بــوون. بە رەوڕووبوونــی خەڵکــی کوردســتان لەگــە ڵ ئــە و هــە اڵواردن و جیــاوازی 
و  کێشــە  زۆر  نوقمــی  کوردســتانی  کۆمە ڵگــە ی  ناوە ندنشــین،  بە دەســتانی  دە ســە اڵت  دانانــه ی 

قە یرانــی کۆمە اڵیە تــی و ئابــووری کــردوە .
ــدا  ــردووی ده ســە اڵتدارەتیی خۆی ــە ٣0 ســاڵی ڕاب ــر ل ــە مــاوە ی زیات ــران ل کۆمــاری ئیســامیی ئێ
بــه جێخســتن و زاڵکردنــی ئــه و سیاســه ته کــه کوردســتان ئه منیه تــی ســه رمایه دانانی لــێ نییــه، 
ــوارە  ــە ب ــی ل ــی کوردســتان لــه دواکه تووی ــۆ ڕاگرتن ــه الیــه ک سیاســه تی دژه کوردانــه ی خــۆی ب ل
جیاجیاکانــی ئابــووری، کۆمه اڵیەتــی و فه رهه نگییــدا بــه کــرده وه جێبه جــێ کــرد وه و لــه الیه کــی 
دیکــه ش لــه ڕێــگای به تااڵنبردنــی ســه ره چاوی ژێــر زەوی و کانزاکانــی کوردســتان و لــه په راوێــز 
خســتنی کوردســتان لــه ڕه وتــی هه ڵــدان و گه شــه ی ئابووریــی واڵتــدا، بــێ کاری، هــه ژاری، بێ به شــی 
مــاده  هۆشــبه ره کان و ده یــان  بــه  ئێعتیــاد  و بەش مەینەتــی و قه یرانــه کۆمه اڵیه تییه کانــی وه ک 

خه ســاری کۆمه اڵیه تیــی دیکــه ی تووشــی خه ڵکــی کوردســتان کــردوه.
کوردســتان لــه  چــاو ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران بــه لــه  به رچــاو گرتنــی زۆر فاکتــۆری وه ک ئــاو 
و هــەوای له بــار و ســازگار، خاکــی به پیــت، لێــڕه واری زۆر، دارســتانی چڕوپــڕ و ئــاوی زۆر و بــه 
هــۆی هه بوونــی شــوێنی تووریســتی و مێژوویــی و هه روه هــا بــه هــۆی هه بوونــی ســه رچاوه و 
کانــزا ژێرزه وییه کانــی وه ک نــه وت و زێــڕ و بــه ردی جۆراوجــۆر و هه روه هــا بــه هــۆی هەڵکەوتــی 
جوغرافیایــی وه ک دراوســێیه تیی عێــراق و تورکیــە بــۆ په ره پێــدان بــه که رتــی بازرگانــی و دانوســتان 
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لــه و ناوچانــه، زە رفییــه ت و ئیســتعدادێکی یه کجــار زۆری بــۆ هه ڵــدان و گه شــه ی ئابــووری هه یــه . 
بــه اڵم بــه و حاڵــه ش ده بینیــن کــه کوردســتان دوای سیســتان و به لووچســتان بێ به شــترین ناوچــه ی 
ــدان  ــه ڕووی هه ڵ ــران ل ــن ناوچــه ی ئێ ــات و پێڕاگە یشــتن و دواکەو تووتری ــه ڕووی ئیمکان ــران ل ئێ

و گە شــەی ئابوورییــه . 
لــە  بــێ کاری  لــە کێشــە هــەرە ســە رەکییە کانی خەڵکــی کوردســتانە. نرخــی  یەکێــک  بێــکاری 
کوردســتان بــە هــۆی پێکــە وە نەگونجانــی هە ڵدانــی حەشــیمە ت و زە رفییە تە کانــی ڕە خســانی هە لــی 
کار، بــەردەوام بــەرز و به رزتــر ده بێتــە وە. بــه پێــی ئامــاره ڕه ســمییه کانی ده وڵــه ت نرخــی بــێ کاری 
لــە کوردســتان 14% و نرخــی بــێ کاری لــه ئاســتی گشــتیی ئێرانــدا 1٣%یــە. بــه اڵم ئــه و ئامــار و 
ئه رقامــه حکوومه تییانــە جێــی بــاوه ڕی هیــچ کــه س و الیه نێــک نیــن. چونکــه کوردســتان بــه ده گمــه ن 
تەنیــا کۆمەڵێــک  تێــدا هەیــە و  بــه زه رفییه تــی ســەروو ســەد کەســی  گــه وره ی  کارخانه یه کــی 
کارگــەی ببچــووک بچووکــی تێــدا چاالکــن کــه به شــی هــەرە زۆری ئــه وان »ته عاونیــن« و بــه وام 
و قە رزەکانــی دە وڵــەت هەڵ دە ســووڕێن. زۆریــش لــە و کارگه یانــە کــە نەیانتوانیــوە قە رزە کانیــان 

ــراوە .  ــوون دەســتیان بە ســە ردا گی ــێ وەرگرت ــان ل ــە ی وامی ــە وە بانکان ــەن ئ ــە الی ــەوە، ل بدە ن
هــە ر بــە پێــی ئامــارە ڕەســمییەکانی ناوە نــدی ئامــاری ئێران پشــکی شــار و ناوچه کانــی ڕۆژهەاڵتی 
ــدا 4.٦% بــووە.  کوردســتان لــه ســە رجە م کارگــه و کارخانــه پیشــە ییە کانی ئێــران لــە ســاڵی 1٣٨٦ـ
لــەو چە نــد ســاڵەی دواییشــدا کــه کۆمــاری ئیســامی بــە هــۆی تە قینــە وە ی قە یرانــه سیاســی 
و ئابوورییە کانــی، خــۆ لــه باڵوکردنــه وه ی ئامــارەکان دە بوێــرێ، وێ ناچــێ پشــکی کوردســتان 
دیــاردەی  پە رە ســاندنی  لــە وە زیاتــر بووبــێ.  پیشــه یی  لــە بە شــی ســە رمایە دانانی دەوڵە تــی و 
کۆڵبــەری لــە کوردســتان کــه ڕۆژ نییــە کــوژران، برینــدار بــوون و نوقوســتان بوونــی چە نــد 
که ســێکی لــێ نە کەوێتــە وە، باشــترین به ڵگــه  بــۆ تێگه یشــتن لــه واقعیه تــی دڵته زێنــی ئابووریــی 
ــه  ــه. ل ــی ئێران ــه واڵت ــه م به شــه ل ــێ کاری ل ــارده ی ب ــه دی ــدار ب کوردســتان و ڕاســتییه کانی پێوه ندی
زۆربــه ی بنه ماڵه کانــی کوردســتاندا ته نیــا یــه ک کــه س کار ده کا و ئه ندامانــی دیکــه ی خێــزان ده بــێ 
بــه حەقدەســتی ئــه و بــه ڕێ بچــن، یــان ده بــێ بــه دوای ئــه و کار کاســبییانه ی کــەون کــه بــه کاری 

ڕه ش و »کاذب« ده ناســرێن و زۆرترینیشــیان مە ترســیی گیانییــان لەســه رە.
بــه پێــی ئــه و لێکۆڵینه وانــه ی کۆمەڵێــک لــه ئابووریزانانــی ســەربەخۆ لەســه ر نرخــی بــێ کاری لــه 
ئێرانــدا کردوویانــه، نرخــی بــێ کاری لــه ســاڵی ٨٨ـــی هه تاوییــدا لــه پارێــزگای ورمــێ لــه گرووپــی 
ته مه نیــی 1٦ تــا 2٩ ســاڵدا 2٦/٨ % و لــه پارێــزگای ئیــام ٣1% بــووه. نرخــی بــێ کاری لــه پارێــزگای 

ســنه لــه و ســاڵه دا 2٦/٣% و لــە پارێــزگای کرماشــانیش 2٥/٥% بــووه.
ــه ی وه ک  ــی دیک ــردوه کێشــه کۆمه اڵیه تییه کان ــان ک ــه وای ــه ک ــه و فاکتۆرانه ی ــێ کاری ل ــۆری ب فاکت
ئێعتیــاد بــه مــاده هۆشــبه ره کان، تــه اڵق، تاوانکــردن، خه مۆکــی و خۆکــوژی و وازهێنــان لــە خوێندنگــە 

و بــە نیوەچڵــی هێشــتنەوەی خوێنــدن لــە کوردســتان زیاتــر لــه ســااڵنی ڕابــردوو پــه ره بســتێنن.
هــە ر بــە پێــی ئامــارە ڕە ســمییە کانی کۆمــاری ئیســامی، کوردســتان خاوە نــی کە متریــن پێــوە ری 
هیــوا بــە ژیــان؛ لــە چــاو ناوچەکانــی دیکــه ی ئێرانــه و پارێــزگای تــاران لــەم ڕووەوە بەرزتریــن پلــە ی 
ــوا بــه ژیانــی پــێ  ــاران کــه پشــکی هــه رە زۆری هی ــە ت ــدا بــە ر کەو تــوە. ل ــە ئێران ــوا بــە ژیانــی ل هی
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ــی کار،  ــاش، ده ســکەوتنی هە ل ــی ب ــی خۆشــبژیوی، گوزەران ــه ڕووی ئیمکانات ــه ی ل ــڕاوه، خه ڵکه ک ب
ئیمکاناتــی پزشــکی و دە رمانــی و خوێنــدن و پــەروردە لــە چــاو خە ڵکــی ناوچە کانــی دیکــە ی ئێــران، 

بــە تایبــە ت کوردســتان بــارودۆخ و گوزەرانیــان بــە چەنــد قــات باشــترە.
ــە ناوچە کانــی دیکــە ی ئێــران  ــد قــات ل ــە بــاری ئابوورییــە وە چە ن ئــە و ڕاســتییە کــە کوردســتان ل
خراپتــرە و لــە هە ژارتریــن و بێ بە شــترین ناوچە کانــی و اڵتــە، لــە ئێمــە وە ک ڕێبــە ری و ســە رجە م 
تێکۆشــەران و ئە ندامانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دە خــوازێ لــە داهاتــوودا بــە گرینگییە کــی 
ــە  ــە ژیانــی خە ڵکە کە مــان بدە یــن و تــێ  بکۆشــین کــە گیروگرفت ــە ل ــە و الیە ن ــرە وە ســە رنجی ئ زۆرت

ئابوورییــەکان بکە ینــە هەوێنــی ڕێکخســتنی کرێــکاران، زە حمه تکێشــان و هــە ژاران. 
په ره ســتاندنی دیــارده ی ئێعتیــاد یه کێکــی دیکــه لــه و به اڵیانه یــه کــه خه ڵکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان 

تووشــیان بــه تووشــی بــووه و ئه منیه تــی کۆمه اڵیەتیــی کوردســتانی خســتۆتە ژێر مە ترســییە وە .
دیــاردەی ئێعتیــاد و ئاکامــە زیانبارە کانــی ئە گە رچــی لــە هه مــوو بــە ش و ناوچە کانــی ئێــران 
ژیانــی بــه میلیــۆن که ســی خســتۆته ژێــر کاریگه ریــی خۆیــه وه، بــه اڵم ئــه و دیارده یــه لــه کوردســتان 
ئاگایانــه و لــه الیــەن کاربه ده ســتانی ئه منیه تیــی ڕێژیمــه وه بــه مه به ســتی سیاســیی تایبه تــه وە 

پــه ره ی پــێ ده درێ. 
ئــە وە ی کــە چاو دێرانــی سیاســی بــه گشــتی لەســە ری کۆکــن ئەوە یــە کــە ناوەنــدە ئە منییە تییە کانــی 
کۆمــاری ئیســامی بــۆ به چۆکــدا هێنانــی بزووتنــه وی سیاســی و کۆمه اڵیه تــی لــه کوردســتان و 
دابڕاندنــی الوانــی کــورد لــه پرســه سیاســی و کۆمه اڵیه تییــه کان و خەباتــی شوناســخوازانه یان 
بــواری لەبــار بــۆ تێوەگانــی ئــەوان بــە داوی مــادە هۆشــبەرەکان دەڕەخســێنن و مادە هۆشــبەرەکان 

وەک چەکێــک بــەدژی ئیــراده ی نه ته وە یــی کــورد بــه کار دێنــن.
بــه  پێشــگیری،  بــۆ هه ڵمــه ت و چاالکیــی  ئه وتــۆ  لــە الیــە ک بودجەیەکــی  ئیســامی  کۆمــاری 
مه به ســتی دوورخســتنه وی الوان لــە داوی ئێعتیــاد لــه کوردســتان تە رخــان نــاکا و لــە الیە کــی 
دیکە شــه وە بە رپرســان و هێزەکانــی ڕێژیــم لــه کوردســتان کــه زۆربــه ی نزیــک بــه تە واویــان 
تە بعیــدی و لــە کەســانی بێــزراو و ناســالمی شــار و ناوچە کانــی دە رە وەی کوردســتان پێــک دێــن، 
لە گــه ڵ بازرگانانــی مــادە هۆشــبە رەکان لــه کوردســتان ده ســتیان تێکــه ڵ کــرد وه. ئه وانــه و ده یــان 
پاڵنــه ری دیکــه ی وه ک بــێ کاری، هــه ژاری، نه بوونــی ئاســۆیه کی ڕوون و گــه ش بــۆ داهاتــووی 
الوان ده ســتیان داوه تــه دەســتی یــه ک تــا کێشــه ی ئێعتیــاد لــه کوردســتان ڕۆژ بــه  ڕۆژ زیاتــر ئــه و 

کۆمەڵگە یــە بــه ره وڕووی مه ترســیی لەبه ریــه ک هەڵتــە کان بکاتــه وه.
ــه  ــه  و زانکــۆکان و ل ــه قوتابخان ــازاڕ و پارکــه کان، ل ــه ب ــر ل ــه کــه مــه وادی موخه دی ــه خــۆڕا نیی ل
هه مــوو شــوێن و گه ڕه کێکــی شــار و گونده کانــی کوردســتان زۆر و زه وەنــد و بــه ئاســانی و بــه 

ــران ده ســت دەکــەون. ــه شــوێنه کانی دیکــه ی ئێ ــر ل نرخــی هه رزانت
جیابوونــه وه و تــه اڵق لــه کوردســتان یه کێکــی دیکــه لــه و کێشــه کۆمه اڵیه تییانه یــه کــه لــه مــاوه ی 
ــان کــردوه. هــۆکاری ســه ره کیی  ــه کوردســتان زیادی ــه ڕێژه یه کــی به رچــاو ل ــردوودا ب ســااڵنی ڕاب
کۆمه اڵیه تییه کانــی  خه ســاره  و  فشــار  که ڵه که بوونــی  ته اڵقیــش،  نرخــی  به رزبوونه وه یــه ی  ئــه و 

وه ک بــێ کاری و هــه ژاری ئێعتیــاد بــه مــاده هۆشــبه ره کان لــه کۆمه ڵگــه ی کوردســتان دان.
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هــه ر بــه پێــی دواییــن ئامــاره ڕه ســمییه کانی ناوه نــدی ئامــاری ئێــران لــه ســاڵی 1٣٨7ـــی هه تاوییــدا 
ڕێــژه ی تــەاڵق له چــاو پێکه وه نانــی ژیانــی هاوبــه ش لــه پارێــزگای ئیــام ٥/7٥% و لــه پارێــزگای 

ورمــێ 10/2% زیاتــر بــووه.
ئــه و ڕێژیــە لــه ئێــران بــه گشــتی 12%یــە، که چــی ڕێــژه ی تــه اڵق لەچــاو پێکه و ه نانــی ژیانــی 

هاوبــه ش لــه پارێــزگای ســنه 1٨/2% و لــه پارێــزگای کرماشــان 17/4% بــووه.
و  )NGO(کان  پیشــه ییه کان  و  ســێنفی  ئه نجومه نــه  ڕۆڵــی  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  لــه 
ڕێکخراوه کانــی کۆمەڵگــەی مه ده نــی بــه هــۆی که شــی داخــراوی سیاســی و هه وڵــه سیســتماتیکه کان 

بــۆ بــه ئه منیه تــی کــردن و بــه ئه منیه تــی نیشــاندانی کوردســتان کاڵ و کــه م دیــاره.
ــه ی  ــی و ناحکوومییان ــه مه ده ن ــه و که مــه ڕێکخــراو و بنیات هــه ر چه شــنه هــه وڵ و جموجۆڵێکــی ئ
و  خه ڵــک  سیاســییه کانی  و  مه دنــی  و  کۆمه اڵیه تــی  مافــه  کردنــی  ده ســته به ر  بــۆ  کوردســتان 
ئاشــنا کردنیــان بــه مــاف و مه هاره ته کانــی ژیــان لــه الیــەن ناوه نــده ئه منییه تییه کانــی کۆمــاری 
ــه تووشــی  ــه و ناوه ندان ــێ ده درێ و چــاالکان و به رپرســانی ئ ــی سیاســییان ل ئیســامییه وه، مۆرک
ــۆ  ــدان ب ــی 11 ســاڵ زین ــه وه ی حوکم ــه وه. بڕین ــه ن ده بن ــی درێژخای ــران و ئه شــکه نجه و زیندان گی
محه ممــه د ســه دیق که بوودوه نــد، ســه رۆکی به ندکــراوی ڕێکخــراوه ی مافــی مرۆڤــی کوردســتان 
ته نیــا بــه تاوانــی! دامه زراندنــی ئــه و ڕێکخــراوه و ئاشــنا کردنــی خه ڵکــی کوردســتان بــه مافه کانیــان 
و به رگــری کردنیــان لــه و مافانــه، نموونه یــه ک لــه جــۆری هه ڵســوکه وت و سیاســه تی کۆمــاری 

ــه کوردســتانە. ــه کان ل ــری و مه ده نیی ــی و ڕووناکبی ــە کۆمه اڵیەت ــه نیســبه ت بزاوت ئیســامی ب
ده وڵه تــی ئه حمه دی نــژاد ئیزنــی پێکهێنانــی ڕێکخــراوه مه ده نییــه کان لــه کوردســتانی یه کجــار 
به رته ســک کردۆتــه وه و ئــه و که مــه ڕێکخراوەیــه ش کــه به رهه مــی ســاڵه کانی ده ســه اڵتداریەتیی 
ڕێفۆرمخوازە کانــن، پشــتیان لەژێــر فشــار و ئاســته نگه کانی ناوه نــده ئه منییه تییه کانــی کۆمــاری 

ئیســامییدا چه ماوه تــه وه و بــه  هۆیانــه وه کار و چاالکییه کانــی ئه وتۆیــان لــێ نابینــرێ.
کۆمه ڵگــه ی هونه ریــی کوردســتانیش هــه ر بــەو شــێوه یه و لەژێــر کاریگه ریــی کۆمه ڵــه هۆکارێکــی 
وە ک نه بوونــی ئیمکاناتــی پێویســت، نەبوونــی ئەمنیەتــی شــوغڵی، نەبوونــی پشــتیوانیی مــاددی، لــە 
ســەرێ  بوونــی تێچــووی کار پــڕۆژه ی هونــه ری و فه رهه نگــی، کار و چاالکییه کانیــان لــه کــزی 

داوه.
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)ڕوانین و هه ڵوێسته کان(

پرسی کورد:
لــه م بەشــەی ڕاپۆرته که مانــدا پێویســته تیشــک بخه ینــه ســه ر لێکدانــه وه و خوێند نــه وه ی حیزبــی 

دێموکراتــی کوردســتان به رانبــه ر بــه پرســی کــورد لــه به شــه جۆراجۆرەکانــی کوردســتاندا.
ئەگەرچــی تــا ئێســتا پرســی کــورد بــه چارەســه ر نه کــراوی ماوەتــه وه و کــورد وه ک نه ته وه یه کــی 
و  ڕه وا  مافــه  بــه  کــراون،  دابــه ش  چــوار واڵتــدا  به ســه ر  خــۆی و خاکه کــه ی  کــه  بێ ده وڵــه ت 
چه نــد  لەژێرکاریگه ریــی  و  ســه ربه خۆ  کیانــی  خــاوه ن  نه بۆتــه  و  نه گەیشــتوه  ســه ره کییه کانی 
فاکتۆرێکــدا نه یتوانیــوه ڕزگاریــی یه کجاره کــی بــۆ خــۆی دابیــن و مســۆگه ر بــکا، بــه و  حاڵــه ش ئێمــه 
لــه هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان شــایه دی ئه وه یــن کــه پرســی کــورد چۆتــه پێشــه وه و زیاتــر لــە 

ــی نێوه ڕاســتدا.  ــه ڕۆژهه اڵت جــاران قورســایی خســتۆته ســه ر هاوکێشــه  جۆراجــۆره کان ل
ئێستاشــی لەگه ڵــدا بــێ کێشــه ی کــورد یه کێــک لــه کێشــه ســه رەکییەکانی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســته 
نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  بوونــی  دێموکراتیــزه  بــه  زۆر  ڕاده یه کــی  تــا  کردنــی  چاره  ســه ر  و 
به ســتراوه ته وه. ده کــرێ بڵێیــن پرســی کــورد یه کێــک لــه و فاکتــۆره گرنگانه یــه کــە چاره ســه ر 
کردنــی، یارمه تیــده ری ســه ره کی ده بــێ بــۆ ســەقامگیریی ئاشــتی و دێموکراســی و ته ناهــی لــه 

ناوچه کــه دا.
ئەگــەر لــە ئاســتێکی دیکــەدا بڕوانینــە بابەتەکــە، بۆمــان دەردەکــەوێ کــە پرســی کــورد لــە هــەر کام 
لــە بەشــەکانی کوردســتان خــاوەن تایبەتمەندیــی خۆیەتــی و بــە گوێــرەی ئــەو تایبەتمەندییانــە دەبــێ 

بخوێندرێتــەوە و لێــک بدرێتــەوە. 

باشووری کوردستان 
لــه باشــووری کوردســتاندا، کــورد خاوه نــی هه رێمێکــی فیدڕاڵــه کــه بــه خۆشــییه وه هــه م لــه 
یاســای بەنەڕەتیــی عێراقــدا دانــی پێــدا نــراوه و هــه م لــه ئاســتی ناوچه کــه  و جیهانیشــدا وه ک 
هه رێمێکــی کــوردی و فیــدڕاڵ چــاوی لــێ دەکــرێ و مامه ڵــه ی له گــه ڵ ده کــه ن. بێ گومــان لــه م 
پێوه ندییــەدا ناکــرێ ڕۆڵــی هێــز و الیه نــە سیاســییه خه باتکاره کانــی ئــه و پارچه یــه ی کوردســتان 
لــه به رچــاو نه گیــرێ. ئێمــه ئــه م ده ســکه وتانه بــه به رهه مــی خه باتــی پــڕ لــه قوربانــی دانــی خه ڵــک 
و هێــزه سیاســییه خه باتکاره کانــی ئــه م به شــه لــه کوردســتان ده زانیــن. لــه م پێناوه شــدا پێمــان وایــه 
ده ســه اڵتێکی سیاســی و ئیــداری کــه لــه و به شــه ی کوردســتان هه یــه ســه ڕه ڕای که موکووڕییــه 
جۆراوجۆره کانــی، ده ســکه وتێکه کــه ده بــێ هه مــوو تاکێکــی نیشــتمانپه روه ر بــه هیــی خــۆی بزانــێ 

و هه وڵــی بەهێزکــردن و ده وڵه مه ندکردنــی بــدا.
دیــاره لــه باســی پرســی کــورد لــه چوارچێــوەی عێراقــدا، پێوه ندیــی هه رێمــی کوردســتان لەگــه ڵ 
دەوڵەتــی ناوه نــده ی و ســتاتۆی حکوومه تــی هه رێــم، لەســه ر ئاســتی عێــراق و نێوده وڵه تــی، جێــگای 
هه ڵوێســته لەســه ر کردنــن. هێشــا پرســی ناوچــه بــه زۆر دابــڕاوه کان، کــه تا ئێســتاش نه که وتوونه وە 
ســه ر هه رێــم، یه کێــک لــه گرفتــه ئاڵۆزه کانــی نێــوان هه رێمــی کوردســتان و ده وڵه تــی ناوەندیــی 
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ــر  ــه ژێ ــک جــار ده که ون ــه عێراقیــش، هێندێ ــی کــورد ل ــه. ده ســکەوتە سیاســی و نه ته وه ییه کان عێراق
کاریگه ریــی هاوکێشــه کانی ده ســه اڵت لــه به غــدا و لــه ده القــه ی که موزۆریــی قورســایی هێــزه کان و 
الیه نــه کان لــه پارلمانــی عێــراق و ئاکامــی  هه ڵبژاردنــه کان، ســه یریان ده کــرێ. لــه الیه کــی دیکــه وه 
هه رێمــی کوردســتان، وه ک مه وجوودییه تێکــی سیاســی و نه ته وه یــی، توانیویه تــی ڕۆڵــی هه بــێ 
ــردن و  ــر قبووڵک ــای یه کت ــراق لەســه ر بنه م ــی عێ ــه جۆراوجۆره کان ــه وه ی پێکهات ــه وه حه وان ــه پێک ل
داننــان بــه مافــه ڕه واکانــی یه کتــردا. لەســه ر ئاســتی ناوچــه  و نێونه ته وه ییشــدا، هه رێمــی کوردســتان، 
تــا دێ پتــر دانــی پێــدا ده نــرێ و لــه بــاری سیاســی و دیپلۆماســی و ئابوورییــه وه، ڕووی تــێ 
ــه  ــه ماف ــەک ل ــه زۆری ــی ب ــراق توانیویەت ــه عێ ــورد ل ــه وه ی ک ــه ســه ریه ک ئه گه رچــی نه ت ــرێ. ل ده ک
نه ته وه ییه کانــی بــگا و شانبه شــانی به شــداری لــه ده ســه اڵتی ناوه ندییــدا خاوەنــی حکوومــه ت و 
پارلمــان و ســه رۆکایه تیی خــۆی بــێ، بــه اڵم پارێــزران و بەهێــز بوونــی ئــه م ســتاتۆیه، لــه گــرەوی 
په ره پێدانــی یه کیه تیــی نه ته وه یــی کــورد و هه رچــی زیاتــر دڵگه رمکردنــی پێکهاتەکانــی خه ڵکــی 
ــی ده ســه اڵتدارەتیی  ــه ده ســکه وته کان و ئه زموون ــز و ڕێکخــراوه سیاســییه کان ب کوردســتان و هێ

کورددایــه .

باکووری کوردستان 
لــه باکــووری کوردســتان پرســی کــورد لەچــاو ســااڵنی ڕابــردوو بــه چه نــد قــات چۆتــه پێــش و 
ــه  کاتێکــدا بــه چــاوی ڕێــزه وه  ئێســتا بۆتــه بابه تێکــی جێــی مشــتومڕی کۆمه ڵگــه ی تورکیــە. ئێمــه ل
ده ڕوانینــه خه باتــی هێــزه سیاســییه کانی ئــه و به شــه لــه کورســتان پێمــان وایــه هــه ر بەر ه وپێشــچوون 
و کرانه وه یــه ک لــه هــه ر کام لــه به شــه کانی کوردســتان، بــه ر لــه هــه ر هۆکارێکــی دیکــه به رهه مــی 
خه بــات و فیداکاریــی هێــز و ڕۆڵــه خه باتکاره کانــی ئــه و به شــه ی کوردســتانه. بــه اڵم هــه ر لــه و 
ــزب و ڕێکخــراو و که ســایه تییه  ــی حی ــه و هه ڵوێســت و پرۆژه کان ــێ سیاســه ت و ڕوانگ ــه دا ناب کات
غه یرەکورده کانیــش کــه بــه جۆرێــک لــه جــۆره کان یارمه تیــی پێکهاتنــی که شــوهه وایه کی له بــار 
بــۆ به ره وپێشــچوونی پرســی کــورد ده ده ن، نه بینیــن و بــه قــه را گرنگیــی خۆیــان بایه خیــان پــێ 

نه ده یــن.
ــز و ڕێکخــراوی قانوونــی و نیمچــه قانوونــی چاالکــن،  ــه باکــووری کوردســتان هێ ــه ی ل ــه و پێی ب
ــه  ــده ش دەکــرێ ل ــه و مه زه ن ــان هه ی ــە حزووری ــی تورکی ــه پارلمان ــی کــورد ل ــژ ســاڵه نوێنه ران لەمێ
هه ڵبژاردنه کانــی داهاتــوودا ڕێــژه ی نوێنه رانــی کــورد لــه وێ زیــاد بــکا. ئێمــه پێشــوازی و پشــتگیریی 
ئــه و کرانەوەیــە  ده که یــن کــە لــە سیاســەتی ئێســتای تورکیــەدا بەرامبــەر بــە پرســی کــورد هەیــە و 
پێمــان باشــە ئــەو سیاســەتەی »پارتــی داد و گەشــە پێدان« )AKP( بــەرەو کرانــەوەی زیاتــر بچــێ. 
هه روه هــا لــه و باوه ڕەدایــن کــه چاره ســه ری پرســی کــورد لــەو و اڵتــه، پێویســتیی بــه هه ڵێناونــه وی 
هه نــگاوی گه وره تــر و ئازایانه تــر هه یــه. دڵنیاشــین هاتنــه پێشــی زیاتــری ده وڵه تــی تورکیــه بــۆ 
چاره ســه ری ئــه و پرســه له مێژینه یــه، هانــده ری نه تــه وه ی کــورد لــه باکــووری کوردســتان و هێــزه 
سیاســییه کانی ئــەو به شــه بــۆ قۆزتنــه وه ی ڕێگاچــاره ی هێمنانــه و ئاشــتیخوازانه ی پرســی خۆیــان 

ده بــێ.
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ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
ــه  ــدار ب ــی پێوه ندی ــرس و بابه ته کان ــه پ ــاس ل ــه دا، ب ــه و ڕاپۆرت ــد شــوێنی دیکــه ی ئ ــه چه ن ــاره ل دی
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــراوه. لێــره دا بــه شــێوه یه کی گشــتی و بــه کورتــی ده ڕوانینــه  پرســی 

نه ته وه یــی و خه باتــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان. 
لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانیش پێمــان وایــه کێشــه ی کــورد لەچاو ســااڵنی ڕابردوو چۆتــه قۆناغێکی 
دیکــه وه. ســه ره ڕای ئــه و پــرش و باڵوییــه ی لــه نێــو هێــزه سیاســییه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا 
هه یــه، شــایه دی ئه وه یــن کــه ئاســتی وشــیاریی نه ته وه یــی خه ڵکــی کوردســتان بــه رز بۆتــه وه 
ئــه م ڕاســتییه ش مانگرتنــی سه راســه ریی  بــۆ ســه لماندنی  و گە یشــتۆته ئاســتێکی دڵخۆشــکه ر. 
خه ڵکــی شــار و ناوچه کانــی کوردســتان لــه ڕۆژی 2٣ـــی بانه مــه ڕی ســاڵی 1٣٨٩ی هه تاوییــدا دژی 
له ســێداره دانی پێنــج تێکۆشــه ری سیاســی لــه الیــەن کۆمــاری ئیســامییه وه باشــترین به ڵگه یــه. بــه 
ــن  ــۆ ناڕەزایەتی دەربڕی ــی ب ــه به ســتێنی کۆمه اڵیه ت ــی وای ــی کوردســتان پێ ــی دێموکرات گشــتی حیزب
ــە نێــو خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ڕەخســاوە، بــەاڵم ئــەوە کــە  و بزووتنەوەیەکــی مەدەنــی ل
ناهێڵــێ ئــەو حەرەکەتــە گەشــە بــکا و خــۆی دەر بخــا، لــە الیــەک ســەرکوت و کەشــێکی پــڕ لــە تــرس 
و تۆقاندنــە؛ کــە لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە دروســت کــراوە و باڵــی بەســەر کوردســتاندا 
کێشــاوە. لــە الیەکــی دیکــەوە یەکگرتــوو نەبوونــی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی 
ــە کوردســتان، بــووە بــە  کوردســتان و نەبوونــی بەرنامــەی هاوبەشــیان بــۆ ئــەم جــۆرە خەباتــە ل
هــۆی ئــەوە بزووتنەوەیەکــی مەدەنــی لــە کوردســتان گەشــەی پێویســت نــه کا. حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان، بــه  ســه رنجدان بــه هــه ر دووی ئــه م هۆکارانــه، لــه الیه کــه وه لــه پێنــاوی لێک نزیــک 
کردنــەوەی هێــز و ڕێکخراوه کانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و هاندانیــان بــۆ هــاوکاری و هاوخه باتــی 
تێ کۆشــاوە و تێ ده کۆشــێ، لــه الیه کــی دیکــه وه پێــی وایــه بــه مه به ســتی بــڕه ودان بــه خه باتــی 
مه ده نــی و جه مــاوه ری لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، ده بــێ هه وڵێکــی به ریــن لــه بــوار و ئاســتی 

جۆراوجــۆر بــدرێ.

ڕۆژئاوای کوردستان
ــه  ــن، ل ــی کوردســتاندا ده یبینی ــه پارچه کان ــه ئه مــڕۆ ل ــه و به ره وپێشــچوونه ی ک ــه خۆشــییه وه ئ  ب
ڕۆژئــاوای کوردســتانیش هه ســتی پــێ ده کــرێ کــه ده بــێ بــه هه موومــان پشــتگیریی بکه یــن بــۆ 
ئــه وه ی بەهێزتــر بــێ. ئــه وه کــه ئه مــڕۆ لەژێــر گوشــار و ناڕه زایه تییه کــی به رینــی جه ماوه رییــدا 
ســه رۆکی ســووریە دێتــه ســه ر ئــه و قه ناعه تــه کــه ناســنامه بــده ن بــه و کوردانــه ی کــه ده یــان ســاڵه 
لــه و مافــه ســه ره تاییه بێ به شــن، ئێعتــراف کردنــه بــه غه درێــک کــه به رانبــه ر بــه کــورد لــەو واڵتــەدا 
کــراوە و جۆرێــک داننانــه بــه وەدا کــه ئــه و سیاســه ته ی لــه مــاوه ی ســااڵنی ڕابــردوودا بەرانبــەر بــە 
کــورد گرتوویانــه بــه ر، هه ڵــه بــووه. ئــه و دانپێدانانــه ش لــه ڕوانگــه ی ئێمــه وه به رهه مــی لــه مه یدانــدا 

بوونــی کــورد لــه و واڵتــه و شــێلگیربوونیان لەســه ر مافــه ڕه واکانیا نــه.
دیــاره پێکهاتنــی گــۆڕان لــه سیاســه تی دەوڵەتــی ســووریەدا به رامبــه ر بــه کــورده کان لــه و واڵتــە، 
پێوه نــدی  لــه  ســووریه دا  به عســی  شۆڤێنیســتی  ڕێژیمــی  به خۆداچوونــه وەی  به رهه مــی  نــه ک 
ئــه و  ڕاپه ڕیــوی  خه ڵکــی  لــە  ئــه وان  دابڕاندنــی  مه به ســتی  بــه  به ڵکــوو  کورده کانــدا،  له گــه ڵ 
و اڵتــه و بێ ده نگکردنیــان لــه کاتێکــدا کــه ئــه و ڕێژیمــه که وتۆتــه بــه ر شــه پۆلی خۆپیشــاندان و 
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ئه وه یــه  چاوه ڕوانیمــان  ڕوویه شــه وه  لــه م  ســووریه دا.  لــه  سه رانســه ری  ناڕه زایه تی ده ربڕینــی 
کــه هێــز و الیانــه سیاســییه کانی ئــه و به شــه  لــه کوردســتان هــه وڵ بــده ن بــه یه کگرتوویــی و 
ــورد  ــه ســەنگ و قورســایی ک ــه چه شــنێک ک ــه وه، ب ــۆڕه کان ببن ــه ره وڕووی ئاڵوگ ــه وه ب هاوده نگیی
لــه داهاتــوودا به رچــاو و دیــار بــێ. خاڵێکــی دیکــه کــه پێویســته لــه م باره یــه وە بیڵێیــن ئه وه یــه کــه 
چ ده ســه اڵت و سیســتمی سیاســی لــه ســووریه دا بگــۆڕێ و چ ئــه م ڕێژیمــه ی ئێســتا لــه ســه رکار 

بمێنێتــه وه، کێشــه ی کــورد لــه و واڵتــه بــۆ دواوه ناگه ڕێتــه وه.
 

هه ڵوێستمان به رامبه ر هه ڵبژاردنی سه رکۆماری و ئاکامه کانی
ــی ده یه مــی  ــد هــۆکاری ســه ره کیی هه ڵبژاردنه کانــی خول حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه  چه ن

ــرد: ــم نه ک ســه رکۆماری تەحری
لــه م  بــوو.  هه ڵبژاردنه کانــدا  خولــه ی  لــه م  خه ڵــک  به شــداریی  بوونــی  واتــادار  هــۆ  یه کــه م   -
ده وره یــه ی هه ڵبــژاردن لــه ڕاســتییدا ده نــگ دان بــه دوو کاندیــدای ســه رەکیی باڵــی ئووســوولگه را 
)ئه حمه دی نــژاد و ڕه زایــی( وه ک ده نــگ دان بــه کۆمــاری ئیســامی و بــه پێچه وانه شــه وه ده نــگ 
ــه ده ســه اڵتدارانی  ــن ب ــا وت ــی( وه ک ن ــدای ڕێفۆرمخــواز )مووســه وی و که ڕووب ــه دوو کاندی دان ب

ــوو. ــێ هاتب ــه ی ل ــه و نیزام ســه ره کیی ئ
هــه ر لــه چه نــد مانــگ بــه ر لــه  هه ڵبژاردنه کانــه وه خه ڵــک ئــه م واتایانه یــان خولقاندبــوو. بــه م جــۆره 
به شــداری لــه م هه ڵبژاردنــەدا جۆرێــک ڕێفرانــدۆم بــوو. نیــزام و ڕێبه رانــی کۆمــاری ئێســامییش بــۆ 
خۆیــان لــه و په یامــه ی خه ڵــک تێگه یشــتبوون. هــه ر بۆیــه لــه  الیــه ک بــه رده وام جه ختیــان ده کــرده وه 
کــه به شــداریی بێ وێنــەی خه ڵــک لــه هه ڵبژاردنــدا واتــه ده نــگ دان بــه کۆمــاری ئیســامی. لــه الیەکــی 
ــدا  ــژووی هه ڵبژاردنه کان ــه مێ ــن ســاخته کاری ل ــۆ ئابڕووبه رانه تری ــا ب ــوون په ن دیکه شــه وه ناچــار ب

ببــه ن و گــوێ بــه ئاکامه کانــی نــه ده ن.
- بــۆ یه کــه م جــار بــوو کــه بابه تــی مــاف و داخوازییه کانــی نه تــه وه بن ده ســتەکان هه رچه نــد 
لــه ئاســتێکی زۆر کەمیشــدا بــه نــاوی مافــی ئه قوامیشــه وه بــێ، بــه  شــێوه یه کی ڕه ســمی ده که وتــه 
ڕاســتییدا  لــه  ئه مــه ش  ســه رکۆمارییه وه.  هه ڵبژاردنــی  کاندیــدای  دوو  ته بلیغاتیــی  به رنامــه ی 
به رهه مــی خه باتــی ئــه و نه ته وانــه و بــه  تایبــه ت نه تــه وه ی کــورد لــه ســااڵنی ڕابــردوودا بــوو 
ــه، دان  ــی دیک ــورد و نەتەوەکان ــی ک ــی خه ڵک ــی ده نگ ــۆ وه رگرتن ــوو ب ــی ناچــار کردب ــه کاندیداکان ک
ــی  بــه به شــێک لــه داخوازییەکانیانــدا بنێــن. که واتــه لــه  الیــه ک نه ده بــوو ئــه و ده ســکه وته ی خەبات
ــه ڕاســتییدا  ــدا ڕێفۆرمخــوازەکان ل ــه ی کاندی ــه م به رنامه ی ــه ئ ــری )چونک ــه م بگێ ــه ک ــورد ب ــی ک گه ل
له ســه ر داخــوازی و پێداگریــی کــورده کان هاتــه گــۆڕێ( و لــه  الیه کــی دیکــه وه به شــداریی خه ڵکــی 
کوردســتان په یامێــک بــوو بــۆ ده ســه اڵتداران لــه ئێــران چ لــه ئێســتا و چ لــه داهاتــوودا کــه ئه گــه ر 
داخوازییه کانــی ئــەو خەڵکــە لــه به رچــاو بگیرێــن، ئــه وە بــه ســه رنجدان بــه که متریــن ڕێــژه ی 
به شــداری لــه هه ڵبژارد نه کانــی پێشــوودا، کــورد ئاماده یــه بــه شــێوه یه کی ئاشــتییانه و مه ده نــی 

بــۆ گه یشــتن بــه داخوازییه کانــی تــێ بکۆشــێ.
- یه کێکــی دیکــه لــه مه به ســته کانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه ته حریــم نه کــردن، لــه 
ڕاســتییدا پشــتیوانی لــه داوای چاالکانــی سیاســی و مه ده نیــی کــورد لــه نێوخــۆی واڵتــدا بــوو کــه 
ــۆ  ــه وه ب ــان و هاتن ــۆڕی داخوازه کانی ــه گ ــۆ هێنان ــه ب ــه م ده رفه ت ــی کوردســتان ئ ده یانویســت خه ڵک
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ــه ده ن.  ــه سیاســییه کان لەده ســت ن ــو کای نێ
ــه و  ــه ســه ر ئ ــی کوردســتانیان هێنای ــی دێموکرات ــن هــۆکاری دیکــه حیزب ــه و چه ندی ــه م هۆکاران ئ
بــاوه ڕه کــه هه ڵبژاردنــی خولــی ده یه مــی ســه رکۆماری تەحریــم نــه کا و داوا لــه خه ڵــک بــه تایبه تــی 
خه ڵکــی کوردســتان بــکا ملمانێــی هه ڵبــژاردن بکه نــه مه یدانێــک و ده رفه تێــک بــۆ هێنانه گــۆڕ و 
به ره وپێــش بردنــی داخــوازه نه ته وه یــی و سیاســی و ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییه کانــی 
بــه  ئــه م هه ڵبژاردنــه بکه نــه ســه ره تای پاشه کشــه  بــده ن  بــه هه مــوو الیــه ک هــه وڵ  خۆیــان و 
ســه ره ڕۆیی و ڕێگــه بــۆ پێکهێنانــی گــۆڕان لــه که شــوهه وای سیاســیی و اڵتــدا خــۆش بکــه ن و 

بیکه نــه ســەکۆیه ک بــۆ هه ڵێنا نــه وه ی هه نــگاوی گه وره تــر و کاریگه رتــر.
وه ک ئاشــکرایه لــه ئاکامــدا ده نگه کانــی خه ڵــک دزران و ڕاپه ڕینێکــی گــه وره ســه ری هه ڵــدا و 
ســه رنجی هه مــوو دنیــا بــۆ ئــه و ڕاپه ڕینــه ی خه ڵکــی ئێــران ڕاکێشــرا. ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی ئێــران 
لــەدژی ده ســتێوه ردانی ئاکامه کانــی هه ڵبــژاردن، بزووتنه وەیەکــی گــه وره ی دێموکراســیخوازیی 
لــه  یه کــه م  هــه ر  کوردســتان  دێموکراتــی  به رده وامــه. حیزبــی  ئێســتاش  تــا  کــه  کەو تــه وه  لــێ 
ســاتەکانی ســه رهه ڵدانی ناڕه زایه تییه کانــی دوای هه ڵبژاردنــه وه، ئــه و ســه رهه ڵدانەی بــه خاڵێکــی 
وه رچه رخــان بــۆ بزووتنــه وه ی دێموکراســیخوازیی خه ڵکــی ئێــران لێــک دایــه وه. هه رچه نــد ئــه و 
هه ڵوێســته ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه ســه ره تادا لــه الیــەن هێندێــک کــه س و الیه نــی 
ــه س و  ــه و ک ــه ی ئ ــی کات زۆرب ــاش تێپه ڕبوون ــه اڵم پ ــرا، ب ــێ گی ــدی ل ــه ی تون کوردســتانه وه ڕه خن
الیەنانــه، بــه کــرده وه بــه بۆچوونــی خۆیانــدا چوونــه وه و بــه ڕاشــکاوی یــا بــه خێشــکه له گــه ڵ 

که وتــن. ڕەوته کــه 

بزووتنە وە ی سە وز و هه ڵوێستی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دە  یە مــی  خولــی  هە ڵبژاردنــی  لــە  خە ڵــک  بە رچــاوی  بەشــداریی  ئاکامە کانــی  لــە  یەکێــک 
ســە رکۆمارییدا، ئــەوە بــوو کــە ڕێژیمــی ناچــار کــرد بــۆ پاراســتنی دە ســەاڵتی خــۆی ســاختە کاری لــە 
ــە وە.  ــی خە ڵکــی لێ کە وت ــی بە رین ــی ناڕه زایه تی ــه م ســاختە کارییه ش وەڕێکە وتن ــکا و ئ ــدا ب هە ڵبژاردن
بەهێزبوونــی  قازانجــی  بــه  خه ڵــک  دە نگە کانــی  لــەدژی  ڕێژیــم  ســە رانی  کودێتــای  ئاکامــدا  لــە 
بزووتنــە وەی دێموکراســیخوازیی خە ڵکــی ئێــران تــەواو بــوو. بــە رە ی ئۆپۆزیســۆنی ڕێژیــم بــە  
چە نــد قــات لــه جــاران بەهێزتــر بــوو و لــە به رامبــە ردا هە ڵوە رینــی کە م وێنــە لــە نێــو بە دە نــه ی 
ڕێژیمــدا دە ســتی پێکــرد کــە بێگومــان لــە داهاتــوودا ئــه و هە ڵوە رینــه زیاتریــش ڕوو دە دا. بە شــێک 
لــە ڕێبــە ران و بە ڕێوە بە رانــی پێشــووی ڕێژیــم بــە کــردە وە بــە رە ی دژبــە بڕیــار بە دە ســتانی 
ــە مــاوە ی 2 ســاڵی  ڕێژیــم کە وتــوون و وێــڕای خە ڵــک خوازیــاری گۆڕانــن. ڕە وتــی ڕووداوەکان ل
ڕابــردوودا بــە شــێوەیەک بــووە کــە ئــە م گۆڕانانــه ڕۆژ بــه ڕۆژ قووڵتــر دەبنــە وە و ڕێژیــم توانــای 

بە رە وڕووبوونــە وە و چارە ســه ر کردنیانــی نییــە. 
ئــە م  لەســە ر  ئە رێنیــی  ڕوانگە یە کــی  ســە رە تاوە  لــە  هــە ر  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
و  درێــژە  بــە  بزووتنە وەکــەی  ســە رهه ڵدانی  سە رە تاشــە وە  لــە  هــە ر  و  هە بــووە  بزووتنە وە یــە 

داوە. قە ڵــەم  لــە  ئێــران  خه ڵکــی  دێموکراســیخوازیی  بزووتنــەوە ی  لــه  نــوێ  قۆناغێکــی 
ســەرەڕای ئــە وە ی لــە مــاوەی 2 ســاڵی ڕابــردوودا ڕێبە ریــی حیــزب بــە بۆنــە ی جۆراوجــۆرە وە، 
هە ڵوێســت و ڕوانگــه ی خــۆی لــە پێوەنــدی لەگــە ڵ ئــە م بزووتنە وەیــەدا خســتۆتە ڕوو، بــە پێوســت 
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دەزانیــن جارێکــی دیکــە هــۆی خوێندنــە وە و ڕوانگــە و بۆچوونــی خۆمــان لــە بــارە ی بزووتنــەوە ی 
ســە وز بــە م جــۆرە بخەینــە بــە ر ســە رنجی کۆنگــرە:

بزووتنــەوە ی ســەوز دە رفە تێکــی باشــی بــۆ دیالــۆگ لــە نێــوان هێــز و الیه نــی سیاســیی جیــاواز 
بــە ڕوانگــه و ڕێبــازی جۆراوجــۆرە وە خولقانــد. بێ گومــان یەکێــک لــە خاڵــە بەهێزەکانــی ئــە م 
ــە. ئــه م تایبە تمە ندییــەش ئــە و دەرفەتــەی  خولقانــدوه  ــۆرال بوونــی بزووتنە وە کە ی ــە، پل بزووتنە وە ی
تــا زۆر هێــز و الیــەن خۆیانــی تێــدا ببیننــە وە. ئــە وە کــە بــۆ یەکــە م جــار لــە مــاوەی ٣ دە یــه ی ڕابردوو 
ــە نێــوان ئۆپۆزیســۆنی نێوخــۆ و دە رەوە ی و اڵتــدا پێــک هــات، ڕووداوێکــی گرنــگ بــوو.  دیالــۆگ ل
پێویســته دیالــۆگ درێــژە ی هە بــێ، تــا لــه داهاتــوودا لێک نزیــک بوونــە وە ی گوتــاری و هاوئاهه نگــی 

ــێ بکەوێتــە وە. و یه کگرتوویــی زیاتــری ل
بــه تێگە یشــتنی ڕێبە ریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، بزووتنــە وە ی ســە وز، بزووتنــە وە ی 
لــە ســه رخۆ تاپــۆ  هێــز و الیەنێکــی تایبــه ت نییــە و هــە ر چە شــنە هە وڵێــک بــۆ پاوانکــردن و 
لــە داخــواز و به رژه وەندیــی خه ڵکــی ئێرانــه  کردنــی بزووتنە وە کــە هەوڵێکــی زیانبــار و دوور 
و جیــا لــه ده ســە اڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی هیــچ کــه س و الیه نــی دیکــە قازانــج لــەو جــۆرە 
هەواڵنــە نــاکا. ئێمــە ئــە و بزووتنە وە یــە بــە بزووتنــە وە ی دێموکراســیخوازی و داخوازتــە وەر )مطالبــه 
ــک و پێکهاتــە  ــه دەکــرێ هە مــوو خە ڵ ــان وای ــران دەزانیــن. بۆیــه پێم ــی ئێ ــوو خەڵک محــور(ی هە م
جۆراوجۆرە کانــی ئێــران بــه هێنانــه گــۆڕی داخوازییەکانیــان مۆرکــی خۆیــان لــه بزووتنە وە کــه بدە ن. 
لــە کوردســتانیش خە ڵــک دەتوانــن و پێویســتە وێــڕای پاراســتنی تایبە تمەنــدی و پرە نســیپە کانی 
بزووتنــەوەی کوردســتان، بــە هێنانــە گــۆڕی داخوازییە کانــی خۆیــان بە شــداری لــە بزووتنە وە کــەدا 
بکــە ن. باشــترین ڕێــگا بــۆ نە تە وەکانــی ئێــران ئە وەیــە کــە بــە بەشــداریکردن، بــه بزووتنە وە کــه 

بقەبووڵێنــن و بــه م چە شــنە بزووتنە وە کــە دە وڵە مە نــد بکــه ن.
بزووتنــە وە ی  ســە رهە ڵدانی  ســە رە تای  لــە  هــە ر  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبه ریــی 
ســه وزه وه لــە پێوەندیگرتــن و دیدارەکانــی لەگــەڵ ســیما ناســراوەکانی ئــە و بزووتنە وە یــەدا وێــڕای 
ناســاندن و باســی زیاتــر له ســه ر داوا و چاوەڕوانییە کانــی خە ڵکــی کوردســتان، بە رینتــر کردنــەوی 
جوغرافیــای بزووتنــە وەی ســە وزی بــە خاڵێکــی گرینــگ هێناوە تــە بــە ر بــاس و سە راســە ری نە بوونی 
بزووتنە وە کــە وە ک خاڵێکــی الوازی ئــە و بزووتنە وە یــە بــاس کــردوە. هە روەهــا پێــی وابــووە یەکێــک 
لــە هۆکارە کانــی چڕبوونــە وە ی بزووتنــە وە ی ســە وز لــە ناوە نــد و چەنــد شــاری گــە ورە ی دیکــە ی 
ئێــران کــە م بایە خــدان یــان پشتگوێ خســتنی مــاف و داواکانــی نەتــە وە ســتە م لێکراوەکانــی ئێرانــە 
بزووتنــە وە ی  ئــە م کە متە رخە مییــە درێــژە ی هەبــێ،  ئە گــە ر  بوویــن و هە یــن  بــاوە ڕە دا  لــە و  و 
ســە وز تووشــی کە مایە ســییە کی بنە ڕە تــی دەبــێ و ناتوانــێ وە ک بزووتنە وە یە کــی دێموکراتیکــی 

سە راســە ری خــۆی پێناســە بــکا.
ســە رەڕای هاتنــە گــۆڕی ئــە م جــۆرە ڕە خنــه و باســانە لــە الیــەن حیــزب و ڕێکخــراو و چاالکانــی 
سیاســی و مە دە نیــی ســە ر بــە نەتە وە کانــی غە یرەفــارس، دە توانیــن بڵێیــن کــە ویراســتی دووهەمــی 
ــووه. لەگــەڵ ئە وە شــدا  ــە دا نە ب ــە و چاوە ڕوانییان ــە ئاســتی ئ ــە وە ی ســە وزیش ل مەنشــووری بزووتن
پێمــان وایــە کــە دە بــێ بــە لــە  بە رچــاو گرتنــی تایبە تمە ندییە کانــی هــە ر بە ســتێن و پێکهاتە یە کــی 
ــازادی و  ــۆ ئ ــات ب ــی  پوتانســیە لی خەب ــە چۆنیەتــی و چە ندایەتی کۆمە اڵیە تــی و کولتــووری بڕوانین

دێموکراســی لــە نێــو ئێرانــدا.
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بزووتنــە وە ی ســە وز لــە مــاوەی 2 ســاڵی ڕابــردوودا ئە گــەر لــە الیەکــە وە هە ڵگــری تایبە تمەندیــی 
بەهێــز، ئە زموونــی بەنــرخ و خاڵــی ئە ڕێنیــی جۆراجــۆر بــوو، هــاوکات کە موکــووڕی و الوازیــی 
جیددیشــی هە بــووە. وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیش بــە ردەاوم و لــە ڕێگــە ی جۆراوجۆرەوە 
ئــە و کە موکووڕییانە مــان بــۆ ڕای گشــتی و الیە نــە پێوەندیــدارەکان ڕوون کردووەتــە وە. لەســەر 
ئــەم باوە ڕیــن کــە ئــە و کە موکووڕییانــە تە نیــا لــە ڕێگــەای دیالۆگــی جیــددی و کرانــە وە ی زیاتــری 
هێــز و الیەنــە سیاســییە کانی ئۆپۆزیســیۆن بــه ڕووی یە کتــردا چارە ســه ر دەبــن. چارە ســە ری 
ئــە م کە موکووڕییانــە ش مە رجــی ســە رە کییە بــۆ بە  هێــز بوونــی بزووتنەوەکــە و لــە ئاکامیشــدا 

ــدا. ــە ئێران ــووی ده ســە اڵتی سیاســی ل ــی چارەنووســی داهات گەرە نتی
یە کێــک لــە و کە موکووڕییــە زۆر جیددییانــە کــە لــە ئاســتی سە رتاســە رییدا زۆر کــەم باســیان 
کــراوە و هــە وڵ بــۆ تێگە یشــتنی نێوە رۆکــی بابە تە کــە نــە دراوە مەســە لە ی مــاف و داخوازیــی 
نە تــە وە بن دە ســتە کان و داندانــان بــەو مافانە یــە. هــە ر بۆیــه دە بینیــن بزووتنــە وە ی ســە وز بــەو 
شــێوەیه ی کــە پێویســتە بــۆ نێــو ئــە و نە تە وانــە پە لــی نە هاویشــتوە. ئــە وە لــە کاتێک دایــە زۆرایەتیــی 
حەشــیمە تی خه ڵکــی ئێــران لــە و نە تە وانــە پێــک هاتــوە. نە تە وە کانــی ئێــران مــاف و داخوازیــی 
ــوەی مە نشــوور و  ــە چوارچێ ــە ش ل ــه و داخوازییان ــا ئ ــە و ت ــان هە ی ــە خۆی ــە ت ب ــی تایب دێموکراتیک
پاتفۆرمــی ئــە و بزووتنە وەیــە دا نە بیننــە وە و هە ســت بــە جۆرێــک لــە دڵنیایــی و گەرەنتــی نە کــە ن، 

ــه ن. ــە دا بک ــە بزووتنە وە ک ــه ئاســانی بە شــداری ل ــن ب ــادە نی ئام
دەبــێ  کــه  واتایــەی  بــه و  ڕێبە رییــە.  نه بوونــی  بزووتنە وەیــە،  ئــەو  دیکــەی  کە موکووڕییەکــی 
بــە بە شــداریی نوێنە رانــی هه مــوو دەخوازییــە دێموکراتیکە کانــی خە ڵکــی  یــان ناوەندێــک  کــۆڕ 
ئــه و  لــە الوازییە کانــی  بــێ. ئێســتا یه کێــک  بــۆ ڕێبە رایە تــی کردنــی بزووتنە وە کــە پێــک  ئێــران 
ــه ت دوای  ــە تایب ــە ب ــە م الوازیی ــۆ کــێ ڕابگــرێ. ئ ــێ گــوێ ب ــک نازان ــە کــە خە ڵ ــه ئە وە ی بزووتنه وه ی
ــات  ــەر تەن ــوە. ئەگ ــش دە رکە و  ت ــووە و زیاتری ــر ب ــی زیات ده سبه ســه رکرانی مووســەوی و کە ڕووب
ــە ده ستبە ســە رییش ڕزگاریــان بــێ و بتوانــن بیــروڕای خۆیــان ڕابگە یە نــن  ئــه و دوو کە ســایە تییە ل
و پێوە ندیــی بــە بە شــدارانی بزووتنــە وە بگــرن، بــه و حاڵــه ش 2 که ســایه تی، ســه ره ڕای ڕۆڵیــان لــه 
ــا  ــن هه ت ــه دا، ناتوان ــی  بزووتنه وه ک ــو الیەنگران ــه نێ ــان ل ــه و نفووزی ــۆڕه کان و پێگ ڕووداو و ئاڵوگ
ــی ئه ساســیی ئێســتای کۆمــاری  ــه ی قانوون ــه بازن ــان و ل ــی خۆی ــوه ی باوه ڕه کان ــه چوارچێ ســه ر ل
ــۆڕ  ــی ک ــه پێکهاتن ــه ر بۆی ــه ن. ه ــاڵوه بک ــه وه  فره چه شــن و به رب ــه و بزووتن ــی ئ ئیســامییدا، ڕێبه ری
ــا ناوه ندێکــی ڕێبــه ری بــه به شــداریی نوێنه رانــی هه مــوو پێکهاتــه و داخــوازه دێموکراتیکــەکان و  ی
دروســتبوونی چوارچێوه یــەک لــه شــکڵی چه ترێکــی ســازمانییدا جیــا لــه وه کــه توانــای ڕێکخســتنی 

ــه: ــۆ وێن ــێ. ب ــه ی هه ب ــی دیک ــد قازانجێک ــێ چەن ــز ده کا، ده توان ــه به هێ بزووتنه وه ک
- به هێز بوونی پێگه ی دیپلۆماسیی بزووتنه وه ی دێموکراسیخوازیی خه ڵکی ئێران.

- ده رفــه ت دان بــه دیالــۆگ لــه نێــوان نوێنه رانــی داخوازییــه دێموکراتیکــە جۆراوجــۆره کان و لێــک 
تێگه یشــتنی زیاتــر و لــه ئاکامــدا چاره ســه ر کردنــی کۆســپه کانی بــه رده م دێموکراســی لــه داهاتــووی 

ئێراندا.
- هیــوادار بوونــی پێکهاتــە و چیــن و توێــژه جۆراوجۆره کانــی ئێــران بــه ئۆپۆزیســۆن وه ک 
لــه ڕێگــه ی دیالۆگــی جیددییــه وه هه یــه. ئاڵتێرناتیــڤ کــه توانــای چاره ســه رکردنی کێشــه کانی 

بــه  بــدا  هــه وڵ  پێویســته  پازده یه مــه وه  لــه دوای کۆنگــره ی  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
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سه رانســه رییه کانی  الیه نــه  و  هێــز  دیکــه،  کوردســتانییه کانی  هێــزه  هاوفکریــی  و  هــاوکاری 
ئۆپۆزیســۆن و نوێنه رانــی داخوازییــه دێموکراتیکــه جۆراوجۆره کانــی دیکــه ی ئێــران لــه پێویســتیی 

لــه چوارچێــوه ی وەهــا چه ترێکــی ســازمانی تێ بگەیە نــێ. بــه ڕێکخراوبــوون 

حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی
هە وڵــدان بــۆ پێکهێنانــی هاوپێوە نــدی و هاوکاریــی دێموکراتیــک لــه نێــوان حیــزب و ڕێکخراوەکانــی 
ئۆپۆزیســۆن بــۆ ڕووبه ڕووبوونــه وه  لەگــه ڵ کۆمــاری ئیســامیی ئێران و دابینکردنی پێویســتییە کانی 
هێنانــە ســه ر کاری سیســتمێکی دێموکراتیــک لــه ئێرانــی داهاتــوودا هــه ر لــه کۆنــه وه بە شــێک بــووه 
لــه سیاســه تی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان. لــە مــاوەی پتــر لــە ســی ســاڵ دەســەاڵتدارەتیی 
کۆمــاری ئیســامییدا، نەبوونــی یەکیەتــی و هاوکاریــی پێویســت لــە نێــوان هێزەکانــی دژبــە ڕێژیــم 
توانیویەتــی لــە الیــەک زیاتریــن زیــان لــە بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی بــدا و لــه الیەکــی دیکە شــەوه 
ــی  ــە ئاســانی توانیویەت ــووه و ب ــه واو ب ــاری ئیســامی ت ــی کۆم ــی دیکتاتۆری ــه قازانجــی حاکمیه ت ب

درێــژه بــە مە یدانــداری بــدا.
بۆیــە پێمــان وایــە کــە بوونــی مێکانیزمێکــی هاوپێوه نــدی و هاوکاریــی دێموکراتیــک لــه نێــوان 
حیــزب و ڕێکخــراوه ئێرانییه کانــدا هــه ر لــەو کاتــەدا کــه هێــز و تواناکانــی ئۆپۆزیســیۆن لــەدژی 
بــه  لێک نزیــک بوونــه وه  بــۆ  یــە ک، مه رجێکــی سه ره کییشــه  ئیســامی دە خاتــە ســە ر  کۆمــاری 
ئیســامی. حیزبــی  بــۆ دوای کۆمــاری  ئــازاد و دێموکراتیــک  بنیاتنانــی سیســتمێکی  مه به ســتی 
ــزب  ــی خــۆی له گــه ڵ حی ــه پێوه ندییه کان ــەم تێگه یشــتنه ل ــی کوردســتان لەســه ر بناغــه ی ئ دێموکرات
پێویســتە  کــه  بــووە  پێداگــر  ئــە وە  لەســەر  ئێرانــدا  و ڕێکخــراو و کە ســایە تییە  خه باتگێڕه کانــی 
ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری ئیســامی هه رچــی زووتــر و بــه جیــددی هــه وڵ بــۆ لێک نزیــک بوونــه وه و 
ڕێککه وتــن لەســه ر به رنامــه و پاتفۆرمــی هاوبــه ش بــدا. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پێــی وایــه 
کــه بــه لــە بەرچــاو گرتنــی داخــوازه ســەرەکییەکانی پێکهاتــه جۆراوجۆره کانــی خه ڵکــی ئێــران، ســێ 
ئه ســڵی بنه ڕه تــی: دێموکراســی، مافــی مــرۆڤ و ســێکۆالریزم دە توانــێ هە نــگاوی جیــددی بــۆ ئــه م 

ــژرێ. پێویســتییە باوێ
لــە مــاوە ی نێــوان کۆنگــرە ی چــواردە هە تــا پــازدە دا بە شــی پێوە ندییــە ئێرانییەکانــی حیزبــی 
لــە الیە نــە جیاوازەکانــی  نزیــک بوونــە وە  پێوە نــدی و  پە ره پێدانــی  بــە  دێموکراتــی کوردســتان 
ئۆپۆزیســۆنی کۆمــاری ئیســامی و به شــداری لــه کــۆڕ و کۆبوونە وە کانیانــدا -بــە تایبــە ت حیزبــه 
و ڕێکخــراوە چــە پ و ســێکۆالر و دێموکراتــە کان- لــە هەوڵــدا بــووە کــە لــە الیــە ک ســه رنجیان 
بــۆ الی پرســی کــورد و داخــوازە نە تە وەییە کانــی خەڵکــی کوردســتان و پێویســتیی بایه خدانــی 
ــی  ــە الیەک ــدا ڕابکێشــێ و ل ــه ئێران ــە ل ــی دیک ــورد و نەتە وەکان ــە پرســی ک ــی ب ئۆپۆزیســۆنی ئێران
بوونــە وە و  لێک نزیــک  بــۆ  پێکهاتنــی زە رفێکــی دێموکراتیــک  یارمەتیــدەری  هانــدە ر و  دیکــە وە 

بــێ. پێکهێنانــی هاوپە یمانییە کــی سیاســی و خەباتگێڕانــه 
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حیزبی ئێمه و شێوازه کانی خه باتی مه ده نی و جه ماوه ری 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه ســێ ده یــه ی دوای شوڕشــی 1٣٥7ـــەوە زۆر شــێوازی خه باتــی تێــدا 
ــه ڕێفراندۆمــی  ــه ی خه ڵکــی کوردســتان ل ــی زۆرب ــوه دا به شــداری نه کردن ــه م نێ ــه وه. ل تاقــی کراوه ت
دیاریکردنــی کۆمــاری ئیســامییدا، بــه بــەردی بناغــه ی ناڕه  زایه تیــی جه مــاوه ری و خه باتــی مەدەنــی 
ــی  ــی حیزب ــام و ڕێنوێنییه کان ــی په ی ــاره کارتێکه ری ــه دی ــردرێ ک ــی کوردســتان ده ژمێ ــه ڕۆژهه اڵت ل
ــێ  ــه ی خه ڵکــی کوردســتان، حاشــای ل ــه م هه ڵوێســته جه ماوه ریی ــی کوردســتان لەســه ر ئ دێموکرات

ناکــرێ.
ــزه  ــرات و هێ ــی دێموک ــاری ئیســامی، حیزب ــی کۆم ــی دوای جێگیربوون ــد ڕووداوه کان ــه ر چه ن ه
هێرشــی  به رپه رچ دانــه وه ی  بــۆ  کــرد  ناچــار  کوردســتانی  خه ڵکــی  گشــتی  بــه  و  سیاســییه کان 
نیزامیــی دڕندانــه ی هێزەکانــی ڕێژیمــی ئیدئۆلۆژیــک و کۆنه په رســتی کۆمــاری ئیســامی شــێوازی 
ــاوه ری  ــی جه م ــی و ناڕه زایه تی ــی مه ده ن ــه ش نافه رمانی ــه و حاڵ ــه ر، ب ــه ب ــات بگرن ــه ی خه ب چه کداران
هــه ر چه نــد بــه شــێوه یه کی پچــڕ پچــڕ وه ک شــێوازێکی خه بــات لــه بیــر و زه ینــی خه ڵکی کوردســتاندا، 
ئاماده ییــان هه بــووه. ده ربڕینــی ناڕه زایەتــی به رامبــه ر هه ڵســوکه وت و ڕه فتــار و تاوانه کانــی هێــزه 
ســه رکوتکه ره کان له گــه ڵ خه ڵــک بــه  تایبــه ت لــه گونــده کان به شــێک لــه و ناڕه زایه تییــه جه ماوه رییــه 

پچڕپچڕانــه بــوون کــه لــه زۆربــه ی ناوچه کانــی کوردســتان نموونه یــان بینــراوه .
ناڕه زایه تــی و  هه تاوییــدا النی کــه م شــایه دی چه نــد  ده یــه  ی 70ی  لــه  ئاســتی شــاره کان،  لــه 
خۆپیشــاندانی گــه وره ی جه مــاوه ری بوویــن کــه ئامــاژه بــه ســێ نموونــە لــه به رچاوترینیــان ده که یــن: 
یه کــه م: ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی بــۆکان بــه ناڕه زایه تــی لــه تاوانه کانــی جاشــێکی کۆمــاری ئیســامی کــه 
لــه ڕه وتــی ئــه ودا ژماره یــەک لــه خه ڵــک کــوژران و برینــدار بــوون و ده یــان که ســیش که وتنــه 
زیندانــه وه. دووه م: ناڕه زایه تیــی جه ماوه ریــی خه ڵکــی کرماشــان بــه مه به ســتی مه حکوومکردنــی 
تێــرۆری که ســایه تیی ئایینــی و فه رهه نگیــی کوردســتان »مامۆســتا مــه ال محه ممــه د ڕه بیعــی«، 
ــی  ــدی له گــه ڵ ڕفێنران ــه  پێوه ن ــی سه رانســه ری ل ــه ســاڵی 1٣7٥ ڕووی دا. ســێیه م: ناڕه زایه تی ــه ل ک

ــه دژی کۆمــاری ئیســامی شــکایه وه. ــدا ئاراســته که ی ب ــه ئاکام ــه ل ــدا، ک ــاڵ ئوجا الن عه بدوڵ
لــه ده یــه ی 70ی هه تاوییــدا هه ڵبژاردنه کانــی ســه رکۆماری بــوو بــه ده رفه تێــک کــه لــه ودا خەڵــک 
ــه مه به ســتی شــوێندانان لەســه ر  ــدا، ب ــی دێموکرات ــر ڕۆشــنایی سیاســه ت و هه ڵوێســتی حیزب له ژێ
ئاکامــی هه ڵبــژاردن و دەرخســتنی ئیــراده ی نه ته وه یــی خۆیــان بێــزاری لــه ڕه فســه نجانی ده نگیــان 

ــی( دا. بــه کاندیــدای ڕقه بــه ری ناوبــراو )ته وه ککول
ــی ئه منیه تیــی  ــه وه دا کــه ڕوانین  ســه رده می ســه رکۆماریی محەممــەد خاته مــی )٨4-7٦( له گــه ڵ ئ
ده ســه اڵت بــۆ کوردســتان لــه جێــی خــۆی بــوو، له ژێــر کارتێکه ریــی ئــه و که شــه سیاســییه دا کــە لــه 

ئێــران لــه  گۆڕێــدا بــوو، چاالکیــی فه رهه نگــی و مه ده نــی زۆر گه شــه ی کــرد.
هه رچه نــد حیــزب و ڕێکخراوه کانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه پێوه نــدی له گــه ڵ هه ڵبژاردنــه 
ــه  ــان گرتۆت ــه گشــتی سیاســەتی ته حریمی ــاری ئیســامییدا ب ــو سیســتمی کۆم ــی نێ جۆراوجۆره کان
حیزبــی  کــراون.  ڕیزپــه ڕ  هه ڵبــژاردن  دوو  خاته مییــدا  ئیســاحاتی  ســه رده می  لــه  بــه اڵم  بــه ر، 
دێموکــرات بــه پێــی لێکداونــه وه ی خــۆی لــه و فــه زا سیاســییه ی کــه لــه م قۆناغــه دا زاڵ بــووه و بــه 
 پێــی هه ڵســه نگاندنێک کــه بــۆ به رژه وه ندییه کانــی کــوردی کــردوه، بــه پێچه وانــه ی هه ڵوێســتێک 
کــه لــه هه مــوو ئــه و هه ڵبژاردنانــه ی لــه دوای خولــی یه که مــی مه جلیســی خیبــره گان گرتبوویــه 
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ــی شــۆڕاکانی شــار  ــی هه ڵبژاردن ــس و ده وره ی یه که م ــی شه شــه می مه جلی ــی خول ــه ر، هه ڵبژاردن ب
و گونــدی ته حریــم نه کــرد. لــه م دوو هه ڵبژاردنــه دا بــه پێــی ئــه و فــه زا سیاســییەی لــه گۆڕێــدا بــوو، 
تــا ڕادەیــه ک ده رفه تــی ئــه وه هه بــوو کــه که ســانی خۆشــناو لــه شــار و گونــده کان خۆیــان کاندیــد 
ــن  ــاری ئیســامی وه ده ســتی دێن ــو سیســتمی کۆم ــه نێ ــه ل ــەو ده ســه اڵته به رته ســکه ی ک ــه ن و ل بک
بــه قازانجــی خه ڵــک که لــک وه رگــرن. هــه ر بۆیــه داوای لــه خه ڵــک کــرد لــه هه ڵبژاردنــدا به شــداری 
ــه م  ــاوه ڕی ئ ــه نیشــانه ی ب ــه م قۆناغــه دا ده کــرێ ب ــرات ل ــی دێموک ــه م هه ڵوێســتانه ی حیزب ــه ن. ئ بک
حیزبــه بــه شــێوازه کانی خه باتــی دێموکراتیــک و مه ده نــی لــە قەڵــەم بــدرێ کــه لــه الیــەن خه ڵکــه وه 
پێشــوازیی باشــیان لــێ کــرا. له ژێــر کاریگه ریــی ئــه م هه ڵوێســتەی حیزبــی دێموکراتــدا بــوو کــه 
ــه مه جلیســی  ــی کــورد ل ــه مه جلیســی شه شــه مدا فراکســیۆنی نوێنه ران ــران ل ــه ئێ ــۆ یه کــەم جــار ل ب

ئێرانــدا پێــک هــات.
هه لومه رجــه  ئــه و  پێــی  بــه  هه ڵبــژاردن  بــه  به رانبــه ر  دێموکــرات  حیزبــی  هه ڵوێســته ی  ئــه م 
سیاســییه ی کــه ئــه و کات لــه گۆڕێــدا بــوو، یارمه تیــی بــه وه کــرد کۆمه ڵێــک لــه که ســایه تی و چاالکانــی 
ــی  ــم کردن ــه م قۆناغــه ته حری ــه ر ل ــا ب ــه ت ــه سیاســییه کانه وه. چونک ــو گه م ــه نێ سیاســیی کــورد بچن
ــی  ــه تایبه ت ــرات ب ــی دێموک ــه گشــتی و حیزب ــه کوردســتانییه کان ب ــەن حیزب ــه الی ــه کان ل هه ڵبژاردن
ــەم قۆناغــه تێکۆشــه رانی  ــه ر ل ــا ب ــوو. ت ــورس کردب ــه کوردســتان ق ــی سیاســیی ل تێچــووی چاالکی
ــه ســانایی، و  ــی کۆمــاری ئیســامییدا زۆر ب ــه ســێبه ری ڕوانگــه ی ئه منیه تی سیاســیی ســه ربه خۆ ل
ــێ ده درا. ــان ل ــه سیاســییه کانی کوردســتانه وه، به  رچه ســبی جۆراوجۆری ــه ن حیزب ــه الی ــەت ل تەنان

بــووه  ئه حمه دی نــژاددا، کوردســتان  هاتنــه ســه رکاری  لــه ســه ره تای  واتــه  لــه ســاڵی 1٣٨4 
مه یدانــی گه وره تریــن ڕاپه ڕینــی جه مــاوه ری. لــه ڕێکەوتــی 1٨ی پووشــپه ڕی ئــه و ســاڵه وه بــۆ 
مــاوه ی نزیــک بــه مانگێــک زنجیــره خۆپیشــاندانێک بــه نیشــانه ی ناڕه زایه تــی و ده ربڕینــی بێــزاری 
لــه کوژرانــی دڕندانــەی الوێکــی مه هابــادی بــه نــاوی شــوانه ســه ید قــادر لــه الیــەن هێــزه ئه منیه تــی 
و ئیتاعاتییه کانــه وه زۆربــه ی شــاره کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانی گرتــه وه. ئــه م ناڕه زایه تییــه 
ناڕه زایه تییه کانــی ســه رده می کۆمــاری ئیســامی ده ژمێردرێــن.  بــه گه وره تریــن  جه ماوه رییانــه 
عه بدولڕەحمانــی  د.  تێــرۆری  ســاڵه ی   1٩ له گــه ڵ  ناڕە زایه تییانــه  ئــەو   هاوکات بوونــی  دیــاره 
قاســاملوو ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی بــووه هــۆی ئــه وه کــه بــۆ یه که میــن جــار لــه دوای 
تێــرۆری ڤییه نــه وه خه ڵکــی کوردســتان بــه ڕاشــکاوی بێزاریــی خۆیــان لــه تێرۆریزمــی ده وڵه تــی و 

ــڕن. ــاری ئیســامی ده رب کاربه ده ســتانی کۆم
لــه ناڕه زایه تی ده ربڕینه کانــی پووشــپه ڕ و گه الوێــژی ٨4دا جگــه لــه مێتــۆدی خۆپیشــاندان، لــه 
مێتــۆدی داخســتنی دووکان و بــازاڕ و کارنه کردنیــش که لــک وه رگیــراوه. ئــه م مێتۆدانــه بــه  تایبــه ت 
لــه ســااڵنی دواتــردا لــه ســاڵوەگەڕەکانی تێــرۆری د. قاســملوو و هاوڕێیانیــدا لــه ئاســتێکی به رینتــردا 

که لکیــان لــێ وه رگیــراوه.
ــاژه  ــدا پێویســته ئام ــاوا به رین ــی ئ ــی ســه رهه ڵدانی ناڕه زایه تییه ک ــه ڵ هۆکاره کان ــدی له گ ــه پێوه ن ل

بــه دوو خــاڵ بکــرێ:
نه ته وه یــی  هاوپێوه ندیــی  هه روه هــا  و  نه ته وه یــی  و  سیاســی  وشــیاریی  گه شــه ی  یه کــه م: 

هه بــوو. سه رانســه رییه دا  حه رەکه تــه  ئــه م  گرتنــی  شــکڵ  لــه  کاریگــه ری  هــه ره  ده ورێکــی 
دووه م: ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــه نێوخــۆی واڵت به هه ســتکردن به پێویســتیی 
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قۆزتنــه وه ی ئه مــە، بەبــێ ئــه وه ی چاوه ڕوانــی ســه رکردایه تیی حیــزب بــن، ئــه و ده وره یــان گێــڕا کــه 
ده بــێ دان بــه م ڕاســتییه دا بنێین.

نه بوونــی  کــه  ناڕه زایه تییه کانــی پووشــپه ڕ و گه الوێــژی ٨4 ده ریــان خســت  خۆپیشــاندان و 
و  نه کــردن  ڕیســک  ڕاگه یانــدن،  الوازیــی  کۆمەڵگــە،  ڕاســتییەکانی  لــە  شــیاو  خوێندنه وەیەکــی 
دێموکــرات  حیزبــی  کــه  ئــه وه  هــۆی  بوونــە  جه ماوه رییــدا  خه باتــی  بــواری  لــه  بێ به رنامه یــی 
ــۆ هه ڵوێســت  ــه وه ب ــێ. گه ڕان ــە ببین ــه و ناڕه زایه تییان ــی ئ ــه ڕێبه ریکردن ــۆ ل ــی ئەو ت ــێ ده ورێک نه توان

و به ڵگه کانــی حیزبــی دێموکــرات لــه و قۆناغــه دا باشــترین به ڵگــه ی ئــه م ڕاســتییه ن.
ئه زموونــی ناڕه زایه تــی و مانگرتنه کانــی پووشــپه ڕ و گه الوێــژی ٨4، ڕێبه ریــی حیزبــی دێموکراتــی 
هێنایــه ســه ر ئــه و بڕوایــه کــه زه مینه کانــی جۆڕێــک مانگرتنــی گشــتی لــه شــێوه ی داخســتنی دووکان 
ــی  ــیشدا تاق ــه 22ی پووشــپه ڕی ٨٥ـ ــدن، ده کــرێ ل ــی شــوێنه کانی کار و خوێن ــازاڕ و چۆڵکردن و ب
بکرێتــه وه. بۆیــه لــه و ســاڵه وه تــا ئێســتا حیزبــی دێموکــرات داوای لــه خه ڵــک کــردوه، لــه ســاڵڕۆژی 
تێــرۆری د. قاســملووی ڕێبــه ردا مانگرتنــی گشــتی به ڕێــوه بــه رن. مانگرتنه کانــی دواتریــش بــه 

ــه نه ریتێکــی ســااڵنه. ــه ده کــرێ بڵێیــن بوونه ت شــێوەیەکی به ربــاڵو به ڕێــوه چــوون، بۆی
مانگرتنــی گشــتی یه کێــک لــه و شــێوازه تاقی کــراوه و ســه رکه وتووانه یه کــه لــه بۆنــه ی دیکه شــدا 
ــه نیشــانه ی  ــی سه رانســه ریی خه ڵکــی کوردســتان ب ــوه دا مانگرتن ــه م نێ ــراوه. ل ــێ وه رگی ــان ل که لکی
ناڕه زایه تــی لــه ئێعدامــی فــه رزاد که مانگــر و چــوار تێکۆشــه ری دیکــه ی سیاســیی کــورد و ئێرانــی 

لــه 2٣ بانه مــه ڕی ٨٩دا بــه لووتکــه ی ئــه م شــێوه  مانگرتنــه ده ژمێــرێ.
ــی ده یه مــی ســه رکۆماری  ــه وه ی حیزبــی دێموکــرات کوردســتان هه ڵبژاردنــی خول ــه پێــی لێکدان ب
ده رفه تێــک بــوو بــۆ ئــه وه ی کــورد جارێکــی دیکــه بگه ڕێتــه وه نێــو کایــه سیاســییه کانی ئێــران. 
پێــی  یه کــه م: حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان  بــۆ چه نــد هــۆکار ده گه ڕایــه وه.  ئــه م هه ڵوێســته 
ــوو، ملمانێیەکــی  ــدا ب ــە گۆڕێ ــوان دەســەاڵت و ڕێفۆرمخــوازەکان ل ــە نێ ــەی ل ــەو ملمانێی ــوو، ئ واب
جیددیــه. بۆیــه پێویســته کــورد بــه قازانجــی ئامانجــه سیاســییه کانی که لکــی لــێ وه رگــرێ. دووه م: 
به رنامــه ی  لــه  ئێــران  ژێرســته مه کانی  نه تــه وه  و  کــورد  نه ته وه ییه کانــی  داخــوازه   لــه  به شــێک 
لــه جــۆری خۆیــدا بوێرانــه و نــوێ بــوو.  ئــه م هه ڵوێســته  کاندیداتۆره کانــدا ڕه نگیــان دابــۆوه. 
چونکــه حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و زۆربــەی نزیــک بــه تــه واوی حیزبه کانــی ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتان لــه درێژایــی ده ســه اڵتداریی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییدا جگــه لــه چه نــد هه ڵبژاردنێــک، 
هه مــوو هه ڵبژاردنه کانــی دیکه یــان بایکــۆت کردبــوو. ئامانجــی حیزبــی دێموکراتــی کورســتان ئــه وه 
ــرێ.  ــک وه رگی ــه هاوکێشــه سیاســییه کاندا که ل ــورد ل ــی ک ــورد و ده نگده ران ــه ســه نگی ک ــه ل ــوو ک ب
به شــداریی خه ڵکــی کوردســتان لــه هه ڵبژاردنــدا ده ری خســت کــه حیزبــی ئێمــه ســەرەڕای ئــه وه ی 
کــه ســه رکردایه تییه که ی لــه ده ره وه ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه، ڕاگەیاندنێکــی بەهێــزی نییــه و 
هه ڵوێســتێکی جیــاواز لــه زۆرینــه ی حیــزب و ڕێکخــراوه کوردســتانییه کانی گرتــوه، توانیویه تــی 
ــە هــۆی  ــه م هه ڵوێســتەش بووە ت ــکا. هــه ر ئ ــۆ ڕاســتییه سیاســییه کان ب خوێندنەوەیە کــی دروســت ب
ئــه وه کــه حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه ده ســپێکردنی ناڕه زایه تییــه جه ماوه رییه کانــی و شــکڵ 

ــێ. ــه ک نه ب ــه  ی ــه وه ی ســه وز، تووشــی هه ڵوێســتی دژب ــی بزووتن گرتن
ڕووداوه کانی داوی هه ڵبژاردن له ســه روویانه وه ئه و بزووتنه وه  ناڕه زایه تی و ئازادیخوازانه یەی 
کــه لــه سه رانســه ری ئێــران و بــه تایبــه ت تــاران و شــاره گــه وره کان بــه دروشــمی »کــوا ده نگــی 
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مــن« ده ســتی پێکــرد، گرینگیــی ئــه م هه ڵوێســتەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ده رخســت. 
ــه نێــو هاوکێشــه سیاســییه کاندا بــه  لێــرەدا بــوو کــه حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان توانــی هــه م ل
له ســه ر حه ره که تــه جه ماوه رییه کانــی کوردســتان  جۆرێــک ده رکــه وێ و هه میــش کارتێکه ریــی 

هه بــێ.
ئــه م ڕوانگه یــه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان واتــه بــڕوا هه بــوون بــه مێتــۆده جه مــاوه ری و 
مه ده نییــه کان و بــه گشــتی گه ڕانــه وە بــۆ نێــو کایــه سیاســییه کان لــه  ڕاســتییدا جۆرێــک لێک نزیــک 
بوونــه وە و هاوپەیمانیــی ڕانه گه یەنــدراوی له گــه ڵ چاالکانــی مه ده نــی، داکۆکیکارانــی مافــی مــرۆڤ 
و تێکۆشــه رانی سیاســیی نێوخــۆی و اڵت لــێ که وتۆتــه وه. ئــه م گرنگــی دانــه ش کــه لــه ســێ ســاڵی 
ڕابــردوودا لــه الیــەن ئێمــه وه بــه جموجــۆڵ و حه ره که تــه ئێعترازییه کانــی نێوخــۆی ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتان دراوه، بــۆ وێنــه پشــتیوانی لــه مانگرتنــی به ندییــه سیاســییه کان، مه حکــووم کردنــی 
بــۆ ســه ر چاالکانــی مه ده نــی و تێکۆشــه رانی داکۆکیــکاری مافــی مــرۆڤ، پشــتگیریی  گوشــار 
لــه شــاره کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، وه ڕێخســتنی  ئێعتــرازی و ســه مبولیکه کان  حه ره که تــه 
که مپه ینــی دژبــه ئێعدامــی چاالکانــی سیاســی و پشــتیوانی لــه کاندیداتۆریــی ســه رۆکی ڕێکخــراوی 
ــه و نزیکــی و هاوپه یمانییــه له گــه ڵ  مافــی مرۆڤــی کوردســتان بــۆ خه اڵتــی ئاشــتیی نۆبێلــی 2011 ل
ــه گرینگــی دانــی حیزبــی  ــه نێوخــۆی کوردســتان و ل چاالکانــی مه ده نــی و تێکۆشــه رانی سیاســی ل
ئێمــه بــه خه بــات و تێکۆشــانی هێمنانــه و مه ده نــی لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا ســه رچاوه ده گــرن.
ســه رکۆماری  هه ڵبژاردنــی  له گــه ڵ  پێوه نــدی  لــه  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  هه رچه نــد 
لــه ئاســتی  بــه اڵم  ئــه ودا هه ڵوێســت و سیاســه تی گونجــاوی گرته بــه ر،  و ڕووداوه کانــی دوای 
پڕاکتیکــدا نه یتوانــی وه ک پێویســت لــه نێــو جه رگــه ی جه ماوه رییــدا ده رکــه وێ، کەواتــه پرســیار 
ــه بــاری لێکدانــەوە و هه ڵوێســتی سیاســییەوە ڕچه شــکێنی بــکا  ــه حــدک توانیویەتــی ل ئه وه یــه چۆن
ــه م  ــێ؟ واڵمــی ئ ــده ر ب ــوه واڵم ــه وه نه یتوانی ــاری پڕاکتیک ــه ب ــه اڵم ل ــژێ، ب ــه وره باوێ ــگاوی گ و هه ن
پرســیاره پێوســتیی بــه خوێندنــه وه ی وردی ئێمــه لــه خاڵــه الوازە کانمــان و چارە ســەرکردنیان هه یــه 
بــۆ ئــه وەی لــه داهاتــوودا بتوانیــن لــه بــاری پڕاکتیکییــەوەش حه رەکە تــی گونجــاو له گــه ڵ هه ڵوێســتە 

بخە یــن. وە ڕێ  سیاســییە کانمان 

ڕێو ڕه سمه کانی نه ورۆز و سه ری ساڵ
لــه چه نــد ســاڵ له مــه و پێشــه وه هــاوکات لەگــه ڵ گه شــه ی فه رهه نگــی و گه شــه ی سیاســی لــه 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، ڕێوڕه ســمه کانی نــه ورۆز و ســه ری ســاڵ تــا دێ بــه ره و ئــه وه ده چــن 
ببنــه کارنه ڤاڵێکــی جه مــاوه ری و حه ره کەتێکــی  بێنــەدەر و  بنه ماڵه یــی و پچڕپچــڕ  لــه حاڵه تــی 
مه ده نــی. ســه ره تای ئــه م ڕێوڕه ســمە بــه کۆمه ڵــە لــه ســااڵنی کۆتایــی ده یــه ی 70دا بــه کۆبوونــه وه ی 
الوان له ســه ر شــه قام و شــوێنه گشــییه کان ده ســتی پێکــرد. النی کــه م لــه دوو ســاڵی ڕابــردوودا 
کارنه ڤاڵێکــی  بوونه تــه  و  گرتــوه  به خــۆوه  دیکه یــان  دیمه نێکــی  نــه ورۆز  ڕێوڕه ســمه کانی 
جه ماوه ریــی گــه وره کــه جگــه لــه الوان، خه ڵکــی دیکــه ش به شــداریی تێــدا ده کــه ن. ئــه م ڕێوڕه ســمه 
نه ورۆزیانــه لــه هێندێــک لــه شــارەکاندا بــه ڕاده یــه ک جه مــاوه ری بوونه تــه وه کــه فه رمانداریــی 

شــاره کان ناچــارن مۆڵەتیــان بده نــێ.
بــه شــێوه ی  کــه  ئــه و ڕێوڕه ســمه جه ماوه رییانــه  لــه الیەنــه جۆراوجۆره کانــی  وردبوونــه وه 
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هــاوکات لــه بۆنــه نه ته وه ییه کانــدا به ڕێــوه ده چــن، لــه زۆر بــاره وه یارمه تیــده ره بــۆ ئــه وەی حیــزب 
و ڕێکخــراوه سیاســییه کانی کوردســتان، بــه تایبه تــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، لــه ئاراســته ی 

داڕشــتنه وه ی شــێوازی خه باتــدا ســوودیان لــێ وه رگــرن.
بــه ره و جه مــاوه ری ڕۆیشــتنی ڕێوڕه ســمه کانی نــه ورۆز لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، ئه ویــش 
ــی، سیاســی  ــه ر شــتێک نیشــانه ی گه شــه ی فه رهه نگ ــه ه ــه ر ل ــه  ده ژواره دا، ب ــه م دۆخــه ئه منیه تیی ل
ــی وه ک  ــه بۆنه کان ــک ل ــه وه کــه خه ڵ ــه هــۆی ئ ــه وه ش بۆت و نه ته وه یــی خه ڵکــی کوردســتانه. هــه ر ئ

ــان که لــک وه رگــرن. ــه قازانجــی خۆی ــه پێشــوو ب ــر ل ــه شــێوه یەکی زۆر جیاوازت ــه ورۆزدا ب ن
نیــوه  سه رانســه ری  مانگرتنــه  ئــه و  په نــا  لــه  جه ماوه رییانــه  ڕێوڕه ســمه  ئــه و  به ڕێوه چوونــی 
و سه رانســه رییانەی لــه ده  ســاڵی ڕابــردوودا به ڕێــوه  چــوون گومانێکــی لــه وه دا نەهێشــتوەتەوە 
ــه ره و  ــه وره ی ب ــگاوی گ ــه وه هه ن ــی مه ده نیی ــاری گه شــه ی خه بات ــه ب ــی کوردســتان ل ــه ڕۆژهه اڵت ک
پێــش هاویشــتوه. کــه واتــه ده توانیــن بڵێیــن هیــچ حیزبێکــی سیاســیی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بەبــێ 
لــه و گــۆڕان به ره وپێش چوونانــه ی کۆمه ڵگــه ی  خوێندنــه وه و تێگه یشــتنی قــووڵ و هه مه الیەنــه 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بــه خۆیــه وه دیــون، ناتوانــێ بیــر لــه تاکتیــک و شــێوازی خه بــات بکاتــه وه. 
نه بوونــی ئــه و تێگه یشــتنه قووڵــه بۆتــه هــۆی ئــه وه کــه لــه ســااڵنی ڕابــردوودا هه ســت بــه وه بکــرێ 
کــه حیزبــه کان لــه دواوه ی کۆمه ڵگــه وه ن، توانــای ڕیســک کردنیــان نییــه و ناتوانــن بــه و شــێوه یه ی 

ــێ. ــراوه کان هه ب ــۆ ئامانجــه دیاریک ــک ب ــان له ســه ر ڕێکخســتنی خه ڵ پێویســته کاریگه ریی
ســه ره کیی  مه یدانــی  لــه  حیــزب  تێکۆشــه رانی  و  ڕێبــه ری  بوونــی  دوور  دۆخــی  هه رچه نــد 
تێکۆشــانی خۆیــان کــه نێوخــۆی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه، ده توانــێ پاســاوێک بــێ بــۆ نه بوونــی 
خوێندنه  وەیە کــی واقعبینانــه لــه ڕاســتییه کانی کۆمه ڵگــه، بــه اڵم بــه دڵنیاییــه وه ئــه م پاســاوه ئه ویــش 
لــه م ســه رده مه دا بــه هیــچ شــێوه یەک لــه الی خه ڵکــی په ســەند نییــه. دیــاره لــه په نــا ئــه م فاکتــۆره، 
دوورکه وتنــه وه، کۆمه ڵــه فاکتۆرێکــی دیکــه ش لــه گــۆڕێ دان کــه بوونه تــه گرفــت لــه  بــه رده م حیزبــه 
ــه ڕاســتییه کانی کۆمه ڵگــه. بااڵده ســتیی  ــه ل ــه خوێندەنــەوە و تێگه یشــتنێکی واقعبینان سیاســییه کان ل
پێکهاتــه ی ڕێکخراوه یــی کــۆن، نه بوونــی پــه روه رده ی هه مه الیه نــه ی ســه رده میانه و کێشــه ده روون 
ڕێکخراوه ییــه کان و لــه ســه روویانەوە الوازی یــان نەبوونــی تێئۆریــی خه بــات، کۆمه ڵێــک لــه و 
فاکتۆرانــه ن کــه بوونه تــه هــۆی ئــه وه کــه ئێســتا تێگه یشــتنی خه باتــی تــاک ڕه هه نــد بااڵده ســت بــێ، 
ــه وه ک  ــدا هه ی ــه خه باتــی جه مــاوه  ری و مه ده نیی ــه تێکنۆلۆژیــی ســه رده م کــه ده ورێکــی گرنگــی ل ل
ــه ی نه کــرێ و ســه ره نجام گرنگــی  ــه گرنگییه ک ــات هه ســت ب ــان ته ن ــرێ ی ــک وه رنه گی پێویســت که ل
بــه کــۆ کردنــه وه ی زانیــاری و داتــا لــه  بــواری جۆراوجــۆردا کــه بــه ردی بناغــه ی هــه ر لێکدانــه وه و 

ــەدرێ. ــردرێ، ن سیاســەتێکی ســه رده میانه ده ژمێ
لەژێــر کاریگه ریــی کــۆی ئــەم فاکتۆرانــه دا دەتوانیــن بڵێیــن خه باتــی مه ده نــی و جه مــاوره ی وه ک 
شــێوازێکی جێگرتــووی خه بــات نه یتوانیــوه بــه زه قــی لــه گوتــاری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا 
جێــی خــۆی بکاتــه وه. ئــه وه  که مایه ســی و الوازییه کــه کــه بــە حیزبــی دێموکراتــی  کوردستانیشــه وه 
دیــاره. هه رچه نــد ڕه نگــه حــدک لــه  چــاو حیزبه کانــی دیکــه چه نــد هەنگاویــش لــه  پێشــتر بــێ، بــه اڵم 
بــه و حاڵــه ش ناکــرێ پێشــوازیی حیزبــی ئێمــه لــه هێندێــک حه ره کــه ت کــه بــه  هــۆی الیه نــی دیکــه یــان 
بــه هــۆی هێندێــک لــه چاالکانــی سیاســی و مه ده نیــی نێوخــۆی و اڵتــه وه وه ڕێ خــراون، بــه نیشــانه ی 

جێگرتوویــی ئــه م شــێوازه هــه رە گرنگــەی خه بــات لــه  الی ڕێبه ریــی ئــه م حیزبــه وه دابنــرێ.
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حیزبێــک کــه بــاوه ڕی بــه شــێوه خه باتــی جه مــاوه ری و مه ده نــی هەبــێ دەبــێ بــه رده وام لــه  بیــری 
داهێنــان و دۆزینــه وه ی مێتــۆدی ســه رده میانه ی خه باتــدا بــێ. لــه م ســه رده مه دا کــه هــه م لــه ئێــران 
و هــەم لــه واڵتانــی دەوروبــەر و ناوچــه خه باتــی مه ده نــی و جه مــاوه ری بۆتــه مێتــۆدی هــه ره 
ــه ڵ  ــه گشــتی له گ ــورد ب ــی و ک ــه تایبه ت ــه ب ــی ئێم ــات، پێویســته حیزب ســه ره کی و بااڵده ســتی خه ب
ــدا.  ــه ب ــه م شــێوه خه بات ــه واو ب ــه، قورســاییه کی ت ــی دیک ــی شــانازییه کانی شــێوه خه باته کان ڕاگرتن
لــه م نێــوه دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــه نیشــانی داوه ڕوانگه یه کــی کــراوه و ســه رده میانه ی 
بــۆ ئاڵوگــۆڕه کان و دیــارده نوێیــه کان هه یــه، وه ک به پرســیارەتییەکی سیاســی و مێژوویــی پێویســته 
ئــەو شــێوه خه باتــه به هێــز بــکا. بێ گومــان هــه ر حیزبێکــی سیاســی بتوانــێ حه ره که تــی جه مــاوه ری 
وه ڕێ بخــا و کانالیــزەی بــکا، دەتوانــێ چ ئێســتا و چ لــه داهاتــوودا قســەی یەکــەم بــکا. ئه گــه ر 
لــه  بــاری مێکانیزمــی نفــووزی حیزبــه وه ش هه ڵی ســه نگێنی دیســانیش ئــه وه ڕاســتییه کی حاشــا 
پراکتیــزه  مه ده نییه کانــی خه بــات  و  مێتــۆده جەمــاوەری  بتوانــێ  هــه ر حیزبێــک  کــه  هه ڵنه گــره 
بــکا، خێراتــر و باشــتر دەتوانــێ جوغرافیــای نفــووزی خــۆی به ریــن بکاتــه وه. ئه گــه ر لــه ڕوانگــه ی 
بااڵنســی سیاســی و هاوکێشــه  سیاسییه کانیشــه وه چ لــه ئاســتی ناوه نــد و چ لــه ئاســتی کوردســتان 
لــه بابەتەکــە بڕوانیــن دیســان ئاکامه کــه هــه ر ئه وه یــه: هــه ر حیزبێــک توانایــی وه گه ڕخســتنی 

ــرێ. ــاره و حیســابی له ســه ر ده ک ــوو هاوکێشــه کاندا ســه نگی دی ــه هه م ــێ ل ــاوەری هه ب جەم
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ ئــه وه ی بتوانــێ لــه م مێکانیزمــه کاریگــه ره ی خه بــات بــه 
ــک وه رگــرێ، پێویســته: یه کــه م،  ــی کۆمه ڵگــه دا که ل ــه ئاســتی چاوه ڕوانییەکان شــێوه ی پێویســت و ل
بــه هــاوکاری و هاوفکــری که ســانی خــاوه ن ڕا بــه تایبــه ت لــه نێوخــۆی واڵت هــه وڵ بــۆ تێئۆریــزه 
کردنــی ئــه م شــێوازه خەباتــە بــدا و پێداویســتییه جۆراوجۆره کانــی دابیــن بــکا. دووه م، هــه وڵ بــدا 
کراوه ییه کــی زۆرتــر لــه ڕاگه یاندنه کــەی )بــه تایبــه ت لــه ته له ڤیزیۆن(ـــدا پێــک بێنــێ بــه چه شــنێک کــه 
له گــه ڵ پاراســتنی چوارچێــوه سیاســییه کانی حیزبــدا هه مــوو چیــن و توێژه کانــی کۆمه ڵگــه خۆیانــی 
تێــدا ببیننــه وه و به رده نگــی بــن. ســێیه م، چونکــه بــه  داخــه وه یه کێــک لــه گرفتــه ســه رەکییەکانی 
ئێســتای ته شــکیاتی حیزبــی ئێمــه هــه م لــه باشــوور و هه میــش لــه ڕۆژهــه اڵت نامۆییــه به رامبــه ر 
بــه م شــێوه خه باتــه )ئــه م نامۆییــه بــه  تایبــه ت لــه نێــو کادر و پێشــمه رگه ی حیزبــدا زۆر به رچــاوه( 
پێویســته لــه پــه روه ردی سیاســیی حیزبــدا ئــه م شــێوازه خه باتــه و تێئۆرییه کانــی گرنگییه  کــی 

ــدرێ. ــێ ب ــان پ ته واوی

پێوه ندییه  کوردستانییه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێــش هه مــوو شــتێک پێویســته ئــه وه بڵێیــن کــه بناغــه ی پێوه ندییه کانــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان لەســه ر به رژه وەندیــی نه ته وه یــی و پاشــان حیزبــی دانــراوه و لــه م چوارچێوه یــه دا 
ئێمــه ســه رجه م ئــه و الیــەن و ڕێکخراوانــه ی کــه بــۆ وه دیهێنانــی ئامانجــی ڕزگاری و مافــه ڕه واکانــی 
نه ته وه که مــان خه بــات ده کــه ن بــه دۆســتی خۆمــان ده زانیــن و هه وڵمــان داوه کــه پێوه ندییــان 

له گــه ڵ پتەوتــر بکه یــن.
لــه م ڕوانگه یــەوە و بــه ئامــاژه بــه و خاڵــه هاوبه شــانه کــه لــه کێشــه ی کــورد لــه هــه ر کام 
لــه بەشــەکانی کوردســتان و لــه نێــوان هێــز و الیەنــه سیاســییه کاندا هــه ن، حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان پێــی وایــه کــه ده بــێ کــورد خــاوە ن ســتراتێژییه کی نه ته وه یــی بــێ و لــه م سۆنگه یه شــەوه 
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دەتوانــێ بــه قورســاییه کی زیاتــره وه سیاســه ت و مامه ڵــه له گــه ڵ ئــه و واڵتانــه ی کوردســتانیان 
ــاره  ــکا. دی ــی ب ــەی جیهان ــە و کۆمەڵگ ــی ناوچەک ــه ڵ واڵتان ــا لەگ ــراوه، هه روه ه ــه ش ک به ســه ردا داب
ئێمــه له ســه ر ئــه و باوەڕه یــن کــه لــه قۆناغــی ئێســتادا چاره ســه ر کردنــی سیاســییانە و دێموکراتیکــی 
کێشــه ی کــورد لــه هــه ر کام لــه به شــه کانی کوردســتان گرێــدراوی تایبه تمه ندیــی ئــەو واڵتانەیــە کــه 

ــراوه.  ــه ش ک کوردســتانیان به ســه ردا داب

لــه ســه ر بناغــه ی ئــه م ڕوانینــه ، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هه وڵــی داوه پێوه ندییه کــی بــاش 
و دۆســتانه ی له گــه ڵ ســه رجه م الیەنــه سیاســییه کوردســتانییه کان هه بــێ. بــۆ ئــه م مه به ســته ش لــه 
ــووه  ــزه سیاســییه کان هه ب ئاســت باشــووری کوردســتاندا، پێوه ندییەکــی باشــی له گــه ڵ هه مــوو هێ
و ده کــرێ بڵێیــن پــاش کۆنگــره ی چــوارده پێوه ندییەکانــی لــه م بــواره دا گه شــه یه کی به رچاویــان 
بــه ڕابــردووی پێوه نــدی و دۆســتایه تیی له مێژینــه و ڕۆڵــی  بــه ئامــاژە  نێــوه دا  لــه م  هه بــووه. 
بنه ڕه تییــان لــه  بردنــه پێشــی پرســی کــورد لــه واڵتــی عێراقــدا، هــه ر دوو هێزی ســه ره کیی باشــووری 
ــی  ــی نیشــتمانیی کوردســتان« جێگایه ک ــی کوردســتان« و »یەکێتی ــی دێموکرات کوردســتان: »پارت

تایبه تیــان لــه پێوه ندییــه  کوردســتانییه کانمادا هه یــه.
لــه ئاســتی باکــووری کوردســتاندا هه وڵمــان داوه پێوه ندیمــان له گــه ڵ ئــه و حیزبانــه ی بــه شــێوه ی 
ــی ئاشــتی  ــووری کوردســتان و لــه نێــو تورکیــه دا تێکۆشــانیان هه یــه، وه ک: پارت یاســایی لــه باک
ــی  ــک و پارت ــی به شــداربوونی دێموکراتی ــک، پارت و دێموکراســی، کۆنگــره ی کۆمه ڵگــه ی دێموکراتی
مــاف و ئازادییــەکان، هه بــێ. دیــاره بــەو هۆیه ویــه کــه ئــه م حیزبانــه قورســایی تێکۆشــانیان لــه 
نێوخــۆی واڵتــه و لــه ده ره وی تورکیــە، لــه ئورووپــا و هه رێمــی کوردســتان بنکــه و نوێنه رایەتییــان 
نییــه، ئیمکانــی دیــدار و بیــروڕا گۆڕینــەوەی ڕاســته وخۆ لەگه ڵیــان که متــره. هه روه هــا لەگــه ڵ 
پارتــی کرێکارانــی کوردســتانیش وه ک دیارتریــن و ناســراوترین هێــزی سیاســیی ئــه و به شــه ی 

ــه . ــدار و دانیشــتنمان هه ی ــدی و دی ــادا پێوه ن ــه ئاســتی کوردســتان و ئورووپ کوردســتان، ل
لــه ئاســت ڕۆژئــاوای کوردســتانیش بــه  هه مــان شــێوه، پێوه ندییه کــی باشــمان له گــه ڵ ســه رجه م 
ژماره یــان  زۆریــی  و  به ربــاڵوی  بــه  ســه رنجدان  بــه  هه یــه.  ئــه وێ  سیاســییه کانی  ڕێکخــراوه 
هه وڵمــان داوه پشــتگیریی ئــەوە بکەیــن کــه جۆرێــک کۆده نگــی لــه نێــوان الیه نــه سیاســییه کانی ئــه و 

ــێ. به شــه ی کوردســتاندا دروســت ب
له گــه ڵ حیــزب و ڕێکخــراوه  پێوەنــدی  ئێمــه،  پێوه ندییــه کوردســتانییه کانی  دیکــه ی  به شــێکی 
ــه م باره یــه وه سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی  سیاســییه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان ده گرێتــه وه. ل
کوردســتان ئــه وە بــووە کــه هانــده ر بــێ  بــۆ به رینتــر بوونــه وه و فره الیــەن بوونــی بازنــه ی دیالــۆگ 
ــی، هاوهه ڵوێســتی  ــاره ی پرســه هاوبه شــه کان و دروســتکردنی کۆدەنگ ــه ب ــه وه ل ــروڕا گۆڕین و بی
و هــاوکاری لــه نێــوان الیەنــه سیاســییه کان و ته نانــه ت لــه م ڕوویه شــه وه ده سپێشــخه ری کــردوه. 
لــه مــاوه ی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا، دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، لــه کاتــی 
هه ڵوێســت گرتــن به رامبــه ر ڕووداو و ئاڵوگــۆڕه گرینگــه کان یــا لــه پێوه نــدی لەگــه ڵ بۆنــه مێژوویــی 
به شــه ی  ئــه م  ڕێکخــراوه سیاســییه کانی  و  حیــزب  کوردســتاندا،  ڕۆژهه اڵتــی  هاوبه شــه کانی  و 
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کوردســتانی بــۆ پێکــه وه دانیشــتن و هاوهه ڵوێســتی و ده رکردنــی به یانــی هاوبــه ش و گرتنه بــه ری 
ــه هێندێــک جــار، هاوده نگــی و هاوهه نگاویــی  ــه م هه واڵن ــه ش، بانگــه واز کــردوه. ئ ــی هاوب حه ره کەت
چه نــد الیەنــە و پێکــه وه ده رکەوتــن لــە  میدیاکانیــان لــێ که وتۆتــه وه. بــه اڵم نــه ئــه و هه واڵنــه ی 
ــه ی  ــا زۆرب ــه وه هه مــوو ی ــه هــۆی ئ ــوون ب ــچ کات نه ب ــچ هه وڵێکــی دیکــه هی ــه هی ــی ئێمــه و ن حیزب
ئــه و ڕێکخراوانــه پێکــه وه دابنیشــن و بەیه کــه وه کارێکــی هاوبــه ش بکــه ن. دیــاره لــه هه لومه رجێکــدا، 
کــه دانیشــتن و کۆبوونــه وەی فره الیــەن و گشــتی بــۆ جارێــک و ڕێککەو تــن لەســه ر به یــان یــا 
هه ڵوێســت و حه ره که تێکــی هاوبــه ش ده ســت نــه دا، ڕێککه وتــن لەســه ر پاتفۆرمێکــی هاوبــه ش 
و پێکــه وه  کارکــردن لــه چوارچێــوه ی به رەیــەک یــا ته ڤگه رێکــدا، وه ک ئامانجێکــی دوورەدە ســت 
دێتــه به رچــاو. ئــه م ڕاســتییه تاڵــه ش، لــه کاتێک دایــه کــه ئاڵوگۆڕه کانــی ئێــران و ناوچــه و ڕه وتــی 
لەســه ر  ڕێککه وتــن  و  هاوخه باتــی  و  یه کگرتوویــی  کوردســتان،  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  ڕووداوه کان 
ئامانجــه هاوبه شــه کان و پێکــه وه کارکــردن، لــه حیــزب و ڕێکخراوه کانــی ئــه و به شــه ی کوردســتان، 

ده خــوازن. 
ده فتــه ری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه ســاڵی ڕابــردوودا بــه ســه رنجدان بــه 
ڕابــردوو و ئــه و زه ره ر و زیانانــه ی کــه بزووتنــه وه ی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه ئاکامــی 
کێشــه و ناکۆکییــه نێوخۆییه کانــدا وێــی کەو تــوه، له گــه ڵ زۆربــه ی هێــز و الیەنــه سیاســییه کان کــۆ 
بــووه وه و ئــه م بیــره ی لەگه ڵــدا هێنانــه به ربــاس کــه بــا هه موومــان لــه ئێســتاوه له ســه ر ئــه وه کــه لــه 
داهاتــوودا لــه کێشــه و ناکۆکییــه نێوخۆییه کانــدا بــه هیــچ شــێوه یه ک په نــا نه به ینــه بــه ر توندوتیــژی 
ــی شــه ڕی  ــدی الپه ڕه کان ــه وه ی بێ مه وری ــه شــوێن هه ڵدران ــه ب ــه م هه وڵ ــن. ئ ــک بکه وی و چــه ک، ڕێ
نێوخــۆ )شــه ڕی دێموکــرات و کۆمه ڵــه لــه ده یــه ی ٦0ـــی هه تاوییدا( و دروســتبوونی که شــوهه وایەکی 
ــزب و  ــەوە ی باســی شــه ڕی نێوخــۆی حی ــه م ورووژاندن ــه ر ئ ــه اڵم ه ــه درا، ب ــژه ی پێ ن ــار درێ ناله ب
ــی ئێمــه  ــی حیزب ــەی ناوه ندی ــده ری کومیت ــه هان ــوو ب ــد ســه رچاوه یه  که وه، ب ــەن چه ن ــه الی ــه ل کۆمه ڵ
بــۆ ئــه وەی به ڵگه نامەیه کــی تایبه تــی لــه م پێوه ندییــه دا په ســه ند بــکا و تێیــدا ڕابگه یه نــێ کــه: »لــه 
شــه ڕی براکوژییــدا نــه بــراوه و دۆڕاوێــک هه یــه، نــە هیــچ الیەنیکیــش بــه ته واوه تــی بێ خه تایــه  ... 
زۆر بەجــێ ده بــێ ئه گــه ر لــه دەرفەتــی گونجــاودا هه مــوو الیه نــه کان پێکــه وه بــه گیانــی یه کدڵــی و 
هاوخه باتییــه وه هه وڵــی خه سارناســیی ئــه و شــه ڕه بــده ن و هه مــوو الیــه ک پێکــه وه ئــەو ڕووداوانــه 
مه حکــووم بکــه ن، ڕاشــکاوانه و بێ پێــچ و په نــا داوای لێبــوردن لــه ته واوه تــی خه ڵکــی کوردســتان و 
بــه تایبه تــی لــه بنه ماڵــەی شــه هیدان و برینــداران و که مه ندامانــی ئــه م شــه ڕ و تێکه ڵچوونانــه بکــه ن 
و له وانــه ش گرنگتــر مێکانیزمێــک بدۆزنــه وه کــه جارێکــی دیکــه بــه هیــچ پاســاوێک ڕووداوی لــه و 
چه شــنه لــه نێــو ڕیزه کانــی بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕانەی خه ڵکــی کوردســتاندا دووپــات نه بێتــه وه.« 
ــراون،  ــه دا په ســەند ک ــی ئێم ــی حیزب ــه ی ناوه ندی ــه کومیت ــه ل ــه ک ــه م جــۆره به ڵگه نامان ــی ئ نێوه رۆک
جیــددی بوونــی حیزبــی ئێمــه لەســه ر پێویســتیی هــاوکاری و هاوخه باتیــی حیــزب و ڕێکخــراوه 
سیاســییه کانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئه زمــوون وه رگرتــن لــه ڕووداوه کانــی ڕابــردوو پیشــان 

ده ده ن و لــه داهاتووشــدا ده توانــن ڕێ نیشــاندەرمان بــن.
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وته یه ک له کۆتاییدا
ئه ندامانی به ڕێزی کۆنگره!

کومیتــه ی ناوه نــدی هیــواداره کــه ئــه م کۆنگره یــه، گرنگــی بــه هه مــوو ئــه و پــرس و بابه تانــه بــدا 
کــه لــه م ڕاپۆرتــه دا ئاماژه یــان پێ کــراوه و خراونــه بــه ر ســه رنجی ئێــوه ی به ڕێــز. داوامــان ئه وه یــه 
بــه خســتنه ڕووی بۆچــوون و لێکدانــه وه و پێشــنیار و ڕێــکار و تێبینیــی به ســوود، هــه م ڕاپۆرتــی 
سیاســیی کومیتــه ی ناوه نــدی ده وڵه مه نــد بکــه ن، هــه م بــه هه ڵســه نگاندنی کار و تێکۆشــانی حیــزب 
لــه بــواری سیاســی، دیپلۆماســی و پێوه ندییــه کان، ته شــکیاتی، ڕاگه یانــدن، فێرکــردن، کۆمه اڵیه تــی، 
ئه منیــه ت، ماڵــی و تــه داروکات و هتــددا، که موکووڕییــه کان، خاڵــه به هێــز و الوازه کان و ئه رکــه 
گرینگه کانــی داهاتــوو، ده ستنیشــان بکــه ن و بــه م جــۆره ڕێبه ریــی داهاتــوو لــه به رەو پێــش بردنــی 
پرۆژه کانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و ئــه و ئه رکانــه ی ئــه م کۆنگره یــه ده یخاتــه ســه ر 

ــده ن. شــانیان، یارمه تــی ب
 

هاوڕێیانی بە ڕێز!
ــە وە ی سیاســیی دروســت،  ــە لێکدان ــە، ب ــەم کۆنگرە ی ــە ئ ــدی داواکار و چاوە ڕوان ــە ی ناوە ن کومیت
بــە پەســەندکردنی بڕیــاری پێویســت و بــە هە ڵبژاردنــی ڕێبەرییه کــی شــیاو، حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان بــۆ تێکۆشــان لــە هە لومه رجــی نوێــی کوردســتان و ئێــران و ناوچــەدا ئامــادە بــکا. 
بــه  لــه الیه کــه وه، خه ڵکــی کوردســتان  لــه جێــی خۆی دایــه. چونکــه  داوا و چاوه ڕوانییــه  ئــەم 
ــار  ــی دی ــن و لەگــەڵ ڕۆڵ ــان ده زان ــی خۆشه ویســتی خۆی ــە حیزب ــی کوردســتان ب ــی دێموکرات حیزب
و به رپرســانه ی ئــه م حیزبــه لــه بزووتنــه وه ی نه ته وایه تیــی کوردســتان و زەرفیەتــی سیاســی و 
ــی ده خــوازن،  ــه لێ ــی جۆراوجــۆردا ئاشــنان، هــه ر بۆی ــه مه یدان ــی ئێمــه ل ــی حیزب نفــووز و تواناکان
ــه ئاســتی  ــۆڕه کان ل ــی ئاڵوگ ــه وه، ڕه وت ــی دیک ــه الیه ک ــێ. ل ــدا ب ــی ئه وان ــه ئاســتی چاوه ڕوانییه کان ل
ــه  ــدا، ل ــه ڕاده ی نێونه ته وه یی ــک گــۆڕان ل ــی نێوه ڕاســت و کۆمه ڵێ ــران و ڕۆژهه اڵت کوردســتان و ئێ
به رژه وه ندیــی خه باتــی ئازادیخوازیــی گــه الن و بــەدژی سیســتمه دیکتاتــۆره کان، ده چنــه پێــش. ئــەم 
هه لومه رجــه نوێیــه لــه  ئێمــه ی ده وێ بــه قازانجــی گــه ل و واڵتــی خۆمــان و ئامانجــه پیرۆزه کانمــان 
که لکــی لــێ وه ربگریــن. بــا لــه م کۆنگره یــه دا و لــه کار و تێکۆشــانی دوای ئــه م کۆنگره یــه دا نیشــانی 
بده یــن لــه ئاســتی ئــه و چاوه ڕوانییانەدایــن کــه چیــن و توێــژه جۆراوجۆره کانــی خه ڵکــی کوردســتان 
ــان  ــه ئێمه ی ــی دۆســتی حیزبــی دێموکــرات ل ــی و بیانییه کان ــز و ڕێکخــراوه کوردســتانی، ئێران و هێ
هه یــه. هــه ر کام لــه ئێمــه ڕۆڵه کانــی قاڵبــووەوە لــه خه بــات و تێکۆشــانی پــڕ لــه قوربانــی دانــی 
حیزبــی دێموکــرات و هه روه هــا حیزبمــان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، بــه بوونــی ئه زموونــی 
ده وڵه مه نــد و بــڕوا و ئیــراده ی پتــه وی خه باتگێڕانــه و ئازادیخوازانــه و دڵگــه رم بــه خۆشەویســتی و 
پشــتیوانیی نه ته وه که مــان لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، ده توانیــن ڕۆڵێکــی کاریگه رمــان لــه بنیاتنانــی 
داهاتوویەکــدا هه بــێ کــه نه ســڵه کانی پێــش ئێمــه و هاوڕێیــان و هاوســه نگه رانی هاوخه باتمــان، 
ــۆ  ــێ ب ــه پێویســته و ده ب ــه ک ــه و ده رفه ته ی ــگا و ئ ــه و جێ ــره، ئ ــۆ داوه. کۆنگ ــان ب ــی گه وره ی قوربانی
ــان  ــه وه ی هه نگاوه کانم ــۆڵ کردن ــۆ توندوت ــه و ب ــه و داهاتووی ــگای گه یشــتنمان ب ــی ڕێ ڕه نگڕێژکردن

لــه و ڕێگایــه دا، بیقۆزینــه وه .
جارێکــی دیکــه بــه هیــوای به شــداریی چاالکانــه ی ئێــوه ی به ڕێــز لــه ســه رجه م کار و بــاری ئــه م 
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ــه م. ــره ی پازده ی ــوای ســه رکەوتنی کۆنگ ــه هی ــه دا و ب کۆنگره ی

پڕ دە سکە وت و سەرکه توو بێ کۆنگرە ی پازدە یەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ــی  ــه تێکۆشــەران و خەباتگێڕان ــن نه ســڵ ل ــی چەندی ــی کوردســتان، حیزب ــی دێموکرات ــژی حیزب ب

ــی کوردســتان  ــه ڕۆژهە اڵت ــورد ل ــی ک گەل
ــەم  ــازی، قاســملوو و شــەرە فکه ندی و ســە رجە م شــە هیدانی ئ ــە ڕێبە رانــی شــه هیدمان ق ســاڵو ل

حیزبــه و گە لــی کــورد 
هــە ر شــە کاوە و لــە بە رە وپێــش چوونــدا بــێ ئــااڵی خەبــات و تێکۆشــانی حیزبەکە مــان لــە هە مــوو 

مە یدانە کانــدا. 

کومیتە ی ناوە ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
***

بڕیارنامەی سیاسیی
پەسەندکراوی کۆنگرەی پازدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

)١٣90/٣/٢_8(

لەسەر ئاڵوگۆڕەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باکووری ئافریقا 
کۆنگــرەی پازدەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە وردی و بایەخــەوە ئــاوڕی لــە ئاڵوگــۆڕە 
سیاســییەکانی یــەک ســاڵی ڕابــردووی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و باکــووری ئافریقــا دایــەوە و لــەو 

بارەیــەوە گەیشــتە ئــەم ئاکامانــە:
1_ ئــەوەی پــاش چەندیــن ســاڵ شــەڕ و سیاســەتی قەاڵچــۆی دەوڵەتــی ســوودان بەرامبــەر بــە 
ــەم بەشــەی ســوودان  ــی ئ ــە خەڵک ــگا درا ک ــاراوە و ڕێ ــە ئ دانیشــتووانی باشــووری ســوودان هات
ــدەن و، ســەرەنجام  ــان ب ــی چارەنووســی خۆی ــار لەســەر دیاریکردن ــازاددا بڕی ــە ڕێفراندۆمێکــی ئ ل
ئــەو خەڵکــە بــە زۆرایەتیــی نیزیــک بــە هەمــووی دەنگــەکان بڕیــاری ســەربەخۆیی واڵتەکەیــان دا، 
ڕووداوێکــی یەکجــار گرنــگ و هەنگاوێکــی دادپەروەرانــەی جێــگای پشــتیوانیی کۆمەڵگــەی جیهانــی 

بــوو.
ئــەم ڕووداوە نــەک هــەر بــۆ ئامازیغەکانــی باشــووری ســوودان کــە لەو ڕێگایەوە بە ســەربەخۆیی 
گەیشــتن گرنــگ بــوو، بەڵکــوو بــۆ هەمــوو ئــەو نەتــەوە بندەســتانەی تــا ئێســتا لــە مافــی دیاریکردنــی 
چارەنــووس بێ بــەش کــراون بــە دەســکەوتێکی گــەورە و پــڕ بایــەخ دادەنــرێ. هەر بۆیــە خەباتگێڕانی 
ڕێگــەی ڕزگاریــی نەتــەوەی کــورد پێویســتە لــە تێکۆشــانی خۆیــان و پێوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی 
خۆیانــدا وەک پێشــینەیەکی قانوونــی و پەســەندکراوێکی نێونەتەوەیــی پشــتی پــێ ببەســتن. تەنانــەت 
ئــەو دەوڵەتانــەش کــە کوردســتانیان لــە نێــودا دابــەش کــراوە، لــە ســەریانە بــە سیاســەتەکانی خۆیــان 
بەرامبــەر بــە نەتــەوەی کــورددا بچنــەوە و بــە دابینکردنــی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان 
ــوەی  ــە چوارچێ ــی دراوســێی ل ــی کــورد و گەالن ــەی گەل ــە و داخوازان ڕێگــەی یەکیەتییەکــی ئازادان
سیســتمێکی فیدڕاڵییــدا خــۆش بکــەن. کۆنگــرەی 1٥ ئــەو ســەرکەوتنەی خەڵکــی باشــووری ســوودان 
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بــە ســەرکەوتنی هەمــوو گەالنــی ســتەملێکراو دەزانــێ و بــە دڵــەوە پیرۆزباییــان لــێ  دەکا.
2_ کۆنگــرە ڕاپەڕینــی گەالنــی دیکتاتــۆر لێــدراوی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت )میســر، توونس، یەمەن، 
ســووریە و ...( بــە ڕاپەڕینێکــی ڕەوا و ڕەســەنی ئازادیخوازانــە دەزانــێ و پــڕ بــە دڵ پیرۆزبایــی لــە 
گەالنــی توونــس و میســر دەکا کــە لــە ماوەیەکــی کورتتــردا توانیــان کۆتایــی بــە دیکاتۆریــی دەیــان 
ــدا  ــە واڵت ــازادی و دێموکراســی ل ــۆ پێشــکەوتنی ئ ــە ب ــان بێنــن و زەمین ســاڵەی حاکمانــی واڵتەکانی

فەراهــەم بکــەن.
کۆنگــرە ســەرکوتی بێڕەحمانــەی یەمــەن لــە الیــەن دیکتاتۆریــی لەمێژینــەی ئــەو واڵتــەوە و 
ــەی ئەســەد دژی گەالنــی کــورد و عەرەبــی ســووریە بــە  کوشــتاری دڕندانــەی حکوومەتــی بنەماڵ
تونــدی مەحکــووم دەکا و، ئاواتەخــوازە دیکتاتــۆری لــەو دوو واڵتــەدا پێــش ئــەوەی کارەســاتە 
ئینســانییەکە بوعدێکــی ترســناکتر بــە خۆیــەوە بگــرێ پاشەکشــە بــکا و ڕێگــە بــە کۆمەاڵنــی خەڵــک 

ــەن. ــاری بک ــان دی ــان چارەنووســی واڵتەکانی ــەی خۆی ــە ویســتی ئازادان ــدا ب ب
٣_ کۆنگــرەی پازدەیــەم پێشــوازی لــە بڕیــاری کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیی ســەبارەت بــە وەدەنگهاتن 
بەرامبــەر بــە کوشــتاری بێ بەزەییانــەی دیکتاتــۆر موعەممــەر قەزافــی لــە خەڵکــی لیبــی دەکا و، ئــەم 
ــە  ــەم ڕەوت ــوودا ئ ــە داهات ــوادارە ل ــێ و هی ــە و مرۆڤدۆســتانە دەزان ــی عاداڵن ــە هەنگاوێک ــارە ب بڕی
درێــژە بــدرێ و ڕێگــە نــەدرێ حکوومەتــە دیکتاتــۆرەکان لەژێــر پــەردەی دەســەاڵتداریی نیشــتمانی 

)حاکمیــت ملی(ـــیدا گەالنــی واڵتەکانیــان ســەرکوت و تەنانــەت قەتڵوعــام بکــەن.
4_ کۆنگــرە هیــوادار و دڵنیایــە کــە ڕاپەڕینــی پڕشــکۆی گەالنــی ڕۆژهــەاڵت لــە داهاتوویەکــی 
نیزیکــدا بەرۆکــی هەمــوو دیکتاتۆرییەکانــی ئــەم ناوچەیــە و، یــەک لــەوان کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 

ــڕەوا ســەرەڕۆیەکان ڕزگار دەکا. ــەم واڵتانــەش لەژێــر دەســەاڵتی فەرمان دەگــرێ و گەالنــی ئ

لە بارەی هەوڵی یەکڕیزیی بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت
کۆنگــرەی پازدەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کورســتان هەوڵەکانــی کومیتــەی ناوەنــدی لــە ســێ 
ســاڵی نێــوان کۆنگرەکانــی 14 و 1٥دا، بــۆ ڕێکخســتنەوەی نێــو ماڵــی کــورد و پێکهێنانــی هــاوکاری و 
یەکڕیزیــی لــە نێــو هێــزە واڵتپارێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا خســتە بــەر لێکدانــەوە و ســەرنج.
یەکیەتیخوازانــەی  هەڵوێســت و سیاســەتی  ڕوانیانــە  بــە خۆشــحاڵییەوە  کۆنگــرە  بەشــدارانی 
کومیتــەی ناوەنــدی و لــەو بارەیــەوە دەستخۆشــییان لــە ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی 

چواردەیــەم کــرد.
دروســتانە،  هەنــگاوە  و  سیاســەت  لــەم  پشــتیوانی  وێــڕای  پازدەیــەم  کۆنگــرەی  بۆیــە  هــەر 
ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرە ڕادەســپێرێ ئــەو ڕەوتــە بــە شــێلگیرییەوە درێــژە پێبــدا و هیــچ 

دەرفەتێــک بــۆ هەوڵــی لێکنزیکبوونــەوەی هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەدەســت نــەدا.
ڕیزەکانیــان  دەخــوازێ  ئازادیخــوازان  هەمــوو  لــە  ناوچەکــە  و  ئێــران  ئێســتای  هەلومەرجــی 
هێــزە  تایبەتــی  بــە  بخــەن.  ڕێــک  داهاتــوو  قۆناغــی  ئاڵوگۆڕەکانــی  بەرەوڕووبوونــەوەی  بــۆ 
کوردســتانییەکان بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی هــەر پێشــهاتێکی چاوەڕوانکــراو و چاوەڕواننەکــراو دەبــێ 

بــن. یەک هەڵوێســت  و  ئامــادە 
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لە بارەی بزووتنەوەی سەوزەوە
کۆنگــرەی پازدەیەمــی حیزبــی دێموکــرات ئاوڕێکــی لــە هەڵوێســتی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەرامبــەر 
ــە  بــە هەڵبژاردنــی دەورەی دەیەمــی ســەرکۆماری و ڕووداوەکانــی دوای کودێتــای پاوانخــوازان ل

دەنگەکانــی خەڵکــی ئێــران دایــەوە و بــەم ئاکامــەی خــوارەوە گەیشــت:
1_ لــە ســەریەک، هەڵوێســتی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەرامبــەر بــەو ئاڵوگۆڕانــە بــە دروســت و 
گونجاو دەزانێ و پەسەندی دەکا. ڕووداوەکانی دوای دەیەمین دەورەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری 
دەریان خســت کــە لێکدانــەوەی ڕێبەرایەتیــی حیــزب لــە هەلومەرجــی واڵت لێکدانەوەیەکــی دروســت 
بووە و زیاتر لەگەڵ واقعیەتەکانی کۆمەڵ و هەڵوێستی بژاردەکان و ڕووناکبیران و ئازادیخوازانی 

نێوخــۆی واڵت یەکــی گرتۆتــەوە.
2_ هەڵوێســتی حیــزب بەرامبــەر بــەو بزووتنەوەیــە کــە بــە نــاوی بزووتنــەوەی ســەوز دەناســرێ 
بــە گشــتی دروســت بــووە و جێــگای پەســەندە. بــەاڵم هــەر لــەو کاتــەدا کۆنگــرە بــە پێویســت دەزانــێ 
ڕێبەرایەتیــی نوێــی حیــزب بەرامبــەر بــەم بزووتنەوەیــە هەڵوێســتێکی وردتــری هەبــێ و ئەوەنــدەی 
دەرەتانــی پێوەنــدی و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا لەگــەڵ ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی ســەوز هەیــە، هــەوڵ بــدا 
زیاتــر لــە ویســت و داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان تــێ  بگــەن و واڵمــی ڕاشــکاوانە بــە ویســت و 

داخــوازەکان بدەنــەوە و لــە بەرنامەکانیانــدا بیگونجێنــن.
ــە  ــەدژی دەســەاڵتی ســەرەڕۆی ئێســتا ل ــەی سەرانســەری ب ــی گۆڕانخوازان ــەر بزووتنەوەیەک ه
ژوورەوە یــان لــە دەرەوەی واڵت ســەر هــەڵ بــدا، پێویســتە ڕێکخــراوە تێکۆشــەرەکانی ڕێگــەی 
ڕزگاریــی نەتــەوەی کــورد لێــی نزیــک ببنــەوە  و هــەوڵ بــدەن لــە بەرنامەکانــی بــۆ ئاینــدەی ئێــران 
ــا  ــچ و پەن ــان ڕاشــکاوانە و بێ پێ ــی کوردی ــی گەل ــێ داخوازەکان ــەدا دەب ــەو کات ــەر ل ــن. ه ــاگادار ب ئ
لەگــەڵ بــاس بکــرێ و، ڕادەی هــاوکاری و لــێ نزیکبوونەوەیــان بــە ڕادەی تێگەیشــتن و قەبووڵــی 
ئــەو داخوازانــەوە گــرێ بــدرێ. دیــارە هیــچ کاتێکیــش نابــێ الیەنــی واقعبینــی لەدەســت بدەیــن 
و پێویســتە تــێ بکۆشــین هەمــوو بارەکانــی مەســەلە لێــک بدەینــەوە تــا دوچــاری زێدەڕۆیــی و 

ماکســیمالیزمێکی ناواقعــی نەبیــن.

ئاڵوگۆڕەکانی تورکیە و باکووری کوردستان 
ئاڵوگۆڕەکانــی تورکیــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی کــورددا لەگــەڵ ئــەوەی کەموکووڕیــی زۆریــان 
پێوە دیارە جێگای خۆشــحاڵین. بە تایبەت ئەوە کە کوردەکانی باکوور توانیویانە بە کەلکوەرگرتن 
لــەو دەرەتانــە قانوونییــەی سیســتمی سیاســیی تورکیــە ڕەخســاندوویەتی بچنــە مەیدانــی ملمانــەی 
دێموکراتیکــەوە، بــە بەرەوپێشــچوونێکی ڕیشــەیی دەژمێــردرێ. بۆیــە دەکــرێ چــاوەڕوان بیــن 
لەگــەڵ ئــەوەی لــە حاڵەتــی پێداچوونــەوە بــە قانوونــی بنەڕەتیــی تورکیــەدا، پرســی شوناســی کــورد 
دەبێتــە یەکێــک لــە پرســە هــەرە گرنــگ و پڕکێشــەکان، بــەو حاڵــەش بەرەوپێشــچوونی پرســی کــورد 

لــە ئاســتێکدا دەبینیــن کــە ناکــرێ هــەر وا بــە ســانایی پشــتگوێ بخــرێ.
دەرفەتــە  لــە  کــورد  کەلکوەرگرتنــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  پازدەیەمــی  کۆنگــرەی 
دەزانــێ. حاشــالێ نەکراو  دەســکەوتێکی  بــە  تورکیــە  سیاســیی  سیســتمی  نێــو  قانوونییەکانــی 
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پێشوازی لە ڕوانگەی نوێی کۆمەڵی نێودەوڵەتی لە بارەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە 
درێــژەی هەوڵەکانــی کۆمەڵــی نێودەوڵەتــی بــۆ ڕاگرتنــی بەرنامــەی ناوکیــی کۆمــاری ئیســامی بــە 
هەمــوو هــەوراز و نشــێوەکانیەوە، لەگــەڵ ئــەوەی جێگــەی ســەرنجن، بــەاڵم النی کــەم تــا دوو ســاڵ 
ــی  ــی پرســی پێشــێلکرانی سیســتماتیکی مافەکان ــدەم دانان ــەی چەن ــە پل ــە هــۆی ل ــەر ببوون لەمــەو ب

مــرۆڤ لــە ئێــران.
لەبــەر ڕووناکایــی ئــەم لێکدانەوەیــەدا کۆنگرەی پازدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردســتان گرنگیی 
پەیداکردنــی پرســی پێشــێلکرانی سیســتماتیکی مافەکانــی مــرۆڤ لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە 
ــە پێشــێلکرانی  ــە ســەرنجدان ب ــە ب ــە ک ــەو باوەڕەدای ــرە ل ــێ. کۆنگ ــی شایســتە دەزان ــە ڕوانگەیەک ب
ــران،  ــی ئێ ــان و ئازادیخوازان ــەی ناڕازیی ــرۆڤ و ســەرکوتی بێ بەزەییان ــی م سیســتماتیکی مافەکان
پێویســتە ناوەنــدە بڕیــاردەرە نێودەوڵەتییــەکان و واڵتانــی پێشــکەوتووی دنیــا شان بەشــانی کێشــەی 

ناوکــی، لەســەر پێشــێلکرانی مافــی مرۆڤیــش ڕووبــەڕووی کۆمــاری ئیســامی ببنــەوە.
***

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پەسەندکراوی کۆنگرەی 1٥

)١٣90 /٣ /8_٢(

پێشه کی
ڕه وتــی پێکهێنانــی ده وڵــه ت – نه تــه وه کان لــه ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت بــه  دوای شــه ڕی یه که مــی 
جیهانییــدا، ئــه و ئیمکانــەی بــه کــورد نــه دا تــا ئــه و نه تــه وه دێرینــه ی ناوچه کــه ش ببێتــه خــاوه ن 
ده وڵه تــی ســه ربه خۆ. ڕێکخــراو نه بوونــی وشــیاریی نه ته وه یــی کــورد لــه ئاســتی پێویســتدا لــه 
ســه ره تای ســه ده ی بیســته مدا لــه الیــه ک  و ده ســتێوه ردانی نادادپه روه رانــەی زلهێزه کانــی ئــه و 
ســه رده مه لــه کاروبــاری ناوچه کــه ی ئێمــەدا لــه الیه کــی دیکــه وه، بــوون بــه هــۆی بێ بــه ش کرانــی 
نه تــه وه ی کــورد لــه ده وڵه تــی ســه ربه خۆی خــۆی. ئــه م بارودۆخــه بــوو بــه  هۆی داڕشــتنی ســنووری 
لەســه ر  نه ته وه یــه ک  و  چه نــد  قازانجــی  بــه  ناوچه کــه  تــازه  پێکهاتووه کانــی  نه تــه وه  ده وڵــه ت- 
ــی کــورد و  ــه پێناســی نه ته وه ی ــاره دابه شــکردنه وه ی کوردســتان  و حاشــا کــردن ل حیســابی دووب
مافــی به شــداربوونی ئــه م نه ته وه یــه لــه ده ســه اڵتی سیاســییدا. هــه ر ئــه و غــه درە مێژووییــه ش بــوو 
ــه وه ی  ــه ی نه ت ــی ڕزگاریخوازان ــه خه بات ــاوی  و پڕتێچــوو ل ــی خوێن ــی نوێ ــه ســه ره تای ده ورەیە ک ب

ــه پێنــاوی وه دیهێنانــی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســدا.  کــورد ل
ــه ئێرانیشــدا، به شــێکی  ــی کــورد ل ــی ســڕینه وه ی سیســتماتیکی پێناســی نه ته وه ی ــد پان هــه ر چه ن
جیانه کــراو لــه پــرۆژه ی ســه قامگیرکردنی »ده وڵــه ت . نه تــه وه ی ئێرانــی« بــه هاتنــه  ســه رکاری 
ــی سروشــتی  ــه ڕه وت ــوه ڕێ ل ــه نه یانتوانی ــه و هه واڵن ــوو ئ ــه اڵم هه م ــووە، ب ــه وی ب ڕه زاشــای په هل
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بگــرن.  کوردســتاندا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  نه ته وه یــی  که ســایەتیی  مێژوویــی  گه شه ســه ندنی 
شــایانی  شــێوەیە کی  بــه   کــه  کوردستانیشــدا،  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  مۆدێرنــی  ناســیۆنالیزمی 
تێگه یشــتن لــه الیه کــه وه به رهه مــی پێگه یشــتنه بابه تییه کانــی کۆمه ڵگــه ی کــوردی  و لــه الیه کــی 
ــی  ــی پێکهێنان ــه ڕێ ــوو، ل ــری کــورد ب ــژارده ی ڕووناکبی ــی ب ــی نه ته وه ی دیکه شــه وه به رهه مــی خه بات
کۆمه ڵــه ی »ژ.ک«ـــه وه لــه ســاڵی 1٣21ـــی هه تــاوی )1٩42ی زایینی( ـــیدا شــێوازی ڕێکخراوه یــی بــه 
 خۆیــه وه گــرت. پێناســه ی کۆمه ڵــه ی »ژ.ک« بنچینــه ی لەســه ر به رزبوونــه وه ی بیــری نه ته وه یــی 
 و ڕزگاریــی کــورد لــه هه مــوو کوردســتان  و دامه زراندنــی ده وڵه تــی نه ته وه یــی بــۆ کــورد بــوو. 
»ژ.ک« لــه پــاش ٣ ســاڵ، بــه هــۆی به ریــن  بوونــه وه ی مــه ودای چاالکــی  و لــه ســه روبه ندی 
پێکهاتنــی زه مینــه  بــۆ پێکهێنانــی ده ســه اڵتیکی کــوردی لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــه هه مــوو 
چیــن  و توێژه کانــی ئــه و ســه رده مه ی کۆمه  ڵگــه ی کــورده واری لــه ڕیزه کانــی خۆیــدا جــێ بکاتــه وه، 
ــی کوردســتان  ــی دێموکرات ــه، حیزب ــه م پێی ــی کوردســتان. ب ــی دێموکرات ــه حیزب ــگای خــۆی دا ب جێ
لــه 2٥ـــی گه الوێــژی ســاڵی 1٣24ی هه تــاوی به رامبــه ر بــه 1٦ی ئووتــی 1٩4٥ـــی زایینییــدا بــه 

ڕێبه رایەتیــی پێشــه وا قــازی محه ممــه د، دامــه زرا.
دامه زرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەســه ر بناغــه ی کۆمه ڵه ی »ژ.ک« بــه نوخته  گۆڕانێکی 
گرینــگ لــه مێــژووی گه لــی کــورددا و بــه ســه ره تای قۆناغێکــی نــوێ لــه خه باتــی نه ته وه که مــان 
ده ژمێــردری. بــه ڕێبه رایەتیــی ئــه م حیزبــه بــوو کــه گه لــی کــورد بــۆ یه کــه م جــار لــه مێــژووی خۆیــدا 
توانــی کۆمــاری کوردســتان لــه به شــێکی کوردســتاندا پیــک بهێنــێ. کۆمــاری کوردســتان بــۆ یه کــه م 
جــار ســتاتووی ده ســه اڵتی کوردیــی بــه شــێوه کی مۆدێــرن  و بــه نێوه رۆکێکــی دێموکراتیکــه وه، 
نیشــان دا. هه رچه نــد کۆمــاری کوردســتان پــاش 11 مانــگ ده ســه اڵتداریی دێموکراتیــک، بــه هــۆی 
هێرشــی ده ســه اڵتی پاشــایه تیی ئــه و ســه رده مه ی ئێرانــه وه جوانه مــه رگ کــرا، بــه اڵم ئه زموونــی 
دێموکراتیکــی ده ســه اڵتداری لــه کۆمــاری کوردســتاندا، بــه الپه ڕه یەکــی زێڕینــی مێــژووی خه باتــی 
سیاســیی گه لــی کــورد لــه پێنــاوی وه دیهێنانــی مافــه نه ته وه یــی  و دێموکراتیکەکانیــدا دێتــه ئه ژمــار. 
جه وهــه ری دێموکراتیکــی ده ســه اڵتداری لــه و کۆمــاره دا کــه لــه جێــدا بنه مــای لەســه ر ئه ســڵی 
ڕێزگرتــن لــه ئیــراده ی خه ڵکــی کوردســتان لــه الیــه ک  و هه وڵــدان لــه پێنــاوی پێکه وه ژیانێکــی تێکــه ڵ 
بــه هاوڕیــزی له گــه ڵ نه ته وه کانــی دراوســێی لــه الیه کــی دیکــه دانرابــوو، نــه ک هــه ر لــه ئاســتی 
کوردســتان  و ئێرانــی ئــه و ســه رده مه دا، به ڵکــوو هــه م ئه وســا و هــەم ئێســتا لــه هه مــوو ڕۆژهه اڵتــی 
قــازی محه ممــه د  پێشــه وا  بــه ڕووداوێکــی گرنــگ داده نــرا و داده نــرێ. هه رچه نــد  نێوه ڕاســتدا 
به شــێکی دیکــه لــه ڕێبه رانــی حیــزب  و کۆمــار لــه پینــاوی خه باتــی ڕزگاریخوازانه یانــدا بــه فه رمانــی 
ــک  و پێشــکه وتنخوازانه ی  ــی دێموکرای ــه اڵم ئه زموون ــران لەســێداره دران، ب ڕێژیمــی پاشــایه تیی ئێ
ــه دوای نــه وه ی بزووتنــه ی ڕزگاریخوازانــه ی  کۆمــاری کوردســتان هــه روا ڕێ نیشــانده ری نــه وه ل

گه لــی کــورد بــووه  و ده بــێ. 
له گــه ڵ ئــه وه ی ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان زه برێکــی گــه وره بــوو کــه لــه په یکــه ری حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان درا، تێکۆشــه رانی ئــه م حیزبــه لــه ماوه یەکــی بــه نیســبه ت کورتــدا خۆیــان 
ڕێــک خســته وه  و خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی نه ته وه ییــان ده ســت پــێ کــرده وه. حیزبــی دێموکراتــی 
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کوردســتان لــه مــاوه ی زیاتــر لــه ٦٥ ســاڵ ته مه تــی خۆیــدا زۆر فه ســڵی زێڕینــی لــه مێــژووی 
نه تــه وه ی کــورددا تۆمــار کــردوون، زۆر ســه رکه وتنی گــه وره ی بەده ســت هێنــاون و تووشــی 

ــووە. نوشوســتی  و تێشــکانیش ب
بێجگــه  لــه دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتان کــه لووتکــه ی ســه رکه وتنی ئــه م حیزبــه  و بــه گشــتی 
بزووتنــه وه ی ڕزگاریخوازیــی کــورد بــوو، ئــه م حیزبــه بزووتنــه وه ی پڕشــکۆی ســااڵنی 47.1٣4٦ـــی 
به رپــا کــردوه، چه نــد جــار لــه ملمانــه ی هه ڵبژاردنــدا خــۆی تاقــی کردۆتــه وه  و هه مــوو جــارێ 
ســه رکه وتنی به ده ســت هێنــاوه ســه ره نجام بــۆ مــاوه ی پتــر لــه ســێ ده یــه خه باتێکــی قاره مانانــه ی 

بــه دژی دیکتاتــۆری  و ســه ره ڕۆیی کۆمــاری ئیســامی به ڕێــوه بــردوه . 
ئــه م حیزبــه هــه ر لــه و کاتــه دا ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان  و تێکشــکانی ڕاپه ڕینــی چه کدارانــه ی 
47.1٣4٦ـــی به خــۆوه دیــوه  و چه نــد جــار لــه ده ورانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و ڕێژیمــی ئیســامییدا 
که تۆتــه بــه ر په المــاری پۆلیــس و هێــزه ســه رکوتکه ره کان و بــه ده یــان و ســه دان تێکۆشــه ری 

که توونه تــه زیندانــه وه کــه زۆربه یــان حوکمــی قــورس و ته نانــت ئێعدامیــان به ســه ردا ســه پاوه.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه و خه باتــە قاره مانانــه  و پــڕ لــه شــانازییه دا زیاتــر لــه پێنــج 
هــه زار کادر و ئه ندامــی شــه هید بــوون کــە نیزیــک 2٥ کەســیان کادری ڕێبەریــی بــوون و لــه 
ســه رووی هه مووشــیانه وه نــاوی ســێ ڕێبــه ری پایه بــه رز: پێشــه وا قــازی محه ممــه د و دوکتــور 

ده دره وشــێنه وه. دوکتــور شــه ره فکه ندی  و  قاســملوو 
لــه پــاش ده ســتپێکی پرۆســه ی ســه قه تی دروســکردنی ده وڵــه ت – نه تــه وه لــه ئێرانــدا، ده ســه اڵتی 
فه رمانــڕواه وا چ لــه ســه ردمی پاشــایه تی و چ لــه ســه ردمی کۆمــاری ئیســامییدا، هیــچ کات ئامــاده 
نه بــووه هه نگاوێــک بــۆ چاره ســه ری پرســی نه ته وایەتیــی کــورد و نه ته وه کانــی دیکــه ی نێــو ئێــران 
هه ڵێنێتــه وه. ڕوانگــه ی ته واویه تخوازانــه ی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا و حاشــاکردن لــه فره نه تــه وه  
بوونــی ئێــران و پرســی ڕه وای نه ته وایەتیــی کــورد، هــۆکاری به رده وامبوونــی ئــه و کێشــه یه بــووه.
مه ســه له ی کــورد لــه ئێرانــدا بــه رده وام نــه ک هــه ر لــه الیــەن ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لــه ده ره وه ی 
ــی  ــه ئۆپۆزســیۆنی سه راســه ری و ڕووناکبیران ــەن به شــێک ل ــه  الی ــات ل ده ســه اڵتی ڕه ســمی  و، ته ن
ئێرانیشــه وه وه ک مه ســه له یه کی نه ته وه یــی حاشــای لــێ کــراوه. گرفتــی ئــه و ڕوانگه یــه له وه دایــه 
کــه له بــری ئــه وەی نێوه رۆکــی نه ته وه یــی مه ســه له ی کــورد و مافــی ئــه م گه لــه بــۆ بڕیــاردان 
لەســه ر چاره نووســی خــۆی بــکا بــه بنه مــا، ده یهــه وێ لــه ڕێــی چاونووقانــدن و خۆگێــل کــردن لــه و 
ڕاســتییه وه، هــه وڵ بــۆ پاراســتنی هێژمۆنیــی پێناســی نه تــه وه ی حاکــم  بــدا. وه ک تابۆڕاگرتــن و بــه 
 بنه مــا وه رگرتنــی ته واویه تــی ئه رزیــی ئێرانیــش، شــتێک نییــه جگــه لــه ئامرازێــک لــه خزمه تــی ئــه و 

بیــره نادێموکراتیــک و شۆڤینیســتییه دا.
ــه ت باســی  ــه ته نان ــژی ده ســه اڵتداره وه یه ک ــه ی توێ ــه  ته واویه یخوازان ــه و ڕوانگ ــۆی ئ ــه   ه ــه ر ب ه
دێموکراســیش لــه پێوه نــدی له گــه ڵ پرســی نه ته وایه تــی لــه ئێرانــدا، خوێندنه وه یەکی چه واشــه کارانەی 
بــۆ ده کــرێ. بزووتنــه وی کــورد لــه ڕه وتــی خۆیــدا هه میشــه نه بوونــی دێموکراســی بــه هۆکارێکــی 
ــردوو ده ری ده خــه ن کــه  ــی ڕاب ــاوه. ئه زموونه کان گرینگــی چاره ســه رنه کرانی مه ســه له ی کــورد دان
ــی کــورد  ــه ی مه ســه له ی نه ته وه ی ــاری چاره ســه ری دێموکراتییان ــه رده وام خوازی ــه وه ی کــورد ب نه ت
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ــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا بــووە. بــه اڵم به داخــه وه لەبــه ر نادێموکراتیــک بوونــی ده ســه اڵتی زاڵ  ل
به ســه ر کوردســتاندا، بــه رده وام ویســتی ئاشــتیخوازانه ی گه لــی کــورد بــه زمانێکــی نادێموکراتیــک 
و تێکــه ڵ بــه زه بروزه نــگ و اڵم دراوه تــه وه. نیه تــی ئاشــتیخوازانه و ویســتی که لکوه رگرتــن لــه 
دیالــۆگ و وتووێــژ بــۆ چاره ســه ری مه ســه له ی نه ته وایەتیــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، 
یــان هــه ر لــه الیــەن نوێنەرانــی ده ســه اڵتی فه رمانــڕواوه ڕه ت کراوه تــه وه، یــان وه ک داوێــک بــۆ لــه  

نێــو بردنــی ڕێبه رانــی سیاســی و الوازکردنــی بزووتنــه وه ی کــورد، که لکــی لــێ وه رگیــراوه.
 . ده وڵــه ت  دروســتکردنی  پــرۆژه ی  کــه  خســتوه  ده ریــان  ڕووداوه کان  ڕه وتــی  و  ئه زمــوون 
ــه پێناســی  ــد و حاشــاکردن ل ــه ناوه ن ــه وه ی ده ســه اڵت ل ــی له ســه ر بنه مــای کۆکردن ــه وه ی ئێران نه ت
نه ته وه یــەک به ســه ر هه مــوو نه ته وه کانــی دیکــه دا، هیــچ کاتێــک جێــی نه گرتــوه. لــه ئارادابوونــی 
لــه ئێرانــی ئه مــڕۆدا، به ڵگه یه کــی حاشــا  پرســی نه تــه وه کان وه ک گرینگتریــن پرســی سیاســی 
هه ڵنه گــری ئــه و ڕاســتییه یه. ســووربوون لەســه ر ڕه وتــی ناســیۆنالێزمی ته واویه تخــوازی ئێرانیــش 
ــه هه وڵێکــی نابه رپرســانه  کــه هــه ر لــه ســه ره تاوه بــه ســه قه تی لەدایــک بــووه، شــتێک نییــه جگــه ل
بــه ئاقــاری درێــژه دان بــه ســه نته رگەراییەکی مێژوویــی لەســه ر حیســابی لێڵکردنــی هــه ر چــی 

زیاتــری ئاســۆی پێکه وه ژیانــی داوته ڵه بانــه ی نه ته وه کانــی نێــو ئێــران.
هــه ر بۆیــه، لــه ڕوانگــه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه، له بــه ر ڕووناکایــی ئــه و خاڵــه ی 
ســه ره وه دا و بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی ویســتی له مێژینــه ی نه تــه وه ی کــورد و ڕه وتــی سیاســیی 
چاره ســه ر  بــه  تــەواوی  کاتێــک  ته نیــا  کــورد  نه ته وایەتیــی  مه ســه له ی  کوردســتان،  ئێســتای 
ده کــرێ کــه ڕه وتــی سروشــتیی خــۆی ببــڕێ و ویســتی ئازادانــه ی نه تــه وه ی کــورد بــکا بــه بنچینــه. 
ــڕ ســته م  ــژووه پ ــه و مێ ــش . ســه ره ڕای ئ ــی ئێرانی ــه ی نه ته وه کان ــی دادخوازان ــی پێکه وه ژیان ده ره تان
و کاره ســاته ی ڕابــردوو. کاتێــک ده ڕه خســێ کــه بێ ئه مــا و ئــه وال ڕێزگرتــن لــه ئیــرادەی سیاســیی 
ــه  ــرێ ب ــی کوردســتاندا، بک ــه ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــه وه ی ک ــه وان نه ت ــه ک ل ــران  و ی ــو ئێ ــی نێ نه ته وه کان

بنه مــای چاره ســه ری پرســی نه ته وه یــی بــۆ داهاتــووی ئێــران.
و  نه ته وه یــی  ویســتی  ڕه نگدانــه وه ی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  به رنامــه ی  نێوه رۆکــی 
دێموکراتیکــی خه ڵکــی کوردســتانه. ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیــزب ده بــێ ئــه م به رنامه یــه به رنــه 
نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان و نێوەرۆکــی بەندەکانــی بــۆ خەڵــک شــی بکه نــه وه. هاوڕێیانــی 
حیزبــی لەگــه ڵ ئــه وەی ڕوونکردنــه وی بیــروڕای حیــزب لەســه ر مه ســه له سیاســی و ئابــووری 
و کۆمه اڵیەتــی و فه رهه نگییــەکان بــۆ کۆمه اڵنــی خه ڵــک بــه ئه رکــی خۆیــان ده زانــن، ده بــێ لــه 
ــواری  ــزب و گــه ل، گه شــه دارترکردنی ب ــی حی ــی به رین ــری پێوه ندی ــی هه رچــی زیات ــاو پته وکردن پێن
دێموکراتییانــه ی بزووتنــه وه ی گه له که مــان، بــه ســینگ فراوانییــه وه پێشــوازی لــه ڕه خنــه  و ڕێنوینــی 

ــه ن. ــش بک و پێشــنیاری ئه وانی
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فه سڵی یه که م
ئامانجه گشتییه کان

مادده ی یه که م: ئامانج و پره نسیپه بنه ڕه تییه کان
چار  ه نووســی  دیاریکردنــی  مافــی  وه دیهێنانــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ئامانجــی   .1

کوردســتانه. ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  نه تــه وه ی 
2. دروشــمی ســتراتێژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتان لــه 

چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدڕاڵ دایــه. 
٣. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یه کیه تیــی داخوازانــه  و دادپه روه ورانــه ی نێــوان نه ته وه کانــی 

ئێــران بــە بــه ردی بناغــه ی دامه زراندنــی ئێرانێکــی دێموکراتیــک فیــدڕاڵ ده زانــێ.
4. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه پێنــاو وه دیهێنانــی کۆمه ڵگه یه کــی ئــازاد و دێموکراتیــک، 

پلۆرالیســت و دادپه روه رانــه دا تێ ده کۆشــێ. 
٥. حیزبی دێموکراتی کوردســتان باوه ڕی به ئیده ئاله کانی ئاشــتی و مافی مرۆڤ و دۆســتایەتیی 

نێــوان گــه الن هه یه.

فه سڵی دووهه م
بنه ماکانی کۆماری کوردستان

مادده ی دووهه م: پێناسه ی کۆماری کوردستان
کۆماری کوردستان پێکهاته یه کی نه ته وه یی، دێموکراتیک و کوردستانییه. به و مانایه که: 

1. ده ســه اڵتێکی سیاســیی دێموکراتیکــه کــه لــه الیــەن کۆمه اڵنــی خه ڵکــه وه بڕیــاری لەســه ر 
ده درێ و بــه پێــی ویســت و ئیــراده ی خه ڵــک به ڕێــوه ده چــێ.

ــه  ــورد ل ــی ک ــه ی ده ســه اڵتی نه ته وه ی ــه ســته م و بنده ســتییه  و نوێنگ ــان ب ــی هێن ــای کۆتای 2. هێم
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه. 

ــه  ــه و هه رێم ــو ئ ــی نێ ــی و ئایینییه کان ــی، زمان ــی، ئێتنیک ــه نه ته وه ی ــوو که مایەتیی ــی هه م ٣. مافه کان
ده پارێــزێ.

مادده ی سێهه م: چواچێوه ی جوغرافیایی 
چوارچێــوه  ی جوغرافیایــی کۆمــاری کوردســتان بــه لــه  به رچــاو گرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی 

و مێژوویــی و، بــه پێــی ویســتی زۆرینــه ی دانیشــتووان دیــاری ده کــرێ.

مادده ی چواره م: هێمای نه ته وه یی
ئــااڵ و ســروود و  1. کۆمــاری کوردســتان خاوه نــی قانوونــی بنه ڕه تــی )قانــون اساســی( و 



447

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

خۆیه تــی. ڕه ســمیی  زمانــی  و  نه ته وه یــی  جه ژنــی 
2. ئــااڵی ده وڵه تــی فیــدڕاڵ لــه ته نیشــت ئــااڵی کوردســتان لــه دامــوده زگا ڕه ســمییه کانی کۆمــاری 

کوردســتاندا هــه ڵ ده کــرێ.

مادده ی پێنجه م: سیستمی ده سه اڵت له کۆماری کوردستاندا 
ده ســه اڵت لــه کۆمــاری کوردســتاندا کــه لــه ده ســتووری هه رێمــدا نه هادینــه ده کــرێ، لەســه ر 

بنه مــای ئــه م پره نســیپه گشــتییانه ی خــواره وه پێــک دێ و به ڕێــوه ده چــێ:
ــێ  ــه وه و به ب ــەن خه ڵک ــه الی ــا ناڕاســته وخۆ ل ــه  شــێوه ی ڕاســته خۆ ی ــوو ده ســه اڵته کان ب 1. هه م
هیــچ جــۆره هه اڵواردنێکــی ئێتنیکــی، ئایینــی، ڕه گــه زی )جینســی(، کۆمه اڵیەتــی، ... هتــد پێــک دێــن. 
ــه ڕێــگای ده نگدانــی  ــه الیــەن خه ڵکــه وه دیــاری ده کرێــن ل 2. هه ڵبــژاردن بــۆ ئــه و ده ســه اڵتانه ی ل
گشــتی و نهێنــی و ڕاســته وخۆوه  و بــه دابینکردنــی مافــی یه کســانیی هه ڵبــژاردن و هه ڵبژێــران 

به ڕێــوه ده چــێ. 
 ٣. هاونیشتمانان هه لی یه کسانی دامه زران له پۆسته حکوومه تییه کاندا پێ دەد رێ. 

4. کۆمــاری کوردســتان مێکانیزمــی تایبه تــی بــۆ به شــداریی ئــه و گرووپانــه لــه ده ســه اڵتدا لــه 
به رچــاو ده گــرێ کــه بــه شــێوه ی سروشــتی لــه حاڵه تــی که مایەتیــی دان. 

مادده ی شه شه م: جیایی ده سه اڵته کان 
لــه کۆمــاری کوردســتاندا ده ســه اڵتی قانــوون دانــان و جێبه جێکــردن و دادوه ری لــه یه کتــر جیــا 

ده کرێتــه وه: 
1. پارلمانی کوردستان به رزترین ئۆرگانی قانوون دانانی کۆماری کوردستانه.

هــه ڵ  دیاریکــراو  ماوه یه کــی  بــۆ  و  خه ڵکــه وه  الیــەن  لــه  کوردســتان  کۆمــاری  ســه رۆکی   .2
ده بژێــردرێ. 

٣. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان لــه الیــەن پارلمانــه وه ده نگــی بــۆ وه رده گیــرێ و لــه به رامبــه ر 
پارلمانــدا به رپرســیاره. 

4. ده زگای دادوه ری به شێوه یه ک دیاری ده کرێ که سه ربه خۆیی ئه و 
ده زگایه ده سته به ر بێ. 

مادده ی حه وته م: جیایی دین له ده سه اڵتی سیاسی 
ــه پره نســیپه کانی  ــڕه وی ل ــه و پێ ــه ده ســه اڵتی سیاســی جیای ــن ل ــاری کوردســتاندا دی ــه کۆم 1. ل

ســێکۆالریزم ده کــرێ.
و  مه زهــه ب  و  ئاییــن  نیشــاندانی  و  هه ڵبــژاردن  لــه  کوردســتان  دانیشــتووانی  هه مــوو   .2

ئــازادن. ئایینییه کانیانــدا  ڕێوشــوێنه  به ڕێوه بردنــی 
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فه سڵی سێهه م
یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێرانی فیدڕاڵدا

مادده ی هه شته م: بنه ماکانی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران 
1. حاکمیه تــی کۆمــاری و دێموکراتیــک و فیدڕاڵــی لــه به ڕێوه بەرایەتیــی و اڵتــدا ده توانــێ ببێتــه 
ده ســته به ری هاوپێوه نــدی و هاوپه یمانییه کــی پته و تــر لــه نێــو نه ته وه کانــی ئێرانــدا و زه مینه ســازیی 

پێکه وه ژیانێکــی دادخوازانــه و دادپه روه رانــه لــه ئێرانــی دواڕۆژدا.
ئێــران  لــه  نه تــه وه کان  نێــوان  یه کیه تیــی  دێموکراتــی کوردســتانه وه  لــه ڕوانگــه ی حیزبــی   .2
خــواره وه:  پره نســیپانه ی  ئــه و  له ســه ر  به رده وامبــوون  و  جێبه جێکــردن  بــه  به ســتراوه ته وه 

. فره نه ته وایه تی، بنه مایه کی سه ره کیی قه واره ی سیاسیی سه رتاسه ری بێ. 
. هــه ر نه ته وه یــەک لــه به ڕێوه   بردنــی کاروبــاری تایبــه ت بــه خــۆی و هه رێمــی خــۆی لــه ڕێــگای 

ــێ. ــازاد و سه ربه ســت ب ــه وه ئ ــی هه ڵبژێراوی نوێنه رایەتی
. هه مــوو نه تــه وه کان بــه شــێوه یه کی عاداڵنــه لــه به ڕێوه بردنــی کاروبــاری ده وڵه تــی فیدڕاڵــدا 

ــن. به شــدار ب
. ئه سڵه کانی پێوه ندیدار به ڕه نگدانه وه ی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێراندا جێبه جێ بکرێن. 

مادده ی نۆهه م: ڕه نگدانه وی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران 
ڕه نگدانه وه ی نیهادیی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێراندا به م شێوه یه یه:

و  ئــۆرگان  هه مــوو  به رنامه کانــی  و  بڕیــار  پێکهاتــه  و  و  فیــدڕاڵ  ده و ڵه تــی  هێماکانــی   .1
نێــو  قه واره کانــی  هاوبه شــی  لــه ســه روه ریی  ته عبیــر  ده بــێ  فیــدڕاڵ  ده وڵه تــی  داموده زگاکانــی 

بکــه ن.  فێدراســیۆن 
2. فێدراســیۆنی ئێــران خاوه نــی دوو ئه نجومه نــی نوێنــه ران و نه تــه وه کان ده بــێ. ئه ندامانــی 
ئه نجومه نــی نوێنــه ران بــه  پێــی حه شــیمه ت هه ڵده بژێردرێــن؛ ئه ندامانــی ئه نجومه نــی نه ته وه کانیــش 

بــۆ هــه ر کام لــه نه ته وه کانــی ئێرانــی فیــدڕاڵ بــه  قــه ده ر یــه ک ده بــن. 
٣. هیــچ بڕیارێــک کــه پێوه ندیــی بــه چاره نووســی نه ته وه کانــی ئێرانــه وه هه بــێ به بــێ په ســەندکران 

لــه الیــەن ئه نجومه نــی نه تــه وه کان کاری پــێ ناکــرێ. 
ــه وه کان هه بــێ،  ــه نه ت 4. ئه گــه ر بڕیارێــک دژایه تــی له گــه ڵ به رژه وه ندیــی نه ته وه یــی هــه ر یــه ک ل

ــه ئه نجومه نــی نه ته وه کانــدا پارێــزراو ده بــێ. مافــی ڤێتــۆ بــۆ نوێنه رانــی ئــه و نه ته وه یــه ل
٥. هــه ر کام لــه نه تــه وه کان ئــه و مافه یــان هه بــێ کــه لــه ڕێــگای ڕێفراندۆمــه وه ده نــگ بــه مانــه وه 

یــان هاتنــه ده ر لــه و یه کیه تییــه دا بــده ن. 
٦. دیوانــی بــه رزی فیــدڕاڵ کــه لــه پســپۆڕانی ســه ر بــه هه مــوو نه تــه وه و قه واره کانــی نێــو 
لــه پره نســیپه بنه ڕه تییه کانــی یه کیه تیــی نه تــه وه کان ده کا و  فێدراســیون پێــک دێ، پارێــزگاری 

ده کا. چاره ســه ر  ســه الحییه ته کان  دابه شــکردنی  بــه  پێوه ندیــدار  کێشــه کانی 
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فه سڵی چواره م
کۆماری کوردستان و ده وڵه تی فیدڕاڵ

مادده ی ده هه م: زمانی ڕه سمی 
ــی  ــوو پله کان ــه هه م ــاری کوردســتانه و ل ــی کۆم ــی ڕه ســمیی داموده زگاکان ــوردی زمان ــی ک زمان

خوێندنــدا بــه کار ده بــرێ.
1. ئــه و زمانــه ی بــۆ نامه نووســین و پێوه ندییــە ئیدارییەکانــی نێــوان هه رێمــه کان و ده و  ڵه تــی 

فیــدڕاڵ بڕیــاری لەســه ر ده درێ، لــه پۆلــی چــواری ســه ره تایی بــه ره و ســه ر ده خوێنــد رێ.

مادده ی یازده هه م: دابه شکردنی سه الحییه ته کان 
1. بێجگــه لــه کاروبــاری پێوه ندیــی نێوده وڵه تــی، ســپای فیــدڕاڵ، دانانــی به رنامــه ی درێژخایه نــی 
ئابــووری و سیســتمی دراوی کــه لــه ســه الحییه تی ده و ڵه تــی فیــدڕاڵ دان، بڕیــاردان و به رنامه دانــان 

لــه ســه رجه م بواره کانــی دیکــه دا لــه ســه الحییه تی دامه زراوه کانــی کۆمــاری کوردســتان دایه. 
ــدی و ویســتی  ــی به رژه وه ن ــه  به رچــاو گرتن ــه ل ــدڕاڵ ب ــی فی ــی ده و ڵه ت 2. سیاســه ت و به رنامه کان
پێکهاته کانــی فێدراســیۆن و هه و ڵــدان بــۆ قه ره بووکرد نــه وەی هــه اڵواردن )ته بعیــز(ی ڕابــردوو 

ــی:  ــه  تایبه ت ــش. ب ــه پێ ــن و ده برێن ــاری ده کرێ ــران دی ــی ئێ ــه دژی نه ته وه کان ب
. ســپای فیــدڕاڵ لــه ڕووی پێکهاتــەی هێــز و فه رمانده ییــه وه ڕه نگدانــه وه ی فــره  نه ته وایه تــی 
و فــره هه رێمــی لــه ئێرانــدا ده بــێ و لــه ڕووی کارکردیشــه وه  بــه دژی به رژه وه ندیــی ڕه وای 

ناجووڵێتــه وه.  ئێــران  نه ته وه کانــی 
. سیاســه تی ده ره وەی ده وڵه تــی فیــدڕاڵ ڕه نگدانــه وه ی مه وجوودیه تــی سیاســی و نیهــادی و، 
ــه  ــه وه و پێکهاته کانــی ئێــران ده بــێ. کۆمــاری کوردســتان و هه رێمه کانــی دیکــه ب قازانجه کانــی نه ت
هه ماهه نگــی له گــه ڵ ده و ڵه تــی فیــدڕاڵ مافــی دامه زرانــدن و بردنــه پێشــی پێوه ندیــی ده ره وەیــان لــه 

بواره کانــی تایبــه ت بــه خۆیانــدا ده بــێ.

مادده ی دوازده هه م: دابینکردنی نه زم و هێمنی له کوردستان
1. دابینکردنــی هێمنــی و نەزمــی نێوخــۆ لــه کوردســتان لــه ئه ســتۆی هێــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگانــه  

ئینتیزامییه کانــی دیکــه ی کۆمــاری کوردســتانه .
2. ســپای فیــدڕاڵ ئه رکــی دیفــاع لــه پاراســتنی ســنووره کانی وهاڵتــی لەســه ر شــانه  و هه قــی نییــه 

ده ســت لــه کاروبــاری نێوخۆیــی و اڵت وه ربــدا. 
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فه سڵی پێنجه م
پره نسیپ و ئه رکه گرینگه کانی کۆماری کوردستان

مادده ی سێزده هه م: ماف و ئازادییه گشتییه کان
)واتــه  مــرۆڤ  مافــی  نێوده ڵه تیــی  مه نشــووری  لــه  ئازادییانــه ی  و  مــاف  ئــه و  هه مــوو   .1
ــه  ــووەکان ســه باره ت ب ــه وه یەکگرت ــی نه ت ــه ر دوو په یمان ــرۆڤ ه ــی م ــی ماف ــدراوی جیهانی ڕاگه یه ن
مافــه مه ده نــی و سیاســییه کان و، مافــه ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییه کان(ـــدا هاتــوون 
ــه ده ســتوور و قانونه کانــی کۆمــاری کوردســتاندا بــه  ڕه ســمی ده ناســرێن. حکوومه تــی کۆمــاری  ل
کوردســتان به رپرســه لــه جێبه جێکردنیــان و هه ڵێنانــه وەی هه نــگاوی موســبه ت بــۆ پاراســتن و 

په ره پێدانیــان. 
ــه  ــدا و ل ــه  قانوون ــه ڵ ل ــی کۆم ــوو تاکه کان ــوون ســه روه ره. هه م ــه هه رێمــی کوردســتاندا قان 2. ل

به رامبــه ر قانوونــدا یه کســانن.

مادده ی چوارده هه م: بووژانه وه ی فه رهه نگی
حکوومه تی کۆماری کوردستان: 

1. خوێندنــی ئیجبــاری تــا ته مه نــی پــازده ســاڵ و خوێندنــی بــە خۆڕایــی تــا کۆتایــی قۆناغــی 
ده کا.  ده ســته به ر  دواناوه نــدی 

2. هه نگاوی جیدی بۆ بنه بڕکردنی نه خوێنده واری له کوردستان هه ڵدێنێته وه. 
٣. لــە ســه رجه م قۆناغه کانــی خوێندنــدا و بــۆ هه مــوو چه شــنەکانی پــه روه رده و فێــرکاری هه لــی 

ده سڕاگه یشــتنی که ســانی که م ده رامــه ت بــه خوێنــدن و فێربــوون پێــک دێنــێ.
4. بایــه خ بــه په ره ئه ســتاندنی کولتــوور لــه کۆمه ڵگــه دا ده دا و یارمه تیــی کــۆڕ و کۆمــه ڵ و ناوه نــده 
ئه ده بــی و هونه رییــه کان بــه تاییه تــی لــه بــورای خزمــه ت بــه زمــان و ئــه ده ب و که له پــووری 

کــورددا ده کا.
ــدن  ــۆ پێویســتییه کانی پێگه یان ــدا جێگــه ی شــیاو ب ــه به رنامــه ی فه رهه نگــی په روه رده یــی خۆی ٥. ل

و گه شــه کردنی منــدااڵن و الوان ته رخــان ده کا.

مادده ی پازده هم: پارێزگاریی کۆمه اڵیه تی  
حکوومه تی کۆماری کوردستان: 

1.  داهاتــی گشــتی بــه جۆرێــک دابــه ش ده کا کــه یارمه تــی بــه بەرزکردنــه وه ی ئاســتی ژیانــی 
بــکا. که ســانی که م داهــات 

2. سیســتمی ته ندروســتیی گشــتی پێــش ده خــا و کارئاســانی بــۆ ده سڕاگه یشــتنی خه ڵــک، بــه 
تایبه تــی که ســانی که م ده ره تــان، بــه خزمه تــه  پزشــکی و ده رمانییــه کان ده کا.

٣. یارمه تــی و پێڕاگه یشــتنی کۆمه اڵیه تــی بــه تایبه تــی بــۆ که مه ندامــان و بــه ســااڵچووان و 
بێ که ســان بــه مه به ســتی دابینکردنــی ژیانێکــی ئاســایی لــه نــه زه ر ده گــرێ. 

4. هه لی کار بۆ هه مووان پێک دێنێ. 
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٥. قانوونــی کار بــه جۆرێــک په ســەند ده کا و جێبجه جێــی ده کا کــه ســتاندارده نێونه ته وه ییه کانــی 
پێوه ندیــدار بــه مافــی کرێــکاران و زه حمه تکێشــان بــه تایبه تــی ســنووردار کردنــی ســه عاتی کار و 

قه ده غه کردنــی کاری منــدااڵن و مه ره خه ســیی بــه مووچــه وه ی دایکایه تــی بگرێتــه خــۆی. 
ــاد و توندوتیژیــی  ــای کۆمه اڵیەتــی وه ک ئیعتی ــەدژی هێندێــک په ت ــات ب ــڕ بــۆ خه ب ٦. پانــی چڕوپ

ــا. نامووســی به ڕێــوه ده ب

مادد ه ی شازده هم: گه شه سه ندنی ئابووری
1. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان بــۆ هێنانــه ده ری کوردســتان لــه به جێماویــی ئابــووری و 
هه نگاونــان بــۆ بــه پیشه ســازی کردنــی تــێ ده کۆشــێ. بــۆ ئــه م مه به ســته ش هــه ر دوو که رتــی 
گشــتی و که رتــی تایبــه ت بــه جۆرێــک ڕێــک ده خــا کــه ببێتــه مایــه ی هاندانــی وه به رهێنانــی نێوخۆیــی 
و ده ره کــی و په ره پێدانــی بازرگانیــی ڕاســته وخۆی هه رێــم و مۆدێرنیــزه کردنــی کشــتوکاڵ و 
و  سروشــتییه کان  ســه رچاوه  لــه  کارناســانه  که لکوه رگرتنــی  و  گه شــتوگوزار  بووژانــه وه ی 

بــه کۆمه ڵگــه ی کــورده واری. دۆزینــه وه ی خه لاقییه تــه ئابوورییه کانــی تایبــه ت 
2. سیاســه تی مڵکدارێتیــی زه وی و زار بــه چه شــنێک ڕێــک ده خــا کــه هــه م قازانجــی جووتیــاران 

ــداری دابیــن بکرێــن. و هــه م پێویســتییه کانی پێشــکه وتنی کشــتوکاڵ و ئاژه ڵ

مادده ی حه ڤده هه م: سۆسیالیزمی دێموکراتیک 
حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان بــه لــه به رچــاو گرتنــی بایه خه کانــی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک 
بنه ماکانــی کۆمه ڵگه یه کــی لــه  بــاری ئابوورییــه وه ئــازاد و پێشــکه وتوو و، لــه بــاری کۆمه اڵیه تییــه وه 
بایه خه کانــی سۆســیالیزمی  کــه  کۆمه ڵگه یــه دا  ئــه م  لــه  ده نــێ.  بنیــات  دادپــه روه ر،  و  ئاســووده 

دێموکراتیــک په یــڕه و ده کرێــن:
1. به رژه وه ندیی گشتیی خه ڵک ئامانجی سه ره کییه.

ــه  ــدا ب ــه پرۆســه ی ڕێفۆرم ــی ل ــه پێکهاتن ــه ک ــه م سیســتمه له وه  دای ــی ئ ــه ری دێموکراتیک 2. جه وه
شــێوازێکی دێموکراتیــک و بــه به شــداریی هه مــوو چیــن و توێژه کانــی نێــو کۆمەڵگــە دێتــه  دی.

٣. جەو هــه ری دادپه روه رانــه ی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک له وه دایــه کــه هــه وڵ ده درێ مــه ودای 
ئابــووری و کۆمه اڵیەتیــی نێــوان چینــه کان کــه م بکرێتــه وه و یارمه تــی بــه دابینکردنی هاوســه نگییه کی 

ڕێژه یــی لــه نێــوان چیــن و توێژه کانــی کۆمه ڵگــه دا بکــرێ. 
ــه الیــەن ده ســه اڵتی سیاســی و دێموکراتیکــی خه ڵکــه وه چاو دێــری  ــازاد ل 4. سیســتمی بــازاڕی ئ

ده کــرێ. 
٥. سیاســه تی حکوومــه ت لــه پێوه نــدی لەگــه ڵ که رتــی گشــتی و که رتــی تایبه تــدا لــه ڕووی 
ــی قازانجــی نه ته وه یــی  ــدن لەگــه ڵ هه لومه رجــی تایبه تــی و اڵت و ڕه چاوکردن پێویســتیی خۆگونجان

دیــاری ده کرێــن.

مادده ی هه ژده هه م: یه کسانیی ژن و پیاو 
ــی  ــی نێونه ته وه ی ــی په یمان ــی به نده کان ــاو گرتن ــه به رچ ــه ل ــاری کوردســتان ب ــی کۆم 1. حکوومه ت
بــۆ نه هێشــتنی هــه ر جــۆره هه اڵواردنێــک بــه دژی ژنــان، دابینکردنــی یه کســانیی ژنــان و پیــاوان لــه 
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ــی  ــوو بواره کان ــه هه م ــه گشــتی ل ــی کار و ده ســه اڵت و ب ــه مه یدان ــدا و، ل ــه کۆمه ڵ ــزان و ل ــو خێ نێ
ژیانــی سیاســی و کۆمه اڵیەتــی و فه رهه نگــی و ئابوورییــدا، بــه ئه رکێکــی گرینگــی خــۆی داده نــێ و 

ــا. ــوه ی ده ب ــه دا داده ڕێــژێ و به ڕێ ــه و پێوه ندیی ــڕ ل به رنامــه ی چڕوپ
ــی  ــە هەڵبژاردن ــا ل ــزی موســبه ت وه ک سیســتمی کۆت ــی ته بعی ــه مێکانیزمه کان ــن ل 2. که لکوه رگرت
پارلمانــدا و دیاریکردنــی ڕێژه یه کــی گونجــاو لــه پۆســته به ڕێوه به رییکانــدا بــۆ ژنــان یه کێــک لــه 

ڕێگاکانــی گه یشــتن بــه و ئامانجــه ده بــێ.

مادده ی نۆزده هه م: کۆمه ڵگه ی مه ده نی 
لــه  یه کێــک  وه ک  کوردســتاندا  لــه  مه ده نــی  کۆمه ڵگــه ی  گه شه ســه ندنی  کوردســتان  کۆمــاری 
گه شه  ســه ندنی  و  به شــداریی سیاســی  به ســتێنی  دوو  هــه ر  لــه  بــاش حوکمڕانــی  ئامرازه کانــی 
کۆمه ڵگــه ی  دامه زاراوه کانــی  گه شه ســه ندنی  بــه  یارمه تــی  بۆیــه  هــه ر  ده کا.  لــێ   چــاو  مرۆییــدا 
مه ده نــی ده کا و لــه باڵوکردنــه وه ی فه رهه نگــی یه کتــر ته حه ممــوول کــردن و نه هێشــتنی هه مــوو 

چه شــنه کانی ده مارگرژیــی سیاســی و کۆمه اڵیتییــدا پشــتیان پــێ ده به ســتێ.

مادده ی بیسته م: ژینگه  پارێزی 
1. پارێزگاری له سروشتی کوردستان له ئه رکه کانی کۆماری کوردستانه.

2. حکوومــه ت لــه هه مــوو پرۆژه یه کــدا کــه کاریگه ریــی لەســه ر ژینگــه هه بــێ بــه تایبه تــی لــه 
بــواری گه شــه کردن و وه به رهێنانــدا الیه نــی ژینگەپارێــزی وه ک پارامێترێکــی بنه ڕه تــی لــه به رچــاو 

ده گــرێ.

فه سڵی شه شه م
سیاسه ت به رامبه ر به به شه کانی دیکه ی کوردستان

مادده ی بیست و یه که م:
ڕوانگه ی کۆماری کوردستان به رامبه ر به به شه کانی دیکه ی کوردستان

کۆماری کوردستان: 
1.  گه لــی کــورد لــه هه مــوو به شــه کانی کوردســتان و، کــورد لــه هــه ر شــوێنێک بــێ بــه ئه ندامــی 

یــه ک نه تــه وه ده ناســێ.
2. لــه خه باتــی ڕه وای نه تــه وه ی کــورد لــه به شــه کانی دیکــه ی کوردســتان بــۆ دابینکردنــی مــاف 

و ئازادییــه نه ته وایه تییه کانــی پشــتیوانی ده کا. 
ــه به شــه کانی  ــه وه ل ــی ڕزگاریخوازان ــۆی خه بات ــه ه ــه ب ــه ده دا ک ــه و کوردان ــای سیاســی ب ٣. په ن

دیکــه ی کوردســتان ده که ونــه  بــه ر مه ترســی و ناچــار ده بــن و اڵته که یــان به جــێ بێڵــن.
ــه و  ــه ڵ ئ ــی و زانســتییدا له گ ــی و فه رهه نگ ــواری سیاســی و بازرگان ــه ب ــی ڕه ســمی ل 4. پێوه ندی

به شــانه ی کوردســتاندا داده مه زرێنــێ کــه بــه مافــه نه ته وایه تییه کانیــان گه یشــتوون.
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پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان

فه سڵی یه که م
پێناسه ی حیزب

مادده ی یه که م: ناوی حیزب، »حیزبی دێموکراتی کوردستان«ـە. 
و  نه ته وه یــی  ڕزگاریخــوازی  حیزبێکــی  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی  دووهــه م:  مــادده ی 
دێموکراتــه کــه و اڵتپارێــزان و ئازادیخوازانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ 

ده کاتــه وه.

مادده ی سێهه م:
ــه ده ســه اڵتی  ــن ل ــی دی ــه جیای ــڕوای ب ــی ســێکۆالره و ب ــی کوردســتان حیزبێک ــی دێموکرات حیزب

سیاســی هه یــه.

مادده ی چوارم:
حیزبی دێموکراتی کوردستان باوه ڕی به پلۆرالیزمی سیاسی هه یه.

فه سڵی دووهه م
ئه ندامه تیی حیزب

مادده ی پێنجه م: مه رجه کانی بوون به ئه ندام 
هه مــوو دانیشــتوویه کی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و هه مــوو کوردێکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان 

ــه مه رجێــک: ــی دێموکراتــی کوردســتان، ب ــه ئه ندامــی حیزب ــێ ببێت ده توان
1. ته مه نی له 1٨ ساڵ که متر نه بێ. 

2. به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سەند بکا.
٣. مرۆڤێکی خۆشناو و اڵتپارێز بێ.

مادد ه ی شه شه م: شێوه ی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وی که سێک به ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته:

1.  دوو ئه ندامی حیزب بی ناسێنن.
2. النی که م شه ش مانگ لەژێر تاقیکردنه وه دا بێ.

٣. ئه ندامی حیزب و ڕێکخراوێکی  سیاسیی دیکه نه بێ.
4. لــه الیــەن زۆربــه ی ئه ندامانــی شــانه یه کی حیزبــی یــان ئۆرگانێکــی ســه ره وه تره وه بــه ئه نــدام 

وه ربگیرێ.
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فه سڵی سێیه م
ئه رک و مافه کانی ئه ندام

مادده ی حه وته م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب 
ئه رکی ئه ندامی حیزبه  که:

1. بۆ وه دی هێنانی ئامانجه کانی حیزب که له به رنامه دا هاتوه تێ بکۆشێ.
2. بۆ پاراستنی یه کیه تیی سیاسی و ته شکیاتیی حیزب هه وڵ بدا. 

٣. به پێی پێڕه وی نێوخۆ په یڕه وی دیسیپلینی حیزبی بێ.
ــه کۆبوونــه وه پێوه ندیداره کانیــدا به شــدار  ــه ئۆرگانه کانــی حیزبــدا تێ بکۆشــێ و ل ــه یه کێــک ل 4. ل

 . بێ
٥. نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.

٦. پله ی زانیاریی خۆی به رێته سه رێ. 
ــه  7. سیاســه تی حیــزب به رێتــه نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵــک و پێوه نــدی لەگــه ڵ ئــه وان به هێــز بــکا و ل

بیــروڕا و ئه زموونــی ئــه وان که لــک وه ربگــرێ. 
٨. حه قی ئه ندامه تی بدا. 

مادده ی هه شته م: مافه کانی ئه ندامی حیزب 
ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه که: 

1. بــه ئه نــدام یــان به رپرســی هــه ر یــه ک لــه ئۆرگانه  کانــی حیــزب هه ڵ بژێــرد رێ یــان دیــاری 
بکــرێ. 

ــه هه مــوو ئه ندامێــک یــان  ــه کۆبوونــه وه ی پێوه ندیــداردا ڕاشــکاوانه ل ــه نێوخــۆی حیزبــدا و ل 2. ل
ئۆرگانێــک ڕه خنــه بگــرێ.

ــروڕای خــۆی ئاراســته ی هــه ر  ــه و پێشــنیار و پرســیار و بی ــگای ته شــکیاتییه وه ڕه خن ــه ڕێ ٣. ل
ئۆرگانێکــی حیــزب بــکا. 

4. سیاسه تی حیزب بخاته ژێر پرسیار و پێشنیاری گۆڕینی بکا. 
٥. له هه موو ئۆرگانێک له الی ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا. 

٦. لــه هــه ر کۆبوونه وه یەکــی ئۆرگانــی خۆیــدا کــه تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و هه ڵســه نگێنێ 
و بیهــه وێ بڕیــاری له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ. 

مادده ی نۆهه م: سزادانی ئه ندام
1. ئــه و که ســانەی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یه نــن یــان به پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب 
ده جووڵێنــه وه یــان کرده وه  یــه ک ئه نجــام ده ده ن کــه زیــان بــه ئێعتبــاری حیــزب ده گه یه نــێ، بــه پێــی 

ڕاده ی ســه رپێچییه که یان ســزا ده درێــن. ســزای حیزبــی بریتییــه لــه: 
- سه رکۆنه به ده م

- سه رکۆنه به نووسراوه
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- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی 
- هه ڵپه ساردن 

- ده رکردنی له حیزب 
2. ســزای حیزبــی لــه الیــەن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــه ر ئه ندامێکــه وه بــه زۆرینــه ی ده نــگ دیــاری 

ده کــرێ.
ــدام ســزا ده درێ کــه  ــه ئه ن ــه و کات ــا ئ ــی ئه ندامــه  و ته نی ــی، ڕێنوێنی ــه ســزای حیزب ٣. مه به ســت ل

ڕێــگای دیکــه وه ک ڕه خنــه و ئامــۆژگاری لــه چاککردنــی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.
ــکا و  ــه وه ب ــی ســه ره وه تر داوای پێداچوون ــه ئۆرگان ــه ل ــه وەی هه ی ــی ئ ــراو ماف ــی ده رک 4. ئه ندام

ده توانــێ ئــه و داوایــه بــۆ کۆنگــرەش بنێــرێ.
٥. درێژتریــن مــاوه ی هه ڵپه ســاردن ســاڵێکه. ئه ندامــی هه ڵپه ســێردراو پــاش مــاوه ی هه ڵپه ســاردن 
ڕابــردووی حیزبیــی بــۆ لــه به رچــاو ده گیــرێ و بــه  گوێــرەی نــه زه ری ئۆرگانــی خۆی به رپرســایەتیی 

پێ  ده درێ.

فه سڵی چواره م
پێکهاته ی ڕێکخراوه یی حیزب

مادده ی ده هه م: بنه مای قه واره و کاری ئۆرگانه کانی حیزب 
1. ئه سڵه بنه ڕه تییه کانی داڕشتنی قه واره ی حیزب ئه مانه ی خواره وه ن:
- هه موو ئۆرگانه کانی حیزب له خوارێ ڕا بۆ سه رێ هه ڵده بژێردرێن. 

- ئۆرگانه 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 

- بڕیاری ئۆرگانی سه ره وه تر له الیەن ئۆرگانی خواره وه تره وه جێبه جێ ده کرێ. 
- له نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان به بێ جیاوازییه ک دیسیپلین هه یه. 

- له ئۆرگانه کانی حیزبدا بڕیار به شێوه ی کۆمه ڵ به زۆرینه ی ده نگ ده درێ.
- تاکپه رســتی و ســه ره ڕۆیی لــه هیــچ پلەیه کــی ته شــکیاتییدا ڕێــگای پــێ نــادرێ و  لێپرســینه وەی 

لەســه ر ده کرێ. 
- زانیاریــی پێویســت ســه باره ت بــه ئاڵوگــۆڕ لــه بواره کانــی نێوخۆیــی ته شــکیات، پێو  ه ندییــه کان 

و مه ســه له سیاســییه کان، بــه شــێوه یه کی سیســتماتیک لــه  نێــو حیزبــدا بــاڵو ده کرێتــه وه.
2. لــه حیزبــدا بوونــی گــرووپ و فراکســیۆنی ئاشــکرای فیکــری و سیاســی بــه ڕه ســمی ده ناســرێ 

و هه مــوو گرووپێــک هه قــی هه یــه بیروبۆچوونــی خــۆی لــه نێــو ته شــکیاتی حیزبــدا ده رببــڕێ.
تێبینی: هه ر چه شنه ده سته به ندییه کی نهێنی قه ده غه یه  و سزای له سه ره.

مادده ی یازده هه م: ڕێکخراوه  کانی حیزب 
1. بناغه ی ڕێکخراوی حیزب شانه یه. ژمارەی ئەندامانی شانە نابێ لە سێ کەس کەمتر بێ. 

2. ڕێکخراوه کانــی حیــزب بــه  هــۆی کومیتــه ی دێ، گــه ڕه ک، شــار، ناوچــه، شارســتان و ناوه نــده وه 
به ڕێــوه ده برێــن.
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بردنــی  ناوه نــد  و  ناوچــه، شارســتان  شــار،  گــه ڕه ک،  دێ،  کومیته کانــی  و  شــانه  ئه رکــی   .٣
ــۆ نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــه و جێبه جــێ کردنــی بڕیاره کانــی کومیتــه ی ناوه نــدی  سیاســه تی حیــزب ب

حیزبییــه.  کاروبــاری  به ڕێوه بردنــی  و  پێوه ندیــدار  به رپرســه کانی  ئۆرگانــه  و 
ــه وه  ــی ئه وان ــان نوێنه ران ــه و ڕێکخــراوه  ی ــی ئ ــەن ئه ندامان ــه الی ــک ل ــه ر ڕێکخراوێ ــه ی ه 4. کومیت

هه ڵده بژێــردرێ. 
٥. به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفڕانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه کــه هــه ر دوو ســاڵ 

جارێــک لــه ئه ندامانــی حیزبیــی ئــه و ڕێکخــراوه  یــان نوێنه رانیــان پێــک دێ.
٦. ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه مه ڵبه نــدی چاالکیــی خۆیانــدا ده توانــن به رنامــه و پانــی کاری 

ــژن. ــان دابڕێ ــه خۆی ــه ت ب تایب

تێبینی:
. لــه هه لومه رجــی تایبه تییــدا کومتیــه  ی ناوه نــدی ده توانــێ شــێوه ی گونجــاوی دیکــه بــۆ ڕێکخــراو ی 

حیــزب په ســەند بــکا. 
. ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه ده ره وه ی کوردســتان بــه گوێــره ی ئاییننامه یه کــی تایبــه ت و گونجــاو 

کــه بــه په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی ده گا، به ڕێــوه ده چــن. 

فه سڵی پێنجه م
ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزب

مادده ی دوازده هه م: کۆنگره ی حیزب 
1. کۆنگــره به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە کــه هــه ر چــوار ســاڵ جارێــک لــه ئه ندامانــی ئه ســڵی 
و جێگــر و ڕاوێژکارانــی کومیتــەی ناوه نــدی و، ڕاوێژکارانــی ده فتــه ری سیاســی و ئه ندامانــی 
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب و، بــه  ڕاده یــەک کــه کومیتــه ی ناوەنــدی 

دیاریــی ده کا لــه نوێنه رانــی ئه ندامانــی دیکــه ی حیــزب پێــک دێ.
2. کۆنگــره ی نائاســایی لەســه ر داخوازیــی کومیتــه ی ناوه نــدی، یــان دوو لــه ســێی کۆمیســیۆن و 

کومیته کانــی ســه ر بــه کومیتــه ی ناوه نــدی پێــک دێ.
 

مادده ی سێزده هه م: ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره 
کۆنگره ی حیزب: 

1.  ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی هه ڵ ده سه نگێنێ و بڕیاری لەسه ر ده دا.
2. ڕێبازی گشتی، ستراتێژی و تاکتیکی حیزب دیاری ده کا. 

٣. به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزب به  پێی پێویست ده سکاری و په سەند ده کا. 
4. ئه ندامانــی ئه ســڵی و جێگــری کومیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری 

لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب لــه نێــو ئه ندامانــی کۆنگــره دا هه ڵ ده بژێــرێ.
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تێبینی: 
ــه چــواری  ــه ک ل ــدازه ی ی ــه ئه ن ــه ئه وپه ڕه کــه ی ب ــه وی هه ی ــه ی ناوه ندیــی حیــزب مافــی ئ - کومیت
ژمــاره ی ئه ندامانــی ئه ســڵیی خــۆی، لــه ئه ندامانــی حیــزب ڕاســته و خۆ و بــه مافــی ده نگه دانــه وه لــه 

کۆنگــره دا به شــدار بــکا. 
ــێ ســێ ســاڵ  ــدی کــه هــه ر نه ب ــه ی ناوه ن ــان جێگــری کومیت ــدام ی ــه ئه ن ــن ببن - که ســانێک ده توان

ڕابــردووی ئه ندامه تیــی چاالکانه یــان لــه ڕێکخراوێکــی حیزبــدا هه بــێ.
ــه و  ــی ئ ــاره ی ئه ندامان ــی ژم ــه پێ ــۆ کۆنگــره ب ــی ب ــی هــه ر ڕێکخراوێکــی حیزب ــژه ی نوێنه ران - ڕێ
ڕێکخــراوه  دیــاری ده کــرێ، بــه مه رجێــک النی کــه م دوو لەســه ر ســێی ئه ندامانــی ڕێکخراوه کــه 
ــاره ی به شــدارانی کۆنفڕانســه که  ــه وه دا، ژم ــری ئ ــه غه ی ــن. ل ــره به شــدار ب ــۆ کۆنگ ــس ب ــه کۆنفڕان ل

ده کرێتــه بنه مــا. 

مادده ی چوارده هه م: کۆنفڕانسی حیزب
1. کۆنفڕانسی حیزبی 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. 

2. له هه لومه رجێکی ئه و تۆدا کۆنفڕانس سه الحییه تی کۆنگره ی هه یه.
ئه ندامانــی  ناوه نــدی،  ئه ســڵی، جێگــر و ڕاویژکارانــی کومیتــەی   ئه ندامانــی  لــه  ٣. کۆنفڕانــس 
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب، نوێنه رانــی کومیته کانــی شارســتان و ناوه نــد، 
کومیتــه و کۆمیســیۆنه کانی ســه ر بــه ده فتــه ری سیاســی و کومیتــه ی به ڕێوه به ریــی کاروبــاری 

ــه ده ره وه ی کوردســتان پێــک دێ. حیــزب ل
4. ڕاده ی نوێنه رانــی ئــه و کومیتــه  و کۆمیســیۆنانه لــه الیــەن کومیتــه ی ناوه ندییــه وه دیــاری 
ــی ئه ســڵی و جێگــر و  ــه ژمــاره ی ئه ندامان ــراو ل ــی هه ڵبژێ ــک ژمــاره ی نوێنه ران ــه مه رجێ ده کــرێ، ب

ڕاوێژکارانــی کومیتــه ی ناوه نــدی و ئه ندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری زیاتــر بــێ. 

مادده ی پازده هه م: ڕاپرسی
1. ڕاپرسی له حیزبدا له کاتێکدا به ڕێوه  ده چێ که:

- پرســێکی گرینگــی چاره نووس ســاز بێتــه پێــش کــه کومیتــه ی ناوه نــدی نه یهــه وێ بــه ته نیــا 
بڕیــاری له ســه ر بــدا.

- هه ر نه بێ دوو له سێی ئه ندامانی کومیته ی ناوه ندی خوازیاری ڕاپرسی بن.
ــدا )ئه وپه ڕه کــه ی مانگێــک(  ــه زووتریــن کات ــه و حاڵه تــه دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رپرســه کــه ل 2. ل
ئۆرگانه کانــی  و  ڕێکخــراوه کان  نوێنه رانــی  لــه  ڕاپرســییه  ئــه و  جێبه جێکردنــی  بــۆ  کومیته یــه ک 

به ڕێوه به ریــی حیــزب پێــک بێنــێ.

تێبینی:
- یــه ک لــه ســێی ئه ندامانــی کومیتــه ی جێبه جێکردنــی ڕاپرســی لــه نوێنه رانــی کومیتــه ی ناوه نــدی 
و یــه ک لــه ســێی لــه نوێنه رانــی کومیتــه ی کاروبــاری حیــزب لــه ده ره وه ی کوردســتان و یــه ک لــه 
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ســێی لــه نوێنه رانــی کۆمیســیۆنه کانی ســه ر بــه ده فتــه ری سیاســی ده بــن.
- ئــه م کومیته یــه لــه ئاماده کردنــی پرســیاره کانی ڕاپرســی، شــێوه ی به جێگه یاندنــی و ڕاگه یاندنــی 

ئاکامه کــه ی به رپرســه.
- پرسیاره کانی ڕاپرسی ده بێ به په سەندی کومیته ی ناوه ندی بگه ن.

مادده ی شازده 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:

- سکرتێری گشتیی حیزب و ده فته ری سیاسی و جێگری سکرتێر هه ڵ ده بژیرێ.
چوارچێــوه ی  لــه  حیــزب  گشــتیی  سیاســه تی  لەســه ر  بڕیــاردان  و  چاو دێــری  به رپرســی   -

کۆنگرەدایــه. په ســەندکراوه کانی 
. به رپرسی گشتیی داهات و ده رکه وتی حیزبه  و ڕاده ی حه قی ئه ندامانی حیزب دیاری ده کا.

. النی که م ساڵی چوار جار کۆ ده بێته وه.
. ئه ندامانــی جێگــر و ڕاوێژکارانــی کومیتــه ی ناوه نــدی لــه کۆبوونه وه کانــی کومیتــه ی ناوه ندییــدا 

ــه. ــی مه شــوه ره تییان هه ی ــن و ده نگ به شــدار ده ب
. ئامــاده کاری بــۆ پێکهێنانــی کۆنگــره و شــێوه ی هه ڵبژاردنــی کومیتــه ی ناوه نــدی )کــه لــه کۆنگــره دا 

بڕیاری لەســه ر ده درێ( ده کا.

تێبینی:
- کومیتــه ی ناوه نــدی ده توانــێ هه تــا نیــوه ی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئه ســڵیی خــۆی لــه بــواری 

هه ڵبژێــرێ. خــۆی  بــۆ  ڕاوێــژکار  شــاره زایه تییدا  دیاریکــراوی 
- کۆبوونه وه کانــی کومیتــه ی ناوه نــدی بــه به شــداریی النی کــه م دوو لــه ســێی ئه ندامانــی ئه ســڵی 

فه رمــی ده بــن. 
ــوه ی  ــه نی ــر ل ــه زیات ــن ک ــی ده ب ــک قه تع ــدی وه ختێ ــه ی ناوه ن ــه وه ی کومیت ــی کۆبوون - بڕیاره کان
هه مــوو ئه ندامانــی ئه ســڵی، یــان دوو لــه ســێی ئه ندامانــی ئه ســڵیی به شــدار لــه کۆبوونه وه کــه دا 

ده نگیــان بــۆ بــده ن.
- کومیتــه ی ناوه نــدی حه قــی هه یــه  لــه  کاره کانــی ســکرتێری گشــتی و ئه ندامانــی  ده فتــه ری 

سیاســی بکۆڵێتــه وه  و لێ پرســینه وه یان لــێ بــکا. 
- لــه  حاڵه تێکــدا کــه  ته رمیمــی کومیتــه ی ناوه نــدی پێویســت بــێ ئــه و کاره  بــه  هه ڵبژاردنــی یــه ک 

ــدی ئه نجــام ده درێ. ــه ی ناوه ن ــه  ئه ندامــی ئه ســڵیی کومیت ــد جێگــر ب ــا چه ن ی
- هیچ که س زیاتر له  دوو ده وره ی به  دوای یه کدا وه ک سکرتێری گشتیی هه ڵ نابژێردرێ.
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مادده ی حه ڤده هه م: ده فته ری سیاسی
1. ده فتــه ری سیاســیی حیــزب لــه ســکرتێری گشــتی و ژماره یــەک ئه ندامــی کومیتــه ی ناوه ندنــی 

پێــک دێ، کــه کومیتــه ی ناوه نــدی بڕیــاری لەســه ر ده دا. 
2. ئه رکه کانی ده فته ری سیاسی ئه مانه ی خواره وه ن: 

- لــه مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه ندییــدا به رپرســی جێبه جێکردنــی بڕیاره کانی 
کومیتــه ی ناوه ندیــی حیزبه.

ــه چوارچێــوه ی سیاســه تی گشــتیی حیزبــدا هه ڵوێســت و ڕوانگه کانــی حیــزب دیــاری ده کا و  - ل
ڕایان ده گه یه نــێ.

- کاروبــاری کۆمیســیۆنه کان لــه کۆبوونه وه کانــی خۆیــدا تاوتــوێ ده کا و بڕیــاری پێویســتیان 
ده دا.  له ســه ر 

- کۆبوونه وه کانــی خــۆی بــه پێــی پێویســت پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خــۆی ده داتــه وه 
ــدی. ــه ی ناوه ن ــه کومیت ب

٣. ده فتــه ری سیاســی ده توانــێ بــه  پێــی پێویســت و بــه په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی هه تــا پێنــج 
کــه س وه ک ڕاوێــژکار بۆ خــۆی دیــاری بــکا. 

تێبینی:
- ئــه و مه ســه النه ی پێوه ندییــان بــه هه مــوو حیزبــه وه هه یــه ده بــێ لــه کومیتــه ی ناوه ندییــدا 

باســیان لــێ بکــرێ و بڕیاریــان لەســه ر بــدرێ.
- بڕیــار پێوه ندیــی بــه هــه ر کۆمیســیۆنێکه وه هه بــێ پێویســته بــه به شــداریی به رپرســی ئــه و 

کۆمیســیۆنه بێتــه به ربــاس و په ســەند بکــرێ.

مادده ی هه ژده هه م: سکرتێری گشتیی حیزب 
1. سکرتێری گشتیی حیزب: 

- وته بێژی ڕه سمیی حیزب به  ڕووی ده ره وه ی حیزب دایه . 
- به رپرسی گشتیی پێوه ندییه کانی ده ره وه ی حیزبه. 

- هه ماهه نگی له نێوان ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزبدا پێک دێنێ.
2. له غیابی سکرتێری گشتیی حیزبدا جێگری سکرتێر ئه رکه کانی جێبه جێ ده کا. 

مادده ی نۆزده هه م: کۆمیسیۆنه کانی کاری حیزب 
1. کۆمیســیۆنه کانی کاری حیــزب بــه پێــی لێکدانــه وه  و په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی دیــاری 

ــن. ده کرێ
ــد ســاڵه ی  ــی کاری ســااڵنه و چه ن ــه ن و پان ــی ســتراتێژیی درێژخای ــه پێ ــه م کۆمیســیۆنانه ب 2. ئ

ــرێ، کار ده کــه ن.  ــۆ وه رده گی ــان ب ــدا ده نگی ــه ی ناوه ندیی ــه کومیت ــه ل ــان ک خۆی
ــه بەجــێ گه یاندنــی ســتراتێژی و  ــه چوارچێــوه ی ئاییننامــه دا ل ــه م کۆمیســیۆنانه ل ٣. هــه ر یــه ک ل

ــدا ســه ربه خۆن.  ــه کاری خۆیان ــه ل ــاری ڕۆژان ــی کار و بڕی پان
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فه سڵی شه شه م
کۆمیسۆنی پارێزگاری له پێڕه وی نێوخۆی حیزب

مادده ی بیسته م:
کۆمیســۆنی پارێــزگاری لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب لــه که ســانی شــار ه زای به رنامــه و پێــڕه وی 

نێوخــۆی حیــزب لــه الیــەن کۆنگــره وه هه ڵ ده بژێــردرێ. 

مادده ی بیست  و یه کەم: ئه رک و سه الحییه ته کانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری ئه مان: 
1. چاودێری به سه ر به ڕێوه چوونی پێڕه وی نێوخۆ له ڕێکخراوه کانی حیزبدا ده کا.

ســه الحییه تی  لەســه ر  و  ده بــێ  حیــزب  کۆنفڕانســی  به شــداری  نوێنه رانیــه وه  ڕێــگای  لــه   .2
کۆنفڕانســه کان و دروســتیی هه ڵبژاردنــی ئه ندامانــی کومیتــه کان و نوێنه رانــی کۆنگــره نــه زه ر ده دا. 
ســزاکه یانی  ئه گــه ر  و  ڕاده گا  ده رکــراو  یــان  هه ڵپه ســێردراو  ئه ندامانــی  شــکایه تی  بــه   .٣

ده دا.  هه ڵوه شــاندنه وه ی  پێشــنیاری  زانــی،  نێوخــۆ  پێــڕه وی  به پێچه وانــه ی 

تێبینی: 
1. کۆمیسۆنی پارێزگاری کاری به سه ر مه سایلی ئیجرایی حیزبه وه نییه. 

2. کۆمیســیۆن لــه ســزای ئیــداری یــان ســزای پێشــمه رگایه تی ناکۆڵێتــه وه  و ته نیــا کاری بــه 
ــه.  ســزای حیزبیی

٣. کۆمیسیۆن نه زه ر و پێشنیاره کانی بۆ په سەند کردن ده داته وه به کومیته ی ناوەندی.

فه سڵی حه وته م
داهاتی حیزب

مادده ی بیست و دووه م: سه رچاوه ی داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه له: 

1. حه قی ئه ندامه تیی ئه ندامانی حیزب. 
2. یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب. 

٣. ده سکه وتی پڕۆژه  و وه به رهێنان.

فه سڵی هه شته م
چه ند پره نسیپی گشتی

- سیســتمی کار و چاالکــی و کۆبوونــه وه  و کۆنفڕانســەکانی حیــزب بــه شــێوه ی دینامیــک و بــه 
به رنامــه و پانــی نووســراوه وه به ڕێــوه ده چــێ. هه مــوو ته شــکیات و ئــۆرگان و تیمه کانــی کاری 

حیــزب پڕۆگــرام و پانــی کاری خۆیــان ده بــێ و جێبه جێــی ده کــه ن.
- بــه مه به ســتی بایه خــدان بــه ڕۆڵــی ژنــان لــه ڕیزه کانــی حیزبــدا، ده بــێ گرنگییه کــی زۆر بــه 
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پــه روه رده  و پێگه یاندنیــان بــدرێ بــۆ ئــه وه ی ده ره تانــی تواناســازیی پێویســتیان بــۆ به ڕێوه بردنــی 
کار لــه به شــه جۆراوجۆره کانــی تێکۆشــانی حیزبــدا بــۆ بڕه خســێندرێ. هه روه هــا ده بــێ مێکانیزمــی 
گونجــاو بــه مه به ســتی به شــداریی ژنــان لــه ڕێبه رایه تیــی حیــزب و ئۆرگانــه به ڕێوه به رییه کانــی 
دیکــه ی حیزبــدا لــه به رچــاو بگیــرێ و لــه پره نســیپی »هه اڵواردنــی پۆزه تیڤ«ـــیش که لــک وه ربگــرێ. 

***

په یامەکانی کۆنگره ی پازده یه م

په یامی کۆنگره ی پازده یه م بۆ ئه ندامان و الیه نگرانی 
حیزبی  دێموكراتی  كوردستان له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان  

ساڵوێكی  شۆڕشگێڕانه!
هاوڕێیانی  به ڕێز!

 وه ك ئــاگادارن حیزبه كه مــان لــه  2ی  جۆزه ردانــی  1٣٩0ی  هه تاوی یــدا كۆنگــره ی  پازده یه مــی  
خــۆی  بــه  به شــداریی  ئه ندامانــی  ڕێبــه ری  و نوێنه رانــی  كۆنفرانســه كانی کو ردســتان و ده ره وه ی  
واڵت و هه روه هــا میوانانــی  بانگهێشــت كــراو ده ســت پــێ  كــرد و پــاش 7 ڕۆژ بــاس و لێكدانــه وه ی  
سیاســی  و ڕێكخراوه یــی  له ســه ر بابه تــی  جۆراوجــۆری  وه ك ڕاپۆرتــی  سیاســیی كومیتــه ی  ناوه نــدی ، 
پێــڕه و و پرۆگرامــی  حیــزب و هه ندێــك بابه تــی  دیكــه  و بڕیــاردان لــه  باره یانــه وه  لــه  كۆتاییشــدا 

ــا. ــی  خــۆی  هێن ــه  كاره كان ــی  ب ــوێ ، ســه ركه وتووانه  كۆتای ــی  ن ــی  ڕێبه رایه تی هه ڵبژاردن
ئــه و  و  ئــاكام  پێویســتییه كانی ،  كۆنگره یــه ،  ئــه م  به ســتنی   هه لومه رجــی   له گــه ڵ  پێوه نــدی   لــه  
چاوه ڕوانییانــه ی  لــه  نێــو ئه ندامــان، الیه نگــران و بــه  گشــتی  خه ڵكــی  كوردســتاندا پێكیــان دێنــێ ، 

ــه: ــن ل ــی  بریتی ــه  كورت ــه  ب ــن ك ــاس و تێڕامان ــگای  ب ــك جێ ــد خاڵێ چه ن
1ـ كۆنگــره ی  1٥ لــه  هه لومه رجێكــدا پێــك هــات كــه  ڕه وتــی  گۆڕانكارییه كانــی  ده وروبــه ر ئــه و 
په یامه یــان ده دا کــه  جیهــان و بــه  تایبه تــی  ڕۆژهه اڵتــی  نێوه ڕاســت بــه  ئاقارێكــدا ده ڕوا كــه  له گــه ڵ 
ئامانــج و به رژه وه ندییه كانــی  ئێمــه ی  كــورد هاوئاراســته ن. شــه پۆلی  دێموكراتیزاســیۆن، ڕووخانــی  
نه تــه وه   لــه   هه ندێــك  دیاریكردنــی  چاره نووســی  سیاســیی   مافــی   دابینبوونــی   و  دیكتاتــۆره كان 
بنده ســته كان بــۆ خه باتــی  دێموكراتیــك و ڕزگاریخوازانــه ی  ئێمــه  هیــوا به خشــن و مزگێنیــده ری  
ســه رده مێكی  نــوێ  و داهاتوویه كــی  گه شــن. بــه اڵم مه رجــی  ســه ره كیی  گه یشــتن بــه  ئامانجه كانمــان 
لــه م هه لومه رجــه  مێژووییــه  و، قۆســتنه وه ی  ئــه م ده رفه تــه ، بێ  گومــان خۆڕێكخســتن و ئامــاده  
بوونمانــه  لــه  هه مــوو بــواره  سیاســی  و ڕێكخراوه ییه كانــدا. كه وابــوو ئه ركــی  سه رشــانی  هه موومانــه  
ــه ت  ــه  تایب ــان ب ــی  خۆم ــن و ڕیزه كان ــی  ڕووداوه كان بكه ی ــك وشــیارانه تر چاو دێری ــوو كاتێ ــه  هه م ل
ــی  و  ــی  ڕێنوێن ــه ر ڕووناكای ــه  ب ــن و ل ــر بكه ی ــه  به رنامه ت ــر و ب ــدا تۆكمه ت ــه  ڕێكخســتنه  نهێنییه كانی ل
ڕاســپارده كانی  كۆنگــره ی  پازده هه مــی  حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان درێــژه  بــه  چاالكییه كانمــان 

ــی  ببه خشــین. ــان پ ــن و گــوڕ و تینێكــی  نوێی بده ی
لــه   تێكۆشــان  بــۆ  كــردن  ئامــاده   له ژێــر دروشــمی  »خــۆ  پــازده   كۆنگــره ی   هاوڕێیــان!  ـ   2  
هه لومه رجــی  نوێــی  كوردســتان و ئێــران و ناوچــه دا« كۆمه ڵێــك بڕیــاری  نــوێ  و ڕاســپارده ی  
گرینگــی  هه بــووه  كــه  پیشــانده ری  خوێندنــه وه ی  ورد و ڕاســتبینانه ی  كۆنگره یــه  لــە ســەر  ڕووداو و 
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گۆڕانه كانــی  ده وروبه رمــان. هه روه هــا ســه لمێنه ری  ویســت و تێگه یشــتنی  قووڵــی  حیزبه كه مانــه  
لــه  پێویســتیی  درێــژه دان و جێگیركردنــی  بڕیاره كانــی  كۆنگــره ی  14 و سیاســه ته  دروســت و 
بنه ماییه كانــی  پێشــووی  حیــزب و، هه روه هــا پێداچوونــه وه  بــه  كه موكووڕییه كانمــان لــه  مــاوه ی  

نێــوان ئــه م دوو كۆنگره یــه دا.
٣ ـ بــه اڵم ئــه م جــاره ش بابه تێــك كــه  بــوو بــه  جێــگای  داخــی  هه موومــان ئــه و به ربه ســتانه  
بــوون كــه  ڕێگەیــان پــێ نه دایــن هاوڕێیانــی  نێوخۆمــان لــه م كۆنگره یــه دا به شــدار بكه یــن. زاڵبوونــی  
ئاســایش  پاراســتنی   پێویســتیی   و  واڵته كه مــان  به ســه ر  ئه منیه تــی   كه شــوهه وای   هه نووكه یــی  
و گیــان و ژیانــی  هاوڕێیانــی  نێوخۆمــان دیســان كۆنگره كه مانــی  لــه  ئامــاده  بوونــی  نوێنه رانــی  
ئێــوه ی  تێكۆشــه ر بێ بــه ش كــرد. بــه اڵم وه ك هه میشــه  ئه ندامانــی  كۆنگــره  هه وڵیــان دا ڕوانگــه  
ــه   ــه  ب ــه  ك ــه و هیوای ــن. ب ــره  شــوێن دانەر ب ــی  كۆنگ ــاس و بڕیاره كان ــوه  له ســه ر ب ــی  ئێ و تێبینییه كان
هــه وڵ و تێكۆشــانی  بێ وچانــی  هه موومــان بتوانیــن هــه ل و مه رجێكــی وا بخولقێنیــن كــه  كۆنگــره ی  
داهاتــوو لــه  ڕۆژهه اڵتــی  كوردســتان و لــه  كه شــوهه وایه كی  دێموكراتیكــدا بــه  به شــداریی  ئازادانــه ی  

ببه ســتین. هه موومــان  نوێنه رانــی  
لــه  كۆتاییــدا دڵنیاتــان ده كه ینــه وه  كــه  كۆنگــره ی  1٥ ســه رله نوێ  پێــی  له ســه ر پێویســتیی  دابینبوونــی  
مافــه  نه ته وه یــی  و دێموكراتیكه كانــی  نه ته وه كه مــان داگرتــه وه  و ده روه ســت بوونــی  حیزبــی  لــە 
مــەڕ  وه دیهێنانــی  ئامانجه كانمــان دووپــات كــرده وه  و ئــه و قســه یه ی  ڕێبــه ری  مه زنمــان دوكتــور 
قاســملووی  شــه هیدی  وه ك چــرای  ڕووناكــی ده ری ڕێــگای  خه باتمــان ده سنیشــان كــرده وه  كــه  

ــه« ــێ : »ڕێكخــراو چه كــی  هــه ره  گرینگــی  ئێمه ی ده ڵ
سه ركه وتن بۆ ئێوه  و حیزب و خه باته  مافخوازانه كه مان!

كۆنگره ی  ١٥ی  حیزبی  دێموكراتی  كوردستان
***

په یام بۆ حیزب و ڕێکخراو و که سایه تییه سیاسییه کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان
لــه  تریبونــی کۆنگــره ی پــازده ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه  ســاڵوی هاوخه باتــی بــۆ ئێــوه ی 
به ڕێــز ده نێریــن. هیواداریــن هه موومــان پێکــه وه  لــه  خه باتــی نه ته وه ییمانــدا ســه رکه وتوو بیــن و 

ــن. ــی کوردســتان ده ســته به ر بکه ی ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــی ک ــی گه ل ــه  نه ته وایه تییه کان ــن ماف بتوانی

به ڕێزان!
کۆنگــره ی پــازده ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه  ســه رنجدان بــه و ئاڵوگۆڕانــه ی لــه م دواییانه  
لــه  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا ڕوویــان داوه  و ئــه و شــه پۆله ی کــه  زۆر واڵتــی ئــه م ناوچه یــه  بــه ره و 
ڕزگاریــی گــه الن لــه  چنــگ دیکتاتــۆری و ســه ره ڕۆیی وه ڕێ که وتــوه ، له ســه ر ئــه و باوه ڕه یــه  
ــه م بارودۆخــه ،  ــی ئ ــه  به رچــاو گرتن ــه  ل ــه وه . ب ــش ده گرێت ــا زوو ئێرانی ــگ ی ــه م شــه پۆله  دره ن ــه  ئ ک
چاالکتــر بوونــی هێــزه  سیاســییه کانی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران لــه  الیــه ک و هێــزه  سیاســییه کانی 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه  الیه کــی دیکــه وه  وه ک پێویســتییه کی گرینــگ خــۆ ده نوێنــێ. گه لــی 
ــه ی  ــه  و پێگ ــات دژی ســه ره ڕۆیی جێگ ــه  خه ب ــه  ل ــه وه ی ک ــۆ ئ ــی کوردســتان ب ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ک
لــه  نێــوان حیــزب و  لــه  پێکهێنانــی هاوپێوه نــدی و هاوده نگیــی دێموکراتیــک  هه بــێ و، بتوانــێ 
ڕێکخراوه کانــی ئۆپۆزیســیۆنی غه یــری کــورد بــۆ ڕووبــه ڕوو بوونــه وه  ده گــه ڵ کۆمــاری ئیســامی 
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و، دابینکردنــی پێویســتییه کانی هێنانــه  ســه ر کاری سیســتمێکی دێموکراتیــک لــه  ئێرانــی داهاتــوودا 
وه ک فاکتۆرێکــی گرینــگ حیســابی له ســه ر بکــرێ و بــه  بارســتایی خه باتــی ده یــان ســاڵه ی خــۆی 
ــه  خــۆی نیشــان  ــر ل ــه  ده ســت بێنــێ، ده بــێ یه کگرتوویــی و چاالکیــی زیات ده ســکه وتی نه ته وه یــی ب
بــدا. شــک لــه وه دا نییــه  کــه  مه رجــی ســه ره کیی ئــه م چاالکییــه ش هاوده نگــی و یه ک هه ڵوێســتیی هێــز 

و الیه نــه  سیاســییه کانی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه .
کۆنگــره ی پــازده ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وێــڕای بــه داخ بــوون لــه  پێــک نه هاتنــی وه هــا 
هاوده نگــی و هاوهه ڵوێســتییه ک تــا بــە ئێســتا، له ســه ر ئــه و باوه ڕه یــه  کــه  زۆر خاڵــی هاوبــه ش لــه  
نێــوان هێــز و الیه نه کانــی کوردســتاندا هــه ن کــه  ده توانــن ببنــه  بــه ردی بناغــه ی ڕێککه وتــن. پێویســته  
به بــێ خســتنه  په راوێــزی هیــچ الیه نێــك ئــه و خاڵــه  هاوبه شــانه  بکه ینــه  بنه مــای هاوپێوه ندییه کــی 
هه مــه  الیه نــه ، بــه م مه رجــه  کــه  هه مــوو الیــه ک قازانــج و به رژه وه ندیــی نه ته وه یــی و گشــتی بخه نــه  

پێــش قازانــج و به رژه وه ندیــی ڕێکخراوه یــی.
هیــوادار و  بــه  گشــتی  کــه  خه ڵکــی کوردســتان  ئــه وه   ئــه و هاوپێوه ندییــه  ده گــه ڵ  پێکهێنانــی 
دڵخــۆش و پــڕ گــڕ و تیــن ده کا، قورســایی کــورد و پرســه  ڕه واکه شــی لــه  ڕووداو و ئاڵوگــۆڕه  
چاوه ڕوانکراوه کانــی ئێرانــدا، بــه  شــێوه یه کی به رچــاو ده باتــه  ســه ر و ئــه م نه تــه وه  زۆرلێکــراوه   لــه  
ســه رکه وتنی یه کجــاری نزیکتــر ده کاتــه وه . بــه  هیــوای هه نگاونانــی هه مــوو الیه کمــان لــه م پێنــاوه دا.

کۆنگره ی ١٥ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
***

په یامی کۆنگره ی پازده یه م بۆ کۆمه اڵنی خه ڵک له ڕۆژهه اڵتی کوردستان
کۆمه اڵنی خه باتگێڕێ خه ڵکی کوردستان!

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان نیزیــک بــه  ٦٦ ســاڵه  لــه  پێنــاوی ئامانجــه  پیــرۆزه کان و مافــه  
نه ته وایه تییــه  ڕه واکانــی ئێــوه دا خه بــات ده کا. بــۆ ئــه م حیزبــه  شــانازییه کی گه وره یــه  کــه  لــه و مــاوه  
دوورودرێــژ و پــڕ هــه وراز و نشــێوه دا هه میشــه  لــه  پشــتیوانیی بێ درێغــی ئێــوه  به هره مه نــد بــووه . 
ئــه م حیزبــه  هێــز و توانــای مــادی و مه عنــه وی و ته نانــه ت ســه رمایه ی ئینسانیشــی هــه ر لــه  ده ریــای 

ــردوه . ــن ک ــوه  دابی ــه وه ی به خشــه نده یی ئێ بێ بڕان
ئــه م دیارده یــه  له  بــه ر ئــه وه  جێــگای شــانازییه  کــه  نیشــان ده ری پشــتیوانیی ئێــوه  لــه  حیزبــی 
لــه  به رنامــه ی  له مێژینه کانتــان  ئامانجــه   ئــاوات و  کــه   دیموکراتــی کوردســتانه  و، ده ری ده خــا 
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــدا بــه دی ده کــه ن و بــه  شــیاوی ئــه وه ی ده زانــن ئه مانه تــی دفــاع لــه  مــاف 

و ئازادییه کانتانــی پــێ بســپێرن.
کۆنگــره ی پازده یه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، له ســه ر پێویســتیی که لکوه رگرتــن لــه  
شــێوه  جۆراوجۆره کانــی خه بــات بــۆ بردنــه  پێشــی پرســی کــورد لــه  ئێــران پێــی داگرتــه وه . کۆنگــره ، 
لــه  کاتێکــدا ســاڵوی وه فــا و ئه مه گناســیتان پێشــکه ش ده کا، به ڵێــن ده دا کــه  حیزبــی دێموکراتــی 
ئامانجــه   به دیهێنانــی  ڕێگــەی  نه ســره وتووی  تێکۆشــه ری  هــه روا  دواڕۆژیشــدا  لــه   کوردســتان 

ــێ. ــوه  ب ــاوه ڕی ئێ ــه  و ب ــگای متمان ــردوو جێ ــه وڵ ده دا وه ک ڕاب ــێ و، ه ــان ب له مێژینه کانت
ساڵو له  پشتیوانیی بێ درێغی ئێوه  و به  ئاواتی سه رکه وتنی ویست و داخوازه  ڕه واکانتان.

کۆنگره ی پازده یه می حیزبی دێموکراتی کوردستان
***
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په یامی کۆنگره ی پازده یه م بۆ بنه ماڵه ی شه هیدان و به ندییه  سیاسییه کان
بنه ماڵه ی به ڕێزی شه هیدان و به ندییه  سیاسییه کان!

کۆنگــره ی پازده یه مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵوی وه فــاداری و ئه مه گناســی بــۆ 
ــی  ــو به ندیخانه کان ــی نێ ــه  سیاســییه  خۆڕاگره کان ــازادی و به ندیی ــگای ئ ــی شــه هیدانی ڕێ ــی پاک گیان
 ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ده نێــرێ. هه روه هــا ســاڵو لــه  ئێــوه  کــه س و کاری شــه هیدان و به ندییــه  
سیاســییه کان ده کا کــه  ڕۆڵه کانتــان و ئازیزانتــان بوونــه  ســه مبولی فیــداکاری و له خــۆ بوردوویــی 
و لــه  به ندکــران و قبووڵکردنــی ئه شــکه نجه  و ئــازار و به خشــینی گیــان، نه ســڵه میونه وه . ئێــوه  
بــۆ خۆشــتان بــه و بۆنه یــه وه  کــه  که ســانی خه باتگێــڕ و نیشــتمانپه روه رتان لــه  داوێنــی خۆتــان 
پــه روه رده  کــردوه  و شــانازی بــه  ڕێــگا و ئامانجه کانیــان ده کــه ن، بــه رده وام له گــه ڵ هــه اڵواردن 
پێوه نده کانــی ڕێژیمــی  کاربه ده ســتان و ده ســت و  ئه زیه تــی  ئــازار و  و  بێ به شــی  و ســته م و 

ــوون.  ــه ره وڕوو ب ــاری ئیســامی ب ســته مکار و ســه ره ڕۆی کۆم
ئازیزان!

خه باتــی نه تــه وه ی ئێمــه  لــه  پێنــاوی گه یشــتن بــه  مافــه  نه ته وایه تییه کانــی خۆیــدا ســه ره ڕای هــه وراز 
ــه وه   ــی نه ته وه که مان ــه ن دوژمنان ــه  الی ــه  ل ــی زۆر ک ــگا و کۆســپ و ته گه ره یه ک و نشــێوی ســه ر ڕێ
ده خرێتــه  پێشــی، هــه روا بــه ره و پێــش ده چێ و قۆناغه کان به  پاراســتنی نێوه رۆکــی ڕزگاریخوازانه ی 
ــردوون و  ــۆ ک ــی ب ــورد خه بات ــی ک ــه ی گه ل ــه و ئامانجان ــا ئێســتا ئ ــد ت ــێ. هه رچه ن خــۆی تێ ده په ڕێن
قوربانیــی بــۆ داون وه دی نه هاتــوون، بــه اڵم ده ســکه وتی زۆر لــه  مه یــدان و بــواره  جۆراوجــۆره کان 
وه ده ســت هاتــوون. هه مــوو ئــه و ده ســکه وتانه ی تــا ئێســتا پێیــان گه یشــتووین و ئه وانــه ش کــه 
ــه   ــی ب ــی خه ڵک ــات و خۆبه ختکردن ــوون، خه ب ــدوو ب ــی مان ــن، به رهه م ــه و دوا ده ســته به ر ده کرێ له م
ئه مه گــی کوردســتان بــه  گشــتی و لــه  هه مــووان زیاتــر و بــه  تایبه تــی ڕۆله كانــی ئێوه یــه . دیــاره  
نه تــه وه ی ســته ملێکراوی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیش هه میشــه  ڕێــز و بایه خــی 
تایبه تــی بــۆ تێکۆشــانی ئــه و ئازیزانــه  داده نێــن و هه رگیــز خزمــه ت و فیداکاریــی ئــه وان کــه  مێــژووی 

پــڕ لــه  فیداکاریــی خه باتــی نه تــه وه ی ئێمــه ش تۆمــاری کــردوون، لــه  بیــر ناکــه ن. 
ــد  ــره  و هومێ ــه  جــاران  ڕوونت ــک ل ــات گه لێ ــه  هه لومه رجــی ئێســتادا ئاســۆی خه ب به خۆشــییه وه  ل
بــه  ســه رکه وتن و گه یشــتن بــه  ئامانجــی شــه هیدان، به ندییــه  سیاســییه کان و بــه  گشــتی خه ڵکــی 
خه باتــکار و چه وســاوه ی کوردســتان زۆرتــره . ئێمــه  ئه ندامانــی کۆنگــره ی پــازده ی حیــزب پێمــان 
وایــه  ده بــێ بــه که لکوه رگرتــن لــه  هــه ر  شــێوه یه کی گونجــاوی خه بــات، بــۆ ڕزگاریــی نه ته وه که مــان 
لــه  بنده ســتی و وه دیهێنانــی ئامانجــی شــه هیده کان و به ندییــه  سیاســییه کانمان تــێ بکۆشــین. ده بــێ 
نه ته وه یــی  خه باتــی  لــه   به شــداری  کۆمــه ڵ  به شــه کانی  هه مــوو  و  توێــژه کان  و  چیــن  هه مــوو 
و ئازادیخوازییــدا بکــه ن بــۆ ئــه وه ی ئــه و خه باتــه  ســه ر بکــه وێ و بــه  زوویــی ئــااڵی ڕزگاریــی 
نه ته وه که مــان بشــه کێته وه ، تــا ڕۆحــی شــه هیدانمان شــاد بــێ و زیندانییــه  سیاســییه کانمان، ئازادیــی 

خۆیــان وه ده ســت بێننــه وه . 
ــی دێموکراتــی کوردســتان،  ــه وه  کــه  حیزب ــان ده که ین ــی کۆنگــره ی پازده یه مــه وه ، دڵنیات ــه  تریبون ل
وه فــادار بــه  ئامانجه کانــی شــه هیدان و ڕۆڵــه  به ندکراوه کانــی گه له کــه ی و هه روه هــا دڵگــه رم بــه  

پشــتیوانیی ئێــوه ، خه بــات تــا به ده ســتهێنانی ڕزگاریــی نه ته وه که مان،درێــژه  ده دا. 
جارێکــی دیکــه ش ســه ری ڕێــز لــه  به رامبــه ر ئێــوه ی به ڕێــزدا داده نه وێنیــن و ســاڵو لــه  خۆڕاگــری 

و ســه بر و ئیــراده ی پته وتــان ده که یــن.
کۆنگره ی پازده ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
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کۆنگرەی 1٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)کۆنگرەی 70 ساڵ تێکۆشان(

)ڕێبەندانی ١٣94(

کۆنگــرەی 1٦ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕۆژانــی 17_21ی ڕێبەندانــی 1٣٩4)٦-11ی 
فێورییــەی 201٦( لــە قــەاڵی دێموکــرات، بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 

لــە باشــووری کوردســتان گیــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٦:
1( خالید عەزیزی، 2( مستەفا مەولوودی، ٣( گواڵڵە شەرەفکەندی، 4( عومەر باڵەکی،

٥( خەدیجە مەعزووری، ٦( حەسەن قادرزادە، 7( قادر وریا، ٨( کاوە ئاهەنگەری، 
٩( د. ئاسۆ حەسەن زادە، 10( حەسەن شێخانی ، 11( کەماڵ کەریمی، 12( نەسرین حەداد،

1٣( برایم  ئیبڕاهیمی )زێوەیی(، 14( ڕەحمان پیرۆتی، 1٥( خالید وەنەوشە، 1٦( کەریم 
مەهدەوی )سەقزی(، 17( سەعید بەگزادە، 1٨( مستەفا شەڵماشی، 1٩( کورش نوسرەتی، 

20 سمایل شەرەفی، 21( سۆران نووری. 
* تێبینــی: لــە ماوەیەکــی کورتــی دوای کۆنگــرەدا کاوە ئاهەنگــەری ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
ــە ئەندامــی کۆمیتــەی  کوردســتانی بەجــێ هێشــت و حەمەڕەســووڵ کەریمــی _کــە جێگــر بــوو_ ب
ناوەنــدی هەڵبژێــردرا. دوای ڕووداوی مووشــەک بارانی 17ی خەرمانانــی قــەاڵی دێموکــرات جێــگای 
چــوار ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی شــەهید بــە حەســەن ئەبرووزەنــی، ســیامەک قەوی پەنجــە، برایــم 

چووکەڵــی و مەولــوود ســوارە پــڕ کرایــەوە.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٦
1( برایــم چووکەڵــی، 2( حەمەڕەســووڵ کەریمــی ، ٣( ســیامەک قەوی پەنجــە، 4( مەولــوود ســوارە، 

٥( حەســەن حاتەمــی، ٦( ســۆهەیا قــادری( 7( هاشــم عەزیــزی، ٨( عومــەر شــاداب،
٩( حەسەن ئەبرووزەنی

ئەندامانی دەفتەری سیاسی:
1( خالیــد عەزیــزی، 2( مســتەفا مەولــوودی، ٣( کەمــاڵ کەریمــی، 4( عومــەر باڵەکــی، ٥( حەســەن 

قــادرزادە، ٦( قــادر وریــا، 7( مســتەفا شەڵماشــی.

تێبینی:
 لــە پلینۆمــی پێنجەمــی کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 1٦ کــە لــە ڕۆژی 2٥_2٦ی 
بەفرانبــاری 1٣٩٥ )14_2017/1/1٥( گیــرا، کاک خالیــد عەزیــزی، ســکرتێری گشــتیی حیــزب وازی 
لــە بەرپرســایەتییەکەی هێنــا. لــە قۆناغــی یەکەمــدا هەڵبــژاردن بــۆ ســکرتێری گشــتیی نــوێ کــرا کــە 
کاک مســتەفا مەولــوودی وەک ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵبژێــردرا. دواتــر بەتااڵیــی کاک خالیــد، 
وەک ئەندامــی دەفتــەری سیاســی بــە هەڵبژێرانــی د، ئاســۆ حەســەن زادە پــڕ کرایــەوە، هــاوکات 
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ــە جێگــری ســکرتێری  ــەری سیاســی، ب ــە ئەندامــی دەفت ــی ب د. ئاســۆ حەســەن زادە دوای هەڵبژێران
گشــتیی حیزبیــش هەڵبژێــردرا.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٦:
1( عەلــی بداغــی، 2( هەژیــر عەبدوڵاڵپــوور، ٣( مەنســوور مروەتــی، 4( خدر)بــەگ( پاکدامــەن،      
٥( حەســەن خۆشــکەالم، ٦( ڕەحیــم محەممــەدزادە، 7( خالیــد حەســەن پوور، ٨( مووســا باباخانــی، 
٩( عەلــی لەیــاخ، 10( فەتــاح ئیلخانیــزادە، 11( خالیــد یوســفی، 12( ســکرتێری یەکیەتیــی الوان 

ــوور(. )پێشــەوا عەلیپ

ئەندامانی کۆمیسیۆنی چاودێری لە پێڕەوی نێوخۆ
1( ئەحمەد نستانی، 2( مستەفا مەعرووفی، ٣( کوێستان گادانی، 4( هاشم ڕۆستەمی،

٥( محەممەد ئیسماعیلی.
***

بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە بارەی کۆتایی هاتنی کۆنگرەی شازدەیەم

شــازدەیەمی  کۆنگــرەی  201٦(دا  فێورییــەی  1٣٩4)٦-11ی  ڕێبەندانــی  17-21ی  ڕۆژانــی  لــە 
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان )کۆنگــرەی 70 ســاڵ تێکۆشــان( لــە ژێــر دروشــمی “کەلکوەرگرتــن 
لــە هەمــوو بەســتێن و شــێوازەکانی خەبــات بــۆ گشــتگیرکردنی گوتــاری نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، بەپشــت بەســتن بــە یەکگرتــن  و هاوپێوەنــدی” بەڕێــوە چــوو. کۆنگــرەی شــازدەیەم لــە 
ڕێوڕەســمێکی تایبەتــی دا کــە نوێنەرانــی ژمارەیــەک لــە حیــزب و ڕێکخراوەکانــی کوردســتان ، دەیــان 
ــی  ــو ڕیزەکان ــردووی نێ ــی خــاوەن ڕاب ــان و پیاوان ــە ژن ــی بەرچــاو ل ــوان ، ژمارەیەک کەســایەتیی می
حیــزب و پەیامنێرانــی کۆمەڵێــک لــە ڕاگەیەنــەکان تێــی دا بەشــدار بــوون، بــە وتــاری تێکۆشــەری لــە 
ــی پێشــکەش  ــزب وتارێک ــر ســکرتیری گشــتیی حی ــەوە. دوات ــان، کرای ــاح کاوی ــزدار فەت ــە، ڕێ مێژین
کــرد و لــە ســەر مێــژوو و ڕۆڵــی حیزبــی دیموکــرات و گرنگیــی ئــەم کۆنگرەیــە بــۆ بەشــداران دوا. هــەر 
ــی کۆنگــرەی شــازدەیەم  ــە خۆشــیی پێکهاتن ــەری کــە ب ــە بەرنامــەی هون ــەو ڕێورەســمەدا جگــە ل ل
ئامــادە کرابــوو، کۆمەڵێــک پەیامــی پیرۆزبایــی کــە لــە الیــەن ڕێکخــراو  و کەســایەتییە بیانــی، ئێرانــی 

 و کوردســتانییەکانه وه  بــۆ کۆنگــرە هاتبــوون، خوێندرانــەوە.
کۆنگــرەی شــازدەیەم لــە مــاوەی چــوار ڕۆژ کۆبوونــەوە و کاری چڕ وپــڕو باســی زینــدوودا، 
ئەرکــە دیاریکراوەکانــی خــۆی ســەرکەوتوانە، جێبەجــێ کــرد. لــە یەکــەم دانیشــتنی کاریــی کۆنگــرە 
دا، ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ئامادەکردنــی کۆنگــرەی شــازدەیەم پێشــکەش کــرا و، دوای ئــەوەی بەشــداران 
تێبینــی و پرســیارەکانی خۆیــان لــە بارەیــەوە خســتە ڕوو و واڵمــی پێویســتیان درایــەوە، ئــەم ڕاپۆرتــە 

لــە الیــەن کۆنگــرەوە پەســند کــرا.
دووهــەم بڕگــەی کاری بەرزتریــن ئۆرگانــی حیــزب، بــۆ بــاس لــە ســەر ڕاپۆرتــی سیاســیی 
کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرە تەرخــان کرابــوو. لــە ســەرەتای ئــەم بەشــەی کاری کۆنگــرەدا، 
ســکرتێری گشــتی بەڕێــز خالیــد عەزیــزی هەڵبژاردەیــەک لــە ڕاپۆرتەکــەو پوختــەی چەنــد باســێکی 

ــرد. پێشــکەش ک
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ڕاپۆرتــی سیاســیی کۆمیتــەی ناوەنــدی دوای ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا لە هەلومەرجــی نێودەوڵەتی و 
ــە تەرخــان  ــەم ک ــەوەری یەک ــوو. ت ــک هاتب ــەوەری ســەرەکی پێ ــە ســێ ت ــی نێوەڕاســت  ل ڕۆژهەاڵت
ــران،  ــە ئێ ــی بنەمــا و ناســنامەی دەســەاڵت ل ــران، تیشــکی خســتبووە ســەر بابەتەکان ــۆ ئێ ــوو ب کراب
ــی بارودۆخــی  ــدا، پرســی ناوکــی، کاریگەری ــی و ناوچەیی ــە گەمــەی نێودەوڵەت ــاری ئیســامی ل کۆم
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی لــە بەســتێنی سیاســیی دا، فــەزای سیاســی و جووڵــەی مەدەنــی لــە نێوخــۆی 
ئێــران و ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی. تــەوەری دووهەمــی ڕاپۆرتــی سیاســی کــە تایبــەت بــوو بــە کــورد، 
ڕوانینــە بنچینەییەکانــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان لــە بــارەی پرســی کــورد بــە گشــتی و پرســی 
کــورد لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتیــی گرتبــوە خــۆ. لــەم چوارچێوەیــە دا خوێندنــەوەی ئــەم 
حیزبــە بــۆ پێگــەی کــورد لــە ئێــران، پێناســەی جوغرافیــای خۆرهــەاڵت، پێوەندیــی کــورد و تورکــی 
ئــازەری، ئاییــن لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان دا، تەوژمــی بــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی، فــەزای 
سیاســی و جموجۆڵــی مەدەنــی لــە خۆرهــەاڵت دا، خرابوونــە ڕوو. هــەر لــەم تــەوەرە دا، باســێکی جیــا 

بــۆ پرســی کــورد لــە باشــوور، باکــوور وخــۆراوای کوردســتان تەرخــان کرابــوو.
تــەوەری ســێهەم و لــە ڕاســتی دا گرنگتریــن تــەوەری ڕاپۆرتــی سیاســیی کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ڕوانیــن  و هەڵوێســتەکانی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی گرتبــووە خــۆ کــە لــە چەنــد باســی گرنــگ 
ــەو باســانە بــوو  پێــک هاتبــوو. ئامانجــی سیاســیی حیــزب و ئاقــاری خەبــات و شــێوەکانی یەکێــک ل
کــە پڕژابــووە ســەر پرەنســیپی ڕۆژهەاڵتتــەوەری، خەباتــی سیاســی و مەدەنــی لــە نێوخــۆ، چاالکیــی 
دەوڵەتــی  کوردســتان و  دیموکراتــی  حیزبــی  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  پارێزەرانــی  پێشــمەرگە و 
مەرکــەزی، بــواری دیپلۆماســیی تێکۆشــانی حیــزب. باســێک لــە باســەکانی ئــەم تــەوەرەش تەرخــان 
کرابــوو بــۆ هاوپێوەنــدی و هاوخەباتــی لــە نێــوان حیزبــی دیموکــرات و الیەنــە سیاســییەکانی دیکــە 
کــە پێــک هاتبوولــە ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی، الیەنــە کوردســتانییەکان، کۆنگــرەی نەتەوەیــی، هاوکاریــی 
ــی کوردســتان و  ــی دیموکرات ــوان حیزب ــی نێ ــی خۆرهــەاڵت و ســەرئەنجام پێوەندی ــوان حیزبەکان نی
حــدکا. لــە دواییــن باســی ئــەم تەوەرەشــدا، بیــان و دوورە دیمەنــی خەبــات و تێکۆشــانی داهاتــووی 
ــەی  ــەر ســەرنجی کۆنگــرە. ڕاپۆرتــی سیاســیی کۆمیت ــووە ب ــی کوردســتان، خراب ــی دیموکرات حیزب
تێبینییەکانــی  ڕەخنــە و  ســەرنج و  بــە  کرانــی  دەوڵەمەنــد  کۆبوونــەوە و  چەنــد  دوای  ناوەنــدی 
بەشــدارانی کۆنگــرە، پەســند کــرا. بــە هەڵســەنگاندنی بەشــدارانی کۆنگــرە، ڕوانینــی مەبدەئیانــە، 
ڕاشــکاوبوون و سروشــتی ڕەخنەگرانــە ، لــە تایبەتمەندییەکانــی ئــەم ڕاپۆرتــە سیاســییە بــوون و بــە 

گەرمــی پێشــوازییان لــێ کــرا.
کۆنگــرە لــە ڕۆژی دووهەمــی کارەکانــی دا، چــووە ســەر پێداچوونــەوەی بەرنامە و پێــڕەوی نێوخۆ. 
لــە دەســپێکی ئــەم بڕگەیــەی کاری کۆنگــرەدا، گرووپــی ڕاســپێردراوی کۆمیتــەی ئامادەکــردن بــۆ 
چاوخشــاندەوە بــە بەرنامــە و پێــڕەو، ڕوونکردنــەوەی پێویســتی لــە بــارەی شــێوازی کاری خۆیــان و 
ئالوگۆڕەکانــی نێــو بەرنامــە و پێــڕەو، پێشکەشــی بەشــدارانی کۆنگــرە کــرد. لــە مــاوەی چەنــد 
دانیشــتنی ڕۆژانــی دووهــەم و ســێهەمی کاری کۆنگــرە، بەشــداران لــە ڕەوتــی بــاس و بەشــدارییەکی 
ــزب ، ئاڵوگــۆڕی  ــڕەوی نێوخــۆی حی ــە وپێ ــە فەســڵی بەرنام ــە ســەر فەســڵ ب ــدوو ل ــەو زین چاالکان

پێویســتیان تێــدا ئەنجــام داو پەســندیان کــرد.
کۆنگــرەی 70 ســاڵ تێکۆشــان، لــە ڕۆژی ســێهەمی کاری خــۆی دا، هــەر وەهــا گوێــی بــۆ ڕاپۆرتــی 
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــە پێــڕەوی نێوخــۆ، هەلبژێــراوی کۆنگــرەی پازدەیــەم ڕاگــرت. لــەم 
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پێوەندییــە دا هــەم ئەندامانــی کۆمیســیۆنی ناوبــراو، هــەم بەشــدارانی کۆنگــرە، کۆمەڵێــک ســەرنجیان 
لــە ســەر پێویســتیی گرنگیدانــی ئۆرگانــە حیزبییــەکان بــە ڕەچاوکردنــی پێــڕەوی نێوخــۆ و هــەر وەهــا 
ــووی  ــی داهات ــاس و ڕێبەری ــەر ب ــە ب ــەم کۆمیســیۆنە هێنای ــی ئ ــە ڕاســپاردە و تێبینییەکان بایەخــدان ب
ــەو بەشــەی کاری  ــژەی ئ ــە درێ ــان، ئەرکــدار کــرد. ل ــە بەرچاوگرتــن و جێبەجێکردنی ــۆ ل ــان ب حیزبی
ــا  ــەوە و هەت ــەو کۆمیســیۆنە دای ــی ئ ــە ئەندامان ــان ب ــی متمانەی ــرە دەنگ ــی کۆنگ ــرە دا، ئەندامان کۆنگ

کۆنگــرەی داهاتــوو، ئەرکــی پاریــزگاری لــە پێــڕەوی نێوخۆیــان پــێ ســپاردنەوە.
بەهێــز و  بەرباســی خالــە  بــە هێنانــە  دا  باشیشــی  مــاوە و دەرفەتێکــی  کۆنگــرەی شــازدەیەم، 
بــە  ڕێــکاری  پێشــنیارکردنی  جۆراوجــۆرەکان دا و  بــوارە  لــە  حیــزب  تێکۆشــانی  الوازەکانــی 
ســوود بــۆ باشــکردن و زیاتــر بەرەوپێشــبردنی تێکۆشــانی حیزبــی. ئەندامانــی کۆنگــرە زۆر بــە 
ڕاشــکاوی لــە ســەر کەموکــووڕی و الوازییەکانــی چاالکــی و تێکۆشــانی حیــزب، هــەر وەهــا لــە ســەر 
دەســکەوتەکان و خالــە بەهێزەکانــی کاروبــاری پێشــمەرگایەتی  و هەڵســووڕانی تێکۆشــەرانی حیــزب 
لــە نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت، تێکۆشــان و ڕۆڵــی حیــزب لــە بەســتێنی پەرەپێدانــی خەباتــی مەدەنــی، 
جێگــە و پێگــەی ژنــان لــە تێکۆشــانی حیزبــی و بەڕێوەبەریــی دامەزراوەکانــی حیــزب، کاروبــاری 
حیــزب لــە بوارەکانــی ڕێکخســتن، پێوەندییــە دیپلۆماســییەکان، ڕاگەیانــدن، دارایــی و ماڵــی، ڕێکخــراوە 

ســینفییەکان، پــەروەردە و فێرکــردن و هتــددا، قســەیان کــرد.
کۆمیســیۆنی بڕیارەکانــی کۆنگــرە، لــە ژێــر ڕووناکایــی باســەکانی ئــەم بڕگەیــە و بڕگەکانــی دیکــەی 
کاری کۆنگــرەی 70 ســاڵ تێکۆشــان ، بڕیارنامەیەکــی لــە چەندیــن خــاڵ دا گەاڵلــە و ئامــادە کردبــوو 
ــە  ــەزەر و دەنگــی بەشــداران. کارکــردن ل ــەر ن ــە ب ــە ڕۆژی چوارەمــی کاری کۆنگــرە دا، خرای کــە ل
ســەر ڕێــکاری ڕێفرانــدۆم وەک یەکێــک لــە ڕێکارەکانــی چارەســەری پرســی کــورد لــە ئێــران، 
لێکدابرانــەکان و جێگەیــان لــە مێــژووی حیــزب دا، پرســی یەکگرتنــەوەی دیموکراتــەکان، چاالککردنــی 
خەبــات و تێکۆشــان لــە نیوخــۆ و دەرەوەی واڵت و لــە هەمــوو بەســتێنەکان دا، بەهێزکردنــی گوتــاری 
نەتەوەیــی و گیانــی یەکگرتــن و هاوپێوەنــدی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و کۆمەڵێــک پــرس و بابەتــی 
ــەزەر و دەنگــی  ــار و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی شــازدەیەم دا، ن ــوەی بڕی ــە چوارچێ ــە، ل گرنگــی دیک
کۆنگرەیــان بــۆ وەرگیــرا و جێبەجێکــردن و کارپێکردنیــان خرایــە ســەر شــانی ڕێبەریــی هەڵبژێــراوی 

کۆنگــرەی شــازدەیەم.
پرســی هەڵبژاردنــی ڕێبــەری و ســکرتێری داهاتــووی حیــزب، یەکێکــی دیکــە لــەو ئەرکــە گرنگانــە 
بــوو کــە کۆنگــرەی شــازدەیەم بــە وردی و بــە بایەخپێدانــەوە هێنانیــە بــەر بــاس و بڕیــاری پێویســتی 
لــە ســەر دان. کۆنگــرە داوای زۆربــەی کۆنفرانســەکانی پێوەندیــدار بــە کۆنگــرەی شــازدەیەمی بــۆ 
بەردەوامیــی هاوڕێــی بەڕێــز خالیــد عەزیــزی لــە پۆســتی ســکرتێری دا، خســتە بــەر باســی ئەندامان و 
بەشــدارانی خــۆی. کۆنگــرەی شــازدەیەم دەنگــی متمانــەی دایەوە بە ڕێبەریــی هەڵبژێراوی کۆنگرەی 
پازدەیەم ومانــەوەی بەڕێــز خالیــدی عەزیــزی لــە پۆســتی ســکرتیری داو، ئەرکــی ڕێبەریکــردن و 

بەڕێوەبردنــی حیــزب هەتــا کۆنگرەیەکــی دیکــەی پــێ ســپاردنەوە.
بــە  کــە  خوێندرانــەوە  پەیامانــە  لــەو  کۆمەڵێــک  هەروەهــا  کۆنگــرە دا،  چوارەمــی  ڕۆژی  لــە 
نوێنەرایەتیــی کۆنگــرەو لــە الیــەن کۆمیســیۆنی پەیامەکانــی کۆنگــرەوە بــۆ الیەنــە جۆراوجــۆرەکان، 
ــاوەی چــوار  ــە م ــە ل ــرا. شــایانی وەبیرهێنانەوەی ــۆ وەرگی ــان ب ــی کۆنگرەی ــوون و دەنگ ــادە کراب ئام
ڕۆژ کاری کۆنگــرە دا، دەیــان پەیــام کــە ڕێکخــراو و کەســایەتییە بیانــی، ئێرانــی و کوردســتانییەکان 
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بــە مەبەســتی پێرۆزبایــی و بــە نیشــانەی هاوپیوەنــدی و هاوخەباتــی بــۆ ئــەم کۆنگرەیــان ناردبــوون، 
ــرە. ــگای ســەرنج و پێشــوازیی بەشــدارانی کۆنگ ــە جێ ــەوە و بوون خوێندران

کار و  چــوارڕۆژ  پــاش  تێکۆشــان(،  ســاڵ   70 )کۆنگــرەی  شــازدەیەم  کۆنگــرەی  جــۆرە،  بــەم 
کۆبوونــەوە و باســکردن و بیروڕاگۆڕینــەوە و جیبەجێکردنــی هەمــوو ئەرکــە دیاریکراوەکانــی، بــە 
ــی،  ــار و ڕاســپاردە و ڕێنوێن ــک بڕی ــی کۆمەڵێ ــگ  و دان ــەی گرن ــن بەڵگەنام دوای پەســندکردنی چەندی
کۆتایــی بــە کارەکانــی خــۆی هێنــا. هــەر بــەم بۆنەیەشــەوە پێشــنیوەڕۆی پێنجشــەممە22ی ڕێبەنــدان 
ــی  ــی هاتن ــەری سیاســی، ڕێورەســمی کۆتای ــەی دەفت ــە بنک ــەوە گشــتییەکان ل ــە ســاڵۆنی کۆبوون ل
ــد عەزیزی،ســکرتێری گشــتیی  ــی تێکۆشــەر خالی ــەم ڕێوڕەســمە دا هاوڕێ ــرە، بەڕێوەچــوو. ل کۆنگ
حیــزب، وتارێکــی لــە بــارەی پەســندکراوەکان و پەیــام و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی شــازدەیەم و 
ئەرکــی لەمــەودوای تێکۆشــەران ، ئەندامــان و ســەرجەم ڕێکخراوەکانــی حیــزب لــە نێوخــۆ و دەرەوەی 
واڵت پێشــکەش کــرد و هەموانــی بــۆ خەبــات و تێکۆشــانی یەکگرتووانــەو شــێلگیرانە بــە مەبەســتی 
ــە ڕاســپارد کــە حێزبــی دیموکراتــی کوردســتان، 70 ســالە  ــەرک و ئامانجان ــەو ئ بەرەوپێشــبردنی ئ
لــە پێناویــان دا قوربانــی دەدا. لــەو ڕێوڕەســمە دا هــەر وەهــا ئــەو بەشــە لــە هاوڕێیانــی حیــزب کــە 
لــە مــاوەی پێکهاتــن و بەردەوامبوونــی کۆنگــرە دا زۆرتریــن ئەرکیــان کەوتبــووە سەرشــان، ڕێزیــان 

لــێ گیــرا.
پێویســتە بگوتــرێ کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی شــازدەیەم، ڕۆژی شــەممە 24ی 
ڕێبەنــدان بــە بەشــداریی ئەندامانــی ئەســلی و جێگــری ئــەم کۆمیتەیــە، یەکەم کۆبوونــەوەی خۆی پێک 
هێنــا. ئــەم کۆبوونەوەیــە، هەڵســەنگاندنی کاروبــاری کۆنگــرەی شــازدەیەم ، دیاریکردنــی گرنگتریــن 
کارەکانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی دوای کۆنگــرە و باســێک لــە هەڵبژاردنــی 7ی ڕەشــەممەی داهاتــووی 
ئێرانــی خســتبووە دەســتووری کاری خۆیــەوە. لــە ســەرهەر کام لــەو بابەتانــە، باســی تیــرو تەســەل 

کــرا و بڕیــاری پێویســت لــە بارەیانــەوە درا.
پەســندکراوو بڕیارەکانــی ئــەم کۆنگرەیــە کــە ڕۆڵێکــی گرنگیــان لــە تێکۆشــانی داهاتوومــان دا دەبێ، 
بــە زوویــی دەخرێنــە بەرچــاوی هۆگرانــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان. کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە 
بۆنــەی پێکهاتنــی کۆنگــرەی شــازدەیەم، پیرۆزبایــی گەرمــی خــۆی پێشکەشــی هەمــوو تێکۆشــەران، 
پشــتیوانی و  ئــەو  بــۆ  زۆریشــمان  سوپاســی  دەکا.  حیــزب  دڵســۆزانی  دۆســتان و  ئەندامــان و 
ــەری کۆنگــرە و  ــە دەوروب ــزب، ل ــە کــە خەڵکــی کوردســتان و دۆســتان و دڵســۆزانی حی هاوپێوەندیی
لــە مــاوەی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەدا، لــە گــەڵ حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان پێشــانیان دا. هەمــوو 
الیەکیــش دڵنیــا دەکەیــن کــە دڵگــەرم بــەو پشــتیوانی و هاوپێوەندییــە جێــگای شــانازییە و بــە ڕێنوێنــی 
وەرگرتــن لــە پەســندکراوەکان و بڕیــار و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی 70 ســاڵ تێکۆشــان، شــێلگیرتر لــە 
پێشــوو و، بــە هێــز و تینوگوڕێکــی زیاتــرەوە، بــۆ وەدیهێنانــی ئاواتــە لــە مێژینــەکان هەنــگاو دەنێیــن.

حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێراوی کۆنگرەی شازدەیەم

٢٦ی ڕێبەندانی ١٣9٤
١٥ی فێورییەی ٢٠١٦

***
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ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی 1٦ 

سه ره تا
میوانه  به ڕێزه کان!

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
شــازده هه مین  بــۆ  کوردســتان  دێموکڕاتــی  حیزبــی  ڕێکخراوه کانــی  هه ڵبژێــراوی  نوێنه رانــی 

کۆنگــره ی حیــزب!
ــه م  ــان ده ک ــه دڵ به خێرهاتنت ــی کوردســتانه وه پڕب ــی دێموکڕات ــی حیزب ــه ی ناوه ندی ــه ن کۆمیت له الی
بــۆ کۆنگــره ی شــازده ی حیزبــه تێکۆشــه ره که مان و به  بۆنــه ی ده ســتپێکردنی کاره کانــی کۆنگــره  وه 
ــزان کۆنگره  یه کــی به به رهــه م و  ــوه  به ڕێ ــه یارمه تیــی هه مــوو ئێ ــوادارم ب ــان لیده کــەم هی پیرۆزباییت
پــڕ ده ســکه وتمان هه بــێ و کۆنگــره  بتوانــێ وێــڕای هه ڵســه نگاندنی سیاســه ت و تێکۆشــانی حیــزب 
لــه مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا، لەبــاره ی دووره دیمــه ن و ئاقاره کانــی خه باتــی له مه ودوامــان 
باشــترین به رچاوڕوونــی و دروســتترین ڕێنوێنــی بداتــه ڕێبه رایه تیــی ئاینــده ی حیزبه که مــان و 

به گشــتی  تێکۆشــه رانی حیــزب.
بــه  سیاســیدا  پارتێكــی  هــه ر  ڕێکخراوه یــی  و  سیاســی  ژیانــی  لــه  کۆنگــره   به ســتنی  ئه گــه ر 
تێــدا  کۆنگره  کــه ی  کــه  هه لومه رجێکیــش  داده نــرێ،  چاره نووسســاز  و  گرینــگ  ســاته وه ختێكی 
دێموکراتیکــی  ژیانــی  ڕۆتینــه ی  ڕووداوه   ئــه م  هه ســتیاریی  و  بایــه خ  لــه  ده توانــێ  ده به ســترێ 
چاره نووســی  و  کــورد  مه ســه له ی  سروشــتی  به داخــه وه  بــکا.  زیــاد  سیاســییه که   ڕێکخــراوه  
نه ته وه که مــان بــه درێژایــی مێــژوو بــه چه شــنێک بــووه  کــه تێکۆشــه رانی ئــه و گه لــه به تایبه تــی 
لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان زۆربــه ی کات ناچــار بــوون به رنامــه  سیاســی و ڕێکخراوه ییه کانــی 
ــه ی نزیــک  ــۆ زۆرب ــه وه ئه گــه ر ب ــه رن. ئ ــوه ب ــه هه لومه رجــی هه ســتیار و نائاســاییدا به ڕێ ــان ل خۆی
بــه تــه واوی کۆنگره کانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان ڕاســته، بــه زۆر هــۆی پێکــه وه  گرێــدراو 

هه یــه: هه قیقه تــی  زۆرتریــش  ئه مجاره مــان  کۆنگــره ی  بــۆ 
یه کــه م، ســه ره ڕای خه بــات و فیداکاریــی بێ پســانه وه ی تێکۆشــه رانی گه له که مــان بــۆ دابینکردنــی 
مافــه به رهه قه کانــی ئــه و گه لــه، به داخــه وه هه مــوو ئــه و فاکته رانــه ی پێشــیان بــه وه  گرتــوه کــه 
مه ســه له ی کــورد لــه ئێــران چاره ســه ر بکــرێ یــان النیکــه م به ســتێنی بردنــه  پێشــی ئــه و پرســه   لــه 
ڕێــگای سیاســی و دێموکراتیکــه وه پێــک بــێ، هــه روا لــه شــوێنی خۆیانــن. ســه ره ڕای زۆر ئاڵوگــۆڕی 
سیاســی کــه لــه جیهــان و ناوچــه   و ته نانــه ت له پێوه نــدی له گــه ڵ مه ســه له ی کــورددا ڕوویــان داوه، 
کۆمــاری ئیســامی کــه له پێنــاوی به رژه وه ندیــی خۆیــدا ماوه یه کــه له گــه ڵ کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تــی 
به ڕواڵــه ت ڕێــگای ســازانی گرتۆتــه بــه ر و ته نانــه ت هــه وڵ ده دا خــۆی وه ك به شــێك لــه چاره ســه ری 
کێشــه کانی ناوچــه ش نیشــان بــدا، لــه ئاســتی نێوخۆیــی و له پێوه نــدی له گــه ڵ مــاف و ئازادییه کانــی 
خه ڵــك و به تایبه تــی پرســی کــورددا بــه هه مــان مێتــۆدی ڕابــردوو ده جووڵێتــه وه؛ بــاری نائاســایی 
ــه گه له که مــان هــه روا  ــه کوردســتان و سیاســه تی داخــران و ســه رکوت و هــه اڵواردن ده رهــه ق ب ل

درێــژه ی هه  یــه.
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دووه م، هه لومه رجێکــی تایبه تــی کــه ســااڵنێکه هێــزه  سیاســییه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانی 
تێدایــە و بۆتــه هــۆی به رته ســکبوونه وه ی مانــۆڕی ئــه وان و مانــه وه ی ڕێبه رایه تی یه کانیــان لــه 
ده ره وه ی ســنووره کانی ئــه و جوغرافیایــه ی ئه وانــی لــێ هه ڵقــواڵون و خه باتــی بــۆ ده كــه ن، هــه روا 
ــه و بارودۆخــه  تایبه تــەوە به داخــه وه  ــدوه ئه گــه ر بڵێیــن به هــۆی ئ به رده وامــه. نهێنییه كمــان نه درکان
لــه  حیــزب  ته شــکیاتی  نوێنه رانــی  ڕاســته وخۆی  حــزووری  به بــێ  ئه مجاره شــمان  کۆنگــره ی 
ــوه ده چــێ.  ــێ، به ڕێ ــک دێن ــه پێ ــه م حیزب ــه وره ی ته شــکیاتی ئ ــه ره گ ــه به شــی ه نێوخــۆی واڵت ک
حاشــای لــێ ناکــرێ کــه درێژه کێشــانی ئــه م دۆخــه به شــێوه یه کی گشــتی کاریگه ریــی نه خــوازراوی 
له ســه ر ڕاده ی بــه ڕۆژه ڤ بوونــی پرســی کــوردی ڕۆژهــه اڵت و چۆنایه تــی و ئارایشــی هێــزی 

ــاوه. ــه و به شــه ی کوردســتان دان ــورد ل ــه وه ی ک ــه  ی بزووتن ــه و پێگ ــه  و به گشــتی جێگ خه باتگێڕان
داعــش  به ســه ر  قه یرانــی ســووریه و ســه رهه ڵدانی  لــه دوای  کــه  بێوێنــه  ســێهه م، گرژییه كــی 
لــه  هه ڵکه وتــوه،  لــێ  کوردســتانی  کــه  بــووه  زاڵ  ناوچه یــه  دا  ئــه و  و   نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی 
هه مــوو کاتێــک زیاتــر ئه وێــی کردۆتــه ناوه نــدی قورســایی پێوه ندییــه نێوده وڵه تییــه کان و مه یدانــی 
ملمانــێ و له به ریــه ک ڕاوه ســتانی زلهێــزه کان و ده ســه اڵته هه رێمییــه کان. بارودۆخــی نوێــی ناوچــه 
هه رله وکاتــه دا کــه زۆربــه ی هاوکێشــه  سیاســییه كانی پێشــووتری لــه ئاســتی ناوچــه و جیهانــدا 
خســتۆته ژێــر پرســیار و ده توانــێ ئاڵوگــۆڕی گه وره تریــش  بــه دوای خۆیــدا بێنــێ، له پێوه نــدی 
له گــه ڵ کوردیشــدا هه ڵگــری کۆمه ڵێــک ده رفــه ت و کۆمه ڵێــک مه ترســیی پێشــتر نه دیتــراوه. ئــه م 
دۆخــه نوێیــه ی ناوچــه بــه هه مــوو ئاڵۆزییه كانیــه وه هه مــوو کــورد و ئێمــه ش وه ك به شــێك لــه 
ــی  ــازه وه. لێره شــدا جێ نه گرتن ــك پرســیارو ئاســته نگی ت ــه رده م کۆمه ڵێ ــه ب ــورد ده خات ــه وه ی ک نه ت
تــا ئێســتای کــوردی ڕۆژهــه اڵت وه ك به شــێکی ئه کتیــڤ و دانپێدانــراوی فاکتــه ری کــوردی له ســه ر 
بــۆ هێزه کانــی ڕۆژهــه اڵت شــیاوی لێ وردبوونــه وه و  ئێمــه و  بــۆ  ئاڵوگۆڕانــه   ئــه م  نه خشــه ی 

ــه. ــه وه ی جیددیی بیرلێکردن
ئه گــه ر هه مــووی ئه مانــه و زۆر مه ســه له ی ورد و درشــتی دیکــه ش دۆخــی ئێســتا و دووره دیمه نــی 
خه باتــی له مــه ودوای هه مــوو ئــه و هێزانــه  کــه بــۆ وه ده ســتهێنانی مافه کانــی کــوردی ڕۆژهــه اڵت 
ــی  ــه کات ــه ک ــش هه ی ــی مێژوویی ــڕات هۆکارێک ــی دێموک ــۆ حیزب ــه ن، ب تێده کۆشــن هه ســتیارتر ده ك
به ســتنی ئــه م کۆنگره یــه بایه خدارتــر ده کا. له گــه ڵ ئــه وه دا کــه کۆنگــره ی ئه مجاره شــمان له کاتــی 
پێشــبینی کراو لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیزبــدا به ڕێــوه ده چــێ، وه ک هه ڵکه وتێکــی جــوان و پڕمانــاش 
ــه کــه  ــه و حیزب ــه وه. ئ ــه حه فتاهه میــن ســاڵی دامه زرانــی حیزب کۆنگــره ی شــازده ی حیــزب ده که وێت
چه نــد مانگێکــه پێــی ناوه تــه هه شــته مین ده یــه ی خه بــات و تێکۆشــانی خــۆی، تــا ئێســتا ڕێگایه کــی 
ــی کــورد  ــات بــۆ وه ده ســتهێنانی مافــه  ڕه واکانــی گه ل ــه  خه ب ــژ و پڕهــه وراز و نشــێوی ل دوورودرێ
ــه  ــم ل ــه قه ڵغانێکــی قای ــراوه و ب ــی حیزبه که مــان ب ــه رزی ئه ندامان ــی ب ــه هیمه ت ــه ب ــه و ڕێگای ــوه. ئ بڕی
فیداکاریــی پێشــمه رگه   و له خۆبردوویــی تێکۆشــه رانی حیــزب ته نــراوه. حیزبــی ئێمــه لــه و ڕێگایــه دا 
هــه م شــانازی و ســه روه ریی زۆری تۆمــار کــردوون، هــه م زه بــری زۆر گه وره شــی وێ که وتــوون. 
ــووە.  ــه داکشــانه کانیش تووشــی دامــاوی ب ــه ب ــووه و ن ــی ب ــه ســه رکه وتنه کان له خۆبای ــه ب ــه اڵم ن ب
میراتێکــی سیاســی و مه عنــه وی کــه ئــه و حیزبــه لــه بزووتنــه وه ی کــوردا جێگیــری کــردوه  و هه مــوو 
ئــه و خه ســڵه تانه کــه تایبه تمه ندییــان داوه تــه خه باتــی ئــه م حیزبــه، وای لــه  حیزبه که مــان  کــردوه  
کــه هــه ر لــه و کاتــه دا  ڕیشــه ی لــه قوواڵیــی مێــژووی نوێــی کــورددا هه یــه  و خاوه نــی ئه زموونێكــی 
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ــه  ــی گه له که مــان ل ــه ، ئێســتاش جێ متمانه تریــن چراوگــی ڕێــی ڕزگاری ــڕ شــانازی ی ــد و پ ده وڵه مه ن
ــه   ــه م گه ل ــده ی ئ ــۆ ئایین ــای سیاســیی گــه وره ب ــی کوردســتان و هه ڵگــری خــه ون و خولی ڕۆژهه اڵت

بــێ.
له ســه ر ئــه و بنه مایــه و به مه به ســتی ڕێزگرتــن لــه حــه وت ده یــه کوردایه تــی و واڵتپارێزیــی 
پشــوودرێژانه ی نــه وه یــه ک لــه دوای یه كه کانــی کاروانــی خه باتــی حیزبــی دێموکــڕات پێشــنیار 
ده كــه م کۆنگــره ی شــازده مان بــه »کۆنگــره ی حه فتاســاڵ تێکۆشــان« ناودێــر بکه یــن. هیــوادارم 
حیزبه كه مــان  ته مه نــی  ســاڵ  حه  فتــا  بڵیندایــی  لــه  ئــه وه ی  بــۆ  بــێ  هانده رمــان  ڕێکه وتــه  ئــه و 
ڕا ئــاوڕ بده ینــه وه ســه ر ئــه و ڕێــگا دوور و درێــژه کــه تــا ئێســتا حیزبه که مــان بڕیویه تــی و 
ســه رباری هه مــوو ســه ختی و که موکوڕییــه کان شــانازی بــه وه وه بکه یــن کــه ئه مــڕۆ ئێمــه میراتگــر 
و هه ڵگــری ئــه و ئه مانه تــه مێژووییه یــن. هــه ر لــه و کاتــه دا دەبــێ ئــه و بۆنه یــه هانمــان بــدا بــۆ 
ئــه وه ی به له به رچاوگرتنــی هه مــوو ئــه و فاکته رانــه ی له ســه ره وه ئاماژه مــان بــه هێندێکیــان کــرد، 
ــی  ــه ر زه ڕڕه بین ــه ب ــان بده ین ــان و خه باته که م ــا ئێســتای خۆم ــردی ت ــه و ســه ختگیرانه کارک ئازایان
هه ڵســه نگاندن. پێویســته به وپــه ڕی هه ســتی به  رپرســیارییه وه خۆمــان لــه جارانیــش ئه رکدارتــر 
بکه یــن و چ لــه کۆنگــره و چ لــه دوای کۆنگــره وه باشــتر حیزبه كه مــان بــۆ ده رچــوون لــه هه لومه رجــی 
ئێســتا ته یــار بکه یــن. ته یاربوونێــک کــه به پێــی فره ڕه هه ندیــی خه باته که مــان که ره ســته  ی پوخــت 
و تۆکمه شــی لــه هه مــوو بواره کانــدا پێویســته، هــه م ئه زموونــی ڕابــردووی ده وێ، هــه م فیکــری 

نــوێ.
لەســەریەک ئــەوە ئەرکــی ئەندامانــی بەشــداری کۆنگرەیــە کــە بــە لێکدانــەوە ی سیاســیی خۆیــان 
لــه بارودۆخــی گشــتیی نێوده وڵه تــی و ناوچــه و ئێــران بەرچاوڕوونــی بــۆ خه باتــی حیــزب و 
بــە  له وکاتــه دا  هــه ر  ده ســت.   بده نــه  داهاتــوودا  لــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  جوواڵنــەوەی 
هەڵســەنگاندنی وه زعــی ئێســتای حیــزب تێ بکۆشــن حیزبەکەمــان بــۆ ئاینــده بەجۆرێــک ئامادەبکــەن 
کــە وه اڵمــدەری ئــەرک و بەرپرســایەتیی خــۆی لــە ئێســتا و داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دا 
ــکا  ــه  ب ــه م ڕاپۆرت ــد کردنــی ئ ــه ده وڵه مه ن ــه وه و هه ڵســه نگاندنه ش ده بــێ یارمه تــی ب ــه و لێکدان بــێ. ئ
کــه لــه ڕووی مێتــۆده وه جیــا لــه تاوتوێــی گرینگتریــن پرســه کانی پێوه ندیــدار بــه خه باتــی ئێمــه لــه  
ــه ری دائیمــی و  ــه وه و ده ستنیشــانکردنی کۆمه ڵێــك فاکت ــوان دوو کۆنگــره دا، وه بیرهێنان مــاوه ی نێ
پێکهاته یــی )ســاختاری( یــش له خــۆ ده گــرێ. هه روه هــا پێ به پێــی لێکدانه وه که مــان تێ ده کۆشــین 
ئــه و ئیده ئــال و پره نیســپانه ش بخه ینــه ڕوو کــه بــۆ ئێســتا و داهاتــووی خه باتــی خۆمــان بــه 
گرینگیــان ده زانیــن، بــۆ ئــه وه ی لــه به رنامه ڕێژیــی کار و تێکۆشــانماندا هــه م بۆخۆمــان کاریــان پــێ 

بکه یــن و هــه م لــه بازنــه  فراوانتره کانــی خه بــات و سیاســه تدا زیاتــر بیــان چه ســپێنین.

هه لومه رجی نێوده وڵه تی
یاســا و ڕێســاکانیش  به رژه وه نــدی ڕێک خــراوە و  پاراســتنی  لەســەر  نێودەوڵەتــی  پێوەندیــی 
کۆمەڵیک دار و لەلەن بۆ پاراســتن و ڕاگرتنی فەزای هاوســه نگیی به رژه وه ندییه کان. له ســه رده می 
شــه ڕی ســارددا کــه کێبەرکێیه کــی تونــد لــه  نێــوان بلۆکــی ڕۆژئــاوا و بلۆکــی ڕۆژهــه اڵت  لــه ئــارادا 
بــوو و بــە ئادرەســی واشــینگتۆن و مۆســکۆ پێناســه ده كــرا، سیاســه تی جیهانــی له ســه ریه ك، 
په یــڕه وی دوو جه مســه رییه كی ڕوون و یه كاکــه ره وه بــوو. لــەو ســەردەمه دا پرســی شــەڕ و 
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ئاشــتی و چاره ســه ری کێشــه کان لــە جیهانــدا بەپێــی نه خشــه ڕێگای ســتراتێژی و تاکتیکــی ئــەو دوو 
زلهێــزه  دیاریدەکــران. ئاڵوگــۆڕ لــە بلۆکــی بــەرەی ســۆڤیەتی پێشــوودا و ســه رله  نــوێ کێشــرانه وه ی 

جۆغرافیــای سیاســیی جیهــان، کۆتایــی بــەو دوو جەمســەرییە هێنــا.
ئــەو ئاڵوگــۆڕە بەســتێنێکی لەبــار و گونجــاوی بــۆ پتــر بــە جیهانیبوونــی دیاردەگەلێکــی وەک مێدیا، 
ئابــووری و ئاسایشــی نێودەوڵەتــی دروســتکرد کــە زۆر الیــەن کەمــوزۆر خۆیــان تێــدا دەدیتــەوه. 
ــدا پێویســتیان  ــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەیی ــه کان ل ــه  هاوبەشــه ئابووریی ــەو نێــوەدا، به رژه وه ندیی ل
بــه ئەمنیەتــی هاوبەشــیش هەبــوو. هەربۆیــه دوای ئــەو گۆڕانانــه زۆر سروشــتی بــوو کــه کێشــه  و 
ڕووبــه ڕوو بوونه وه کانیــش لــه چوارچێــوەی کاســیکیی شــەڕ و کێشــه ی ڕاســته وخۆی نێــوان دوو 
یــان چه نــد دەوڵەتــدا کەمڕەنــگ ببنــەوە و ڕکەبــەری و ملمانــه  کان لــە بــواری سیاســی و  ئەمنیەتی و 
ئابووریــدا شــێوازی دیکــە بــە خــۆوە بگــرن. ئه مــڕۆ گەشــەی تێکنۆلــۆژی و به رژه وه ندیــی هاوبه شــی 
ئابــووری بووەتــە هــۆی ئــەوە کــه کەرەســەکانی شــە ڕ و گوشــارهێنان لــە کێبەرکێــی نێودەوڵەتیشــدا 
بگۆڕدرێــن. گەیشــتن بــە زۆر مەبەســتی سیاســی و ئابــووری و ئەمنیەتــی  کــە کاتــی خــۆی بــە شــەڕ 
و ڕووبــه ڕوو بوونــه وه ی نیزامــی تــەواو دەبــوو، ئێســتا بــە فشــاری سیاســی و گەمــارۆی ئابــووری 
و ڕیزکردنــی کۆمەڵیــک یاســا و ڕێســا لــە چوارچێــوەی ئیلزامــات و ده روه ســتیی نێودەوڵەتیــدا 

وه ده ســت دێ.
له گــه ڵ ئــه وه ی ســه رده می شــه ڕی ســارد له مێــژه کۆتایــی پــێ هاتــوه و ســااڵنێکه فــره  جه مســه ری 
ــا  ــدا بــه دی ده كــرێ و هه ت ــه م  ســااڵنه ی دوایی جێــی دوو جه مســه ریی گرتۆتــه وه، دیارده یــه ک کــه ل
دێ قووڵتــر ده بێتــه وه ئه وه یــه کــه ڕووســیه به مه به ســتی قه ره بووکردنــه وه ی الوازیــی پێگــه ی 
ســااڵنی ڕابــردووی، جیــا لــه کێشــه کانی پێوه ندیــدار بــه حــه وزه ی نفــووزی ســوننه تیی خــۆی 
ــه ئاســتی  ــه ش ل ــك کێشــه ی دیک ــی داوه  کۆمه ڵێ ــوو، هه وڵ ــن ب ــی ئۆکرای ــان قه یران ــه به رچاوترینی ک
ــی شــیعە و  ــی نێوەڕاســت و دوو بەرەی ــی ڕۆژهەاڵت ــە وان قەیران ــەک ل ــی دا و ی ــی و ناوچه ی جیهان
ســوننە بــۆ ئــه وه بــه کار ببــا کــه جێپێیەکــی پته وتــر و به رفره وانتــر لــه پێوه ندییــه نێوده وڵه تییــه کان 
و نفــووز لــه ناوچــه دا بۆخــۆی بکاتــه وه. وه ک ده ره نجامێکــی ئــه و ملمانــێ گه ورانــه ش بــە جۆرێــک 
ــه ری نــوێ  ــه شــێوازگه لی دیکــه و له ســه ر بنه مــای کۆمه ڵێــک فاکت دوو جەمســەرییهکەی پێشــوو  ب

ــه وه. ــدوو بۆت ــک و یه کده ســتنین( زین ــه ئیدئۆلۆژی ــه چی دیک )ک
نه بۆتــه هــۆی  ئه مریــکا و ڕووســیه   نێــوان  ئاشــکراتری ڕقه به ریــی  دیــاره ســه رهه ڵدانه وه ی 
ــاو  ــه ســه رده می شــه ڕی ســارددا ب ــی )وه ک ل ــی شــه رعییه تی نێوده وڵه ت  په کخســتنی داموده زگاکان
بــوو( بــۆ نموونــه لــه چوارچێــوه ی ڕێکخــراوی نه تــه وه یه كگرتووه کانــدا زلهێــزەکان کــەم وزۆر 
ــه دا  ــه و پێوه ندیی ــه ل ــووه ک ــه وه هه ب ــدا پێک ــی جیهانی ــواری ئەمنییەت ــان له ب ــی و هاودەنگیی هەماهەنگ
ده کــرێ ئامــاژه بــه ڕه وتــی کۆنتــڕۆل و داماڵینــی چەکــە کۆمەڵکــوژەکان بکه یــن. جیــا لــه وه ش 
ــان داعشــه  ــن و گرینگترینی ــه تازه تری ــه ش ک ــک مه ترســیی هاوب ســه رهه ڵدان و په لکێشــانی کۆمه ڵێ

نێوده وڵه تــی. بڕیــاری  بابه تــی  به ســتێن و  بوونه تــه 
به ســتێنی  لەســەر  کــە  کوێــر  توندوتیژیــی  لــه  جــۆرە  ئــەو  به تایبه تــی  تێرۆریــزم  دیــاردەی 
بن ئاژۆیــی ئیســامی دروســتبووە و لــەو چەنــد ســاڵەی دواییــدا بــه  شــێوەکی زۆر به رباڵوتــر 
لــه پێشــوو بەرۆکــی مرۆڤایەتیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت  و زۆر گۆشــه و که نــاری دیکــه ی 
جیهــان گرتــوه، ئه مــڕۆ وه ك بابه تــی هــه ره مه ترســیدار بۆســه ر ئاسایشــی نێودەوڵەتیــی  زۆر 
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به رچــاو. هــه ر ئه وه شــه کــه پــڕۆژه ی داعشــی بــه ره وڕووی ئــه و دژکــرده وه به ربه ریــن و بێ وێنــه 
نێوده وڵه تییــه کردۆتــه وه. بــه اڵم حاشــای لێ ناکــرێ کــه  نــه هۆکاره کانــی ســه رهه ڵدان و په لکێشــانی 
ئــه و دیــارده مه ترســیداره ته نیــا ئیدئۆلۆژیــن و نــه کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تییــش لــه  داڕشــتنی ئامانــج 
و  ئامانــج  له ڕاســتیدا  یه كگرتوویــه.  یه کده نــگ و  بوونه وه یــه دا  ئــه و ڕووبــه ڕوو  و شــێوازه کانی 
ــه ئاســتی جیهانــی و ناوچه یــی دا زۆر لێــک جیــاوازن و قه یرانــی ســووریه و شــه ڕی  ئاجێنــداکان ل
داعــش بوونه تــه ســێناریۆی بردنه پێــش و یه كاکردنــه وه ی کۆمه ڵێــک ملمانــه  ی زۆر فراوانتــری 

هه رێمــی. و  نێوده وڵه تــی 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ئــه وه کــه ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت ئه مــڕۆ لــه هه مــوو ســه رده مێک زیاتــر بۆتــه ناوه نــدی قورســایی 
هه لومه رجــی  بــه  پێوه ندیــدار  ســه رفاکته ره  کانی  ناگه رێتــه وه   ته نیــا  نێوده وڵه تییــه کان  پێوه ندییــه 
ئه مــڕۆوه . به ڵکــوو کۆمه ڵێــک پارامێتــری دائیمــی و پێکهاته ییــش هــه ن کــه وه بیرهێنانه وه یــان لێــره دا 
زیــادی نیــه. ســووکه ئاوڕدانه وه یــه ک لــه مه وقعیــه ت و پاشــخانی مێژوویــی ئــه م ناوچه یــه به ســتێن 
ــی  ــۆ ده رده خــا و یارمه تیمــان ده دا کــه  له جیات ــه م ناوچه یه مــان باشــتر ب ــی ئ و بنه مــای ئاڵۆزییه کان
ڕوانینێکــی ســیرفه ن ئیدئالگه رایانــه ، واقعبینانه تــر چــاو لــه ئێســتا و ئایینــده ی ئــه و ناوچه یــه بکه یــن.
و  جوغرافیایــی  هه ڵکه وتــی  واتــه  سروشــتییه کان  فاکتــه ره  شــتێک  هه مــوو  پێــش  بێگومــان 
ژیئۆپۆلیتیکــی بێ وێنــه ی ئــه م ناوچه یــه وه ك شــوێنی به یــه ک  گه یشــتنی ســێ قــاڕڕه ی جیهــان و 
ــه ڕووی  ــه ل ــه و ناوچه ی ــی ئ ــی و ده وڵه مه ندی ــی گواســتنه وه ی جیهان ــڕه وه گرینگه کان ــوزه رگای ڕێ گ
ئــه و ناوچه یــه بکه وێتــه  ئــه وه ی  نــه وت و ســه رچاوه سروشــتییه کانی دیکــه وه بوونه تــه هــۆی 

ئه منیه تــی جیهانــی. و  ئابــووری  به رژه وه ندیــی  بازنــه ی  چه قــی 
ئینجــا ئــه وه ی بــۆ تێگه یشــتن لــه دۆخــی ئه مــڕۆی ئــه م ناوچه یــه پێویســته بــه هێنــد بگیــرێ، 
پاشــخانی مێژوویــی و درێژه کێشــان و به رجه ســته  بوونــه وه ی هه رچــی زیاتــری ئــه م پاشــخانه لــه 
ملمانــێ سیاســییه کانی ئه مــڕۆی  ناوچه که دایــه. لێــره دا فاکتــه ری هــه ره یه کاکــه ره وه  و کاتالیــزۆر 
ئایینــه. ده زانیــن کــه هــەر ســێ ئایینــی یەهــوودی و مەســیحی و ئیســام و هەنــدێ وردە ڕێبــازی 
ــە شــەڕ و ڕکەبەرایەتــی   ــان ل ــداوە و مێژوویەکــی دوور و درێژی ــە دا ســەریان هەڵ ــەو ناوچەی ــر ل ت
لەگــەڵ یەکتــر تۆمارکــردوه.  ئیســام و مەســیحییەت بــوون بــە دوو ئایینــی جیهانــی. لەنێــو ئایینــی 
ئیسامیشــدا کێشــە و ناکۆکیــی که ڵه که بــووی ســەدان ســاڵەی شــیعە و ســوننە ڕۆژبــەڕۆژ پتــر 
ــر.  ــە دژی یەکت ــەوەی سیاســیی چــاالک ل ــه  دوو جواڵن ــڕۆ بوونه ت ــه ئه م ــه وه ک ــا ئ بەسیاســیکراوه  ت
لــه و ڕه وتــی به سیاســی بوونــه ی هه رچــی زیاتــری مه زهه بــدا، ڕێبــازی شــیعە ده مێکــه خاوه نــی 
مه رجه عــی ڕێکخــه ری خۆیه تــی، چونکــه لــەدوای ئینقابــی ئێرانــه وه، کۆمــاری ئیســامی وەک 
ــە ســه رچاوه ی هــه ره بەرچــاوی کێشــە و  ــەدا بووەت ــە ناوچەک ــادرەس و ڕێکخــەری شــیعەکان ل ئ
نائەمنــی لــە ناوچــەدا. ئه گــه ر لــه  ده ره وه ی ئێرانیــش بــۆ نموونــه لــه عیــراق مه رجه عییه تێکــی غه یــره 
ئێرانــی بــۆ شــیعه کان نه خــش بگێــڕێ، ئــه وه لــه بازنــه ی ســنوورداری تایبــه ت بــه و واڵتــه  ده رناچــێ 
و له هه رحاڵــدا ناکۆکیــی بنه ڕه تیــی له گــه ڵ ئاقــاره  بڕیــار له ســه ردراوه کانی تــاران لــه ناوچــه دا 
نیــه. ئه وه نــده ی ده گه ڕێتــه وه ســه ر ئیســامی ســوننه، له گــه ڵ ئــه وه ی زۆر پێــش مه رجه عیه تــی 
سیاســیی شــیعه کان  ئیخوانولموســلیمین هه وڵــی دا لــه بازنــه ی به ربه رینــی جیهانــی ئیســامدا ببێتــه 
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ســه مبول و مەرجەعــی سیاســی، بــەاڵم لــه و کاره دا ســه رکه وتوو نه بــوو. هه ربۆیــە ئه مــڕۆ زۆرتــر 
ڕێکخــراوه تونــدڕه وه کان هــه وڵ ده ده ن نوێنه رایه تیــی ڕه هه  نــدی سیاســیی ئیســامی ســوننه بکــه ن.
ئه گــه ر بــه که ره ســته بوونی ئاییــن لــه شــکڵ  به خشــین بــه ملمانــه  سیاســییه كانی ڕۆژهه اڵتــی 
ئــه و  ئیســتعماریی  پۆســت  میراتــی  مه ســه له که  دیکــه ی  الیه نێکــی  کاریگــه ره ،  زۆر  نێوه ڕاســتدا 
ــر ده ره نجامــی  ــووه و زۆرت ــه ت نه ب ــه ت و عه داڵ ــه وه ی هه ڵگــری عه قانیی ــه به هــۆی ئ ــه ک ناوچه یه ی
شــه ڕی  هــه ردوو  ســه رکه وتووه کانی  هێــزه  نێــوان  به رژه وه ندیــی  ڕقه به ریــی  له ســه ر  پێکهاتــن 
جیهانــی داڕێــژراوه، کاریگه ریــی خراپــی له ســه ر ئاشــتی و ســه قامگیری لــه و ناوچه یــه  به جــێ 
ــه دوای ڕێککەوتنــی ســایکس-  هێشــتوه. بــۆ نموونــه  نه خشــه ی سیاســیی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت ل
دیــاری  ناوچه یــه  ئــه و  نه ته وه کانــی  به رژه وه ندیــی  به پێــی ویســت و  ئــه وه ی  له جیاتــی  پێکــۆوه 
بکــرێ، له ســه ر بنه مــای سیاســی و جوغرافــی و به ڕێوه به ریــی گرێــدراو بــه ئیــداره ی کۆلۆنیالییــه وه 
 بــووه. لێره دایــه کــه ده بینیــن له حاڵێکــدا نه تــه وه ی عــه ره ب به ســه ر چه ند یــن یه کــه ی سیاســی دا 
دابــه ش کــراوه  کــه بــه پێناســه ی خــاک ده بــن بــه ده وڵــه ت، نه تــه وه ی کــورد لــه و مافــه  بێبــه ش کــراوه . 
له جیاتــی  لــه دوای شــەڕی دووهەمــی جیهانــی  ئیســرائیل  له والشــه وه، دروســتبوونی دەوڵەتــی 
ئــه وه ی پرســی قــه واره ی نه ته وه یــی بــه دروســتی چاره ســه ر بــکا، له ڕاســتیدا بۆتــه  ســەرەتای 
کێشــەی دەیــان ســاڵەی جیهانــی عــه ره ب و ئیســرائیل، به چه شــنێک کــه هه تــا ئــه م دواییانــه ش 
ــی  ــه جیهان ــدار ب ــه  سیاســییه کانی پێوه ندی ــزۆری کێشــه و ملمان مه ســه له ی فه له ســتین وه ک کاتالی

ــڕا. ــه ره  ب و ناوچــه  نه خشــی ده گێ ع
نالێکــی و ناله باریــی ئــه م میراتــه ئیســتعمارییه لــه ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت کاریگه ریــی خراپــی 
ــش به جــێ هێشــتوه.  ــک و حکوومه ته کانی ــوان خه ل ــی و هاوکێشــه ی نێ ــی حوکمڕان له ســه ر چۆنیه تی
له و شــوێنه دا که ڕەوتی دێموکراتیزاســیۆن و شــه پۆله یه ک له دوای یه که كانی دێموکڕاســی لە زۆر 
واڵت و ناوچــه ی دیکــه ی جیهانــدا ســەرکەوتنی بەرچــاوی بەدەســتهێناوە و ژمــارەی دیکتاتــۆرەکان 
هــه ر هاتــوه و که متــر بۆتــه وه  ، هــه روه ک لــه ڕووداوه کانــی به نــاو »به هــاری عه ره بــی »دا ســه رله نوێ 
ســه رنجمان دا، لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا شــۆڕش و ئاڵوگــۆر و دەستاودەســت کردنی دەســەاڵت، 
دێموکراســی و کۆمەڵگــه ی مەدەنییــان لێ نەکەوتۆتــەوە. بەپێچەوانــەوه، وێک هه ڵنه کــردن و شــەڕی 
و  واقیــع  ئەمــری  بــه  بــوون  سیاســییه كاندا  ناکۆکییــه   یه کاکردنــه وه ی  لــه  تێــرۆر  و  فیرقه یــی 

ــی سیاســیی ناوچــه دا. فه رهه نگــی زاڵ به ســه ر ژیان
ئه زموونــی ســااڵنی ڕابــردوو ئامــاژە بــەوە دەکا کــە جێگیرکردنــی دێموکراســی و لێبورده یــی 
و دابەشــکردنی دەســەاڵت لــەو ناوچەیــەدا کارێکــی ئاســان نیــە. ئــه م خه ســڵه ته لــه ســه رده می 
ئه مــڕۆدا زیاتریــش ناوچه کــه ی تووشــی ئاڵــۆزی و ناســه قامگیری کــردوه و زۆر به زه حمــه ت 
ده كــرێ پێشــبینیی دەرئەنجامەکانــی بکــرێ. به له به رچاوگرتنــی ئــه و ڕاســتییه ش کــه دامــه زراوه  
دێموکراتیکــه کان به بــێ ئاشــتی و ته ناهــی و گه شه ســه ندن ناتوانــن پــێ بگــرن، کاره ســاتێکی ئینســانی 
کــه لــه و ناوچه یــه دا لــه شــکڵی کۆمه ڵکــوژی و ئاواره یــی بــه میلیۆنــان خه ڵــک و تێکڕووخانــی 
ژێرخانــی ئابــووری  و هه ڵوه شــانی شــیرازه ی کۆمه اڵیه تیــی واڵتانــدا خــۆی ده نوێنــێ، هێنــده ی 
دیکــه  دووره دیمه نــی دێموکراســیی لــه و ناوچه یــه دا لێــڵ کــردوه. گوتنــی ئــه و ڕاســتییه نابــێ بــه 
ــک  ــه کان لێ ــی کۆمه ڵگ ــی دێموکڕاســی وه ک ئیده ئالێک ــۆ وه دیهێنان ــات ب ــه خه ب ــوون ل ــای دوودڵب مان
بدرێتــه وه، به ڵکــوو بــۆ ئه وه یــه واقعبینانه تــر چــاو لــه ڕه وتــی ڕووداو و ئاڵوگۆڕه کانــی ناوچــه ی 
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خۆمــان و جێگــه  و پێگــه ی کــورد له نێــو ئــه و ڕووداو و ئاڵوگۆڕانــه دا بکه یــن.

ئێران
لــه ســه ره تای ئــه م ڕاپۆرتــه دا ئاماژه مــان بــه پێویســتیی وه بیرهێنانــه وه و تیشکخســتنه  ســه ر 
ــه وه و هه ڵســه نگاندنی هه لومه رجــی سیاســیی ڕۆژدا کــرد.  ــه لێکدان ــی ل ــه ری پێکهاته ی هێندێــک فاکت

ئــه و کاره به تایبه تــی له پێوه نــدی له گــه ڵ ئێرانــدا گرینــگ و به ســووده.

بنه ما و ناسنامه ی ده سه اڵت له ئێراندا
مێــژووی دوورودرێــژی حکوومــه ت و ده ســه اڵتداری لــه ئێــران پاشــخانێکی دروســت کــردوه کــه 
کاربەدەســتانی تــاڕان لــه به ڕێوه بــردن و به ســه ریه که وه  ڕاگرتنــی واڵت و پاراســتنی ده ســه اڵتێكی 
ســه ره ڕۆ و ناوه ندگــه رادا پشــتیان پــێ به ســتوه. به پێچه وانــه ی ئــه و ده وڵه تانــه ی دیکــه کــه لــه 
ــه ک  ــی موســته عمه ره کان و له به ری ــازه  و به رهه مــی ئازادی ــه واره ی سیاســیی ت شــکڵی ئێســتایاندا ق
ــه م و  ــدا ک ــه ســه رده می نوێ ــران ل ــای سیاســیی ئێ ــی عوســمانین، جوغرافی هه ڵوه شــانی ئیمپراتۆری

زۆر وه ك خــۆی ماوه تــه وه.
هەرگیــز  ئێــران،  هاوچەرخــی  مێــژووی  ســەرەکیی  بزوێنــه ری  وه ک  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی 
پێناســەیەکی  کــە  نە بــووه  ئاقارێکــدا  بــە  ڕێگاچــاره کان  و  ئێــران  کێشــه کانی  لــه  خوێندنــه وه ی 
فرەنەتەوەیــی کۆمه ڵگــه ی ئێرانــی لێ بکه وێتــه وه و بکرێتــه  بنه مــای ئیــدارەی هاوبەشــی ئێــران. 
هاوپه یمانیــی زه ینیــی ناســیۆنالیزمی ئێرانــی وه ک هێمــای ئێرانی بــوون کــه دوای شۆرشــی ئێــران 
به تــه واوی پڕڕه نــگ بــووه و له په راوێزکه وتنــی پێکهاتــه  غه یره فارســه کانی لــێ که وتۆتــه  وه. ئــەو 
پێناســە هاوبەشــەی )شــیعە - ئێرانــی( نــه ک هــه ر لــە ژیانــی ڕۆژانــە و بۆنــە ئایینــی و غەیــرە 
لــه به ســتێنی سیاســی و  ئایینییه کانــدا بۆتــە فەرهەنگــی ئێرانییــە شــیعە مەزهەبــه کان، به ڵکــوو 
حکوومه تییشــدا ڕه نگدانــه وه  و لێکه وتــی هه بــووه. بــه ڕێکــه وت نیــه کــه حاکمیه تــی ئه مــڕۆ لــه ئێرانــدا 
ــه  ــه، ل ــه و پێناســه مه زهه بیی ــای ئ ــوده زگای ده ســه اڵت له ســه ر بنه م ــی دام ــه قانوونی کردن ــڕای ب وێ
شکڵ به خشــین و نیشــاندانی پێگــه ی جه ماوه ریــی خۆیشــیدا پێــش هه مــوو شــتێک پشــت بــه بنیاتــی 
مه زهه بــی شــیعه و بۆنــه و دامه زراوه کانــی ســه ر بــه م مه زهه بــه ده به ســتێ. ئــەو پێناســەیە کــه 
ــی  ــه وه زعیه ت ــووه، ل ــران ب ــی ئێ ــی خاک ــۆ پاراســتنی یەکیەتی ــی ب ــی زیمن ــه ی ڕێککه وتنێک به رهه مه ک
ئێســتای ملمانــه  و شــه ڕی نێــوان دوو که مپــی شــیعه و ســوننی لــه ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا هێنــده ی 

ــرێ. ــی لێوەه رده گی ــدا که ڵك ــه ئێران ــه ده ســه اڵت ل ــۆ پاراســتنی پێناســه ی مه وجــوود ل ــه ش ب دیک

کۆماری ئیسالمی لە گەمەی نێودەوڵەتی و ناوچەییدا
ــی بەرچــاوی  ــه فاکته رێک ــووه ب ــران ب ــاری ئیســامیدا، ئێ ــی کۆم ــەدوای هاتنه ســه رکاری ڕێژیم ب
دنه دانی کێشــه و ملمانێ سیاســی و ئایینیه كانی ناوچەکە. ســتراتێژیی ئێران لەو ســەردەمه دا ئەوە 
بــوو کــە ببێتــە مەکــۆی خەبــات دژی ئیســرائیل و ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا. پــاش شــه ڕی 
ــۆڕ، ئه مجــاره  ــه ناوچــه دا هاتنه گ ــر ل ــۆڕه سیاســییانه ی دوات ــه و ئاڵوگ ــوو ئ ــراق و هه م ــران و عی ئێ
ئێــران ســتراتێژیی خــۆی گــۆڕی و زۆرتــر وەک خــاوه ن و ئادرەســی ڕێڕەوانــی مه زهه بــی شــیعە 
لــه گه مــه سیاســییه كانی ناوچــه دا ده رکــه وت. چ سیاســه ت و دروشــمی ئێــران لــەدژی ئیســرائیل و چ 
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پشــتیوانیی لــە شــیعەکانی ناوچــە ده بــێ لــه چوارچێــوه ی ســتراتێژییه کدا ببینرێــن کــه به رژه وه نــدی 
و مانــه وه ی خــۆی لــه بەردەوامیــی ئاڵۆزییــەکان و حــزووری چاالکانــه ی لەنێــو کێشــەکانی ناوچــه دا 
ده بینــێ. ســوپای قــودس و حیزبوڵــای لوبنــان و حەمــاس و جیهــادی ئیســامیی فه له ســتین و 
ــه  ئامرازه کانــی بردنه پێشــی ئــه م  حوســییەکانی یەمــەن کــه  ڕێژیــم پشــتیوانییان لــێ ده کا، به شــێک ل
ســتراتێژییه ن. کۆمــاری ئیســامی بــه هه وڵــی ڕێبه ری کردنــی ئــەو ئاڵۆزییانــە لــه چوارچێــوه ی 
ملمانــه ی شــیعه و ســوننه دا ده یــه وێ هــه م کەمەربەندێکــی ئەمنیەتــی بۆخــۆی لەناوچە که دا دروســت 
بــکا وهــه م ئــه و په یامــه ش بداتــه جیهــان کــه ئــه وه که مپــی ســوننه یه ســه رچاوه ی تێرۆریزمــی 
ــه  ــه ســه رۆکایه تیی عه ره بســتانی ســەعوودی ل ــه ک شــیعه. ئێســتا کــه که مپــی ســوننه ب ــه ن جیهانیی
ــددی خه ریکــی خۆڕێکخســتنه، پێشــبینی  ــه جی ــدا ب ــوه ی هاوپه یمانییه کــی سیاســی و نیزامی چوارچێ
ــری  ــی الیه نگ ــی هێزه کان ــردن و جوواڵندن ــۆ زیادک ــه ش ب ــده ی دیک ــاری ئیســامی هێن ــرێ کۆم ده ك

خــۆی لــه ناوچــه دا هــه وڵ بــدا.
و  ده ره وه ی شــۆڕش«  »ناردنــه   بــه  ته نیــا  خــۆی  ئایینــده ی  بیمه کردنــی  بــۆ  ڕێژیــم  هه وڵــی 
قه یرانســازی  لــه  ناوچــه دا نه وه ســتاوه، به ڵکــوو لــه یــه ک ده یــه ی ڕابــردوودا پڕۆگرامــی ناوکیشــی 
ــه ک  ــه وه ی ن ــۆ ئ ــوو ب ــم ب ــی ڕێژی ــی به رفره وان ــه هه وڵ ــردوه  ک ــێ زیادک ــه وه ل ــی نیزامیی ــه بوعدێك ب
هــه ر لــه ئاســتی ناوچه ییــدا به ڵکــوو لــه ئاســتی نێوده وڵه تییشــدا ببێتــه فاکته رێکــی حاشــاهه ڵنه گر و 
ــن،  ــه خــواره وه باســی ده که ی ــه وه ک ل ــه وه دا ک ــه ڵ ئ ــی. له گ ــه و هاوســه نگیی ئه منیه ت ــزی گه م به هێ
پــاش ڕێککه وتنــی ناوکــی، ئێــران بــه چه شــنێک ملکه چــی ویســتی کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تــی بــووه 
و چوارچێوه یــه ک بــۆ پێشــگیری لــه  به رزه فڕییه کانــی لــه و بــواره دا دانــراوه، بــه اڵم ئــه م پاشه کشــه  
ــه  سیاســه تی  ــه و ن ــه م بواره دای ــه  خــودی ئ ــم  ل ــه  بوونــی ڕێژی ــای جــێ  متمان ــه مان ــه ب و ســازانه ن
پێوه ندییه کانــی  نوێــی  به  هــۆی سه رفه ســڵی  ناوچــه دا  لــه  تێکده رانــه و ده نه ده رانــه ی ڕێژیمیــش 
ــه کێشــه  ــران ئێســتا ل ــه وه، ئێ ــوه. به پێچه وان ــێ هات ــی پ ــه وه  کۆتای ــه ی نێوده وڵه تیی ــران و کۆمه ڵگ ئێ
و ئاڵۆزییه کانــی ناوچــه دا لــه هیــچ کاتێــک که متــر چــاالک نیــه و به تایبه تــی له پێوه نــدی له گــه ڵ 
قه یرانــی ســووریه دا بــه پشتبه ســتن بــه تێوه گانــی هه رچــی زیاتــری ڕووســیه ، تــا دێ لــه و ئامانجــه 
نزیکتــر ده بێتــه وه کــه دان بــه جێگــه و پێگــه  ی ئــه و لــه دووره دیمه نــی چاره ســه ری ئــه و قه یرانــه دا 
بنــرێ. ڕێژیــم لــه کــۆی ئــه م دۆخــه ش وه ک فاکتەرێــک بــۆ ســەقامگیرکردنی ده ســه اڵتی خــۆی کەڵــک  
ــه  ــه وه  بترســێنێ ک ــە نێوخــۆی و اڵت ل ــک ل ــەی تێده کۆشــێ خەڵ ــەو کار و کردەوان وەردەگــرێ و ب
ــی هاوشــێوه ی خەڵکــی ســووریه و  ــووس و نەهامەتی ــش تووشــی چارەن ــه ی ئێرانی ــه کۆمەڵگ ڕه نگ
عێــراق بــن. ترســێک کــه کاریگه ریــی له ســه ر ڕوانیــن و ئاقــاری سیاســیی به شــێكی به رچــاو لــه 

بــژارده و الیه نــه  ئێرانییه کانــی ده ره و ه ی واڵتیــش دانــاوه.

پرسی ناوکی
پرســی ناوکــی  ده  ســاڵیش پتــر  بابه تــی هــه ره به رچــاوی ته عامولــی کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تــی 
له گــه ڵ کۆمــاری ئیســامی یه. حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان، له پێوه نــدی له گــه ڵ ئــه و کێشــه یه 
و ڕێککه وتنــی کۆمه ڵگــه ی نێود ه وڵه تــی و ئێــران له ســه ر چوارچێوه یــه ك بــۆ چاره ســه ری ئــه و 
جه وهــه ری  بــه ر.  بگرێتــه  واقعبینانــه  و  مه نتیقــی  هه ڵوێســتێكی  داوه  هه وڵــی  هه میشــه  پرســه  
ــه وه ی  ــه ڕوو بوون ــه ڕووب ــه ئومێدبه ســتن ب ــواردن ل ــه خۆب ــووه ل ــی ب ــه بریت ــه و هه ڵوێســته ی ئێم ئ



479

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ئــه م پرســه و نه به ســتنه وه ی  ســه ربازیی جیهانــی ده ره وه له گــه  ڵ کۆمــاری ئیســامی به هــۆی 
ــوو  ــه م چه شــنه وه . ســه ره ڕای هه م ــی ســیناریۆیه کی ل ــه وه دیهاتن ــات و تێکۆشــان ب ــدای خه ب ئاجێن
که ڵکێكــی فێڵبازانــه  کــه ڕێژیــم هــه وڵ ده دا لــه و کێشــه یه و ته نانــه ت لــه چاره ســه ره که ی وه ریبگــرێ، 
ئێمــه هه ڵوه ژێرانــی ئــه و مه ســه له یه مان له بــه ر ئــه وه بــه زه ره ر نه زانیــوه کــه مه یدانــی مانــۆڕی 
ڕێژیــم لــه خانــه ی ئه منیه تــی ناوچه یــی و جیهانیــدا لــه ڕێگــه ی ده ستڕاگه یشــتنی لــه کورتمــاوه دا 
ــه  ــه وه و چی دیکــه ش هه مــوو ســه رنجی کۆمه ڵگــه ی جیهانــی ب ــه چه کــی ناوکــی ســنووردار ده بێت ب
بیانــووی ئــه م مه ســه له   و پرســانه ی بــۆ ئێمــه و بــۆ خه ڵــک گرینگتــرن، واتــه دێموکڕاســی و مافــی 
مــرۆڤ و مافــی پێکهاته کانــی ئێــران، النــادرێ. چونکــه  له الیــه ک مــه رج نیــه جێبه جێکردنــی ئــه و 
ڕێککه وتنــه مســۆگه ر بــه به رژه وه ندیــی مه رامــه ناســالمه کانی ڕێژیــم تــه واو بــێ، له الیه کــی دیکــه وه 
ڕێژیــم لــه نێوخــۆش و لــه ناوچه شــدا بــه ره وڕووی کۆمه ڵێــک کێشــه و گیروگرفتــی جیددییــه. 
هه ربۆیــه پێویســته ئاجێنــدای خه باتــی ئازادیخوازانــه ی خه ڵکــی ئێــران بــه ســوودوه رگرتن لــه  

ــك بخــرێ. ــه هــه ردوو ئاســتدا شــکڵ بگــرن، ڕێ ــه ت و به ســتێنانه ی ده کــرێ ل ــه و ده رف هه مــوو ئ
ســەرەڕای هەراوهوریــای کاربەدەســتان و دام ودەزگا تەبلیغاتییەکانــی کۆمــاری ئیســامی کــە 
دەیانــەوێ وا بنوێنــن پاشەکشــەیان بــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی کــردوە، ئێمــه ئــه و پێکگه یشــتنه مان 
بــە ســەرکەوتنی ئیــرادەی نێودەوڵەتــی بــە ســەر ملنــەدان و خۆبواردنــی ڕێژیمێکــی الســارو یاخــی لــە 
پەیماننامــە جیهانییــەکان لــە بــواری هەســتیار و گرنگــی ناوکــی دا لــه قه ڵــه م داوه. لــه و ســۆنگه یه وه، 
به رزه فڕییه کانــی  بــه  پاشه كشــه کردن  و  ئێــران  و  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵگــه ی  نێــوان  ڕێککه وتنــی 
کۆمــاری ئیســامی لــه و پێوه ندییــه دا لــه چه شــنی خۆیــدا ســه رکه وتنێکه بــۆ پێشــگیری لــه نائه منتــر 
بوونــی جیهــان و گرژیــی زیاتــر لــه ناوچــه دا و ســه پاندنی ئیلزاماتــی نێوده وڵه تــی به ســه ر ده وڵه تێکــی 

ســه ره ڕۆی لــه چه شــنی ئــه و ڕێژیمــه دا.
ڕێککەوتــن لەگــەڵ کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لــە ســەر کەیســی ناوکــی و هەڵگیرانــی ســزا و گەمــارۆ 
ــران و  ــی ئێ ــێ له ســەر ئابووری ــەوە دەتوان ــە الیەک ــەر ل ــەو کەیســە، ئەگ ــدار ب ــی پێوەندی جیهانییەکان
ژیانــی خەڵکــی ئــەو واڵتــە شــوێنەواری ئەرێنیــی هەبێ و پێشــگیری له به فیڕۆدانی زیاتری ســه روه ت 
و ســامانی واڵت لــه و ڕێگایــه دا بــکا، لەالیەکــی دیکــە بــە مانــای کەمبوونــەوەی گوشــاری دەرەکــی 
لــە ســەر خــودی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و دروســتبوونی دەرفــەت و دەســت ئاوەاڵیی هــەم بــۆ 
ســەرکوت لــە نیوخــۆی واڵت و هــەم بــۆ مەیدانــداری لــە ئاســتی ناوچــە و درێژەدان بە دەســتێوەردانی 
کاروباری واڵتان و پشــتگیریی تێرۆریزم و توندڕەوییە. ئێمە هیوادارین بە چارەســەری ئاشــتییانەی 
ــی  ــی دیموکراســی و پێشــێلکرانی ماف ــەوەی پرســی نەبوون ــۆ زه ق بوون ــەت ب ــی دەرف کێشــەی ناوک
نەتــەوەکان و ســەرکوتکرانی ئازادییــەکان لــە ئێــران پێــک بــێ و ئیــرادەی نێودەوڵەتــی هــەروەک 
لــە بــواری ناوکــی دا توانــی ئــەو ڕێژیمــە ناچــار بــە چاوخشــاندنەوە بــە سیاســەت و هەڵوێســتی 
خــۆی دا بــکا، لــەم بــوارەش دا کۆمــاری ئیســامی ناچــار بــە گۆڕینــی سیاســەت و ڕەفتــاری خــۆی بــکا. 
پێشــمان وایــه ئــەم پاشەکشــەیە ده توانــێ هەلومــەرج و دەرفــەت و بەســتێنی جۆراوجــۆری سیاســی 
بــە دوای خــۆی دا بێنــێ کــە پێویســته هێــزو الیەنــە سیاســییە ئازادیخوازەکانــی ئێــران، چ ئەوانــەی 
کــە ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری ئیســامین و، چ ئەوانــەی لــە نێوخــۆی واڵت و لــە چوارچێــوەی قانــوون و 
حاکمییەتــی ئــەو ڕێژیمــە دا بــۆ هەلومەرجێکــی سیاســیی باشــتر تێ دەکۆشــن، بــۆ وەڕێخســتنی 

خەباتێکــی بەریــن و شــێلگیرانە بیانقۆزنــەوە.



کۆنگرەی شازدە

480

ئه و ه نــده ی ده گه ڕێتــه وه ســه ر خەباتــی خەڵکــی ڕۆژهەالتــی کوردســتان و تێکۆشــانی حیزبــی 
دیموکراتــی کوردســتان لــە پێنــاوی مافــە نەتەوەییــەکان و بۆ جێگیرکردنی دیموکراســی لە ئێرانیشــدا، 
ــاوا و  ــران و ڕۆژئ ــی ئێ ــە ســەرهەڵدانی کێشــەی ناوکی ــه ر ل ــه زۆر ب ــه و خه بات ــن کــه ئ پێویســته بڵێی
تەنانــەت زۆر زووتــر لــە هاتنەســەرکاری ئــەو ڕێژیمەده ســتی پێ کــردوه. ئەگەرچــی گوشــاری 
دەرەکــی و هەڵوێســتی لێبڕاوانــەی کۆمەڵگــەی  جیهانــی لەئاســت الســارییەکانی ئــەو  ڕێژیمانــە 
ــە فاکتەرێکــی ئەرێنــی بــۆ خەباتــی ئازادیخوازانــەی خەڵکــی ڕۆژهەالتــی کوردســتان  هەمــووکات ب
 وئێــران لــه دژی ئەوڕێژیمــە زانیــوە  ودەزانیــن، بــه اڵم باوەڕمان وایە ئه وه  کــه وەدیهاتنی ئامانجەکانی  
ــه  ــه و خه بات ــی ئ ــوو شــتێك به رد ه وامی ــش هه م ــه وه پێ ــره وی خۆی ــه گ ــە ده خات ــی ئێم ــی خەڵک خەبات
ــەک  ــه،  ن ــوو به ســتێنه کانی خه بات ــه کان و هه م ــز و الیه ن ــوو هێ ــی هه م ــاوکاری و یه کگرتووی ــه ه ب

جــۆری ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی بەســەر پێوەندییەکانــی ئــەو ڕێژیمــە  و دنیــای ده ره وە  دادێــن.

کاریگه ریی بارودۆخی ئابووری و کۆمەاڵیەتی له  به ستێنی سیاسیدا
قەیرانــی ئابــووری و کێشــە کۆمەاڵیەتییــه کان هەمیشــە پێوەندییــان بــە سیاســەتەوە نیــه و ته نانــه ت 
ئــەو جــۆرە قەیرانانــە لــە واڵتانــی دێموکراتیکیشــدا ڕووده ده ن. جیاوازییهکــە ئەوەیــە کــه  لــە ئێرانــدا 
دەســەاڵت بــە شــێوەیەکی مافیایــی ســەروەت و ســامان و داهــات و دەرکەوتــی واڵتــی خســتۆته ژێــر 
ــه نێوخــۆ و هــه م بــۆ مه زنیخــوازی  چەپۆکــی خــۆی و بەمەبەســتی سیاســی هــه م بــۆ ســه رکوت ل
لــێ وەر دەگــرێ و لێپرســینه وه و چاوه دێریــی  لــه ده ره وه ی ســنووره کان کەڵکــی  و تێکــده ری 
ــه. له الیه كــی دیکــه وه، ڕاســت به هــۆی بااڵده ســتیی سیاســه ت  ــارادا نی ــه  ئ ڕاســته قینه ی خه ڵکیــش  ل
و پاوانخــوازی به ســه ر هه مــوو بواره کانــی حوکمڕانــی و ژیانــی کۆمه ڵگــه دا، ئیــداره  ی پرســه کان و 

ــه. چاره ســه ری کێشــه کان زۆربــه ی جــار بنه مــای زانســتی و کارناســانه یان نی
ــە زۆر  ــه ل ــی هاوشــێوه، کۆمەڵگایەک ــەراورد له گــەڵ زۆر واڵت ــران بەب ــەوت، ئێ ــی ن ــه داهات ــا ل جی
بــواردا پۆتانســیه لی بەرهەمــی نێوخۆیــی به هێــزه و لەســەریەک واڵتێکــی دەوڵەمەنــده. خوێنــدەوار 
ــان  ــی دەرەوە وای ــەڵ جیهان ــران لەگ ــی ئێ ــاڵوی خەڵک ــی بەرب ــران و تێکەاڵوی ــگای ئێ ــی کۆمەڵ بوون
ــڕ  ــر و پ ــوزه ران زۆرت ــی گ ــۆڕێ و پێداویســتی و پێوه ره کان ــش زۆر بگ ــۆدی ژیانی ــە م ــردووە ک ک
خەرجتــر بــن. هه ربۆیــە شــوێنەواری ڕەوانــی و تێکدەرانــەی قەیرانــی ئابــووری و بێــکاری لەســەر 

ــەوە. ــان لێ کەوتووەت ــی کۆمەاڵیەتی ی ــرە خەراپ ــی ف ــاک دەرئەنجام ــە و ت ــک و بنەماڵ خەڵ
ــه   ــه ل ــردوودا ک ــد ســاڵی ڕاب ــاوەی چەن ــش لەم ــی دارایی ــی و قەیران ــه ی نێوده وڵه ت ــۆی ئابلۆق به ه
بــواری ژیــان و گوزه رانــدا دووکه ڵه كــه ی ته نیــا چووهتــە چــاوی خەڵکــه وه، دۆخه کــه هــه ر هاتــووه 
و خراپتــر بــووه. ده ره نجامێکــی زیانبــار و نێگه تیڤــی کێشــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتیەکانیــش ئەوەیــە 
کــە لــه هه لومه رجــی ئه وتــۆدا  خەڵــک لەبــەر گرفتــی ڕۆژانــەی خۆیــان که متــر ده پڕژێنــه ســەر بــاس 
و بابەتــی سیاســی و داهاتــووی واڵت. کۆمــاری ئیســامی کــه له ڕاســتیدا بۆخــۆی خوڵقێنــەر و 
ڕێکخــەری ئــەو ســێناریۆیەیه  و مودیریه تــی ده کا، لــه به ســتێنی سیاسیشــدا ســوود لــه  دەرەنجامــی 

ــدا وه رده گــرێ. ــه کۆمه ڵگــه ی ئێران ــی ل ــاری کۆمه اڵیه ت دۆخێکــی وه هــا ناله ب
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فه زای سیاسی وجووڵه ی مەدەنی له نێوخۆی ئێران
وەزاڵەهاتــن و ناڕه زایه تیــی خەڵــک دژی کۆمــاری ئیســامی مــادام ڕێبــەر و ڕێنوێــن و ڕێکخــەری 
ئاڵوگــۆر و پاشه کشــه ی ڕێژیمیــش.  یــان ته نانــه ت  نابێتــە هــۆی ڕووخــان  لــه خۆیــه وه  نەبــێ، 
به ســه ر دوو  نــاوه وه ی واڵت  و  ده ره وه  لــه  خــوازان  گــۆڕان  یــان  ئۆپۆزیســیۆن  دابه شــبوونی 
بــه ره ی ڕیفۆرمخوازانــی نێوخــۆ و خوازیارانــی ڕووخانــی ڕێژیــم لــه ده ره وه ی واڵت وه ك تــه وه ری 
ــه ڵ  ــی کێشــه دار له گ ــێ و مشــت و مــڕی الیه نه کان ــه ملمان ســه ره کیی خۆپێناســه کردنی سیاســی ل
کۆمــاری ئیســامیی لــێ هاتــوه.  به هــۆی یه کنه گرتــن و مه یدانینه بوونــی ئۆپۆزیســیۆنی ڕووخێنــه ر، 
له ڕاســتیدا ئــه وه ی لــه گۆڕه پانــی سیاســیی ئه مــڕۆی ئێرانــدا مه تره حــه، زۆرتــر ڕیفۆرمخوازییــه کــه 
ــاره  ــه. دی ــه و خۆده رخســتی هه ی ــی جووڵ ــک کۆســپ و تەگــەرە هێشــتا ده ره تان ســەرەڕای کۆمەڵێ
ڕیفۆرمخــوازه کان یــان النیکــه م ئــه و ڕه وتــه  کــه بــه بزووتنــه وه ی ســه وز ده ناســرا، به هــۆی لــه  
حه ســردامانه وه ی ڕێبه ره کانیــان و ڕاوه دوونانــی بژارده کانیــان، ســه رباری هه مــوو هه وڵه کانیــان 
بــۆ ئــه وه ی لــه مه یدانــی قانوونیــدا ببــن بــه ئه مــری واقــع، له ڕاســتیدا ســه رکوت کــران و پرۆژه کانیــان 
لــێ پووچــه ڵ کرایــه وه. ئاڵۆزییــه ک کــه لــه ڕووبــه ڕوو بوونه وه کانــی  ئێستاشــدا بــه دی ده کــرێ 
نه بوونــی ناســنامه یه كی ڕوون بــۆ ڕێفۆرمخــوازان و ته نانــه ت به الڕێداچــوون و ده ست خســتنه 

 نێــو پرۆژه کانــی میانــه ڕه و و ڕیفۆرمخــواز له الیــه ن ناوه رۆکــی ســه ره ڕۆییه وه نیشــان ده دا.
ســەرەڕای داخــران و ده ره تانــی له ڕاده بــه ده ری به رته ســکی تێکۆشــانی مه ده نــی له ژێــر حاکمیه تــی 
کۆمــاری ئیســامیدا، کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران بــە پێــی هەلومەرج  و گونجان تێدەکۆشــن بە چاالکیی 
ــە  ــڕن. هــه ر ئێســتا ب ــەو ڕێژیمــە هەڵب ــەدژی ئ ــان ل ــی خۆی مەدەنیــی جۆراوجــۆر دەنگــی ناڕەزایەتی
ســه دان و بگــره هــه زاران کــەس لــە تێکۆشــەرانی ئــەو بــوارە بــە ژن و پیــاوه وه لــە بەندیخانەکانــی 
کۆمــاری  کــه  به ربه ســته  هه مــوو  ئــه و  و  ئه منیه تــی  که شــی  به هــۆی  دەستبەســەرن.  ڕێژیمــدا 
ئیســامی له ســه ر چاالکیــی سیاســی و مه ده نیــی دانــاون، ئه وه نــده خەبــات و چاالکیــی مەدەنییــه ش 
ــار  ــش له ســه ریه ک ناچ ــوه چــووه و چاالکانی ــی زۆره وه به ڕێ ــرس و دڵه ڕاوكێیه ک ــه ت ــراوه ب ــه ک ک
بــوون کەمتــر خــۆ لــە گوتــاری سیاســیی گــەورە بــده ن. لــه کۆمه ڵگــه ی ئه مــڕۆی ئێرانــدا نــه ک له بــه ر 
نه بوونــی وشــیاریی خەڵــک، به  ڵكــوو به هــۆی سیاســه تی ســه رکوت و نایه کگرتوویــی ئۆپۆزیســیۆن، 
کاری سیاســی و تەنانــەت چاالکیــی مەدەنییــش بەرتەســک بۆتــه وه بــۆ بازنــه ی ســنوورداری بــژارده  
و کــۆڕ و کۆمەڵــه ڕووناکبیــری و زانســتگاییه كان، و بــه ده ر لــه کاتــی »هه ڵبــژاردن« ڕه هه نــدی 

ــه کان الوازه. ــڕۆژه و جووڵ ــی پ جه ماوه ری
دیــاره ئــەو چەشــنە لــە کار و چاالکیــی مەده نــی ئەگــەر لــە کورتخایەنیشــدا مەترســییەکی جیددیــی 
لەســەر کۆمــاری ئیســامی نەبــێ، النیکــەم ئێســتا به ســتێنێکه بــۆ ئــەوەی خەڵــک لــە بێتەفاوەتــی و 
بێهیواییــدا نەمێنێتــەوە و داواکانــی خــۆی ڕووبــەڕووی ڕێژیــم بکاتــەوە. هــه ر له وکاتــه دا ئه گــه ر بێــت 
و کاری زۆرتــری له ســه ر بکــرێ و هه ماهه نــگ و به رفــراوان بکرێتــه وه، ده توانــێ ببێتــه بوارێــک بــۆ 
تەمرینــی کاری هاوبــەش. لەبــەر ئــەوەی ئۆپۆزیســیۆنی ڕووخانخــواز تــا ئێســتا بــه و جۆره ی شــیاوه 
نه یتوانیــوه خــۆی له گــه ڵ ئــه و جــۆره خه باتــه ڕێــک بخــا، نابــێ پێمــان ســه یر بــێ کــه عونســوره کانی 
ڕه وتــی ئیســاحته ڵه بی و میانــه ڕه و لــه نێوخــۆی واڵت ببنــه ڕێکخــەر و ڕێنوێنــی ئــەو چهشــنە کار 
ــک  ــۆ خەڵ ــی گــه وره ن ب ــا ده رفه ت ــه تەنی ــدا ک ــی هه ڵبژاردن ــه مه وعیده کان ــی ل و تێکۆشــانانه. به تایبه ت
و هەنــدێ الیــەن کــه ســه ره ڕای هه مــوو به ربه ســته کان بتوانــن بــۆ خســتنه ڕووی مه به ســت و داوا 
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سیاســییه کانی خۆیــان بیقۆزنــەوە و ته نانــه ت بەجۆرێــک لــە دژی ڕێژیــم کەڵکــی لێ وەربگــرن. 
ــی دوو جه مســه ری بن ئاژۆخــواز و  ــارە کۆمــاری ئیســامی تێدەکۆشــێ له ســه ر به ســتێنی بوون دی
ئیســاحته ڵه ب ومیانــه ڕه وه کان به شــداریی خه ڵــک لــه هه ڵبژاردنــدا و خووگرتنــی کۆمه ڵگــه ی ئێــران 
بــه  هه ڵبژاردنــه کان بــۆ مه به ســتی خــۆی بــه کار ببــا و بــه جیهانیــش نیشــان بــدا کــه لــه ئێرانــدا 

ــه. ــداره ی واڵت هه ی ــه ت له ســه ر ئی ڕه قاب
هه ڵبژاردنــی ســه رکۆماری لــه جۆزه ردانــی 1٣٩2دا کــه هاتنه ســه رکاری حه ســه ن ڕووحانیــی 
لێ که وتــه وه دواییــن نموونــه ی ئــه و مه یدانــه وه ک به ســتێنێک بــۆ ده ربڕینــی ناڕه زایه تیــی خه ڵــک و 
تاقیکردنه وه یه کیــش بــۆ چۆنیه تیــی مامه ڵــه له گــه ڵ به ســتێنێکی وه هابــوو. حیزبــی ئێمــه له گــه ڵ ئــه وه ی 
ئــه و کاتــه داوای به شــداری لــه  هه ڵبژاردنــی نەکــرد، بــه اڵم پــاش هه ڵبــژاردن ئاکامگیریــی ڕه ســمیی لــه 
ئه نجامــی ئــه و هه ڵبژاردنــه  کــرد و بــه ڕیفراندۆمێکــی واتــاداری خه ڵــک بــه دژی ناوکــی ســه ره ڕۆیی 
ــه کۆمــاری ئیســامیدا لێک دایــه وه. حاشــای لێناکــرێ کــه به بــێ تاکتیــک گۆڕینــی ڕێبه ریــی نیــزام  ل
ــدرا. بــه اڵم ئــه و  ئــه و ئه نجامــه  کــه به پێچه وانــه ی هه ڵبژاردنه کــه ی پێشــوو نه گــۆڕدرا، ڕانه ده گه یه ن
ــه ره وڕوو  ــه  ب ــۆ ب ــه که مه کانیــش ب ــه ده رفه ت ــه وێ ل ــدا ده یان ــه  نێوخــۆی ئێران ــک ل ــه کــه خه ڵ واقعیه ت
بوونــه وه  ده گــه ڵ ڕێژیــم و مه تره حکردنــی ویســت و ئاره زووه کانیــان که ڵــك وه ربگــرن، نابــێ 
ــه سیاســه ته کانی  ــن ل ــردوودا ڕه خنه گرت ــه دوو ســاڵی ڕاب ــه ل ــه وه  ک ــه ڵ ئ ــێ. له گ ــه ر چــاو ون ب له ب
نێوخۆییــدا  به ســتێنی  لــه  به ڵێنانــه ی  ئــه و  نه گه یاندنــی النیکه مــی  به جــێ  و  ده وڵه تــی ڕووحانــی 
لــه  بــە به شــێک  بــوون  و به تایبه تــی له پێوه نــدی له گــه ڵ مافــی پێکهاتــه  نه ته وه ییه کانــی ئێرانــدا 
ئه ده بیاتــی سیاســیی حیزبــی ئێمــه، ئێســتاش لــه و باوه ڕه دایــن کــه هێزێکــی به رپرســیار بیهــه وێ بــه 
کۆمه ڵگــه ی نێوخــۆی ئێــران وه ســڵ بێتــه وه و النیکه مــی کاریگه ریــی له ســه ر بــاس و خواســه کانی 
نێــو فــه زای سیاســیی نێوخــۆ هه بــێ نابــێ نــه له پێوه نــدی له گــه ڵ ماهیه تــی کۆمــاری ئیســامی 
و مه ڕامــی کاربه ده ســتانی ئــه و ڕێژیمــه دا دوچــاری گومــان بــێ  و نــه لــه  ترســی شــه رعیه ت 
به خشــین بــه نیزامیــش به رخــوردی کلیشــه یی بــه بوارێکــی وه ک بــواری هه ڵبــژاردن )ته نانــه ت 
ئه گــه ر نادیموکراتیکیــش بــێ( بــکا. گرینــگ ئه وه یــه لــه هه مــوو به ســتێنه کان بــۆ هێنانه مه یدانــی 

ــرێ. ــک وه ربگی ــم که ڵ ــه وه  ده گــه ڵ ڕێژی ــه ره وڕوو بوون ــك و ب خه ڵ

ئۆپۆزیسیونی ئێران
ــوو کــە  ــا ئێســتا ئۆپۆزیســیۆنێکی یەکگرت ــزام، به داخــه وه ت ــان ده ره وه ی نی ــه  ده ره وه ی  واڵت ی ل
ــد  ــە. هەرچەن ــارادا نی ــەوە له ئ ــۆ بکات ــە دەوری خــۆی ک ــک ل ــو خەڵ ــل و ئاڵترناتی ــێ وەک بەدی بتوان
مێــژووی حیزبایەتــی لــە ئێرانــدا زۆر کۆنــە، بــەاڵم ئەزموونــی کاری دێموکراتیــک و فەرهەنگــی 
بەیەکــەوە کارکــردن و لەگــەڵ  یەکتــر حاوانــەوە زۆر الوازە. به هــۆی به رده وامیــی کۆمه ڵێــک کێشــه 
ــدی  ــه کان چ له پێوه ن ــی بۆچوون ــک  دووربوون ــه ر لێ ــا له ب ــری و سیاســی و هه روه ه ــی فیک و ناکۆکی
ئێــران  ئه مــڕۆی  له گــه ڵ ڕێژیــم و پرســه سیاســییه کانی  له گــه ڵ شــێوه کانی خه بــات و مامه ڵــه 
و  دژبــەران  ئیســامی،  ئه لترناتیڤــی کۆمــاری  نێوه رۆکــی  و  له گــه ڵ سروشــت  له پێوه نــدی  و چ 
ڕەخنەگرانــی ڕێژیــم لــە نێوخــۆ و دەرەوە زۆر زیاتــر لــه وه کــه لــه پلورالیزمــی سیاســی چــاوه ڕوان 

ــان. ده کــرێ پــه رش و بــاڵو و نالێــک و ناتەب
ــه   ــێ هاتوویی ــه  و کارل ــه هه لومه رجــی ئێســتادا ئ له الیه كــی دیکــه وه، ئۆپۆزیســێۆنی سه راســه ری ل
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ئۆپۆزیســیۆنی  کارکــردی  پێویســته.  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  ڕێکخســتنی  بــۆ  نیــه  کــه   مه یدانییــه ی 
ــی  ــه واقعییه ته کان ــڕاو ل ــی مه جــازی و داب ــی ڕایه ڵه یه  ک ــر حاڵه  ت سه راســه ریی ده ره وه ی واڵت زۆرت
نێــو کۆمه ڵگــه ی به خــۆوه گرتــوه. ئــه م دۆخــه ناله بــاره ی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران کــه دژبه رانــی 
کۆمــاری ئیســامیی له گــه ڵ ئاســته نگی گــه وره  ڕووبه ڕووکردۆتــه وه، بووەتــە هــۆی ئــەوە کــە 
کۆمەڵگــه ی نێودەوڵەتییــش ئــەو ئۆپۆزیســیۆنە بێســەر و ئادرەســە بەجیــددی وەرنەگــرێ. حاشــای 
لێناکــرێ کــه نه بوونــی ئۆپۆزیســیۆنێك کــه وه ک ئالترناتیڤــی کۆمــاری ئیســامی هــه م متمانــه ی 
بتوانــێ حیســابی  نێوده وڵه تییــش  هــه م کۆمه ڵگــه ی  بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ و  ئێــران  خه ڵکــی 

له ســه ر بــکا، هۆیەکــی ســه ره کیی مانــه وه ی کۆمــاری ئیســامییه.

کوردستان
کورد به گشتی

ــه کێشــه ی ئیســرائیل و فه له ســتین پێناســه ناکــرێ  ــا ب ــی نێوه ڕاســت وه ک جــاران ته نی ڕۆژهه اڵت
و لەنێــو ئــەو هه مــوو تونــدڕه وی و دابه شــبوون و ئاڵۆزییانــه دا کــه ئاماژه مــان پێکــردن، ئــه وه تەنیــا 
کــوردە کــه له گــه ڵ ئــه وه ی بــه ناچــاری که وتۆتــه نێــو جه رگــه ی ئــه و ئاڵۆزییانــه وه، هــه وڵ ده دا وه ک 
ــدا  ــی خۆی ــە ڕه واکان ــی ماف ــەدوای وه دیهێنان ــی ب ــی و فیرقه ی ــە شــەڕی ئایین ــه دوور ل ــه ک ب نه ته وه ی

بگــه رێ و هــه وڵ بــدا ئه منیه تــی خــۆی و ئایینــده ی نه وه کانــی ده ســته به ر بــکا.
ئاشــکرایه  کــه   ده ســکه وته کانی تــا ئێســتای کــورد پێــش هه مــوو شــتێک به رهه مــی خه بــات و 
یــان  چــاک  بــه  هه لومه رجیــش  لێناکــرێ  بــه اڵم حاشــای  ڕۆڵــه  خه باتگێڕه کانیه تــی.  به رخۆدانــی 
خــراپ نه خشــی لــه دۆخــی ئێســتای کــورددا هه یــه  و زۆرجــار قۆســتنه وه ی هه لومــه رج و ڕه خســانی 
ــه و هه لومه رجــه  ــووه.  ئ ــه و ده ســکه وتانه دا هه ب ــی ئ ــه وه دیهاتن ــه  سیاســییه کان نه خشــیان ل ده رفه ت
نوێیــه ش کــه به تایبه تــی پــاش قه یرانــی ســووریه و شــه ڕی داعــش لــه ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا 
پێــک هاتــوه ، بۆتــه هــۆی ئــه وه کــه ئەگــەر کــورد لــە نەخشــەی سیاســەتی جیهانیــدا هێشــتا نه بۆتــه 
فاکته رێکــی به رچــاو و شــوێندانه ر، لــە نەخشــەی ڕووداو و ئاڵوگۆڕه کانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا 
دیاردەیەکــی بەرچــاوی سیاســی و ســەربازی و ئەکتەرێکــی ئەمــری واقیعیــی ناوچەکــە بــێ. ئــه وه 
کــه ئه مــڕۆ کــورد وه ک پارتنێرێکــی جێگــه ی متمانــه و فاکته رێکــی بــه کار لــه شــه ڕی دژی تێرۆریــزم 
دانــی  جیهانیــدا  و  ناوچه یــی  ئه منیه تــی  ده ســته به رکردنی  گشــتیی  خانــه ی  لــه  و  تونــدڕه وی  و 
پێدانــراوه و بۆتــه مایــه ی پشــتیوانیی سیاســی و ســه ربازیی به رچــاو و ده ســکه وتێکی گه وره یــه 
و لــه هــه ردوو ئاســتی ناوچه یــی و جیهانیــدا کۆمەڵێــک پارامێتــری نوێــی هێناوه تــه نێــو موعادالتــی 
ــاش و خــراپ  ــه ب ــه کــورده وه. ئاڵوگــۆڕه سیاســییه کانی ئه مــڕۆی ناوچــه ب ــدار ب سیاســیی پێوه ندی
نــه ک هــه ر شــوێنه واریان له ســه ر داهاتــووی سیاســیی کوردیــش ده بــێ، به ڵکــوو ئه گــه ر کــورد 
ژیرانــه و یه كگرتــوو بجووڵێتــه وه، بۆخۆیشــی ده توانــێ وه ک هۆکارێکــی ڕه وت به خشــین بــه به شــێک 

ــکا. ــێ کار ب ــه دا ب ــه و نه ته وه  ی ــی ئ ــی درێژخایه ن ــە  به رژه وه ندی ــه و جــۆره کــه ل ــه ب ــه و ئاڵوگۆڕان ل
ئه مــڕۆ لــه ســایه ی خۆڕاگــری و به ربه ره کانیــی کــورد لــەدژی داعشــدا پرســتیژ و پێگه یه کــی 
زۆر بــاش بــۆ کــورد لــە ئاســتی جیهانــدا پێک هاتــوه، نــه ک هــه ر پێشــمه رگه بۆتــه ســه مبولی هــه ره 
و  پێکه وه ژیــان  مۆدێلــی  به ڵکــوو  تێرۆریــزم،  له گــه ڵ  مه یدانــی  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی  به رچــاوی 
ــێ ده كــرێ.  ــه ی ناوچه کــه چــاوی ل جه  هانبینیــی کورده کانیــش وه ک ئه زمــوون و دیارده یه کــی تاقان
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ــه دا  ــه و گه ل ــه واوی مێــژووی ئ ــه ت ــدا بــۆ کــورد بــه دی ده کــرێ ل ــه جیهان الیه نگرییــه ک کــه ئه مــڕۆ ل
له پێنــاوی  به رپرســیارانه  و  ژیرانــه   کوردییــه كان  الیه نــه  هه مــوو  خۆیه تــی  جێــی  و  بێ وێنه یــه 

به رژه وه ندیــی هاوبه شــی هه مــوو نه تــه وه ی کــورددا که ڵکــی لــێ وه رگــرن.
ئــه و هه لومه رجــه نوێیــه ی ناوچــه جیــا لــه وه کــه ده توانــێ ســه رچاوه ی کۆمه ڵێــک مه ترســیی 
نوێــش بــۆ ســه ر کــورد بــێ، لــه خوردکردنــه وه ی جێگــه  و پێگــه ی هــه ر کام له پارچه کانی کوردســتان 
کۆمه ڵێــک  هه ڵگــری  کوردیشــدا  بزووتنــه وه ی  نێوخۆییه کانــی  پێوه ندییــه  له گــه ڵ  له پێوه نــدی  و 
که موکوڕییــه . جیــا لــه وه کــه هه مــوو به شــه کانی کوردســتان وه ك یــه ک لــه و پانۆڕامــا نوێیــه ی 
ناوچــه دا چــاالک و دانپێدانــراو نیــن و به شــی ســه ره کیی ئــه و بایــه خ دانــه  بــه ڕۆڵــی کــورد به پلــه ی 
له پێوه نــدی  جیهانییــه كان  و  هه رێمــی  دابه شــبوونه  ده گرێتــه وه،  کوردســتان  باشــووری  یه کــه م 
له گــه ڵ قه یرانــی ئێســتای ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا بــه سیاســه ت و ئاقــاری به شــێک لــه هێــزه 
کوردییه کانیشــه وه دیــاره. ئه مــڕۆ هــه ر لــه و کاتــه دا کــه بــه بــه راورد له گــه ڵ ســااڵنی پێشــووتر هــه ل 
و ده رفه تــی له بــار بــۆ بردنــه  پێشــی پرســی کــورد له گۆڕێدایــه، بــه اڵم نیگه رانییــش لــه دابه شــبوونی 
هێــز و الیه نــه کوردییــه کان لــه په راوێــزی ملمانــه ی نێــوان هێــزه ناوچه ییه کانــدا و به رده وامیــی 
زێهنیه تــی یه كتــر قبــووڵ  نه کــردن و هێژێمۆنــی  خوازیــی ئــه م الیــه ن و ئــه و الیــه ن زیــادی کــردوه.
ــه ڕابــردوودا  ــه وه کــه ل ــاره به خۆشــییه وه پێوه ندییــه نێوخۆییه کانــی بزوتنــه وه ی کــورد زۆر ل دی
بــه دی ده کــرا باشــتره و کۆمه ڵێــک دیــارده ی دزێــو لــه و بــواره دا تــا ئاســتی خاشــه بڕبوون دابه زیــون. 
ــه  ســه رده می  ــه اڵوی ل ــدی و تێک ــه وه ی هاتوچــۆ و پێوه ن ــۆی ئاســانتر بوون ــه وه به ه ــی دیک له الیه ک
ئــه وڕۆدا و لــه ســایه ی گۆڕانــه سیاســییه کاندا، پێناســەی هاوبەشــی نەتەوەیــی کــورد و هاوپێوه ندیــی 
سیاســیی ڕۆڵه کانــی ئــه و گه لــه نــه ک هــه ر لــە کزیــی نــەداوە، به ڵکــوو هه تــا هاتــوه به هێزتــر بــووه.

هــه ر له وکاتــه دا ئەزموونــی دەیــان ســاڵەی خەبــات و حیزبایەتــی و مامەڵــەی پارچــەکان و 
ــاوازی کــوردی هــه ر پارچه یه کــی  ــی جی ــی سیاســی و حقووقی ــر، مه وقعیه ت ــەکان لەگــه ڵ یەکت حیزب
کۆمەڵــگای  مامەڵــەی  و  یەکتــر،  لە چــاو  بەشــەکان  جیــاوازی  سیاســیی  ڕه وتــی  و  کوردســتان 
نێودەوڵەتــی لەگــەڵ هــەر پارچه یــه ی کوردســتان بــە پێــی بــاری پێوه ندییــه کان لەگــەڵ ئــه و واڵتــه دا 
کــە  ئــەوە  هــۆی  بوونەتــە  دیکــە  فاکتــه ری  لێ هه ڵکه وتــوه و زۆر  پارچه کــه ی کوردســتانی  کــه 
ــه ،  ــه چاره ســه ری کێشــه ی سیاســیی ئێم ــه ک ــه نی ــه و مانای ــه ب ــی ئێم پێناســه ی هاوبه شــی نه ته وه ی
هاوبــه ش و وه ک یــه ک و یــان ته نانــه ت هــاوکات بــێ. دابەشــبوونی کوردســتان بەســەر چەنــد واڵتــدا 
ــاوازی  ــه دا و فه رهه نگــی سیاســیی جی ــه و پارچان ــه هــه ر کام ل ــاوازی پرســی کــورد ل و ئاقــاری جی
نێــوان ئــه  و واڵتانــه ی کوردیــان به ســه ردا دابــه ش بــووه، پرســی کــوردی لــه هــه ر پارچه یه کــی 
ــەت  ــاوه. تەنان ــه دا دان ــە و پارچه ی ــەت ب ــه ر  ڕێگاچــارەی جۆراوجــۆر و تایب ــه به رامب کوردســتاندا ل
جوغرافیــای سیاســیی کوردســتان وایکــردووە کــە حیزبەکانــی کــورد بــۆ بەردەوامیــی خەباتــی 
چەکــداری و سیاســیی خۆیــان پێوه ندیــی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆیان لەگــەڵ ده وڵه تانــی دیکــه ی 
حاکــم به ســه ر کوردســتاندا هه بــێ. ئــەو دەوڵەتانــەش لــە یــەک کاتــدا خۆیــان وه ك دۆســتی به شــێك 
لــه کــورد و وه ك دوژمنــی به شــێكی دیکــه ی کــورد ده رخســتوه. سروشــت و ناوه ڕۆکــی ئــه و 
پێوه ندییانــه ش لــه ڕوانگــه ی جۆربه جــۆره وه قه زاوه تــی له ســه ر کــراوه. هێندێــک کــه س بــه شــتێکی 
ــه وه ســه یری ده کــه ن. ــه گومــان و و دڕدۆنگیی پێویســت و سروشــتیی داده نێــن و زۆر که ســیش ب
حاشــای لــێ ناکــرێ کــه دابه شــبوونی کوردســتان به رژه وه ندیــی جۆراوجــۆری له نێــو خــودی 
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هێــزه  لــه  هــه رکام  ته نانــه ت  یــان  کوردســتان  پارچه یه کــی  هــه ر  و  کــردوه  دروســت  کــورددا 
ســه ره کییه کانی ئــه و پارچانــه خوێندنــه وه ی خۆیــان لــه و به رژه وه ندی یانــه و به گشــتی لــه ئایینــده ی 
مه ســه له ی کــورد هه یــه. بــه اڵم هــه ر لــه و کاتــه دا کــه ده بــێ هــه ر پارچه یه کــی کوردســتان بۆخــۆی 
ــکا،  ــم ب ــی خــۆی ته نزی ــدای خه بات ــکا و بۆخۆیشــی ئاجێن ــی خــۆی ب ــی به رژه وه ندیه کان نوێنه رایه تی
هــه ق وایــه هه مــوو کــورد پێکــه وه ئــه و قابلیه تــه لــه خۆیــدا پێــک بێنــێ کــه له ســه ر هێندێــک ڕێــکار یــان 
النیکــه م پره نســیپ هــه م له بــواری پێوه ندییــه نێوخۆییه کانــی بزوتنــه وه ی کــورد و پێوه نــدی له گــه ڵ 
ــاره ی چۆنیه تیــی بردنه پێشــی مه ســه له ی کــورد  ده وڵه تانــی حاکــم به ســه ر کوردســتاندا و هــه م له ب
له گــه ڵ  له پێوه نــدی  بکــه ون. دواتــر  ئاســتی ده ره کیــدا ڕێــک  لــه  یه کده ســت  وه ک مه ســه له یه کی 
دۆخــی کــورد لــه پارچــه  جۆراوجۆره کانــی کوردســتاندا بــه شــێوه ی کۆنکرێــت ده گه ڕێینــه وه ســه ر 

ــووس ســازه. ــی ئێمــه گرینــگ و چاره ن ــری خه بات ــۆ هه ســتانه وه ی زیات ــه کــه ب ــه و بابه ت ئ

دۆخی کورد له هه ر کام له پارچه كانی کوردستان
گه لــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان به شــێکه لــه نه تــه وه ی کــورد، بــه اڵم له بــه ر ئــه وه ی ئــه رک 
ــران،  ــه ئێ ــی کــورد ل ــاو ویســت و ئامانجه کان ــات له پێن ــه خه ب ــه ل و ڕیســاله تی ئێمــه له پێشــدا بریتیی
ــه وه.  ــران ده ده ین ــه ئێ ــورد ل ــی کوردســتان و پرســی ک ــه بارودۆخــی ڕۆژهه اڵت ــک ل ســه ره تا ئاوڕێ
پاشــان هه ڵســه نگاندنی بارودۆخــی کــورد لــه هــه ر کام لــه  پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتاندا به پێــی 
ڕابــردووی هاتنه گــۆڕ و چوونه پێشــی پرســی کــورد و ڕاده ی پێوه نــدی و کاریگه رییــان له ســه ر 

پرســی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان ڕیــز ده كه یــن.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

بــە لەبەرچاوگرتنــی ڕابــردووی دوورودرێــژی خه باتــی کــورد له ئێران و مانەوەی ســه رکردایه تیی 
حیزبــە کوردییــه کان لــه نزیــک مه یدانــی ئه ســڵیی خه بــات، بزووتنــه وه ی کــوردی ڕۆژهــه اڵت بــه 
بــه راورد له گــه ڵ ئــه و دۆخــه ی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی کــه باســمان کــرد، پێگەیەکــی باشــتری هەیــە. 
بــه اڵم له الیــه ك پــه رش و بــاڵوی و قەیرانــی وتــار و ڕێــکاری هاوبــەش وەک پەتایەکــی فەرهەنگــی 
ئێــران به رۆکــی حیزبــە کوردییەکانیشــی گرتــوه و له الیه کــی دیکه شــه وه سیاســه تی  سیاســیی 
ســه رکوت و داخرانــی چه نــد قاتــی ڕێژیــم ده رهــه ق بــه کوردســتان و هه لومه رجێکــی ناوچه یــی 
ــه وه ی  ــۆ ئ ــۆکارن ب ــوو ه ــه وه، هه م ــی به رته ســک کردۆت ــه كوردییه كان ــۆڕی حیزب ــی مان ــه مه یدان ک
پرســی کــوردی ڕۆژهــه اڵت ئه مــڕۆ لــه دۆخێکــی دڵخــواز و جێــگای ڕه زامه ندیــدا نه بــێ و پێویســته 

بــه ژیــری و شــێلگیرییه وه بیــر لــه چوونــه ده ر لــه و وه زعییه تــه بکرێتــه وه.

پێگەی کورد لە ئێران
دووره دیمه نــی  ئاســتەنگه كانی  و  ئێــران  لــه  کــورد  پرســی  سروشــتی  لــه  بمانــه وێ  ئه گــه ر 
چارەســەری ئــه و پرســه تێ بگەیــن و واقعبینانــه بەرچاوڕوونــی بــۆ سیاســەت و ســتراتژیمان لــه و 
پێوه ندییــه دا دروســت بکه یــن، پێویســتە ئــەو ڕاســتییە قبوڵبکەیــن کــە بــه بــه راورد له گــه ڵ پارچه کانــی 
دیکــه ی کوردســتان، مه ســه له ی کــورد لــه ئێــران له گــه ڵ کۆمه ڵێــک کۆســپ و ته گــه ره ی تایبــه ت 
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ــک  ــا یه كێ ــاری ئیســامی ته نی ــه کۆم ــه  )ک ــه و الیه نان ــزی ئ ــه ڵ تێ ــه له گ ــه. ئێم ــه خــۆی به ره وڕووی ب
له وانــه( نییــن کــه بــه و چــاوه ی لــه مه ســه له ی کــورد لــه واڵتانــی دیکــه  ده ڕوانــن، بــه و چــاوه ش 
لــه مه ســه له ی کــورد لــه ئێــران ناڕوانــن و جیاوازیــی بنه ڕه تــی له نێــوان مه ســه له ی کــورد لــه 
ئێــران و مه ســه له ی کــورد لــه واڵتانــی دیکــه  داده نێــن. بــه بــاوه ڕی ئێمــه، چ به هــۆی هاونه تــه وه 
ــان، پێویســته  ــه ری و شــوێندانه ریی نێوانی ــۆی کاریگ ــوو پارچــه کان و چ به ه ــوردی هه م ــی ک بوون
ــرێ.  ــاوی لێ بک ــی بنده ســت و دابه شــبوو چ ــری نه ته وه یه ک ــورد وه ک پرســی یه کانگی مه ســه له ی ک
هــه ر لــه و کاتــه دا ناتوانیــن حاشــاش لــه وه بکه  یــن کــه هاوکێشــه ی دێموگرافــی و پێوه ندیــی مێژوویــی 
ــه دۆخێکــی  ــه چــاو پارچه کانــی دیکــه  ل ــه ئێــران ل و جێگــه و پێگــه ی سیاســی و حقووقیــی کــورد ل
جیــاواز و به داخــه وه ســه ختتردایه.  یه کــه م، ڕابــردووی کۆنــی دەســەاڵتداری لــە ئێــران بــه  بــه راورد 
له گــه ڵ ده وڵه تانــی تــری حاکــم به ســه ر کوردســتاندا کــه لــه شــکڵی ئێســتایاندا تازه تــرن، پاشــخانێکی 
ئاســانتری بــۆ حوکمڕانــی به ســه ر کوردســتاندا لــه تــاران به جــێ هێشــتوه. دووه م، ئه گــه ر لــه 
تورکیــه و عیــراق و ســووریه پرســی پێکــه وه ژیــان ده كه وێتــه خانــه ی پێوه ندییه کانــی نێــوان ته نیــا 
دوو نه تــه وه وه  ، لــه ئێــران چارەســەری کێشــەی کــورد ده کەوێتــە نێــو بازنــەی کێشــە و ئاڵۆزییەکــی 
بەربــاڵو و ناڕێکــی چەنــد نەتــەوە کــە مــه رج نیــه هه موویــان وه ك کــورد مامه ڵــه له گــه ڵ تــاران 
ــه و جــۆره ی  ــا ئێســتاش ب ــی ســه ده ی بیســته م و ت بکــەن. ســێهه م، هه لومه رجــی سیاســی به درێژای
بــۆ پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتان هه ڵگــری بــوار و ده رفــه ت بــووه، بــۆ کــورد لــه ئێــران ئه وه نــده 

نه ڕه خســاندوه. ده رفه تــی 
ســه رباری خه بــات و فیداکاریــی بێ پســانه وه ی خه باتگێڕانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، به درێژایــی 
ســه ده ی بیســته م ته نیــا دوو جــار ئاڵوگــۆڕی سیاســیی ئه وتــۆ هاتۆتــه پیــش کــه کــورد توانیبیتــی بــه 
به رژه وه ندیــی خــۆی بیقۆزێتــه وه. یەکــەم دەرفــەت بــەدوای شــەڕی دووهەمــی جیهانــی دا بــوو کــە 
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات و کۆمــاری کوردســتانی لێ کەوتــەوە ودووهــەم دەرفەتیــش له پــاش 
ئینقابــی ئێــران هاتــه پێــش کــە بووژانــەوەی حیــزب و دەســپێکی قۆناغێکــی دیکــه ی خه باتــی بــه دوادا 
ــا  ــه به ته نی ــادا ک ــێ ن ــه ی پ ــه و ده ره تان ــدا ئ ــە ئێران ــورد ل ــەی ک ــه داهاتووشــدا پێگ ــڕۆ و ل ــات. ئه م ه
ئاڵوگــۆڕی گــه وره لــه ئاســتی سه راســه ریدا بخوڵقێنــێ. گرینــگ ئه وه یــه ئه وه نــده ی ده گه ڕێتــه وه 
ســه ر کــورد، بۆخــۆی و له پێوه نــدی له گــه ڵ خۆیــدا یارمه تــی بــه ده رفــه ت  خوڵقانــدن بــکا و ئه گه ریــش 
ــدا،  ــی گۆڕانێــک ڕووی ــی هه لومه رجــی ناوچه ی ــه ر ڕووناکی ــی له ب ــران به تایبه ت ــه ئاســتی هه مــوو ئێ ل
ئه وه نــده  خــۆی بــۆ ئامــاده  کردبــێ کــه وه ک جاره کانــی پێشــوو به ســه ریدا نه کــه وێ و دیســان 

ــێ. ــدی نادڵخــوازی یارییه کــه نه ب ــی قه واعی ــه قبووڵ ــوور ب مه جب
له ســه ر  هــه روا  بــێ(  ده وڵه تێــک  )هــه ر  تــاران  لــه   ناوه نــدی  ده وڵه تــی  سیاســه تی  له حاڵێــک دا 
حاشــاکردن لــه  بوونــی نه تــه وه ی کــورد لــه  ئێــران و مافــه  ڕه واکانــی بــه رده وام بــێ، ئێمــه  به هه قــی 
بێ ئه ماوئــه والی خه ڵکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانی ده زانیــن لــه  ده رفه تــی گونجــاودا ڕاپرســیی 
مرۆڤایه تیــی  گشــتیی  بیــروڕای  و  یه کگرتــووه کان  نه تــه وه   ڕێکخــراوی  پشــتیوانیی  بــه   گشــتی 
پێشــکه وتوو له ســه ر چاره نووســی کــورد لــه م به شــه ی کوردســتان دا وه ڕێ بخــاو بڕیــار بــدا.

پێناسه ی جۆغرافیایی ڕۆژهه اڵتی کوردستان، پێوه ندیی کورد و تورکی ئازه ری
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پرســی  پێ بکه یــن،  ئاماژه یــان  لێــره دا  پێویســته   پێکهاته ییانــه ی  پرســه  لــه و  دیکــه  یه كێکــی 
به ریه ک که وتنــی  و  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  جوغرافیایــی  چوارچێــوه ی  و  واڵت  دابه شــکردنی 
به رژه وه ندییه کانــی نێــوان کــورد و پێکهاته کانــی دیکــه ی ئێــران لــه ســۆنگه ی ئــه م دابه شــکردنه وه یه.
ــی  ــه وه ی له ســه ر بنه مــای ویســت و ناســنامه ی نه ته وه ی ــی ئ ــران له جیات ــی ئێ دابه شــکردنی ئیداری
پێکهاته کانــی ئێــران بــێ، بــه هــۆکاری ئیــداری پاســاو دراوه و له ڕاســتیدا مه به ســتی ســه ره کیی 
ــی بەســەر  ــک نه ته وه کان ــە جۆرێ ــدا ســنووری ئوســتانه کان ب ــه ئێران ــووه. ل ــی ب سیاســی و ئه منیه ت
پارێزگاکانــدا دابــەش کــردوه کــە بــە کەمڕەنــگ کردنــەوەی پێناســەی قەومیــی ئــەوان نەتەوەیەکــی 
واحیــد بــە پێناســەیەکی ئێرانــی دروســت بکــرێ. له بــاره ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، بــه دانانــی نــاوی 
»کوردســتان« له ســه ر ته نیــا یه كێــک لــه ئوســتانه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان )ئوســتانی ســنه( و 
ــاوی ئازه ربایجــان،  ــه ئوســتانێکدا به ن ــی کوردســتان ل ــه وه ی به شــێکی به رچــاوی ناوچه کان جێکردن
دەوڵەتــی ناوەنــدی ویســتوویه تی هــه م ناســنامه ی کــوردی لــه پێناســه ی ئیداریــی ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتاندا به رته ســک و بچــووک بکاتــه وه و هــه م بــه چه شــنێک الیه نێکــی دیکــه ی نه ته وه یــی 

)لێــره دا ئازه رییــه کان( بکاتــه هاوبه شــی سیاســه تی به که مگرتــن و قه ڵســه گێڕان لــه کــورد.
تورکــه  ئازەرییــەکان لــە ئاســتی سه راســه ریدا به درێژایــی مێــژووی ئێــران بەشــداری دەســەاڵتی 
ئایینــی، ئابــووری، ســەربازی و سیاســی بــوون و لە ســه ر خاکــی کوردســتانیش، لــه ئوســتانی ورمــێ 
و لــه زۆر شــوێنی دیکــە فه رمانڕەواییــان بەســەر کوردیشــدا کــردوە و ته نانــه ت لــە کێشــەی ئێمــە 
لەگــەڵ ناوەنــد بــۆ بەرژەوەندیــی ئێســتا و داهاتــووی خۆیــان کەڵکیــان وه رگرتــوه. به له به رچاوگرتنــی 
قورســایی دێمۆگڕافیــی ئازه رییــه کان و ڕۆڵــی مێژوویی یــان لــه خه بــات بــۆ دێموکڕاســی لــه ئێرانــدا، 
ــه ی  ــه و کات ــازه ری )چ ئ ــورد و ئ ــوان ک ــی نێ ــردووی پێوه ندییه کان ــی ڕاب ــا به له به رچاوبوون هه روه ه
دۆســت و هاوپه یمــان بــوون و چ ئــه و کاتــه ی گــرژی که وتۆتــه نێوانیانــه وه( سیاســه تی ئێمــه 
ــدان بــۆ هــاوکاری و هاوخه باتــی  پته وکردنــی بنه ماکانــی پێکه وه ژیانــی به ئاشــتی و برایانــه و هه وڵ
ــه دژی هه رچه شــنه  ــه دا ک ــه هه رله وکات ــه ش و هاوشــێوه کانمانه. ئێم ــی ئامانجــه هاوب ــۆ وه دیهێنان ب
گرینگــه ی  نه تــه وه  دوو  ئــه و  نێــوان  مامه ڵــه ی  و  له پێوه نــدی  ده مارگرژییــه ک  و  ناکۆکی نانــه وه 
ئێراندایــن، له ســه ر ئــه و باوه ڕه یــن کــه ئــه وه مــاف و ئه رکــی هــه ره سروشــتیی الیــه ن و بژارده کانــی 
کــورده کــه بــه ڕێــگای جۆراوجــۆری سیاســی و مه ده نــی بــۆ پاراســتن و ڕاســتکردنه وه ی ناســنامه ی 
ئێتنیکیــی ئــه و ســه رزه مینانه  کار بکــه ن کــه لــه ڕووی مێژووییــه وه به شــێکن لــه خاکــی کوردســتان.

سیاســه تی دێموگرافــی و ڕاگواســتن و لێکدانــی قه ومــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان وای لــە 
بارودۆخەکــە کــردوە کــە تــا ئێســتاش دیاریکردنــی ســنووری جۆغرافیایــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
لــە دەرەوە و  هــه ر حیــزب و الیەنــە سیاســی و مەده نییــه کان  نــەک  نه بــێ.   ئاســان  کارێكــی 
نێوخــۆی واڵت نەیانتوانیــوە له  پێوه نــدی له گــه ڵ ســنووره کانی خاکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان دا 
بەرچاوڕوونــی و ڕێنوێنیــی هاوبەشــیان هەبــێ، به ڵکــوو ئــه م پرســه هه تــا ئێســتا بــه  جیــددی بیریشــی 
لــێ نه کراوه تــه وه. ئه مــه لــه چه شــنی ئــه و پرســه گرینــگ و درێژخایه نانه یــه کــه پێویســته الیــه ن و 
بژارده کانــی کــورد پێکــه وه کاری له ســه ر بکــه ن بــۆ ئــه وه ی هــه م بــه به رچاوڕوونییه کــی باشــتره وه 
لــه ئێســتای سیاســه تی کــوردی لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان ڕووبــه ڕووی پیــان و گیروگرفته  کانــی 
ــۆ دواڕۆژی ســاغکردنه وه ی ســنووری  ــه م ب ــه وه و ه ــه ســه رزه مینی کوردســتان ببن ــدار ب پێوه ندی

کوردســتانیش ئاماده یــی باشــتریان هه بــێ.
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ــه م دابه شــکردنه ئوســتانییه ی ئێســتا  ــه کــه نه هێڵیــن ئ ــره دا گرینگــه ئه وه ی شــتێکی دیکــه ش کــه  لێ
شــوێنه واری خــراپ له ســه ر ڕووحــی نه ته وه یــی کــورد لــه ڕۆژهــه اڵت دابنــێ و بــه  په ره پێدانــی 
ڕووحــی ناوچه گــه ری و ئوســتانی ببێتــه هــۆی الواز بوونــی پێناســه ی هاوبه شــی کــورد لــه ئێرانــدا. 
هــه ر لــه و کاتــه دا بــژارده و الیه نــه سیاســییه کان پێویســته له ســه ر پێناســه ی سیاســی- جوغرافیایــی 

کوردســتانی ئێــران وه ك واحیدێکــی یه كگرتــوو بــه رده وام و شــێلگیر بــن.

ئایین له ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هــەروەک پێشــتر ئامــاژەی پێکــرا، ئاییــن لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەشــێوەیەکی چاالکتــر و 
له جــاران زه ق تریــش گۆڕەپانــی سیاســیی داگرتــوه و بۆتــه ئامراز و ئادرەســێک بۆ خۆپێناســەکردنی 
ــه ی و  ــه ی خه ڵکه ک ــی کوردســتان به هــۆی سروشــتی میانه ڕه وان سیاســی. به خۆشــییه وه ڕۆژهەاڵت
به هــۆی ڕابــردووی لــه خه باتێکــدا کــه پێــش هه مــوو شــتێک ماهیه تێکــی نه ته وایه تیــی هه یــه، که متــر 
تووشــی تونــدڕه وی و ده مارگرژیــی ئایینــی بــووه. بــه اڵم ده بــێ ئه وه مــان له به رچــاو بــێ کــه ڕێژیــم 
ــه  ئەنقه ســت  ــی ب ــه هه ســتی نه ته وه ی ــدا به مه به ســتی دوورخســتنه وه ی الوه کان ل ــه ســااڵنی دوایی ل
له الیه کــی  داوه.  ئایینــی  تاقمــی  و  گــرووپ  هێندێــک  گه شــه کردنی  و  ســه رهه ڵدان  بــه  ڕێگــه ی 
دیکــه وه، له بــه ر ئــه وه ی لــه ئێرانــی ژێــر حاکمیه تــی کۆمــاری ئیســامیدا ســوننی مه زهه به کان بــه 
بــه راورد له گــه ڵ شــیعه مه زهه بــه کان لــه ڕووی ئایینییــه وه هه ســت بــه ئه منیــه ت  و ڕێــز ناکــه ن،  
ڕێژیــم هــه وڵ ده دا ئــه م جیاوازییــه بــۆ سســت کردنی هه ســتی نه ته وه یــی کوردانــی شــیعه و بــه دژی 

یەکیەتیــی نەتەوەیــی کــورد لــە ئێــران بــه کار بــه رێ.
هۆشــیاریی نەتەوایەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گەورەتریــن له مپــه ره لــه به رامبــه ر ئــه وه دا کــه 
کێشــەی ئایینــی کۆمەڵگــه ی ئێمــە دابــەش بــکا. حیزبــی ئێمــەش لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا هەوڵیــداوە 
ڕێــک لــە چوارچێــوەی ســتراتێژیی بەهێزکردنــی ئــەو هەســته نەتەوەییــه و پێشــگیری لــه وه کــه 
جیاوازیــی مه زهه بــی لــه ڕووی سیاسییشــه وه کــوردی ڕۆژهــه الت لــه یه کتــر جیــا بکاتــه وه ، بچێتــه 
پێشــێ. فره چه شــنییه کانی نێــو کۆمه ڵگــه ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان پێویســته وه ک ده وڵه مه ندییــه ک 
و بــه چــاوی ڕێــز و حورمه تــه وه ســه یر بکرێــن. بــه اڵم هــه ر لــه و کاتــه دا  پێویســته هه مــوو چیــن و 
توێژه کانــی کۆمه ڵگــه ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بــه ســوننی و شــیعه و یارســان و هــی دیکــه وه لــه 
خه بــات و تێکۆشــانی خۆیــان بــۆ وه ده ســتهێنانی مافــه ڕه واکانیانــدا یه كگرتوویــی نه ته وه یــی کــورد 
ــه و جــۆره  ــی خــۆی ل ــۆڕه فێڵبازانه کان ــه مان ــه ده ن کــه ب ــه کۆمــاری ئیســامی ن ــزن و ڕێگــه ب بپارێ
فره چه شــنییانه  بــۆ درزخســتنه   نێوریزه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و بــه الڕێــدا بــردن و گۆڕینــی 

ــه ئێــران که ڵكــی خــراپ وه ربگــرێ. سروشــت و جه وهــه ری مه ســه له ی کــورد ل

ته وژمی باری ئابووری و کۆمه اڵیه تی
ــی  ــه وه ســه یری ڕۆژهه اڵت ــە چــاوی ئەمنیەتیی ــه هه میشــه ب ــه وه ک ــه هــۆی ئ ــژوو ب ــی مێ بەدرێژای
بمێنــێ،  به جــێ  گه شه ســه ندن  کاروانــی  لــه  ناوچه یــه  ئــه و  دراوه  هــه وڵ  و  کــراوە  کوردســتان 
ــه  ــووه  و ئه مــه ش بۆت ــه کوردســتان زۆر الواز ب ــووری و پیشەســازی ل ــی ئاب لەســەریەک ژێرخان
ــو  ــه ت له نێ ــکاری ته نان ــژه ی بێ ــران ڕێ ــه ی ئێ ــی دیک ــه ڵ ناوچه کان ــه راورد له گ ــه ب ــه ب ــه وه ک ــۆی ئ ه
توێــژی ده رسخوێندووشــدا زۆر لــە ســەرەوە بــێ. کاری دژواری کۆڵکێشــی و نەبوونــی ئەمنییەتــی 
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ــی  ــەواڵ و ڕووداوەکان ــه ســەردێڕی  ه ــردوودا ڕۆژان ــد ســاڵی ڕاب ــە چەن ــەژار ل ــی ه ــی خەڵک گیانی
ــت و  ــی خه ڵکــی واڵتێکــی بەپی ــە بێدەرەتانی ــووە ل ــن ب ــی کوردســتان و تابڵۆیەکــی دڵتەزێ ڕۆژهه اڵت
ــی  ــان و گوزەران ــا، ئاســتی ژی ــدارە کراب ــەاڵواردن ئی ــێ ه ــەر به دروســتی و به ب ــه ئەگ ــەت ک بەرەک
ــه راورد ده کــرا. له الیه کــی دیکــه وه، کۆمــاری  ــی پێشــکه وتوو ب خه ڵکه کــه  له گــه ڵ هــی خه ڵکــی واڵتان
ئیســامی هــه وڵ ده دا لــە بێــکاری بــۆ چەکدارکردنــی به شــێک لــه خه ڵــك و به ســتنه وه یان بــه 

ــێ. ــان بێن ــورد بەکاری ــەوەی ک ــه دژی جوواڵن ــرێ و ب ــک وه ربگ ــه وه  که ڵ ــی خۆی دامودەزگاکان
وه ک ده ره نجامێکــی بارودۆخــی ئابــووری، کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش 
وەک شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران بەربــاڵو و هەمــە الیەنــەن و ئەوەنــدەش خەڵکیــان بــە خــۆوە گرفتــار 
کــردوە کــە کاریگه ریــی خراپــی لەســەر خەبــات و تێکۆشــانی سیاســی و نه ته وه یــی ئــه وان دانــاوه. 
کۆمــاری ئیســامی لەالیــەک ئەگــەر بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆش بــێ هانــدەر و ڕێخۆشــکه ری 
بەشــێکی بەرچــاوی کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانــە و لەالیەکــی دیکــەوە وەک حکوومەتێکــی وه اڵمــدەر 
و بەرپــرس بــەدوای ڕێــکار و چارەســەری ئــەو کێشــانەدا نەچــووە. دیــاردەی مــادە هۆشــبەرەکان 
نموونــه ی هــه ره دیــار و ترســناکی ئــه و کێشــانه یه کــه وەک پەتایــەک بەرۆکــی کۆمەڵــگای ئێمــەی 
ــه کان  ــو خێزان ــی له نێ ــوه و ده رهاویشــته و زەرەر و زیانه کان ــدا گرت ــژی الوان ــو توێ ــی له نێ به تایبه ت

ــاو و جێگــه ی نیگه رانییــن. ــۆ ئێســتا و ئایینــده  زۆر به رچ و لــه کۆمه ڵگه داب
له گــه ڵ ئــه وه ی خه باتــی گه لــی ئێمــه پێــش هه مــوو شــتێك بــۆ وه دیهێنانــی مافــی نه ته وه ییــه، 
پێویســته هــه م هێــزه سیاســییه کان و هــه م بــژارده و بنیاتــه مه ده نییــه کان لــه نێوخــۆی ڕۆژهــه اڵت 
گیروگرفتــه  و  په تــا  زیاتــری  ته شــه نه کردنی  به ره نگاربوونــه وه ی  بــۆ  جۆراوجــۆر  به شــێوه ی 
کۆمه اڵیه تییــه کان کار بکــه ن و هه رگیــز پێیــان وا نه بــێ کــه کۆمــاری ئیســامی وه ک حکوومه تێکــی 
به رپــرس ئــه و ئه رکــه ئه نجــام ده دا. ئه مــه نــه ک هــه ر بــۆ سالمســازیی کۆمه ڵگــه ی ئه مــڕۆ و ســبه ینێ 
بــه جه مــاوه ری کردنــی خه بــات و ئه رکدارکردنــی  بــۆ  بــوار و به ســتێنێکیش  گرینگــه، به ڵکــوو 
ســه رجه م تاکــه کان له ســه ر نه خشــه ی بزاڤێکــی فره ڕه  هه نــد پێــك دێنــێ کــه وێــڕای نه ته وه یــی 

بــوون خه ســڵه تێکی ئینسانییشــی هه یــه.

فه زای سیاسی و جموجۆڵی مه ده نی له ڕۆژهەاڵت
سیاســه تی کۆمــاری ئیســامی له پێوه نــدی له گــه ڵ کوردســتان لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا و 
ــووه  ــژه ی سیاســه تی پێشــووی ب ــی ڕووحانییــش هــه ر درێ ــاش هاتنه ســه رکاری ده وڵه ت ــه ت پ ته نان
کــه بریتــی بــووه لــه  ڕوانینــی ئەمنیەتــی بــۆ مەســەلەی کــورد و ســه رکوت و هــه اڵواردن.  لــه 
تــه واوی ئــه و ماوه یــه دا  ڕاوه دوونــان و زینــدان و ته نانــه ت ئێعدامــی چاالکانــی سیاســی و مه ده نیــی 
کــورد هــه روا درێــژه ی هه بــووه کــه وه ک دواییــن نموونــه ده توانیــن ئامــاژه بــه  ئێعدامــی مه نســوور 

ــن. ــردوودا بکه ی ــی ڕاب ــی ژووئه ن ــه مانگ ــی کوردســتان ل ــی دێموکڕات ــی حیزب ــد ئه ندام ئاروه ن
به پێچه وانــه ی ئــه م فــه زا داخــراو و پــڕ لــه زه بروزه نگــه  ، خەبــات و تێکۆشــانی خه ڵکــی کــورد 
لەپێنــاو مافەکانیانــدا هــه روا بەردەوامــە و هۆگریــی خه ڵــک بــه بزووتنــه وه ی سیاســیی کوردســتان 
ــی شــاره کانی  ــاد و هاوپێوه ندی ــی مه هاب ــی خه ڵک ــه  مه یدان ــووه. هاتن ــدا ب ــه زیادبوون ــه ڕۆژ ل ڕۆژ ب
دیکــه ی ڕۆژهــه اڵت لــه دوای ڕوداوەکــەی هۆتێــل تــارا لــه به هــاری ڕابــردوودا نیشــانی دا کــه خه ڵکــی 
ئێمــه، ئه گــه ر پشــتی بــه ڕێکخســتن و یه کڕیــزی و نه خشــه رێگای هاوبــه ش و هه ماهه نگــی هێــز 



کۆنگرەی شازدە

490

و الیه نــه کان گــه رم بــێ، زه رفیــه ت و توانــای ئــه وه ی تێدایــه لــه هــه ر ده رفه تێــک بــۆ زه قکردنــه وه ی 
مه وجوودیــه ت و ویســت و داواکانــی، نــه ک هــه ر بــه ڕووی کاربه ده ســتانی ڕێژیــم و کۆمه ڵگــه ی 
سیاســیی ئێرانــدا، به ڵکــوو بــه ڕووی بیــروڕای گشــتیی نێونه ته وه ییــش که ڵــک وه ربگــرێ و له پێنــاوی 

ــدان. ــه مه ی ــه رده وام و به کۆمــه ڵ بێت ــه دا به شــێوه ی ب ــه م ویســت و داوایان ئ
دابه شــبوونه کان،  و  به ربه ســت  هه مــوو  ســه ره ڕای  و  کوردیــدا  فراوانتــری  بازنــه ی  لــه 
هه مــوو  بــه  کوردســتان  خه ڵکــی  کۆمه اڵنــی  زیاتــر  دێ  هه تــا  نەتەوایەتــی  هاوبەشــی  هەســتی 
ڕه نگاوڕه نگییه کانــی نێــو کۆمه ڵگــه ی کورده وارییــه وه لــە د ه وری خــۆی کۆدەکاتــەوە. چوونه پێشــی 
پرســی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــە ی کوردســتان و به جیهانی بوونــی ئــەو پرســه و په ره گرتنــی 
و  بووژانــەوە  له ســه ر  باشــیان  کاریگه ریــی  ڕاگه یاندنیــش  و  پێوه نــدی  ئامرازه کانــی  بێوێنــه ی 
بەهێزبوونــی زه ینیــی ناســیۆنالیزمی کــورد لــه ئێــران دانــاوه. دیــاره پێویســته ئه وه مــان له به رچــاو 
بــێ کــه دەربڕینــی هەســتی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هاوپێوه نــدی لەگــەڵ پارچەکانــی 
دیکــە کــه خه ســڵه تێکی پیــرۆزی کــوردی ڕۆژهه اڵتــه، زۆر جــار له الیــه ن کۆمــاری ئیســامی و 
هێنــدێ الیه نــی دیکــه وه بــە الڕێــدا بــراوه و کەڵکــی خەراپــی لێوەرگیــراوە. هه ربۆیــە پێویســتە 
کاری زۆرتــر بکــرێ بــۆ ئــەوەی کۆمــاری ئیســامی و هه ندێــک الیــەن به هره به رداریــی خۆیــان لــه 

هەســتی نەتەوایەتــی خەڵــک له ژێــر نــاوی داکۆکیکــردن لــە پارچەکانــی دیکــەدا نه کــه ن.
له بــه ر ئــه وه ی کێبەرکــێ و فرەچەشــنیی نێــو گۆڕه پانــی سیاســیی یــه ک ســه ده ی ڕابــردوو لــه ئێران 
ــی بەشــداری و  ــگ و ئەقڵیەت ــووه، فەرهەن ــژی ب ــان و توندوتی ــی یەکتروەالن ــه ی کات به رهه م زۆرب
تۆلێرانــس و خەباتــی مه ده نــی لــه واڵت و ناوچــه ی ئێمه شــدا زۆر الوازه. لەگــەڵ ئەوەشــدا دیســان 
ــەکان  ــە دەرفەت ــداوە ل ــک هه میشــه هەوڵیان ــە، خەڵ ــەواو ئەمنیەتیی ــە ناوچەیەکــی ت ــە کوردســتان ک ل
کەڵکوەربگــرن و بــە بیانــووی جۆراوجــۆری مه ده نــی و فەرهەنگــی و ژینگەپارێــزی و بــوار و 
بۆنەکانــی دیکــە بوونــی به کۆمه ڵــی خۆیــان پێشــان بــده ن و ویســت و ئامانجه کانــی خۆیــان بخه نــه  
ڕوو. جیــا لــه وه کــه ئــەو جــۆرە چاالکیانــە لەگــەڵ کۆمەڵێــک ئاســتەنگ و گیروگرفــت کــە ڕێژیــم بۆیان 
دادەنــێ بــه ره وڕوو دەبــن، به هــۆی دڵه ڕاوكــی و نەبوونــی متمانــه و ئەزموونــی کاری هاوبــەش 
کاری ڕێکخراوەیــی چاالکانــی نێوخــۆ بــه و جــۆره ی پێویســته وه اڵمــدەر نەبــووه. تێچــووی ئــەو 
جــۆرە چاالکییانــە لــە سیســتمی کۆمــاری ئیســامیدا کــەم نیــە و لــه کوردســتان له چــاو نوخته کانــی 
دیکــه ی ئێــران زۆر له سه رتریشــه. ڕوانینــی ئەمنیەتــی ڕێژیــم بــۆ کوردســتان کەشــوهەوایەکی 
دروســت کــردوە کــە هــەر جــۆرە چاالکییــه ك، تەنانــەت ئەگــەر سیاســی و نەتەوەییــش نەبــێ، 
بکه وێتــه ژێــر چاوەدێریــی کاربەدەســتانی ئەمنیەتــی. له الیه کــی دیکــه ، بۆچــوون و هەڵوێســتی 
بەشــێک لــە حیزبەکانیــش وای کــردوە کــە نــه ک هــه ر گوتــار و پێناســه یه کی هاوبــه ش وه ک پاڵپشــت 
ــه ســه ر  ــێ، به ڵکــوو زۆر جــار ته مومــژی گومانیــش بخرێت ــارادا نەب ــەوان لەئ ــۆ کاروتێکۆشــانی ئ ب

هێندێــک لــه و کار و چاالکیانــه و بــه  دڕدۆنگییــه وه لێیــان بڕوانــرێ.
له گــه ڵ ئــه وه دا کــه دۆخــی نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ســنوورداری و پچڕپچڕبــوون 
و لێــک دوور بوونــی چاالکییــه  مه ده نییــه کان ده ره تانــی ئــه وه نــاده ن کــه  پێناســەیەکی تۆکمــه  و 
وه ســه ریه کخراوی سیاســی لــەو چاالکیانــە بکه یــن، حیزبــی ئێمــە هه میشــه هەوڵیــداوه وێــڕای 
گه یاندنــی ڕێنوێنییه کانــی خــۆی،  چاالکانــی کــورد لــه نێوخــۆی واڵت هــان بــدا بــۆ ئــه وه ی لــه 
ــی سیاســی و  ــدا خەبات ــه نێوخــۆی واڵت ــی ل ــی سیاســی و مه یدان دروســتبوونی بۆشــایی مه رجه ع
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مەدەنیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک لەالیــەن کۆمــاری ئیســامی و الیه نــی دیکــه وه بــە الڕێــدا نه بــرێ و 
ــات و  ــە  خەب ــداوە ک ــی هەوڵمان ــه دا به تایبه ت ــه و پێوه ندیی ــە ل ــرێ. ئێم ــێ وه رنه گی ــی ل ــی خەراپ کەڵک
تێکۆشــانی مەدەنــی تەنیــا لــه توێژێکــی کۆمەڵــگا بــۆ نموونــه ڕووناکبیرانــدا قه تیــس نه کرێتــه وه، 
ــی کوردســتان خــۆی  ــن و توێژەکان ــە هەمــوو چی بەڵکــوو بەجەمــاوەری بکــرێ و خەڵکێکــی زۆر ل
لــه وه ش زیاتــر پێویســته خه باتــی مه ده نــی ته نیــا خــۆی بــه پرســه کانی ژیانــی  تێــدا ببیننــەوە. 
ڕۆژانــه ی خه ڵکــه وه ســنووردار نــه کا، به ڵکــوو لــه خانــه ی فراوانتــری مه ســه له ی نه ته وایه تــی و 

دووره دیمه نــی چارەســەرە سیاســییەکان بــۆ داهاتــووی مەســەلەی کــورددا جــێ بگــرێ.
نێــو  لــه   نائومێــدی  و  تــرس  چاندنــی  بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری  هه وڵوته قــه الی  به پێچه وانــه ی 
کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان دا و ده گــه ڵ هه مــوو ئــه و بــارو دۆخــه  ناله بــاره  کــه  بــۆ خه باتــی 
گه النــی ئێــران و یــه ک لــه وان نه تــه وه ی کــورد هاتۆتــه  ئــاراوه ، ئێمــه  بــه  چــاوی ئومێــده وه  ده ڕوانینــه  
ــن چ  ــاش ده زانی ــه  کوردســتان. ب ــی ل ــران به تایبه ت ــه ی خه ڵکــی ئێ ــی ڕزگاری خوازان دواڕۆژی خه بات
 پۆتانســیه لێکی گــه وره ی خه باتگێڕانــه  لــه  هه نــاوی ڕۆڵه کانــی کــوردی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان دا 
شــاردراوه ته وه ، چ  ئیراده یه کــی پتــه و بــۆ ده رچــوون لــه  حاڵه تــی دیلــی و ژێرده ســتی لــه  دڵــی 
تێکۆشــه رانی ئــه م به شــه ی کوردســتان دا شــه پۆل ده دا و وشــیاریی سیاســی و هه ســتی نه ته وه یــی 

چه نــده  قــووڵ و به ربه رینــه .
هه ربۆیــه  دڵنیایــن کــه  گه لــی کــورد چاوه ڕوانــی ده رفه تــی گونجــاوه  و هــه رکات ده ره تانێــک 
بڕه خســێ گڕکانــی ڕق و تووڕه یــی ئــه و خه ڵکــه  ئازادیخــوازه  بــه ڕووی زه وت که رانــی مــاف و 
ــار  ــاره  ناله ب ــه و ب ــی کوردســتان ل ــران به گشــتی و به تایبه ت ــه وه  و ئێ ــی خەڵکــدا ده ته قێت ئازادی یه کان

ده کا.  ڕزگار  مه ینه تبــاره   و 

باشووری کوردستان
دۆخــی ئه مــڕۆ و چاره نووســی ئایینــده ی باشــووری کوردســتان نــه ک ته نیــا لــه  ڕووی هاوپێوه ندیی 
نێــوان  نه ته وه ییــه وه، به ڵکــوو هه روه هــا به هــۆی پێوه نــدی و کارتێکه ریــی قووڵتــر و نزیکتــری 
ــه دا هەڵســەنگاندنی ئێســتا و  ــه و کات ــه. هه رل ــه  گرینگ ــۆ ئێم ــه اڵت و باشــووری کوردســتان ب ڕۆژه
داهاتــووی باشــووری کوردســتان لــە زۆر بــارەوە ئەزموونێکــی بەرفــره وان و دەوڵەمەنــدی تێدایــە 

کــە بــۆ ئێســتا و داهاتــووی ئێمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران زۆر بــە کەڵکــه.
باشــووری کوردســتان بــە بــەراورد لەگــەڵ ناوچه کانــی دیکــه ی عێــڕاق هــه م له ڕووی ســه قامگیریی 
ئه منــی و ئاسایشــه وه و هــه م لــه ڕووی ئاوه دانبوونــه وه و گه شــه ی ئابوورییــه وه )به تایبه تــی 
ــووه.  ــە بارودۆخێکــی زۆر باشــتردا ب ــی( ل ــه ری سیاســه تی نیمچــه  ســه ربه خۆی نه وت ــاش گرتنه ب پ
له الیه کــی دیکــه وه، کرانــه وه ی هه رێمــی کوردســتان بــه ڕووی جیهانــی ده ره وه و پێوه ندیــی ده ره وه ی 
ــه  ــی پێشــکه وتووتر ل ــو فازێک ــه نێ ــڕۆ چۆت ــدا ئه م ــی و نێوده وڵه تی ــه ئاســتی ناوچه ی ــه ل ــه و هه رێم ئ
ــه ک  ــورده کان ن ــە ک ــی شــەڕی داعــش دەری خســت ک ــه ڕووی سه ربازییشــه وه، ئەزموون جــاران. ل
هــه ر دەتوانــن پارێــزگاری لــه خۆیــان و لــه هەرێمەکەیــان بکــەن، به ڵکــوو کاریگه رتریــن پارتنێــری 
لــه  بــواری حوکمڕانــی  که موکوڕییه کانــی  دیــاره  بــن.  نێوده وڵه تییــش  هاوپه یمانه تیــی  مه یدانیــی 
هه رێمــی کوردســتان بوونه تــه هــۆی ســه رهه ڵدان و قووڵبوونــه وه ی کۆمه ڵێــک کێشــه ی سیاســی و 
قانوونــی له  نێــوان حیزبــه  ســه ره کییه کانی ئــه و به شــه ی کوردســتاندا و ئه مــه ش کاریگه ریــی خراپــی 
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له ســه ر یه كگرتوویــی و یه ک ڕێباز یــی ئــه وان له پێنــاو دروســتکردن و پته وکردنــی ده ســه اڵتێكی 
به هێــزی نه ته وه ییــدا دانــاوه.

ــی کــورد و  ــە ســەر تەوافوقــی دوو الیەن ــی کــە لەڕاســتیدا ل ــڕۆژەی فیدراڵ ــدا، پ ــه ئاســتی عیراق ل
ــک  ــه وه و لەســەر هێندێ ــەڕوو بۆت ــد و کۆســپ ڕووب ــەڕۆژ لەگــەڵ کەن ــوو، ڕۆژب عــەرەب دامەزراب
فایلــی گرینــگ و هه ســتیاری وه ك نــه وت و پێشــمه رگه و پێوه ندیــی ده ره وه و ســنووری کوردســتان 
لــه  عیراقێکــدا کــه  پــڕۆژه ی فیدڕالــی  بــوون. ئه مــڕۆ ئایینــده ی  بــه رده وام  ناکۆکییــه کان هــه روا 
بنه ماکانــی ڕێککه وتنــی نیشــتمانی لــه جارانیــش الوازتــر بــوون و ئیــداره ی واڵت چۆتــه دۆخــی 
ده وڵه تــی شکســتخواردو  و له ژێــر پرســیاردایه. ئەزموونــی فیدراڵیخوازیــی باشــووری کوردســتان 
ــه کــورد و عــەرەب  ــەوەی ســەرەکی وات ــه دوو نەت ــا ل ــدا کــە ته نی ــە واڵتێکــی وه ک عیراق ئەویــش ل
ــە عیــراق ئاڵۆزتــرە،  ــە ئێرانــی داهاتــوودا کــە واڵتێکــی فرەنەتەوه یــە و زۆر ل پێک هاتــوه بــۆ ئێمــە ل

ــە. ــورد بوونەوەی ــەی ســه رنج و لێ جیگ
شــتێک کــه لێــره دا پێویســته ئامــاژه ی تایبه تیــی پێ بکه یــن ئه وه یــه کــه جێگــە و پێگــەی باشــووری 
کوردســتان بووەتــە هــۆی ئــەوە کــە هــه م کــوردی پارچەکانــی دیکــە چاوەڕوانییەکــی زۆریــان لــه 
سیاســه ت و کارکــردی حکوومه تــی هه رێمــی کوردســتان هه بــێ و هــه م هه رێمــی کوردســتانیش 
ــه  ــه  پێوه نــدی له گــه ڵ وه به رچاوگرتنــی بارودۆخــی هه رێمــی کوردســتان  ل هێندێــك چاوه ڕوانیــی ل
ــه  ــه و چاوەڕوانییان ــێ. ئ ــی کوردســتان هه ب ــه ڕۆژهه اڵت ــه وان ل ــه ک ل ــی دیکــه و ی کــوردی پارچه کان
لــەو تێگەیشــتنه وه  ســەرچاوە دەگــرن کــە کــورد یــەک نەتەوەیــە و کوردســتانیش یــەک واڵتــە. 
بــه و پێیــه ده بــێ حکوومەتــی هه رێمــی کوردســتان پێوه نــدی و مامه ڵــه ی له گــه ڵ دراوســێکانیدا 
ــێ  ــه والدا، ده ب ــه ی ئ ــه دیوه ک ــان ب ــژێ، ی ــی دابڕێ ــه واو نه ته وه ی ــای نه خشــه ڕێگایه کی ت له ســه ر بنه م
پاراســتنی  بنه مــای  له ســه ر  به رنامه یه کــی خه باتیــان  دیکــه  هه مــوو کار و  پارچه کانــی  کــوردی 
ئاماژه مــان  ســه ره وه  لــه  هــه روه ک  بخــه ن.  ڕێــک  کوردســتان  باشــووری  به رژه وه ندییه کانــی 
ــه پارچه کانــی کوردســتان )به تایبه تــی باشــووری  ــاوازی هــه رکام ل پێ کــرد، ئێمــه خوێندنــه وه ی جی
کوردســتان کــه خاوه نــی قــه واره ی فه رمیــی خۆیه تــی( لــه نێوه رۆکــی به رژه وه ندیه کانــی و شــێوه ی 
ــه   ــه ت ب ــن. ته نان ــه  شــتێکی سروشــتی ده زانی ــی ب ــاری پێوه ندییه کان بردنه پێشــی مه ســه له که ی و ئاق
الیه نه کانــی  و  حکوومــه ت  به رژه وه ندیه کانــی  و  پێوه نــدی  ئه مــڕۆی  هه لومه رجــی  ده رک کردنــی 
هه رێمــی کوردســتان چاوه ڕوانیــی ئــه وه کــه ڕوانینــی هه رێمــی کوردســتان بــۆ کۆمــاری ئیســامی 
ده قــاوده ق وه ک ئــه وه ی ئێمــه بــێ، بــه شــتێکی مه نتقــی و واقعبینانــه نازانیــن. هــه ر له وکاتــه دا وه ک 
ــه، پێوه نــدی و بردنه پێشــی پرســی هیــچ پارچه یه کــی کوردســتان نابــێ له ســه ر  هه میشــه گوتوومان
ــێ.  ــه واو ب ــه ی کوردســتان ت ــی دیك ــه پارچه کان ــورد ل ــی پرســی ک ــی خه واندن ــه قیمه ت حیســاب و ب
زه رووره ت و ڕیســاڵه تی یه کیه تــی و ڕووحــی نه ته وه یــی کــورد و ته نانــه ت به رژه وه ندیــی جێگــه 
و پێگــه ی هه رێمــی کوردســتان ئــه وه ده خــوازێ کــه به رپرســانی ئــه م پارچه یــه ی کوردســتانیش بــه 
چــاوی حورمه تــه وه بڕواننــه ڕابــردووی پڕشــنگداری کورده کانــی ڕۆژهــه اڵت چ  له بــواری خه بــات 
و فیــداکاری بۆمافــه ڕه واکانــی خۆیــان و چ  له بــواری هاوپێوه نــدی له گــه ڵ پارچه کانــی دیکــه ی 
ــده  ــار و سیاســه تیاندا پرســی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و بزووتنه وه کــه ی نادی ــه گوت کوردســتاندا  ل

نه گــرن.
پره نســیپانه  ئــه و  جێبه جێکردنــی  بــۆ  نــوێ  تاقیکردنه وه یه کــی  داعــش  شــه ڕی  ئه زموونــی 
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بــوو. حیزبــی ئێمــه هه رپــاش دزه کردنــی داعــش بــۆ عێــڕاق و وه ســه ریه ک که وتنــه وه ی ناوچــه  
کوردســتانییه کان لــه مانگــی ژووئه نــی 2014 دا خوێندنــه وه ی خــۆی لــه  بارودۆخه کــه خســته ڕوو 
و کاتێکیــش به شــێک لــه ناوچــه  کوردســتانییه کان که وتنــه ده ســت داعــش، حیزبــی ئێمــه ده ســبه جێ 
و  خــاک  لــه  داکۆکی کــردن  بــۆ  یارمه تییــه ک  چه شــنه  هه مــوو  گه یاندنــی  بــۆ  خــۆی  ئاماده یــی 
حاکمییه تــی کــورد بــه بیــروڕای گشــتی و به رپرســانی هه رێمــی کوردســتان ڕاگه یانــد. حیزبــی ئێمــه 
ــی شــه ڕی  ــۆ به ره کان ــه مه به ســتی ڕه وانه کــردن ب ــی خــۆی ب ــه هێزه کان ــه ک ل ــد یه که ی ــه ت چه ن ته نان
داعــش ســازمان دا. بــه اڵم لــه و بــاوه ڕه دا بــوو کــه هــه م پره نســیپه کانی ڕێکخســتنی پێوه ندیــی نێــوان 
به شــه کانی کوردســتان و پێویســتیی خۆبواردنــی هێزه کانــی هــه ر پارچه یه کــی کوردســتان لــه 
ده ســتێوه ردان و بڕیــاردان له جیاتــی پارچه یه كــی دیکــه  و هــه م بارودۆخێکــی هه ســتیار و تایبه تــی 
کــه هه رێمــی کوردســتانی تێدایــه ئــه وه  ده خــوازێ کــه حیزبــی ئێمــه ته نیــا به شــێوه ی ڕواڵه تــی 
به مه به ســتی  کوردســتان  هه رێمــی  به رپرســانی  له گــه ڵ  هه ماهه  نگــی  به بــێ  و  ســه مبولیک  و 
ــرێ  ــه وه ناگ ــش ل ــه پێ ــێ. شــتێک ک ــی خــۆی نه جووڵێن ــی ڕاســته قینه هێزه کان ــی نیزامی یارمه تیدانێک
ــر  ــه گه وره ت ــان ب کــه هــه ر کاتێــک به رپرســانی هه رێمــی کوردســتان پێویســتییه نیزامییه کانــی خۆی
لــه تێبینییــه سیاســییه ئیقلمییــه کان ببینیــن، هێزه کانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان ده موده ســت 

بچنــه نێــو ســه نگه ری به رگــری لــه هه رێمــی کوردســتان.
ئێمــه هــه ر بــه و دیــده وه ڕوانیومانه تــه به هانــاوه  هاتــن و پشــتیوانیی هێزه کانــی دیکــه لــه هه رێمــی 
کوردســتان. ئامادەیــی دەربڕینــی هێــزە سیاســییەکانی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان بــۆ ڕاوەســتان 
ــی  ــی کوردســتان، بەتایبەت ــی هەرێم ــە خــاک و خەڵک ــان ل ــاری داعــش و بەرگریی ــەر پەالم ــە بەرامب ل
بەشــداریی بــە کــردەوەی هێندێــک الیــەن لــە بەرگــری لــە خەڵکــی دەڤــەری شــەنگاڵ، هەڵوێســتێکی 
جێــگای ڕێــزو پێزانیــن بــوو. هــەروا کــە چوونــی هێــزی پێشــمەرگە لــە هەرێمــی کوردســتانەوە بــە 
هانــای خەڵکــی کۆبانــێ و شــەڕڤانانی خۆرئــاوای کوردســتانه وه ، بــە هەنگاوێکــی بــەرز نرخێنــدراوە. 
بــەاڵم ئــەم جــۆرە بەدەنگــەوە هاتنانــەی هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان و چوونیــان بــۆ پشــتیوانی و 
بەرگــری لــە خەڵکــی بەشــێکی دیکــە، ئــەو کاتانــە دروســتن و بایەخــی مێژوویــی و سیاســیی خۆیــان 
هەیــە کــە تەنیــا بــۆ پشــتیوانیکردنی گەلــی کــورد لــەو بەشــەو بەدوور لە دەســتێوەردان لــە کاروباری 
ئــەو بەشــە یــان دەستبەســەرداگرتنی ناوچەیەکــی ئــەو بەشــە بــە هــەر ناوێــک و بــۆ هــەر مەبەســتێک 

بــێ.

باکووری کوردستان
لــه دوای دامەزرانــی دەوڵەتــی تورکیــه وه تاکــوو دەســاڵ پێــش ئێســتا  کێشــه ی کــورد لــه و واڵتــه 
ته نیــا بــه چــاوی کەمالیــزم و شــۆڤێنیزمی تــورک ســەیری کــراوە و مامه ڵــه ی له گــه ڵ کــراوه. بــەاڵم 
لــەدوای هاتنه  ســه رکاری حکوومه تــی ئاکپارتــی  خوێندنه وه یه کــی نــوێ لــه  چاره ســه ری ئــه و پرســه 
لــه گۆڕەپانــی سیاســیی تورکیــە دا هاتــه گــۆڕێ و بوونــی کــورد لــه و واڵتــه  دانــی پێدانــرا. ئــەو 
خوێندنەوەیــە هــه م هــۆی ئیدئۆلۆژیــی هه بــوو کــه بریتییــه لــه وه کــه ڕوانینــی ئاکپارتــی بــۆ کۆمه ڵگه ی 
تورکیــه و بنه ماکانــی ده ســه اڵتداری له گــه ڵ که مالیــزم و پان تورکیــزم جیاوازیــی هه یــه، هــه م هــۆی 
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سیاســی هەیــە چونکــه ئاکپارتــی بــۆ مانــه وه  و درێژکردنــه وه ی ته مه نــی ده ســه اڵتداریی خــۆی 
ده نگــی کورده کانــی پێویســته. پــرۆژه ی ئاشــتی و دانوســتاندن لەگــەڵ ئیمراڵییــش بــە مەبەســتی 
ــەو نەخشــەڕێگایە بــوو کــه ده یتوانــی ببێتــه سه رفه ســڵی  ــان لەالیــەن پەکەکــە وه  بەشــێک ل چەکدان
ژیانــی سیاســی و مەده نــی لــە کۆمەڵگــه ی شــەڕلێدراوی باکــووری کوردســتان و تورکیــه دا به گشــتی.
بــه ده ر لــه وه کــه نیــه ت و ماهیه تــی هه نگاوه کانــی ئه ردۆغــان و ئاکپارتــی له پێوه نــدی له گــه ڵ 
پرســی کــورد لــه تورکیــه دا ده بــێ چۆنــی قــه زاوه ت له ســه ر بکــرێ، ئــه وه کــه لــه مانگه کانــی 
دوایــی دا به هــۆی هه ڵگیرســانه وه ی شــه ڕ لــه باکــووری کوردســتان به ســتێنێک کــه بــۆ چاره ســه ری 
ئاشــتیخوازانه و دیالــۆگ له ســه ر ئــه و پرســه پێک هاتبــوو بــۆ ئایینده یه كــی نادیــار له نێــو چــووه، 
به بــێ  کوردییــه وه  الیه نــی  لــه  وه هــا  پرۆســه یه کی  ســه رکه وتنی   له ڕاســتیدا  داخــه.  جێــگای 
ئه کتــه ری  دوو  وه ك  هه ده پــه  و  په که کــه  له  نێــوان  دروســت  لێک تێگه یشــتنی  و  هه ماهه نگــی 
ــه خۆســه لماندن  ــر شه خســیه ت دان و ده رفه ت به خشــین ب ــه وه ش زیات ــه و ل ــه و مه یدان ســه ره کیی ئ
و چوونه پێشــی دووه میــان مەرجــی ســەرەکیی دەســتەبەرکردنی گوتــار و نەخشــەڕێگای هاوبەشــی 
کــوردە لــەو پرۆســەیەدا. بەتایبەتــی ئه گــه ر ئــه و ڕاســتییه مان له بــه ر چــاو بــێ کــه ده وڵه تــی تورکیــه 
ته نیــا الیه نــی پێوه ندیــدار بــه و پرســه نیــه و زۆر الیه نــی دیکــه ش به تایبه تــی له نێــو ده وڵه تانــی 
حاکــم به ســه ر کوردســتاندا هــه ن کــه ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ هــەوڵ ده دەن بــە گوێــرەی 

به رژه وه ندیه کانــی خۆیــان کۆســپ و تەگــەرە بــۆ ئــەو ڕەوتــە دروســت بکــەن.
حیزبــی ئێمــە هەمیشــە لــەو بــاوەڕەدا بــووە کــە کــورد و تــورک وەک دوو نەتــەوە دەبــێ یەکتــر 
ــش  ــۆ کوردی ــی ب ــە بۆخــۆی هەن ــەو مافانەک ــوو ئ ــورک هەم ــەوەی ت ــەن و پێویســته نەت ــووڵ بک قب
ــە به ســتێن و دەرفەتێکــی باشــی  ــێ. ئه نجامه كانــی هــه ردوو هەڵبژاردنــی دوایــی تورکی ــەڕەوا بزان ب
بــۆ گواســتنه وه ی هه رچــی زیاتــری پرســی کــورد لــه تورکیــه لــه خانــه ی ئه منیه تییــه وه بــۆ مه یدانــی 
مه ده نــی و قانوونــی پێک هێنــا و جێــی خــۆی بــوو هه مــوو شانســی خــۆی پــێ بــدرێ. ئێمــه هیــوادار 
ــدان   ــی داد وگەشــە پێ ــدەری حیزب ــووان هان ــە هەم ــەر ل ــە ب ــەم هەڵبژاردن ــی ئ ــه ئاکامەکان ــن ک بووی
ــوای  ــی و هی ــێ. چاوەڕوان ــە ب ــەو واڵت ــەی پرســی کــورد ل ــۆ چارەســەری ئاشــتییانەو دادپەروەران ب
ئێمــە ئــەوە بــوو کــه الیەنــە کوردییــەکان و هێزەکانــی دیکــەش لەنێــو پارلمــان و لەنێــو کۆمەڵگــە دا، 
دەســت بدەنــە دەســتی یەکتــر بــۆ بنیاتنانــەوەی تورکیەیەکــی نــوێ، تورکیەیــەک کــە لــه ودا هەمــوو 
پێکهاتــەکان هەســت بــە هاوبەشــی و ڕیزلێگیــران و دابین بوونــی مافەکانیــان بکــەن. ئەمــە هــەم 
ــی  ــا و هــەم جێگــە و پێگــە و ڕێــز و ڕۆڵ ــە پێــک دێن ــە نێوخــۆی تورکی تەبایــی و ســەقامگیربوونی ل

تورکیــەی لــە ناوچــەدا بــەرەژوور دەبــرد.
ئەزموونــی شــەڕی دەیــان ســاڵە دەری خســتوه کــە شــه ڕ و توندوتیــژی لــەدژی یەکتــر نــەک 
ــە  ــە ل ــی ئێم ــەن. حیزب ــی لێدەک ــەردوو ال زەرەر و زیان ــوو ه ــاکا، به ڵك ــا کێشــەکە چارەســەر ن تەنی
پێوەندییه کانــی خــۆی لەگــەڵ ئه کته ره کانــی پرســی کــورد لــه تورکیــه دا هه میشــه هه وڵــی داوە 
یارمەتیــدەری سه رخســتنی زمــان و فەرهەنگــی دیالــۆگ و لێک تێگه یشــتن بــێ و هه میشــه لــه و 
چاره ســه ری  بــۆ  ســنوورداریش  و  کــه م  هه رچه نــد  ده رفه تێکــی  پێویســته  کــه  بــووه   بــاوه ڕه دا 

به ئاشــتی و سیاســییانه به ســه ر شــه ڕ و شــۆر و ڕێگاچــاره ی نیزامــی دا ته رجیــح بــدرێ. 
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ڕۆژئاوای کوردستان
رابــردوو و سروشــتی خه باتــی کــورد لــه ســووریه و پرســی کــورد لــه و واڵتــه جیاوازیــی 
بەرچــاوی لەگــەڵ پارچەکانــی دیکــە پێــوە دیــارە.  لەالیــەک سیاســه تی دێمۆگرافیــی ڕێژیمــی ئه ســه د 
ــووه هــۆی بێبه شــبوونی  ــرا و بب ــورد ده ک ــه ک ــه وێ ل ــه ل ــه و پێناســه یه ی ک ــورد و ئ ــه ک ــه ق ب ده ره
کــورده کان ته نانــه ت لــه مافــی هاونیشــتمانبوونی ســووریه ده رفه تــی جووڵــه  و گه شــه ی سیاســیی 
کارتێکــه ری  به هــۆی  دیکــه وه،  له الیه کــی  کردبــۆوه.  به رته ســک  زۆر  ڕۆژئــاوا  کورده کانــی  لــه 
لــه باشــوور و باکــووری کوردســتان به ســه ر کورده کانــی  و هێژێمۆنیــی بزووتنــه وه ی کــورد 
ــە  ــە ل ــەو شــێوەیە ک ــی ب ــی نەتەوەی ــی جوواڵنەوەیەک ــه خاوەن ــوو ببن ــه وان نه یانتوانیب ــاوادا، ئ ڕۆژئ
ــی  ــەدوای الوازبوون ــە ب ــاوای کوردســتان ک ــووه. دۆخــی ئێســتای ڕۆژئ ــاو ب ــە دا ب ــی دیک پارچەکان
پێک هاتــوه،  ناوچه یــه دا  لــه و  ده ســه اڵت  بۆشــایی  دروســتبوونی  و  ئەســەد  بەشــار  دەســەاڵتی 
ــری و  ــۆی هێرشــی داعــش و به رگ ــاوە. به ه ــە ســووریە پێک هێن ــورد ل ــۆ ک ــه ی ب ــی بێوێن دەرفەتێک
به رخۆدانــی کــورد به تایبه تــی لــه کۆبانــێ )پاییــزی 2014( کــوردی ڕۆژئــاوا هــه م ورده ورده چۆتــه 
نێــو فاکتــه ری کــوردی له ســه ر نه خشــه ی ڕووبــه ڕوو بوونــه وه ی جیهانــی له گــه ڵ تێرۆریــزم و هــه م 
به هــۆی نیشــاندانی ســیمایه کی جــوان بــه جیهانــی ده ره وه )به تایبه تــی لــه ســۆنگه ی به شــداریی 
لــه و به رگــری و به رخۆدانــه دا( ســه رنج و ســه مپاتیی جیهــان  بــۆ کــورد زیــادی کــرد.  ژنــان 
و  نێوخۆیــی  هه مه الیه نــه ی  شــەڕێکی  گۆڕەپانــی  بۆتــە  ســووریە  ئــه وه ی  له بــه ر  هه رله وکاتــه دا 
کــه  ئه ســه دیش  ڕێژیمــی  ئاڵترناتیڤێکــی  و  نێودەوڵەتییــه کان  و  ناوچەیــی  ده ســه اڵته  کێبەرکێــی 
مافه کانــی کــورد بخوێنێتــه وه تۆکمــه نه بۆتــه وه، ئه  زموونــی خۆبه ڕێوه به ریــی کــوردی ڕۆژئــاوا 
لــه   هێشــتا مه ترســی و هه ڕه شــه ی له ســه ره و داهاتــوو و ستاتووســی کانتۆنــه كان ناڕوونــە. 
ــاوا، هــەر ڕێگاچارەیــەک  ــه ڕۆژئ ــی کــورد ل ــدا ســەرەڕای ناکۆکــی و یه کنه گرتنــی الیه نه کان هه رحاڵ
و نەخشــەڕێگایەک کــه بــۆ ئایینــده ی ســووریە بڕیــاری له ســه ر بــدرێ، نابــێ کــورد لــه په راوێــز بخــا.
لەبەرئــەوەی کوردســتانی ســووریە و کوردســتانی ئێــران هاوســنوور نیــن، پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ 
و مەیدانیــی ئێمــە لەگــەڵ ئــەو بەشــە لــه کوردســتان تــا ڕادەیــەک الوازە. بــەاڵم دیســانیش حیزبــی 
ئێمــە بــە ئەرکــی نەتەوەیــی خــۆی زانیــوه کــه چه نــدی بــۆی بکــرێ یاریــدەدەری یەکڕیــزی و تەبایــی 
لەنێــوان حیزبەکانــی ئــەو پارچەیــەدا بــێ و لەئاســتی ده ره وه شــدا تێکۆشــاوین بەپێــی توانــا پاڵپشــتی 

بــۆ دۆزی کــورد لــە ســوریە ڕابکێشــین.
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)ڕوانین  و هه ڵوێستمان(

ئــه وه ی  تــا ئێســتا لــه هه ڵســه نگاندنی هه لومه رجــی نێونه ته وه یــی و ناوچه یــی و بارودۆخــی ئێــران 
ــه م  و پرســی کــورددا خســتمانه ڕوو، زۆر ڕوانگــه و هه ڵوێســتی حیزبــی ئێمــه ی ده گرتــه خــۆی. ل
به شــه دا هــه وڵ ده ده یــن به شــێوه یه كی وردتــر و نزیکتــر، ڕوانیــن و هه ڵوێســتی حیــزب له پێوه نــدی 
له گــه ڵ کۆمه ڵێــک بابه تــدا کــه لــه مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا هاتوونــه  گــۆڕێ  یــان هه میشــه  لــه 

ــی ڕۆژانــه دا مه تره حــن، بخه ینــه ڕوو. خه بات

ئامانجی سیاسیی ئێمه
یه که میــن بەرچاوڕوونــی بــۆ به ڕێوه بردنــی خه بــات، دیاریکردنــی ئامانجــه کان و شــێوازه کانی 
گه یشــتن بــه و ئامانجانه یــه. هــه روه ک  لــه به رنامــه  و پێــڕه وی حیزبــی ئێمــه دا هاتــوه، ئێمــه لــه 
خه باتــی خۆمانــدا باوه ڕمــان بــه زۆر ئیده ئــال و پره نســیپی ئینســانی و پێشــکه وتنخوازانه  هه یــه و 
ــی  ــی خه بات ــه کۆمه ڵگــه ی ئه مــڕۆ و دواڕۆژدا تێده کۆشــین، بــه اڵم ئه وله وییه ت ــان ل ــۆ جێگیرکردنی ب
کــورد  پرســی  چاره ســه ری  و  نه ته وایه تــی  ئامانجــی  حیزبه که مــان  وجوودیــی  ده لیلــی  و  ئێمــه 
ــورد  ــه چارەســەری کێشــەی ک ــراوه، ئێم ــه به رنامه شــدا گوت ــه روه ک ل وه ک پرســێکی سیاســییه. ه
لــە ڕۆژهــه اڵت   بەشــێوەی فیدرالیــزم و لــە چوارچێــوەی ئێرانــدا دەبینیــن. ئێمــه فیدرالیــزم هــه م 
له بــه ر تایبه تمه ندییه کانــی مێــژوو و جوغرافیــا و کۆمه ڵگــه ی ئێــران وه ك واڵتێکــی فره نه تــه وه و 
هــه م له بــه ر خه ســڵه ته  زاتییه کانــی وه ک مۆدێلێکــی بــاو و ناســراو لــه جیهانــدا بــۆ دابه شــکردنی 
ــه  ــن. ئه م ــوودا ده زانی ــه داهات ــران ل ــداره ی هاوبه شــی ئێ ــۆ ئی ــه سیســتمێکی گونجــاو ب ده ســه اڵت ب
نــه بــه مانــای له بیرکردنــی ئاســته نگه کانی ســه ر ڕێــگای وه دیهێنانــی ئــه و ئامانجــه و نــه بــه مانــای 

ــه : ــه ئێراندای ــورد ل ــی پرســی ک ــه تایبه تمه ندی حاشــاکردن ل
له جێــدا فــرە نەتەوەبوونــی ئێــران بــەو مانایــە نیــە کــە نەتەوەکانــی دیکــەش بــە قــەرای کــورد 
ئامادەیــی و زەمینــەی ئەوەیــان هەیــە بــە کــردەوە و بــه شــێوه ی کــورد کار بــۆ وه دیهێنانــی مافــه 
ــە و  ــە و زەمین ــەک نی ــدا وەک ی ــە ئێران ــە ل ــەو نەتەوان ــەی ئ ــە و پێگ ــه ن. جێگ ــان بک نه ته وایه تییه کانی
ــاوازە. به تایبه تــی دوو نەتــەوەی گــەورەی ئێــران واتــە  بەســتێنی ناســیۆنالیزمی ئەوانیــش لێــک جی
فــارس و ئــازەری دەمێکــە بــە یەکــەوە ئێــران لــە گشــت بواره کانــی ئیــداری، ســەربازی، ئابــووری 
و ئایینیــدا به ڕێــوه ده بــه ن. ئــەو دوو نەتەوەیــە وه ک کــورد و نه ته وه کانــی دیکــه لــه دەرەوەی 
ــە کەموکوڕیــی بنەڕەتــی  ــه وان هەســت ب ــه و گۆشــه نیگایه وه وه ک ئ ــا ل بازنــەی دەســەاڵت نیــن هه ت
بکــەن و بــه پێویســتی بزانــن دەســەاڵت له گــه ڵ پێکهاته کانــی دیکــه دابــه ش بکــه ن. بۆیــه هــه ر جــۆره 
پڕۆژەیەکــی پێوەندیــدار بــە فیدرالیــزم و ئیــدارەی هاوبەشــی ئێــران هــه ر لــه و کاتــه دا که پێویســتی به 
ئه کتیڤ بــوون و یه کگرتنــی نه تــه وه بنده ســته کانی ئێــران هه یــه، قه ناعه تــی بــژارده سیاســییه كانی 
هــه ردوو نه تــه وه ی فــارس و ئازه رییشــی النیکــه م لــه گۆشــه نیگای دێموکراســیخوازییه وه پێویســته .
ــه  ــه  له وه دای ــه. تایبه تمه ندییه ک ــه ئێران ــورد ل ــی پرســی ک ــه ی مه ســه له که تایبه تمه ندی ــی دیک الیه نێک
ــووه و  ــه ش ب ــدا داب ــه م به ســه ر چــوار واڵت ــه النیک ــه ک ک ــه نه ته وه ی ــران به شــێکه ل ــه ئێ ــه کــورد ل ک
ــی  ــۆ وه دیهێنان ــی و ب ــه دژی ســته می میلل ــات ب ــه خه ب ــژی ل ــی دوورودرێ ــش ڕابردوویه ک ــه ئێرانی ل
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مافــه به رهه قه کانــی هه یــه. خه باتــی کــورد لــه ئێــران زۆر بــه ر لــه فیدرالیخــوازی جه وهــه ر و 
شــكڵی ئه مــڕۆی بــه خــۆ وه گرتــوه و ئــه و جه وهــه ر و شــكڵه  لــه  داهاتووشــدا هــه روا درێــژه ی 
ده بــێ. هه ربۆیــه زۆر سروشــتی و به جێیــه کــه وێــڕای کارکــردن بــۆ جێگیرکردنــی فێدرالیــزم 
ستاتووســی  بــۆ  ده ســته به رێك  وه ک  و  واڵت  هاوبه شــی  به ڕێوه بردنــی  بــۆ  مێکانیزمێــک  وه ک 
کــورد، حیزبــی ئێمــه و گه له که مــان به گشــتی لــه هه مــوو قۆناغه کانــدا ده ســت ئاوه اڵیی بۆخۆیــان 
بێڵنــه وه و لــە گــه ڕان به شــوێن ڕێگاچارەکانــدا قورســایی کار و بەرنامەکەیــان پێشــدا بخه نــه ســەر 
جێگیرکردنــی مافــە نه ته وایه تییه کانــی کــورد. بــۆ ئێمــە گرینــگ ئه وه یــه کــه وەک کــورد لــە تەنیشــت 
پــرۆژەی فیدراڵیــدا، بــه رده وام لــه فکــری ئه وه شــدا بیــن کــه به پێــی ده رفــه ت و هه لومه رجــی خه بــات 
ــان  ــی خۆم ــۆ وه ده ســتهێنانی مافەکان ــێ، ب ــش ب ــە هەنگاوی ــگاو ب ــه ر به شــێوه ی هەن تێبکۆشــین ئه گ
ــه ڵ  ــه له گ ــە و ن ــی دای ــە دژایەت ــران ل ــۆ ســه رجه م ئێ ــه ڵ فیدرالیخــوازی ب ــه له گ ــه ن ــن. ئه م کار بکه ی
حاکمیه تخوازیــی خــودی کــورد )کــه لــه به رنامــه ی ئێمــه دا لــه زیندووکردنــه وه ی چه مکــی کۆمــاری 

کوردســتاندا خــۆی ده بینێتــه وه(.
ــه وه ی  ــار و جێکردن ــی کۆم ــه وه ی چه مک ــه زیندووکردن ــن  ک ــاد بکه ی ــه وه ش زی ــره دا ئ ــه ر لێ ــا ه ب
لــه دروشــمی ســتراتژیکی حیزبــدا، به پێچه وانــه ی ئــه وه کــه هێنــدێ جــار ده گوتــرێ، که متریــن 
ناته بایــی له گــه ڵ ویســتی فیدرالیــزم و مانــه وه لــه چوارچێــوه ی ئێرانــدا نیــه. چونکــه جیــا لــه وه 
کــه لــه ئه زموونــی پێشــووی کۆمــاری کوردســتاندا )1٩4٦( ته عامــول له گــه ڵ تــاران و مانــه وه 
لــه چوارچێــوه ی ئێرانــدا لــه به رنامــه  و ده ســتووری کاری ڕێبه رانــی کۆمــاردا هه بــوو، لــه ڕووی 
ــار  ــزم و کۆم ــی هــه ردوو چه مکــی فیدرالی ــی دیکه شــه وه پێکه وه هێنان ــی واڵتان ــی و ئه زموون حقووق
شــتێکی بــاو و ئاســاییه و زۆر قــه واره ی نیمچــه   سه ربه ســت هــه ن کــه لــه چوارچێــوه ی ده وڵه تێکــی 

به رفره وانتــردا له ژێــر نــاوی کۆمــاردا دانیــان پێــدا نــراوه.

ئاقاری خه بات و شێوه کانی
خه باتــی ئێمــه کــه پێــش هه مــوو شــوێنێک ڕووی لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانه خه باتێكــی تــه ک 

ڕه  هه نــد نیــه و لــه شــێوازی جۆربه جــۆر که ڵــک وه رده  گــرێ.

پره نسیپی ڕۆژهەاڵتتەوەری
ــی  ــێ حیزبێکــی وه ک حیزب ــە بۆچــی ده ب ــش ک ــه پێ ــەو پرســیارە بێت ــه ئ ــدا ڕه نگ ــه م ڕوانین ــه یه ک ل
لــه ڕۆژهەاڵتــی  کــورد  مافه کانــی  له پێنــاوی  بــۆ خه بــات  پێــش هه مــوو شــتێک  کــە  دێموکــرات 
کوردســتان دامــەزراوە و شــوێنی کار و خەباتیشــی هــەر ئــەو بەشــەی کوردســتانه، دروشــمی 

بکاتــه وه. بــه رز  ڕۆژهەاڵت تــەوەری 
ــژووی  ــه مێ ــی ئێمــه وه هــه م ڕیشــه ی ل ــه ن حیزب ــه و چه مکــه له الی ــه وه ی ئ هێنانه گــۆڕ و زه ق کردن
نوێــی بزووتنــه وه ی کــورددا هه یــه و هــه م بــه جۆرێکیــش وه اڵمــی ئێمــه بــه زه رووره تێکــی ڕۆژه . 
له الیــه ک به هــۆی دابه شــبوونی کوردســتان و تایبه تمه ندیــی مه ســه له ی کــورد لــه هــه ر به شــێكی 
پێــش هه  مووشــتێك  هێزه کانــی هه رپارچه یه کــی کوردســتان  ڕیســاڵه تی  ئــه رک و  کوردســتاندا، 
ده بــێ ڕووی له وپارچه یــه لــه کوردســتان بــێ کــه ئــه و هێزانــه ی لــێ هه ڵقــواڵون. له الیه کــی دیکــه وه ، 
ده زانیــن کــه هه لومه رجــی نێونه ته وه یــی و ناوچه یــی لــه ســااڵنی دواییــدا کاریگه ریــی نه خــوازراوی 
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له ســه  ر خه باتــی گه لــی کــورد لــه ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان دانــاوه و پرســه کانی پێوه ندیــدار بــه و 
خه باتــه و به گشــتی بارودۆخــی کــورد لــه ئێــران نــه ک هــه ر لــه ئاســتی نێونه ته وه ییــدا به ڵکــوو له نێــو 
بیــروڕای گشــتیی کوردیشــدا که متــر لــه ڕۆژه ڤــدان. ته نانــه ت ده مێــک بــوو هــه م لــه نێوخــۆی واڵت 
و هــه م لــه دنیــای مه جازیــدا هاوپێوه ندیــی خه ڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان له گــه ڵ به شــه کانی 
ــوردی  ــی ک ــک الیه ن ــی هێندێ ــه ک و هاندان ــاری ئیســامی له الی ــی کۆم ــه پیان ــه ی کوردســتان ب دیک
له په ڕاوێزخســتنی  و  له بیرکــردن  ئه نجامه کــه ی  کــه  ده کــرا  ئاقارێکــدا الڕێ  بــه  دیکــه   له الیه کــی 
پرســه کانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو. بیرکردنــه وه  و ڕوانیــن له ژێــر کاریگه ریــی ئاجێنــدا و 
فه رهه نگــی سیاســیی کــوردی پارچه یه کــی دیکــه  ته نانــه ت به شــێك لــه بــژارده و الیه نه کانیشــی 
گرتبــۆوه، هــه روەک ئــەوەی کێشــەیەک لەنێــوان کــوردی ئێــران و کۆمــاری ئیســامیدا لەگــۆڕدا 

نەبــێ.
ــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە ده بــێ ســه رنجی خۆمــان و خه ڵــك و  ــاوادا حیزبــی ئێمــە ل ــە فەزایەکــی ئ ل
ــی  ــای سیاســی و خه باتگێڕی ــه وزە و توان ــه ڕابکێشــین ک ــه و زه رووره ت ــۆ ئ ــه ش ب ــی دیک الیه نه کان
ــه و پارچه یــه ی کوردســتان ته رخــان بکــرێ و  ڕۆژهــه اڵت  پێــش هه مــوو شــتێک بــۆ بەهێزکردنــی ئ
ــە  ــاوی پشــتیوانی ل ــر ن ــه ودا لەژێ ــه ل ــه به ســتێنێک ک ــی ببێت ــی نەتەوەی ــی هاوپێوه ندی ــێ ده ربڕین ناب
ــی  ــه هاوپێوه ندی ــوون ل ــای غافڵ ب ــه مان ــه وه ب ــن. ئ ــان لەبیربکەی ــە بەشــەکەی خۆم ــی دیک پارچەکان
نه ته وه یــی و پێویســتیی هاوهه نگاویــی نێــوان پارچه کانــی کوردســتان نیــه، به ڵکــوو بــه مانــای 
پێداچوونــه وه بــه جێگــه  و پێگــه ی ڕۆژهــه اڵت له ســه ر نه خشــه ی گشــتیی بزووتنــه وه ی کــورد و 
فاکتــه ری کــوردی لــه ناوچــه داو نیشــاندانی ئــه و چاوه ڕوانییه یــه کــه ئه گــه ر قــه رار بــێ هاوپێوه نــدی 
و مایه  له خۆدانــان له نێــوان کــوردی ڕۆژهــه اڵت و کــوردی پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتاندا هه بــێ، 
بــه  نــه ته نانــه ت  نــه ڕه وایــه و  بــێ.  ئــه و هاوپێوه نــدی و مایه له خۆدانانــه دووالیه نــه  پێویســته 
ــه هیــچ پارچه یه کــی کوردستانیشــه کــه مه ســه له ی  به رژه وه ندیــی چوونه پێشــی مه ســه له ی کــورد ل
کــورد لــه پارچه یــه ک بخه وێنــدرێ یــان ئاجێنــدای خه بــات لــه پارچه یه کــی کوردســتاندا له راده بــه ده  ر 

بکه وێتــه ژێرکاریگه ریــی بــارودۆخ و ئاجێنــدای خه بــات لــه پارچه یه کــی دیکــه ی کوردســتاندا.
خه باتی سیاسی و مه ده نی له نێوخۆ

چاالکیــی سیاســی و مەده نــی لــه  نێوخــۆی واڵت کەوتووەتــە نێــوان بەرداشــی دوو بۆچوونــه وه. 
ده یانــه وێ  کــە  تونــدی هەنــدێ الیەنــی سیاســیی ڕۆژهــه اڵت   لەالیــەک، بۆچوونێکــی وشــک و 
گۆڕەپانــی سیاســیی نێوخــۆی واڵت بــە بارمتــە بگــرن و شــک و گومــان ده خه نــه ســه ر هــه ر 
چه شــنه هــه وڵ و ئیبتکارێكــی بــژارده  مه ده نییــه کان. لەالیەکــی دیکــەوە، پیــان و به رنامــه ی دژە 
کــوردی کاربەدەســتانی ئەمنیەتیــی ڕێژیــم کــە وێــڕای دروســت کردنی کۆســپ و تەگــەرە لــە بــەردەم 
ئــەو جــۆره کار و پڕۆژانــه، تێدەکۆشــن کێشــه و ناکۆکــی بخه نــه نێــو بــژارده مه ده نییــه کان و 
کەســایەتییەکانیان بشــکێنن. هه مــوو ئــه و کۆســپ و ئاســته نگانه ی کۆمــاری ئیســامی بــۆ تێکۆشــانی 
مه ده نــی دروســتیان ده كا، ته نیــا الیه کــی مه ســه له که ن. الیه کــه ی دیکــه  فەرهەنگــی سیاســی لــە 
کوردســتانه کــه بەجۆرێکــی نەگــۆڕ و نه ریتــی شــکڵیگرتوە. لەجیاتــی ئــەوەی بەشــێوازی جۆراوجــۆر 
و بــه دوور لــه دۆگماتیــزم بــە سیســتەم بکــرێ، هێندێــک الیــه ن ڕاهاتــوون ته نیــا بــه شــوعاردان ڕق 

ــن. ــەر کۆمــاری ئیســامی دابمرکێن ــان  لەهەمب و تووڕەیــی خۆی
لــە فەزایەکــی وه هــادا کــه بەداخــەوە هەمــوو شــتێک بــە چــاوی ڕەش و ســپی ســه یر ده كــرێ، ئێمــه 
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له گــه ڵ ئــه وه ی لــه هیــچ الیه نێــک که متــر ئــاگاداری ماهیه تــی کۆمــاری ئیســامی و ســنوورداربوونی 
زه رفیه ته کانــی فــه زای ناوخــۆ نییــن و له حاڵێکــدا لــه ســااڵنی ڕابــردوودا به ته نیــا به قــه را هه مــوو 
هێزه کانــی ڕۆژهــه اڵت  پێشــمه رگه مان لــه نێوخــۆی واڵتــدا چــاالک بــووه، هه میشــه پشــتیوانیمان لــه 
ــه ت  ــه نێوخــۆی واڵت کــردوه و ته نان ــکاره مه ده نییه كانــی نیشــتمانپه روه رانی کــورد ل هــه وڵ و ئیبت
هانده ریــان بوویــن بۆئــه وه ی لــه هه وڵــی دروســت کردنی کــۆڕ و کۆمــه ڵ و ڕێکخراویشــدا بــن. 
ئــه وه ش له باوه ڕمــان بــه خه باتــی فرەڕەهەنــده وه ســه رچاوه ده گــرێ  و پێمــان وایــه بــە مەبەســتی 
چاالککردنــی خەڵــک لــە نێوخــۆی واڵت و بــە جەماوەریکردنی خه بات پێویســته پاڵپشــتی به کرده وه ی 
ئــه و به ســتێنه گرینگــه ی تێکۆشــان بیــن. هــه ر له وکاتــه دا، لــه و باوه ڕه دایــن کــه پێویســته چاالکانــی 
نێوخــۆ بــه  له بــه ر چاوگرتنــی هه مــوو ڕه نگاوڕه نگییه کانیــان به شــێوه ی یه كگرتــوو و هه مه الگیــر 
پێکــه وه کار بکــه ن، هــه وڵ بــده ن کار و به رنامه کانیــان زۆرتــر لــه خانــه ی نه ته وه ییــدا بــن و وێــڕای 
کارکــردن له ســه ر ئــه و بــوار و بابه تانــه ی لــه ژیانــی خه ڵــک نزیکتــرن، هه میشــه جه وهــه ری پرســی 

کوردیــان وه ک پرســێكی سیاســی له بــه ر چــاو بــێ.

چاالکیی پێشمەرگە 
پێشــمه رگه کــه لــه مێــژووی کــورددا گرینگتریــن هێمــای خه بــات و فیداکاریــی ئه وگه له یــه و 
ئه مــڕۆش لــه تــه واوی جیهانــدا وه ك ســه مبولی نه ته وه كه مــان ناســراوه، ناوه کــه ی و ڕیســاله ته که ی 
له ســه ر ده ســتی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان دانــراوه. پێشــمه رگه ی حیزبــی دێموکــڕات کــه لــه 
ــه ســه دان  ــدا ب ــی ئێران ــه دوای یه که کان ــه ک ل ــه ی ــه دژی ڕێژیم ــات ب ــی خه ب ــه جۆربه جۆره کان قۆناغ
داســتانی قاره مانه تــی و فیداکاریــی تۆمــار کــردوه، به هــۆی هه لومه رجێکــی تایبه  تــی کــه لــه ده 
پــازده ســاڵی ڕابــردوودا حیزبــی ئێمــه و حیزبه کانــی دیکــه ی ڕۆژهەاڵتــی تێــدان، بــه شــێوه ی 
جــاران لــه به ربه ره کانیــی چــڕ و ڕاســتەوخۆ لەگــه ڵ هێزه کانــی کۆمــاری ئیســامیدا نه بــووه. بــەاڵم 
هه رگیــز نــه لــه ڕیســاله تی واڵتپارێزانــه ی خــۆی دوور  که وتۆ تــه وه و نــه ته نانــه ت پۆتانســیه لی 

خه باتگێڕانه شــی لــه کزیــی داوه.
حیزبــی ئێمــه کــه هــه ر لــه دوای کۆنگــره ی چارده یــه وه ده ســتی کرد  وه بــه بووژاندنــه وه ی حزووری 
ــه ی  ــه م حــزوور و چاالکیی ــردوودا ئ ــه ک دوو ســاڵی ڕاب ــه ی ــدا، ل ــه نێوخــۆی واڵت پێشــمه رگه کانی ل
ــه  ــه اڵت  ل ــی ڕۆژه ــی پێشــمه رگه و پارێزه ران ــووه. حــزوور و چاالکی ــش ب ــر و به رچاوتری به رباڵوت
نێوخــۆی واڵت و جێگیربوونــه وه ی هێزه کانمــان لــه ســنووره کانی ڕۆژهــه اڵت  لەگــەڵ پێشــوازیی 
گەرمــی خەڵــک بــه ره وڕوو بــووه و کاریگه ریــی گــه وره ی له ســه ر ڕووحیــه ی خه باتگێــڕی و متمانــه 
 به خۆبوونــی خه ڵــک دانــاوه. ئــه و فه ســڵه  تازه یــه لــه خه باتــی مه یدانیــی ئێمــه نیشــاندەری ڕووحــی 
شۆڕشــگێڕی و فیداکاریــی پێشــمه رگه قاره مانــه کان بــووه کــه بــە شــانازییەوە ئــەو ئەرکــە پــڕ 
ــک و  ــاوه دا شه هیدیشــیان داوه. پێشــوازیی خەڵ ــه و پێن ــه ت ل مەترســییەیان وەئه ســتۆگرتوه و ته نان
هاوکاریــی ڕێکخســتنەکانی حیزبیــش نیشــانەی نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی دێموکــڕات لەنێــو 

کۆمەاڵنــی خەڵکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندایه .
لــه و پێوه ندییــه دا وه بیرهێنانــه وه ی دوو پره نیســپ بــه پێویســت ده زانیــن. یه کــه م، ئێمــه خۆڕاگری و 
خه باتــی چه کدارانــه بــۆ خۆمــان وه ک گه لێكــی خــاوه ن  مافــی چاره نــووس و لــه به رامبــه ر ڕێژیمێکــدا 
ــن شــێوه ســه رکوتی ده کا،  ــه  دڕندانه تری ــی ده رفه تــی چاره ســه ری سیاســی ب ــی پێکهێنان کــه له جیات
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بــه مافــی ڕه وا و ته نانــه ت ئه رکــی خۆمــان ده زانیــن. بــه و حاڵــه ش حــزووری پێشــمەرگە لــه  نێوخــۆی 
واڵت و جێگیربوونــی هێزه کانمــان له ســه ر ســنووره کان زۆرتــر به مه به ســتی حــزووری سیاســی و 
ته شــکیاتی و پێوه نــدی له گــه ڵ خه ڵکــی خۆمــان بــووه. ئه گه ریــش لــه و ڕێگایــه دا تێکهه ڵچوونێــک 
پێشــمه رگه  ده ســتکردنه وه ی  دابــێ،  ڕووی  ڕێژیمــدا  هێزه کانــی  و  پێشــمه رگه  هێــزی  له نێــوان 
ــی  ــم به تایبه ت ــی ڕێژی ــه کــه هێزه کان ــه نی ــه و مانای ــه وه ب ــاره ئ ــووه. دی ــان ب ــه خۆی ــاع ل ــۆ دیف ــا ب ته نی
به کرێگیــراوه کان ســه رینی خاترجه مــی بخه نــه ژێــر ســه ری خۆیــان و له ســه ر ڕه فتــاری نائینســانی 

و دژی گه لییانــه ی خۆیــان ده رهــه ق بــه خه ڵکــی کوردســتان بــه رده وام بــن.
دووه م، حــزوور و چاالکیــی پێشــمه رگه کانی ئێمــه ده بــێ وه ک به شــێک لــه خه باتــی فرەڕەهەنــدی 
ــی  ــه به ڕێوه بردن ــی سیاســیی خــۆی له پێشــدا ب ــه ژیان ــک ک ــۆ حیزبێ ــان چــاو لێ بکــرێ. ب حیزبه که م
ــگای به ربه ره کانــی  ــووه ڕێ ــه ناچــار ب ــی دامــوده زگاکان ده ســت پــێ کــردوه و دوای واڵت و بنیاتنان
بگرێتــه بــه ر، بــه هیــچ جــۆر نابــێ به ســتێنی خه باتــی چه کدارانــه  بــه ئه لترناتیڤــی به ســتێنی تێکۆشــانی 
ــه  ــن و ب ــر دانانێی ــه ر یه کت ــه به رامب ــی شــار ل ــی شــاخ و خه بات ــی چــاو لێ بکــرێ. ئێمــه خەبات مه ده ن
تەواوکــەری یەکتریــان ده زانیــن. ئــەو کاتــەی پێشــمەرگە لــە شــار و گونــدەکان لــە گه ڕانــدا بــوون، 
بەشــی تەشــکیاتی و الیه نگرانــی حیــزب لــه تێکۆشــان و چاالکــی لــه به ســتێنی مه ده نیــدا بــه رده وام 

بــوون و ڕاگەیاندنــی حیزبیــش دەنــگ و ڕەنگــی هەردووکیــان بــوو.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و دەوڵەتی مەرکەزی
ــو کۆمه ڵگــه ی  ــه ک هــه ر له نێ ــی مه رکــه زی ن ــه له گــه ڵ ده وڵه ت ــی مامه ڵ ــدی له گــه ڵ چۆنیه تی له پێوه ن
ــه و  ــه و ئ ــاواز هه ی ــو ڕیزه کانــی حیزبــی ئێمه شــدا بیــروڕای جی ــدا، به ڵکــوو له نێ سیاســیی ڕۆژهەاڵت
بابه تــه کــه بــۆ به رنامه ڕێژیــی خه باتمــان بنه ڕه تییــه، شــیاوی ئه وه یــه کــه لێــره دا هه ڵوێســته ی 

له ســه ر بکه یــن.
سیســتەمی کۆمــاری ئیســامی بەجۆرێــک داڕێــژراوە و کارکــردی ئــه و ڕێژیمــه بــه جۆرێــک 
بــووه کــه زه رفیه تــی ئاڵوگــۆڕ و کرانــه وه ی لــه خۆیــدا نه هێشــتۆته وه. ڕەفتــار و کــرداری ڕێژیــم لــه 
 پێوه نــدی له گــه ڵ کــورددا هــه ر لــه دوای ئینقابــه وه هه تــا ئێســتا ســه رکوتکه رانه و یــه ک ڕه هه نــدی 
کوردیشــه وه،   بــە  ڕووخێنــەردا،  ئۆپۆزیســێونی  لەنێــو  زاڵ  گوتــاری  به رامبه ریشــدا،  لــه  بــووه. 
بەجۆرێــک یه ک ڕه هه نــد بــووه کــه هه مــوو شــتێک بــه چــاوی ڕەش و ســپی دیتــراوه و تــه واوی 

سیاســەت و هەڵوێســته کان به شــێوه یه ک که وتوونه تــه گــرەوی مــان و نەمانــی ڕێژیمــه وه.
ــوون و  ــورد دروســت ب ــه به شــداریی ک ــه ب ــاران ن ــه ت ــی ده ســه اڵتدار ل ــه ڕێژیمه کان ــدا ک له حاڵێک
نــه کوردیــش ئیدیعــای ئــه وه ی کــردوه کــه بــه  ته نیــا ده توانــێ بیانڕووخێنــێ، جوواڵنــەوەی ئێمــە لــە 
ئێــران له ســه ر بنه مــای دروشــمی ڕووخانــی ڕێژیــم و به هــۆی چه کداربوونــی بــە جوواڵنەوەیەکــی 
» برانــداز« ناســراوه. ئــەو جــۆرە خوێندنەوەیــە لــە شــێوەی هەڵســوکەوت لەگــەڵ تــاران بەرهەمــی 
ڕەفتــار و کــرداری ڕێژیــم لــە دژی ئێمــە و له ڕاســتیدا دژکــردەوەی ئێمــە بەرامبــەر بــه تــاران بــووە. 
ده گــه ڵ ئــه وه ی ویســتی ڕووخانــی ڕێژیمێــک بــه و سروشــت و ماهیــه ت و کارکــرده وه کــه کۆمــاری 
ئیســامی هه یه تــی به تــه واوی مه نتقــی و ڕه وایــه، بــه اڵم بــه و مانایــه  نییــه  کــه ئــه وه  تــه واوی کایــه ی 
ــداری ده گــه ڵ  ــۆڕدان و مه یدان ــی مان ــه له جیات ــدا. دروســت نی ــب ب ــه قال ــدا ل ــه ئێران سیاســیی ئێمــه ل
ڕێژیــم، هه مــوو ئیبتــکار و خه لاقیه تــی سیاســی و خه باتگێڕیــی ئێمــه ته نیــا لــه دروشــمی ڕووخانــی 
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ڕێژیــم و بایکۆتــی هه ڵبژاردنه کانــدا خوالســه  بێتــه وه. سه رنجڕاکێشــه کــه کۆمه ڵێــک مانــۆڕی وه ک 
به شــداری لــه هه ڵبــژاردن و وتووێــژ له گــه ڵ ڕێژیــم کــه حیزبــی دێموکــڕات لــه  قۆناخــی جۆراوجــۆری 
خه باتــدا تاقیــی  کردونه تــه  وه، دروســت نیــه  له ســه رده می ئێســتاله کۆمه ڵگــه ی سیاســیی ئێمــه دا ببنــە 

تابوو.
لێــره دا قســه لــه وه نیــه کــه ماهیــه ت یــا نیه تــی کۆمــاری ئیســامی چیــه و باســه که نابــێ له ســه ر 
ئــه وه بــێ کــه ڕێژیمێــک بــه و کارنامه یــه وه کــه هه یه تــی چه نــده ده کــرێ ئومێــدی پــێ ببه ســترێ کــه 
هه نگاوێــک بــه ره و کرانــه وه یــان بــه ره و چاره ســه ری پرســی کــورد هه ڵێنێتــه وه. به ڵکــوو قســه له وه یــه 
ــه پرۆســه یه کی  ــی سیاســی ل ــه وه ی یاری ــدراوه  دا به هــۆی کورتبووون ــه قالب ــەوە ل ــەو خوێندن ــه  ل ک
نه گــۆڕ و بــێ به رهه مــدا ســەنگ و تواناکانــی کــورد بــە گشــتی و حیزبەکانــی بەتایبەتــی وه ده ر 
ــی  ــه ی ئه منیه ت ــه ده ره وه ی خان ــم له ســه ر مه ســه له ی کوردســتان ل ــه ڕێژی ــدا ن ــه ئاکام ــه وێ و ل ناک
و چه کــداری گیروگرفتــی بــۆ دروســت ده بــێ و نــه ســه رنجی بیــروڕای نێونه ته وه ییــش بــۆ الی 
پۆتانســیه لێکی جه مــاوه ری ڕاده کێشــرێ کــه وێــڕای شوناســخوازییه که ی ده یتوانــی و ده توانــێ 

ســه رمایه یه کی به هێــزی ڕه وتــی ئازادیخــوازی بــۆ هه مــوو ئێرانیــش بــێ.
ئــه وه ی بــۆ ئێمــه وه ک کــورد ده بــێ گرینــگ بــێ ئه وه یــه کــه وێــڕای دانه بڕاویمــان لــه بزووتنــه وه ی 
سه راســه ریی ئێــران )بــه هه مــوو الوازی و که موکوڕییه کانیــه وه( بــۆ چه ســپاندن یــان النیکــه م 
ــن و  ــک وه ربگری ــک که ڵ ــه ل و ده رفه تێ ــوو ه ــه هه م ــان ل ــی خۆم ــە نەتەوایەتییه کان ــۆڕی ماف هێنانه گ
دەســەاڵت لــە تــاران بــە دەســت هەرکــەس و الیه نێکــه وه بــێ ناچــار بــه بیرکردنــه وه لــه چارەســەری 
کێشــەی کــورد لــە ئێرانــی بکه یــن. بــۆ ئــه و مه به ســته ش نابــێ خەباتــی خۆمــان و داهاتــووی 
کــورد لــه ئێــران تەنیــا بــە ســیناریۆی ڕووخانــی ڕێژیمــه وه  ببه ســتینه وه. مــادام سروشــتی خەبــات 
و پرســی کــورد زۆر تایبەتمەندیــی هــەن، پێویســته وه ک کــورد نــه ک هــه ر لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ 
ــۆدی جۆراوجــۆر  ــۆ مێت ــاره ی شــێوازه کانی خه باتیشــه وه  دەســتمان ب ــوو له ب ــدا، به ڵک ڕێگاچاره کان

ئــاوه اڵ بــێ.
ئــه و شــێوازانه لــه گوتــار و هه ڵوێســت گرتن و فه رهه نگســازیی سیاســییه وه تــا هێنانه مه یدانــی 
مــرۆڤ  مافــی  داکۆکیکاره کانــی  و  فه رهه نگــی  بنیاتــه  دروســتکردنی  لــه  پشــتگیری  و  خه ڵــک 
لــه به ســتێنی سیاسییشــدا دوو بابه تــی هه ڵبــژاردن و وتووێــژ دیارتــر و جێگــه ی  ده گرێتــه وه. 
باســترن. ده ربــاره ی هه ڵبــژاردن، حیزبــی ئێمــه لــه ســه ره تای هاتنه  ســه رکاری کۆمــاری ئیســامییه وه 
تــا ئێســتا قــه ت بــه شــێوه ی موتڵــه ق و یه كده ســت چــاوی لــه هه ڵبژاردنه كانــی ژێــر حاکمیه تــی ئــه و 
ــدا  ــه هه مــوو هه ڵبژاردنه کان ڕێژیمــه نه کــردوه. ئه گــه ر ڕاســته کــه کۆمه ڵێــک ئاســته نگی سیســتمی ل
بــه دی ده کرێــن، ئارایشــی هێــزه کان و سروشــتی هه ڵبژاردنــه کان ده کــرێ جیاوازییــان پێکــه وه 
ــه  ــاوازه، ئێم ــک جی ــی هــه ر هه ڵبژاردنێ ــه سروشــت و وه زعیه ت ــه وه ک ــی ئ ــه  له به رچاوگرتن ــێ. ب هه ب
خۆمــان لــه وه ده بوێریــن کــه نوســخه ی پێشــوه خت و یه کده ســتمان بــۆ مامه ڵــه له گــه ڵ پرســی 
هه ڵبــژاردن لــه کۆمــاری ئیســامیدا هه بــێ و زۆر جــار بۆخۆشــمان هه ڵبژاردنمــان ته حریــم کــردوه. 
له هه رحاڵــدا ئه ســڵی ئێمــه ئــه وه نیــه کــه ته نیــا له بــه ر خاتــری ئارگومێنتــی شــه رعیه تدان بــه ڕێژیــم 
ــک  ــه کان وه ک ده رفه تێ ــک هه ڵبژاردن ــه خه ڵ ــن ک ــه وه بکه ی ــه( پێشــگیری ل ــه ئارگومێنتێکــی بێ جێی )ک
بــۆ نیشــاندانی نێوه رۆکــی ویســت و داواکانیــان و قورســایی دیمۆگرافیــی قه ومــی و به ربه ره کانــی 

ده گــه ڵ ڕێژیــم بــه  کار بــه رن.
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هه رچــی وتووێــژ له گــه ڵ ده ســه اڵتی ناوه ندییشــه، حیزبــی ئێمــه هــه ر لــه ســه ره تای دامه زرانیــه وه 
ده ســه اڵتی  له گــه ڵ  وتووێــژ  لــه  تاڵــی  به داخــه وه  و  دوورودرێــژ  ئه زموونێکــی  ئه مــڕۆ  هه تــا 
ناوه ندیــدا هه بــووه. ئه وه نــده ی ده گه ڕێتــه وه ســه ر قۆناغــی ئێســتا، پــاش کۆنگــره ی پازده هه مــی 
حیــزب، له الیــه ن شــووڕای ئه منیه تــی میللیــی ئێرانــه وه داوای وتووێــژ لــه  ئێمــه کــرا. ئێمــه ش وه ک 
پره نســیپ قبووڵمــان کــرد و چه نــد جارێــک بــۆ تاوتوێکردنــی زه مینــه و بنه مــای چاره ســه ری 
ــه  ــه  ب ــه و گفتگۆی ــم ئ ــی ڕێژی ــه اڵم به هــۆی جیددی نه بوون ــان دانیشــتین. ب پرســی کوردســتان له گه ڵی
هیــچ ئه نجامێــک نه گه  یشــت. دانیشــتنی ئێمــه و نوێنه رانــی کۆمــاری ئیســامی بــاس و قه زاوه تــی 
جۆربه جــۆری له ســه ر کــرا. به تایبه تــی هێندێــك کــه س و الیــه ن بــه ئامــاژه بــه کارنامــه و ماهیه تــی 
ــی وه ک کێشــه نانه وه  ــه دوای مه به ســتی خراپ ــا ب ــه و کاره دا ته نی ــم ل ــه ڕێژی ــوو ک ــان واب ــم پێی ڕێژی
له نێــو حیزبه کانــی ڕۆژهەاڵتــدا ده گــه ڕێ. ده گــه ڵ ئــه وه ی حاشــای لێ ناکــرێ کــه  ڕێژیــم پێــش 
هه مــوو شــتێک بــه دوای ئــه و جــۆره  ئامانجــه  دژی گه لی یانــه دا ده گــه ڕێ، پێمــان وایــه  وه ک پڕه نســیپ 
نابــێ وتووێــژو دانوســتان ڕه ت بکه ینــه وه و هه رله وکاتــه دا ده بــێ وشــیاری نه خشــه و پیانه کانــی 

کۆمــاری ئیســامی بیــن.

بواری دیپڵۆماسی
ــی  ــه ت و لێهاتووی ــه ســایه ی حیکم ــی ل ــڕات به تایبه ت ــی دێموک ــورددا حیزب ــه وه ی ک ــو بزووتن له نێ
ڕێبــه ری شــه هیدمان د. قاســملوودا هه میشــه بــه ڕچه شــکێنی دامه زراندنــی پێوه نــدی له گــه ڵ جیهانــی 
ــه  نێوده وڵه تییــه کان بــۆ الی دۆزی ڕه وای  ده ره وه و ڕاکێشــانی ســه رنج و پشــتیوانیی کۆڕوکۆمه ڵ
گه له که مــان ناســراوه. بــه اڵم وه ک پێشــتر ئامــاژه ی پێ کــرا، پێوەندییــه نێودەوڵەتییــه کان لەســەر 
قازانجــی الیه نــه کان بنیــات نــراون و زۆر جــار قورســایی ئــه و به رژه وه ندیانــه بــه ســوودی ڕێژیمــه 
ســه ره ڕۆکان و بــه زیانــی بزووتنــه وه ئازادیخــوازه کان ده شــکێته وه. لــه  پێوه نــدی ده گــه ڵ کــورددا 
نــه ک هــه ر کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تــی به ســه ریه که وه به ڵکــوو ده وڵه تانــی ده سترۆیشــتووی جیهــان 
بــه جیــاش سیاســه تێکی یه کده ســتیان لــه هه مبــه ر مه ســه له ی کــورد نیــه، به ڵکــوو سیاســه تیان 
له گــه ڵ ده وڵه تــی حاکــم  بــه سیاســه تیان  به ســتراوه ته وه  پارچه یه کــی کوردســتان  هــه ر  له گــه ڵ 

ــه ی کوردســتاندا. ــه و پارچه ی به ســه ر ئ
لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا بــواری دیپڵۆماســی یه كێــک لــه  بواره پڕشــنگداره کانی کار و تێکۆشــانی 
حیــزب بــووه کــه وه ك دواییــن نموونــه ی به رهه مــی ئــه م کار و تێکۆشــانه ده توانیــن ئامــاژه بــه 
وه رگیرانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان بــه ئه ندامــی ئه ســڵیی ڕێکخــراوی ئه نترناســیۆناڵی 
سۆسیالیســت بکه یــن. ســه ره ڕای هه مــوو ئــه و کار و تێکۆشــانه ش، مــادام لــه  هه لومه رجــی ئێســتادا 
کۆمه ڵگــه ی نێودەوڵەتــی لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی وەک پارتنــەر یــان ئاڵترناتیــوی کۆمــاری 
ئیســامی مامەڵــە نــاکا و مــادام فــازی ئێســتای پێوه ندییه کانــی نێــوان ئێــران و واڵتانــی ڕۆژئــاواش 
ئه منیه تییه  کانــی  و  سیاســی  فایلــه  و  ناوکــی  ڕێککه وتنــی  جێبه جێکردنــی  ده داتــه  ئه وله وییــه ت 
ناوچــه، نابــێ پێمــان ســه یر بــێ کــه دووره دیمــەن و ئاســۆی دیپڵۆماســیی ئێمــه بــه بــه راورد له گــه ڵ 

پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتان جــارێ بەرتەســکتر بــێ.
بــه اڵم هــه روه ک لــه ســه ره وه ئیشــاره مان پێ کــرد، کێشــەی کــورد لــە ئێــران تایبەتمەندیــی خــۆی 
هەیــە و حیزبــی دێموکراتیــش هەوڵــی داوە و ده بــێ زیاتریــش هــه وڵ بــدا کــه بــە لەبەرچاوگرتنــی 
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ئــەو تایبەتمەندییــە دۆســت و پشــتیوان لــه جیهانــی ده ره وه دا بــۆ قه زیــه ی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ناچــار  بــه  ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی  باقیــی  ئێمــه ش وه ک  پێوه ندییه کانــی  کــه  بــکا. ڕاســته  په یــدا 
ده چێتــه ژێــر بانــدۆری هه مــوو ئــه و مشــت و مــڕ و مامه اڵنــه کــه له نێــوان ئێــران و کۆمه ڵگــه ی 
نێوده وڵه تیــدا لــه ئارادایــه، بــه اڵم ئێمــه چ لــه ڕووی گوتــار و دۆزه وه و چ لــه ڕووی مێتــۆد و 
ــن. پێویســته  ــه خۆمانی ــه ت ب ــردوو و فه رهه نگــی تایب ــدا خــاوه ن ڕاب ــه پێوه ندییه کانمان که ره ســه وه ل
ئــه م پۆتانســیه له بــه دوور لــه ســنووربه ندییه به ســه رچووه سیاســی و ئیدئۆلۆژییــه کان لــه خزمــه ت 
پرســی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا باشــتر وه گــه ڕ بخه یــن و بــه  کارکردنــی زیاتــر له ســه ر که ناڵه کانــی 
لۆبــی و پێوه نــدی له گــه ڵ بنیاتــه نێونه ته وه ییــه کان و ده وڵه تانــی خاوه ن نفــووز لــه جیهــان و لــه 
ناوچــه دا، باشــتر لــه جــاران ســه ر نج و پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی نێوده وڵه تــی )چ ناوه نــده 
بڕیــارده ره کان و چ میدیــاکان( بــۆ الی ڕه هه نــدی سیاســیی پرســی کــورد لــه ئێــران و مافــی مرۆڤــی 
ــە پێشــبینی بکــرێ کــە  ــه وه  کــه زۆر زەحمەت ــی ئ ــه  له به رچاوگرتن ــه دا ڕابکێشــین. ب ــه و واڵت کــورد ل
ڕه وتــی ڕووداوەکانــی داهاتــووی ئــەو ناوچــە شــێواوە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئێرانــدا بــە کام ئاقــاردا 
دەڕوا، پێویســته تێ بکۆشــین لەئاســتی ناوچەیــی و نێودەڵەتیــدا بەگوێــرەی توانــای خۆمــان ئه وه نــده 

دیــار و بەرچــاو بیــن کــه نەهێڵیــن کێشــەی کــورد له گــه ڵ کۆمــاری ئیســامی له بیــر ببرێتــه وه .

هاوکاری و هاوخه باتی
له گــه ڵ هه مــوو متمانــه و دڵگه رمییــه ك کــه بــه هێــز و توانــای خه باتگێڕیــی خۆمانمــان هه یــه، ئێمــه 
لــه و باوه ڕه دایــن کــه به بــێ په ره پێدانــی ڕووحــی برایه تــی و هاوخه باتــی له گــه ڵ الیه نه کانــی دیکــه ، 

خه باتــی ئێمــه ناتوانــێ بــه ئاکامــی دڵخــواز بــگا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
هه مــوو ئــه و باســانه ی کــه له پێوه نــدی له گــه ڵ فــه زای سیاســیی ئێــران و بارودۆخــی ئۆپۆزیســیۆنی 
بــۆ   له مه ودواشــمان  ئێرانیــدا خســتماننه ڕوو، به رچاوڕوونــی ده ده نــه سیاســه ت و هه ڵوێســتی 
مامه ڵــه له گــه ڵ هێزه کانــی نه یــاری کۆمــاری ئیســامی. بــه بــاوه ڕی ئێمــه ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی بــۆ 
ده رچــوون لــه و وه زعــه  کــه پێشــتر باســمان کــرد،  پێویســته مشــوور و ئازایه تیــی به خۆداچوونــه وه  
و خه سارناســییه کی جیددیــی کارکــردی ده یــان ســاڵه ی خــۆی هه بــێ و بــە ڕاشــکاوی دان بــه هەڵــە و 
که موکوڕییه کانــی خۆیدابنــێ. پێــش هه مــوو شــتێک الیه نه کانــی نێــو ئۆپۆزیســیۆن له جیاتــی ئــه وه ی 
بــه هــۆکاری مێژوویــی و فیکــری یه کتــر حــه زف بکــه ن و لــه په راوێــز بخــه ن، پێویســته فه رهه نگــی 
ــه ن. ئۆپۆزســێونی ده ره وه  ــر بک ــدا جێگی ــو خۆیان ــه وه له نێ ــر حاوان ــردن و له گه ڵ یه كت یه کترقبووڵ ک
هه روه هــا پێویســته لــه  خه ڵکــی ئێــران و مه یدانــی ئه ســڵیی خه بــات کــه نێوخــۆی ئێرانــه  نزیــک 
بێتــه وه. ئــه وه ش کاتێــك ده کــرێ کــه ئۆپۆزیســیۆن  تێگه یشــتن و خوێندنه وه یه کــی واقعبینانــه ی لــه 
کۆمه ڵگــه ی ئێــران هه بــێ و ڕاســتییەکانی وەزعــی ئێــران بــەو جــۆرە کــە هەیــە ببینــێ، نــەک ئــه وه 
کــه لــە خەیــاڵ و ئــارەزوودا بخولێتــەوە. لــه مامه ڵــه  له گــه ڵ ئــه و واقیعه  شــدا له جیاتــی ئارمانگه  رایــی 
و گیرکــردن لــه مه ســایل و مه فاهیمــی ئیدئۆلۆژیــک و فیکــری پێویســته لــه هه وڵــی دۆزینــه وه و 

ده کارخســتنی ڕێکاره کانــی به مه یدانی کردنــی خه باتــدا بــێ.
ســه ره نجام و لــه هه مــووی گرینگتــر بــۆ ئێمــه، پێویســته الیه نه کانــی ئۆپۆزیســیۆن لــه ته رســیمی 
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ــوو خەڵکــی واڵت خــۆی  ــە هه م ــەوە ک ــەک ســاغ ببن ــدا له ســه ر ڕێگاچارەی ــده ی سیاســیی ئێران ئایین
تێــدا ببیننــەوە. لــه و نێوه شــدا، جیــا لەالیەنــی سیاســی و مێژوویــی قه زیــه ی کــورد لــە ئێــران، 
ــەدا  ــە ناوچەک ــزی ل ــه ئه مــڕۆ کــورد ســەنگ و پێگه یه کــی بەهێ ــه وه وه به رچــاو بگــرن ک پێویســته ئ
بۆخــۆی پێک هینــاوە. هه ربۆیــە گۆڕەپانــی سیاســیی ئێرانیــش بــە ژوورەوە و دەرەوە ناتوانــێ کــورد 

ــرێ. ــه خــۆی وه به رچــاو نه گ ــه ت ب ــی تایب ــای ویســت و داواکان وه ک خــۆی و له ســه ر بنه م
له ژێــر ڕووناکایــی ئــه و خوێندنه وه یــه دا ئێمــه هــه روه ك لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا هه وڵمــان بــۆ 
ــه ڵ  ــان له گ ــدی و هاوکاریم ــه پێوه ن ــه ل ــه وه تێ بکۆشــین ک ــۆ ئ ــێ ب ــه ر ده ب ــه داهاتووشــدا ه داوه، ل
که ســایه تی و گــرووپ و الیه نه کانــی ئۆپۆزیســیۆندا وێــڕای یارمه تیــدان بــه لێک تێگه یشــتن له ســه  ر 
چه نــد و چۆنیــی هاوخه باتــی و بنه مــا و نێوه رۆکــی ئالترناتیڤــی سیاســی لــه ئێــران، دانپێدانانــی 
فــره  نه ته وه بوونــی ئێــران لــه به ســتێنی گشــتی و حکوومه تیــدا، و به ڕه ســمی  ناســینی مافه کانــی 
کــورد وه ك پرســی سیاســیی نه ته وه یــه ک ) نــه ک ته نیــا لــه گۆشــه نیگای فه ردگه رایانــه ی مافــی 

هاونیشــتمانی یه وه( بکه ینــه پێــوه ری ڕێککه وتــن و هاوپه یمانیــی به کــرده وه و نه هادینه کــراو.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و الیه نه  کوردستانییه كان
لــه به ســتێنی کوردســتانیدا بــاس و خواســه کانی نێــوان دوو کۆنگــره ی  1٥ و 1٦ ســێ بازنــه یــان 
ســێ ئاســت ده گرنــه وه: یه کــه م،  هێــزه  کوردســتانییه کانی هــه ر چــوار پارچــه )لــه ســۆنگه ی پرســی 

کۆنگــره ی نه ته وه ییــه وه( دووه م، پارتــه  سیاســییه کانی ڕۆژهــه اڵت ، ســێهه م ئێمــه و حــدکا.

کۆنگره ی نه ته وه یی
مه به ســتیانه  و  ئاره زوویانــه  گه لــه  ئــه و  سیاســییه کانی  بــژارده  و  کــورد  گه لــی  دەمێکــە 
دامه زراوه یه کــی هاوبه شــی هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان لــه شــکڵی کۆنگــرەی نەتەوەیــی دا 
به هــۆی  نــاوه دا دراون، چ  ئــه و  له ژێــر  هــه وڵ  ئێســتا چه ندیــن  تــا  ئــه وه ی  له گــه ڵ  بێنــن.  پێــک 
الوازییــان و چ به هــۆی ئــه وه کــه هێژێمۆنیــی الیه نێکیــان به ســه ره وه بــووه، قــه ت نه یانتوانیــوه ببنــه 
دامه زراوه یه کــی سیاســیی هاوبــه ش کــه نوێنه رایه تیــی هه مــوو کــورد بــکا یــان النیکــه م هه مــوو 
الیه نه کانــی کــورد پێکــه وه کــۆ بکاتــه وه. به پێچه وانــه  ی ئه وانــه ، هه وڵــی هاوینــی ســاڵی 201٣ی 
ســه رۆکایه تیی هه رێمــی باشــووری کوردســتان بــۆ به ســتنی کۆنگــره ی نه ته وه یــی، نوێنه رانــی 
پــارت و الیه نــه سیاســییه کانی هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان لــه ئاماده کردنه که یــدا به شــدار 
بــوون و ئومێــد و چاوه ڕوانیــی ئــه وه ی دروســت کــرد کــه بــۆ یه که م جــار لــه مێــژوودا بــژارده 
و نوێنه رانــی هه مــوو یــان زۆربــه ی هــه ره زۆری هێــزه  کوردســتانییه کان پێكــه وه دامه زراو ێکــی 

هاوبه شــی سیاســی دروســت بکــه ن.
ــدار  ــه ئاســته نگه کانی پێوه ندی ــا ل ــه جی ــی نیشــانیدا ک ــی کۆنگــره ی نه ته وه ی ــی ئاماده کردن ئه زموون
ــه   ــه وره پێوه ندیی ــه ره گ ــه  کوردســتان و هاوکێشــه کانی ناوچــه، کۆســپی ه ــم ل ــی حاک ــه ده وڵه تان ب
نێوخۆییه کانــی بزووتنــه وه ی کــورد و ملمانــێ و ڕکابه ریــی نێــوان الیه نــه مه تره حه  کانــی نێــو 
ئــه و بزووتنه وه یه یــه . به داخــه وه لــه ڕه وتــی ئامادەکردنــی کۆنگــرەی نەتەوەیــی دا ده رکــه وت کــه 
دابه شــبوون و کێبەرکێــی نێــوان به رژه وه ندیــه حیزبییــه کان بــه تــه واوی به رچــاوه و زۆر الیــه ن 
ئه وه نــده ی لــه خه مــی جێگــە و پێگــەی حیــزب و پارچەکــەی خۆیانــدان، ئه وه نــده بــه ڕێککه وتــن 
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له ســه ر پڕۆژەیه کــی هاوبــه ش کــه هه مــوو پارچــه کان بــه دروســتی بخوێنێتــه وه و بااڵنســی نێــوان 
یه که میــن  ئــه م  به داخــه وه  ئــه و هۆکارانــه،  له بــه ر هه مــوو  نیــن.  مانــدوو  الیه نه کانیــش ڕابگــرێ 
ــه جیــددی و هه مه الگیــره ی کۆنگــره ی نه ته وه ییــش ســه ری نه گــرت و دیســان بــۆ ماوه یه کــی  هه وڵ

ــاره زوو ســپێردرایه وه. ــاڵ و ئ ــه خه ی ــار ب نادی
یــەک  نەتەوەبوونــی کــورد بــەو مانایــە نیــە کــە لەبــاری سیاســییه وه کــورد یه کگرتوویــه. ئه گــه ر 
هه بوونــی  نه ته وه ســازی  و  به نه ته وه بــوون  ڕه وتــی  شــاده ماری  کــه  بــێ  قبــووڵ  ئه وه مــان 
پڕۆژه یه کــی سیاســیی هاوبه شــه، که متــر شــتێک کــه به داخــه وه ده بــێ دانــی پێــدا بنێیــن ئه وه یــه کــه 
ــی کوردســتان، به ڵکــوو له ســه ر ئاســتی هــه ر  ــه ک  هــه ر  له ســه ر ئاســتی هه مــوو پارچه کان کــورد ن
پارچه یه کــی کوردســتانیش لــه و پــڕۆژه  سیاســییه هاوبــه ش و یه کگرتوویــه بێبه شــه. ئــەرزی واقعــی 
ــی  ــه فەرهەنگــی سیاســی و به رژه وه ندی ــراوه. هــەر پارچه ی ــەش ک ــدا داب ــورد بەســەر چــوار واڵت ک
تایبــه ت بــه خــۆی هەیــه و بەســەر چەنــد حیزبــدا دابــەش بــووە. هــەر حیزبــەش بــه مــه رام و 

ــه وه. ــه خــۆی ده جووڵێت ــه ت ب ــدای تایب ئاجێن
سیاســه تی ئێمــه ئه وده میــش و ئێســتاش پێشــوازی لــه هــه ر چه شــنه هه وڵێکــه بــۆ پێکهێنانــی 
لــه هێژێمۆنــی خوازیــی  بــه دوور  کــه  نه ته وه یــی  دامه زراوێکــی هاوبه شــی  هــه ر  یــان  فــۆرۆم 
الیه نێــک یــان پارچه یــه ک به ســه ر الیــه ن و پارچه کانــی دیکــه دا یارمه تــی بــه وه بــکا کــه کــورده کان 
هــه م بــۆ پێوه ندییــه نێوخۆییه کانیــان و هــه م بــۆ کارکــردن له ســه ر مه ســه له ی کــورد لــه ته واوه تیــی 
خۆیــدا له ســه ر هێندێــک پره نســیپ ڕێــک بکــه ون و کاریــان پێ بکــه ن. بــه اڵم بــه  له به رچاوگرتنــی 
هه مــوو ئــه و ئاســته نگانه کــه لــه کورتخایه نــدا له ســه ر ڕێــگای وه دیهێنانــی ئــه و پڕۆژه یــه هــه ن، لــه و 
ــن،  ــه ش بگه ی ــه ئه نجامــی هاوب ــه وه ی له ســه ر ئاســتی هه مــوو پارچــه کان ب ــش ئ ــه پێ ــن ک باوه ڕه دای
ــک لێک تێگه یشــتن  ــه جۆرێ ــدا بگه ن ــو خۆیان ــی هــه ر پارچه یه کــی کوردســتان له نێ پێویســته الیه نه کان
و کۆدەنگیــی مایــه دار. لــه و سۆنگه یه شــه وه، ئه وله وییه تــی ئێمــه ڕێکخســتنی نێوماڵــی کــورد  لــه 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانه.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبەکانی ڕۆژهه اڵت 
لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا ڕێبەریــی حیــزب هــه وڵ و دەستپێشــخەرییەکی زۆری له پێنــاوی 
هەماهەنگــی و کۆدەنگــی و تەنانــەت دروســتکردنی هێندێــك چوارچێــوه بــۆ کاری هاوبــەش لەنێــوان 
ــه ســااڵنی دواییــدا  حیــزب و ڕێکخــراوه سیاســییه کانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــه خــه رج داوه. ل
ــە  ــه ل ــۆ نموون ــش. ب ــه پێ ــت هاتۆت ــاوکاری له ســه ر مه ســایلی کۆنکرێ ــی ه ــش ده رفه ت ــد جارێکی چه ن
پەراوێــزی کاردروســتایی بــۆ کۆنگــرەی نەتەوەییــدا دێموکراتــەکان و کۆمەڵــەکان هه ماهه نگییه کــی 
تاڕاده یــه ک باشــیان له نێوانــدا هه بــوو. ئێمــه ئەوەمــان وەک دەرفەتێــک دەزانــی کــە لەدرێــژەی 
ئه گه رچــی  هاوبــەش.  کاری  و  لێکنیزیکبوونــەوە  بــۆ  به کــرده وه  ده ســپێکی  بــە  بیکەیــن  خۆیــدا 
ئــه و  دروســتکردنی  باســی  ڕۆژهەاڵتــدا  الیه نه کانــی  له نێــو  بــه رده وام  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــه  
ــا ئێســتا هیــچ ئاکامێكــی به کــرده وه وه ده ســت  چوارچێوه یــه بــۆ کاری هاوبــه ش کــراوه، بــه اڵم هه ت
نه هاتــوه. هۆیه که شــی بــۆ ئــه وه ده گه ڕێتــه وه کــه جیــا لــه کۆمه ڵێــک کێشــه ی کــۆن و ڕابــردوو 
کــه هێشــتا شــوێنه واره کانیان بــه تــه واوی نه ڕه ویونــه وه، لێکدابڕانــەکان و شــوێنەواری ڕەوانــی و 
ــه ن له گــه ڵ  ــک الی ــی هێندێ ــان به ســه ر شــێوه ی ته عامول ــه ئێســتاش باڵی ــەو ناکۆکییان تەشــکیاتیی ئ
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یه كتــردا کێشــاوه و هێندێــک الیــه ن ناوبه نــاو زێهنیه تــی ســه رده می دابــڕان  لــه دژی یه کتــر زینــدوو 
ده که نــه وه. هه ربۆیــه کاتێکیــش کــه ده رفه تێــک بــۆ دروســتکردنی چوارچێــوه ی کاری هاوبــه ش دێتــه 
پێــش، هەندێــک الیــەن بــە دانانــی مــەرج و دار و لەلــە هــه وڵ ده ده ن الیەنێکــی دیکــە کــه بــه خه نیمــی 

ــار ده چــن. ــڕۆژه کان له ب ــن و به مجــۆره پ ــن وه النێ ــی ده زان خۆیان
ــن  ــا کاتێــک ده توان ــی کــوردی ڕۆژهــه اڵت  ته نی ــن کــه هێزه کان ــاوه ڕه دا بووی ــه و ب ئێمــه هه میشــه ل
ــه هاوکێشــه کانی ناوچــه  و واڵتــی خۆیانــدا شــوێندانه ر بــن و حیســابیان بــۆ بکــرێ کــه پــه ره بــه  ل
ــه ســاغبوونه وه له ســه ر  ــده ن ب ــه وڵ ب ــه وه ش پێویســته ه ــۆ ئ ــده ن. ب ــان ب ــه خۆی ــه ت ب ســه نگی تایب
لــه  ڕۆژهــه اڵت   کۆمه ڵگــه ی  پۆتانســیه لی  زۆرتریــن  هه مه الگیــر  و  هاوبــه ش  ڕێــکاری  و  گوتــار 
لــه ده وری خۆیــان کــۆ بکه نــه وه. بــە لەبەرچاوگرتنــی جێگــە و پێگــە و  هه مــوو به ســتێنه کاندا 
شــوێندانه ریی »دێموکــرات« له نێــو بزووتنــه وه ی کــورد لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا پێمــان وا 
بــووه کــه هه تــا کێشــەی نێــوان دوو حیزبــی دێموکــرات چارەســەر نەبــێ، ده ره تانــی دروســتکردنی 
ــوان حیزبه کانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردستانیشــدا ناڕەخســێ،  ــە له نێ ــەو بابەت ــان هــەر شــتێکی ل ــەرە ی ب
مه گــه ر ئــه وه کــه حــازر بیــن هێزه کانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان به ســه ر دوو بــه ره دا دابــه ش 
بکه یــن )شــتێک کــه هه رگیــز لــه سیاســه تی ئێمــه دا نه بــووه(. هــه ر بۆیــە ئێمــە لــه مــاوه ی ڕابــردوودا 
قورســایی زۆرتــری هه وڵه کانمــان خســتبووه ســەر چارەســەری پرســی نێــوان دێموکراتــەکان. 
بــه اڵم ئه گــه ر لــه ئایینده یه کــی نزیکــدا بــه ئاکامــی دڵخوازیــش نه گه یــن، زۆر زه رووره کــه بــۆ 
ئاماده یــی ڕووبه ڕووبوونــه وه ی ڕووداو و ســیناریۆکانی داهاتــوو پارتــه سیاســییه كانی ڕۆژهــه اڵت  
بــه النیکه مــی بنه مــای لێك تێگه یشــتن  و مێکانیزمــی کاری هاوبــه ش بگــه ن، جــا لــه هــه ر ڕاده و 

بــێ. ســیغه یه کدا 

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و حدکا
چارەســەری کێشــەی هــەر دووک بەشــی دیموکــڕات و پرســی یەکگرتنــەوە یەکێــک لــەو بابەتانــە 
بــووە کــە لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا فکــری ئەندامــان و الیه نگرانی هــەردوو الیه نی دێموکراتی 
ــووه .  ــەدواوە ب ــی جۆراوجــۆری ب ــەزاوەت و حوکم ــاس و ق ــرد وب ــەوە مەشــغووڵ ک ــە خۆی زۆر ب
ــی ویســت و  ــه  لەبەرچاوگرتن ــە ب ــوو ک ــدا ڕامانگەیاندب ــەدوای له تبوون ــه ر ب ــه ه ــه وه ی ئێم ــه ڵ ئ له گ
به رژه وه ندیــی گه له که مــان لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و له بــه ر زه رووره تــی هاوخه باتــی ئامــادەی 
ــا  ــه ر ته نی ــی به رامب ــی الیه ن ــن، هاوڕێیان ــوان دێموکراته کانی ــۆ چاره ســه رکردنی پرســی نێ ــژ ب وتووێ
ــوون ده رگای  ــه ش ئامــاده ب ــک دۆســتی هاوب ــی هێندێ ــاش هه وڵ ــان و پ ــاش کۆنگــره ی پازده هه می پ

ــه وه. ــۆگ بکه ن دیال
ــی پرســه کانی  ــان به مه به ســتی بەدواداچــوون و تاوتوێکردن ــەن هەیئەتم ــه وه هــەردوو الی دوای ئ
پێوه ندیــدار دیــاری کــرد چه نــد ده ور کۆبوونــه وه و دانیشــتنمان پێکــه وه هه  بــوو. ئێمــه ته نانــه ت 
پڕۆژه یه کمــان له بــاره ی بنه مــا و چۆنیه تــی و قۆناغبه ندیــی یه کگرتنــه وه لــه کۆمیتــه ی ناوه ندیــدا 
ــه  ــده وه نووســراوه ک ــه و دی ــه ب ــه و پڕۆژه ی ــه ر. ئ ــی به رامب ــی الیه ن ــه هاوڕێیان ــرد و دامان په ســند ک
مــادام حیزبــی دێموكــڕات بــووه بــه دوو بــه ش و بــۆ ئــه وه ی یه کگرتنه وه یه کــی ڕاســته قینه و پایــه دار 
ــه ڵ  ــک له گ ــوه دا الیه نێ ــه و نێ ــش ل ــه وه. ئه  گه ری ــه وه یه کــی بخه ین ــه ن پێک ــه  دی، پێویســته دوو الی بێت
ناوبردنــی الیه نه کــه ی دیکــه  بــه نــاوی خــۆی کێشــه ی هه یــه، ده توانیــن له ســه ر ســیغه یه کی نه رمتــر 
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بــۆ نموونــه »دوو الیه نــی دێموکــڕات« یــان » دێموکڕاتــه کان« ســاغ بینــه وه. ئێمــه هیــوادار بوویــن 
ــه شــێوازی چاره ســه ری پرســه که   ــه ن ک ــاده بک ــه ک ئام ــه ش ســه ره نجام گه اڵڵه  ی ــه و هاوڕێیان ــه ئ ک
لــه دیــدی وانــه وه ڕوون بکاتــه وه بــۆ ئــه وه ی بتوانیــن لــه ئه نجامــی تاوتوێــی هــه ردوو گه اڵڵــه دا بــه 
ئاکامــی دڵخــواز و جێــگای په ســندی هــه ردوو ال بگه یــن. بــه اڵم ئــه وان هه رگیــز ئامــاده نه بــوون 
هیــچ پڕۆژه یه کــی ئه مڕۆیــی بــه نووســراو بده نــه ئێمــه و لــه و چه نــد جــار دانیشتنه شــدا  کــه لــه  
قۆناغــی دواتــردا ڕاســته وخۆ له نێــوان ده فتــه ری سیاســیی هــه ردووالدا به ڕێــوه چــوون، دەرکــەوت 
کــە نیــازی الیه نه کــه ی دیکــه ئــەوە نیــە کــە وەک دوو حیــزب یەکبگرینــەوە، به ڵکــوو ســه ره ڕای 
ــوه  ــه شــتێکی موســبه ت زانی ــان ب ــه ئه وه م ــه ئێم ــه ش )ک ــره ی هاوب ــوق و کۆنگ ــه ته واف باســکردن ل
ــی حــدکا  ــی کوردســتان تێکه ڵ ــی دێموکرات ــه وێ حیزب ــردوه( له ڕاســتیدا ده یان ــێ ک و پێشــوازیمان ل
ــوەی  ــە چوارچێ ــه ر ل ــی ه ــوو کۆتای ــە دەســتپێکی پڕۆســه که وه تاک ــوو شــتەکانیش ل ــه وه و هەم بێت

حــدکا و بــه زێهنیه تــی کۆنگره یــه ك بــێ کــه دوازده ســاڵ پێــش ئێســتا گیــراوه.
رێبــه ری و به ده نــه ی حیزبــی ئێمــه لــه و باوه ڕه دایــه کــه له پێنــاوی یه كگرتنه وه یه کــی ڕاســته قینه دا 
کــه ده ســته به ری به هێــزی و یه کگرتوویــی دوارۆژی حیزبــی دێموکــڕات بــێ، پێویســته هــه  ردوو 
الیــه ن )ســه رفه نه زه ر لــه وه کــه خوێندنه وه یــان بــۆ لێکدابــڕان چیــه( ئێســتا وه ک هــه ن یه كتــر قبــووڵ 
بکــه ن و  ڕەوتــی وەســەریەک  کەوتنــەوە بــە جۆرێــک مودیرییــەت بکــەن کــە بەیەکــەوە خاوەنــداری 
لــەو ڕەوتــە و لــه ئیــدارەی داهاتــووی حیــزب بکــەن. ڕه وتێــک کــه لــه ودا الیه نێــک خــۆی بــه ئه ســڵ و 
الیه نه کــه ی دیکــه بــه فــه رع نەزانــێ یــا الیه نێــک لــه هه وڵــی ئــه وه دا نەبــێ کــه خــۆی بــه بــراوه بزانــێ 
ــوو  ــز و یه کگرت ــی به هێ ــی دێموکڕات ــه  حیزبێک ــدرێ. وات ــه م ب ــه قه ڵ ــه دۆڕاو ل ــه ب ــه ی دیک و الیه نه ک
کــه چی دیکــه لــه کێشــه کانی ڕابــردوودا گیــر نــه کا و ڕێزگرتــن و ســازکردنی ســه نتێز لــه ڕابــردوو 
و ڕوانیــن و وزه ی ســه رجه م تێکۆشــه رانی خــۆی بکاتــه  ده ســمایه ی ئیــداره ی خــۆی و مودیریه تــی 

سیاســه ت و خه بــات  لــه کۆمه ڵگــه دا.

کۆتایی: بیالن و دووره دیمه ن
هاوڕێیانی به ڕێز!

لــه ده ســپێکی ئــه م ڕاپۆرتــه دا ئیشــاره مان بــه وه کــرد کــه حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان هه ڵگــری 
چ ڕیســاڵه تێکی پیــرۆز و خاوه نــی چ ڕابردوویه کــی پــڕ ســه روه رییه. شــانازی کردن بــه و میراتــه 
بــه ری  وه هــا  نابــێ  مێژووییــه  و  ســه رمایه سیاســی  بــه و  دڵگه رمیمــان  و  به نرخــه  مه عنه وییــه 
لــه  چ  بزووتنه وه که مــان  و  خه بــات  که موکوڕییه کانــی  و  کێشــه  نه توانیــن  کــه  بگــرێ  چاومــان 
دیدێکــی مێژووییــه وه و چ لــه ســه رده می ئێســتادا ببینیــن. ڕازی مانــه وه و پێشــوه چوونی هــه ر 
بزووتنه وه یــه ک به خۆداهاتنــه وه و خۆگونجاندنــی به رده وامــه. ئــه وه ش کاتێــک ده كــرێ کــه ئێمــه 
لــه وه نه ترســین کــه قامــک له ســه ر گیروگرفتــه کان دابنێیــن و ئازایه تیــی ئه وه مــان هه بــێ لــه خۆمــان 
بپرســین پــاش ئــه و خه باتــه دوورودرێــژ و پڕقوربانییــه لــه کوێــی ڕێگاکــه ڕاوه ســتاوین و بــه  کــوێ 
گه یشــتووین.  دیــاره ئــه و لێکدانه وه یــه  ته نیــا تایبــه ت بــه حیزبــی ئێمــه نیــه ، چونکــه بــاری ئه مــڕۆ 
و به رهه مــی تــا ئێســتای خه بــات و تێکۆشــانی حیزبــی دێموكــڕات شــتێکی بێگانــه و جیاکــراوه لــه 
ــه و کاتــه دا کــه  هه مــوو بزووتنــه وه ی کــورد  لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان نیــه. ئێمــه لێــره دا هــه ر  ل
ته نیــا بــه نــاوی خۆمانــه وه قســه  ده که یــن، نه خــش و به رپرســیارێتیی بنه ڕه تیــی حیزبــی دێموکــڕات 
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لــه بردنه پێــش و سه رخســتنی بزووتنــه وه ی کــورد لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردستانیشــمان له بــه ر چــاوه 
ــن. ــان ده ڕوانی ــه رک و به رپرســیارێتییه کانی ئێســتا و داهاتووم ــۆ ئ ــه و دیده شــه وه ب ــه ر ب و ه

ئه گــه ر ئێمــه ده ســکه وته کانی خه بــات و به رهه مــی کاری سیاســی ته نیــا لــه گه یشــتن بــه ئــازادی 
و دێموکڕاســی و به ده ســته وه گرتنی ده ســه اڵتدا نه بینیــن، کارنامــه ی حیزبــی دێموكــڕات پڕاوپــڕه لــه 
ده ســکه وت و به رهــه م. پێــش هه مــوو شــتێک خــودی شــکڵگرتن و دامه زرانــی حیزبــی دێموکڕاتــی 
کوردســتان وه ک یه که میــن حیزبــی مۆدێــرن و جه مــاوه ری لــه  مێــژووی کــورددا ده بێ بــه ترۆپکی له 
قالبدانــی هۆشــیاریی نه ته وایه تیــی کــورد لــه و ســه رده مه دا دابنــرێ. ده ســپێکی به هێــز و پڕشــنگداری 
مێــژووی ئــه و حیزبــه کــه بریتییــه لــه هه وڵــدان بــۆ وه دیهێنانــی خه ونــی دامه زراندنــی ده وڵه تــی 
نه ته وه یــی لــه ڕێــگای دامه زرانــدن و به ڕێوه بردنــی کۆمــاری کوردســتانه وه، ده رفه تــی ئــه وه ی 
دایــه ئــه و حیزبــه کــه هــه م لــه ئاســتی نێوخۆییــدا کار له ســه ر بنیاتنانــی دامه زراوه کانــی حاکمیه تــی 
خۆماڵــی و هێماســازیی سیاســی و نه ته وه یــی بــکا، هــه م بــه  له به رچاوگرتنــی هه لومه رجــی ئه وســا 
ــای ده ره وه ی خــۆی. به رهه مــی  ــه  له گــه ڵ ده ســه اڵتی ناوه نــدی و دنی ــو مامه ڵ ــه نێ وه ک کــورد بچێت
ئــه و ده ســپێکه ته نیــا لــه ده ســکه وته کانی کۆمــاردا  کــه به شــی هــه ره زۆریــان دواتــر بــوون بــه 
ــه ڕێــگای ئه زموونــی کۆمــاره وه حیزبــی  ده ســکه وتی زینــدووی هه مــوو کــورد، کــورت نابێتــه وه. ل
دێموکــڕات له ڕاســتیدا گه لــی کــوردی خســته بــه ر تاقیکردنــه وه ی توانــا و پۆتانســیه له کانی ئــه و گه لــه 
ــه وده م به شــێوه ی پچڕپچــڕ  ــا ئ ــه و ویســته سیاســییانه ی ت ــۆ ئ ــی ڕوون و سیســتماتیک ب ــه تاودان ل
و له ســه ر بنه مایه کــی نه ریتــی و لــه چوارچێوه یه کــی به رته ســکی زێهنیــدا کاریــان بــۆ کرابــوو. 
ــرد و ســنوور و  ــا و پۆتانســیه النه ی تێســت ک ــه م توان ــه ئ ــه دا ک ــه و کات ــه ر ل ــه ه ــه و تاقیکردنه وه ی ئ
ــوو  ــرد و ب ــورددا دروســت ک ــه ک ــه به خۆبوونیشــی ل ــی ده رخســت، هه ســتی متمان که موکوڕییه کان
بــه هــۆی ئــه وه کــه نه وه کانــی دواتــر لــه فکــری دووباره کردنــه وه ی ئه زموونــی کۆمــاردا بــن و بــۆ 

وه دیهێنانــی خه ونه کانــی کۆمــار تێ بکۆشــن.
راســته کــه لــه دوای ئــه و ده ســپێکه لــه ده ســه اڵتداری و بــه ده ر لــه په رانتێــزی چه نــد ســاڵی یه که مــی 
ــدا  ــی چه کداری ــه ی خه بات ــه خان ــه ر ل ــه ی کات ه ــه زۆرب ــی ئێم ــران، حیزب ــی 1٣٥7ی ئێ ــاش ئینقاب پ
ــای  ــه ده ره وه ی ســنووری جوغرافی ــه ل ــه و خه بات ــووه ئ ــه ی کاتیــش ناچــار ب کاری کــردوه و زۆرب
ــه و  ــۆ پاشه کشــه کردن ب ــا ب ــه ته نی ــه و حیزب ــه اڵم تێکۆشــانی ئ ــکا. ب ــه ت ب سروشــتیی خــۆی ڕا هیدای
حاکمیه تــه ســه ره ڕۆیه نه بــووه کــه گه له کــه ی چه وســاندۆته وه، به ڵکــوو ئــه و حیزبــه ســه رباری 
قووڵکردنــه وه ی  فکــری  لــه  هه میشــه  بوونه تــه وه،  بــه ره وڕووی  ســه ختییانه ی  ئــه و  هه مــوو 
ده ســکه وت و به رهه مــی  زێهنــی و سیاســیی بزاڤــی گه له که یــدا بــووه، ئــه وه ش چ بــه جێگیرکردنــی 
مه ســه له ی کــورد وه ك مه ســه له یه کی سیاســی لــه به رامبــه ر ده ســه اڵتی ناوه ندیــدا  و ناســاندنی 
ئــه و مه ســه له یه بــه جیهانــی ده ره وه، چ بــه کارکــردن له ســه ر هۆشــیاریی نه ته وه یــی و ڕێکخســتنی 
سیاســی و چه سپاســندنی ناســنامه ی فه رهه نگیــی گه له که مــان. له الیه کــی دیکــه وه، هه مــوو ئــه و 
نرخــه قورســه ئینســانییه کــه لــه و حیزبــه دا و بــه ده وری ئــه و حیزبــه دا له پێنــاوی ویســته ڕه واکانــی 
جۆربه جۆره کانــی  شــێوه  به کاربردنــی  لــه  تاقیکردنه وه یــه ی  ئــه و  هه مــوو  دراوه،  گه له که مانــدا 
حیزبــه  ئــه و  ئیدئۆلۆژیگه رایــی  و  دۆگماتیــزم   لــه  بــه دوور  و  واقعبینانــه  به شــێوه ی  خه باتــدا 
تێی په ڕانــدوون و هه مــوو ئــه و بایــه خ و پره نســیپانه کــه ئــه و حیزبــه لــه شــێوه ی بردنه پێشــی 
خه باتێكــی ئینســانی و شارســتانیانه دا و له بــواری پێوه ندییــه نێوخۆییه كانــی بزووتنــه وه ی کــورد 
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ــردوون و زۆر  ــری ک ــم به ســه ر کوردســتاندا جێگی ــی حاك ــه ل ده وڵه تان ــول له گ ــی ته عام و چۆنیه تی
خاڵــی ورد و درشــتی دیکــه کــه لێــره دا ده رفه تــی ئامــاژه پێکردنیــان نیــه، هه مــووی ده بــێ وه ک 

به شــێک لــه هه گبــه ی به رهه مــی خه باتــی ده یــان ســاڵه ی ئــه و حیزبــه چــاو لێ بکــرێ.
له گــه ڵ هه مــوو ئــه و خاڵــه به هێــز و پۆزه تیڤانــه  ی کارنامــه ی حیزبــی دێموکــڕات و بزووتنــه وه ی 
ــی گه له كه مــان  ــی خه بات ــی به رژه وه ندی ــزب و ئه فزه لییه ت ــۆ حی ــه ڕۆژهــه اڵت ، دڵســۆزیمان ب کــورد ل
حوکممــان پــێ ده کا کــه که موکوڕییه كانــی ئــه و خه باتــه ش وه ك هــه ن ببینیــن و ئازایانــه و ژیرانــه لــه 
فکــری چــاره  دیتنــه وه و هه نگاونــان بــۆ که مکردنــه وه و نه هێشــتنیاندا بیــن. ئه گــه ر لــه مه ودایه كــی 
به ردرێــژ و لــه ڕوانینێکــی گشــتیتردا چــاو لــه خۆمــان بکه یــن، یه که میــن که مایه ســی و گرینگتریــن 
خاڵــی نه رێنــی کــه بــه فکــردا دێ، نه بوونــی یه كگرتوویــی و کێشــه  نێوخۆییــه کان چ له نێــو ڕیزه کانــی 
حیزبــی دێموکڕاتــدا و چ له نێــوان هێــزه  سیاســییه کانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندایه. لــه  کــه س شــاراوه 
نیــه کــه ئــه و هه مــوو لێکدابــڕان و لەتبوونــه کــه لــه مێــژووی حیزبــی ئێمــه دا ڕووی داوه و چه ندیــن 
لــه ڕۆژهــه اڵت ، زەرەر و  کــورد  له ســه ر ئاســتی بزووتنــه وه ی  ســاڵ شەڕوکێشــەی نێوخۆیــی 
زیانێکــی زۆری بــە ڕاده ی کارلێهاتوویــی و وزه ی خه باتگێڕانــه  و جێگــه و پێگــه  و ئیعتبــاری حیزبــی 
دێموکــرات و بزووتنــه وه ی کــورد گەیانــدوه. ئــه وه ش کــه ئێمــه هێشــتا نه مانتوانیــوه هه موومــان 
پێکــه وه له ســه ر گوتــار  و ڕێکارێکــی هاوبــه ش ســاغ  بینــه وه کــه هه مــوو به ســتێنه کانی خه بــات 
پێکــه وه گــرێ بــدا و خه بــات وه ک پێویســته بباتــه وه نێــو کۆمه ڵگــه  ڕاســت ئه نجامــی درێژه کێشــانی 

ــه. ــه ی ڕابردوودای ــه و کێشــه و ناکۆکییان ــر ســێبه ری ئ ــر له ژێ ــه  له گــه ڵ یه كت ــی مامه ڵ ئه قلیه ت
پاشــان ده رچــوون و دوورکەوتنــەوە ی ســه رکردایه تیی حیزبــی دێموکــڕات و هێزه کانــی دیکــه ی 
ــه وه ی  ــی کوردســتان و مان ــه نێوخــۆی ڕۆژهەاڵت ــات وات ــای ئه ســڵیی خه ب ــه جوغرافی ڕۆژهــه اڵت  ل
کۆتایــی نادیاریــان لــه ده ره وه ی ســنووره کانی ئــه و جوغرافیایــه شــوێنەواری زۆر خراپــی لەســەر 
ــه م دۆخــه دا  ــزی ئ ــه  په راوێ ــه ر ل ــاوە. ه ــە دان ــی ئێم ــی و شــێوه ی خه بات کردن ــی حیزبایەت فەرهەنگ
ــده ران کــۆچ ده کــه ن و  ــه ره و هه ن ــه کادر و پێشــمه رگه کان ب ــاو شــه پۆلێک ل ــه ن ــاو ب ــه ن ــن ک ده بینی
ئــه وه ش بۆخــۆی  شــوێنه واری ڕه وانــی و ته شــکیاتیی خــۆی هه یــه. ئه گه رچــی بەجێهێشــتنی واڵت 
ــووه  ــان نه ب ــه دڵخــوازی خۆم ــان ب ــی خۆم ــە دەرەوەی واڵت ــه ل ــی ئێم و نیشــتەجێبوونی ڕێبه رایه تی
ــی زۆر  ــدا تێچــووی مرۆی ــو خه ڵکــی خۆمان ــان له ســه ر خــاک و له نێ ــاوی مانه وه م ــه ت له پێن و ته نان
گه وره مــان داوه، بــه اڵم لــه  هه رحاڵــدا دەبــێ خەسارناســی و پێداچوونــەوەی بــۆ بکەیــن بــۆ ئــه وه ی 
لــه و شــوێنه دا کــه حیزبــی ئێمــه چ بــه جیــا چ بــه هاوفکــری و هاوبه شــی له گــه ڵ الیه نه کانــی دیکــه 
ده توانــێ کار بــۆ ده رچــوون لــه و وه زعــه و گه ڕانــه وه ی زیاتــری ڕێبــه ری و ته شــکیاتی ئاشــکرامان 
بــۆ نێوخــۆی ئــه و جوغرافیــا ئه ســڵییه ی خه بــات بــکا، لێــی دوودڵ نه بــێ و هه نــگاوی بــۆ هه ڵێنێتــه وه.
فه رهه نگــی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه  ئێمــه  تێکۆشــانی  و  خه بــات  که موکوڕیــی  دیکــه ی  الیه نێکــی 
ــه  و دابه شــبوون و دڕدۆنگییانــه   ــا ل ــه ڕۆژهــەاڵت.  جی سیاســیی زاڵ به ســه ر بزووتنــه وه ی کــورد ل
کــه کۆمه ڵگــه ی سیاســیی ئێمــه  چه ندیــن ســاڵه  پێیــه وه گرفتــاره، به  پێچه وانــه ی ئــه وه کــه لــه الی 
بزووتنــه وه ڕزگاریخوازه کانــی دیکــه ی دنیــا بــاوه و ته نانــه ت به پێچه وانــه ی ئــه وه کــه زۆر جــار 
ــی  ــی سیاســه ت و مێتۆده كان ــه وه ی خۆشــماندا ڕووی داوه، ئه مــڕۆ بنه ماکان ــردووی بزووتن ــه ڕاب ل
ــه  ــه )ئه رزشــی(. به مجۆره ی ــی به هاگه رایان ــه ی کۆمه ڵێــک تێبینی ــه بارمت ــه ده ر بوونه ت ــات له ڕاده ب خه ب
کــه ئامانجــه بچــووک و کورتخایه نــه کان بــه ناهــه ق لــه به رامبــه ر ئامانجــه گــه وره و درێژخایه نــه کان 
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ــه  ــات ل ــه ی خه ب ــه ره وه ی شــێوازێکی دیک ــه  نه فی ک ــه ق ب ــه ناه ــات ب ــان شــێوازێکی خه ب ــن ی داده نرێ
قه ڵــه م ده درێ. بــه م چه شــنه زۆر ئیبتــکار و مانــۆڕی سیاســی کــه ده کــرێ یارمه تــی بــه خوڵقاندنــی 
ســیناریۆی نــوێ بکــه ن یــان النیکــه م ســه رنجی بیــروڕای گشــتی بــۆ الی پرســی ڕه وای گه له که مــان 

ــرێ. ــان لێ وه رناگی ڕابکێشــن، ئاکامــی دڵخوازی
ســه ره نجام جێــی خۆیه تــی ئامــاژه بــه وه ش بکه یــن کــه به هــۆی ڕه فتــار و ماهیه تــی دژمنانــی 
ئێمــه  سیاســیی  ده روونناســیی  خه ڵکه که مــان،  و  خه بــات  خه ســڵه تی  و  سروشــت  و  کــورد 
ئه وه نــده ی له گــه  ڵ هه لومه رجــی خه باتــی چه کدارانــه و هه وڵــدان بــۆ گۆڕانــی بەپەلــە ســازگاره، 
ئه وه نــده قابلیه تــی خۆگونجانــدن له گــه ڵ ســه رده می ئه مــڕۆ و هه وڵــدان بــۆ بنیاتنانــی هه نــگاو 
بــه هه نــگاوی له نێــو ئێمــه دا دروســت نه کــردوه. ئه مــه هــه م لــه ســاختاری ته شــکیاتیی ئێمــه دا 
ڕه نگــی داوه تــه وه کــه زۆرتــر وه اڵمــده ری پێویســتییه کانی ســه رده می خه باتــی چه کــداری بــووه 
ــا  ــی له ســه ر توان ــه م کاریگه ری ــدا به جــێ هێشــتوه، ه ــه حیزب ــڕۆ ل ــۆ ئه م ــی ب و بارســتاییه کی ئیداری
و خه لاقیه تمــان لــه به كار هێنانــی ئامــراز و كاناڵــه مۆدێرنه کانــی تێکۆشــان و ڕاکێشــانی هێــزی 
پســپۆڕ و بژارده کانــی  ده ره وه ی خۆمــان و ژێرخانســازیی فیکــری و زانســتی لــه و بوارانــه دا کــه 

بــۆ قه زیه که مــان پێویســتن و...هتــد دانــاوه.

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
ئێمــه نــه ئیدیعــای ئه وه مــان هه یــه و نــه  ده شــتوانین بــۆ ڕووبه ڕووبوونــه وه ی هه مــوو ئــه و 
که مایه ســییانه لێــره دا نوســخه  بپێچینــه وه و فۆرمــوول دیــاری بکه یــن. بــه اڵم ده ستنیشــان کردنی 
ئــه وه  بــۆ  ئێمــه  چاره سه ریشــیانه.  لــه  گرینــگ  به شــێکی  که موکوڕییــه کان  و  کێشــه    دروســتی 
لێــره  کــۆ بووینــه وه کــه وێــڕای هه ڵســه نگاندنی دروســتی هه لومــه رج و کار و تێکۆشــانی چه نــد 
ســاڵی ڕابردوومــان، خوێندنه وه یه کــی گونجاویشــمان بــۆ داهاتــووی ژیانــی سیاســیی حیــزب و 
ــه ئایینــده دا هه بــێ. ئه گــه ر ئێمــه بــه ئیمانــی پتــه و بــه هه قانیه تــی  مێکانیزمه  کانــی ئیــداره ی حیــزب ل
به رپرســایه تیی  لــه  چــاو  شۆڕشــگێڕانه وه  ئیــراده ی  و  وره   بــه   و  گه له که مــان  ڕه وای  پرســی 
مێژوویــی خۆمــان لــه و کات و ســاته ی چاره نووســی گه له که مانــدا بکه یــن و هه موومــان به یه کــه وه 
و ژیرانــه مشــووری لــێ بخۆیــن، دڵنیــام زه رفیــه ت و توانــای هه ڵێنانــه وه ی هه نــگاوی زۆر گــه وره 
ــر  ــه وه ش گرینگت ــان و ل ــۆ حیزبه که م ــی باشــتر ب ــی داهاتوویه ک و چاره نووس ســازمان بۆدابینکردن

بــۆ وه دیهێنانــی ئایینده یه کــی گه شــتر بــۆ میلله ته كه مــان هەیــە.
لــه  حیــزب  تێکۆشــه رانی  ســه رجه م  یارمه تیــی  و  پشــتیوانیی  بــه  ئێمــه  حیزبــی  رێبه رایه تیــی 
مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا ســه رباری هه مــوو ئاســته نگ و ســه ختییه کان تێکۆشــاوه ئه رکــی 
پێســپێردراوی خــۆی بــه باشــترین شــێوه ی مومکیــن چ له بــواری ژیانــی ڕێکخراوه یــی حیزبــدا 
لــێ  داواتــان  ئێســتاش  بگه یه نــێ.  به جــێ  کۆمه ڵگــه دا  لــه  خه بــات  و  سیاســه ت  له بــواری  چ  و 
ده که یــن بــه به شــداریی چاالکانه تــان لــه بــاس و خواســه کانی ئــه م کۆنگره یــه دا، بــه مامه ڵــه ی 
ــه ی  ــه خســتنه ڕووی پێشــنیار و بیرۆک ــی و سیاســییه کان، ب ــه ڵ پرســه حیزب به رپرســیارانه تان له گ
ــان وزه  ــه وه و ئه رک وه رگرتنت ــه  مه یداندامان ــه ل ــر ب ــه هه مووشــی گرینگت جــوان و کارســازتان، و ل
و دڵگه رمــی بــه ڕێبه رایه تیــی ئایینــده ی حیــزب ببه خشــن. پیرۆزیــی ئــه و ڕێبــازه ی هــه زاران کــه س 
ــان  ــه خۆم ــه ده خــوازێ ک ــه ئێم ــاوه ل ــان له ســه ر دان ــی خۆی ــه گیان ــه و گه ل ــی ئ ــه به نرخه کان ــه ڕۆڵ ل
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بگه یه نینــه ئاســتی ئــه و چاوه ڕوانییــه کــه هــه ر ئێســتا کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان لــه ئاکامه کانــی 
هه یــه. کۆنگره یه یــان  ئــه م 

ساڵو له خه ڵکی تێکۆشه ری کوردستان، سه رچاوه ی هێز و هه رمانی حیزبی دێموکڕات!
ــه گیانــی پاکــی شــه هیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان به تایبه تــی ڕێبه رانــی شــه هیدی  ســاڵو ل

حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان، قــازی و قاســملوو و شــه ڕه فکه ندی!
ساڵو له زیندانیانی سیاسیی کورد که سه مبولی خۆڕاگریی گه له که مانن!

ســاڵو لــه ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی دێموکــڕات کــه بــه فیــداکاری و له خۆبوردوویــی خۆیــان 
ئــااڵی حیزبــی دێموکڕاتیــان هــه روا شــه کاوه ڕاگرتــوه!

ســاڵو لــه پێشــمه رگه کانی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان کــه بــه جووڵــه ی قاره مانانــه ی خۆیــان 
جارێكــی دیکــه لــه  شــه وه زه نگی دیکتاتــۆری دا ڕوناکاییــان داگیرســانده وه!

سه رکه وتن بۆ کۆنگره ی شازده هه م؛ سه رکه وتن بۆ حیزبی دێموکڕاتی کوردستان!
***

بڕیار و ڕاسپارده کانی کۆنگره ی 1٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

١ـ سه باره ت به  پرسی نێوان دێموکراته کان 
لــه  پێوه نــدی  کۆنگــره  وێــرای په ســند کردنــی سیاســه ت و هه ڵوێســته کانی ڕێبه ریــی حیــزب 
له گــه ڵ پرســی نێــوان دێموکراتــه کان، ڕێبه ریــی داهاتــووی حیــزب ڕاده ســپێرێ له ســه ر هه وڵه کانــی 
خــۆی لــه م بــواره دا بــه رده وام بــێ و بــه  هه مــوو شــێوازێکی گونجــاو و ئوســوولی بــۆ وه ســه ر 
یه کخســتنه وه ی ڕیزه کانــی حیزبــی دێموکــرات تــێ بکۆشــێ. ئــه م هه واڵنــه  له ســه ر بنه مــای ئــه و 
ئوســوول و پره نســتپانه  درێــژه  ده درێــن کــه  پێشــتر لــه  حیزبــی ئێمــه دا بــه  په ســند گه یشــتوون. لــه و 
ــه م پرۆســه یه   ــگای ئ ــی کۆســپه کانی ســه ر ڕێ ــه  هه ڵگرتن ــدان ب ــه  مه به ســتی یارمه تی ــوه دا ب چوارچێ
و ڕێگاخۆشــکردن بۆدروســتبوونی به ســتێنیکی له بارتــر بــۆ چاره ســه ری پرســی دێموکراتــه کان، 
کۆنگــره ی شــازده هه م ده ســتئاوه اڵیی پێویســت ده داتــه  ڕێبه ریــی ئاینــده ی حیــزب بــۆ هــه ر چه شــنه  

هه نــگاو و ئیبتکارێکــی نــوێ و مه نتقــی لــه م پێوه ندییــه دا.

٢ـ سه باره ت به  جێبه جێکردنی دروشمی کۆنگره 
دروشــمی کۆنگــره ی شــازده هه می حیــزب بریتــی بــوو لــه  » که ڵــک وه رگرتــی لــه  هه مــوو به ســتێن 
لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان  نه ته وه یــی  بــۆ گشــتگیر کردنــی گوتــاری  و شــێوازه کانی خه بــات 
بــه  پشتبه ســتن بــه  یه کگرتوویــی و هاوپێوه نــدی«. لــه  پێنــاوی هه وڵــدان بــۆ جێبه جــێ کــردن و 
ــه وه ی  ــری له ســه ر پاراســتن و قووڵکردن ــڕای پێداگ ــره  وێ ــه م دروشــمه ، کۆنگ ــی ئ ــی کردن به کرده ی
بــه  چه شــنێک گشــتگیر  ئــه م گوتــاره   پێویســته   نه ته وایه تیــی حیزبه که مــان،  وتــاری  جه وهــه ری 
بکــرێ کــه  هه مــوو فره چه شــنییه کانی نێــو کۆمڵــگای ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و هه مــوو جێــن و 
ــه وه . ــه  ده وری کــۆ ببن ــه  شــێوه ی ئه کتیــڤ ل ــه وه  و ب ــدا ببینن ــه ، خــۆی تێ ــه م کۆمه ڵگای ــی ئ توێژه کان
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٣ـ سه باره ت به  خه باتی مه ده نی
کۆنگــره ی شــازده هه م له گــه ڵ ئــه وه دا کــه  ســنووردار بوونــی ده رفه تــی چاالکیــی مه ده نیــی له ژێــر 
حاکمیه تــی کۆمــاری ئیســامیدا غافــڵ نیــه ، لــه و بــاوه ره  دایــه  کــه  به مه به ســتی بوورژاندنــه وه  و 
بــه  جه مــاوه ری کردنــی هــه ر چــی زیاتــری خه بــات و ئه رکــدار کردنــی تاکه کانــی نێــو کۆمه ڵــگا، 
پێویســته  ئــه و به ســتێنه  گرینگــه ی خه بــات لــه  چوارچێــوه ی خه باتــی فره ڕهه نــددا بــه  میکانیــزم 
ــرای ده ستخۆشــی و  ــره  وێ ــرێ. کۆنگ ــۆ بک ــژی ب ــدرێ و به رنامه رێ ــێ ب ــژاری کارا بایه خــی پ و ڕێ
پشــتیوانی لــه  ڕووناکبیــران و چاالکانــی نێوخــۆی واڵت بــۆ کار و تێکۆشــانی نیشــتمانپه روه رانه یان، 
لــه و باوه ره دایــه  کــه  پــردی پێوه ندیــی نێــوان به ســتێنی مه ده نــی و به ســتێنی شۆرشــگێری هه رچــی 
ــه   ــه م به ســتێنانه دا ب ــه  هــه ر دووکــی ئ ــر بکــرێ و نه خشــی چــاالکان و تێکۆشــه رانی کــورد ل پته وت
چه شــنێک پێناســه  و ڕێــک بخــرێ کــه  ته واوکــه ری یه کتــر بــن و پێکــه وه  خزمــه ت بــه  پێشــوه چوونی 

دۆزی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا بکــه ن.

4ـ سه باره ت به  ڕۆژهه اڵت ته وه ری
ڕێبه ریــی  الیــه ن  لــه   ڕۆژهه اڵتتــه وه ری  چه مکــی  کردنــه وه ی  به رجه ســته   و  داهێنــان  کۆنگــره  
ــه و بــاوه ره  دایــه  کــه   ــه م ده دا و ل ــه  قه ڵ حیزبــه وه  بــه  ده سپێشــخه رییه کی دروســت و بــه  به رهــه م ل
هێنانــه  گــۆری ئــه م چه مکــه  ســه رنج و هوشــیاریی بــۆ زه رووره تــی به خشــینه وه ی جێگــه  و پێگــه ی 
شــیاو بــه  پرســی کــورد لــه  ڕۆژهــه اڵت و بزوتنــه وه ی سیاســی کــورد لــه  ئێــران دروســت کــردوه . 
بــه اڵم کۆنگــره  لــه و بــاوه ره  دایــه  ئــه م پرنســیپه ی خه بــات بــه و جــۆره ی پێویســته  لــه  بــواری ڕیــکاره  
عه مه لییه کانــی خه بــات و کارکــردی ته شــکیاتی حیزبــدا ڕه نگدانــه وه ی نه بــووه  و پێویســته  ده رکــی 
دروســت لــه و چه مکــه  و میکانیزمه کانــی کارپێکردنــی زیاتــر شــۆر بکرێتــه وه  بــۆ نێــو ڕێکخراوه کانــی 

ــێ. ــه وه ی هه ب ــی کار و تێکۆشــانیدا ڕه نگدان ــه  به رنامه ڕێژی ــزب و ل حی

5ـ سه باره ت به  پرسی ژنان
کۆنگــره ی شــازده هه می حیــزب هــه وڵ و هه نگاوه کانــی تــا ئێســتای حیــزب لــه  بــواری گرینگیــدان 
ــی  ــی دێموکرات ــه  کــه  پێویســته  حیزب ــاوه ره  دای ــه و ب ــێ و ل ــه رز ده نرخێن ــی ژن ب ــه  پرســی مافه کان ب
ــێ.  ــواره دا هه ب ــه و ب ــی ئ ــوو ڕه هه نده کان ــه  هه م ــی ل ــڕ و به رده وام ــی چڕوپ کوردســتان به رنامه رێژی
هــه ر لــه و کاتــه دا کۆنگــره  لــه و باوه ره دایــه  کــه  بــۆ ئــه وه ی ژنانــی نێــو حیــزب بــه  تــه واوی بکه ونــه  
مه وقعییه تێکــه وه  کــه  له ســه ر بنه مــای لێهاتوویــی خۆیــان لــه  پرۆســه  سیاســییه کاندا به شــدار بــن و 
ــو  ــه  نێ ــان ل ــی ژن ــه روه رده  و پێگه یاندن ــۆ پ ــر ب ــی وردت ــێ، پێویســته  به رنامه رێژی ــان هه ب کاریگه ریی
ڕیزه کانــی حیزبــدا بکــرێ. هه روه هــا گرینگــه  کــه  لــه  بــواری به شــداریی سیاســی و میکانیزمه کانــی 
کارگێــڕی و بڕیاردانــدا که ڵکــی زیاتــر و دیارتــر لــه  وجــوودی ژنانــی نێــو ڕێبــه ری و نێــو ڕیزه کانــی 

حیــزب وه ربگیــرێ.

6ـ سه باره ت به  حیزب له  دونیای مه جازییدا
ــدن وه ک  ــی ڕاگه یان ــی تێکنۆلۆژی ــرازه  نوێیه کان ــه  ئام ــه  ک ــاوه ره  دای ــه و ب ــره ی شــازده هه م ل کۆنگ
ــه ڕووی  ــزب چ ب ــه  سیاســی و ته شــکیاتییه کانی حی ــام و ڕێنوێنیی ــه وه ی په ی ــۆ باڵوکردن ــک ب بوارێ
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ده ره وه ی حیــزب و چ بــۆ نێــو خــۆی حیــزب لــه  ســه رده می ئێســتادا ســوودێکی گه وره یــان هه یه . هه ر 
ــی هه ڵســوکه وتی  ــۆ چۆنیه تی ــه ک ب ــی چوارچێوه ی ــه  نه بوون ــه  ک ــه و باوه ڕه دای ــره  ل ــه دا کۆنگ ــه و کات ل
ــی نه خــوازراوی هــه م له ســه ر  ــه و به ســتێنه دا زۆر جــار کاریگه ری ــزب ل ــی حی ئه ندامــان و الیه نگران
ــه   ــه ر بۆی ــووه . ه ــه ت له ســه ر ئینســجامی ته شــکیاتی هه ب ــه م ته نان ــزب و ه ســیما و پرســتیژی حی
پێویســته  کۆمیتــه ی ناوه نــدی هه ئیــه ت یــا ناوه ندێــک بــۆ چاوه دێــری و هه ماهه نگــی و کۆنتــڕؤڵ 
کردنــی فــه زای مه جــازی پێــک بێنــێ و بــۆ چونیه تیــی که ڵــک وه رگرتنــی ئه ندامانــی حیــزب لــه  تــۆڕه  

ــژێ. ــوه ی گونجــاو و کارا دابڕێ ــه کان چوارچێ کۆمه اڵیه تیی

7ـ سه باره ت به  کێشه ی دارایی
ــه   ــی ئێم ــه  هه لومه رجــی ئێســتادا حیزب ــه  ل ــه  ک ــه و کێشــه  دارایی ــزب ئ کۆنگــره ی شــازده هه می حی
وه ک هه مــوو الیه نه کانــی دیکــه  تێــی که وتــووه  وه ک کێشــه یه کی زۆر هه ســتیار و جێــگای نیگه رانــی 
چــاو لــێ ده کا و پێــی وایــه  پێویســته  بــۆ لــه  به رچــاو گرتنــی ئــه و بارودۆخــه پێویســته  بیــری جیــددی 
و بنه ره تــی بکرێتــه وه . بــه  بــاوه ری کۆنگــره  ئــه م پرســه  بــه  ته نیــا ڕێــگا چاره یــه ک واڵم نادرێتــه وه  و 
پێویســته  لــه  هه مــوو ڕێــگا مومکینه کانــه وه  هه وڵــی بــۆ بــدرێ. لــه و پێنــاوه دا پێویســته  ڕێبه رایه تیــی 
حیــزب ناوه ندێکــی تایبــه ت بــه  دارایــی به مه به ســتی دابینکــردن و کۆکردنــه وه ی داهــات بــۆ حیــزب 
ــه   ــه م ئه رک ــۆ ئ ــه  که ســێکی شــیاو ب ــێ و کۆمه ڵ ــک بێن ــان پێ ــه ر هێن ــرۆژه ی وه ب و سه رپه رســتیی پ
لــه  کوردســتان و ده ره وه ی واڵت دیــاری بــکا. هــه ر لــه و کاتــه دا و له ژێــر سه رپه رســتیی ئــه م 
ناوه نــده دا پێویســته  تــه واوی به رپرســان و ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیــزب لــه  دۆزینــه وه ی ڕێگاکانــی 

په یداکردنــی داهــات و کۆکردنــه وه ی داهاتــدا ئه رکــدار بکرێــن.

8ـ سه باره ت به  کۆمیسیۆنی پارێزگاری له  پێره وه ی نێوخۆی حیزب
کۆنگــره ی شــازده هه می حیــزب لــه و باوه ردایــه  کــه  پێویســته  کۆمیســیونی پارێــزگاری لــه  پێــره وه ی 
ناوخــۆی حیــزب به پێــی پێناســه ی دروســتی نه خشــی ئــه م کۆمیســیۆنه  کاراتــر بکــرێ و کۆمیتــه ی 
ناوه ندیــی لــه و بوارانــه دا کــه  ئــه رک ده خاتــه  ســه ر ئــه م کۆمیســۆنه  گرینگــی بــه  ڕاو بۆچوونــی ئــه م 
کۆمیســیۆنه  بــدا و هــاوکاری و هاوفکریــی خــۆی له گــه ڵ ئــه م کۆمیســیۆنه  پــه ره  پــێ بــدا. هــه ر لــه و 
بــواره دا پێویســته  کۆمیتــه ی ناوه نــدی بــه  هه ما هه نگــی له گــه ڵ کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه  پێــره وی 
نێوخــۆ چــاو بــه  ئایینامه کانــدا بخشــینێته وه  و وێــرای بــه رۆژ کردنه وه یــان له گــه ڵ ناواخنــی پێــره وی 

ناوخــۆی ئێســتای حیــزب ڕێکیــان بخاتــه وه .

9ـ سه باره ت به  فه رهه نگی سزا و ته شویق
کۆنگــره  شــازده هه م پێــی وایــه  ده بــێ کۆمیتــه ی ناوه نــدی لــه  ڕێــگای ئورگانــه  پێوه ندیداره کانــه وه  
لــه  ڕابــردوو زیاتریــش گرینگــی بــه  نــه زم و دیســیپلین و فه رهه نگــی حیزبــی لــه  نێــو ڕیزه کانــی 
حیزبــدا بــدا. لــه و پێوه ندییــه دا پێویســته  بــۆ نرخاندنــی کار و چاالکیــی ئه ندامانــی حیــزب دوو 
ــه ر  ــه  هــه ر چه شــنه  که مــکاری و که مت ــه وه  ل ــرێ و لێپێچین ــه ر چــا بگی ئه ســڵی ســزا و ته شــویق له ب

خه مییــه ک لــه  ڕاپه ڕاندنــی کار و ئه رکــه  حیزبییــه کان بکاتــه وه . 
***
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6 تا ١١ی مای ٢0١6

پێشه کی
شــه ڕی  بــه دوای  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   نه تــه  وه کان   - ده وڵــه ت  پێکهێنانــی  ڕه وتــی   
ــی  ــه  خــاوه ن ده وڵه ت ــەش ببێت ــه و نه ته وەی ــا ئ ــه دا ت ــه  کــورد ن ــه ی ب ــه و ئیمکان ــی دا، ئ یه که مــی جیهان
ســه ربه خۆ. ڕێکخــراو نه بوونــی وشــیاریی نه ته وه یــی کــورد لــه  ئاســتی پێویســتدا لــه  ســه ره تای 
ســه ده ی بیســته م دا لــه  الیــه ک و ده ســتتێوه ردانی نادادپه روه رانــه ی زلهێزه کانــی ئــه و ســه رده مه لــه 
ــه  الیه کــی دیکــه وه، بــوون بــه  هــۆی بێبه شــکرانی نه تــه وه ی کــورد   کاروبــاری ناوچه کــه ی ئێمــه دا  ل
لــه  ده وڵه تــی ســه ربه خۆی خــۆی. ئــه م بارودۆخــه  بــوو به هــۆی داڕشــتنی ســنووری ده وڵــه ت-
نه تــه وه  تازه پێکهاتووه کانــی ناوچه کــه  بــه  قازانجــی چه نــد نه ته وه یــه ک و له ســه ر حیســابی دووبــاره  
ــی به شــداربوونی  ــی کــورد و ماف ــه  پێناســی نه ته وه ی دابه شــکردنه وه ی کوردســتان و حاشــا کــردن ل
ئــه م نه ته وه یــه  لــه  ده ســه اڵتی سیاســی دا. هــه ر ئــه و غــه دره  مێژووییــه ش بــوو بــه  ســه ره تای 
ده وره یه کــی نوێــی خوێنــاوی و پڕتێچــوو لــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی نه تــه وه ی کــورد لــه  پێنــاوی 

وه دیهێنانــی مافــی دیاریکردنــی چاره نــووس دا.
ــه  ئێرانیــش دا، به شــێکی  ــی کــورد ل ــی ســڕینه وه ی سیســتماتیکی پێناســی نه ته وه ی ــد پان هه رچه ن
جیانه کــراو لــه  پــڕۆژه »ده وڵه ت-نه تــه وه  ی ئێرانــی« بــه  هاتنــه  ســه رکاری ڕه زاشــای په هلــه وی 
بــووه  ، بــه اڵم هه مــوو ئــه و هه واڵنــه  نه یــان توانیــوه  ڕێ لــه  ڕه وتــی سروشــتیی گه شه ســه ندنی 
ناســیۆنالیزمی  بگــرن.  کوردســتان دا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   کــورد  نه ته وه یــی  که ســایه تیی  مێژوویــی 
مۆدێڕنــی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانیش، کــه  به شــێوه یه کی بەرچــاو لــه  الیه کــه وه  به رهه مــی 
خه باتــی  به رهه مــی  دیکه شــه وه    الیه کــی  لــه   کــوردی و  کۆمه ڵگــه ی  بابه تییه کانــی  پێگه یشــتنه  
نه ته وه یــی بژارده کانــی کــورد بــوو، لــه  ڕێگــەی پێکهێنانــی کۆمه ڵــه ی »ژ.ک« ه وه  لــه  ســاڵی1٣21ی 
هه تــاوی )1٩42ی زایینــی(دا شــێوازی ڕێکخراوه یــی به خۆیــه وه  گــرت. پێناســه ی کۆمه ڵــه ی »ژ.ک« 
ــوو کوردســتان و  ــه  هه م ــورد ل ــی ک ــی و ڕزگاری ــری نه ته وه ی ــه وه ی بی ــه  ســه ر به رزبوون ــه ی ل بنچین
دامه زرانــی ده وڵه تــی نه ته وه یــی بــۆ کــورد بــوو. ژ.ک لــه   پــاش ٣ ســاڵ، بــه  هــۆی به رین بوونــه  وه ی 
مــه ودای چاالکــی و لــه  ســه روبه ندی پێکهاتنــی زه مینــه  بــۆ پێکهێنانــی ده ســه اڵتێکی کــوردی لــه  
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــه  هه مــوو چیــن و توێژه کانــی ئــه و ســه رده مه ی کۆمه ڵگــه ی کــورده واری 
ــه م  ــی کوردســتان. ب ــی دیموکرات ــه  حیزب ــگای خــۆی دا ب ــه وه، جێ ــی خــۆی دا جــێ بکات ــه  ڕیزه کان ل
ــه   ــه ر ب ــاوی به رامب ــژی  ســاڵی 1٣24 ی هه ت ــه  2٥ی  گه الوێ ــی کوردســتان ل ــی دیموکرات ــه،   حیزب پێی
1٦ی ئووتــی1٩4٥ی  زایینــی دا بــه  ڕێبه رایه تیــی پێشــه وا قــازی محه ممــه د، هاتــە جێــگای کۆمەڵــەی 

»ژێــکاف«. 
دامه زرانــی  حیزبــی  دێموکراتــی  كوردســتان لــه  ســه ر بناخــه ی کۆمه ڵــه ی »ژ.ک«. بــه  نوختــه  
لــه   خه باتــی   نــوێ  قۆناخێكــی   بــه  ســه ره تای   كــورددا  و  گه لــی   مێــژووی   لــه   گرینــگ  گۆڕانێكــی  
یه كــه م  بــۆ  كــورد  گه لــی   كــه   بــوو  حیزبــه   ئــه م  ڕێبه رایه تیــی   بــه   ده ژمێــردرێ.  نه ته وه كه مــان 
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ــێ.  ــه  به شــێكی  كوردســتان دا دابمەزرێن ــاری کوردســتان ل ــی  کۆم ــژووی  خــۆی دا توان ــه  مێ جــار ل
ــرن و  ــه  شــیوه یه کی مودێ ــی ب ــار ســتاتووی ده ســه اڵتی کوردی ــه م ج ــۆ یه ک ــاری کوردســتان ب کۆم
پــاش 11 مانــگ  دا. هه رچه نــد کۆمــاری کوردســتان  نیشــان  نێوه  رۆکێکــی دیموکراتیکــه وه ،  بــه  
ــه وه   ــه و ســه رده مه ی ئێران ــۆی هێرشــی ده ســه اڵتی پاشــایه تیی ئ ــک، به ه ده ســه اڵتداریی دێموکراتی
لــه  کۆمــاری کوردســتان دا،  بــه اڵم ئه زموونــی دیموکراتیکــی ده ســه اڵتداری  جوانه مــه رگ کــرا، 
ــی مافــه   ــاوی وه دیهێنان ــورد لــه  پێن ــی ک ــی سیاســیی گه ل ــژووی خه بات ــی مێ ــی زێڕین ــه  الپه ڕه یه ک ب
له جێــدا  کــە   کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی  ئه ژمــار.  دێتــه   دا  دیموکراتیکه کانــی  نه ته وه یــی و 
بنه مــای له ســه ر ئه ســڵی ڕێزگرتــن لــه  ئیــراده ی خه ڵکــی کوردســتان له الیــه ک و هه وڵــدان لــه  پێنــاوی 
پێکــه وه  ژیانێکــی بەئاشــتی و برایانــە له گــه ڵ نه ته وه کانــی دراوســێی له الیه کــی دیکــه  دانرابــوو، 
نــه ک هــه ر لــه  ئاســتی کوردســتان و ئێرانــی ئــه و ســه رده مه دا، به ڵکــوو هــه م  ئه وســا و هــه م ئێســتا لــه  
ــد پێشــه وا  ــرێ. هه رچه ن ــراو داده ن ــگ داده ن ــه  ڕووداوێکــی گرن ــی نێوه راســت دا ب هه مــوو ڕۆژهه اڵت
ــه  ڕێبه رانــی حیــزب و کۆمــار بــه  فه رمانــی ڕێژیمــی پاشــایه تیی  قــازی محه ممــه د و به شــێکی دیکــه  ل
ئێــران لــه  ســێداره  دران، بــه اڵم ئه زموونــی نەتەوەیــی، دێموکراتیــک و پێشــکه وتنخوازانه ی کۆمــاری 
ــی  ــه ی گه ل ــه وه ی ڕزگاریخوازان ــه وه ی بزووتن ــه  دوای ن ــه وه  ل کوردســتان هــه روا ڕێ نیشــانده ری ن

کــورد بــووه و ده بــێ .
  له گــه ڵ  ئــه وه ی  ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان زه برێكــی  گــه وره بــوو كــه  لــه  په یكــه ری  حیزبــی  
دیموكراتــی  كوردســتان درا، تێكۆشــه رانی  ئــه م حیزبــه  لــه  ماوه یه كــی  بــه  نیســبه ت كــورت دا خۆیــان 
ڕێــك خســته وه و خه باتــی  ڕزگاریخوازانــه ی  نه ته وه یی یــان ده ســت پێ كــرده وه . حیزبــی  دیموكراتــی  
كوردســتان لــه  مــاوه ی  نزیــک بــە 70 ســاڵ  ته مه نــی  خــۆی دا زۆر فه ســڵی  زێڕینــی  لــه  مێــژووی  
نه تــه وه ی  كــورددا تۆمــار  كــردوون، زۆر ســه ركه وتنی  گــه وره ی  بــه  ده ســت هێنــاون و تووشــی  

نوشوســتی  و پاشەکشــەش بــووه . 
بێجگــه  لــه  دامه زراندنــی  كۆمــاری  كوردســتان كــه  لووتكــه ی  ســه ركه وتنی  ئــه م حیزبــه  و بــه  گشــتی  
بزووتنــه وه ی  ڕزگاریخوازیــی  كــورد بــوو، ئــه م حیزبــه  بزووتنــه وه ی  پڕشــكۆی  ســااڵنی  47ـ  1٣4٦ی  
ــوو جــارێ   ــه وه و هه م ــی  كردۆت ــژاردن دا خــۆی  تاق ــه ی  هه ڵب ــه  ملمان ــار ل ــد ج ــردوه ، چه ن ــا ك به رپ
ــه   ــه ی  ب ــی  قاره مانان ــه خه باتێك ــاوه ی  چــوار ده ی ــۆ م ــاوه   و ســه ره نجام ب ســه ركه وتنی  به ده ســت هێن

دژی  دیكتاتــۆری و ســه ره ڕۆیی کۆمــاری ئیســامی به ڕێــوه  بــردوه . 
ئــه م حیزبــه  هــه ر لــه و كاتــه دا ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان و تێك شــكانی  ڕاپه ڕینــی  چه كدارانه ی  
47 ـ 1٣4٦ی  به خــۆوه  دیــوه   و چه نــد جــار لــه  ده ورانــی  ڕێژیمــی  پاشــایه تی  و ڕێژیمــی  ئیســامیی دا 
بــه  ده یــان و ســه دان تێكۆشــه ری   بــه ر په المــاری  پۆلیــس و هێــزه ســه رکوتکه ره کان و  كه وتۆتــه  
ــان به ســه ردا ســه پاوه . ــه ت ئێعدامی ــورس  و ته نان ــی  ق ــان حوكم ــه  زۆربه ی ــه وه  ك ــه  زیندان كه وتوونه ت
حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان لــه و خه باتــه  قاره مانانــه  و پڕلــه  شــانازی یه دا زیاتــر لــه  پێنــج 
هــه زار كادر و ئه ندامــی شــه هید بــوون كــه  بــە دەیــان كه ســیان لــه  كادری  ڕێبــه ری  بــوون و لــه  
ســه رووی  هه مووشــیانه وه  نــاوی  ســێ  ڕێبــه ری  پایه بــه رز: پێشــه وا قــازی  محه ممــه د و دوكتــور 

ده دره وشــێنه وه. شــه ره فكه ندی   دوكتــور  قاســملوو  و 
حیزبــی دێموکــرات لــە مێــژووی دەیــان ســاڵەی خــۆی دا، چەند جــار لە ئاکامی ناکۆکیــی نێوخۆیی دا 
ــە  ــە جیاتــی تێکۆشــان ل تووشــی لێکدابــڕان و چەنــد پارچەیــی بــووە و تێکۆشــەرانی ئــەم حیزبــە ل
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حیزبێکــی واحیــد دا، بــوون بــە دوو بــەش و بەجیــا تێکۆشــان و خەباتــی خۆیــان درێــژە داوە، بــەاڵم 
دواتــر کەوتوونەتــەوە ســەر یــەک. لــە زۆربــەی ئــەم حاڵەتانــەدا تێکۆشــەرانی دێموکــرات ســەڕەڕای 
ناکۆکییــان لــە گــەڵ یەکتــر و تێکۆشــانی بەجیایــان، هــەم لــە ســەر خەبــات بــۆ مافەکانــی نەتــەوەی 
کــورد و ئامانجــە لەمێژینەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــەردەوام بــوون، هــەم بەرگرییــان لــە مێــژوو 
ــان،  ــی و نەخــوازراو بوونی ــە، ســەرەڕای تاڵ ــەم لێکدابڕانان ــردوە. ئ ــە ک ــەم حیزب و شــانازییەکانی ئ

بەشــیکن لــە مێــژووی حیزبــی دێموکــرات.

له پــاش ده ســتپێکی پرۆســه ی ســه قه تی دروســتکردنی ده وڵه ت-نه تــه وه  لــه  ئێــران، ده ســه اڵتی 
هیــچ کات  دا،  ئیســامی  لــه  ســه رده می  کۆمــاری  پاشــایه تی و چ  لــه  ســه رده می  فه رمانــڕه وا چ 
ئامــاده  نه بــووه  هه نگاوێــک بــۆ چاره ســه ری پرســی نه ته وایه تیــی کــورد و نه ته وه کانــی دیکــه ی 
لــه   نێــو ئێــران هه ڵێنێتــه وه . ڕوانگــه ی ته واویه تخوازانــه ی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا و حاشــاکردن 
ئــه و  به رده وامبوونــی  هــۆکاری  کــورد،  نه ته وایه  تیــی  ڕه وای  پرســی  ئێــران و  فره نه ته وه بوونــی 

کێشــه یه  بــووه . 
ناوه ندی یــه وه  ،  ده ســه اڵتی  لــه  الیــه ن  هــه ر  نــه ک  بــه رده وام  دا  ئێــران  لــه   کــورد  مه ســه له ی 
به ڵکــوو له  الیــه ن ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لــه  ده ره وه ی ده ســه الت و ته نانــه ت له الیــه ن به شــێک لــه  
ئوپۆزیســیونی سه راســه ری و ڕووناکبیرانــی ئێرانیشــه وه     وه ک مه ســه له یه کی نه ته وه یــی حاشــای 
لێ کــراوه . گرفتــی ئــه و ڕوانگه یــه  له وه دایــه  کــه  له بــری ئــه وه ی نێوه رۆکــی نه ته وه یــی مه ســه له ی 
کــورد و مافــی ئــه م گه لــه  بــۆ بڕیــاردان لــه  ســه ر چاره نووســی خــۆی بــکا بــه  بنه مــا، ده یهــه وێ لــه  
ــی پێناســی  ــۆ پاراســتنی هێژێمونی ــه وڵ ب ــه وه ، ه ــه و ڕاســتی ی ــردن ل ــدن و خۆگێلک ــی چاونووقان ڕێ
نه تــه وه ی حاکــم بــدا. وه ک تابۆڕاگرتــن و به بنه مــا وه رگرتنــی ته واویه تــی ئه رزیــی ئێرانیــش، شــتێک 

ــره  نادیموکراتیــک و شۆڤینیســتی یه  دا.  ــه و بی ــی ئ ــه  خزمه ت ــک ل ــه  ئامرازێ ــه  جگــه  ل نی
ته نانــه ت  کــه    ده ســه اڵتداره وه یه    توێــژی  ته واویه تخوازانــه ی  ڕوانگــه   ئــه و  به هــۆی  هــه ر 
باســی دێموکراســییش لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ پرســی نه ته وایه تــی لــه  ئێــران دا، خوێندنه وه یه کــی 
نه بوونــی  هه میشــه   دا  خــۆی  ڕه وتــی  لــه   کــورد  بزووتنــه وه ی  بــۆ  ده کــرێ.  چه واشــه کارانه ی  
دیموکراســیی بــه  هۆکارێکــی گرینگــی چاره ســه رنه کرانی مه ســه له ی کــورد دانــاوه . ئه زموونه کانــی 
ــه ی  ــاری  چاره ســه ری دیموکراتییان ــه رده وام خوازی ــه وه ی کــورد ب ــردوو ده ری ده خــه ن کــه  نه ت ڕاب
مه ســه له ی نه ته وه یــی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان دا بــووه . بــه اڵم به داخــه وه  له بــه ر نادێموکرات 
بوونــی ده ســه اڵتی زاڵ به ســه ر کوردســتان دا، بــه رده وام ویســتی ئاشــتیخوازانه ی گه لــی کــورد 
بــه  زمانێکــی نادیموکراتیــک و تێکــه ڵ بــه  زه بروزه نــگ وه اڵم دراوه تــه وه . نیه تــی ئاشــتیخوازانه   و 
ویســتی که ڵکوه رگرتــن لــه  دیالــۆگ و وتووێــژ بۆچاره ســه ری مه ســه له ی نه ته وایه تیــی کــورد لــه  
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، یــان هــه ر له  الیــه ن نوێنه رانــی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه واوه  ڕه ت کراوه تــه وه   
ــورد، که ڵکــی  ــه وه ی ک ــی بزووتن ــی سیاســی و الوازکردن ــی ڕێبه ران ــۆ له نێوبردن ــک ب ــان وه ک داوێ ی

لێ وه رگیــراوه . 
ئه زمــوون و ڕه وتــی ڕووداوه کان ده ریــان خســتوه  کــه  پــڕۆژه ی دروســتکردنی ده وڵــه ت- نه تــه وه ی 
ئێرانــی  له ســه ر بنه مــای کۆکردنــه وه ی ده ســه اڵت لــه  ناوه نــد و حاشــاکردن لــه  پێناســی نه ته وه کانــی 
ــی  ــک جێ ــچ کاتێ ــه دا، هی ــی دیک ــوو نه ته وه کان ــه ک به ســه ر هه م ــران و ســه پاندنی پێناســی نه ته وه ی ئێ
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نه گرتــوه . له ئارادابوونــی پرســی نه تــه وه کان وه ک گرینگتریــن پرســی سیاســی لــه  ئێڕانــی ئه مــرۆدا، 
ناســیۆنالیزمی  ڕه وتــی  له ســه ر  ســووربوون  ڕاســتی یه یه  .  ئــه و  حاشــاهه ڵنه گری  به ڵگه یه کــی 
ته واویه تخــوازی ئێرانییــش کــه  هــه ر لــه  ســه ره تاوه  بــه  ســه قه تی لــه  دایــک بــووه ، شــتێک نیــه  جگــه  
لــه  هه وڵێکــی نابه رپرســانه  بــه  ئاقــاری درێــژه دان بــه  ســه نته رگه رایی یه کی مێژوویــی  و له ســه ر 
حیســابی لێڵکردنــی هه رچــی زیاتــری ئاســۆی پێکه وه ژیانــی داوته ڵه بانــه  ی نه ته وه کانــی نێــو ئێــران. 
ئــه و خاڵــه ی  له بــه ر ڕووناکایــی  لــه ڕوانگــه ی حیزبــی  دێموکڕاتــی کوردســتانه وه  ،  هه ربۆیــه ، 
ســه ره وه دا و بــه  له به رچاوگرتنــی ویســتی له مێژینــه ی نه تــه وه ی کــورد و ڕه وتــی سیاســیی ئێســتای 
کوردســتان، مه ســه له ی نه ته وایه تیــی کــورد ته نیــا کاتێــک به تــه واوی چاره ســه ر ده کــرێ کــه  ڕه وتــی 
ــه . ده ره تانــی پێکــه وه   سروشــتیی خــۆی ببــڕێ و ویســتی ئازادانــه ی نه تــه وه ی کــورد بــکا بــه  بنچین
ژیانــی داخوازانــه ی نه ته وه کانــی ئێرانیــش – ســه ره ڕای ئــه و مێــژووه  پــڕ ســته م و کاره ســاته ی 
ڕابــردوو – کاتێــک ده ڕه خســێ کــه  بــێ ئه ماوئــه وال ڕێزگرتــن لــه  ئیــراده ی سیاســیی نه ته وه کانــی 
نێــو ئێــران و یــه ک لــه وان نه تــه وه ی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان دا، بکــرێ بــه  بنه مــای 

چاره ســه ری پرســی نه ته وه یــی بــۆ داهاتــووی ئێــران. 
نه ته وه یــی و  ویســتی  ڕه نگدانــه وه ی  کوردســتان  دیموکراتــی  حیزبــی  به رنامــه ی  نێوه  رۆکــی 
دیموکراتیکــی خه ڵکــی کوردســتانه . ئه ندامــان  و الیه نگرانــی  حیــزب ده بــێ  ئــه م به رنامه یــه   به رنــه  
نێــو كۆمه اڵنــی  خه ڵكــی  كوردســتان  و نێوه  رۆکــی به نده كانــی  بــۆ خه ڵــك شــی  بكه نه وه. هاورێیانــی 
حیزبــی له گــه ڵ ئــه وه ی ڕوونکردنــه وه ی بیــروڕای  حیــزب لــه  ســه ر  مه ســه له  سیاســی و ئابــووری و 
لــه   ده بــێ  ده زانــن،   خۆیــان  ئه رکــی  بــه   خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  بــۆ  فه رهه نگی یــه كان  كۆمه اڵیه تــی و 
ــاو پته وکردنــی هه رچــی زیاتــری پێوه ندیــی به رینــی حیــزب و گــه ل و، گه شــه دارترکردنی بــواری  پێن
دیموکراتی یانــه ی بزووتنــه وه ی گه له که مــان، بــه  ســینگفراوانی یه  وه   پێشــوازی لــه  ڕه خنــه  و ڕێنوێنــی و 

ــه ن. ــش بک پێشــنیاری ئه وانی

فه سڵی یه که م
ئامانجه  گشتییه کان 

مادده ی یه که م: ئامانج  و پره نسیپه  بنه ڕه تییه کان
چاره نووســی  دیاریکردنــی  مافــی  وه دیهێنانــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ئامانجــی   .1

کوردســتانه. ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  نه تــه وه ی 
2. دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتان لــه 

چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدڕاڵ دایــه. 
٣. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یه کیه تیــی داخوازانــه و دادپه روه رانــه ی نێــوان نه ته وه کانــی 

ــه بــه ردی بناغــه ی دامه زراندنــی ئێرانێكــی دێموکڕاتیکــی فیــدڕال ده زانــێ. ئێــران ب
4. حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان له پێنــاوی وه دیهێنانــی کۆمه ڵگه یه کــی ئــازادو دێموکراتیــک، 

پلورالیســت و دادپه روه رانــه دا تێ ده کۆشــێ.
ئاشــتی  و  مــرۆڤ  و  مافــی  ئیده ئاله کانــی  بــه  بــاوه ڕی  کوردســتان  دێموکڕاتــی  حیزبــی   .٥

هه یــه. گــه الن  نێــوان  دۆســتایه تیی 
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ــی دیکــەی  ــە پارچەکان ــی کــورد ل ــە پشــتیوانی خەبات ــی کوردســتان خــۆی ب ــی دێموکرات ٦. حیزب
ــێ. کورســتاندا دەزان

فه سڵی دووهه م
بنه ماکانی کۆماری کوردستان

 ما دده ی دووهه م:  پێناسه ی کۆماری کوردستان
 کۆماری کوردستان پێکهاته یه کی نه ته وه یی، دیمۆکراتیک و کوردستانی یه  . به و مانایه که : 

1. ده ســه اڵتێکی سیاســیی دێموکراتیکــه کــه  له الیــه ن کۆمه اڵنــی خه ڵکــه وه  بڕیــاری لــه  ســه ر 
به ڕێــوه ده چــێ. ئیــراده ی خه ڵــک  به پێــی ویســت و  ده درێ و 

2. هێمــای کۆتایــی هێنــان بــه  ســته م و بنده ســتی یه و نوێنگــه ی   ده ســه اڵتی نه ته وه یــی کــورد لــه  
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه .

کوردســتان  ئایینی یه کانــی     زمانــی و  ئێتنیکــی،  نه ته وه یــی،  که مایه  تی یــه    هه مــوو  مافه  کا نــی   .٣
ده پارێــزێ.

مادده ی سێهه  م: چوارچێوه ی جوغرافیایی
چوارچێــوه ی جوغرافیایــی کۆمــاری کوردســتان بــه  له به رچاوگرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی و 

ــاری ده کــرێ. ــه ی دانیشــتووانی ناوچــەکان دی ــی ویســتی زۆرین ــی، و به پێ مێژووی

مادده ی چواره م: هێمای نه ته وه یی
ــی  ــااڵو ســروودو جه ژن ــون اساســی( و ئ ــی )قان ــی یاســای بنه ڕه ت ــاری کوردســتان خاوه ن 1. کۆم

نه ته وه یــی و زمانــی ڕه ســمیی خۆیه تــی.
2. ئــااڵی ده وڵه تــی فیــدراڵ لــه  ته نیشــت ئــااڵی کوردســتان لــه  دام و ده زگا ڕه ســمییه کانی کۆمــاری 

کوردســتان دا هه ڵ ده کــرێ.

مادده ی پێنجه م: سیستمی ده سه اڵت له  کۆماری کوردستان دا
ده ســه اڵت  لــه  کۆمــاری کوردســتان دا   کــه لــه یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری کوردســتان دا نه هادینــه  

ــوه  ده چــێ:  ــه م پڕه نســیپه  گشــتی یانه ی خــواره وه   پێــک دێ و به ڕێ ده کــرێ، له ســه ر بنه مــای ئ
1. هه مــوو ده ســه اڵته کان به شــێوه ی ڕاســته وخۆ یــا ناڕاســته وخۆ له الیــه ن خه ڵکــه وه و به بــێ 
ــد پێــک دێــن. هیــچ جــۆره هه اڵواردنێکــی ئێتنیکــی، ئایینــی، ڕه گــه زی )جینســی(، کۆمه اڵیه تــی، ... هت

2. هه ڵبــژاردن بــۆ ئــه و ده ســه اڵتانه ی له الیــه ن خه ڵکــه وه دیــاری ده کرێــن له  ڕێــگای ده نگدانــی 
هه ڵبژێــران  هه ڵبــژاردن و  یه کســانی  مافــی  کردنــی  دابیــن  بــه  ڕاســته وخۆ وه و  نهێنــی و  گشــتی و 

به ڕێــوه  ده چــێ.
٣. هاونیشتمانان هه لی یه کسانی دامه زران له پۆسته حکوومه تییه کانیان دا پێ ده درێ.

4. کۆمــاری کوردســتان مێکانیزمــی تایبه تــی بــۆ به شــداریی ئــه و گرووپانــه لــه ده ســه اڵت دا له بــه ر 
چــاو ده گــرێ کــه به شــێوه ی سروشــتی لــه حاڵه تــی که مایه تــی دان.
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مادده ی شه شه م: جیایی ده سه اڵته كان
لــه  کۆمــاری کوردســتان دا ده ســه اڵتی یاســا دانان و جێبه جێکــردن و دادوه ری لــه  یه کتــر جیــا 

ده کرێنــه وه : 
1. پاڕلمانی کوردستان به رزترین ئۆرگانی قانوون دانانی کۆماری کوردستانه .

2. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان له الیــه ن پارله مانــه وه  ده نگــی بــۆ وه رده گیــرێ و لــه  به رامبــه ر 
پارلمانــدا به رپرســیاره . 

٣. سەربەخۆیی دەزگای دادوەری چ لە دیاریکردن و چ لە کاردکردی دا دەستەبەر دەکرێ.

مادده ی حه وته م: جیایی دین له  ده سه اڵتی سیاسی
ــه پره نســیپه کانی  ــڕه وی ل ــه و پێ ــه  ده ســه اڵتی سیاســی جیای ــن ل ــاری کوردســتان دا دی ــه  کۆم 1. ل

ســێکوالریزم ده كــرێ.  
2. هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان لــه  هه ڵبــژاردن و نیشــاندانی ئاییــن و مه زهــه ب و به ڕێوه بردنــی 

ڕێوشــوێنه ئایینییه  کانیــان دا ئازادن. 

فه سلی سێهه م
یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێرانی فیدڕاڵدا

مادده ی هه شته م: بنه ماکانی یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێران
ببێتــه   لــه  به ڕێوه به رایه تیــی واڵتــدا ده توانــێ  فیدڕاڵــی  1. سیســتمی کۆمــاری و دیموکراتیــک و 
ده ســته به ری هاوپێوه نــدی و هاوپه یمانی یه کــی پته وتــر له نێــو  نه ته وه کانــی ئێــران داو زه مینه ســازی 

ــی دواڕۆژدا.   ــه  ئێران ــه  ل ــه   و دادپه روه ران ــی داخوازان پێکه وه ژیانێک
2. لــه  ڕوانگــه ی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانه وه  یه کیه تیــی ئارەزوومەندانــەی نێــوان نه تــه وه کان 

لــه ئێــران به ســتراوه ته وه بــه جێبه جێکــردن و به رده وامبــوون له ســه ر ئــه و پره نســیپانه ی خــواره وه 
- فره نه ته وایه تی بنه مایه کی سه ره کیی قه واره ی سیاسیی سه رتاسه ری بێ.

ــگای  ــی خــۆی له ڕێ ــه خــۆی و هه رێم ــه ت ب ــاری تایب ــی کاروب ــه  به ڕێوه بردن ــه ک ل ــه ر نه ته وه ی - ه
نوێنه رانــی هه ڵبژێراویــه وه  ئــازادو سه ربه ســت  بــێ.

ــدراڵ دا  ــی فی ــاری ده وڵه ت ــی کاروب ــه  به رێوه بردن ــه ل ــه شــێو  ه یه کی عاداڵن ــه وه کان ب ــوو نه ت - هه م
به شــدار بــن.

- ئه سڵه کانی پێوه ندیدار به ڕه نگدانه وه ی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران دا جێبه جێ بکرێن.

مادده ی نۆهه م : ڕه نگدانه وه ی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران
ره نگدانه وه ی نیهادیی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران دا به م شێوه یه یه :

1. هێماکانــی ده وڵه تــی فیــدراڵ و، پێکهاتــه   و بڕیــار و به رنامه کانــی هه مــوو ئــۆرگان و داموده زگاکانــی 
ده وڵه تــی فیــدراڵ ده بــێ ته عبیــر لــه ســه روه ریی هاوبه شــی قه واره کانــی نێــو فێدراســیۆن بکــه ن.

ئه ندامانــی   ده  بــێ .  نه تــه وه كان  نوێنه رانــو  ئه نجومه نــی   دوو  خاوه نــی   ئێــران  فێدراســیۆنی   .2
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ئه نجومه نــی نوێنــه ران به پێــی  حه شــیمه ت هه ڵده بژێردرێــن؛ ئه ندامانــی  ئه نجومه نــی  نه ته وه كانیــش 
ــن . ــه ك ده ب ــه ده ر ی ــدراڵ به ق ــی  فی ــی  ئێران ــه  نه ته وه كان ــه ر كام ل ــۆ ه ب

٣. هیــچ بڕیارێــك كــه  پێوه ندیــی بــه  چاره نووســی  نه ته وه کانــی  ئێرانــه وه  هه  بــێ  به بــێ  په ســند 
پــێ  نا كــرێ . كــران له الیــه ن ئه نجومه نــی نه ته وه کانــه وه كاری  

4. ئه گــه ر بڕیارێــک دژایه تیــی له گــه ڵ به رژه وه ندیــی نه ته وه یــی هــه ر یــه ک لــه  نه تــه وه کان هه بــێ، 
مافــی ڤێتــۆ بــۆ نوێنه رانــی ئــه و نه ته وه یــه  لــه  ئه نجومه نــی نه تــه وه کان دا پارێــزراو  ده بــێ.

٥. دیوانــی بــه رزی فێــدراڵ کــه لــه پســپۆرانی ســه ر بــه هه مــوو نه تــه وه و قه واره کانــی نێــو 
لــه پره نســیپه بنه ڕه تییه کانــی یه كیه تیــی نه تــه وه کان ده کا و  فێدراســیۆن پێــک دێ،  پارێــزگاری 

ده کا.  چاره ســه ر  ســه اڵحییه ته کان  دابه شــکردنی  بــه  پێوه ندیــدار  کێشــه کانی 

فه سڵی چواره م 
کۆماری کوردستان و ده وڵه تی فیدراڵ

مادده ی ده هەم: زمانی ڕه سمی
1. زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی داموده زگاکانــی کۆمــاری کوردســتانه  و لــه  هه مــوو پله کانــی 

خۆێنــدن دا بــه کار ده  بــرێ. 
نێــوان  ئیداری یه کانــی  پێوه ندی یــه  نامه نووســین و  بــۆ  یــا زمانــه  ڕەســمییانەی  ئــه و زمــان   .2
هه رێمــه کان و ده وڵه تــی فیــدراڵ بــەکار دەبرێــن و هەروەهــا سیاســەتی زمانــی لــە ئاســتی دەوڵەتــی 

ــە ســەر دەدرێ. ــاری ل ــو فیدراســیۆن بڕی ــی نێ ــە ڕێکەوتنــی گشــتیی پێکهاتەکان ــدا، ب فیدڕاڵ

مادده ی یازده هه م: دابه شکردنی سه اڵحییه ته کان
1. بێجگــه لــه کاروبــاری پێوه ندیــی دەرەوە، ســوپای فێــدڕاڵ، دانانــی به رنامــه ی درێژخایه نــی 
ــان  ــاردان و به رنامه دان ــدراڵ دا ن ، بڕی ــه  ســه اڵحییه تی ده وڵه تــی فی ئابــووری و سیســتمی دراوی کــه ل

لــه  ســه رجه م بواره کانــی دیکــه دا لــه ســه اڵحییه تی دامه زراوه کانــی کۆمــاری کوردســتان دایه.
2. سیاســه ت و به رنامه کانــی ده وڵه تــی فیــدراڵ بــه  له به رچاوگرتنــی قازانــج و ویســتی پێکهاته کانــی 
ــران  ــی ئی ــه دژی نه ته وه کان ــردوو ب ــی ڕاب ــه وه ی هه اڵواردن ــۆ قه ره بووکردن ــدان ب فێدراســیۆن و هه وڵ

دیــاری ده کرێــن و ده برێنــه پێــش. به تایبه تــی : 
ــی و  ــه وه ی فره نه ته وایه ت ــه وه ڕه نگدان ــز و فه رمانده یی ی ــه  ی هێ ــه ڕووی پێکهات ــدراڵ ل - ســوپای فێ
فرەهه رێمــی لــه ئێــران دا ده بــێ و لــه ڕووی کارکردیشــه وه بــه دژی به رژه وه ندیــی ڕه وای نه ته وه کانــی 

ئێــران ناجووڵێته وه.
- سیاســه تی ده ره وه ی ده وڵه تــی فیــدراڵ ڕه نگدانــه وه ی مه وجوودییه تــی سیاســی و نیهــادی و، 
قازانجه کانــی نه تــه وه و پێکهاته کانــی ئێــران ده بــێ. کۆمــاری کوردســتان و هه رێمه کانــی دیکــه بــه 
ــه  هه ماهه نگــی له گــه ڵ ده وڵه تــی فیــدراڵ مافــی دامه زرانــدن و بردنــه پێشــی پێوه ندیــی ده ره وه یــان ل

بواره کانــی تایبــه ت بــه خۆیــان دا ده بــێ.
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

مادده ی دوازده هه م: دابینکردنی نه زم و هێمنی له  کوردستان
1. دابین کردنــی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆ لــه  کوردســتان لــه  ئه ســتۆی هێــزی پێشــمه رگه و ئۆرگانــه  

ئینتیزامییه کانــی دیکــه ی کۆمــاری کوردســتانه .
ــا ئــەو  ــه  پاراســتنی ســنووره کانی واڵتــی له ســه ر شــانه  کــە ت 2. ســوپای فیــدڕاڵ ئه رکــی دیفــاع ل
ــی  ــە لەبەرچاوگرتن ــان ب ــە هاوبەشــی ی ــەم ئەرکــە ب ــە ئ ــە کوردســتانەوە هەی ــی ب ــەی پێوەندی جێگای
ــه   ــه  ده ســت ل ــی نی ــدرال هه ق ــێ. ســپای فی ــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەجــێ دەگەیەن ــی هێ بوون

ــدا. ــی وه رب ــاری نێوخۆی کاروب

فه سڵی پێنجه م
پره نسیپ و ئه رکه  گرینگه کانی کۆماری کوردستان

مادده ی سێزده  هه م:  ماف و ئازادییه گشتییه کان
1. لــە کوردســتان یاســا ســەروەرە. هەمــوو تاکەکانــی کۆمەڵــگا لــە یاســادا و لــە بەرانبــەر یاســادا 

یەکســا نــن.
)واتــه  مــرۆڤ   مافــی  نێونه  ته وه یــی  مه نشــووری  لــه  ئازادییانــه ی  مــاف و  ئــه و  هه مــوو   .2
ڕاگه یه نــدراوی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و هــه ردوو په یمانــی نه تــه وه یه کگرتــووه کان ســه باره ت 
بــه مافــه مه ده نــی و سیاســییه کان و، مافــه ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییــه کان( دا هاتــوون 
لــه  یاســای بنەڕەتــی  و قانوونه کانــی کۆمــاری کوردســتان دا به ڕه ســمی ده ناســرێن. حکوومه تــی 
بــۆ  موســبه ت  هه نــگاوی  هه  ڵێنانــه وه ی  جێبه جێکردنیــان و  لــه  به رپرســه  کوردســتان  کۆمــاری 

په ره پێدانیــان. پاراســتن و 

مادده ی چوارده هه م : بووژانه وه ی فه رهه نگی
حکوومه تی کۆماری کوردستان : 

تــا کۆتایــی قۆناغــی  پــازده ســاڵ و خوێندنــی به خۆڕایــی  تــا ته مه نــی  1. خوێندنــی ئیجبــاری 
ده کا.  ده ســته به ر  دواناوه نــدی 

2. هه نگاوی جیددی بۆ بنه بڕکردنی نه خوێنده واری له کوردستان هه ڵدێنێته وه.
ــه ســه رجه م قۆناغه کانــی خوێنــدن  دا و بــۆ هه مــوو چه شــنه کانی پــه روه رده و فێــرکاری هه لــی  ٣. ل

ده ستڕاگه یشــتنی که ســانی کــه م ده رامــه ت بــه خوێنــدن و فێربــوون پێــک دێنــێ.
4. بایــه خ بــه په ره ئه ســتاندنی که لتــوور لــه کۆمه ڵگــه دا ده دا و یارمه تیــی کــۆڕو کۆمــه ڵ و ناوه نــده 
ئه ده بــی و هونه رییــه کان به تایبه تــی له بــواری خزمــه ت بــه زمــان و ئــه ده ب و که له پــووری کــورددا 

ده کا.
پێویســتییه کانی  بــۆ  شــیاو  جێگــه ی  خــۆی دا  په روه رده یــی  فه رهه نگــی و  به رنامــه ی  لــه   .٥

ده کا. ته رخــان  الوان  منــدااڵن و  گه شــه کردنی  پێگه یانــدن و 
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مادده ی پازده هه م: پارێزگاریی کۆمه اڵیه تی
حکوومه تی کۆماری کوردستان : 

1. داهاتــی گشــتی بــه  جۆرێــک دابــه ش ده کا کــه  یارمه تــی بــه  به رزکردنــه وه ی ئاســتی ژیانــی 
بــکا. که م داهــات  که ســانی 

2. ته ندروســتیی گشــتی پێــش ده خــا و لــە ڕێــگای سیســتمی بیمــەوە یارمەتــی بــە ده سڕاگه یشــتنی 
ــه کان ده کا. ــه پزیشــکی و ده رمانیی ــه خزمه ت ــان، ب ــی که ســانی کــه م ده ره ت ــک، به تایبه ت خه ڵ

که مئه ندامــان و  و  بــێ کاران  بــۆ  به  تایبه تــی  کۆمه اڵیه تــی  پێڕاگه یشــتنی  یارمه تــی و   .٣
ده گــرێ. نــه زه ر  لــه  ئاســایی  ژیانێکــی  دابینکردنــی  به مه به ســتی  بێکه ســان  به ســاڵداچووان و 

4. هه لی كاری گونجاو بۆ هەمووان پێك دێنێ.
ــی  ــه ســتاندارده  نێونه ته وه یی یه کان ــی ده کا ک ــک په ســند ده کا و جێبه جێ ــه جۆرێ ــی کار ب ٥. قانوون
کار و  ســه عاتی  ســنووردارکردنی  به تایبه تــی  زه حمه تکێشــان  کرێــکاران و  مافــی  بــه  پێوه ندیــدار 

قه ده غه کردنــی کاری منــدااڵن و مه ره خه ســیی بــه مووچــه وه ی دایکایه تــی بگرێتــه  خــۆی.
٦. پانــی چــڕو پــڕ بــۆ خه بــات بــه دژی هێندێــک په تــای کۆمه اڵیه تــی وه ک ئیعتیــادو توندوتیژیــی 

نامووســی به ڕێــوه ده بــا.

مادده ی شازده هه م : گه شه  سه ندنی ئابووری
1. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان بــۆ هێنانــه ده ری کوردســتان لــه به جێماویــی ئابــووری و 
هه نگاونــان بــۆ به پیشه ســازی کردنــی تێده کۆشــێ. بــۆ ئــه و مه به ســته ش هــه ردوو که رتــی گشــتی و 
ــی و  ــی و ده ره ک ــی نێوخۆی ــی وه به رهینان ــه ی هاندان ــه مای ــه ببێت ــا ک ــک ده خ ــک ڕێ ــه جۆرێ ــه ت ب تایب
په ره پێدانــی بازرگانیــی ڕاســته وخۆی کوردســتان و  مۆدێرنیزەکردنــی کشــتوکاڵ و بووژانــه وه ی 
دۆزینــه وه ی  سروشــتییه کان و  ســه رچاوه  لــه  کارناســانه  وه رگرتنــی  که ڵــک  گه شــتوگوزارو 

کــورده واری. کۆمه ڵگــه ی  بــه  تایبــه ت  ئابوورییه  کانــی  خه لاقییه تــه 
2. سیاســه تی مڵکدارێتیــی زه وی و زار بــه چه شــنێک ڕێــک ده خــا کــه هــه  م قازانجــی جووتیــاران  و 

هــه م پێویســتییه کانی پێشــکه وتنی کشــتوکاڵ و ئاژه ڵــداری دابیــن بکرێــن.

مادده ی حه ڤده هه م : سۆسیالیزمی دێموکراتیک
ــک  ــی سۆســیالیزمی دێموکراتی ــی بایه خه کان ــه له به رچاوگرتن ــاری کوردســتان ب ــی کۆم حکوومه ت
بنه ماکانــی کۆمه ڵگه یه کــی لــه بــاری ئابووری یــه وه ئــازاد و پێشــکه وتوو، و له بــاری کۆمه اڵیه تییــه وه 
ئاســووده و دادپــه روه ر، بنیــات ده نــێ. لــه م کۆمه ڵگه یــه دا کــه بایه خه كانــی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک 

په یــڕه و ده کرێــن :
1. به رژه وه ندیی گشتیی خه ڵک ئامانجی سه ره کی یه.

2. جه وهــه ری دێموکراتیکــی ئــه م سیســتمه لــه وه  دایــه کــه پێکهاتنــی لــه پرۆســه ی ڕیفۆرمــدا بــه 
ــه دی. ــه  دێت ــو کۆمه ڵگ ــی نێ ــن و توێژه کان ــوو چی ــه به شــداریی هه م ــک و ب شــێوازێکی دێموکراتی

ده درێ  هــه وڵ  کــه  له وه دایــه  دێموکراتیــک  سۆســیالیزمی  دادپه روه رانــه ی  جه وهــه ری   .٣
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مــه ودای ئابــووری و کۆمه اڵیه تیــی نێــوان چینــه کان کــه م بکرێتــه وه و یارمه تــی بــه دابینکردنــی 
بکــرێ. کۆمه ڵگــه دا   توێژه کانــی  چیــن و  له  نێــوان  ڕێژه یــی  هاوســه نگی یه کی 

ــری  ــه وه چاوه دێ ــی خه ڵک ــه ن ده ســه اڵتی سیاســی و دێموکراتیک ــازاد له الی ــازاڕی ئ 4. سیســتمی ب
ده کــرێ.  

لــه ڕووی  تایبــه ت دا   له گــه ڵ که رتــی گشــتی و که رتــی  له پێوه نــدی  ٥. سیاســه تی حکوومــه ت 
ــی  ــی قازانجــی نه ته وه ی ــی واڵت و ڕه چاوکردن ــدن له گــه ل هه لومه رجــی تایبه تی پێویســتیی خۆگونجان

دیــاری ده کرێــن.

مادده ی هه ژده هه م: یه کسانیی ژن و پیاو
نێونه ته وه یــی  په یمانــی  به نده کانــی  بــه  له به ر چاوگرتنــی  کوردســتان  کۆمــاری  1. حکوومه تــی 
ــاو  ــوان ژن و پی ــی یه کســانیی نێ ــان، دابینکردن ــه دژی ژن ــۆ نه هێشــتنی هــه ر جــۆره هه اڵواردنێــک ب ب
له  نێــو خێــزان و لــه کۆمــه ڵ دا و، لــه  مه یدانــی کار و ده ســه اڵت و به گشــتی لــه هه مــوو بواره کانــی 
ژیانــی سیاســی و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگــی و ئابــووری دا، بــه  ئه رکێکــی گرینگــی خــۆی داده نــێ و 

به رنامــه ی چڕ وپــڕ لــه و پێوه ندی یــه دا داده ڕێــژێ و به ڕێــوه ی ده بــا. 
2. که ڵــک وه رگرتــن لــه مێکانیزمه کانــی ته بعیــزی موســبه ت وه ک سیســتمی کۆتــا لــه هه ڵبژاردنــی 
ــه  ــان یه کێــک ل ــه کان دا بــۆ ژن ــه پۆســته  به ڕێوه به ریی پارلمــان دا و دیاریکردنــی ڕێژه یه کــی گونجــاو ل

ڕێگاکانــی گه یشــتن بــه و ئامانجــه ده بــێ.

مادده ی نۆزده هه م: کۆمه ڵگه ی مه ده نی
لــه  یه کێــک  وه ک  کوردســتاندا  لــه   مه ده نــی  کۆمه ڵگــه ی  گه شه ســه ندنی  کوردســتان  کۆمــاری 
ئامرازه کانــی پەرەپێــدان و چاودێریکردنــی حوکمڕانیــی درووســت لــه هــه ردوو به ســتێنی به شــداریی 
گه شه ســه ندنی  بــه  یارمه تــی  هه ربۆیــه  لــێ ده کا.   چــاو  مرۆیــی دا  گه شه ســه ندنی  سیاســی و 
دامه زراوه کانــی کۆمه ڵگــه ی مه ده نــی ده کا و لــه باڵوکردنــه وه ی فه رهه نگــی یه كتــر ته حه ممــوول 
پــێ  پشــتیان  کۆمه اڵیه تــی دا  سیاســی و  ده مارگرژیــی  چه شــنه کانی  هه مــوو  نه هێشــتنی  کــردن و 

ده به ســتێ.

مادده ی بیسته م : ژینگه پارێزی
1. پارێــزگاری لــه سروشــتی کوردســتان وەک ســەرمایەیەکی نەتەوەیــی لــه ئه رکه کانــی کۆمــاری 

کوردستانه.
2. حکوومــه ت لــه  هه مــوو پڕۆژه   یــه ک دا کــه کاریگه ریــی له ســه ر ژینگــه هه بــێ به تایبه تــی له بــواری 
گه شــه کردن و وه به رهێنــان دا الیه نــی ژینگه پارێــزی وه ک پارامێترێکــی بنه ڕه تــی له به رچــاو ده گــرێ.
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فه سلی شه شه م
سیاسه ت به رامبه ر به  به شه کانی دیکه ی کوردستان

مادده ی  بیست  و یه که م:
ڕوانگه ی  كۆماری  كوردستان به رامبه ر به  به شه كانی  دیكه ی  كوردستان 

کۆماری کوردستان :
ــه  ئه ندامــی   ــێ  ب ــه  هــه ر شــوێنێك ب ــورد ل ــه  هه مــوو به شــه كانی  كوردســتان  و ك ــورد ل ــى ك 1. گەل

ــه وه  ده ناســێ.  ــه ك نه ت ی
2. لــه  خه باتــی  ڕه وای  نه تــه وه ی  كــورد لــه  به شــه كانی  دیكــه ی  كوردســتان بــۆ دابینكردنــی  مــاف و 

ئازادی یــه  نه ته وایه تی یه كانــی  پشــتیوانی  ده كا.
خه باتــی   هــۆی   بــه   كــه   ده دا  كوردانــه   بــه و  سیاســی   پەنــای  یاســایی،  ســەربنە مای   لــە   .٣
ناچــار ده بــن  بــه ر مه ترســی و  به شــه كانی  دیكــه ی  كوردســتان ده كه ونــه   لــه   ڕزگاریخوازانــه وه  

بێڵــن. به جــێ   واڵته كه یــان 
ئــه و  له گــه ڵ   زانســتی  دا  فه رهه نگــی و  بازرگانــی و  سیاســی و   له بــواری  ڕه ســمی  پێوه ندیــی    .4

گه یشــتوون.  نه ته وایه تی یه کانیــان  مافــه   بــه   كــه   داده مه زرێنــێ   كوردســتان دا  به شــانه ی  

پێڕه وی نێوخۆی  حیزبی دێموکراتی کوردستان

فه سڵی یه که م
پێناسه ی حیزب

  
مادده ی یه که م: ناوی حیزب، »حیزبی دێموکڕاتی کوردستان«ه.

نه ته وه یــی و  ڕزگاریخــوازی  حیزبێکــی  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی  دووهــه م:   مــادده ی 
دا  خــۆی  ڕیزه کانــی  لــه   ئازادیخوازانــی ڕۆژ هه اڵتــی کوردســتان  واڵتپارێــزان و  کــه   دێموکراتــه  

کۆده کاتــه وه .

مادده ی سێهه م : 
ــه ده ســه اڵتی  ــن ل ــی دی ــه جیای ــاوەڕی ب ــی کوردســتان حیزبێکــی ســێکوالره و ب ــی دێموکرات حیزب

سیاســی هه یــه.

مادده ی چوارەم:
ئاڕمــی حیــزب بریتییــە لــە بازنەیــەک کــە نیــوەی الی ڕاســتی چەرخێکــە لــە ڕەنگــی شــین و نیــوەی 
ــوە  ــەم دوو نی ــە شــوێنی ســەرەوەی پێکگەیشــتنی ئ ــی زەرد؛ ل ــە ڕەنگ ــە ل ــە گەنمێک ــی چڵ الی چەپ
بازنەیــە نــاوی حیــزب لــە زەمینەیەکــی ســپی دا بــە هــەردوو زمانــی کــوردی و ئینگلیــزی نووســراوەو 
لــە شــوێنی خــوارەوەی پێکگەیشتنیشــیان  ســاڵی دامەزرانــی حیــزب )1٩4٥( لــە زەمینەیەکی ســووردا 
نووســراوە. نێوەڕاســتی ئەم بازنەیە بە چوار چیا بە ڕەنگی کەســک و ســپی نەخشــاوەو خۆرێکیش 
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لــە ناوەڕاســتی بازنەکــەدا دەدرەوشــێتەوە. کــۆی ئارمەکــەش لــە ســەر کتێبێــک ڕاوەســتاوە.

فه سڵی دووهه م
ئه ندامه تیی حیزب

مادده ی پێنجه م: مه رجه کانی بوون به  ئه ندام 
هه مــوو  دانیشــتوویه کی  ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان و هه مــوو كوردێکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان 

ــك: ــه  مه رجێ ــی  كوردســتان، ب ــی  دێموكرات ــی  حیزب ــه  ئه ندام ــێ  ببێت ده توان
1. ته مه نی  له  1٨ساڵ  كه متر نه بێ .

2. به رنامه و پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب په سند بكا.
٣. مرۆڤێکی خۆشناو  و واڵتپارێز بێ.

مادده ی شه شه  م: شێوه ی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

1. دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
2. النی كه م شه ش مانگ له ژێر تاقیكردنه وه دا بێ .  

٣. ئه ندامی  حیزب و ڕێكخراوێكی  سیاسیی  دیكه  نه بێ .
ــدام  ــه  ئه ن ــی ســه ره وه تره وه  ب ــان ئۆرگانێک ــی ی ــی شــانه یه کی حیزب ــه ی ئه ندامان ــه ن زۆرب 4. له الی

وه ربگیــرێ.

 فه سڵی سێيه م
ئه رک و مافه کانی ئه ندام

مادده ی حه وته  م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ركی   ئه ندامی  حیزبه  كه :

1. بۆ وه دی هێنانی ئامانجه كانی  حیزب كه  له  به رنامه دا هاتوون تێ بكۆشێ .
2. بۆ پاراستنی  یه كیه تیی  سیاسی و ته شكیاتیی  حیزب هه وڵ  بدا.

٣. به پێی  پێڕه وی  نێوخۆ په یڕه وی  دیسیپلینی  حیزبی بێ .
ــدا به  شــدار  ــه وه  پێوه ندیداره کانی ــه کۆبوون ــدا تێ بكۆشــێ و ل ــی  حیزب ــه  ئۆرگانه كان ــك ل ــه  یه كێ 4. ل

بــێ .
٥. نهێنی یه كانی  حیزب بپارێزێ .

٦. پله ی  زانیاریی  خۆی  به رێته  سه رێ .
ــه   ــكا  و ل ــز ب ــه وان به هێ ــه ڵ  ئ ــدی  له گ ــك و پێوه ن ــی  خه ڵ ــو كۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت 7. سیاســه تی  حی

ــك وه ربگــرێ . ــه وان كه ڵ ــی ئ ــر وڕا  و ئه زموون بی
٨. هه قی  ئه ندامه تی  بدا.
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مادده ی  هه شته م: مافه كانی  ئه ندامی  حیزب 
ئه ندامی  حیزب مافی  ئه وه ی  هه یه  كه  :

1. به  ئه ندام یان به رپرسی  هه ر كام له  ئۆرگانه كانی  حیزب هه ڵ بژێردرێ یان دیاری بکرێ .
ــا  ــك ی ــوو ئه ندامێ ــه  هه م ــداردا ڕاشــکاوانه  ل ــه وه  ی پێوه  ندی ــه کۆبوون ــزب دا و ل ــه  نێوخــۆی حی 2. ل

ئۆرگانێــك ڕه خنــه  بگــرێ.
٣. لــه  ڕێــگای  ته شــكیاتی یه وه  ڕه خنــه و پێشــنیار و پرســیار و بیــروڕای خــۆی ئاراســته ی هــه ر 

ــکا. ــزب ب ئۆرگانێکــی حی
4. لە نێوخۆی حیزب دا سیاسه تی حیزب بخاته  ژێر پرسیار و پێشنیاری گۆڕینی بکا.

٥. له  هه موو ئۆرگانێك له الی  ئۆرگانی  سه ره وه تر شكایه ت بكا.
٦. لــه  هــه ر كۆبوونه وه یه كــی  ئۆرگانــی  خۆیــدا كــه  تێكۆشــانی حیزبــی و سیاســیی  ئه و هه ڵســه نگێنێ و 

بیهــه وێ  بڕیــاری  له ســه ر بــدا، به شــدار بێ.

مادده ی نۆهه م: سزادانی  ئه ندام 
1. ئــه و كه ســانه ی  ئه ركــی  خۆیــان به جــێ  ناگه یه نــن یــان به پێچه وانــه ی  پێــڕه وی  نێوخــۆی  حیــزب 
ده جووڵێنــه وه  یــان كرده وه یــه ك ئه نجــام ده ده ن كــه  زیــان بــه  ئیعتیبــاری  حیــزب ده گه یه نــێ،  به پێــی  

ڕاده ی  ســه رپێچی یه که یان ســزا ده درێــن. ســزای  حیزبــی  بریتی یــه  لــه :
- سه ركۆنه  به  ده م

- سه ركۆنه  به  نووسراو
- ئه ستاندنه وه ی  لێپرسراوی 

- هه ڵپه ساردن
- ده ركردن له  حیزب

ــاری   ــگ دی ــه ی  ده ن ــه  زۆرین ــی  هــه ر ئه ندامێكــه وه  ب ــه ن ڕێكخــراوی  حیزبی ــی  له الی 2. ســزای  حیزب
ده كــرێ .

ــه   ــدام ســزا ده درێ  ك ــه  ئه ن ــه و كات ــا ئ ــه و ته نی ــی  ئه ندام ــی ، ڕێنوێنی ــه  ســزای  حیزب ٣. مه به ســت ل
ــێ . ــه ر نه بووب ــه ودا كاریگ ــاكاری  ئ ــی  ئ ــه  چاک كردن ــۆژگاری  ل ــه   و ئام ــه  وه ك ڕه خن ــگای  دیك ڕێ

4. ئه ندامــی  ده ركــراو مافــی  ئــه وه ی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی  ســه ره وه تر داوای  پێداچوونــه وه  بــكا و 
ــه  بــۆ كۆنگــره ش بنێــرێ . ــه و داوای ده توانــێ  ئ

٥. درێژتریــن مــاوه ی  هه ڵپه ســاردن ســاڵێكه . ئه ندامــی  هه ڵپه ســێردراو پــاش مــاوه ی  هه ڵپه ســاردن 
ڕابــردووی  حیزبیــی  بــۆ له بــه ر چــاو ده گیــرێ و به گوێــره ی نــه زه ری  ئۆرگانــی  خــۆی  به رپرســایه تیی  

پێ ده درێ .
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فه سڵی چواره م
پێکهاته ی ڕێکخراوه یی حیزب

مادده ی  ده هه م:  بنه مای قه واره و کاری ئۆرگانه کانی حیزب
1. ئه سڵه  بنه ڕه تییه کانی  دارشتنی  قه واره ی  حیزب ئه مانه ی خواره وه ن :
- هه موو ئورگانه کانی حیزب له خوارێ ڕا بۆ سه رێ  هه ڵده بژێردرێن.

- ئۆرگانه كانــی  حیــزب بــه  ڕێكوپێكــی  ڕاپۆرتــی  تێكۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  كــه  
بــه  ئۆرگانــی  ســه ره وه تر ده ده نــه وه . هــه م  بــژاردوون  و  هه ڵیــان 

- بڕیاری  ئۆرگانی  سه ره وه تر له الیه ن ئۆرگانی  خواره وه تره وه  جێبه جێ  ده كرێ .
- له نێو حیزب دا بۆ هه موو ئه ندامان به بێ  جیاوازی  یه ك دیسیپلین هه یه .

- له  ئورگانه کانی حیزب دا بڕیار به  شێوه ی به کۆمه ڵ و به زۆرینه ی ده نگ ده درێ. 
ــادرێ و لێپرســینه وه ی  ــگای پێ ن ــی ته شــکیاتی دا ڕێ ــچ پله یه ک ــه  هی - تاکپه رســتی و ســه ره رۆیی  ل

له ســه ر ده کــرێ . 
- زانیاریــی پێویســت ســه باره ت بــه  ئاڵوگــۆڕ و پرســەکانی بــواری ته شــکیات، په یوه ندی یــه کان و 

مه ســه له  سیاســی یه کان، بــه  شــێوه یه کی سیســتماتیک له نێــو حیــزب دا بــاڵو ده کرێتــه وه .
2. لــه  حیــزب دا بوونــی گــرووپ و فراکســیۆنی ئاشــکرای فیکــری و سیاســی بــه  ڕه ســمی ده ناســرێ و 

هه مــوو گرووپێــک هه قــی هه یــه  بیروبۆچوونــی خــۆی له نێــو ته شــکیاتی حیــزب دا ده رببــڕێ.

تێبینی : 
- مکانیزمی پێوەندیدار لە الیەن کۆمیتەی ناوەندییەوە تەنزیم دەکرێ.

- هه ر چه شنه ده سته به ندییه کی نهێنی قه ده غه یه و سزای له سه ره. 

مادده ی   یازده هه م: ڕێكخراوه كانی  حیزب
ــر  ــه  ســێ  كــه س كه مت ــی  شــانه  نابــێ  ل 1. بناخــه ی  ڕێكخــراوی  حیــزب شــانه یه. ژمــاره ی  ئه ندامان

بــێ . 
2. رێكخراوه كانــی  حیــزب به هــۆی كومیتــه ی  دێ، گــه ڕه ك،  شــار ، ناوچــه ، شارســتان و ناوه نــده وه  

به ڕێــوه  ده برێــن. 
ــك  و جێبه جــێ   ــی  خه ڵ ــو كۆمه اڵن ــۆ نێ ــزب ب ــی  سیاســه تی  حی ــی بردن ٣. ئه ركــی  شــانه و كومیته كان
به ڕێوه بردنــی   پێوه ندیــدار و  به رپرســه کانی  ئورگانــه   ناوه نــدی و  کۆمیتــه ی  بڕیاره كانــی   كردنــی  

كاروبــاری  حیزبی یــه .
4. كۆمیتــه ی  هــه ر ڕێكخراوێــك له الیــه ن ئه ندامانــی  ئــه و ڕێكخــراوه  یــان نوێنه رانــی  ئه وانــه وه  

هه ڵ ده بژێــردرێ .
٥. به رزتریــن ئۆرگانــی  هــه ر ڕێكخراوێــك كۆنفرانســی  ئــه و ڕێكخراوه یــه  كــه  هــه ر دوو ســاڵ  

جارێــك لــه  ئه ندامانــی  حیزبیــی  ئــه و ڕێكخــراوه  یــان نوێنه رانیــان پێــك دێ .
٦. رێکخراوه کانــی حیــزب لــه  مه ڵبه نــدی چاالکیــی خۆیــان دا ده توانــن به رنامــه  و پانــی کاری 

ــژن. ــان دابڕێ ــه  خۆی ــه ت ب تایب
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تێبینی:
- لــه  هه لومه رجــی  تایبه تیــدا کومیتــه ی ناوه نــدی ده توانــێ  شــێوه ی  گونجــاوی  دیكــه  بــۆ ڕێكخــراوی  

حیــزب په ســند بــكا.
ــه  ده ره وه ی کوردســتان به گوێــره ی ئاییننامه یه کــی تایبــه ت و گو نجــاو  - رێکخراوه کانــی حیــزب ل

کــه  بــه  په ســندی کومیتــه ی ناوه نــدی ده گا، به ڕێــوه  ده چــن.

فه سڵی پێنجه م
ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزب

 
 مادده ی دوازده هه م: كۆنگره ی  حیزب 

1. کۆنگــره  به رزتریــن ئۆرگانــی  حیزبــه  کــه هــه ر چــوار ســاڵ  جارێــك لــه  ئه ندامانــی  ئه ســڵی و 
كــه   به راده یــه ك  سیاســی   ده فتــه ری  ڕاوێژکارانــی  ناوه نــدی،   کۆمیتــه ی  ڕاوێژکارانــی   جێگــر  و 

کۆمیتــه ی ناوه نــدی  دیاریــی  ده كا لــه  نوێنه رانــی  ئه ندامانــی  دیكــه ی  حیــزب پێــک  دێ .
2. كونگــره ی  نائاســایی  لــه  ســه ر داخــوازی کۆمیتــه ی ناوه نــدی، یــان دوو لــه  ســێی کۆمیســیۆن و 

کۆمیته کانــی ســه ر بــه  کۆمیتــه ی ناوه نــدی پێــك دێ .

مادده ی سێزده هه م: ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره 
کۆنگره ی حیزب : 

1. ڕاپۆرتی کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵ ده سه نگێنێ و بڕیاری له سه ر ده دا.
2. رێبازی  گشتی ، ستراتیژی و تاكتیكیی  حیزب دیاری   ده كا.

٣. به رنامه   و پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب به پێی پێویست ده سکاری و په سند ده كا.
کۆنگــره  دا  ئه ندامانــی  له نێــو   حیــزب  ناوه ندیــی  کۆمیتــه ی  جێگــری   ئه ســڵی و  ئه ندامانــی    .4

هه ڵ ده بژێــرێ. 

تێبینی:
- کۆمیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب مافــی ئــه وه ی  هه یــه  ئه وپه ڕه كــه ی  بــه  ئه نــدازه ی  یــه ك لــه  چــواری  
ــه   ــه وه  ل ــی ده نگدان ــه  ماف ــزب ڕاســته  وخۆ و ب ــی  حی ــه  ئه ندامان ــی  ئه ســڵیی  خــۆی، ل ــاره ی  ئه ندامان ژم

كۆنگــره دا به شــدار بــكا. 
ــێ ســێ ســاڵ   ــدی كــه  هــه ر نه ب ــه ی ناوه ن ــان جێگــری  کۆمیت ــدام ی ــه  ئه ن ــن ببن - كه ســانێك ده توان

ڕابــردووی  ئه ندامه تیــی چاالکانه یــان لــه ڕێکخراوێکــی حیــزب دا هه بــێ .
- ڕێــژه ی نوێنه رانــی هــه ر ڕێکخراوێکــی حیزبــی بــۆ کۆنگــره  به پێــی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئــه و 
ــه  ــه  ل ــی ڕێکخراوه ک ــه م دوو له ســه ر ســێی ئه ندامان ــک النی ک ــرێ، به مه رجێ ــاری ده ک ــراوه دی ڕیکخ
کۆنفڕانــس بــۆ کۆنگــره دا به شــدار بــن. لــه غه یــری ئــه وه دا، ژمــاره ی به شــدارانی کۆنفڕانســه که 

ده کرێتــه بنه مــا. 
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مادده ی چارده هه م: كۆنفرانسی  گشتیی حیزب 
1. كۆنفرانسی  گشتیی حیزب له كاتێك دا ده به سترێ  كه :

- ده ره تانی  به ستنی  كۆنگره  نه بێ .
- گیر وگرفتێكی  وا هاتبێته  پێش كه  کۆمیته ی ناوه ندی   نه توانێ  چاره سه ری  بكا.

2. له  هه لومه رجێكی  ئه وتۆدا كۆنفرانس سه الحییه تی  كۆنگره ی  هه یه .
٣. كۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی  ئه ســڵی، جێگــر و ڕاوێژکارانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی  ، ڕاوێژکارانــی 
ــه و كومیســیۆنه كانی  ســه ر  ــد، كۆمیت دەفتــەری سیاســی، نوێنه رانــی  كۆمیته كانــی  شارســتان  و ناوه ن
بــه  ده فتــه ری سیاســی و کۆمیتــه ی به رێوه به ریــی کاروبــاری حیــزب لــه  ده ره وه ی کوردســتان  پێــك 

دێ .
4. راده ی  نوێنه رانــی  ئــه و كۆمیتــه   و كۆمیســیۆنانه  له الیــه ن کۆمیتــه ی ناوه ندییــه وه  دیــاری  ده كــرێ ، 
بــه مه رجێــک ژمــاره ی نوێنه رانــی  هه ڵبژێــراو لــه  ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی و جێگــر  و ڕاوێژکارانــی 

کومیتــه ی ناوه نــدی و ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی زیاتــر بــێ. 

مادده ی پازده هه م : ڕاپرسی
1. راپرســی لــه حیزبــدا لــه کاتێــك دا به ڕێــوه ده چــێ کــه پرســێکی گرینگــی چاره نووس ســاز بێتــه  
پێــش کــه  کۆمیتــه ی ناوه نــدی نه یهــه وێ بــه ته نیــا بڕیــاری له ســه ر بــدا. لــەو حاڵەتــەدا پێویســتە 

هەرنەبــێ دوو لــە ســێی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی خوازیــاری ڕاپرســی بــن.
ــه ک  ــک( کۆمیته ی ــن کات دا )ئه وپه ڕه کــه ی مانگێ ــه  زووتری ــه  ل ــدی به رپرســه  ک ــه ی ناوه ن 2. کومیت
به ڕێوه به ریــی  ئۆرگانه کانــی  ڕێکخــراوه کان و  نوێنه رانــی  لــه   ڕاپرســییه   ئــه و  جێبه جێکردنــی  بــۆ 

حیــزب پێــک بێنــێ.

تێبینی:
- یــه ک لــه  ســێی ئه ندامانــی کۆمیتــه ی جێبه جێکردنــی ڕاپرســی لــه  نوێنه رانــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی و 
ــه   ــه  ســێی ل ــه ک ل ــه ری سیاســی و ی ــه  ده فت ــی کۆمیســیۆنه کانی ســه ر ب ــه  نوێنه ران ــه  ســێی ل ــه ک ل ی

نوێنه رانــی کۆمیتــه ی کاروبــاری حیــزب لــه ده ره وه ی کوردســتان  ده بــن.
- ئــه م کۆمیته یــه  لــه  ئاماده کردنــی پرســیاره کانی ڕاپرســی، شــێوه ی به جێگه یاندنــی و ڕاگه یاندنــی 

ئاکامه کــه ی به رپرســه .
- پرسیاره کانی ڕاپرسی ده بێ به  په سندی کومیته ی ناوه ندی بگه ن.

- ئاکامــی ڕاپرســی دەخرێتــە دەســتووری کاری یەکــەم کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە لــە 
دوای ڕاپرســییەکە پێــک دێ.

مادده ی  شازده هه م: کۆمیته ی ناوه ندی 
1. لــه  مــاوه ی  نێــوان دوو كۆنگــره دا کۆمیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی  حیزبــه و كاروبــاری  

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2. ئه رك و ده سه اڵتی  کومیته ی ناوه ندی به م جۆره یه : 

- سکرتیری گشتیی حیزب و ده فته ری سیاسی و جێگری سکرتێر هه ڵ ده بژێرێ.
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چوارچێــوه ی  لــه   حیــزب  گشــتیی  سیاســه تی  له  ســه ر  بڕیــاردان  چاوه دێــری و  به رپرســی   -
کۆنگــره  دایــه . په ســندکراوه کانی 

ــزب  ــی  حی ــی  ئه ندامان ــه  و ڕاده ی  حه قــی  ئه ندامه تی ــی  حیزب - به رپرســی گشــتیی داهــات  و ده ركه وت
دیــاری  ده كا.

- النی کــه  م ســاڵی  چــوار جــار كــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی  جێگــر  و ڕاوێژکارانــی  کۆمیتــه ی ناوه نــدی 
و ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی  لــه  كۆبوونه وه كانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی دا به شــدار ده بــن و 

هه یــه . مه شــوه ره تی یان  ده نگــی  
- ئاماده کاری بۆ پێکهێنانی کۆنگره   و شێوه ی هه ڵبژاردنی کۆمیته ی ناوه ندی ده کا.

تێبینی : 
- کۆمیتــه ی ناوه نــدی ده توانــێ  هه تــا نیــوه ی ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی خــۆی لــه بــواری 

هه ڵ بژێــرێ.  خــۆی   بــۆ  ڕاوێــژکار  شــاره زایه تی دا  دیاریکــراوی 
ــه  ســێی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی   - کۆبوونه  وه كانــی  کۆمیتــه ی ناوه نــدی بــه  به شــداریی  النیكــه م دوو ل

فه رمــی ده بــن.
ــوه ی  ــه  نی ــر ل ــه  زیات ــن ك ــی  ده ب ــك قه تع ــدی وه ختێ ــه ی ناوه ن ــه وه ی  کومیت ــی  كۆبوون - بڕیاره كان
هه مــوو ئه ندامانــی ئه ســڵی، یــان دوو لــه  ســێی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی  به شــدار لــه  كۆبوونه وه کــه  دا 

ده نگیــان بــۆ بــده ن.
- کۆمیتــه ی ناوه نــدی هه قــی هه یــه  لــه  کاره کانــی ســکرتێری گشــتی و ئه ندامانــی ده فتــه ری سیاســی 

بکۆڵێتــه وه  و لێپرســینه وه یان لــێ  بکا.
- لــه حاڵه تێکــدا کــه ته رمیمــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی پێویســت بــێ، ئــه و کاره بــه هه ڵبژاردنــی یــه ک 

ــا چه نــد جێگــر بــه ئه ندامــی ئه ســڵیی کۆمیتــه ی ناوه نــدی  ئه نجــام ده درێ. ی

  مادده ی  حه ڤده هه م: ده فته ری سیاسی 
ــدی  ــه ی ناوه ن ــی کۆمیت ــه ک  ئه ندام ــه ســکرتێری گشــتی و ژماره ی ــزب ل ــه ری سیاســیی حی 1. ده فت

ــرێ. ــاری  له ســه ر ده داو هەڵیاندەبژێ ــدی بڕی ــه ی ناوه ن ــه  کۆمیت ــک دێ ک پێ
2. ئه رکه کانی ده فته ری سیاسی ئه مانه ی خواره وه ن :

جێبه جێكردنــی   به رپرســی  ناوه نــدی دا  کۆمیتــه ی  كۆبوونــه وه ی   دوو  نێــوان  لــه  مــاوه ی    -
حیزبــه  . ناوه ندیــی  کۆمیتــه ی  بڕیاره كانــی  

ــاری ده کا و  ــزب دی ــی حی ــزب دا هه ڵوێســت و ڕوانگه کان ــوه ی سیاســه تی گشــتیی حی ــه چوارچێ - ل
ڕایانده گه یه نــێ.

- کاروبــاری کۆمیســیۆنه کان لــه  کۆبونه وه کانــی خــۆی دا تاوتــوێ ده کا و بریــاری پێویســتیان 
ده دا.  له ســه ر 

- كۆبوونه وه كانــی  خــۆی  بــه  پێــی  پێویســت پێــك دێنــێ   و ڕاپۆرتــی  تێكۆشــانی  خــۆی  ده داتــه وه  بــه  
کۆمیتــه ی ناوه نــدی.

ڕووی  لــە  چ  ناوه نــدی،  کۆمیتــه ی  په ســندی  بــه  پێویســت و  به پێــی  سیاســی  ده فتــه ری   .٣
دەکا: دیــاری  بۆخــۆی  ڕاوێــژکار  ژمارەیــەک  تایبــەت،  پســپۆڕیی  بــۆ  چ  ئەزموونــەوەو 
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- ســتاتووی ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی بــە پێــی ئایینامەیەکــی تایبــەت ڕێــک دەخــرێ. 
ــی  ــەری سیاســیی دا کــە مەســایلی کەالن ــەی دەفت ــەو کۆبوونەوان ــەری سیاســی ل ــی دەفت ڕاوێژکاران
پێوەندیدار بە سیاســەت و بەڕێوەبردنی حیزبییان تێدا تاوتوێ دەکرێ، بە دەنگی مەشــوەرەتییەوە 

بەشــدار دەبــن.
- ژمــارەی ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی نابــێ لــە ژمــارەی ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی زیاتــر 

بێت.

تێبینی : 
- ئــه و مه ســه النه ی پێوه ندییــان بــه هه مــوو حیزبــه وه هه یــه ده بــێ لــه کۆمیتــه ی ناوه نــدی دا 

باســیان لــێ بکــرێ و بڕیاریــان له ســه ر بــدرێ.
- بریــاڕ پێوه ندیــی بــه هــه ر  کۆمیســیونێکه وه  هه بــێ ، پێویســته  بــه  به شــداریی به رپرســی ئــه و 

کۆمیســیۆنه  بێتــه  به ربــاس و په ســند بکــرێ.

مادده ی هه ژده هه م :  سکرتێری گشتیی حیزب
1. سکرتێری گشتیی حیزب : 

- وته بێژی ڕه سمیی حیزب به ڕووی ده ره وه ی حیزب  دایه.
- به رپرسی گشتیی پێوه ندی یه کانی ده ره وه ی حیزبه.

- هه ماهه نگی له نێوان ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزب دا پێک دێنێ.
2. له غیابی سکرتێری گشتی دا، جێگری سکرتێر ئه رکه کانی جێبه جێ ده كا.

مادده ی نۆزده هه م: کۆمیسیۆنه کانی کاری حیزب
دیــاری  ناوه نــدی  کۆمیتــه ی  په ســندی  لێکدانــه وه  و  به پێــی  حیــزب  کاری  کۆمیســیونه کانی   .1

ده کرێــن.
2. ئــه م کۆمیســیۆنانه  به پێــی ســتراتیژیی درێژخایــه ن و پانــی کاری ســااڵنه  و چه نــد ســاڵه ی 

خۆیــان کــه  لــه  کۆمیتــه ی ناوه نــدی دا ده نگیــان بــۆ وه رده گیــرێ، کار ده کــه ن. 
٣. هــه ر یــه ک لــه م کۆمیســیۆنانه  لــه  چوارچێــوه ی ئاییننامــه دا  لــه  به جێگه یاندنــی ســتراتیژی و 

پانــی کار و بڕیــاری ڕۆژانــه  لــه  کاری خۆیــان دا ســه ربه خۆن. 

فه سڵی شه شه م
کۆمیسیۆنی پارێزگاری له پێڕه وی نێوخۆی حیزب

مادده ی بیسته م:
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب لــه که ســانی شــاره زا ی به رنامــه  و پێــڕه وی 

نێوخــۆی حیــزب لــە الیــەن کۆنگــرەوە هەڵدەبژێــردرێ.
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مادده ی بیست ویه که م : ئه رک و سه اڵحییه ته کانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری ئه مانه ن: 
1. چاوه دێــری به ســه ر به ڕێوه چوونــی پێــڕه وی نێوخــۆ لــه ڕێکخــراوو ئۆڕگانەکانــی حیــزب دا 

ده کا. 
2. لــه ڕێــگای نوێنه رانیــه وه به شــداری کۆنفڕانســه کانی حیــزب ده بــێ و له ســه ر ســه اڵحییه تی 
کۆنفرانســه کان و درووســتیی هه ڵبژاردنــی ئه ندامانــی کۆمیتــه کان و نوێنه رانــی کۆنگــره  نــه زه ر ده دا.
ســزاکه یانی  ئه گــه ر  ڕاده گا و  ده رکــراو  یــان  هه ڵپه ســێردراو  ئه ندامانــی  شــکایه تی  بــه   .٣

ده دا.  هه ڵوه شــاندنه وه ی  پێشــنیاری  زانــی،  نێوخــۆ  پێــڕه وی  به پێچه وانــه ی 
تێبینی: 

1. کۆمیسیۆنی پارێزگاری کاری به سه ر مه سایلی ئیجرایی حیزبه وه نیه.
2. کۆمیســیۆن لــه ســزای ئیــداری یــان ســزای پێشــمه رگایه تی ناکۆڵێتــه وه و ته نیــا کاری بــه 

حیزبی یــه. ســزای 
٣. کۆمیسیۆن نه زه ر و پێشنیاره کانی بۆ په سند کردن ده داته وه به کۆمیته ی ناوه  ندی.

فه سڵی حەوتەم
داهاتی حیزب

مادده ی بیست و دووه م: سه رچاوه ی داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتی یه له : 

1. هه قی  ئه ندامه تیی  ئه ندامانی  حیزب.
2. یارمه تیی  ئه ندامان  و الیه نگران و دۆستانی  حیزب.

٣. ده سکه وتی پرۆژه    و  وه به رهێنان.

فه سڵی هەشتەم
چه ند پڕه نسیپی گشتی

 
- سیســتمی کار و چاالکــی و کۆبوونــه وه  و کۆنفڕانســه کانی حیــزب بــه شــێوه ی سیســتم و بــه 
به رنامــه و پانــی نووســراوه وه به ڕێــوه ده چــێ.  هه مــوو ته شــکیات و ئــۆرگان و تیمه کانــی کاری 

حیــزب پرۆگــرام و پانــی کاری خۆیــان ده بــێ و جێبه جێــی ده کــه ن. 
- بــه  مه به ســتی بایه خــدان بــه  ڕۆڵــی ژنــان لــه  ڕیزه کانــی حیزبــدا، ده بــێ گرنگییه کــی زۆر بــه  
پــه روه رده  و پێگه یاندنیــان بــدرێ بــۆ ئــه وه ی ده ره تانــی تواناســازیی پێویســتیان بــۆ به ڕێوه بردنــی 
کار لــه  به شــه  جۆراوجۆره کانــی تێکۆشــانی حیــزب دا بــۆ بره خســێندرێ. هه روه هــا ده بــێ میکانیزمــی 
گونجــاو بــه مه به ســتی به شــداریی ژنــان لــه  ڕێبه رایه تیــی حیــزب و ئۆرگانــه به ڕێوه به رییه کانــی 
دیکــه ی حیزبــدا له به رچــاو بگیــرێ و لــه  پره نســیپی »هه اڵواردنــی پۆزه تیڤ«یــش که ڵــک وه ربگیــرێ.
- لــە نێــو حیــزب دا وێــڕای گرینگیــدان بــە کەســایەتیی ئەندامانــی حیــزب و ڕێزگرتــن لــە مافەکانیان، 
ــە  ــان ب ــە زی ــەک ک ــەو هەرچەشــنە کردەوەی پاراســتنی دیســپلین و ئینســجام ئەرکــی هەمــوو الیەک

نەزمــی نێوخۆیــی بگەیەنــێ لێپرســینەوەی لێ دەکــرێ.
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پەیامەکانی کۆنگرەی شازدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

په یام بۆ گه لی کورد له  خۆرهه اڵتی کوردستان
کۆمه اڵنی خه باتگێڕی گه لی کورد له  خۆرهه اڵتی کوردستان )کوردستانی ئێران(!

لــه  کۆنگــره ی شــازده یه می حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانه وه  ســاڵوی ئه مــه گ  و پێزانینتــان 
پێشــکێش ده که یــن. ئێمــه  کۆمه ڵێــک لــه  ڕۆڵه کانتــان کــه  بــۆ به ســتنی کۆنگــره ی ئاســایی حیزبــی 
دێموکڕاتــی کوردســتان، کۆنگــره ی شــازده یه م )کۆنگــره ی حه فتــا ســاڵه ی حیــزب( لــه  ده وری یه کتــر 
له ڕێــگای  لــه  نێوخــۆی واڵت پێک نه هاتــوه   کــۆ بووینــه وه ، ئه گه رچــی به داخــه وه کۆنگره که مــان 

دووره وه  ســێبه ری  پیــرۆزی ئێــوه  له ســه ر ســه رمان هه ســت پێ ده که یــن.
پتــر لــه  حه فتــا ســاڵه  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان ئــه و شــانازی یه ی پێ بــڕاوه  کــه  ئااڵهه ڵگــری 
خه بــات بــۆ وه ده ســت هێنانی مافــه  ڕه وا و زه وت کراوه کانــی ئێــوه  خه ڵکــی خۆرهه اڵتــی کوردســتان 
بــێ. شــانازیی گه وره تــر ئه وه یــه  کــه  لــه و مــاوه  دوورودرێــژه دا ســه رچاوه ی له بڕان نه هاتــووی 
وزه و توانــای حیزبه که مــان هه میشــه  ئێــوه  چیــن و توێــژه  ئازادی خــواز و خه باتگێڕه کانــی ئــه م 

ــوون. ــه  کوردســتانی دابه ش کــراو ب به شــه  ل
حه فتــا ســاڵ زیاتــره  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان و گه لــی خۆرهه اڵتــی کوردســتان به جۆرێــک 
سه رســه خت ترین  و  دۆســتان  نزیکتریــن  بــۆ  لێک جیاکردنه وه یــان  کــه   بــوون  یه کتــر  ئاوێتــه ی 
و  شــانازی یه کانی  هه مــوو  ســه رمایه کانی،  هه مــوو  حیزبــه   ئــه م  دژواره .  کارێکــی  دوژمنانیــش 
ته نانــه ت تێکۆشــه ران و شه هیده کانیشــی لــه  ســه رچاوه ی به پیت وبه ره که تــی به خشــنده یی ئێــوه  

ــوه . وه رگرت

خه ڵکی به شه ڕه فی کوردستان!
کۆمــاری ئیســامی له مــاوه ی ٣7 ســاڵ ده ســه اڵتداریی خــۆی دا ئــه وه ی له ده ســتی هاتــوه  لــه  
ــی  ــی ئازادی خوازان ــدام ده رهه ق ــازار و ئیع ــدان و ئه شــکه نجه  و ئ ــگ و کوشــت وبڕ و زین زه بروزه ن
لــه و ڕێگایــه وه  کارنامه یه کــی  ئێــران و به تایبه تــی ڕۆڵه کانــی گه لــی کــورد درێغــی نه کــردوه  و 
ڕه شــی بۆخــۆی تۆمــار کــردوه  کــه  خســتوویه ته  بــه ر نه فــره ت و بێزاریــی مرۆڤایه تیــی پێشــکه وتوو. 
بــه اڵم وه ک بۆخۆتــان ده زانــن ئــه م ڕێژیمــه  بــه  هیچ جــۆر نه ی توانیــوه  ئامانجــی دژی ئینســانیی 
خــۆی لــه و جینایه تانــه،  کــه  بریتــی بــوو لــه  کپ کردنــی ده نگــی ئازادی خــوازی و به چۆکداهێنانــی 
ئازادی خــوازان وه ده ســت بێنــێ. لــه  سه رانســه ری ئێــران کۆمــاری ئیســامی ده گــه ڵ شــه پۆلێکی 
هه وڵــی  بێ ڕه حمانــه   ئه گه رچــی  و  بــووه   بــه ره وڕوو  مه ده نــی  به ربه ره کانیــی  لــه   به ربــاڵو 
ــر  ــی پت ــه  نێوخــۆ و به دناوی ــر ل ــی زیات ــه  بێزراوی ــه  ل ــه اڵم به رهه مێکــی جگ ســه رکوت کردنی داوه ، ب

نه هێنــاوه . به ده ســت  نێونه ته وه یــی دا،  لــه ڕاده ی 
ده وڵــه ت  ئه گــه ر  هه یــه .  ئاشــکراتری  دیمه نێکــی  کوردســتان  لــه   ئیســامی  ڕێژیمــی  ناکامیــی 
نه به زیــی  و  خۆڕاگــری  جوواڵوه تــه وه ،  ده ڤــه ره   ئــه م  خه ڵکــی  به رامبــه ر  بێ به زه یی یانه تــر 
شۆرشــگێڕه کان  هێــزه   به ربه ره کانیــی  له الیــه ک  بــووه .  به ربه رینتــر  و  به رچاوتــر  خه ڵکه کــه ش 
به تایبه تــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان لــه  شــکڵ و شــێوه ی جۆراوجــۆردا درێــژه ی هه بــووه  و 
قــه ت ڕێگــه ی نــه داوه  کۆنه په رســتان لــه م به شــه  لــه  ئێــران هه ســت بــه  ئه منیــه ت بکــه ن و سیاســه ته  
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لــه   دیکــه ش  بســه پێنن.له الی  چاونه ترســه دا  خه ڵکــه   ئــه و  به ســه ر  خۆیــان  کۆنه په رســتانه کانی 
نه بوونــی ده ره تــان بــۆ خه باتــی ئاشــکرای حیــزب و ڕێکخراوه کانــی ئۆپۆزیســیۆن دا چاالکانــی 
کۆمه ڵگــه ی مه ده نــی جێگــه ی به تاڵــی ئه وانیــان پــڕ کردۆتــه وه  و هه رگیــز نه یان هێشــتوه  ئــااڵی 

زه وی. بکه وێتــه   زوڵمــوزۆر  به ره نگاربوونــه وه ی 

گه لی تێکۆشه ر و کۆڵنه ده ری کوردی خۆرهه اڵت!
ــه  په یمانــی  ــه  ئیراده یه کــی پته و تریشــه وه  ب حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان هــه روه ک جــاران و ب
پیــرۆزی خــۆی ده گــه ڵ کوردســتانی یه  خه باتگێــڕه کان وه فــاداره  و لێ بــڕاوه  تــا گه یشــتن بــه  ئامانجــی 
ــه  به شــه کاوه یی  ــه م گه ل ــی ئ ــااڵی خه بات ــی کوردســتان ئ ــی خه ڵک ــاف  و ئازادی یه کان ــی م دابین کردن
ــوه  دڵگــه رم  ــغ و پشــتیوانیی ئێ ــی بێ درێ ــه  یارمه تی ــه دا پێــش هه مــوو شــتێک ب ــه و ڕێگه ی ڕابگــرێ. ل
و  گه الوێــژ  2٥ی  شــانازی یه کانی  میراتگرانــی  حیزبــه   ئــه م  تێکۆشــه رانی  پشت ئه ســتووره .  و 
قوتابیانــی مه کته بــی فیداکاریــی ڕێبه رانــی شــه هید پێشــه وا قــازی موحه ممــه د و دوکتــۆر قاســملوو 
و دوکتــۆر شــه ره فکه ندی و ده یــان شــه هیدی ڕێبــه ری و هــه زاران شــه هیدی مه یدانــی خه بــات 
و به رخوه دانــن و بــه  وره ی بــه رزه وه  ئامــاده ی درێژه دانــی ڕێبازه که یــان تــا “ســه رکه وتن یــان 

ســه ردانان”ن.
متمانه تــان به حیزبه که تــان هه بــێ و لــه  ســه رکه وتنی داخــوازه  ڕه واکانتــان دڵنیــا بــن. ئــه و هــه وره  
چڵکنــه ی بــه ری ئاســمانی کورده واریــی ئێمــه ی گرتــوه  به زوویــی ده ڕه وێتــه وه  و خــۆری هیــوا بــه  
ــه و  ــا ســه ربه رزه کانه وه  ده دره وشــێته وه . زامنــی گه یشــتن ب ــه  پشــتی چی ــازادی ل وه ده ســت هێنانی ئ
ڕۆژه  و وه دی هاتنــی ئــه و ئامانجــه ش ته نیاوته نیــا به رده وام بوونــی پێوه ندیــی ده یــان ســاڵه ی نێــوان 

ــی کوردســتانه . ــی دێموکڕات ــان حیزب ــه  ئه مه گداره که ت ــوه  و حیزب ئێ
هه مــوو پێکــه وه  بــه ره و به دی هێنانــی ئــاوات و ئامانجــه  له مێژینه کانمــان. بــه رده وام بــێ پێوه ندیــی 
به ئاواتــی ڕۆژی  نێــوان کۆمه اڵنــی گه لــی کــوردو حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان.  له مێژینــه ی 

ڕزگاری.

کۆنگره ی شازده یه می حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ڕێبه ندانی ١٣9٤ )فێوریه ی ٢٠١٦(

***

پەیامی کۆنگرەی شازدەی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان
بۆ بنەماڵەی شەهیدان و زیندانییە سیاسییەکان

بنەماڵە سەربەرزەکانی شەهیدان
لــە تریبۆنــی کۆنگــرەی شــازدەی حیزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتانەوە ســاڵوتان بــۆ دەنێریــن 
و ســەری ڕێــز بــۆ خۆتــان و گیانــی پاکــی ڕۆڵەکانتــان دادەنەوێنیــن، ئــەو ڕۆاڵنــەی لــە پێنــاوی 
دەســتەبەرکردنی مافــی ڕەوای نەتــەوە ســتەملێکراوەکەمان دا چاوپۆشــییان لــە ژیــان و مــاڵ و 
گیانــی خۆیــان کــرد و خوێنــی خۆیــان کــردە مەشــخەڵێک، کــە تــا گەیشــتن بــە لووتکــەی ســەرکەوتن، 
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بەرچــاوی ڕێبوارانــی ڕێــگای خەباتــی ڕزگاریخوازانەمــان ڕوون دەکاتــەوە.
ــی نیشتمانویســتی و  ــە گیان ــدن، ب ــەو تێکۆشــەرە ئەمەگناســانەتان پێ گەیان ــە ئ ــوە ک ــۆ ئێ ســاڵو ب
ئازادیخــوازی ڕاتانهێنــان، ئەوینــی نیشــتمان و خزمــەت بــە خەڵــک و کۆمەڵتــان کــردە هەوێنــی بیــر 
و مەبەســتیان و ســەرەنجام بــە دەســت و داڵواڵەییــەوە پێشکەشــی بــارەگای ئازادیــی نیشــتمان 
ونەتەوەتــان کــردن. خوێنــی ئــەو شــەهیدانە الپەڕەکانــی مێــژووی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێوی کــورد 
و کوردســتانی نەخشــاندوە و بێ گومــان فیــداکاری و لەخۆبووردوویــی ئــەوان بــۆ ئێمــە دەبێتــە 

ــدا. ــگا پیرۆزەکەمان ــی ڕێ ــە درێژەدان ــدەر ل سەرمەشــق و هان

بەندییەسیاسییە قارەمانەکان!
لــە بەندیخانــە و ئەشــکەنجەگاکانی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی  ئێــوە  بەربەرەکانیــی قارەمانانــەی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دا بەشــێکی ســەرەکی و گرینگــە لــە مێــژوی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
نەتــەوەی ئێمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، لــە نێــو بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی کوردســتان، ئێــران 
و جیهــان دا دەنگــی داوەتــەوە و بۆتــە ئیلهام بەخــش و ورەدەر بــۆ کادر و پێشــمەرگەکانی حزبــی 
ئێمــە، خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کورســتان و هەمــوو ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران. ئێــوە لــە چاڵــە 
ڕەشــەکانی ڕێژیــم دا، بــە تاوانــی هەوڵــدان بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجێکــی پیــرۆز و مافێکــی ڕەوا، 
ڕەنجتــان کێشــاوە و بــەرەوڕووی دڕندانەتریــن ئەشــکەنجە و ئــازاری جیســمی و ڕووحــی بوونــەوە، 
ئامانجێــک کــە گەلەگەتــان لەمێــژە خەباتــی بــۆ دەکا و قوربانیــی لەپێنــاودا دەدا. هــەر لــەو ڕیگایــەش 
دا کــەس و کار و بنەماڵەکانــی ئێــوەش تووشــی گەلێــک ناڕەحەتــی و کوێــرەوەری هاتــوون. بــەو 
حاڵــەش بــە چــۆک دا نەهاتــوون، ســەرتان بــۆ دوژمــن شــۆڕ نەکــردوە و نیشــانتان داوە کــە ڕاونــان، 
زینــدان، ئەشــکەنجە و تەنانــەت کوشــتن و لــە ســێدارەدانیش ناتوانــێ پێــش بــە خەباتــی ڕەوای 
ڕۆڵەکانمــان بــۆ بەرگــری لــە مافەکانــی خــۆی بگــرێ. دڵنیابــن خەڵکــی کوردســتان و مێــژووی 
خەباتــی نەتــەوەی کــورد بایــەخ و جێگــەی تایبــەت بــۆ خۆڕاگــری، لەخۆبووردوویــی و ڕەنــج و 
خەباتــی ئێــوە دادەنــێ و ڕۆڵەکانــی ئــەم نەتەوەیــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەرســی تێکۆشــان و 

ــن. ــر دەب ــان لێ فێ فیداکاریت
ئێمــە ئەندامانــی کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتان جارێکــی دیکــەش ڕێــز لــە 
خەبــات و خۆڕاگریتــان دەگریــن و دڵنیاتــان دەکەینــەوە ڕەنــج و ماندووبــوون و هەوڵدانــی ئێــوە لــە 
ڕێــگای ڕزگاری دا بــە فیــڕۆ ناچــێ و ئێمــە کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتان، 
تــا وەدیهێنانــی ئامانجــی هەموومــان، واتــە مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس بــۆ گەلەکەمــان لــە 

ڕۆژهەالتــی کوردســتان، درێــژە بــە خەبــات و تێکۆشــانی خۆمــان دەدەیــن.

کۆنگره ی شازده یه می حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ڕێبه ندانی ١٣9٤ )فێوریه ی ٢٠١٦(

***
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پەیامی کۆنگرەی ١6 حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ هێز و الیەنە ئێرانییەکان

خەڵکی ئازادیخوازی ئێران!
حیزب و ڕێکخراوە ئێرانییەکان!

چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆ و دەرەوەی ئێران!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان شــازدەیەمین کۆنگــرەی خــۆی لــە حاڵێــک دا بەرێوەبــرد کــە 
ــەری  ــە بەرەب ــوارە سیاســییەکان دا ل ــە ب ــی ل ــە تایبەت ــران ب ــە گشــتی و ئێ ــی نێوەڕاســت ب ڕۆژهەاڵت
ئاڵوگــۆڕ و وەرچەرخانــی بنەڕەتــی دان. ســەرهەڵدان و هێژمۆنی خوازیــی هێــزە بناژۆخــوازەکان، 
لــە الیــەک هەڕەشــە لــە ئەمنییــەت و داهاتــووی پێکــەوە ژیانــی ئاشــتییانە لــە ناوچەکــە دەکا و، 
ــەرەوڕووی  ــی هەمــوو ئازادیخــوازان و دێموکراســیخوازانی ب ــەوە هــەوڵ و خەبات ــە الیەکــی دیک ل

تەنگــژە و بەرپرســیارێتییەکی مەترســیدار کردۆتــەوە.
ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــەو مەســەالنەی لەمێژســاڵە بەرۆک ــی چارەســەریی ئ پێویســتە بایەخــدان و هەوڵ
نێوەڕاســت بــە گشــتی و ئێــران و دراوســێ ڕۆژئاواییەکانــی بــە تایبــەت گرتــوە بکەوێتــە بەرنامــەی 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــاگادارن مەســەلەی ک ــەروەک ئ ــەوە. ه ــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییەکان کاری حی
ــژووی هاوچەرخــی  ــی مێ ــاس و چارەســەر نەکراوەکان ــە مەســەلە بەرب ــک ل نێوەڕاســت وەک یەکێ
ناوچەکــە، بــۆ جارێکــی دیکــە بۆتــەوە بابەتــی ڕۆژ. ئەمــڕۆ هەمــوو جیهــان شــاهیدن کــە نەتــەوەی 
کــورد وەک دینامیزمــی خەبــات لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــە بۆتە ئامانجــی بناژۆخوازی، 
لــە پێنــاو دەســتەبەرکردنی ئامانجــە نەتەوەیــی و دێموکراتیکەکانــی لــە ســووریە و عێــراق بــووە بــە 

مەتەرێــزی خۆڕاگــری دژی ئــەم مەترســییە ڕوو لــە زیادبوونــە.
ئێمــە پێمانوایــە کــە پارێــزگاری لــە مافــە نەتەوەیــی و دێموکراتیکەکانــی کــوردەکان لــە ناوچەکــە 
ــەت و خۆشــبژیوی،  ــی ئاشــتیانە، ئەمنیی ــۆ پێکــەوە ژیان ــات ب ــۆوەی خەب ــە بەشــێکی جیانەب ــووە ب ب

ــە ناوچەکــە. ئــازادی و دێموکراســی ل

حیزب و ڕێکخراوە ئێرانییەکان!
چاالکانی سیاسی و مەدەنی!

ئەندامانــی کۆنگــرەی 1٦یەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە پێویســتە 
هەمــوو چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی بــە وردی ســەرنج بدەنــە ڕەوتــی ئاڵوگــۆڕ و تێکەاڵوییــە 
سیاســییەکانی ناوچــە و ئێــران و، بــە پێداچوونــەوە بــە ڕوانینــی خۆیــان بــۆ مەســەلەی نەتەوایەتــی، 
یارمەتیــی چارەســەرکردنی بــدەن. بــە وتەیەکــی دیکــە پــەرەی سیاســی و دێموکراتیزاســیۆنی ئێــران 
پێویســتیی بــە ڕوانگەیەکــی نوێیــە بــۆ مەســەلەی نەتــەوەکان بــە گشــتی و مەســەلەی کــورد بــە 
ــی  ــە و ڕوون ــی کردەییان ــەوڵ و هیممەت ــە ه ــی کوردســتان پێشــوازی ل ــی دێموکرات ــی. حیزب تایبەت

ئێــوە لــەم پێنــاوەدا دەکا.
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هاونیشتمانیانی بەڕێز!
ــەی  ــە لەســەر ڕێگ ــاری ئیســامی کۆســپێکی جیددیی ــە دەســەاڵتی کۆم ــن ک ــەو باوەڕەدای ــە ل ئێم
پرۆســەی ئازادکــردن و دێموکراتیزاســیۆنی ئێــران و لەســەر ئــەم بنەمایــە پێویســتیمان بــە وتووێژ و 
کاری مەیدانیــی هاوبــەش هەیــە بــۆ گەیشــتن بــەم ئامانجــە گرنگــە. کوردەکانــی ئێــران بــە مێژوویەکی 
خەباتــی پــڕ هــەوراز و نشــێوەوە، ئەزموونــی دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان، دامەزراندنــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان حەفتــا ســاڵ پێــش ئێســتا، خەبــات و بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ 
ڕێژیمەکانــی زاڵ بەســەر ئێــران دا، وتووێــژ و دانوســان وەک میکانیزمەکانــی خەبــات و دیپلۆماســی 

و هتدیــان لــە کارنامــەی خەباتــی خۆیانــدا تۆمــار کــردوە.
ئەندامانــی کۆنگــرەی 1٦یەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئێســتا و 
داهاتــووی ئێــران و چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی، وەک کۆنگرەکانــی پێشــوو پێیــان لەســەر 
چارەســەریی مەســەلەی نەتەوایەتی، پێکەوە ژیانی ئاشــتیانە، ســێکۆالریزم، دێمۆکراســی، یەکســانی، 
ئــازادی و دیالۆگــی دێموکراتیــک داگرتــەوە و، هەمــوو هاونیشــتمانیان و ئازادیخوازانــی ئێرانــی لــە 
هەمــوو شــوێنێکی ئــەم جیهانــە بــۆ هاوپێوەندیــی کردەییانــە بــۆ گەیشــتن بــە ڕێککەوتــن و خەباتــی 

هاوبــەش لەســەر بنەمــای بەهاکانــی ســەرەوە بانگێشــت دەکــەن.
شــایانی باســە کــە ئەندامانــی کۆنگــرە ڕێبەریــی هەڵبژێراویــان ئەرکــدار کــردوە کــە بەدواداچــوون 

بــۆ ڕەوتــی وتووێــژەکان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ باســەکانی ســەرەوەدا بکــەن.
بــە هیــوای هــاوکاری و هاوپێوەندیــی زیاتــری هێــزە ئازادیخــوازە ئێرانییــەکان و یەکیەتیــی کردەوە 

لــە خەباتــی هاوبــەش بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی.
بە هیوای گەیشتن بە یەکیەتی و یەکڕیزی بۆ دامەزراندنی ئێرانێکی ئازاد و فێدراڵ.

کۆنگره ی شازده یه می حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ڕێبه ندانی ١٣9٤ )فێوریه ی ٢٠١٦(

***

پەیامی کۆنگرەی ١6ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ ئەندامان، پارێزەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، الیەنگران و تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت!

تێکۆشەرانی دڵسۆز و فیداکاری بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
ــە  ــە کوردســتان دا، ل ــەم بەشــە ل ــورد ل ــی ک ــی گەل ــەوەی ڕزگاریخوازی ــن بزووتن ــەروەک دەزان ه
ــوە و هــەورازو  ــاغ و هەلومەرجــی جۆراوجــۆری دیت ــی خــۆی دا، قۆن ــی نەتەوایەتی ــژووی خەبات مێ

نشــێوی زۆری بڕیــوە.
ئــەم گەلــە، ئێســتا هــەروەک پێشــوو، بگــرە زۆرتریــش چــاوی هیــوای بڕیوەتــە خەباتــی کۆڵنەدەرانە 
و هەمــە الیەنــەی ڕۆڵــە خەباتکارەکانــی خــۆی، کــە بێ گومــان ئێــوە ڕۆڵــە دڵســۆز و فیــداکار و 
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پارێزەرانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەمبــوارەدا ئەرکــی قورســترتان دەکەوێتــە سەرشــان.
ــات و تێکۆشــانی  ــە خەب ــن ل ــڕای ڕێزگرت ــرەی 1٦، وێ ــا ســاڵ تێکۆشــان”، کۆنگ ــرەی “حەفت کۆنگ
ڕابردووتــان، چاوەڕوانــە کــە لەمەبــەدواش هــەروا فیــداکار و پارێــزەری خــاک و خەڵــک و نیشــتمان 

بــن و پاڵپشــتێکی بەهێزیــش بــن بــۆ هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان.
ــچ  ــە هی ــان ب ــە نەتەوایەتییەکانم ــی ماف ــۆ دابینکردن ــوە ب ــەی ئێ ــە الیەن ــی هەم ــە، خەبات ــی ئێم حیزب
جــۆر لــە خەباتــی نەپســاوەی خــۆی جیــا ناکاتــەوە و خۆشــی بــە پشــتیوان و پاڵپشــتی خەباتــی ئێــوە 

لــە نێوخــۆی واڵت دەزانــێ.
سەرکەوتنتان ئاواتی ئێمەیە.

کۆنگره ی شازده یه می حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ڕێبه ندانی ١٣9٤ )فێوریه ی ٢٠١٦(

***
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 17ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی ١7ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەیاننامە بەبۆنەی پێکهاتنی کۆنگرەی حەڤدەیەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بۆ کۆنگرەی ١7ی حیزب
بڕیارنامه و راسپارده کانی کۆنگره ی حه ڤده یه می 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان،

پەسندکراوی کۆنگرەی ١7
پەیامەکانی کۆنگرەی ١7ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
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کۆنگرەی 17ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)کۆنگرەی شەهیدانی ١7ی خەرمانانی قەاڵی دێموکرات(

)خەزەڵوەری ١٣98(

کۆنگــرەی 17ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕۆژانــی 1٩_20ی خەزەڵــوەری 1٣٩٨ )10-
11ی نوامبــری 201٩( لــە باشــووری کوردســتان گیــرا.

دیموکراتــی  حیزبــی  ١٧ی  کۆنگــرەی  هەڵبژێــردراوی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئەندامانــی 
کوردســتان

ــی،  ــەر باڵەک ــری ســکرتێر(، ٣( عوم ــوودی )جێگ ــزی )ســکرتێر(، 2( مســتەفا مەول ــد عەزی 1( خالی
4( کەمــاڵ کەریمــی، ٥( حەســەن قــادرزادە، ٦( عەلــی بداغــی، 7( خالیــد وەنەوشــە، ٨( هەژیــر 
ــی، 12( ســۆران  ــارەزوو نســتانی، 11( مووســا باباخان ــوور، ٩( ســمایل شــەرەفی، 10( ئ عەبدوڵاپ
ــی، 14( خەدیجــە مەعــزوور، 1٥( کارۆ ڕەســووڵی، 1٦( ســامان  ــم کەریم ــووری، 1٣( ســەید برای ن

فەقــێ نەبــی، 17( ســەعید بەگــزادە، 1٨( حەمەڕەســووڵ کەریمــی، 1٩( کوێســتان گادانــی.

ئەندامانــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی ١٧ی حیزبــی دیموکراتــی 
کوردستان

1( شــلێر مەحمــوودی، 2( شــەونم هەمزەیــی ، ٣( خــدر )بــەگ( پاکدامــەن، 4( ئامانــج زیبایــی،       
٥( مەنســوور مروەتــی، ٦( گەالوێــژ پەیــرەوان، 7( مــادح ئەحمــەدی، ٨( خالیــد حەســەنپوور.

ئەندامانی دەفتەری سیاسی:
1( خالیــد عەزیــزی، 2( مســتەفا مەولــوودی، ٣( حەســەن قــادرزادە، 4( کەمــاڵ کەریمــی، ٥( عومــەر 

باڵەکی. 

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی:
نوســرەتی،             کــورش   )4 شــێخانی،  حەســەن   )٣ ســەلیمی،  ڕەحمــان   )2 چووکەڵــی،  برایــم   )1
ــم  ــوود ســوارە، ٨( ڕەحی ــی، 7( مەول ــا(، ٦( حەســەن ئەبرووزەن ــەد حەســەن زادە )ماماغ ٥( محەمم
محەممــەدزادە، ٩( ســکرتێری یەکیەتیــی الوان )پێشــەوا عەلیپــوور(، 10( ســکرتێری یەکیەتیــی ژنــان 

)مــوژگان عەلیپــوور(.

ئەندامانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوەی نێوخۆ
ــاڵ حوســێنی، ٣( ئەحمــەد ســادق پوور )ســۆفی ئەحمــەد(،     1( ئەحمــەد نســتانی، 2( ســەید عەبدوڵ

4( محەممــەد ئیســماعیلی، ٥( ئەبووبەکــر قەدی کــورد.
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بەیاننامە بەبۆنەی پێکهاتنی
کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
هێز و کەسایەتییە خەباتگێڕەکانی کوردستان و ئێران!

ئەندامان، دۆستان و دڵسۆزانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
بــە خۆشــحاڵییەوە ڕادەگەیەنیــن کــە لــە ڕۆژانــی 1٩ و 20ـــی خەزەڵــوەری 1٣٩٨ )10 و 11ی 
نوامبــری 201٩(، حەڤدەیەمیــن کۆنگــرەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، “کۆنگــرەی شــەهیدانی 
ــرد و  ــی خــۆی جێبەجــێ ک ــە دیاریکراوەکان ــرات” ســەرجەم  ئەرک ــه  اڵی دێموک ــی ق 17ی خەرمانان

ــا. کۆتایــی بــە کارەکانــی خــۆی هێن
بــە دواڕۆژ، زامنــی  کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لەژێــر دروشــمی ”یەکڕیــزی و تێکۆشــان و هیــوا 
ســەرکەوتنمانن” و، بــە ســروودی نەتەوەیــی ”ئــەی ڕەقیــب” و چەنــد ســاتێک بێ دەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن 
لــە شــەهیدان بــە تایبەتــی شــەهیدانی نێــوان دوو کۆنگــرەی 1٦ و 17 کارەکانــی خــۆی دەســت 
ــاوی  ــە ن ــە ب ــەم کۆنگرەی ــی قــەاڵی دێموکــرات، کــە ئ پێ کــرد. پۆســتێری شــەهیدانی 17ی خەرمانان
ئەوانــەوە کرابــوو، وێــڕای چەندیــن دروشــمی نیشــاندەری ئامانجــەکان و سیاســەتە دیارەکانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، ســاڵۆنی شــوێنی بەڕێوەچوونــی کۆنگرەیان ڕازاندبــۆوە.  ئەگەرچی 
شــەهیدانی نێــوان ئــەم کۆنگرەیــە و کۆنگــرەی شــازدەیەم بــە تایبەتــی شــه ش ژن و پیــاوی شــەهیدی 
ــرادە و  ــەوان و ئی ــادی ئ ــی بــوو، بــەاڵم ی ــەدا خاڵ ــەم کۆنگرەی ــان ل ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب جێگای
بــڕوای پتــەوی بەشــداران بــە درێژەدانــی ڕێگاکەیــان، باڵــی بەســەر فــەزای کۆنگــرەدا کێشــابوو و، 
هانــدەر و ڕێنوێنــی ســەرجەم ئەندامــان لــە سەرخســتنی کار و ئەرکەکانــی ئــەم کۆنگرەیــە دا بــوو.
ــە بەڕابردووتریــن ئەندامانــی حیــزب، هاوڕێــی بەڕێــز  کۆنگــرەی حەڤدەیــەم بــە وتــاری یەکێــک ل
مســتەفا شەڵماشــی کرایەوە. بەڕێز شەڵماشــی وێڕای ئاماژە بە هەســتیاریی سیاســی و خەباتگێڕیی 
ئــەو بارودۆخــەی کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی تێــدا پێــک هاتــوە، ڕاســپاردە و ئامۆژگارییەکانــی خــۆی بــۆ 
هەرچــی باشــتر جێبەجێ بوونــی چاوەڕوانیــی ئەندامــان، دۆســتان و هەمــوو دڵســۆزانی دێموکــرات 

لــەم کۆنگرەیــە، خســتە ڕوو.
بــە دوای کرانــەوەی ڕەســمیی کۆنگــرە، ڕاپۆرتــی کومیتــەی ئامادەکردنــی کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لــە 
الیــەن بەرپرســی ئــەم کومیتەیــە پێشــکەش بــە کۆنگــرە کــرا. ڕاپۆرتەکــە وێــڕای زانیــاری لــە بــارەی 
چەنــد و چۆنیــی کۆنفڕانســی کادرەکان، پێشــمەرگەکان و ئەندامانــی ئاشــکرای حیــزب لە کوردســتان 
و واڵتانــی دەرەوە و، ڕێــژەی ئەندامــان و ڕادەی نوێنەرانیــان، مێکانیزمەکانــی دابینکردنــی حزووری 
نوێنەرانــی جۆراوجۆرییەکانــی نێــو ڕیزەکانــی حیزبیشــی ئامــاژە پــێ کردبــوو. بــە دوای قســە 
لەســەر کــران و پەســەندکرانی ڕاپۆرتەکــە، دەســتەی بەڕێوەبەریــی ئــەم بڕگەیــە لــە کاری کۆنگــرە، 

مەشــرووعیەتی کۆنگــرەی خســتە بــەر دەنگــی ئەندامانــی، کــە بــە تێکــڕای دەنــگ پەســەند کــرا.
پێشــکەش کرانی هەڵبژاردەیــەک لــە ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لــە 
الیــەن هاوڕێــی تێکۆشــەر مســتەفا مەولــوودی ســکرتێری گشــتیی حیــزب، بڕگەیەکــی دیکــە لــە کاری 
کۆنگــرە بــوو. ئــەم ڕاپۆرتــە دوای چاوخشــاندنێک بەســەر هەلومەرجــی نێونەتەوەیــی و شــوێندانانی 
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لەســەر پرســی ئێــران و، ئامــاژە بــۆ جــۆر و تایبەتمەندیــی ملمانییــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، 
چەندیــن پرســی گرنگــی دیکــەی لەخــۆ گرتبــوو کــە هێندێکیــان بریتــی بــوون لــە: ئێــران، بەرجــام و 
کۆمەڵگــەی جیهانــی، ڕەوشــی ئابووریــی ئێــران، کۆمــاری ئیســامی و مافــی نەتــەوەکان، کۆمــاری 
ــەی  ــەاڵت و بەشــەکانی دیک ــە ڕۆژه ــورد ل ــا پرســی ک ــرۆڤ، هەروەه ــی م ئیســامی و پرســی ماف
ــە باســی ڕوانگــە و  ــەن ســکرتێری گشــتی، ل ــە الی ــی سیاســیی پێشکەشــکراو ل کوردســتان. ڕاپۆرت
هەڵوێســتەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا، تیشــکی خســتبووە ســەر ئامانــج و هەڵوێســتە 
سیاســی و نەتەوەییەکانــی حیــزب، گوتــاری ڕۆژهەاڵت تــەوەری، چاالکیــی پێشــمەرگانە و خەباتــی 
چەکــداری، کۆمەڵگــەی مەدەنــی و کۆمەڵێــک بابەتــی گرنگــی دیکــە بــۆ وێنــە تێرۆریزمــی کۆمــاری 
ــەدژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و حیزبەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.  ئیســامی ل
یەکێــک لــە تــەوەرە گرنگەکانــی ڕاپۆرتــی  ئــەم جــارەی کومیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرە، چاالکیــی 
ئۆرگانیزمــی حیــزب لــە نێــوان کۆنگــرەی 1٦ بــۆ 17 بــوو کــە وێــڕای قامــک دانــان لەســەر تێکۆشــانی 
دڵســۆزانە و ماندوویــی نەناســانەی تێکۆشــەران و ئەندامانــی حیــزب، ڕاســپاردە و ڕێنوێنــی بــۆ 
نەهێشــتنی الوازییەکانیشــی لــە بــواری جۆراوجــۆردا گرتبــووە خــۆی. ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی 
لــە الیــەن ئەندامانــی کۆنگــرەوە، کەوتــە بــەر بــاس و هەڵســەنگاندنێکی زینــدوو و،  بــە ڕا و ســەرنج و 
تێبینــی و ڕەخنــەی بەشــداران دەوڵەمەنــد کــرا. ئــەم ڕاپۆرتــە، دوای پێشــکەش کرانی ڕوونکردنــەوەی 
پێویســت لــە الیــەن بەرپرســانی پێوەندیــدار و بــە تایبەتــی ســکرتێری گشــتی و، بەرعۆدەبــوون بــە 

گونجاندنــی تێبینییــەکان، لــە الیــەن کۆنگــرەوە پەســەند کــرا.
کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لــە بڕگەیەکــی دیکــەی بەرنامەکانــی یەکــەم ڕۆژی کاری خۆیــدا ، گەاڵڵەیەکــی 
ــەن  ــە الی ــە پێشــتر ل ــاس ک ــەر ب ــەری، خســتە ب ــی ڕێب ــزب و  هەڵبژاردن ــی حی ــە مودیریەت ــەت ب تایب
هەیئەتێکــی ڕاســپێردراوی کومیتــەی ناوەندییــەوە ئامــادە کرابــوو. ئــەم گەاڵڵەیــەش باســێکی زینــدوو 
و بیــروڕا گۆڕینەوەیەکــی چاالکانــە لــە بــارەی جــۆری هەڵبژاردنــی ئەندامانــی کومیتــەی ناوەنــدی، 
پێوەندیــی نێــوان ئۆرگانەکانــی ڕێبــەری و، الیەنــە الوازەکانــی بەڕێوەبــەری لــە حیزبــدا، لــێ کەوتەوە. 
کۆنگــرە ســەرەنجام دوای ئاڵوگــۆڕ و دەســکاریی پێویســت و ڕەتکردنــەوەی بەشــێکی، گەاڵڵەکــەی 

پەســەند کــرد.
کۆنگــرە لــە دەســپێکی ڕۆژی دووهەمــی کاری خۆیــدا، “گەاڵڵــەی بڕیارنامــە و ڕاســپاردەکانی 
کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردستان”ـــی کــە پێشــتر ئامــادە کرابــوو، خســتە بــەر 
ــڕی  ــارە سیاســی و خەباتگێ ــارەی ئاق ــە ب ــی ل ــە بەرچاوڕوون ــەم گەاڵڵەی ــاس و پەســەندی کــرد. ئ ب
“ڕوانیــن  لەمــەو دوای حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی گرتوەتــە خــۆی.  و ڕێکخراوەییەکانــی 
و هەڵوێســتمان لــە بــارەی کۆمەڵێــک پرســی گشــتیی جیهــان، ئێــران و کوردســتان”، “گوتــاری 
سیاســیی حیــزب”، ”حیــزب و کۆمەڵگــە” و، “مامەڵەمــان لەگــەڵ الیەنەکانــی دیکــە”، لــە بەشــەکان و 
ــد  ــان چەن ــەم کــە هــەر کامێکی ــە پەســەندکراوەی کۆنگــرەی حەڤدەی ــەم دۆکیۆمێنت سەرباســەکانی ئ
تــەوەر لەخــۆ دەگــرن. “بابەتــە تەشــکیاتییەکان و هێندێــک بــواری تێکۆشــانی حیــزب” سەرباســێکی 
دیکــەی ئــەم بڕیارنامەیەیــە کــە بڕیــار و ڕاســپاردەی ڕاشــکاو لــە بــارەی چەندیــن پــرس و دیــاردە و 
کێشــە و بابەتــی تەشــکیاتی و نێوخۆیــی لەخــۆ گرتــوە و، ڕێبــەری و ســەرجەم ئۆرگانیزمــی حیزبــی 

ــان ئەرکــدار کــردوە . ــۆ جێبەجێکــردن و ڕەچاوکــردن و پێبەندبوونی ب
کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لــە درێــژەی کارەکانــی ڕۆژی دووهەمــی خۆیــدا، چەنــد ئاڵوگۆڕییەکــی 
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ــی “کۆمیســیۆنی  ــۆ ڕاپۆرت ــی ب ــر گوێ ــرد. دوات ــڕەوی نێوخــۆ دا پەســەند ک ــە و پێ ــە بەرنام وردی ل
پارێــزگاری لــە پێــڕەوی نێوخــۆ” ڕاگــرت و دەرفەتــی پێویســتی بــە بەشــدارانی کۆنگــرە دا تــا ڕەخنــە 

ــان پێشــکەش بکــەن. و پێشــنیاری خۆی
لــە ئاکامــی بــاس و موناقشــەیەکی گــەرم و زینــدوودا، کۆنگــرە لەســەر جێگــە و پێگــەی ئــەم 
ئۆرگانــە لــە پارێــزگاری لــە ئوســوولی حیزبــی و پاراســتنی مافەکانــی ئەندامــان و بڕەوپێ دانــی 
هەرچــی زیاتــری ڕێوشــوێنەکانی پێــڕەوی نێوخــۆ لــە ژیانــی حیزبــی و تێکۆشــانی ڕۆژانــەدا تەئکیدی 

کــردەوە.
بەگوێــرەی ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنی پەیامەکانــی کۆنگــرەی حەڤدەیەم، کــە لە ڕۆژی دووهەمی کاری 
کۆنگــرەدا پێشــکەش کــرا، دەیــان پەیــام لــە الیــەن حیــزب و ڕێکخــراو و کەســایەتییەکانی دۆســتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە بــۆ کۆنگــرە ناردرابــوون. نــاوی ئــەو الیەنانــە لــە کۆنگــرەدا 
خوێندرایــەوە و لــە الیــەن ئەندامانــی کۆنگــرە بــە ڕێــزەوە پێشــوازییان لــێ کــرا. کۆمیســیۆنی 
پەیامــەکان، کۆمەڵێــک پەیامیشــی بــە نــاوی کۆنگــرەوە بــۆ بەردەنگــی جیــاواز ئامــادە کردبــوون کــە 

ــان دەربــڕی. کۆنگــرە ڕەزامەندیــی خــۆی لەگــەڵ نێوەرۆکی
دواییــن بەشــی کاری کۆنگــرە، هەڵبژاردنــی ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــری کومیتــەی ناوەنــدی لــە 
ڕەوتــی ڕقابەتێکــی دێموکراتیکــدا بــە بەشــداریی دەیــان کاندیــدا بــوو. هاتنــی ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە 
ژنــان بــۆ نێــو ڕێبەریــی حیــزب، یەکێــک لــە خاڵــە ئەرێنییەکانــی هەڵبژاردنــی ئــەم جــارەی ڕێبەریــی 
ــۆ ئاســتی بــەرزی تێگەیشــتن و ڕوانینــی ئەندامانــی کۆنگــرە. هــەر  ــەوە ب حیــزب بــوو کــە دەگەڕێت
ــەم  ــرە، یەک ــی کۆنگ ــش باڵوەکردن ــدی پێ ــەی ناوەن ــژاردن، کومیت ــی هەڵب ــی هاتن ــەدوای کۆتای دوا ب
کۆبوونــەوەی خــۆی پێــک هێنــا و، هاوڕێــی بەڕێــز خالیــد عەزیــزی، وەک ســکرتێری گشــتیی حیــزب 
هەڵبــژارد. ســکرتێری گشــتیی پێشــوو، هاوڕێــی بەڕێــز مســتەفا مەولــوودی وێــڕای ڕاگەیاندنــی 
ــە ســکرتێری گشــتیی  ــی ل ــی بەشــدارانی کۆنگــرە و پیرۆزبای ــە ئاگاداری ــە ب ــەو هەڵبژاردن ئاکامــی ئ
ــی خــۆی  ــز و پێزانین ــرە ڕێ ــی ســەرکەوتووانەی کۆنگ ــی هاتن ــەی کۆتای ــە بۆن ــدا ب ــە وتارێک ــوێ، ل ن
و ڕێبەریــی حیزبــی بــەو بەڕێزانــە ڕاگەیانــد کــە بەوپــەڕی دڵســۆزی و ماندوویی نەناســی بــۆ 
بەڕێوەچوونــی ســەرکەوتووانەی ئــەم کۆنگرەیــە، ئەرکیــان گرتبــووە ئەســتۆ. دواتــر ســکرتێری 
گشــتیی نــوێ بەڕێــز خالیــد عەزیــزی، وتارێکــی پێشــکەش کــرد کــە تێیــدا وێــڕای ڕێزگرتــن لــە 
ڕۆڵ و زەحمەتەکانــی ســکرتێری پێشــوو، گرنگیــی پێکهاتنــی کۆنگــرەی حەڤدەیــەم لــە هەلومەرجــی 

ــوو. هەســتیاری ئێســتایدا دەستنیشــان کردب
بەڕێوەچوونــی ســەرکەوتووانەی کۆنگــرە و ڕاپەڕاندنــی کاروبارەکــەی بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەو 
مەترســییە ئەمنیەتییانــەی لەســەری بــوون، لــەو هــەواڵ و پەیامانــەن کــە دڵــی دۆســتان و دڵســۆزانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بە گشــتی شــاد دەکــەن. کومیتەی 
ناوەنــدی بــەم بۆنەیــەوە پیرۆزبایــی لــە هەمــوو ئەندامــان، دۆســتان، هۆگــران و پشــتیوانانی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان دەکا و ڕادەگەیەنــێ کــە لەژێــر ڕێنوێنیــی بڕیــار و ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی 
ــات و تێکۆشــانی  ــگای خەب ــژەدەری ڕێ ــرە، درێ ــاوی کۆنگ ــە ن ــن ل ــام وەرگرت ــە ئیله ــەم و ب حەڤدەی
شــەهیدان ده بــێ. بــۆ ئــه وه ش بــه ده روه ســتی و جیدییه تــه وه کار بــۆ یەکگرتوویــی ڕیزەکانــی حیــزب 
بــه لــه  به رچــاو گرتــن و خوێندنــه وه ی هه مــوو توانــا و زه رفییه ته کانــی نێــو حیــزب، ئه وله ویــه ت دان 
بــه یه کگرتوویــی هێــزه سیاســییه کانی ڕۆژهــه اڵت، بــه کار بردنــی هه مــوو به ســتێنه کانی خه بــات لــه 
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ــه  به رامبــه ر کۆمــاری ئیســامی و، به رنامه ڕێژیــی  ــاو خه باتێکــی قــورس و قایمــی نه ته وایه تــی ل  پێن
ژیرانــه و ئه مڕۆیــی بــۆ ڕووبــه ڕوو بوونــه وه ی ســیناریۆ و پێشــهاته کانی له مــه و دوای ئێــران و 

ناوچــه ده کا.
 

کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٢ی خەزەڵوەری ١٣9٨

٢٠١9/١١/١٣
***

ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی 17ی حیزب

ڕیزبەند:             
* پێشەکی

* هەلومەرجی نێونەتەوەیی و شوێندانانی لەسەر پرسی ئێران
* ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

* ئێران، »بەرجام« و کۆمەڵگەی جیهانی
* هەڵسەنگاندنی ڕەوشی ئابووریی واڵت بە پشتبەستن بە چەند پێوەرێک

- بێ کاری
- قەیران لە سیستمی بانکیی ئێراندا

- قەیرانی تایبەت بە سندووقی خانەنشینانی واڵت
- قەیرانی گەندەڵیی ماڵی

*  کۆماری ئیسامیی ئێران و مافی نەتەوەکان
* کۆماری ئیسامی و پرسی مافی مرۆڤ 

* کۆمەڵگە و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان
* ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسامیی ئێران 

* کوردستان و پرسی کورد
- ڕۆژهەاڵتی کوردستان
- باشووری کوردستان
- باکووری کوردستان
- ڕۆژاوای کوردستان

* حیزبی دێموکراتی کوردستان
- ڕوانگە و هەڵوێست

- ئامانج و هەڵوێستە سیاسی و نەتەوەییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
- گوتاری ڕۆژهەاڵت تەوەری

- چاالکیی پێشمەرگانە و خەباتی چەکداری 
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- کۆمەڵگەی مەدەنی و هەڵوێستی حیزبی ئێمە
- تێڕۆریزمی کۆماری ئیسامی لەدژی حیزبی دێموکراتی کوردستان

- حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
- حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبه کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان

- ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
* چاالکیی ئۆرگانیزمی حیزب لە نێوان کۆنگرەی 1٦ بۆ 17

* پوختە و دەرەنجام

هاوڕێیانی خۆشەویست!
بەشدارانی بەڕێزی حەڤدەیەمین کۆنگرەی حیزبەکەمان!

لــە الیــەن کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە پــڕ بــە دڵ بەخێرهاتنتــان 
دەکــەم بــۆ کۆنگــرەی 17ی حیزبــە تێکۆشــەرەکەمان و، بــەو بۆنەیــەوە پیرۆزباییتــان لێ دەكــه م. 
ــان،  ــوو الیەکم ــی هەم ــا فیکرییەکان ــە توان ــز و، ب ــوەی بەڕێ ــی ئێ ــاوکاری و یارمەتی ــە ه ــوادارم ب هی
کۆنگرەیەکــی پــڕ دەســکەوت و ســەرکەوتوومان هەبــێ، کۆنگرەیــەک کــە وێــڕای هەڵســەنگاندنی 
ــی و  ــێ بەرچاوڕوون ــرەی 1٦ و 17، بتوان ــوان کۆنگ ــاوەی نێ ــە م ــزب ل سیاســەت و تێکۆشــانی حی
ــرات. ــەی دێموک ــی ڕێگ ــوو ڕێڕەوان ــان و هەم ــووی حیزبەکەم ــی داهات ــە ڕێبەرایەتی ــی بدات ڕێ نوێن

هەموومــان دەزانیــن کــە بەســتنی کۆنگــرە لــە ژیانــی سیاســی و ڕێکخراوەیــی هــەر حیزبێکــی 
تەشــکیاتیی  هەنگاوێکــی  بــە  و  حیزبــە  ئۆرگانــی  گرینگتریــن  کۆنگــرە  و،  گرینگــە  سیاســییدا 
چارەنووس ســاز دادەنــرێ. دیــارە هەلومەرجێکیــش کــە کۆنگــرەی حیزبێكــی تێــدا دەبەســترێ، 
دەتوانــێ کاریگەریــی لەســەر بایــەخ و هەســتیاریی ئــەو ڕێکخــراوە سیاســییە هەبــێ. بەداخــەوە 
ــووە کــە  ــە شــێوەیەک ب ــا ئێســتاش ب سروشــتی مەســەلەی کــورد و چارەنووســی نەتەوەکەمــان ت
خەباتکارانــی ئــەو گەلــە لــە هەمــوو بەشــەکان، بــە تایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زۆربــەی کات 
بەرنامــەی سیاســی و حیزبیــی خۆیــان لــە هەلومەرجــی هەســتیار و نائاســاییدا داڕشــتوه  و جێبەجــێ 
كــردوه . دیــارە ئــەوە ئەگــەر بــۆ هه مــوو کۆنگرەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیش دروســت 

ــەوەی: ــەر ئ ــی حاشــاهەڵنەگرە؛ لەب ــان واقعیەتێک ــی حیزبەکەم ــرەی حەڤدەهەم ــۆ کۆنگ ــێ، ب نەب
 یەکــەم، هــەر وەک لــە ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەندیــی حیــزب بــۆ کۆنگــرەی 1٦دا ئیشــارەی 
پێ کرابــوو، ســەرەڕای خەبــات و فیداکاریــی بێ دریــغ و بەردەوامــی تێکۆشــەرانی گەلــی کــورد 
بــۆ دابینکردنــی مافــە ڕەواکانــی ئــەو گەلــە، ئــەو فاکتــەر و ئاســتەنگانە کــە بوونەتــە کۆســپی ســەر 
ڕێــگای چارەســەر، یــان  النی کــەم بردنەپێشــی مەســەلەی کــورد لــە ئێــران بــە ڕێگــەی سیاســییدا، 
بەداخــەوە ئاڵوگۆڕێکــی ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتــوە و، ســەرەڕای زۆر ئاڵوگــۆڕی سیاســی کــە لــە 
دنیــا و ناوچــەی ئێمــه دا و تەنانــەت لەگــەڵ پرســی کــورد ڕوویــان داوە، خەباتــی کــورد لــە ئێــران بــۆ 

ــوێ. ــی هــەروا ڕێگەیەکــی ســەخت و دژوار دەپێ مافەکان
دووهــەم، دۆخیکــی تایبــەت کــە چەنــد دەیەیــە بەســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا زاڵــە و بۆتــە 
ــە  ــان ل ــەوەی ڕێبەرایەتییەکانی ــزە سیاســییەکانی و، مان ــه وه ی تێکۆشــانی هێ هــۆی به رته ســک بوون
ــەو  ــۆی ئ ــە ه ــە و بەداخــەوە ب ــەروا بەردەوام ــی کوردســتان، ه دەرەوەی ســنوورەکانی ڕۆژهەاڵت
بارودۆخــە نەخــوازراوە، کۆنگــرەی 17ی حیزبەکەمــان بەبــێ بەشــداریی نوێنەرانــی تەشــکیاتی 
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نێوخــۆی واڵت دەگیــرێ. حاشــا لــەو ڕاســتییەش ناکــرێ کــە درێژەکێشــانی ئــەو دۆخــە نەخــوازراوە، 
ــە  ــک ل ــەی خەڵ ــژەی بەشــداریی چاالکان ــی لەســەر ڕێ ــە شــێوەیەکی گشــتی شــوێنەواری نێگەتیڤ ب

ژیانــی ڕێكخراوه ییــدا دانــاوە.
ســێهەم، یەکێــک لــە باســەکانی پلینۆمــی نۆهەمــی دوای كۆنگــره ی 1٦ی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان، بــاس لــە بەســتنی کۆنگــرەی حەڤدەهەمــی حیــزب و هەڵبژاردنــی کومیتــەی ئامادەکردنــی 
ــی ســێپتامبری  ــی هەتاوییــدا )بەرامبــەر بــە ٨ـ کۆنگــرە بــوو کــە لــە ڕۆژی 17ی خەرمانانــی 1٣٩7ـ
201٨ی زایینی( کاتژمێر 10:4٥ـی پێشنیوەڕۆ، کۆبوونەوەی کومیتەی ناوەندی کەوتە بەر هێرشی 
مووشــەکیی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و بەداخــەوە 14 کــەس لــە کادر و پێشــمەرگەکانی 
حیــزب شــەهید بــوون کــە ٦ کەســیان ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبەکەمــان بــوون. هەروەهــا لــەو 
مووشــەکبارانەدا پتــر لــە 40 کەســیش لــە ئەندامانــی ڕێبــەری، کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزب 
و بنەماڵــەکان برینــدار بــوون. بــه  هــۆی ئــه و ڕووداوە تــاڵ و خوێناوییــەوە، پێشــنیار دەکەیــن کــە 
کۆنگــرەی حەڤدەهەمــی حیزبەکەمــان بــە »کۆنگرەی شــەهیدانی 17ی خەرمانانی قەاڵی دێموکرات« 
ناودێــر بکــرێ. هیواداریــن ئــەم نــاوە زیاتــر هانمــان بــدا تــا بە هێــز و وزەیەکی زیاتــرەوە درێژەدەری 
ڕێگای خەباتی شــەهیدانی 17ی خەرمانان و هەموو شــەهیدانی ســوورخەاڵتی حیزب و گەلەکەمان 
بیــن و بــە ئاوڕدانەوەیــەک لــە مێــژووی خوێنــاوی و پــڕ لــە کارەســات و قوربانــی دانــی حیزبەکەمــان 
ــە میراتگــر و هەڵگــری  ــە ئەمــڕۆ ئێم ــن ک ــد و کۆســپەکان، شــانازی بکەی و ســەرباری هەمــوو کەن
پەیامــی شــەهیدان و جێــگای هیــوای ئۆگرانــی بزووتنــەوەی ماف خوازانــەی خەڵکــی کوردســتان و 
ڕێبــواری ڕێبــازی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانین. ئــه وه  کــە نــاوی پیــرۆزی شــەهیدان لەســەر ئــەم 
کۆنگرەیەیــە، دەبــێ زیاتــر هانمــان بــدا بــۆ ئــەوەی بــە لــە بەرچــاو گرتنــی هەمــوو ئــەو فاکتەرانــەی 
ــی  ــی شۆڕشــگێڕانەوە کار و چاالکییەکان ــە ڕۆحێک ــە و ب ــراوە، ئازایان ــان پێ ک ــە ســەرەوە ئاماژەی ل
خۆمــان و چۆنیەتیــی خەباتەکەمــان هەڵســەنگێنین و بــە لێکدانــەوەی ورد و بەرپرســیارەتییەوە 
خۆمــان لــە جــاران زیاتــر ئەرکــدار بکەیــن. هیــوادارم بــە ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا و پێشــنیار و دۆزینه وه ی 
ڕێــکاری گونجــاو و دروســت، کۆنگرەیەکــی ســەرکەوتوو و پــڕ دەســکەوتمان هەبــێ، تــا لەژێــر 
ــە دەرفەتــەکان باشــتر  ڕۆشــنایی بڕیاره كانــی کۆنگــرەدا خۆمــان بــۆ قۆســتنەوە و کەلکوەرگرتــن ل
ئامــادە بکەیــن. خــۆ ئامادەکردنێــک کــە بتوانــێ کاریگەریــی بەرچــاوی لەســەر خەباتــی فرەڕەهەنــدی 
حیــزب و گەلەکەمــان هەبــێ و بتوانیــن کەرەســەی پێویســت و ڕێکخــراوی تۆکمــەی بــۆ ئامــادە 
ــە پێوەنــدی لەگــەڵ  ــە لێکدانــەوەی سیاســی ل بکەیــن. ئەرکــی ئەندامانــی بەشــداری کۆنگرەیــە کــە ب
هەلومەرجــی ئێــران، ناوچــە و جیهانــدا و بــه  پێشــنیاری بەرنامــە و پــان؛ گوڕوتینێکــی زیاتــر بدەینــە 
ڕەوتــی تێکۆشــانی حیــزب و جوواڵنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە داهاتــوودا. هــەر 
لــەو کاتــەدا بــە لێکدانەوەیەکــی ورد و هەمەالیەنــە تێ بکۆشــین حیزبەکەمــان بــە جۆرێــک تەیــار و 
ــۆ ئێســتا  ــەرک و بەرپرســیارەتییەکان ب ــات و ئ ــن کــە واڵمــدەری پێویســتییەکانی خەب ئامــادە بکەی
و داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــێ و بــە هەڵســەنگاندن و تاوتوێ کردنــی هەمەالیەنــەی 
ڕووداو و فاکتــەرەکان بتوانیــن ڕاپۆرتەکــە دەوڵەمەندتــر و حیزبەکەمــان بەهێزتــر بکەیــن. پــان و 
بەرنامەکانمــان بــۆ مــاوەی نێــوان دوو کۆنگرەیــە و پێویســتە ئەرکــە گرینگــەکان بــۆ کورت مــاوە و 
درێژمــاوە دیــاری بکەیــن، ســەرنج بدەینــە خاڵــە بەهێــز و الوازەکانمــان بــۆ ئــەوەی لــە بەرنامەڕێژیــی 
کار و تێکۆشــانی داهاتوومانــدا و، لــە بازنــەی بەرباڵوتــری خەباتــی فرەڕەهەنــددا، خەباتــی حیــزب 
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و جوواڵنەوەکەمــان ببەینــە پێشــێ.

هەلومەرجی نێونەتەوەیی و شوێندانانی لەسەر پرسی ئێران
ــی  ــی و هه ره ســهێنانی یه کیەتی ــی زایین ــی ســه ده ی بیســته م و ده ســتپێکی ســه ده ی 21ـ ــه  کۆتای ل
ــه اڵت و  ــوان دوو جه مســه ری خۆره ــه  نێ ــه ت ل ــه  ڕواڵ ــی شــه ڕی ســارددا ب ســۆڤیه ت و تەواوبوون
ــدا  ــوان ده وڵه تان ــه  پێوه ندیــی نێونه ته وه یــی و نێ ــاوا، چــاوه ڕوان ده کــرا گۆڕانکاریــی گرینــگ ل خۆرئ
ڕوو بــدا. بــە تایبــەت دوای 11ی ســێپتامبر شــیمانه ی ئــه وه ش ده کــرا ملمانــێ و کێبه رکێــی بلووکــی 
ڕۆژهــه اڵت و ڕۆژئــاوا تــا ڕاده یه کــی به رچــاو لــه  کــزی بــدا، بــه و شــێوه یه   پێشــبینیی دنیایه کــی 
ئه هوه نتــر ده کــرا و وا ده خوێنــدراوه  کــه  کێبه رکێــی ســتراتێژییەکانی ئــەم دوو جه مســه رە جێــگای 
خۆیــان بــدەن  بــه  ڕکه به ریــی ئابــووری و، جه مســه ربه ندیی ئابــووری لــه  دنیــادا زۆرتــر خــۆی 

بنوێنــێ.
کۆتایــی  کــه   کردبــوو  چه کــه ره ی  نێونه ته وه یــی  کۆمه ڵگــەی  الی  خه یاڵــه ش  ئــه و  هه روه هــا 
هاتنــی شــه ڕی ســارد تــا ڕاده یــه ک هۆکاره کانــی ڕکه بــه ری و بلووک به ندیــی نیزامیــی زۆر که متــر 
ده کاتــه وه  و به شــه ریه ت که متــر شــاهیدی شــەڕ و خوێنڕشــتن ده بــێ، دنیایه کــی ئه ر خه یانتــر و 
ســەقامگیرترمان ده بــێ، زه مینــه  خۆشــتر ده بــێ بــۆ حاوانــه وه ی گــه الن و واڵتــان له ســه ر گــۆی 
زه وی و؛ ئــه و هه مــوو ئیمکاناتــه ی کــه  جه مســه ره کان بــۆ شــه ڕ و ڕاوه ســتان لــه  به رانبــه ر یه کتــردا 
بــەکاری دێنــن، پتــر بــۆ ئاشــتیی نێوده وڵه تــی، خۆشــبژیویی دانیشــتووانی ســه ر گــۆی زه وی و 
جێگیرکردنــی دێموکراســی و پاراســتنی ژینگــه  و ڕه چاوکردنــی مافــی مرۆڤــه کان تەرخــان ده کــرێ. 
بۆیــەش نه زمێکــی نوێــی جیهانیــی جیاوازتــر لــه  پێــش ده ســپێکی ســه ده ی 21ـــی زایینییــدا چــاوه ڕوان 

ده کــرا. 
بــه اڵم ئێســتا پــاش تێپەڕینــی نزیــک بــە 20 ســاڵ لــە ســەدەی 21 کــە ئــاوڕ لــەو مێــژووە نــه  زۆر 
دوورە ده ده ینــه وه ، دەبینیــن به داخــه وه  به شــه ریه ت مه ودایه کــی زۆری مــاوه  بگاتــه  ئــه و ئیده ئاالنــه ی 
بــۆ دنیایه کــی ئه منتــر، ژیانێکــی خۆشــتر و ژینگه یه کــی پاکتــر و ڕه چــاو کردنــی مافــی تــاک و 
کــۆی به شــه ریه ت و پێکهاته کانــی لێــی دەیڕوانــی. وە  ئێســتاش هەمدیســان جه مســه ربه ندییه کان 
بــه  شــێوه ی دی،  بــه اڵم به هه مــان نه فــه س و تێڕوانینــی ڕابــردوو شــکڵیان گرتۆتــەوە و  شــەڕی 
بەرژەوەندییــەکان، ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتی _ئــەم بەشــە لــە جیهــان کــە ئێمــەی تێــدا دەژیــن_ 
بــەرەوڕووی زۆر ئاســۆ و ســێناریۆی نــاڕوون کردۆتــەوە. ئــه وه ی گرینگیــی نادرێتــێ ئه منیــه ت و 
ئاســایش و مافــی گه النــی بن دەســت و ســتەم لێ کراوە و ئێســتاش ئه وله وییــه ت هــه ر  به رژه وه ندیــی 

ــە بەرژەوەندیــی نەتــەوە بن دەســتەکاندا ڕووی نــەداوە. واڵتانــی زلهێــزە و گۆڕانێکــی ئەوتــۆ ل
دیــارە ئــه م کێشــانه  هــه ر لــه  خۆرهه اڵتــی نێوه ڕاســت نابیندرێــن، به ڵکــوو لــه  ئورووپــای کانگــەی 
دێموکراســی و پاراســتنی مافــی مرۆڤیــش، گه النــی مافویســت و خــاوه ن ئیــرادەش  کــه  ده یانــه وێ لــه  
ڕێــگای مه ده نــی و ڕاپرســییه وه  چارەنووســی خۆیــان بگرنــە دەســت، نــەک پێشــیان پــێ ده گیــرێ، 
به ڵکــوو ڕێبه رانیشــیان بــه و تاوانــه  په رتــه وازه  دەبــن و دادگایــی ده کرێــن و، لــە کاتالۆنیــای ئیســپانیا 
ــێ ده کــرا  ــه ی ل ــه و چاوه ڕوانیی ــا کــه  ئ ــی ئورووپ ــه ت یەکیەتی ــەر چــاو. ته نان ــە ب ــەم ڕاســتییە کەوت ئ
ــی و  ــی مه ده ن ــۆڕ و کۆمه ڵ ــی ک ــدەری پێکهێنان ــووری و یارمه تی ــزی ئاب ــی به هێ ــه  یەکیەتییەک ــێ ب بب
داکۆکــی لــه  مافــی مــرۆڤ و دابینکردنــی ژیانــی خۆشــتر بــۆ دانیشــتووانی ئــه و یەکیەتییــە و ته نانــه ت 
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ئــه و بیرۆکــه  و ئیده ئاالنــه  په لوپــۆ بهاوێــژن بــۆ به شــه کانی دیکــه ی دنیــاش، کەچــی ده بینیــن ئه ویــش 
نه ی توانیــوه  هه مــوو ئیده ئاله کانــی کۆمه ڵگــه  ده ســته به ر بــکا، به ڵکــوو بــه  گرتنەبــەری هەندێــک 
سیاســه ت ڕێگــەی بــە ده وڵه تانــی نابه رپرســیاری وەک کۆمــاری ئیســامیی ئێــران داوە کــە بێ خــەم 
زێده خوازیــی  سیاســه تی  ئورووپــا،  لــه   هــه ر  بــده ن.  نادێموکراتیکه کانیــان  ڕه فتــاره   بــه   درێــژه  
ڕووســیه لــه  ئۆکرایــن و ده ستبه ســه ر داگرتنــی »کریمــە« وەک به شــێک لــه  خاکــی ئــه و واڵتــه  کــە 
گه مــارۆی ئابووریــی ئه مریــکا و ئورووپــا لــه دژی ڕووســیەی بــەدوودا هــات،  زه مینــه ی کێشــه یه کی 
دیکــه ی لــه و ناوچه یــه دا خــۆش کــردوه . دیــارە ئاکامــی ڕاپرســی لــە بریتانیــا و مەیلــی هاتنــەدەرەوەی 

ئــەم واڵتــە لــە یەکیەتیــی ئورووپــاش کاریگــەری و لێکەوتــەی خــۆی دەبــێ.
کــه  لــه  ئورووپــا دوور که وینــه وه  ده چینــه  ئــه و ســه ری دنیــا، لــە ئاســیای دوور و لــه  »میانمــار« 
موســوڵمانانی ڕوویینگیــا بــه  زه بــری زۆر قه اڵچــۆ دەکرێــن و ڕه فتــاری دڕندانــه  و دوژمنکارانه یــان 
له گه ڵــدا ده کــرێ و، لــە گرووپــی چه نــد ســه د هــه زار که ســییدا ناچــار بــە  ژیانــی ئاواره یــی و 
ــێ. ــگ ب ــۆ گرین ــی ب ــەوان و مافەکانیان ــە ئ ــەن هەی ــن و کــەم الی ــدا دەکرێ ــه  که مپەکان کۆڵه مه رگــی ل

لــه  ئه فریقــاش ده مێکــه  شــاهیدی ژیانــی کۆڵه مه رگیــی خه ڵکــی ئــه و قاڕه یەیــن و خه ڵکــی زۆربــه ی 
ئــه و واڵتانــه  به ده ســت حاکمانــی زاڵــم و خۆســه پێنه رەوە ده ناڵێنــن، هــه ر بۆیــه  کــۆڕەوی پەناخــوازان 

بــۆ ئورووپــا بەردەوامە.
ــی  ــن ده وڵه تان ــن، ده بینی ــژووه  وەرگری ــەو مێ ــۆ ئ ــه وه  ب ــه راورد و گه ڕان ــه و ب ــک ل ــه ر ئه نجامێ ئه گ
زل هێــز و خــاوه ن به رژه وه نــدی، هەتــا ئێســتاش ڕێگــە خۆشــکەر بــوون کــە حاکمانــی خۆســه پێنه ر و 
نادێموکــرات لــه  ســه ده ی بیست ویەکیشــدا ته نــگ بــه  خه ڵکــی بێ بەشــکراو لــە مافەکانیــان هەڵبچنــن  
و بــه  شــێوه ی جۆراوجــۆر بیانچەوســێننەوە و ته نانــه ت دەبینیــن کــە خه ڵــک قەاڵچــۆ و قه تڵوعامیــش 
دەکرێــن، بــه اڵم ئــه وه ی کــه  جێــگای ئومێــده ئەوەیــە کــە  ســه رده م گــۆڕاوه  و، میدیــا و سۆشــیال میدیا 
هه لــی ئــەوەی ڕه خســاندوه  گــه الن ئــاگاداری گۆڕانــکاری و پێشــهاته کان بــن و لــه  ئاســت بێــدادی و 
زوڵــم و زۆردارییــدا بێ ده نــگ نه بــن و، خه بــات بــۆ به ده ســتهێنانی مافــە سیاســی و کۆمه اڵیه تــی 

ــی دێموکراســی، به رده وامــه . ــان و دابینکردن و فه رهه نگییەکانی
حکوومه تــی ئێــران تــا ئێســتاش  ســوودی زۆری لــه  هه لومه رجــی زاڵ به ســه ر نەزمــی نوێــی 
جیهانــی وه رگرتــوه  و، ئــه وه ی کــه  لــه  کۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تییــدا وه ک پێویســت بەهــا بــه  مافــی 
مــرۆڤ نــادرێ؛ ئەمــە دەرفەتــی بــە کۆمــاری ئیســامی داوە که متریــن بایــه خ و گرینگــی بــه  مافــی 
گــه الن و دانیشــتووانی ئــه و واڵتــه  بــدا و زۆربــەی ســه روه ت و ســامانی زۆر و زه وه نــدی ئــه و واڵتــه  
بخاتــە خزمــەت سیاســه تە زێده خوازییه کانیــەوە. کۆمــاری ئیســامی لــه  ئاکامــی جه مســه ربه ندی 
ــدا و بوونــی کێشــه ی جۆراوجــۆری مه زهه بــی  و، پێک ناکۆکیــی به رژه وه ندیــی ده وڵه تــه  زل هێزه کان
و دینــی و نه ته وه یــی زۆرتریــن ده ســتێوه ردان لــه  کێشــه کاندا ده کا و، بــه  جۆرێــک کــە ئێســتا بۆتــه   
ــه  دا  ــه اڵت و ناوچه ک ــه  خۆره ــار ل ــی دی ــڕۆ و وه ک ئه کته رێک ــای ئه م ــه  سه رئێشــه کانی دنی ــک ل یه کێ
پاراســتنی  دیــاری  جه مســه رێکی  وه ک  شــیعی  هیالــی  دروســتکردنی  بــه   و،  ده نوێنــێ   خــۆی 
ئه منیه تــی ئێــران خــۆی ده رخســتوه  و لــه  واڵتانــی عێــراق، یه مــه ن، ســووریه  و لوبنــان و کەنــداودا 
ــی  ــرێ ڕۆڵ ــەاڵم پێشــبینی دەک ــێ، ب ــه وه  خــۆی بااڵده ســت ده بین ــه ر بارێک ــه  ه ــران ل ــی ئێ حکوومه ت
حکوومەتــی ئێــران لــەو واڵتانــە بــەو شــێوە بەربــاڵوە، دواجــار خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیــی خەڵکــی 

ئــەو واڵتانــەی لــێ بکەوێتــەوە. 
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ئه وانــه  هه موویــان هه لومه رجێکــی تایبه تیــان بــۆ حکوومه تــی ئێــران دروســت کــردوه . حکوومه تــی 
ــێ، بــه اڵم ئه گــه ر ســه یری  ــا ده کا کــه  خــۆی بــه  ســه رکه وتوو ده بێن ــەدا ئیدیع ــران لــه و پێوه ندیی ئێ
مێــژوو بکه یــن، بایــه خ  نــه دان بــه  خه ڵکــی واڵت و، ســه روه ت و ســامانی واڵت بــه  هــه ده ر دان و 
ده ســتوه ردان لــه  کاروبــاری واڵتــان و دروســتکردنی قه یرانــی جۆراوجــۆر لــه  درێژخایه نــدا قه یرانــی 
ــی  ــی قه یران ــددی ده کا، یان ــدی تووشــی کێشــەی جی ــی ناوه ن ــی دروســت دەکا و، حکوومه ت نێوخۆی
نێوخۆیــی و گوشــاری ده ره کــی ده توانــێ ببێتــه  هــۆی قه یــران و کێشــەی جیــددی بــۆ هــه ر نیزامێــک، 
ــه  شــوێنه واریان له ســه ر  ــه وه  ک ــه  بهێنین ــا  نموون ــه  ســێ شــوێنی دنی ــن ل ــه و مه به ســته  ده توانی ــۆ ئ ب

داهاتــووی ئێــران دەبــێ و ده توانــێ ببێتــە هــۆی کێشــه ی جیــددی بــۆ ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی.
لــە مێــژووی هاوچەرخــدا ویایەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ڕۆڵێکــی دیارتــری لــه  مه ســه له  
شــەڕی  کۆتایــی  و  جیهانــی  یەکەمــی  شــەڕی  دوای  لــە  ئەمریــکا  هه بــووە.  نێونه ته وه ییه كانــدا 
دووهەمــی جیهانــی، توانــی دەســکەوتێکی گــەورەی سیاســی، ئابــووری و ســەربازی وەدەســت 
ــا  ــوان بلۆکــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوادا ت ــە نێ ــی شــەڕی ســارد ل ــی دوای کۆتاییهاتن ــە تایبەت ــێ. ب بێن
ــە  ــووری و ســەربازییەوە ک ــواری سیاســی، ئاب ــە ب ــەرە پێشــەوەیە ل ــزی ه ــە ڕی ــکا ل ئێســتا، ئەمری

زۆرتریــن دەوری لــە داڕشــتنی سیاســەتی جیهانییــدا هەبــووە. 
بــە هاوکاریــی  لــە مێــژووی ٣0 ســاڵی ڕابــردوو پێمــان دەڵــێ کــە ئەمریــکا  ســووکەئاوڕێک 
هاوپەیمانەکانــی و بــە هــۆی گوشــاری سیاســی و، بــە تایبەتــی ئابوورییــه وه  کاریگەریــی هەبــووە 
لەســەر گۆڕانــکاری لــە زۆر لــەو واڵتانــەدا کــە لــە الیــەک بــە هــۆی دژایەتیــی بەرژەوەندییــەکان و، 
لــە الیەکــی دیکــەش بــە هــۆی دەســەاڵتی ســەرەڕۆیانە و خراپیــی سیســتمی سیاســی و ئیــداری لــە 

ــەوە.  ــک بوونەت ــی خەڵ ــەڕووی ناڕازیەتی ــدا ڕووب نێوخــۆی واڵتەکەیان
یەکێــک لــەو واڵتانــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو بــوو کــە بێجگــە لــەوەی سیســتم و نیزامــی تــاک 
حیزبــی و نادێموکراتیکــی حکوومەتــی گەندەڵــی ئابــووری و، نەبوونــی هیــچ چەشــنە ئازادییــەک و 
ــە  ــاڕازی ل ــی کەســانی ن ــو بردن ــە نێ ــی کــردن و ل ــی مــرۆڤ و زیندان پێشــێلکردنی بەردەوامــی ماف
دەســەاڵت لــە هــۆ ســەرەکییەکانی هەرەســهێنانی ئــەو نیزامــە بــوون، بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە گوشــاری 

سیاســی و ئابووریــی ئەمریــکا و ئورووپــا نەخشــی کاریگــەری لــەو ڕەوتــەدا هەبــوو.
لــە دوای کۆتایــی هاتنــی شــەڕی نیوەدوڕگــەی »کــۆرە« و دابەشــبوونی بــە دوو واڵتــی کــۆرەی 
باشــوور و باکــوور و هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــی کۆمۆنیســتی لــە کــورەی باکــوور، لــه م واڵتــه  کــە 
لــە الیــەن »یەکیەتیــی ســۆڤییەت« و »چین«ـــەوە پشــتیوانیی لێ دەکــرا، دوای زیاتــر لــە حەفتــا 
ــکا و  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــی ویایەت ــی نێوخــۆ و گوشــاری سیاســی و ئابووری ســاڵ داخراوی
هاوپەیمانەکانــی بارودۆخێکــی دی هاتۆتــە ئــاراوە. دەبینیــن کــە پیادەکردنــی سیاســەتی تونــدی 
ئابووریــی حکوومەتــی کــۆرەی باکــوور لەســەر خەڵــک و بێ بەشــکردنی خەڵکــی بەاڵلێــدراوی ئــەو 
واڵتــە لــە مافەکانیــان و خەرجکردنــی ســەرمایە و ســامانی گشــتی، بــۆ پێکهێنانــی ســپایەکی بەهێــز 
ــە  ــا پەیتــای مووشــەکی جۆراوجــۆر و هەڕەشــەکردن ل و پۆشــتە و پــەرداخ و تاقیکردنــەوەی پەیت
ئەمریــکا و،  هاوپەیمانەکانــی تەنانــەت هەبوونــی چەکــی ناوکییــش یارمەتیــی نــەدا و بەهــۆی کەڵەکــە 
بوونــی قەیرانــە نێوخۆییــەکان و گوشــاری سیاســی و ئابووریــی دەرەکــی، خەریکــە لــە ڕێگــەی 

وتووێــژەوە بــەرەو ئاشــتبوونەوە لەگــەڵ کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هەنــگاو دەنــێ.
لــە نوێتریــن ڕووداوە سیاســییەکاندا لــە ئەمریــکای التیــن، ڤێنێزۆئێــا واڵتێکــی دوورەدەســت لــە 
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ئێرانــە کــە بــە حوکمــی جــۆری حوکمڕانیــی هاوشــێوە و هاوبەرژەوەنــد لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی، 
دەســەاڵتدارانی ئێــران پێوەندیــی سیاســیی گەرموگوڕیــان لەگــەڵ حکوومەتــی ئــەو واڵتــە هەیــە. 
دوو حکوومەتــی ئێــران و ڤێنێزۆئێــا کــە پێوەندییــان لەگــەڵ ئەمریــکا زۆر ســنووردار بــوو و 
ئــەوەش یەکێــک لــە هۆیەکانــی لێک نزیکیــی سیاســی و پێوەندیــی ئابووریــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــە 
دیکتاتــۆرە بــوو. ئێســتا خەڵکــی وەزاڵــە هاتــوو لــە سیاســەتی دەســەاڵتی حاکــم بەســەر واڵتەکەیــان 
بــۆ ناڕەزایەتی دەربڕیــن بــە خــۆ ســەپاندنی »نیکــۆالس مــادۆرۆ«ی ســەرۆک کۆمــاری ئــەو واڵتــە _
کــە دەگوتــرێ بــە ســاختەکاری لــە هەڵبژاردنەکانــدا جڵــەوی دەســەاڵتی گرتوەتــە دەســت_ هاتوونەتە 

ســەر شــەقامەکان.
خەڵکــی ڤێنێزۆئێــا بــە بایکۆتکردنــی ئامانجــداری هەڵبــژاردن، کــە بــە پێــی یاســای واڵت ســەرۆکی 
پارلمان دەتوانێ ببێتە ســەرۆکی واڵت، دەیانهەوێ »خوان گوایدۆ« بە شــێوەی یاســایی دەســەاڵتی 
ــە  ــی ل ــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەت ــە ک ــەو ڕووداوە ئەوەی ــە دەســت. فاکتەرێکــی گرینگــی ئ واڵت بگرێت
ئاســت داوای خەڵکــی ڤێنێزۆئێــا بێ دەنــگ و بێ هەڵوێســت نەبــوون و بــە پاســاوی دەســتوەرنەدان 
لــە کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتــان مافــی ڕەوای خەڵکــی ئــەو واڵتەیــان پشــتگوێ نەخســتوە. لەگــەڵ 
ئەوەشــدا کــە تــا ئێســتاش خەڵکــی ئــەو واڵتانــە بــە ئامانجــی سیاســیی خۆیــان نەگەیشــتوون، بــەاڵم 
بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ڕەوتــی ڕووداوەکان وا دێتــە بەرچــاو کــە لــە کۆتاییــدا خەڵکــی وەزاڵــە 

هاتــووی ئــەم واڵتــە بــە ئامانجــی خۆیــان بگــەن.
دەســەاڵت  لەگــەڵ  بکەیــن  بەراوردیــان  ئەگــەر  کــردن،  باســمان  کــە  نموونانــەی  ســێ  ئــەو   
بــاری  لــە  ئــەوان  بــەاڵم ســەرەڕای جیاوازیــی  نــا،  ئێــران، دەقــاودەق  و هەلومەرجــی ئێســتای 
ژێئۆپۆلیتیکییــەوە و هێندێــک جیاوازیــی تــر، خاڵــی هاوبــەش و وێکچوویــان لەگــەڵ وەزعــی ئێســتای 
ئێــران و دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی زۆرە. لــەم واڵتانــەدا دەســەاڵتی ناوەندگــەرا و ڕێژیمــی 
ــۆ قۆرغکــردن و زیاتــر هێشــتنەوەی  ــەت دەکا و ب ــان حکووم ــی کــردوە ی ــی حکوومەت ئیدئۆلۆژیک
دەســەاڵتی خۆیــان، ســەروەت و ســامانی واڵتیــان خســتوەتە پاوانــی خۆیــان و بــە تااڵنــی دەبــەن. 
ئــەم ڕێژیمانــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو لەژێــر کاریگەریــی ئاییــن و ئیدئۆلۆژییــدا هەوڵیــان داوە 
ــڕ و سانســۆر  ــەن. سیاســەتی قەڵتوب ــان بک ــە خۆی ــەک دەســتەمۆ و بەســتراوە ب ــۆ ماوەی ــک ب خەڵ
و نەهێشــتنی میدیــای ئــازاد خاڵــی هاوبەشــی ئــەو نیزامــە سیاســییانەیە. ئــەم واڵتانــە پێوەندیــی 
سیاســی و ئابووریــی تۆکمەیــان بــە یەکــەوە هەیــە و ویایەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، لــەو 
واڵتانــەدا، بــە شــێوەی جۆراوجــۆر، ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ گوشــاری سیاســیی خســتوەتە 

ســەریان و گەمــارۆی ئابووریــی بەســەردا ســەپاندوون.
هــەر بۆیــە ئەگــەر بــە وردی ســەیری ڕووداو و پێشــهاتەکانی ئــەو واڵتانــە بکەیــن و خوێندنــەوە بۆ 
شــوێنەوار و کاریگەریــی گوشــارە سیاســی و ئابوورییــەکان بکەیــن، هیــچ دوور نییــە چارەنووســی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، هاوشــێوەی چارەنووســی ڕێژیمەکانــی حاکــم بەســەر یەکیەتیــی 
ســۆڤیەت، کــۆرەی باکــوور و ڤێنێزۆئێــا بــێ. بێجگــە لــەو خاڵــە هاوبەشــانەی کــە ئــەو واڵتانــە لەگــەڵ 
حکوومەتــی ئێــران هەیانــە، هێندێــک خاڵــی جیاوازیشــیان هەیــە کــە دەکــرێ هــۆکار بــن بــۆ یارمەتــی 
ــۆ ســەر  ــکا ب ــی ئەمری ــە تایبەت ــی دەرەوە، ب ــەن واڵتان ــە الی ــووری ل ــی گوشــاری سیاســی و ئاب دان

حکوومەتــی ئێــران:
یەکــەم، گوشــاری لــە ڕادە بــەدەری دەســەاڵتە لەســەر خەڵــک کــە بووەتــە هــۆی بێــزاری و 



551

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

نائومێدیــی خەڵــک لــە حکوومــەت. دووهــەم، خەڵــک بــە ژیانــی خــۆش و خۆشــبژیوی ڕاهاتــوون و 
زۆر زەحمەتــە بیانــەوێ هەتــا ســەر هەمــوو نەهامەتییــەک قەبــووڵ بکــەن. ســێهەم، ســەردەمی ئێســتا 
ــی خەڵکــی کــۆرەی  ــان و جــۆری گوزەران ــدا دەژی ــەو ســەردەم کــە خەڵکــی ســۆڤیەت تێی لەگــەڵ ئ
باکــوور و ڤێنێزۆئێــاش، زۆر جیــاوازە. ســەرەڕای هەمــوو جــۆرە گوشــارێک کــە حکوومــەت 
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ خســتوویەتە ســەر خەڵــک، بــەاڵم خەڵکــی ئێــران ئازایانــە و بــە شــێوەی 
جۆراوجــۆر لــە دەربڕینــی ناڕەزایەتــی، مانگرتــن و هەوڵــدان بۆ گۆڕینــی بارودۆخەکەیان بەردەوامن 
و ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ، دوای40 ســاڵ هیوابــڕاو نەبــوون و ســوورن لەســەر بەدواداچوونــی مــاف 
و ئازادییەکانیــان. ئێســتاش کــە ســەردەمی سۆشــیال میدیایــە و ئەگەرچــی سۆشــیال میدیــا لــە 
ئێــران سانســۆر و فیلترینگــی لەســەرە، بــەاڵم بــە زەحمەتیــش بــێ، خەڵــک بــە بەربــاڵوی کەلکــی لــێ 
وەردەگــرن و لــەو ڕێگایــەوە قســەی خۆیــان دەکــەن. هــەر بۆیــە نابــێ ئەوەمــان لــە بەرچــاو ون بــێ، 
کــە چارەنووســی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش بــەدەر نابــێ لــە چارەنووســی حکوومەتــە 

خۆســەپێن و دیکتاتــۆرەکان.

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
 ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە دوای دوو شــەڕی گــەورەی جیهانــی، بــەردەوام ناوەنــدی قورســایی 
ــۆزی و  ــە کــە ئێســتا چەقــی ئاڵ ــەوە نیی ــەکان بــووە و هۆکارەکەشــی هــه ر ئ ــە نێودەوڵەتیی پێوەندیی
نائەمنییەکانــی جیهانــە، بەڵکــوو هــۆی ســەرەکیی ئەوەیــە کــە نەخشــەی سیاســیی ئــەو ناوچەیــە نــەک 
بــە لــە بەرچــاو گرتنــی مــاف و ئــارەزوو و ویســتی گەالنــی ناوچەکــە، بەڵکــوو بــە پێــی بەرژەوەندیــی 
ــە دوای قەیرانــی بــە دوای خۆیــدا  کاتیــی واڵتانــی زل هێــزی بــراوەی شــەڕ داڕێــژراوە و قەیــران ل

هێنــاوە.
لــەم ناوچەیــەدا فاکتــەری سروشــتی، واتــە هەڵکەوتــی جوغرافیایی هۆكارێكــی گرینگه  بۆ بەیەکەوە 
گرێدانــی ســێ قــاڕه ی ئاســیا و ئورووپــا و ئەفریقــا. دەوڵەمەندیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە 
ڕووی ســامانی سروشــتیی و ژێــرزەوی وەک نــەوت و ئــاو و ســەرچاوە سروشــتییەکانی دیکــەوه  
بووەتــە هــۆی شــەڕی بەرژەوەندییــەکان و ملمانێــی زل هێــزەکان لــەم ناوچەیــە. بێجگــە لەوانــەش، 
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت شــوێنی لەدایکبــوون و ســەرهەڵدانی ســێ ئایینــی یەهــوودی و مەســیحی 
و ئیســامە کــە مێژوویەکــی دوورودرێــژ و خوێناوییــان لــە شــەڕ و ڕکەبەرایەتــی لەگــەڵ یەکتــردا 
ــی ســەدان ســاڵەی شــێعە و ســوننی ڕۆژ  ــی ئیسامیشــدا کێشــە و ناکۆکی ــە ئایین تۆمــار کــردوە. ل
بــە ڕۆژ زۆرتــر بــە سیاســی دەکــرێ. لــەو ساتەوەختەوەشــدا کــە بوونەتــە دوو بــەرەی سیاســیی 
چاالکــی دژبــە یــەک، هــەر کام لــە مەزهەبــەکان بــە جۆریــک لــە جــۆرەکان »مرجــع« و ئادرەســی 
خۆیانیــان پێــک هێنــاوە، بــەاڵم ئــەوەی کــە ڕوون و ئاشــکرایە، مەرجەعیەتــی مەزهەبــی شــێعە 
دوای هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و لــە چــل ســاڵی ڕابــردوودا خاوەنــی 
ســەرەکیی ئادەرەســی شــێعە مەزهەبــەکان بــووە و، ئەمــەش وای کــردوە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دەســتی کــراوە بــێ بــۆ دەســتوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتانــدا. 
ــی  ــە دوای ڕێککەوتن ــا لەوانــەش وەک بــاس کــرا نەخشــەی سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ل جی
ــە  ــی ناوچەک ــی گەالن ــەوەی لەســەر بنەمــای ویســت و بەرژەوەندی ــە جێگــەی ئ ســایکس_پیکۆوە ب
ــە  ــی خــاوەن دەســەاڵت ل ــە زل هێزەکان ــی واڵت ــێ، لەســەر ویســتی سیاســی و بەرژەوەندی داڕێژراب
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ــەداوه . ــه  ن ــی ناوچه ك ــه  چاره نووســی گه الن ــان ب ــچ گرینگیی ــە هی ــژراوە ک ــەدا داڕێ ناوچەک
لــە نەخشــەی سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا کــە بــە ویســت و ئیــرادەی گەالنــی ناوچەکــە 
ڕەنگڕێــژ نەکــراوە، بــە هیــچ کلووجێــک مافــی سیاســی و نەتەوەیــی گەلــی کــوردی لــە بەرچــاو 
نەگیــراوە. کوردســتان بەســەر چەنــد واڵتــدا دابــەش کــراون بەبــێ ئــەوەی لــە نێــو ئــەو واڵتانەشــدا 
کــە بــە ســەریاندا دابــەش کــراون، تەنانــەت مافــە سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانیشــیان لــە 

بەرچــاو گیرابــێ.
چۆنیەتیــی دروســتکردنی واڵتانــی عەرەبــی و جێگیرکردنــی حکوومەتــی نادێموکراتیــک لەو واڵتانە 
ــان و، بێ بەشــکردنی  ــی پێکهاتەکانی ــە سیاســی، فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتی ــی ماف ــێ ڕەچــاو کردن بەب
خەڵکــی کوردســتان لــە مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس و مافەکانــی و لەگــەڵ ئــەوەش کێشــەی 
عــەرەب و ئیســرائیل، بوونەتــە ســەرچاوەی زۆربــەی کێشــە و ئاڵۆزییــە سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، دینی 
و مەزهەبــی و تەنانــەت کولتوورییــەکان لــە ناوچەکــەدا. هــەر بۆیــە لــە چاخــی نوێــدا پتــر لــە یــەک 
ســەدەیە کــە تێکۆشــان بــۆ ئــازادی و بەدەســتهێنانی مافــی نەتەوایەتــی و جێگیرکردنــی دێموکراســی 
ــە تێچــووی زۆری  ــەوڵ و تێکۆشــانی بێ وچــان، ب ــەاڵم ســەرەڕای ه ــە. ب ــە ئارادای ــە ل ــەم ناوچەی ل
مــاددی و ئینســانی و مێژوویەکــی خوێنــاوی، نــە دێموکراســی جێگیــر بــووە و نــە مافــی گــەالن و 
ــە ناوچەکــەدا کۆتایــی پــێ نەهاتــوە، هــەر بۆیــە  پێکهاتــەکان دابیــن کــراوە و شــەڕ و پێکدادانیــش ل
دوورەدیمەنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لێــڵ و ناڕوونــه  و لــە بــەردەم گۆڕانکارییــە چــاوەڕوان 

نەکراوەکان دایــە.
ــە ناوچەکــەدا، ڕێگــەی بــۆ دەســتێوەردانی  ڕەهەندێکــی دیکــەی ئــەم باســە ئەوەیــە کــە ئاڵــۆزی ل
کۆمــاری ئیســامی لــە کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتانــدا ئــاوەاڵ کــردوە و ڕێژیــم هەلومەرجــی ئاڵــۆز و 
ناســەقامگیری ناوچــەی بــە باشــترین شــێوە بــۆ مەرامــە ئیدئۆلۆژیکییەکانــی قۆســتۆتەوە و بــە کاری 
هێنــاوە. کۆمــاری ئیســامی لــە چەنــد واڵتێکــی ناوچەکــەدا، بــۆ بردنەپێشــی ئامانجــی زێدەخوازانــەی 
سیاســی و ئەمنیەتیــی خــۆی، دەســتە و تاقمــی بناژۆخــواز و تونــدڕۆی بــە نــاو و لــە شــێوەی 
جۆراوجــۆردا پێــک هێنــاوە و شــەڕی بــە وەکالەتیــان پــێ دەکا. هــەر لــە ســۆنگەی سیاســەتی ڕێژیــم 
و تێک گیرانــی بەرژەوەنــدی و ڕکەبەریــی واڵتانــی دیکەدایــە کــە ئێســتا ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە 
قۆناغێکــی زۆر هەســتیاردا تێ دەپــەڕێ. سیاســەتی دەســتێوەردانی ئێــران لــە کاروبــاری نێوخۆیــی 
واڵتانــی ناوچــە و، شــەڕ و ئاڵــۆزی، ماڵوێرانــی، دەربــەدەری، هــەژاری و برســیەتی بڕســتی لــە 
خەڵکــی زۆر لــەو واڵتانــە بڕیــوە و ژیــان و ئەمنیــەت و ئاسایشــی خەڵکــی لــەم ناوچەیــە خســتوەتە 

مەترســییەوە.
به بــاوه ڕی ئێمــە، بــۆ ئــەوەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ئەمنیــەت، ئاســایش و ئارامــی، ئــازادی 
و ســەقامگیریی تێــدا هەبــێ و خەڵــک بەختــەوەری بــە خۆیــەوە ببینــێ و بــە دوور بــێ لــە هــەر 
ــەوە.  ــە چارەســەرکردنی کێشــەکان بکرێت ــددی ل ــی جی ــی، پێویســتە بیرێک دەســتێوەردانێکی دەرەک
مافــی گــەالن و پێکهاتــەکان بــە پێــی ویســت و ئــارەزووی خۆیــان و بــە پێــی مەنشــووری ڕێکخــراوی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان دابیــن بکــرێ. خوێندنەوەیەکــی تــازە بۆ کێشــە کەڵەکەبووەکانی ئەم ناوچەیە 
ــی  ــە دەســت و حکوومەت ــی چارەنووســیان بگرن ــی دیاریکردن ــدرێ گــەالن ماف ــەوە و ڕێگــە ب بکرێت
ــه و واڵتانــه  بــە دەســته وه  بگــرێ و کۆتایــی  قانــوون و هەڵبژێــردراوی خەڵــک جڵــەوی دەســەاڵت ل
بــە دەســتێوەردانی ده ره كــی بهێنــرێ. بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی ئــه و ده ســتێوه ردانانه ی کۆمــاری 
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ئیســامی لــه  ناوچەکەدایــه  کــه  لــه  کۆنفرانســه  نێوده وڵەتییه کانــی وه ک واشــینگتۆن، وارشــۆ و 
ــی نێوه ڕاســت و  ــی ڕۆژهه اڵت ــه  ســه رچاوه ی ســه ره کیی ئاڵۆزییه کان مونیخــدا کۆمــاری ئیســامی ب

ــرێ. ــاو دەب ــزم ن ــی تێرۆری ــه ره  پێ دان پ

ئێران، »بەرجام« و کۆمەڵگەی جیهانی
ــی  ــە ڕێکەوت ــر ل ــژی چڕوپ ــە دوو ســاڵ وتووێ ــک ب ــە دوای نزی ــوو ک ــک ب »بەرجــام« ڕێککەوتنێ
٣ـــی پووشــپەڕی 1٣٩4ی هەتاوییــدا لــە نێــوان واڵتانــی ٥+1 )ئەمریــکا، بریتانیــا، فەڕانســە، ڕووســیە، 
چیــن و ئا ڵمــان( لــە الیــەک و کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە الیەکــی دیكــه  لەســەر بەرنامــەی ناوکیــی 
ئێــران، ئیمــزا کــرا. ئــەو ڕێککەوتنــە بــۆ ئــەوە بــوو کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بەرنامــەی ناوکیــی 
خــۆی ڕابگــرێ و بــە قەبــووڵ کردنــی پرۆتۆکۆلــی هاوپێــچ، پێبەنــدی پرەنســیپ و بڕیارەکانــی 
ئاژانســی نێودەوڵەتیــی وزەی ئەتۆمــی بــێ؛ لــە بەرامبــەر ئــەوەدا ئــەو گەمــارۆ نێودەوڵەتییانــە کــە لــە 
الیــەن شــۆڕای ئەمنیەتــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و یەکیەتیــی ئورووپــاوه  لــە ســۆنگەی 
هەوڵەکانــی حکوومەتــی ئیــران بــۆ وەدەســتهێنانی چەکــی ناوکی بە ســەریدا ســەپا بــوون و هه روه ها 
گەمــارۆ یەکایەنەکانــی ئەمریــکا، لــە ســەری هەڵبگیرێــن. بــە هەندێــک خوێندنــەوە و تێگەیشــتن، 
چــاوەڕوان دەکــرا ڕۆح و هەنــاوی بەرجــام ڕێژیمــی ئێــران ناچــار بــکا کــە بــە سیاســەتەکانی خۆیــدا 
بچێتــەوە، دەســت لــە قەیران خولقێنــی و زێدەخــوازی هەڵگــرێ، واز لــە دەســتوەردان لــە کاروبــاری 

نێوخۆیــی واڵتــان بێنــێ و ســنوور بــۆ بەرنامــە مووشــەکییەکانی )بالســتیک( دابنــێ.
نزیــک بــە ســێ ســاڵ دوای ڕێککەوتنــی بەرجــام، ئەمریــکا دوای هەوڵێکــی بێ ئەنجامــی زۆر بــۆ 
پێداچوونــەوە و گۆڕینــی چەنــد بڕگەیەکــی ئــەو ڕێککەوتنــە، ســەرەنجام یەکایه نــە لــەو ڕێککەوتنــە 
ــە بەرجــام بــۆ ئــەوە  هاتــە دەرەوە. ســەرۆک کۆمــاری ئەمریــکا هــۆکاری ســەرەکیی کشــانەوەی ل
گەڕانــدەوە کــە ئــەو ڕێککەوتنــە نــەک نەبووەتــە هــۆی ئــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
وەک الیەنێکــی بەرپــرس و بــە پرەنســیپ ڕەفتــار بــکا، بەڵكــوو ئــەو کرانەوەیــه  و ئــەو ئیمکاناتــەش 
کــە لــە ســۆنگەی بەرجامــەوە خرایــەوە بەردەســتی، ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ناســەقامگیریی سیاســی لــە 
ناوچەکــەدا و پــەرە پێ دانــی تێرۆریزمــی دەوڵەتــی و دەســتوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتــان 

و زێدەخــوازی و، پــەرە پێ دانــی بەرنامــەی مووشــەکیی دوورهاوێــژ بــەکاری هێنــا. 
و  شــوێن  چ  دەتوانــێ  بەرجــام  ڕێککەوتنــی  لــە  ئەمریــکا  دەرەوەی  هاتنــە  بزانیــن  بــا  ئێســتا 
کاریگەرییەکــی لەســەر حکوومەتــی کۆمــاری ئیســامی و خەڵکــی ئێــران هەبــێ. کۆمــاری ئیســامیی 
ئێران پێشــتریش نیشــانی داوە کە لە بەرامبەر گوشــاری سیاســی و ئابووریی دەرەکییدا بە چۆکدا 
ــە  ــا و پێوەندیی ــی ئورووپ ــدا نەخــش و دەوری یەکیەتی ــەڵ بەرجام ــدی لەگ ــە پێوەن ــارە ل ــوە. دی هات
هاوبەشــە ئابوورییەکانــی ئێــران وەک ڕووســیە و چیــن و هەڵوێســتی کۆمپانیــا گــەورەکان گرینگیــی 
تایبەتییــان هەیــە. ئایــا ئەوانــە بــازاڕی گــەورە و پــڕ ســوود و بەپیــت و بەرەکەتــی بازرگانــی لەگــەڵ 
ئەمریــکا و پێوەندییــە ئابــووری و بانکییەکانیــان لەگــەڵ ئــەو واڵتــە فیــدای بازرگانــی لەگــەڵ ئێــران 
دەکــەن؟ ئــەوەی ڕوونــە، تــا ئێســتا کشــانەوەی ئەمریــکا لــە ڕێککەوتنــی بەرجــام و ســەپاندنی 
ســزای ئابــووری و بانکــی بەســەر ئێرانــدا، کۆمــاری ئیســامیی تووشــی گەلێــک كێشــه  و قەیرانــی 
قووڵــی سیاســی و ئابــووری کــردوە، بــەاڵم ئــەوەش بەرهەســتە کــە سیاســەتی دژەگەلــی و جــۆری 
مودیریەتــی قەیرانــەکان لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە، 
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ــی واڵت و ئاســەواری  ــەژار و بێ دەرەتان ــی ه ــە چــاوی خەڵک ــر بچێت ــەو گوشــارانە پت ــی ئ دووکەڵ
خــراپ لەســەر ژیانیــان دابنــێ.

زۆربــەی چاودێرانــی سیاســی پێیــان وایــە کــە ئێــران بــە هــۆی گوشــاری سیاســیی دەرەکــی، 
ــە  ــە. ل ــی بنەڕەتیی دای ــەردەم گۆڕانکارییەک ــە ب ــۆ، ل ــە نێوخ ــەکان ل ــووری و ناڕەزایەتیی ــی ئاب قەیران
ــە،  ــەوە هەی ــی ئابووریی ــە الیەن ــان ب ڕاســتییدا هــەر دوو هــۆکارە دەرەکــی و نێوخۆییەكــه  پێوەندیی
واتــە گوشــار و گەمــارۆ ئابوورییەکانــی ئەمریــکا  وەک گوشــاری دەرەکــی و داڕمانــی ئابووریــی 
ــەاڵم  ــددی بکــەن، ب ــی جی ــران تووشــی قەیران ــن ڕێژیمــی ئێ ــی، دەتوان واڵت وەک هــۆکاری نێوخۆی
ئەمانــە بەبــێ هۆکارگەلــی وەک بزووتنــەوە سیاســی، مەدەنــی و کۆمەاڵیەتییــەکان لــە نێوخــۆی 
واڵتــدا ڕەنگــە نەبنــە هــۆی ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی لــە ئێرانــدا. هەرچەنــد کۆمەڵێــک هــۆکار لــە نێوخــۆ 
و دەرەوەدا دەســتیان داوەتــە دەســتی یــەک و داهاتــووی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــان خســتوەتە 
مەترســییەوە، بــەاڵم نابــێ ئەوەشــمان لــە بیــر بچــێ کــە کۆمــاری ئیســامییش چەنــد کارتێکــی هێشــتا 
بــە دەســتەوەیە کــە دەکــرێ ببنــە هــۆی درێــژە پێ دانــی زیاتــری دەســەاڵتی ئــەو ڕێژیمــە، وەک 
ســەرکوت و توندوتیــژی نوانــدن بەرامبــەر بــە ناڕەزایەتییــەکان، بــەکار هێنانــی هەمــوو ئیمکاناتێــک 
بــۆ کۆنترۆڵ کردنــی خەڵــک، کەلکوەرگرتــن لــە ئیدئۆلــۆژی و مەزهەبــی شــێعە؛ واتــە »تەقیــە«. 
وەک چــۆن لــە شــەڕی نێــوان ئێــران و عێراقــدا خومەینــی ڕێککەوتــن لەگــەڵ عێراقــی بــە هەڵدانــی 
ــکا  ــی گوشــارەکانی ئەمری ــە کات ــی؛ ل ــش، خامنەی ــەری ئێســتای ئێرانی ــرد و ڕێب ــاو ب جامــی ژەهــر ن
ــا. هەروەهــا  و هاوپەیمانەکانــی، بەچۆکداهاتــن و ملدانــی خۆیــان بــە »نرمــش قهرمانانــە« نــاو دەب
ڕۆژی ٣0ـــی جۆزەردانــی 1٣٩7ـــی هەتــاوی، خامنەیــی بــە توندی دژی ڕێککەوتنــە نێودەوڵەتییەکانی 
دژبــە تێرۆریــزم و گەندەڵــی بــە تایبــەت )FATF( هەڵوێســتی گــرت، بــەاڵم کاتێــک زانــی گوشــارەکان 
زۆرە و شــەپکە تونــدە، دوای چەنــد مانــگ ڕێگــەی دا مەجلیســی شــۆڕای ئیســامی پەیوەســت بوونی 
ئێــران بــەو ڕێککەوتنــە بێنێتــە بــەر بــاس. ئەمانــە هەمــووی پاشــگەزبوونەوە لــە قســە و بڕیارەکانــی 
ڕابردوویــان بــووە و پێ دەچــێ ئەگــەر ناچــار بــن بیــر لــە چەنــد و چۆنیی کشــانەوەی ئەم جارەشــیان 

بکەنــەوە. 
ــەوەش  ــەر ئ ــرێ ه ــە پێشــبینی دەک ــەوەی ک ــە ئ ــەرج نیی ــن و م ــە زەحمەت ــارە پێشــبینییەکان ب دی
ڕوو بــدا و، بــۆ  ئەمــەش زۆر نموونەمــان لــە بەردەســت دایە. ئەوانــەی بــەدوادا چوونیــان لەســەر 
سیســتمی حوکمڕانــی و ئیــدارەی ســۆڤیەت دەکــرد، لێک هەڵوەشــانی ئــەو نیزامــە سیاســییەیان بــە 
خەیاڵیشــدا نەدەهــات. کەمتــر کەســێکیش هەبــوو پێشــبینیی بەهــاری عەرەبــی بــکا بــەو جــۆرەی کــە 
ڕووی دا. هەروەهــا ئامادەیــی ڕێبەرانــی کــۆرەی باکــوور و ئەمریــکاش بــۆ وتووێــژ و دانوســتان 
ــن لەســەر کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش دروســت  ــە دەتوان ــەم نموونان ــوون. ئ ــراو نەب چاوەڕوان ک
بــن و ئه گــه ر ڕێژیــم لــە ڕێککەوتنــی ژێربەژێــر لەگــەڵ ئەمریــکادا ئاســۆیەک بــۆ دەربازبوونــی 
خــۆی ببینــێ، دوور نییــە بــۆ خــۆ قوتارکــردن مــل بــۆ داواکارییەکانــی دەوڵەتــی ئەمریــکا ڕابکێشــێ 
و بــۆ ڕواڵەت ســازییش بــێ بڵــێ ئەمــەی بــۆ »نەجاتــی ئیســام«، خەڵــک! و واڵتــی ئێــران! کــردوە. 
لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا، کۆمــاری ئیســامی کۆمەڵێــک کێشــەی چارەســەرنەکراوی دیکــەی 
لەگــەڵ کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــدا هەیــە، وەک پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ، بەرنامــەی به رهه مهێنانــی 
مووشــەکی بالســتیک، پشــتیوانی لــە تێرۆریــزم، هەڕەشــە لــە ئیســڕائیل، زێدەخــوازی و دەســتوەردان 
لــە کاروبــاری نێوخۆیــی واڵتانــی درواســێی و هتــد. هــەر بۆیــە دۆســییەی کۆمــاری ئیســامی هــەروا 



555

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ئاڵــۆز و بــە کراوەیــی دەمێنێتــەوە.
ئــەوەی لێــرەدا زۆر گرینــگ و جێگــەی بایەخــە، هێــزی كۆمه اڵنــی خه ڵكــە. خەڵکــی ئێــران لــە 
شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥7ـــی هەتاوییــدا نیشــانیان دا کــە دەتوانــن ناوەنــدی گۆڕانــکاری لــە هاوکێشــە 
ــی دەرەکــی وەک  ــک گوشــاری سیاســی و ئابووری ــن. دەکــرێ خەڵ ــەکان ب سیاســی و کۆمەاڵیەتیی
ــەوەی دەســەاڵت ســەیر  ــژدا چوون ــۆ تێکۆشــان و بەگ ــک ب ــم و دەرفەتێ ــۆ ســەر ڕێژی كێشــه یه ک ب
بکــەن. وە چونکــی سیاســەتی گوشــاری سیاســی و ئابووریــی ئەمریــکا بــۆ ســەر حکوومەتــی ئێــران 
بــۆ دابینکردنــی مــاف و ئازادییەکانــی گەالنــی ئێــران نییــە، بەڵکــوو وەک خۆیــان دەڵێــن، بــۆ گۆڕینــی 
ڕەفتــاری ڕێژیمــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان و هاوپەیمانەکانیانــدا؛ 
بۆیــه  هیــچ دوور نییــە کــە لــە دواڕۆژدا ئەمریــکا لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران بکەوێتــە ســات و ســەودا. 
هــەر بۆیــە هــەوڵ و تێکۆشــانی گەالنــی ئێــران لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت تەنیــا ڕێگــەی ڕزگارییــە 
لەژێــر بــاری زوڵــم و ســتەمی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی، کــە دەبــێ بــە ئاراســتەی نەمانــی ئــەم 

ڕێژیمــەدا هەنــگاو بنــێ.
ــەدژی ڕێژیــم، دەبینیــن کــە کۆمەاڵنــی  ئێســتا دوای چــل ســاڵ خەبــات و بەربەرەکانیــی خەڵــک ل
خەڵــک پتــر لــە هەمــوو کاتــێ ئازاتــر و جەســوورترن و بــە بۆنــەی جۆراوجــۆرەوە خەڵــک لــە هەمــوو 
چیــن و توێــژەکان دەڕژێنــە ســەر شــەقام و هــاواری مــاف و ئازادییەکانیــان دەکــەن. ئێســتا ئیــدی 
ــرادە بکــەن  ــم و دەســەاڵتەکەی شــکاوە و هــەر کات ئی ــی ڕێژی ــە هێزەکان ــر ترســیان ل ــک زیات خەڵ
دەڕژێنــە ســەر شــەقام. ئەمــە ڕێــک ئــەو دیاردەیەیــە کــە مــاوەی چــل ســاڵە ڕێژیــم بــە زەبــری چــەک 
و هێــز و ســەرکوت و زینــدان دەیهــەوێ نەبێتــە ئەمــری واقیــع، بــەاڵم ئــەوەی ئێســتا دەبینــرێ بــە 
تایبەتــی لــە زســتانی ســاڵی 1٣٩٦ـــی هەتاوییــەوە، ئەوەیــە کــە ڕۆژانــە خەڵــک لــە بەرامبــەر هێزەکانــی 

ڕێژیمــدا ڕادەوەســتن، لــە گۆڕەپانەکانــدا دەردەکــەون و داوای مافەکانیــان دەکــەن.
ــە ئەمنیەتی-کــراوە،  ــر ب ــران پت ــه راورد لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی ئێ ــه  ب ــد ب کوردســتان هەرچەن
بــەو حاڵــەش خەڵکــی کوردســتان لــە چــل ســاڵی ڕابــردوودا نــەک هــەر مەیدانیــان چــۆڵ نەکــردوە، 
بەڵکــوو وەک ئەرکــی بەردەوامیــان مەیدانداریــی ناڕەزایەتــی و »نــا« گوتــن بــە ڕێژیمیــان کــردوە. 
هــەر ئــەوەش یارمەتیــدەر بــووە بــۆ بردنــە پێشــی بزووتنــەوەی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و مەدەنیــی 

خەڵکــی کوردســتان.
دەنگدانــی مانــاداری سیاســی لــە هەڵبژاردنــەکان، بەڕێوەچوونــی مانگرتنــەکان، داخســتنی دووکان 
ــە وەک  ــی کوردســتانن ک ــی سیاســیی خەڵک ــە ڕەفتارێک ــی، کۆمەڵ ــی مەدەن ــازاڕ وەک نافەرمانی و ب
ــە خەبــات و بەربەرەکانیــی مەدەنــی دەتوانــێ ئەزموونێکــی بــاش بــن بــۆ ناوچەکانــی  پاشــخانێک ل
ــارە  ــن. دی ــە تێچــووی کــەم دەســکەوتی گــەورە وەدەســت بێن ــن ب ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــران ب دیکــەی ئێ
ــان لەگــەڵ  ــە کوردســتان جیاوازیی ــەکان ل ــدا خواســت و ناڕەزایەتیی ــە جەوهــەری خۆی ئەگەرچــی ل
ویســتی خەڵکانــی ناوەنــد و ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران هەیــە، بــەاڵم لــە بــارەی مافــی هاونیشــتمانیی 
خەڵکــی ئێــران و پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی دیکــەی ئێرانــه وه  خواســتی نەتەوایەتیــی هاوچەشــنیش 
هەیــە. دۆخ و پرســی کــورد بــە حوکمــی مێــژووی جوواڵنەوەکانــی، ڕێکخــراوە سیاســییەکانی و 
ــان  ــاوازە و ئەمەی ــران جی ــەی ئێ ــی دیک ــەڵ گەالن ــردوودا لەگ ــەی ڕاب ــد دەی ــە چەن ــی ل داواکارییەکان
دەکــرێ وەک چەمکــی وشــیاریی نەتەوەیــی ســەیری بکەیــن. بۆیــە کــورد لــەو بــوارە لــە خەباتــدا و 
لــە پرســی نەتەوەیــی و شوناســخوازی لــە پێــش نەتــەوەکان و خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی ئێرانــە.
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ــەن دەســەاڵت و  ــە الی ــێ و ل ــڕەوەی هەب ــی بەرگێ ــێ ڕۆڵ ــەو بارودۆخــەدا دەتوان ــک کــە ل فاکتەرێ
تەنانــەت لــە زاری نوخبەکانــی ئێرانــی بــە تایبــەت کەســانی ســەر بــە ڕەوتــی ڕێفۆرم خــوازەوە 
پــەرەی پــێ دەدرێ، بابەتــی تۆقاندنــی خەڵکــی واڵت لــە بەســووریە بــوون، بەیەمــەن بــوون و 
ــە دۆخــی ئێســتایان ڕازی بــن و  ــران ب ــەوان بــەم جــۆرە دەیانهــەوێ خەڵکــی ئێ ــە. ئ بەعێــراق بوون
بزووتنــەوە ناڕەزایەتییــەکان تووشــی ڕاوەســتان بکــەن کــە هەمــوو قازانجەکــەی تەنیــا دەچێتــە 
گیرفانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە و تەمەنــی ئــەم ڕێژیمــەی پــێ درێــژ دەبێتــەوە. 
ئــەوە تاوانێکــی گەورەیــە کــە دەیانــەوێ خەڵکــی ئێــران لەژێــر ســایەی کۆمــاری ئیســامییدا درێــژە 
ــەژاری و  ــازادی و ه ــی ئ ــم و نەبوون ــە گوشــار و ســەرکوتی ڕێژی ــەوەی ک ــڵ ل ــدا، غاف ــان ب ــە ژی ب
نــەداری وای کــردوە کــە خەڵــک متمانەیــان بــە ڕێژیــم نەمێنــێ و ئیــدی هیــچ ســێناریۆیەک پێــش لــە 

ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانەکانی خەڵــک ناگــرێ.
ــە دنیــادا  ــە هەمــوو بوارەکانــدا تووشــی داڕمــان بــووە و کــەم واڵت ل ــە حاڵــی ئێســتادا ئێــران ل ل
شــک دەبەیــن کــە هێنــدەی ئێــران تووشــی قەیرانــی نێوخۆیــی و ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی بووبــێ، 
بۆیــە هیــچ دوور نییــە لــە بەردەوامیــی ئــەم دۆخــەدا نیزامــی سیاســی ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ زیاتــر 

ــێ. ــدا تووشــی هەرەســهێنان ب ــە کۆتایی ــان و ل تووشــی داڕم

هەڵسەنگاندنی ڕەوشی ئابووریی واڵت بە پشتبەستن بە چەند پێوەرێک
پێودانگــە  تاوتوێــی  و  ئاڵــۆزە  زۆر  ئێســتادا  هه لومه رجــی  لــە  ئێــران  ئابووریــی  بارودۆخــی 
ئابوورییــەکان پێمــان دەڵــێ ئابووریــی واڵت لــە چوار دەیەی تەمەنی دەســەاڵتی کۆماری ئیســامییدا 

قــەت هێنــدەی ئێســتا داتەپیــو نەبــووە. 
هــەژاری، بێ کاریــی لــە ڕادە بــەدەر، ئاوســان، دابەزینــی بایەخــی دراوی نیشــتمانی، لــە کەمــی دانــی 
ــە ســۆنگەی  ــد ل ــە نیزامــی بانکــی و ســندووقی خانەنشــینان و هت ــران ل ــک، قەی ــای کڕینــی خەڵ توان
سیاســەتی ناکارامــەی ئابووریــی ڕێژیــم کــە هەرەســهێنانی وەبەرهێنانــی نێوخۆیــی لــێ کەوتۆتــەوە؛ 

کاریگەریــی زۆر خراپــی لەســەر خەڵــک دانــاوە و ژیانــی لــێ تــاڵ کــردوون.
ناوەنــدی ئامــاری ئێــران ڕای گەیانــدوە كــه  حەشــیمەتی چاالکــی ئابووریــی واڵت نزیــک 2٦ میلیــۆن 
کەســە کــە ئەمــە کــەم و زۆر ٣2%ی کــۆی گشــتیی هەمــوو حەشــیمەتی ئێــران پێــک دێنــێ کــە 
ــەی  ــە پێوان ــران ل ــدی ئامــاری ئێ ــازە ناوەن ــە، ت لەگــەڵ ســتانداردی جیهانــی مەودایەکــی زۆری هەی
خۆیــدا دەڵــێ کەســێک لــە حەوتــوودا النی کــەم یــەک کاتژمێــر کاری کردبــێ بــە کارەکــەر دادەنــرێ! 
هەروەهــا قوتابــی، خوێنــدکار و ســەربازەکانی ســپا و ئەرتەشــیش هــەر بــە کارەکــەر دەناســێ و لــە 

ــان دەرداوێ! ــی واڵتی ــزی بێ کاران ڕی
بــە پێــی ئــەو ڕاپۆرتــە نوێیانــەی ناوەنــدی ئامــاری ئێــران، 40 میلیــۆن و ٥00 هــەزار ئێرانــی بــە 
ــی  ــە بەشــە جۆراوجۆرەکان ــەکارەوە ســەرقاڵبوون ل ــەوەی ڕادەی ب دوای کاردا دەگــەڕێ و توێژین
ئابوورییــدا ئــەوە دەســەلمێنێ کــە پشــکی چاالکییــە بەرهەم هێنــه رەکان ئەوەنــدە زۆر نییــە کــە بتوانــێ 
ماتــۆڕی لــە کار کەوتــووی گەشــەی ئابووریــی واڵت هەڵســووڕێنێ. لــە ســاڵی 1٣٩7ـــی هەتاوییــدا 
نزیــک بــە یــەک لــە چــواری الوانــی تەمــەن 1٥ بــۆ 2٩ ســاڵەی ئێرانــی بــێ کار بوونــە و ئــەم ڕادەیــە 
بــە بــەراورد دەگــەڵ ســاڵی پێشــووتر دوو و نیــو لەســەد زیــادی کــردوە. داتاکانــی ناوەنــدی ئامــار 
دەرخــەری ئــەوەن کــە لــە گشــت بواره كانــدا ڕادەی بــێ کاری لــە نێــو ژنــان بــە نیســبەتی پیــاوان لــە 
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شــارەکان بــە بــەراورد لەگــەڵ داتــاکان زیاتــر بــووە، بــێ کاری لــە نێــو توێــژی الوانــی خوێنــدکاری 
زانســتگە بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو زۆرتــرە، داتــاکان بــاس لــەوە دەکــەن کــە 40%ی کۆمەڵگــەی 

بــێ کاران؛ لــە خوێندکارانــی زانکــۆ پێــک دێــن.
ناوەنــدی ئامــاری ئێــران هەروەهــا دەڵــێ کرماشــان بــە  2٥.٦% زیاتریــن بێ کارانــی لــە خۆیــدا جــێ 
کردۆتــەوە و، پارێزگاکانــی چــوار مەحــاڵ و بەختیــاری بــە )21.1%(، ورمــێ )1٥%( و خووزســتان 
ــارەی  ــەو ئام ــرێ. ئ ــدا دەبین ــان تێ ــن ڕادەی بێ کاریی ــە دوای کرماشــان زۆرتری ــز ل ــە ڕی )14.٦%( ب
ناوەنــدی ئامــار دەیــدا جیاوازیــی زۆری لەگــەڵ لێدوانــی خــودی کاربەدەســتانی ڕێژیــم هەیــە، بــۆ 
ــە ســەدا ٥0  ــە ل ــەو پارێزگای ــێ کاری ل ــن نرخــی ب ــس دەڵێ ــە مەجلی ــی کرماشــان ل ــە نوێنەران نموون
زیاتــرە، هەروەهــا نوێنەرانــی شــار و پارێزگاکانــی دیکــەی کوردســتان لــە مەجلیــس دەڵێــن نرخــی 
بــێ کاری لــە حەوزەکانــی ئەوانیشــدا النی کــەم دوو هێنــدەی ئامــارە ڕەســمی و ڕاگەیەندراوەکانــە.
هــەر بــە پێــی ئامــارە ڕەســمییەکان _کــە هەمیشــە گومانیــان لەســەرە و وەک باس کرا ڕاســتییەکان 
زۆر لــە ئامــارە ڕەســمییەکان زیاتــرن_  هێڵــی هەژاریــی تــۆخ )موتڵــەق( بــۆ خێزانێکــی چوارکەســیی 
شــاریی نزیــک چــوار میلیــۆن تمەنــە، بــەو پێیــە ٣٣%ی حەشــیمەتی واڵت تووشــی هەژاریــی لــە 
ڕادە بــەدەر و ٦%یــش لەژێــر هێڵــی برســیەتیی دان، واتــە نزیــک ٥ میلیــۆن کــەس داهاتــی مانگانەیــان 
تەنانــەت بەشــی خواردنەکەشــیان نــاکا. هــەر لــەم بەســتێنەدا ناوەنــدی توێژینەوەکانــی مەجلیــس لــە 
خوێندنەوەیەکــدا کــە بــۆ بوودجــەی ســاڵی 1٣٩٨ هەیانبــووە، بــڕی بوودجــە بــۆ بەشــی ئاوەدانیــی 
واڵت لــە الیەحــەی بوودجــەی پێشــنیارکراوی ئەمســاڵدا نزیــک ٦٥ هــەزار میلیــارد تمــەن لــە بەرچــاو 
ــارد  ــەراورد دەگــەڵ هەژمــاری یاســایی بوودجــەی ســاڵی 1٣٩7 )٦2 هــەزار میلی ــە ب ــراوە کــە ب گی
ــە  ــەوە ب ــی نرخــی هەاڵوســان، ئ ــە بەرچــاو گرتن ــە ل ــە ب ــەو پێی تمــەن( تەوفیرێکــی وای نەکــردوە. ب
مانــای دابەزینــی بوودجــەی ئاوەدانــی )عومرانی(ـــی واڵتــە. بوودجــەی ئاوەدان کردنەوەمــان بۆیــە بــە 
نموونــە هێنایــەوە چونکــە ئــەو بەشــە بەشــی هــەرە زۆری هێــزی مرۆیــی واڵت بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ 
ــی  ــێ کاریگەری ــەوە دەتوان ــی ئاوەدان کردن ــەی کەرت ــڕە بوودجەی ــەو ب ــی ئ دەکا و ســەره ولێژ کردن

ڕاســتەوخۆی لەســەر ژیانــی تاکــەکان هەبــێ و ئەوەنــدەی دیکەشــیان هەژارتــر و بێ ئەنواتــر بــکا.
ناوەنــدە  الیــەن  لــە  بانکــەکان  پاوانکرانــی  هــۆی  بــە  ئێــران  بانکیــی  سیســتمی  لــە  قەیــران 
ئەمنیەتییــەکان و گۆڕینــی کارکــردی بانکــەکان لــە بەرژەوەندیــی مەرامــە سیاســییەکانی دەســەاڵت 
ــدا؛ دابینکردنــی ماڵیــی نــاکارا لــە  و لەژێــر نــاوی »ئابووریــی بەرگری کارانــە« )اقتصــاد مقاومتیی(ـ
ــە بانکــەکان و  هــاوکات  ــەت ب ــەر، قــەرزی زۆر گــەورەی دەوڵ ــی بەرهەمهێن ــدە ئابوورییەکان ناوەن
زۆرتربوونــی بێ جێــی قــەرزی بانکــەکان بــە بانکــی ناوەنــدی کــە زۆربوونــی ئاوســانی لــە بــازاڕدا 
لــێ دەکەوێتــە و خەڵــک دەبــێ تێچووەکــەی بــدەن، زەبرێکــی دی و لێکەوتەیەکــی دیکــەی قەیرانــی 

ــدا. ــە ئێران ــە ل ئابووریی
بەڕێوەبەریــی  لێکەوتەیەکــی دیکــەی  ئەویــش  کــە  بارودۆخــی ســندووقی خانەنشــینانی واڵت 
ــەوه ی  ــە. دەگــەڵ ئ ــی واڵت ــی ئابووری ــی قەیران ــە پازێل ــای دەســەاڵتە، لەتێکــی دی ل ناکارامــەی مافی
بەشــی هــەرە زۆری چاودێــران و لێکۆڵــەران لەســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە هــۆکاری ناڕەزایەتییه كانــی 
ئــەم دواییانــە ڕەگــی دە ئابــووری و سیاســەتدا داکوتــاوە، بــەاڵم وێ دەچــێ بــە هــۆی بەردەوامیــی 
قەیرانــەکان دۆخەکــە لــەوەش خراپتــر بێ، ڕەوشــی ناســک و قەیراناویی ســندووقەکانی خانەنشــینان 
ــە  ــێ خۆشــتر بکــرێ. ل ــی پ ــە دواڕۆژدا ئاگــری ناڕەزایەتییەکان ــێ ل ــە کــە دەتوان ــەو خااڵنەی یەکــێ ل
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ــە هــۆی  ــن جــار ب ــۆاڵ« و »ذوب آهــن« چەندی ــی »پ ــردوودا خانەنشــینانی کارخانەکان مــاوەی ڕاب
پێ نەدانــی حەقدەســت و مــزی مانگانــە و هەنــدێ لــە داواکارییەکانیــان ناڕەزایەتییــان دەربڕیــوە 
ــۆاڵ  ــا خانەنشــینانی ســندووقی پ ــە تەنی ــەر ب ــە، ه ــر بوون ــک زب ــە زۆر جــار دروشــمەکانیان گەلێ ک
نیــن کــە هــاواری ناڕەزایەتییــان لــێ بــەرز بووەتــەوە، زۆر لــە ســندووقەکانی تریــش دەنگیــان لێــوە 
هاتــوە و دەگــەڵ گرفتــی هاوشــێوە بــەرەوڕوو بوونــە، ئــەوە لــە حاڵێک دایــە کــە تەنانــەت ناوەنــدی 
لــە ڕێکخــراوی دابینکردنــی  توێژینەوەکانــی پارلمانیــش نایشــارێتەوە کــە بەردەوامیــی قەیــران 
کۆمەاڵیەتــی )تأمیــن اجتماعــی( دەتوانــێ لــە دواڕۆژدا بەســتێنی ناڕەزایەتییەکانــی ئابــووری و 

ــکا.  ــر ب ــی بەرفرەوانت کۆمەاڵیەت

قەیرانی گەندەڵیی سیستماتیکی ماڵی
گەندەڵیــی ماڵــی بــە مانــای کەلکوەرگرتــن لــە جێگــە و پێگــەی سیاســی و ئیــداری بــۆ وەدســتهێنانی 
دەســکەوتی مــادی بــۆ قایمتــر کردنــی بەرژەوەندییــە کەســییه کان، دیاردەیەکــی جیهانییــە و کەمتــر 
ــە  ــەو واڵتان ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــی زۆر هەی ــەاڵم جیاوازی ــوە نەنووســابێ. ب ــەی پێ ــەو پەتای ــە ئ واڵت هەی
ــەی  ــەم واڵتان ــەڵ ئ ــن لەگ ــوە دەگلێ ــی دەکــرێ و کەســانێکی تێ ــەک گەندەڵ ــە جێی ــۆق ل ــاق و ل ــە ت ک
ــە  ــە ب ــە واڵت ــە خــۆ و سیســتماتیک پــەرەی پــێ دەدرێ. ل ــی هــەر هەمــوو دەســەاڵت دەگرێت گەندەڵ
سەروســامانەکاندا ئــەو نەخۆشــییە هەڵــاڵی لــێ ســاز دەبــێ و کەســەکان دەبــێ نرخــی قورســی بــۆ 
بــدەن و بــە توندتریــن شــێوە ســزا دەدرێــن، لــەو واڵتانەشــدا کــە گەندەڵــی ڕەگــی داکوتــاوە و بۆتــە 
خــۆرە و، قوبحــی ئــەم تاوانــە گەورەیــە شــکاوە؛ زۆربــەی ئەوانــەی زیاتریــن گەندەڵییــان کــردوە، 
ــەم  ــی ئ ــەر بەرباڵوی ــەاڵم لەب ــرێ؛ ب ــە نێوخــۆ بگی ــێ کەســێکیش ل ــە دەرێ و ڕەنگ ب ــە واڵت دەچن ل
گەندەڵییــە لــە الیــەن بەشــی هــەرە زۆری بەرپرســان و کەســایەتییەکان وەک شــانۆیەک دادگایــەک 
دادەنێــن و لــە ئاکامــدا هیــچ ڕوو نــادا! گەندەڵیــی ماڵــی لــە واڵتــی ئێــران ســەرجەم جومگەکانــی 
دەســەاڵت و هەمــوو تــان و پــۆی ڕێژیمــی داگرتــوە و وەک نەخۆشــییەکی ئێپیدێمــی خوێنــی لەشــی 
کۆمەڵگــە و ئــەو نیزامــەی مژیــوە، ئەمــەش لــە کولتــووری سیاســی و هەاڵواردنــەکان هــەر لــە 
شۆڕشــی 1٣٥7ـــەوە دەســتی پێ کــردوە، ئــەو هەمــوو پــووڵ و پارەیــە لــە ئابوورییەکــی بەرهەڵــدای 
دەوڵەتــی و مفتــە بــە فرۆشــتنی نــەوت و وزە وەک گۆشــتی ســەر چەپــەری لێ هاتــوە و کەســیش 
نییــە پێشــی پێ بگــرێ؛ چونکــە هەمــوو دەســەاڵتداران تێــوەی گاون. بــە پێچەوانــەی قســەکانی 
خامنەیــی، ڕێبــەری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران کــە پێــی وایــە ئــەوە هەمــووی تەبلیغــات و 
بانگەشــەی دوژمنانــە و، ئــەو باســانە نابــێ زۆر شــەن و کــەو بکرێــن! چەنــد خاڵــی ســەرەکی لــەو 

پێوەندییــەدا بــاس دەکەیــن:
ــەدا،  ــەو پێوەندیی ــەر ل ــە دوو بەشــی خــودی و غەیرەخــودی، ه ــە ب ــف. دابەشــکردنی کۆمەڵگ ئەل
ــن  ــە گرینگتری ــک ل ــه وه . یەکێ ــی گرتۆت ــگای »پسپۆڕی«ـ ــزام« جێ ــە نی ــەی، »دەروەســتبوون ب پێوان
ســەرچاوەکانی گەندەڵیــی سیســتماتیک لــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــدا ئەوەیــە کــە تەنیــا ئــەو کەســانە 
ــێ و  ــە هەب ــە فکریی ــەو قوتابخان ــان ب ــاوەڕی تەواوی ــە ب ــن و لەســەر کورســیی دەســتەاڵتن ک خۆیی
بەڵێنــی بێ دەنگــی و پاراســتنیان پــێ بــدەن، ئەمــە مەڵەغانێکــی زۆر تیــژ بــوو کــە هەمــوو ســامانی 
فکــری، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و ئابووریــی واڵتــی پێکــەوە دروو و زۆرتریــن کەســی نەشــیاو و 
ناشایســتی بــە نــان و نەوایــەک گەیانــد. ئێســتا ئیــدی گەندەڵــی گەیوەتــە جێیــەک کــە لــە کۆمەڵگــەدا 
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کــەس بــاوەڕی بــە بەرپرســان نەمــاوە.

ــات،  ــۆڕی بەســەردا ه ــە ئاڵوگ ــران ک ــی ئێ ــەت دوای شۆڕشــی گەالن ــە تایب ــی واڵت ب ب. ئابووری
یەکــێ لــە ســەرچاوە ســەرەکییه کانی گەندەڵیی«سیستماتیکە«ـــە. 

یەکــەم، بــە پێــی توێژینــەوە جۆراوجــۆره کان، 70 هەتــا ٨0 لەســەدی بەرهەمــی پوختەنەکــراو  
»ناخالص«ـــی نێوخۆیــی لەژێــر دەســەاڵتی بەشــی دەوڵەتــی و دامــەزراوە حکوومه تییەکان دایــە، لــە 
الیەکــی تــر نزیــک بــە 70%ی بوودجــەی گشــتیی واڵت تایبــەت بــە کۆمپانیــا دەوڵەتییەکانــە. خاوەنــدار 
و دەســەاڵتدارانی شــادزی ئــەو واڵتــە پــڕ کێشــە و هــەژار و گرانییــە کــە حاکمــی بێ ئەمــا و ئــەوالی 
ئابووریــی ئــەو واڵتــەن، بــە لەدەســتدا بوونــی »واژۆ زێڕینــەکان« بــە دوور لــە هــەر چاودێرییــەک، 
چوارقوڕنــەی ئابووریــی واڵتیــان لەژێــر چاودێری دایــە. هــەر لــە هەنــاردە و هــاوردەوه  بگــرە هەتــا 
ــاوی  ــر ن ــەره کان لەژێ ــە بەرهەمهێن ــی کارگ ــه رزی بێ بەهــرە، خاوەندارەتی ــی و ق ــی یارمەت وەرگرتن

ســاختەی بــە تایبــەت )خصوصی(کردنــی کەرتــی ئابوورییــدا، داگیرکردنــی زەوی و زار و ... 

دووهــەم، هەنــاردەی نــەوت، وەک گرینگتریــن ســەرچاوەی داهــات و دابینکردنی پارە و بوودجەی 
ــە ڕاســتییدا چارەنووســی  ــەدا. ل ــەم واڵت ــە ل ــە ڕەگ و ڕیشــەكانی گەندەڵیی ــر ل ــی ت ــەت، یەکێک دەوڵ

میلیاردهــا دۆالر پشــکی هەنــاردەی نــەوت لــە دەســەاڵتی خــاوەن »واژۆ زێڕینەکان«دایــە.

ســێهەم، دامەزراوەكانــی نزیــک لــە دەوڵــەت و بــە تایبــەت کۆمپانیــا ئابوورییه کانــی ژێــر دەســەاڵتی 
ســپای پاســداران لــە شــاڕەگەکانی گەندەڵــی لــە ئێرانــن، هەمــوو لــە بیرمانــە کــە حەســەن ڕۆحانــی لــە 
کێبەرکــێ و بانگەشــەکانی هەڵبژاردنەکانــدا و  لەســەر ئــەو دامەزراوانــەی ســەر بــە ســپا کــە چاالکیی 
ئابــووری دەکــەن بــە ئاشــکرا گوتــی: »ئەگــەر  چــەک، پــارە، ڕۆژنامــە، ماڵپــەڕ و ڕیــکام هەمــووی 

لــە شــوێنێک کــۆ ببێتــەوە، هیــچ گومانتــان نەبــێ ئــەو جێیــە ســەرچاوەی گەندەڵییــە.« 

ج. حکوومەتــی قانــوون، دامەزراوەکانــی چاودێــری و کۆنتــرۆڵ و ڕاگەیاندنــی ئــازاد، لــە باشــترین 
نیــن و  ئامرازانــە  ئــەم  ئێرانــدا  ئیســامیی  لــە کۆمــاری  دانــی گەندەڵییــن.  لەقــاو  کەرەســەکانی 
نابیندرێــن. ڕێکخراوگەلــی وەک »دیــوان محاســبات کشــوری« و »ســازمان بازرســی کل کشــور« 
کــە بــە ڕواڵــەت ئەرکەکەیــان چاودێــری و بازڕەســیی داهــات و دەرکــەوت و دۆزینــەوەی گەندەڵیــی 
ئۆرگانــە دەوڵەتییەکانــه، هــەر بــە هێنــد وەرناگیرێــن و ناخوێندرێنــەوە. دەزگای قەزایــی بۆخۆیشــی 
کــە لــە نێــو گەندەڵییــدا نغــرۆ بــووە! لــە هەمــان کاتــدا کــە لــە ڕاگەیاندنــی ئازادیــش بتوانــێ بــەر بــەو 

گەندەڵییانــە بگــرێ و لێیــان لەهەڵــاڵ بــدا هیــچ هەواڵێــک نییــە.
لــە دوا ڕاپۆرتــی ڕێکخــراوی ناســراو بــە »شــەفافیەتی نێونەتەوەیی«ـــدا کــە ژانویــەی 2017 بــاڵو 
بــۆوە، ئێــران لــە بــواری گەندەڵییــدا لــە نێــو 17٨ واڵت کــە توێژینەوەکەیــان لەســەر کرابــوو لــە پلــەی 
1٣1ـــدا جێــی گرتــوە. بەشــی هــەرە زۆری ئــەو نەهامەتییــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران وەک هەژاری 

هــەر ئیــی ئــەو گــورزە کاریگه رانــەی گەندەڵیــی سیســتماتیکە کــە لــه  ئابووریــی واڵت دراوە. 



کۆنگرەی حەڤدە

560

پرسی نەتەوەکان لە ئێران و مافەکانیان لە نیزامی کۆماری ئیسالمییدا
ئێــران واڵتێکــی فــرە نەتەوەیــە و زۆربــەی نەتــەوە زوڵم لێکراوەکانــی ئــەم واڵتــە بــە تایبــەت کــورد، 
ــە ناوچــە ســنوورییەکانی ئێــران هەڵکەوتــوون و بــە هــۆی سیاســەتی بــە  بەلــووچ و عەرەبــەکان ل
ئەمنیەتــی کردنــی ئــەم ناوچانــە و هەاڵواردنــی سیســتماتیک، لــە دواکەوتوویــی و بێ بەشــی لــە 

مافەکانــی دان ڕاگیــراون.
لــە مێــژووی هاوچەرخــی ئێرانــدا و لەگــەڵ دامەزرانــی دەوڵەت_نەتــەوە لەســەر دەســتی ڕەزاخــان، 
ــوو  ــرد و هەم ــەوە نافارســەکان دەســتی پێ ک ــە ســەرکوتی نەت سیاســەتی یەکدەســتکردنی واڵت ب
شــۆڕش و نافەرمانییە مەدەنییەکانی ئەم نەتەوانە بە توندی قەاڵچۆ کران. ئەم ڕەوتە سیســتماتیکە 
ــدا درێــژەی  ــە شــێوەی زبــر و نەرمــی خۆی ــە ســەردەمی دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری ئیســامییدا ل ل
ــەت کــە  ــە تایب ــووە؛ ب ــر ب ــر و پاشخســتنەکان زیات ــەکان زەقت ــە کــە هەاڵواردن ــەو جیاوازیی ــووە، ب ب
خەڵکــی کوردســتان و بەلووچســتان و ناوچــە عەرەبییەکانــی ئێــران بــە هــۆی _کــەم و زۆر_ســوننی 
بوونیــان پتــر کەوتنــە بــەر تیغــی ســەرکوت. بــەاڵم ســەرەڕای چــوار دەیــە بەردەوامیــی سیاســەتی 
ــە گەشــە بــووە. بــە  حاشــا و زەبروزەنــگ ڕەوتــی شوناســخوازیی ئــەم نەتەوانــە بــەردەوام ڕوو ل
واتایەکــی دی ئەمڕۆکــە بزووتنــەوەی شوناســخوازی لــە ڕەهەنــدە بەربــاڵو و جۆراوجۆرەکانــی 
خۆیــدا کێشــەی ســەرەکیی نیزامــی سیاســیی کۆمــاری ئیســامییە. کێشــەیەک کــە نــە بــە ئێعــدام، نــە 
بــە کوشــتوبڕ و نــە بــە پڕکــردن و توندکردنــی گرتووخانــەکان لــە الوانــی شوناســخواز نەی توانیــوە 

چارەســەری بــکا.
ــەاڵواردن  ــای ه ــەوە شــوناس خوازەکان لەســەر بنەم ــدا نەت ــە کاتێک ــران ل ــاری ئیســامیی ئێ کۆم
ــاوازەکان  ــوورە جی ــان و کولت ــە زم ــێ و شــیر ل ــدا دادەماڵ ــی واڵت ــە بەشــداریی سیاســی و ئیداری ل
دەســوێ، کــە هاوتەریــب پرســی نەتەوەخــوازی _کــە لــە جێــدا واڵم دانــەوە بــە سیاســەتی تواندنــەوە 
ــە مافــە بنەڕەتییــەکان بــە هــۆی دەســەاڵتی ناوەندییــە_ و پرســی مافخــوازی بــە  و بێ بەشــبوون ل
ــە گەشــە و  ــەدا ڕوو ل ــەم نەتەوان ــو ئ ــە نێ ــی مــرۆڤ ل ــی ماف ــە بەڵگەنامــە جیهانییەکان پشتبەســتن ب

ــە.  بنداکوتان
ــاری مافخــوازی و دابەشــکردنی دەســەاڵتە سیاســی  ــە گوت ــن ک ــە ئێســتادا دەبینی ــەم ڕووەوە ل ل
و ئیدارییــەکان بەســەر ئیتنیــک و جۆراوجۆرییەکانــی واڵت لــە ئێرانــی داهاتــوودا خەریکــە هەمــوو 
جومگەکانی کۆمەڵگە لە بەشــە سیاســی و مەدەنییەکەی دەگرێتەوە و تەنانەت لەنێو ئۆپۆزیســیۆنی 
کۆمــاری ئیسامییشــدا دەبێتــە بنەمــا و بنەڕەتێــک بــۆ دروســت بوونی بــەرە و هاوپێوەندیــی سیاســی.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە مانیفێســتەکەی لەســەر مافــی نەتەوایەتــی دانــدراوە، پتــر لــە 
ــۆ دەدا و  ــی ب ــات دەکا و خوێن ــدا خەب ــە ئێران ــورد ل ــی ک ــە نەتەوایەتییەکان ــاو ماف ــە پێن ــە ل 7 دەیەی
ــی  ــە. حیزب ــدا هەی ــە خۆبەڕێوەبەریی ــاوازدا ل ــە دوو قۆناغــی جی ــی سەرکەوتووشــی ل دوو ئەزموون
ئێمــە ئەگەرچــی لــە زۆر بڕگــەی ئــەم مێــژووەدا تەنیــا بــووە، بــەاڵم ئێســتا بــە گەشــبینییەوە چــاو لــە 
پەرەســەندنی پرســی شــوناس خوازی لــە نێــو نەتەوەکانــی دیکــەی ئێرانــدا دەکا و پێــی وایــە هەتــا 

پرســی نەتەوایەتــی لــە ئێــران چارەســەر نەکــرێ، ئــەم واڵتــە ســەقامگیری بــە خۆیــەوە نابینــێ.
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کۆماری ئیسالمی و پرسی مافی مرۆڤ
لە ماوەی چل ســاڵ دەســەاڵتی کۆماری ئیســامییدا دوو ســاڵی لێ دەرچێ، هەموو ســاڵێ کۆڕی 
گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ڕێژیمــی تارانی له ســه ر پێشــێلکردنی سیســتماتیکی مافی 
مــرۆڤ مەحکــووم کــردوە و بڕیارنامــەی لــەدژی دەرکــردوە. ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
هەروەهــا لــە ڕێگــەی کۆمیســیۆن و شــۆڕای مافــی مرۆڤــەوە تــا ئێســتا شــەش ڕێپۆرتێــری تایبەتیــی 
بــۆ پرســی مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران دیــاری کــردوە و ئەگەرچــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران هاوکاریــی 
هیــچ کام لەوانــی نەکــردوە، بــەاڵم ئەمــە خــۆی نیشــانەی ســەرنجی کۆمەڵگــەی جیهانــی لــە هەمبــەر 

پێشــێلکرانی مافــی مــرۆڤ لــە ئێرانــی بن دەســتی کۆمــاری ئیســامیی دایه .
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بەشــێوەیەکی زۆر تونــد و زاڵمانــە بــەدژی مــاف و ئازادییــە مەدەنــی 
کارنامەیەکــی  و،  ئێــران چووەتــە ســەنگەر  تاکەکەســییه كانی خەڵکانــی  بەکۆمــەڵ و  ئایینییــه   و 
ڕەش و پــڕ لــە تێــرۆری جیابیرانــی سیاســی، ســەرکوتی مــاف و ناڕەزایەتییەکانــی چیــن و توێــژە 

ــردوە. ــار ک ــی تۆم ــەی ئێران ــی کۆمەڵگ جۆراوجۆرەکان
لــە کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا ڕێــز لــە ژیــان و گیانــی مــرۆڤ ناگیــرێ و ئــەم ڕێژیمــە بــە پێــی 
حەشــیمەت پلــەی یەکەمــی ئێعدامــی لــە دنیــادا هەیــە. بیرکردنــەوەی جیــاواز و ناڕەزایەتــی دەربڕیــن 
تاوانــی ئەمنیەتیــی دەدرێتــە پــاڵ و زیندانەکانــی واڵت پــڕن لــە کەســانی جیابیــر و مافویســت و 
ئازادیخــواز. مافــی نەتــەوە غەیرەفارســەکان و کەمایەتییــە ئایینــی و مه زهه بییــەکان نــەک هــه ر بــە 
ڕەســمی ناناســرێن، بەڵکــوو سیســتماتیک پێشــێل دەکرێــن و ئــەم ڕەوتــی هــەاڵواردن و زەوتکردنــە، 

قانوونمەندیــش کــراوە. 
ــی هه مــوو  ــەر مــاف و ئازادییەکان ــە هەمب ــاری ئیســامی ل ــاری کۆم ــد سیاســەت و ڕەفت هه رچه ن
ــە  ــرە. ل ــە کوردســتان زۆر جیاوازت ــە ل ــەم بابەت ــەاڵم ئ ــاڕه وا و دژی ئینســانییە، ب ــران ن ــی ئێ خەڵک
کوردســتان بەهــۆی ڕوانگــەی ئەمنیەتییــه وه  ســەرکوتی ئازادییــەکان زیاتــر و پێشــێل کردنی مافــی 
مــرۆڤ چەنــد قــات زیاتــرە. النی کــەم لــە دوو-ســێ دەیــەی ڕابــردوودا زۆرتریــن ئێعدامــی سیاســی 
لــە نەتــەوەی کــورد کــراوە، کۆنتریــن زیندانییــە سیاســییەکان لــە مێــژووی دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری 
ــە ئێــران کــە  ئیســامییدا کــورد و ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــن، کۆنتریــن زیندانیــی سیاســیی ژن ل

ســزای زیندانیــی تاهەتایــی بەســەردا ســەپاوە، هــەر کــوردە.
هــه اڵواردن ته نانــه ت لــه  شــێوەی هه ڵســوکه وتی ده زگای قه زایــی کۆمــاری ئیســامی له گــه ڵ 
زیندانییانــی سیاســی  و چاالکانــی مەدەنیــی کــورد و پێشــێل کردنی سیســتماتیکی مافــی مرۆڤــی 
کــورد لــه  ئێرانیشــدا شــتێکی تــازە نییــە کــە پێویســتیی بــە ئامــاژە و لێکدانــەوە هەبــێ. وه ک چــۆن بــۆ 
تاوانــی! وه ک یــه ک ســزای وه ک یــه ک نییــه  و چاالکانــی سیاســی  و مه ده نیــی کــورد لــه  ســه پاندنی 
مــاوه ی  زینــدان  و دوورخرانــه وه   و بێ به شــی  لــه  مافــه کان لــه  زیندانــدا پشــکی شــێریان پــێ ده بــڕێ.
پێشــێل کردنی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتان لــە زۆر ڕەهەنــدی دیکــەدا کــە پێوەندیــی بــە پرســی 
بــە زمانــی کــوردی ســەرەڕای داوای  تــۆخ و بەرچــاوە. خوێنــدن  شوناســی کــوردەوە هەیــە، 
بەردەوامــی خەڵــک ئێســتاش وەک مافێکــی بنەڕەتــی لــە خەڵکــی کوردســتان زەوت کــراوە، چاالکیــی 
ڕێکخــراوە مەدەنــی و ژینگەپارێزییــەکان لــەو بەســتێنەدا کــە پرســی شــوناس خوازی بگرێتــەوە 
بەربەســتی زۆری دەخرێتــە بــەردەم و بــەرەوڕووی قه ده غه كــران دەبێتــەوە. لــە کوردســتان بــه  
ــه ی به ســه ریدا زاڵ کــراوه ، سروشــتی هــه ر چه شــنه  مافخوازییه کیــش  ــه و که شــه  ئه منیه تیی هــۆی ئ
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بــه  حــەزی دەســەاڵتی ناوه نــدی ده گــۆڕدرێ و ڕۆژنامه نووســانی ڕه خنه گــر، چاالکانــی مافخــوازی 
په روه نــده ی  یه کدابــه دوو  کــورد  مه ده نیــی  به هه ڵوێســت  و چاالکانــی  ژینگه پارێزانــی  کرێــکاری، 
ــان به ســه ردا ده ســه پێ. ــی درێژخایه نی ــۆ دروســت ده کــرێ  و ســزای قورســی زیندان ــان ب ئه منیه تیی

ــە مافــی مرۆڤــەوە  ــە الیــەن ناوەندەکانــی داکۆکــی ل ــد ئامارێکــدا بخشــێنین کــە ل ــا چــاو بــە چەن ب
ــەوە: ــان کردوەت ــران کۆی ــە کوردســتانی ئێ ــرۆڤ ل ــی م ــی پێشــێل کرانی ماف ــد حاڵەتێک لەســەر چەن

کۆڵبەرکــوژی و ســەرکوت و کوشــتاری خەڵکــی کاســبکاری ناوچــە ســنوورییەکان دیــاردەی 
بەرچــاوی پێشــێل کردنی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتانن، لــە ســەرەتای ســاڵی 1٣٩٥ـــی هەتاوییــەوە 
تــا ئێســتا )کۆتایــی پاییــزی 1٣٩7( 4٦0 کۆڵبــەر و کاســبکاری کــورد بــە هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی 
هێــزە چەکدارەکانــی کۆمــاری ئیســامی، تەقینــەوەی میــن، هەڵدێــران لــە بەرزایــی لــە ســۆنگەی 
ڕاوەدوونــان و هەروەهــا ڕەق هەاڵتــن لــە ســەرما ن لــە ســۆنگەی ڕێگەگرتــن لێیــان، گیانیان لەدەســت 
داوە و برینــدار بــوون. وردەکارییــەکان دەری دەخــەن کــە لــەو  4٦0  قوربانییــە 207 کەســیان 

ــدار بــوون. ــان لەدەســت داوە 2٥٣ کەسیشــیان برین کــوژراون و گیانی
لــە مــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا ٩٥٥ کــەس لــە خەڵکــی ئاســایی و چاالکانــی مەدەنــی و سیاســی لــە 
الیــەن دەزگا ئەمنیەتییەکانــەوە بــە تۆمەتــی چاالکیــی ئەمنیەتــی و سیاســی لــەدژی کۆماری ئیســامی 
و بەرژەوەندییەکانــی ئــەو ڕێژیمــە گیــراون. لــەو ٩٥٥ کەســە النی کــەم 2٥0 کەســیان دادگایــی كراون 
و ســزای لــە ســێ مانگــه وه  تــا ٣0 ســاڵ )زیاتــر لــە هــەزار و یــەک ســاڵ( زیندانیان بەســەردا ســەپاوە. 
ــی ئۆپۆزیســیۆن  ــە کوردییەکان ــی حیزب ــی ئەندامەتی ــە تۆمەت ــش ب ــراوی کوردی ــا 11 بەندک هەروەه
ســزای لەســێدارە دانیــان بەســەردا ســەپاوە و 1٨ بەندکــراوی کوردیــش لەژێــر ئەشــکەنجەدا یــان بــە 

شــێوەی گومانــاوی لــە گرتووخانەکانــی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــدا گیانیــان لــێ ئەســتێندراوە.
هــەر لــە مــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا النی کــەم 174 کــەس لــە کوردســتان لەســێدارە دراون، کــە  بــه 
 پێــی ڕێــژه ی حه شــیمه تی کــورد لــه  ئێــران و ئامــاری ئێعدامــه کان لــه م واڵتــه ، لــه و بواره شــدا کــورد 
هــه ر به شــی شــێری به رکەو تــوە . هەروەهــا لــە مــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا زیاتــر لــە 1٩0 کــەس 
ــاو و  ــی کوردســتان ن ــی ڕۆژهەاڵت ــی مرۆڤ ــدی ماف ــە ناوەن ــن ک ــەوەی می ــی تەقین ــە قوربانی بوونەت
شوناســی 10٨ کــەس لەوانــی ئاشــکرا کــردوە کــە 22 کەســیان کــوژراون و ٨٦ کەسیشــیان برینــدار 

بــوون.
ئــەو چەنــد ئامــارەی ســەرەوە لــە تەنیشــت ســەدان نموونــەی دی لــە پێشــێل کرانی مافــی کرێــکاران، 
ژنــان، مامۆســتایان و چیــن و توێژەکانــی دیکــەی کۆمــەڵ پێمــان دەڵێــن کــە لــە کوردســتان چ 

ڕادەبــرێ!
ڕاســتییه كه ی ئەوەیــە ئەگەرچــی ڕوانینێکــی ناوەندگــەرا بــە نیســبەت پێشــێل کرانی مافــی مــرۆڤ 
لــە کوردســتان هەیــە و ئــەم دووچاوگــی و هەاڵواردنــە لــە ڕووماڵــی حاڵەتەکانــی پێشــێل کرانی 
ــد و ڕێکخــراوە سەرانســەرییەکانی چــاالک  ــا و ناوەن ــەن میدی ــە الی ــە کوردســتان ل ــی مــرۆڤ ل ماف
لــەو بەســتێنەدا زۆر بەرچــاوە، بــه اڵم کــورد بــۆ خــۆی و حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی وەک 
پێویســت نەیان توانیــوە لــە مێکانیزمــە نێونەتەوەییەکانــی پێوەندیــدار بــە مافــی مــرۆڤ بــە قازانجــی 
ــە پێشــێل کردنی مافەکانــی کەلــک وەربگــرن. جێــگای داخ ئه وه یــه  کــه   پرســی کــورد و ڕێگەگرتــن ل
میدیاکانــی ئۆپۆزیســیۆنی سه رانســه رییش بــه  پێــی پێویســت گرینگــی نــاده ن بــه  پیشــێل کرانی 
ــه   ــه  واڵت ــه  ســه ر ب ــەش ک ــا زەبەالحان ــد و میدی ــه و ناوه ن ــه ت ئ ــه  کوردســتاندا. ته نان ــی مــرۆڤ ل ماف
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زل هێزه کانــن و  لــه  الیــه ن فارس زمانه کانــه وه  ئیــداره  ده کرێــن، ئــه و گرنگییــه ی کــه  بــه  پێشــێل کرانی 
مافــی مــرۆڤ لــه  تــاران و شــاره کانی دیکــه ی ده ده ن بــه  پیشــێل کرانی مافــی مــرۆڤ لــه  کوردســتانی 

نــاده ن.
پەســەندکراو و کۆنڤانســیۆنەکانی و هەروەهــا  یەکگرتــووەکان و  نەتــەوە  دیــارە ڕێکخــراوی 
ئــۆرگان و دامەزراوەکانــی ســه ر بــەم ڕێکخــراوە؛ وەک شــۆڕای مافــی مــرۆڤ دەتوانــن دەرفەتــی 
بــاش بــۆ جوواڵندنــی دۆســیەی کــورد و ڕاکێشــانی پشــتیوانیی گشــتی بــۆ دۆزەکەمــان پێــک بێنــن. 

ــن. ــۆ تەرخــان بکەی ــر کات و وزەی ب ــدا زیات ــی داهاتوومان ــە بەرنامــەی کاری ــێ ل ــه  دەب بۆی

کۆمەڵگە و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان
 هــەر لــە ســەرەتای بــه  دەســەاڵت گه یشــتنی كۆمــاری ئیســامیی ڕا تاكــوو ئێســتا توێــژەرە 
ئێــران  لــە  دەروەســتەكان  ئیدارییــە  بەرپرســە  و  كۆمەڵنــاس  و  دەرووننــاس  كۆمەاڵیەتییــەكان، 
بــەردەوام ســەرهەڵدان و پەرەســەندنی دیــاردە كۆمەاڵیەتییەكانیــان وەبیــر بەرپرســان و دامــودەزگا 
ــە  ــەو دیاردان ــی ئ ــە ئاســەوارە زیانبارەكان ــان ل ــەوە و ئەوانی ــدار هێناوەت ــی پێوەندی حكوومه تییەكان

ــەوە. ــا كردۆت وری
بــەاڵم ئەگــەر لــە الیــەک كێشــە و  بابەتــە سیاســییەكان بــە قورســایی زیاتــرەوە، ســێبەریان 
خســتۆتە ســەر كێشــە كۆمەاڵیەتییــەكان و لــەم ســۆنگەیەوە دیــاردە و خەســارە كۆمەاڵیەتییــەكان 
بــەردەوام پشــتگوێ خــراون، بــەاڵم حاشــاکردنی کاربەدەســتان و شــاردنەوەی ڕاســتییەکان و 
نەبوونــی ئامارێكــی ورد و دەقیقیــش الیەنێکــی دیکــەی ئــەم واقعــەن کــە ئێســتا بەرۆکــی کۆمەڵگــەی 

ــوە. ئێرانــی گرت
ئاشــکرایە کــە خه ســاره  کۆمه اڵیه تییــه کان لــه  ئێــران زۆر و جۆراوجــۆرن، بــه اڵم ده کــرێ لــه  چه نــد 
به شــی گرینگــدا پۆلێنیــان بکه یــن، وه ک: بــێ کاری، هــه ژاری، تــه اڵق، ئێعتیــاد بــه  مــادده  هۆشــبه ره کان، 
قه تــڵ، توندوتیــژی، تاوانــکاری، له ش فرۆشــی و الدانــه  جنســییه کان، خۆکــوژی و په راوێزنشــینی و 

قه یرانه کانــی ژینگــه  و هتــد.
نیــوە ڕەســمییەکان  ئامــارە ڕەســمی و  بــە  ئــەم خەســارانە پشــت  بــاس لەســەر  بــۆ  ئەگــەر 
ببەســتین، بۆمــان دەردەکــەوێ كــە تەمەنــی تووشــبوون بــە مــاددە هۆشــبەرەکان بــۆ خــوار 12 
ســاڵ دابەزیــوە و ئــەو دیاردەیــە خەریكــە لــە قوتابخانەكانیشــدا پــەرە دەســتێنێ، هەروەهــا بــە 
پێــی ئامــارە ناڕەســمییەکان ٨ تــا 10 میلیــۆن كــەس لــە ئێــران _بــە شــێوەی دایــم یــان جاروبــار_ 
مــاددەی هۆشــبەر بــەكار دێنــن و لــە ســۆنگەی پەرەســەندنی دیــاردەی ئێعتیــاد و بێ كارییــەوە 
ئامــاری تــەاڵق بــەردەوام ڕوو لــە هەڵکشــانە و تەمەنــی لەش فرۆشــی بــۆ خــوار 14 ســاڵ دابەزیــوە. 
کارەســاتەکە زیاتــر لەوەدایــە كــە بەشــی زۆری ژنــە له شفرۆشــه كان خوێنــدەوار و خــاوەن مێــرد 
و منداڵــن. ئامــارەکان دەڵێــن ئێســتا 1٥ میلیــۆن پەروەنــدەی قەزایــی لــە دادگاكانــی ئێــران كــراوەن. 
ــە  ــم نایشــارنەوە کــە ل ــدان دان. کاربەدەســتانی ڕێژی ــە زین ــە 220 هــەزار کــەس ل ــر ل هه میشــه  زیات
دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتییەوە حەشــیمەتی ئێــران 2 بەرانبــەر بــووە، بــەاڵم ئەژمــاری 

زیندانییەكانــی ئێــران بووەتــە 10 بەرامبــەر و تەنانــەت زیاتریــش.
1٨ میلیــۆن پەراوێزنشــین، 2 میلیــۆن  و ٦00 هــەزار ژنــی سەرپەرســتی بنەماڵــە، ٣0 هــەزار 
ــی  ــه 2000 كوشــتنی به ئه نقه ســت  و 1٣00 حاڵه ت ــر ل ــه  ســاڵدا، زیات كــوژراوی ڕووداوی هاتوچــۆ ل
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ــە ســاڵدا، هەبوونــی 21 میلیــۆن بێ ســەواد و کەم ســەواد،  ــان ل ــۆ ســه ر کچــان  و ژن ده ســتدرێژی ب
په ره ســه ندنی خۆکــوژی، خەمۆکــی و لەزیــاد بوونــی دیــاردەی فرۆشــتنی ئه ندامانــی لــه ش لــە ڕووی 
ناچــاری و بێ دەرەتانــی، چه نــد دیمه نێکــی ڕوخســاری كۆمەڵگــەی ئێرانــی ئه مــڕۆن. بارودۆخــی 

ژنــان و الوان و خوێنــدکاران وەک ســێ توێــژی ســەرەکیی کۆمــەڵ بــە نموونــە دێنینــەوە:
بارودۆخــی ژنــان لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا بــە هــۆی سیاســەتی دژەژنــی کۆمــاری ئیســامی لــە 
ڕووی مافەکانیانــەوە گۆڕانێکــی ئەوتــۆی به ســه ردا نەهاتــوە .ســەرەڕای گەشــەی زۆری ژنــان لــە 
ڕووی خوێنــدەواری و هەڵســووڕانیان لــە مەیدانــی چاالکییــە جۆراوجۆرەکانــی کۆمەاڵیەتییــدا، بــەاڵم 
دیســان ژنــان قوربانیــی ڕوانگــەی ئیدئۆلۆژیکــی و پــڕ هەاڵواردنــی نیزامــی سیاســیی دەســەاڵتن و 
مافــە سیاســی و مەدەنــی و ڕەگەزییەکانیــان سیســتماتیک پێشــێل دەکرێــن. هەتــا ئێســتاش ڕێــژەی 
ــەم  ــەی دەســەاڵتداریی ئ ــاوەی چــوار دەی ــە م ــە ســەدی ٥ و ل ــران نەگەیوەت ــی ئێ ــە پارلمان ــان ل ژن
ڕێژیمــەدا تەنیــا یــەک ژن توانیویەتــی بــۆ ماوەیــەک لــە کابینــەی حکوومەتــدا ببــێ بــە وەزیــر. ئێــران 
لــە نێــو 144 واڵتــی دنیــادا لــە ڕووی جیاوازیــی ڕەگەزییــه وه  لــە پلــەی 140دایــە. ڕادەی بەشــداریی 
سیاســیی ژنــان لــە ئێــران کەمتــر لــە ســەدی 7 و ڕادەی بەشــداریی ئابووریــی ژنانیــش لــە ســەدی 1٥ 
تێ نەپەڕیــوە. قەیرانــی نێوخۆیــی، بــە تایبــەت قەیرانــی ئابــووری و بــێ کاری شــوێنی زۆری لەســەر 
بارودۆخــی گشــتیی ژنــان دانــاوە و بووەتــە هــۆی ئــەوەی خەســارە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە نێــو ژنانــدا 

پــەرە بســتێنن.
ــان پشــت  ــەوەی ژن ــە هــۆی ئ ــع نەبووەت ــان وەک دۆخ و واق ــی ژن ــی و بەش مەینەتی ــەاڵم بێ ماف ب
لــە خەبــات و تێکۆشــان بکــەن و بــە تایبــەت دەبینیــن لــە بەســتێنی مەدەنییــدا ژنــان لــە کوردســتان و 
ئێــران هەڵســووڕ و ئامــادەی مەیدانــن و تەنانــەت لــە زۆر بــواردا ڕچەشــکێن و لــە ڕيــزی پێشــەوەی 

ئــەم بزووتنــەوە و ناڕەزایەتییانــەن کــە لــەدژی دەســەاڵت وەڕێ دەخرێــن.
ــە بەشــداریی  ــەاڵم بەشــیان ل ــن، ب ــک دێن ــە چــواری حەشــیمەتی واڵت پێ ــەک ل ــران ی ــە ئێ الوان ل
سیاســی و ئابووریــی واڵتــدا لەوپــەڕی الوازیــی خۆی دایــە. قەیرانــە ئابوورییــه كان و خەســارە 
ــان بــۆ  کۆمەاڵیەتییــەکان کاریگەریــی ڕاســتەوخۆیان لەســەر بارودۆخــی ئێســتای الوان و ڕوانگەی
داهاتــوو دانــاوە و پەرەیــان بــە بــێ کاری، بێ هیوایــی و خەمۆکــی لــە نێــو الوانــدا داوە و ئەوانیــان 

ــردوە. ــاددەی هۆشــبەر ک ــە م ــوون ب ــک خەســاری وەک گیرۆدەب تووشــی کۆمەڵێ
لــەو بارودۆخــەدا دەبینیــن کــە دامــەزران و دەسخســتنی کار خەونــی گــەورەی زۆرینــەی هــەرە 
زۆری الوانــە، پێکەوەنانــی ژیانــی هاوبــەش بــۆ الوان دژوارتــر لــە هەمــوو کاتێکــە، مەیلــی ڕاکــردن 
لــە ئێــران لــە نێــو الوانــدا )ئەگــەر دەرەتــان هەبــێ و بــوار بڕه خســێ( حــەز و خواســتێکی به ربــاڵوە 
و ئــەم بارودۆخــە بــۆ الوانــی کــورد چەنــد قــات لــە الوانــی بەشــەکانی دیکــەی ئێــران بەرچاوتــرە. 
بــێ کاری لــە کوردســتان کــە چەنــد قاتــی ناوچەکانــی دیکــەی ئێرانــە بووەتــە هــۆی ئــەوەی الوانــی 
کــورد _تەنانــەت بــە بڕوانامــەی لیســانس و فەوقەلیسانسیشــه وه _ ڕوو لــە زۆر کاری بــە نــاو کاری 

وەک کۆڵبــەری بکــەن و گیانیــان لــە پێنــاو دابینکردنــی پــارووە نانێــک دابنێــن. 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا هەوڵــی داوە و بەرنامــەی بــۆ ئــەوە 
ــی، خۆشــبژیوی، دێموکراســی، پێشــکەوتن و دڵخۆشــی  ــی مرۆی ــازادی، کەرامەت ــی ئ ــاوە خەون دان
لــە الوان بســتێنێ و نیزامــی پەروەردەییشــی بــۆ بارهێنانــی وەچــە لــە دوای وەچــە؛ بــۆ پاراســتنی 
ــدا  ــو الوان ــە نێ ــاری ل ــن کڕی ــک کــە کەمتری ــووە، هــەوڵ و پانێ ــی ب ــە ئیدئۆلۆژیکییەکان بەرژەوەندیی
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ــی سیاســی و  ــە نیزام ــەکان ل ــەرە پێشــەوەی ناڕازیی ــزی ه ــە ڕی ــەدا الوان ل ــە ئەمڕۆک ــووە و ل هه ب
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیین.

خوێنــدکاران توێــژی گرینگــی دیکــەی کۆمەڵگــەن. ده زانیــن کــە لــه  هەمــوو مــاوه ی ده ســه اڵتداریی 
کۆمــاری ئیســامییدا، زانســتگە مه یدانــی تاقی کردنــه وه ی سیاســه تی جۆراوجــۆری ڕێژیــم بــووه  بــۆ 
ده ســته مۆکردنی خوێندکاران و لێســەندنەوەی ڕۆحی ڕه خنه گری و پرســیارخولقێنیی خوێندکاران؛ 
دامه زراندنــی  »هەڵبــژاردن«،  هــه اڵواردن  سیســتمی  ڕه چاوکردنــی  فەرهەنگــی،  وه ک شۆڕشــی 
دامــه زراوه ی جۆاروجــۆر بــه  مه به ســتی گۆشــکردنی خوێنــدکاران بــه  بنه مــا فکرییه کانــی ڕێژیــم 
وه ک دامــه زراوه ی نوێنه رایه تیــی وه لــی فه قیهـــ لــه  زانکــۆ، پاســەوانی، به ســیجی خوێنــدکاری و 
و  زانســتگەکان  به ڕێوه به ریــی  سیســتمی  لــه   ده وڵــه ت  به ربــاڵوی  ده ســتێوه ردانی  هه روه هــا 
ته نانــه ت گۆڕانــکاری لــه  مــادده  ده رســییه کانی زانســتگە بــه  تایبــه ت لــه  زانســته  مرۆییه کانــدا و لــه  
په نــای ئه وانه شــدا به رگرتــن لــه  هــه ر چه شــنه  ڕێکخســتنێکی خۆڕســک و ســه ربه خۆ لــه  الیــه ن 

خوێندکارانــه وه  و ...
ــا زانســتگە  ــه  ته نی ــن ن ــه و ســااڵنه دا، ده بینی ــاری ئیســامی ل ــه ی کۆم ــه و هه واڵن ــوو ئ ــه ڵ هه م ده گ
ــه   ــه وه  بۆت ــه  پێچه وان ــم، به ڵکــوو ب ــی ڕێژی ــۆری و دژه ئازادی ــه  پاســاوده ری ده ســه اڵتی دیکتات نه بۆت
ــی  ــی ئه حزاب ــه  نه بوون ــدکاران ل ــە کــه  خوێن ــەو ڕادەی ــا ئ ــە ســه نگه رەکانی ئازادیخــوازی. ت ــک ل یەکێ

سیاســیی قانوونییــدا، نوێنه رایه تیــی خواســته کانی خه ڵکیــان که وتوەتــه  ســه ر شــان.
و  نه ته وه یــی  خاوه ن پرســێکی  کــورد  خوێندکارانــی  به ربه ســتانه ،  ئــه و  هه مــوو  ســه ره ڕای 
نیشــتمانیین و ڕه ســاله تی مێژوویــی خه ماڵندنــی به هــا نه ته وه یــی و نیشــتمانییه کانیان له ســه ر شــانه  
و ئەمــەش وای کــردوه  خوێنــدکاران لــه  ڕیــزی  پێشــه وه ی بزووتنــەوەی ئازادی خوازییــدا بــن. لەگــەڵ 
ئەوەشــدا چاوه ڕوانیــی زۆر زیاتــر لــه  خوێنــدکاران ده کــرێ و لــە هه لومه رجــی ئێســتادا ئاســتێک لــه  
پاســیڤیزم لــه  زانکۆکانــدا ده بینــرێ، کــه  ده کــرێ هۆکارگه لــی جۆراوجــۆری هه بــێ؛ وه ک ســه رکوت 
و زه بروزه نــگ، باڵکێشــانی جۆرێــک لــه  بێ هیوایــی به ســه ر که شــی سیاســی و کۆمه اڵیه تــی لــه  
ئێرانــدا، الوازیــی حــوزووری گوفتمانیــی حیزبــه  سیاســییه  کوردییــه کان و ســه ره نجام الوازیــی 

کولتــووری بــه  ڕێکخراوکردنــی چاالکییــه کان.

ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیی ئێران
ــی  ــە هۆیەکان ــک ل ــە یەکێ ــن ک ــەو باوەڕەی ــە سیاســییەکان لەســەر ئ ــز و الیەن ــە هێ ــە و زۆر ل ئێم
مانــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی ئــەو چــل ســاڵەدا، په ڕشــوباڵوی و 
نەبوونــی ئۆپۆزیســیۆنێکی یەکگرتــوو و بەهێــز لــەدژی کۆمــاری ئیســامییه . بەداخــەوە تــا ئێســتاش 
ئۆپۆزیســیۆنێکی کاریگــەر کــە بتوانــێ خەڵــک بــە دوای دروشــمەکانی خۆیــدا بێنێتــە مەیــدان، خــۆی 
ده رنه خســتوە تــا وەک ئاڵتێرناتیــوی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران حیســابی لەســەر بکــرێ. 
ئەگــەر گوشــاری کۆمــاری ئیســامی بــۆ وەدەرنــان و په رشــوباڵویی هێزەکانــی دژبــەر بــە یەکێــک 
لــە هۆیەکانــی الوازیــی ئــەو هێزانــە بێنینــە ئەژمــار، ئــەوە هۆیەکــی دیکــەی ئــەو الوازییــەش نەبوونــی 
ئەزموونــی بەیەکــەوە کارکــردن و الوازیــی فەرهەنگــی وێک هەڵکردنــە. بێجگــە لــەم هۆیانــەش، 
کۆمەڵێــک کێشــە و ناکۆکیــی فیکــری و سیاســی و ڕای جیــاواز چ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ خەبــات بەدژی 
ڕێژیــم و پرســە سیاســییەکانی ئەمــڕۆی ئێــران و چ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ سروشــت و ئەڵتەرناتیڤــی 
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ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی، بوونــە ڕێگــر بــۆ لێــک نزیک-بوونــه وه  و کارکردنــی بەیەکــەوە لــەدژی 
ڕێژیــم. دژبەرانــی ڕێژیــم لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران زۆر لــە یەکتــر دوورن و لەســەر ڕووخانــدن 
یــان گۆڕینــی ڕێژیمیــش بــە ســتراتێژیی جیــاواز کار دەکــەن کــە ئەمانــە بوونەتــە هۆی درێژەكێشــانی 
ــە مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــردوودا. لەالیەکــی دیکەشــەوە نەبوونــی  دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ل
ئۆپۆزیســیۆنێکی بەهێــز و یەک هەڵوێســت خەڵکــی ئێرانــی تووشــی نائومێــدی و سەرلێ شــێوان 
ــاری ئیســامیی  ــی ڕێژیمــی کۆم ــە دوای نەمان ــن ل ــک بزان ــا خەڵ ــرێ هەت ــەک نابین ــردوە و دڵنیایی ک

ئێــران چ جــۆرە دەوڵەتێــک لــە ئێرانــدا دادەمــەزرێ و داهاتــووی واڵت بــەرەو کــوێ دەچــێ.
لەم ســااڵنەی دواییدا، گوشــاری زۆری ڕێژیم بۆســەر خەڵک، قەیرانی ئابووری و چوونەســەرێی 
نرخــەکان، گرانــی و بــێ کاری، گوشــاری لــە ڕادەبــەدەری هێــزە ئەمنیەتــی و ئیتاعاتییــەکان بۆســەر 
هاتنــە  داخوازییەکانــی خەڵــک،  بــە ویســت و  ڕێژیــم  کاربەدەســتانی  چــاالکان، و اڵم نەدانــەوەی 
خــواری بایەخــی دراوی نیشــتمانی و درێــژەی سیاســەتی ســەرکوت، هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
لــە نێوخــۆی واڵتــدا وەزاڵــە هێنــاوە و ڕۆژانــە شــاهیدی دەربڕینــی ناڕەزایەتــی و خۆپیشــاندانی 
خەڵکییــن لــە نێوخــۆدا، کــە ئەمــە بەســتێنێکی گونجــاوی بــۆ ئۆپۆزیســیۆن ڕەخســاندوە. خەڵــک لــە 
نێوخــۆی واڵت خەریکــی خۆســازمان  دان و فۆرموولەکردنــی ویســت و داخوازییــە ســێنفییەکانیانن 
و، بــۆ دابینکردنــی مافەکانیــان دێنــە ســەر شــەقامەکان و زۆر جــار داخوازییــەکان گشــتگیر دەبــن و 

دروشــمی گــۆڕان و ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییش بــەرز دەکرێتــەوە.
ــۆی  ــه  ه ــە ئۆپۆزیســیۆن و بوون ــان داوە ب ــش هیوایەکی ــە دەرەوەی واڵتی ــەو خۆپیشــاندانانە، ل ئ
لێــک  نزیک بوونــەوەی بەشــێک لــە ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی کــە بــۆ یەک خســتنی هێزەکانیــان و بەخــۆدا 
چوونــەوە، لــە هەوڵــی ئامادەکردنــی پاتفۆرمێــک دان بــۆ داهاتــووی ئێــران. ئــەم جموجــۆڵ و بەخــۆدا 
ــی  ــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت، هەوڵ ــە ل ــی ئێم ــەوە. حیزب ــەک ئێمەشــی گرتۆت ــا ڕادەی ــە ت هاتنەوەی
داوە لەگــەڵ کەســایەتی و الیەنــە چــەپ و دێموکراتەکانــی ســەر بــە نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران 
بگاتــە لێک تێگەیشــتن و لــە ئاکامــی ئاڵوگــۆڕی بیــروڕادا توانیومانــە لەگــەڵ چەنــد الیەنێــک لــە دوو 
ــازادی  ــدا بــە ناوەکانــی »شــۆڕای دێموکراســی خوازانی ئێــران« و »هاوپێوەنــدی بــۆ ئ هاوپەیمانیی
و بەرابــەری لــە ئێــران« بگەینــە ڕێککەوتــن. دیــارە ئەگەرچــی ئــەو دوو هاوپەیمانییــە ناتوانــن ببنــە 
کۆکــەرەوەی هەمــوو الیەنــە دژبەرەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، بــەاڵم ئێمــە لەســەر 

ئــەو باوەڕەیــن کــە:
یەکەم، دەتوانین ببینه  پاڵپشتێک بۆ ئه وه ی ئەو دوو هاوپەیمانییە گەورەتر ببنەوە. 

دووهــەم، بزووتنــەوەی سیاســیی کوردســتان لــەو ڕێگایــەوە زووتــر و باشــتر دەتوانــێ ئاوێتــەی 
بزووتنــەوەی سیاســیی سەرانســەریی ئێــران بــێ و بەرچــاو ڕوونییمــان زیاتــر دەبــێ بــۆ داهاتــووی 

ئێرانــی دوای کۆمــاری ئیســامی.
ئێمــە پێمــان وایــە کــە هەلومەرجــی زاڵ بەســەر ئێرانــدا، بێزاریــی خەڵــک و گوشــاری دەرەکــی لــە 
بوارەکانــی سیاســی و ئابوورییــدا، بەســتێنی خەبــات دژی ڕێژیمــی خۆشــتر کــردوە و یەک خســتنی 
توانــاکان لەگــەڵ دژبەرانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و کەســانی ســێکۆالر و دێموکــرات کــە 
باوەڕیــان بــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد و گۆڕینــی ڕێژیــم و دامەزراندنــی حکوومەتێکــی 

دێموکراتیــک و فیــدراڵ هەیــە، بــە یەکێــک لــە ئەرکــەکان دەزانیــن.
لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانیــن بۆچوونــی خۆمــان لــە بــارەی دیالــۆگ لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆن بێنینــە 
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ــەڵ  ــورد لەگ ــی ک ــی گەل ــران و مافەکان ــووی ئێ ــۆگ و دانیشــتن لەســەر داهات ــە دیال ــاس. ئێم ــەر ب ب
ــەوە، کــە  ــە هاوپەیمانەتیی ــە دەچین ــز و الیەنان ــەو هێ ــەاڵم لەگــەڵ ئ ــەوە، ب ــچ الیەنێــک ڕەت ناکەین هی
باوەڕیــان بــە مافــە نەتەوایەتــی، سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــی خەڵکــی کوردســتان لــە 
چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکــرات و فیدراڵــدا هەبــێ و قەبووڵــی بکــەن کــە ئــەو مافانــە لــە یاســای 

ــن. ــدا بگونجێندرێ بنەڕەتیــی ئێران
ــن، کارکــردن و  ــوەی هەندەران ــر پەڕی ــی کۆمــاری ئیســامی زۆرت ــەوەی کــە دژبەران ــە هــۆی ئ ب
دیالــۆگ لەگــەڵ ئــەوان کردەییتــر و ئاســانترە و زۆربەیــان داوای ڕووخانــی ڕێژیــم دەکــەن و زۆر و 
کــەم پێگەیــان لــە نێــو خەڵکــی نێوخــۆی ئێرانــدا هەیــە. لەگــەڵ ئــەو بەشــەش لــە چاالکانــی نێوخــۆ کــە 
لەژێــر چاودێریــی حکوومــەت دان و زۆریــان باوەڕیــان بــە ڕووخانــی ڕێژیــم نییــە و پتــر باوەڕیــان 
بــە ئاڵوگــۆڕە تــا وەالنانــی ئــەو ڕێژیمــە، هەرچەنــد کارکــردن لەگــەڵ ئــەوان ســەختتر و زەحمەتتــرە 
و ئــەوان زۆرتــر ئەهلــی خۆپارێزییــن؛ هــەر بۆیــە لــەو بارەیــه وە بیروبۆچوونــەکان جیــاوازن و 
لێک تێگەیشــتنەکانمان لێــک دوورن. ئێمــە ده بــێ پشــتیوانی ئــەو بەشــە لــە چاالکانــی نێوخــۆی واڵت 
بیــن کــە باوەڕیــان بــە گۆڕانــی ڕێژیــم هەیــە بــەاڵم ناتوانــن زۆر خۆیــان دەرخــەن. ئێمــە پێویســتە 
هەوڵەکانمــان لــە نێوخــۆی واڵت چڕتــر بکەینــەوە و هــەر دوو بەشــی دەرەوە و نێوخــۆ بــە یەکــەوە 

گــرێ بدەیــن بــۆ ئــەوەی کاریگەریــی زۆرترمــان لەســەر گۆڕانکارییــەکان لــە ئێرانــدا هەبــێ.
هــەروەک لــە ســەرەتای ئــەم باســەدا ئاماژەمــان پــێ داوە، ئێمــە لەگــەڵ هەمــوو الیەنەکانی دژبەری 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، لەســەر مافەکانــی خەڵکــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، دیالــۆگ و 
دانیشــتن دەکەیــن، بــەاڵم تەنیــا لەگــەڵ ئــەو کەســایەتی و الیەنانــە دەچینــە بەرەیەکــی هاوبەشــەوە 
کــە باوەڕیــان بــە گۆڕانــی ڕێژیــم و دابینکردنــی مافەکانــی گەلــی کــورد و دامەزراندنــی حکوومەتێکــی 
دێموکراتیــک و فیــدراڵ هەبــێ؛ ئەگەرچــی مــەرج نییــە شــێوەی خەباتەکەمــان بــۆ گەیشــتن بــە 
مافەکانمــان وەک یــەک بــێ. بــۆ نموونــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زۆر الیــەن دیالــۆگ و دانوســتان 
بــە چارەســەرێک بــۆ پرســی کــورد دەزانــن و یــەک لــەوان حیزبی دێموکراتی کوردســتان، دانوســتان 
و وتووێــژ بــە ئامــراز و چارەســەرێک لــە چارەســەری پــرس و کێشــەکان دەزانــێ بــەاڵم ئــەوە بــەو 
مانایــە نییــە کــە ئــەو الیەنــەی کــە بــەرەی لەگــەڵ پێــک دێنیــن ئەویــش بــەو جــۆرە بیــر بکاتــەوە. هــەر 
بۆیــە پێویســتە لــە بەســتنی هاوپەیمانەتــی لەگــەڵ هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی، ئــەو خاڵــە لــە 
بەرچــاو بگریــن و بــە لــە بەرچــاو گرتنــی تایبەتمەندیــی کوردســتان بچینــە نێــو هاوپەیمانەتییــەکان 

و دەرگاکان لــە خۆمــان دانەخه یــن.

کوردستان و پرسی کورد
هەتــا ئێســتاش یەکێــک لــە پرســە گرنگه کانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت پرســی کــوردە کــە بــە 
و  تونــدڕەو  هێــزە  هەمــووە  ئــەو  نێــو  لــە  کوردســتان  خەڵکــی  ماوەتــەوە.  چارەســەرنەکراوی 
ــە  ــە دوور ل ــەک ب ــە و وەک نەتەوەی ــی ناوچەک ــەی ئاڵۆزییەکان ــو جەرگ ــە نێ بناژۆخــوازەدا کەوتۆت
شــەڕی ئایینــی و فیرقه یــی، بــۆ دەســتەبەر کردنــی مافــە ڕەواکانی و وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوایەتی 

و ئازادییــە سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــی تــێ دەکۆشــێ.
ئاشــکرایە کــە لــە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا شــۆڤێنیزمی ئێرانــی، تــورک و عەرەب هەمــوو هەوڵێکیان 
خســتۆتە گــەڕ بــۆ داماڵینــی شوناســی نەتەوەیــی لــە کــورد لــە هــەر کام لــە بەشــەکانی کوردســتان، 
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بــەاڵم نــەک هــەر لــە پانەکانیانــدا ســەرکەوتوو نەبــوون، بەڵکــوو ئــەوە کــورد بــووە کــە بــە خەبــات 
ــراق،  ــران، عێ ــە ئێ ــەرا ل ــە شــۆڤێینیزمی ناوەندگ ــی پاشەکشــەی ب ــە خەباتکارەکان و تێکۆشــانی ڕۆڵ
ســووریە و تورکیــە کــردوە. نەتــەوەی کــورد ئەگەرچــی جوغرافیــا و خاکەکــەی بەســەر چــوار 
واڵتــدا دابــەش کــراوە، بــەاڵم توانیویەتــی وەک نەتەوەیەکــی شــوناس خواز، بــوون و مانــەوەی 
ــەوە ناکــرێ کــە هەلومەرجــی ناوچەکــە بــە چــاک و خــراپ کاریگەریــی  خــۆی بســەلمێنێ. حاشــا ل
لەســەر دۆخــی کــورد و کوردســتان هەبــووە و هەیــە و زۆر جــاران هەلومــەرج قۆســتنەوە و 
ڕەخســانی دەرفەتــە سیاســییەکان ڕۆڵیــان لــە بەدیهاتنــی دەســکەوتەکاندا هەبــووە و بەداخــەوە 
بــاش کەلکوەرنەگرتــن لــەو دەرفەتــە ڕەخســاوانە شــوێنەواری نێگەتیــڤ و نەخوازراویشــی لــێ 

کەوتوەتــەوە.
ــە دوای ســەرهەڵدانی  ــر ل ــراق و دوات ــە عێ ــی سیاســی ل ــی ڕێژیم ــە دوای گۆڕان ــک ک هەلومەرجێ
قەیرانــی ســووریە و شــەڕی »دەوڵەتــی ئیســامیی عێــراق و شــام« )داعــش( لــە ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســت هاتــە ئــاراوە، دەرفەتێکــی باشــی بــۆ کــورد لە باشــوور و ڕۆژاوای کوردســتان ڕەخســاند 
و کــورد لــەو دوو بەشــەدا بــوو بــە فاکتەرێکــی جێگــەی ســەرنج لــەو گۆڕانــکاری و هاوکێشــانەدا. 
بۆیــەش کــورد لــەم دوو بەشــەی کوردســتاندا توانــی ببێتــە گەمەکارێکــی بەرچــاوی سیاســی و 
ســەربازی بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەی تێرۆریــزم و هێــزی تونــدڕۆی دەوڵەتیــی ئیســامیی )داعــش( 
و جێگیرکردنــی ئەمنیــەت و ئاســایش لــە هەرێمەکــەدا؛ بــە چەشــنێک کــە ئێســتا کــورد و هێــزە 
سیاســییەکانی کوردســتان لــە عێــراق و ســووریە بــە شــێوەی دیفاکتــۆ دانیــان پێــدا دەنــرێ و 

ــرێ. ــەڵ دەک ــان لەگ مامەڵەی
زاڵبــوون بەســەر داعــش لــە عێــراق و ســووریەدا، کاریگەریــی هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان، 
نەخش و دەوری هێزی پێشمەرگە و شەڕڤانی کورد لە یەکاکردنەوەی شەڕی دژبە »داعش«ـــدا 
و ئەزموونــی سیاســی و خۆبەڕێوەبــەری، تەمرینــی حکوومەتــداری و پێکهێنانــی دامــەزراوە و 
دامــودەزگای دەوڵەتــداری، نموونەیەکــی ســەرکەوتوون بــە بــەراورد لەگــەڵ دەســەاڵتی بەشــەکانی 
دیکــەی عێــراق و ســووریە. لــەو دەرفەتــەدا کــورد کۆمەڵێــک دەســکەوتی گــەورەی دەســتەبەر کــردن 
و توانــی ســەرنج و پشــتیوانیی دەوڵەتــان لــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەییــدا بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ. 
بــەوەش کۆمەڵێــک پارامێتــری نــوێ هاتوونــە نێــو مەســەلە سیاســییەکانی پێوەندیــدار بــە کــوردەوە 
کــە نــەک هــەر دەتوانــن لــە ئێســتا و داهاتــووی بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد لــە ناوچەکــەدا 
ــەوە،  ــەکان بقۆزێت ــە دەرفەت ــێ یەکگرتووان ــای و بتوان ــن، بەڵکــوو ئەگــەر کــورد توانیب شــوێندانەر ب
دەتوانــێ جێ پەنجــە و کاریگەریــی لــە بەشــێکی گرینــگ لــەو ئاڵوگۆڕانــەدا هەبــێ و بــۆ بەرژەوەندیــی 

ــان لێ وەربگــرێ. درێژخایەنــی خــۆی کەلکی
بــۆ کــورد  ئــەوەی کۆمەڵێــک دەرفەتــی  تــازەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لەگــەڵ  هەلومەرجــی 
ــۆ ســەر کــورد و خاکــی  ــێ ب ــک مەترســییش ب ــێ ســەرچاوەی هێندێ ڕەخســاندوە، هــاوکات دەتوان
کوردســتان. چونکــە تایبەتمەندیــی هــەر پارچەیەکــی کوردســتان جیــاوازە و سروشــت و ئەجێنــدای 
تایبــەت بــە خــۆی هەیــە. دەوڵەتانــی حاکــم بەســەر کوردستانیشــدا سیاســەت و خوێندنــەوەی خۆیــان 
هەیــە لەســەر پرســی کــورد و ئامانجەکانــی و هــاوکات خۆیــان بــە دۆســتی بەشــێک و نەیــاری 
بەشــێکی دیکــەی کــورد نیشــان دەدەن. بــە ســەرنجدان و لــێ وردبوونــەوە لــەو سیاســەتە، ئەگــەر 
کــورد وشــیار نەبــێ و سیاســەتی ژیرانــە نەگرێتــە بــەر و ئــاگاداری تاکتیــک و ســتراتێژیی دەوڵەتانــی 
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ــدا  ــە هەمــوو پارچەکان ــە گشــتی ل ــەوەی سیاســیی کــورد ب ــە بزووتن ــێ، هیــچ دوور نیی ــاری نەب نەی
تووشــی زیانێکــی قەرەبوونەکــراو بــێ.

دیــارە پێناســەی هاوبەشــی کــورد بــەو مانایــە نییــە کــە چارەســەری کێشــە سیاســییەکانی کــورد 
هاوبــەش و وەک یەکــن، بەڵکــوو دابەشــبوونی کوردســتان بــە ســەر چەنــد واڵتــدا جیاوازیــی 
لــە سروشــتی پرســی کــورددا دروســت کــردوە و چارەســەری پرســی کــورد لــە هــەر کام لــە 
بەشــەکانی کوردســتانیش بــە لــە بەرچــاو گرتنــی فەرهەنگــی سیاســی و تایبەتمەنــدی و پێکهاتــەی 
ــی سروشــتی  ــێ. بەتایبەت ــاواز ب ــک جی ــرێ لێ ــە، دەک ــەو واڵتان ــاوازی ئ ــی و یاســایی جی کۆمەاڵیەت
سیاســیی بزووتنــەوەی کــورد بــە جۆرێکــە کــە هــەر بەشــێکی کوردســتان چەنــد حیزبێکــی تایبــەت 
ــان، بەشــێکیان پێوەندیــی  ــژە پێ دانــی خەباتــی سیاســی و بزاڤــی خۆی ــۆ درێ ــە کــە ب ــە خــۆی هەی ب
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆیان لەگــەڵ دەوڵەتانــی ناوچەکــەدا هەیــە و دەوڵەتانیــش بــۆ گەیشــتن 
بــە ئامانجەکانیــان کەلــک لــەو دەرفــەت و بارودۆخــە وەردەگــرن. لــەم پێوەندییــەدا سیاســەتی ڕوون 

ــە کــراوە: ــەم شــێوەیەی خــوارەوە فۆرموول ــی کوردســتان ب ــی دێموکرات ــەی حیزب و لەمێژین
حیزبــی سیاســیی هــەر پارچەیەکــی کوردســتان پێویســتە نوێنەرایەتیــی ئیــرادەی سیاســیی خەڵکــی 
ــە پارچەکانــی کوردســتان پێویســتە  ئــەو بەشــەی کوردســتان بــکا. هێــزە سیاســییەکانی هــەرکام ل
یارمەتیــدەری خەباتــی یەکتــر بــن، بێ ئــەوەی دەســت لــە کاروبــاری یه كتــر وەربــدەن. هەروەهــا 
پێوەندیــی سیاســی و بەرپرســانە لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ بــە نــاڕەوا نازانیــن، بــە مەرجێــک کــە 
ــی  ــێ و لەســەر حســێبی بەرژەوەندی ــە نەگەیەن ــی دیک ــی پارچەکان ــە خەبات ــان ب ــە زی ــەو پێوەندیی ئ
کــورد لــە گشــتییەتی خۆیــدا نەبــێ. بــۆ لێک تێگەیشــتن و فۆرموولەکردنــی ئــەو سیاســەتە، حیزبــی 
ئێمــە ناوەندێکــی گشــتگیری کــوردی لــە فۆرمــی »کۆنگــرەی نەتەوەیــی کوردســتان« بــە پێویســت 
دەزانــێ، ناوەندێــک کــە بتوانــێ بــە داڕشــتنی سیاســەتێكی گشــتی و کەلکوەرگرتــن لــە دەرفەتــەکان 
و هێــز و پتانســیه لی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان؛ ســتاتۆیەکی بەهێزتــر بــە پرســی کــورد ببەخشــێ.

ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بــە لــە بەرچــاو گرتنــی دۆخــی سیاســی و جوغرافیایــی ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و 
مێــژووی خەباتــی ماف خوازانــەی خەڵکــی ئــه م به شــه ی کوردســتان و  بوونــی ڕێبەریــی سیاســیی 
حیزبــە کوردییــەکان لــە مەیدانــی ئەســڵیی خەباتــدا، کوردســتان بــە بــەراورد لەگــەڵ بەشــەکانی 
دیکــەی ئێرانــدا، پێگــەی سیاســیی باشــتری هەیــە. بــەاڵم حاشــا لــەوەش ناکــرێ کــە په رشــوباڵوی 
و نەبوونــی گوتــاری سیاســیی هاوبــەش و ناکۆکیــی هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان، خاڵێکــی 
الوازه  کــە بەرۆکــی بزووتنــەوەی سیاســیی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گرتــوە. ئەگــەر 
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان بیرێکــی جیددیتــر لــەو په رشــوباڵوییە نەکەنــەوە و بــە هاوکاریــی 
یەکتــر ڕێگــە چارەســەرێکی گونجــاو و ئەمڕۆیــی بــۆ نەدۆزنــەوە، بــە دڵنیاییــەوە بزووتنــەوەی 
خەڵکــی کوردســتان ناتوانــێ لــە هەمــوو پتانســیه ل و دەرفەتــەکان وەک پێویســت کەلــک وەرگــرێ. 
بێجگــە لــەوەش ئێمــە نابــێ سیاســەتی حاشــاکردنی ڕێژیــم لــە بوونــی نه تــه وه ی کــورد لــه  ئێــران لــە 
بەرچــاو نەگریــن، بــە تایبەتــی کــە دۆخــی ناجێگیــری ناوچەکــە مەیدانــی مانــۆڕ و تێکۆشــانی هێــزە 
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی زۆر بەرتەســک کردۆتــەوە. ئــەو هۆکارانــە بوونەتــە هــۆی 
ــە کوردســتانی ئێــران دڵخــواز و جێــی ڕەزامەندیــی ئێمــە  ئــەوە کــە وه زعــی بزووتنــه وه ی کــورد ل
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ــەوە و  ــەم دۆخــە بکەین ــە پێویســتە هەڵســەنگاندنێکی بەرپرســانە و بیرێکــی ورد ل ــێ. هــەر بۆی نەب
ــەو قەتیســمانە دەربــاز بکەیــن. هــەوڵ بدەیــن بــە پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ، خۆمــان ل

ــە  ــە ئێم ــەم هەلومەرجــەدا ل ــه كان ل ــزه  کوردیی ــوان هێ ــە هاوبەشــەکانی نێ ــە، خاڵ ــاوەڕی ئێم ــە ب ب
دەخــوازن کــە پرســی کــورد وەک پرســێکی نەتەوەیــی و بەیەکەوەگرێدراوی نەتەوەیەکی ژێردەســت 
و دابەشــکراو ســەیر بکــرێ. هــەر چەنــد حاشــا لــەوە ناکــرێ کــە دێموگرافــی، پێوەندیــی مێژوویــی، 
ــورد  ــە چــاو بارودۆخــی ک ــران ل ــە ئێ ــورد ل ــی ک ــی و کۆمەاڵیەتی ــەی سیاســی، قانوون ــە و پێگ جێگ
ــد هــۆی ســەرەکی  ــە چەن ــرەدا ئامــاژە ب ــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان زۆر ســەختترە؛ کــە لێ ل

دەکەیــن:
 یەکــەم، مێــژووی حکوومــەت و دەســەاڵتداری لــە ئێرانــدا بــە بــه راورد لەگــەڵ دەوڵەتانــی دیكــه ی 
حاکــم بەســەر کوردســتاندا پاشــخانێکی ئاســانتری بــۆ تــاران پێــک هێنــاوە بــۆ حکوومەتکــردن 

بەســەر کوردســتاندا.
دووهــەم، ئەگــەر لــە تورکیــە، ســووریە و عێــراق، پرســی پێکەوەژیــان دەکەوێتــە نێــوان دوو 
نەتــەوە، ئــەوە لــە ئێرانــدا چارەســەری پرســی کــورد دەکەوێتــە نێــو بازنەیەکــی ئاڵــۆز و بەربــاڵوی 
چەنــد نەتــەوە کــە مــەرج نییــە هەموویــان وەک یــەک لەگــەڵ »تــاران« ڕەفتــار بکــەن و خوێندنــەوەی 

هاوبەشــیان بــۆی هەبــێ.
ســێهەم، لــە مێــژوودا هەلومەرجــی سیاســی و دەرفەتــەکان بــەو جــۆرەی کــە بــۆ باکــوور و 
ــاوەی  ــە م ــەاڵم ل ــش. ب ــه  پێ ــران نه هاتوونه ت ــه  کوردســتانی ئێ باشــووری کوردســتان ڕەخســاون، ل
چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا، ســەرەڕای هەلومەرجــی تایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، کــوردی ئەم 
بەشــەی کوردســتان بــە شــێوەی جۆراوجــۆر لەســه ر خەباتــی خــۆی بــەردەوام بــووە. لــە هەمــوو 
ئــەو ماوەیــەدا ئەگەرچــی دەرفەتــەکان بــۆ کــوردی ڕۆژهــەاڵت کــەم بــوون، بــەاڵم توانیویانــە ئــەم 
ــەی  ــە دوو نموون ــن کــە پێویســتە ئامــاژە ب ــێ به ده ســت بێن ــەوە و دەســکەوتیان ل ــە بقۆزن دەرفەتان

گرینــگ بکەیــن؛ 
لەگــەڵ کۆتایــی هاتنــی شــەڕی دووهەمــی جیهانــی، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەســەر 
دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دامــەزرا و؛ کۆمــاری کوردســتان 
وەک یەکــەم دەســەاڵت و کیانــی سیاســی لــە فۆرمــی کۆمارییــدا لــە الیــەن حیزبــی دێموکــرات لــەو 
ــۆ خــۆ ڕێکخســتن  ــی دا ب ــی جیددی ــاری کوردســتان هەوڵێک ــدرا. کۆم بەشــەی کوردســتان ڕاگەیان
ــە  ــی ل ــازدە مانگــدا نموونەیەکــی جوان ــە مــاوەی ی ــاری کۆمەڵگــە و ل ــی کاروب ــە دامەزراوەکردن و ب
خۆبەڕێوەبەریــی کــورد نیشــان دا و، بــوو بــە جێگــەی هیــوا و ئومێــدی خەڵکــی کوردســتان و 
ــی کــورد هــەر  ــا ئێســتاش، گه ل ــار، هەت ــی کۆم ــی کــورد. دوای ڕووخان ــی دوژمنان مۆتەکــەی خەون

لەژێــر ئــااڵ و ڕێبازەکــەی پێشــەوا و حیزبەکەیــدا درێــژەی بــە خەباتــی خــۆی داوە.
ــی  ــی گەالن ــش. ڕاپه ڕین ــە پێ ــورد هات ــۆ ک ــران ب ــی ئێ ــە دوای شۆڕشــی گەالن ــەت ل ــەم دەرف دووه
لــە ســاڵی 1٣٥7ـــی هەتاوییــدا، بــوو بــە هــۆی  ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی حکوومەتــی پاشــایەتی 
گه شه ســەندنی بزووتنــەوەی سیاســیی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران و بووژانــەوەی ڕێکخراوەکانــی 
حیزبــی دێموکــرات. حیــزب توانــی لــەو هەلومەرجــە بــۆ بەرەوپێــش بردنــی خەباتــی گه لــی کــورد و 
مافــە نەتەوایەتییەکانــی بــە باشــی کەلــک وەرگــرێ و چەنــد هەنگاوێــک بچێتــە پێــش. لــەو ماوەیــەدا 
ــی و قۆناغــی شوناســخوازیی کــوردی  ــەوە بین ــی گەشــەیەکی بەرچــاوی بەخۆی هەســتی نەتەوایەت
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گەیانــدە ئاســتێکی بەرزتــر و بــۆ دابینکردنــی ویســت و داخوازەکانــی كــورد، خەباتێکــی ســەخت و 
دژوار دەســتی پێ کــرد. لــە بەرانبــەر سیاســەتی شــەڕخوازانەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا 
کــورد بــۆ بەرگــری لــە مــاف و مەوجوودیەتــی خــۆی، بەرگرییەکــی قارەمانانــەی کــرد. لــەو قۆناغــەدا 
حیزبــی دێموکــرات دروشــمی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردستان«ـــی بــەرز 
ــی  ــۆ »دابینکردن ــۆڕی ب ــەو دروشــمەی گ ــدا ئ ــەی خەبات ــی دیک ــە قۆناغێک ــر و ل ــە دوات ــۆوە ک کردب
مافەکانــی کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدراڵ«ـــدا و ئێســتا ئــەم دروشــمە بووەتە 

دروشــمی بەشــێکی بەرچــاو لــە هێــزە کوردســتانییەکانی دیکــەش لــە ئێــران.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، بــە لــە بەرچــاو گرتنــی هەلومەرجــی سیاســی، ئیــداری و یاســایی، 
لــە بەرنامــەی خۆیــدا بــۆ چارەســەری دروســتی گیروگرفتــه  سیاســی و ئیدارییه كانــی واڵتــی ئێــران 
کــە نەتــەوەی جۆراوجــۆری تێ دایــە، چەنــد ڕێکارێکــی لــە بەرنامــەی خۆیــدا گونجانــدوە و لــە 
ماددەیەکــی بەرنامــەی حیزبــدا هاتــوە کــە »ســنووری کۆمــاری کوردســتان بــە لــە بەرچــاو گرتنــی 
ــرێ«.  ــاری دەک ــەی دانیشــتووان دی ــی ویســتی زۆرین ــە پێ ــی و ب ــی، مێژووی ــی جوغرافیای هۆیەکان
ئــەو ماددەیــە زۆر ڕوونــە و پێویســتیی بــە شــی کردنەوە نییــە و، دەکــرێ وەک ڕێگایەکــی جێگــەی 
پەســەند بــۆ نیزامــی سیاســی و ئیداریــی دێموکراتیــک و فیدراڵــی ئێرانــی داهاتــوو كه لكــی لــێ 

ــرێ. وه ربگی
ــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان و  ــی کوردســتان ڕێککەوتنێکــی دیکەشــی ل ــی دێموکرات حیزب
ــازی  ــوان پێشــەوا ق ــە نێ ــە ل ــە ک ــدا هەی ــی هەتاویی ــە ســاڵی 1٣2٥ـ ــی ئازەربایجــان ل ــاری میللی کۆم
محەممــەد و جەعفــەر پیشــەوەرییدا  ئیمــزا کــراوە کــە پێوەندیــی بــە پێکەوەژیانــی ئاشــتییانەی دوو 
ــوان دوو  ــی نێ ــەک گرژی ــا ڕاددەی ــدا ت ــەو کات ــە ل ــەو ڕێککەوتن ــە. ئ ــەوە هەی ــورد و ئازەریی ــی ک گەل
ــی وەک  ــە ماف ــەوەی ک ــەر ئ ــەاڵم لەب ــۆوە، ب ــەم کردب ــر ک ــەڵ یەکت ــی لەگ ــورد و ئازەری ــەوەی ک نەت
یەکــی کۆمــاری کوردســتان و حكوومه تــی میللیــی ئازەربایجانــی تێــدا ڕەچــاو نەکرابــوو، نەیتوانــی 
هەمــوو کێشــەکان چارەســەر بــکا. دەکــرێ لەســەر بنەمــای ئــەو لێک تێگەیشــتنە دوو نەتــەوەی کــورد 
ــران و ناوچەکــەدا.   ــە داهاتــووی ئێ ــە ڕێککەوتنێکــی دروســتتر و ســەردەمیانەتر ل ــازەری بگەن و ئ

باشووری کوردستان
بــە پێــی هەڵکەوتــی جوغرافیایــی دوو بەشــی ڕۆژهــەاڵت و باشــووری کوردســتان و ســنوورێکی 
دوورودرێــژی نێــوان ئــەم دوو بەشــە و، ســەرەڕای دابەشــکردن و ڕێگریــی حکوومەتەکانــی ئێــران 
ــات و  ــی و خەب ــەو دوو به شــه ی کوردســتان، هەســتی نەتەوایەت ــی خەڵکــی ئ ــە پێوەندی ــراق ل و عێ
ــەت  ــە تەنان ــرن ک ــدراوی یەکت ــدە گرێ ــەکان ئەوەن ــە فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتیی تێکۆشــان و پێوەندیی
چارەنووســی سیاســیی هــەر کامیــان کاریگەریــی بەرچــاوی لەســەر ئــه وی دیكــه  هەیــە. وەک 
ــر، نســکۆ و  ــۆی شــادی و خۆشــحاڵیی بەشــەکەی ت ــە ه ــەر بەشــێک بووەت چــۆن ســەرکەوتنی ه
تێک شــکانەکانیش بوونەتــە هــۆی نیگەرانــی و خەمــی خەڵکــی بەشــەکەی تــر و لــە تەنگانــە و 
ئاوارەییــدا بوونەتــە پشــتیوانی یەکتــر و بەهانــای یەکتــرەوە چــوون. بــە تایبــەت کــە ئــەم بەخەم بــوون 
و بــە هانــاوە چوونــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ڕۆژانــی تەنگانــەی باشــووردا زیاتــر و دیارتــر 

بــووە.
ســاڵی 1٩٩1ـــی زایینــی و، دوای ڕاپەڕینــی خەڵکــی باشــووری کوردســتان کــە حکوومەتــی عێــراق 
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دەســەاڵتی به ســه ر بەشــێکی زۆری کوردســتاندا نەمــا و، بــەرەی کوردســتانی دەســەاڵتی گرتــە 
دەســت و ئــەم پرۆســەیە دواتــر هەڵبژاردنــی پارلمــان، پێکهێنانــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، 
دامەزراندنــی دەزگا و دامــەزراوەی ئیــداری و حکوومەتیــی بــەدوادا هــات، هەرێمــی کوردســتان 
بــوو بــە قەوارەیەکــی شــەرعی و دیفاکتــۆ و بــە هەمــوو کەموکوڕییەکانییــەوە، توانیویەتــی لــە بــوارە 

جۆراوجۆرەکانــی سیاســی، دیپلۆماســی و دەوڵەتدارییــدا هەنــگاوی بــاش بنــێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە سیاســەتی ژیرانــە و هاوســۆزیی نەتەوەیــی و بەرپرســایەتیی 
ــدا بەرپرســانە و دڵســۆزانە  ــی سیاســیی خۆی ــە ژیان ــەکان، ل ــە نەتەوەیی ــە پرســە گرینگ ــەر ب بەرانب
ــی باشــووری کوردســتان،  ــاری نێوخۆی ــو کاروب ــە نێ ــەوەی دەســت بخات ــێ  ئ ــەوە و بەب جوواڵوەت
ــی خۆیشــیدا ڕەچــاوی  ــات و تاکتیکەکان ــی شــێوەی خەب ــە دیاریکردن ــدا، ل ــەی زەمەنیی ــە زۆر بڕگ ل
هەلومــەرج و پێوەندییــە ناوچەییەکانــی باشــووری کوردســتانی کــردوە کــە تــا ئێســتاش ئــەو 

ــە. ــەر بەردەوام سیاســەتە ه
پێوەنــدی و تێکەاڵویــی ڕۆژهــەاڵت و باشــووری کوردســتان لــە زۆر بــارەوە دەکــرێ قســەی 
ــی  ــە 2٥ـ ــە ل ــۆ ســەربەخۆیی باشــووری کوردســتان ک ــرێ. لەســەر پرســی ڕاپرســی ب لەســەر بک
ســێپتامبری 2017ی زایینییــدا بەڕێــوە چــوو، دەکــرێ بــە کورتــی لەســەر هەڵوێســتی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان ڕامێنیــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەو ئەســڵە 
دانپێدانــراوەی مەنشــووری ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان کــە »گــەالن مافــی دیاریکردنــی 
کوردســتان،  باشــووری  خەڵکــی  ئیــرادەی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  هەیــە«،  خۆیانیــان  چارەنووســی 
لــە به یاننامه یه کــدا بــە ڕەســمی پشــتیوانیی لــەو مافــەی خەڵکــی کوردســتان لــە باشــوور کــرد. 
بەڕێوەچوونــی ئــەو ڕاپرســییە بــوو بــە هــۆی شــادی و خۆشــحاڵیی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــاڵ و  ــە ســەر شــەقام و کارنەڤ ــە شــێوەی هاتن ــەوە و _ل ــە شــێوەیەک جوواڵن ــه وە ب ــەو بۆنەی و ب
..._ کاردانــەوەی خۆیــان نیشــان دا کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەرکوتی خەڵــک پەنــای بــۆ 
سیاســەتی هەمیشــەیی خــۆی، هەڕەشــە و گرتــن و تۆقانــدن بــردەوە و زۆر کــەس لــەو ســۆنگەیەوە 
کەوتنــە بەندیخانــە و لــە ژوورەکانــی ئەشــکەنجەدان و لــە گرتنگەکانــی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــدا 

ــەوە. ــان دیت خۆی
دەرەنجامــی ئــەو ڕاپرســییە بــە هــۆکاری جۆراوجــۆری ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی بــە تایبەتــی 
پیانــی تێکدەرانــە و دەســتێوردانی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران، گوشــاری دەرەکی، بەســتێنی 
نالەبــاری نێوخۆیــی لــە عێــراق و هەرێمــی کوردســتان و ...، هەرچــی بووبــێ، لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە 
لــە ئیــرادە و بایەخــی خەڵکــی باشــووری کوردســتان بــۆ دیاریکردنــی مافــی چارەنــووس کــەم 

ناکاتــەوە و بــە ڕێــزەوە ســەیری ئــەو هەنــگاوەی خەڵکــی باشــووری کوردســتان دەکەیــن.  
ــی  ــە دوو ســاڵ بەســەر ڕاپرســیی هەرێمــی کوردســتاندا و گەلەکۆمەگی ــر ل ــی زیات دوای تێپەڕین
ناوچەیــی بــۆ بــە ئــاکام نەگەیشــتنی مافــی ڕەوای گەلــی کــورد لــە باشــوور و کارەســاتی 1٦ی 
ئۆکتۆبــری 2017ی زایینــی، ئێســتا خەریکــە لــە ســۆنگەی خۆڕاگریــی خەڵــک و هێــزە سیاســییەکان و 
کاری بەردەوامــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، دۆخەکــە بــەرەو باشــبوون دەچێ. دیارە حاشــا 
ــی  ــەکان، شــێوەی بەڕێوەبەری ــزە سیاســییەکان، ناکۆکیی ــی هێ ــی یەکڕیزی ــە نەبوون ــرێ ک ــەوە ناک ل
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واڵت و کەلکوەرنەگرتنــی تــەواو لــە وزە و کارامەیــی خەڵــک، بەداخــەوە تــا ڕادەیــەک ڕای گشــتیی 
نیگــەران کــردوە و ئەگــەر کەموکووڕییــەکان چارەســەر نەکرێــن و خەمیــان لــێ نەخــورێ، بێ گومــان 
ئەمــە کەلێــن دەخاتــە نێــوان خەڵــک و حکوومــەت کــە ئــەوەش کەمایەســییەکی گەورەیــە و دەتوانــێ 
کۆمەڵگــەی کــوردی لــەو هەرێمــە بــەرەوڕووی مەترســی بکاتــەوە. ئــەم کەموکووڕییانــە بێ گومــان 
کاریگەریــی ناڕاســتەوخۆیان هەیــە لەســەر بیروبۆچوونــی خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان، 
لەســەر حیزبــە کوردییــەکان و پرۆســە سیاســییەکانی پێوەندیــدار بــە داهاتــووی خۆبەڕێوەبــەری و 

مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس لــە بەشــەکانی تــری کوردستانیشــدا.

باکووری کوردستان
پرســی کــورد لــە باکــووری کوردســتان یەکێــک لــە پرســە مێژوویــی و گرینگەکانــی واڵت و 
ــە  ــە حاشــای ل ــی تورکی ــات، حکوومەت ــک ه ــازە پێ ــەی ت ــک تورکی ــە. کاتێ ــە تورکی دەســەاڵتدارییە ل
بوونــی کــورد دەکــرد و بــە هەمــوو جۆرێــک مافەکانــی پێشــێل دەکــرد، ئــەوە مێــژووی دەیــان 
ــە تورکیــە؛ بــەو حاڵــەش کــورد کۆڵــی نــەداوە و بــۆ  ســاڵ سیاســەت و ڕەفتــاری کەماڵیســتەکانە ل

دەســتەبەر کردنــی مافــە ڕەوا و ئینســانییەکانی لــە خەبــات و تێکۆشــان بــەردەوام بــووە.
لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا قۆناغێکــی دیکــەی خەبــات لــە باکــووری کوردســتان دەســتی پێ کــرد 
و بــۆ ماوەیــەک کرانــەوە و هەلومەرجێکــی تــا ڕادەیــەک لەبــار بــۆ خەباتــی گەلــی کــورد هاتــە 
ــی  ــی و مەدەن ــی پارلمان ــی و خەبات ــۆ کاری سیاســی و ڕێکخراوەی ــە ب ــەو دەرفەت ــورد ل ــاراوە. ک ئ
ــەوەی  ــوان حکوومــەت و بزووتن ــژی نێ ــۆ وتووێ ــەت ب ــە دەرف ــەی ک ــەو جێی ــا ئ کەلکــی وەرگــرت ت
سیاســیی کــورد ڕەخســا. لــەو ماوەیــەدا هــەر دوو الیــەن توانیــان بــە دیالــۆگ هەلومەرجێکــی لەبــار 
بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد پێــک بێنــن کــە ئــەوە بــوو بــە جێگــەی دڵخۆشــیی کــورد لــە هــەر 

چــوار بەشــی کوردســتان؛ بــەاڵم بەداخــەوە ئــەم ڕەوتــە بــە ئــاکام نەگەیشــت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــەر ئــەو کات بەرپرســانە پێشــوازیی لــە وتووێــژی نێــوان 
بزووتنــەوەی کــورد و حکوومەتــی تورکیــە کــرد و وتووێــژ و دانووســتانی وەک باشــترین ڕێگــەی 
چارەســەری سیاســی لــە تورکیــە نــاو بــرد و الیەنەکانــی هــان دا بــۆ درێــژەدان بــە وتووێــژ و 
ــڕەوی  ــە ڕێ ــە ل ــی تورکی ــەوەی حکوومەت ــەم پرۆســەیە. بەداخــەوە دوورکەوتن ــی ئ ــاكام گەیاندن بەئ
پرۆســەکە و بەشــێکیش توندڕۆیــی پارتــی کرێکارانــی کوردســتان )PKK(، وتووێژەکانــی پــەک 
خســت و فــەزای دیالۆگــی گــۆڕی بــۆ گــرژی و ئاڵــۆزی و دواجــار شــەڕێکی ســەخت و خوێنــاوی 
دەســتی پێکــردەوە کــە تــا ئێســتا زیانــی زۆری لــە کۆمەڵگــەی کــوردی لــەو بەشــەی کوردســتان داوە. 
لــەم پێوەندییــەدا حیزبــی ئێمــە خوازیــاری کۆتایــی هاتنــی شــەڕ و، گەڕانــەوەی دوو الیەنــە بــۆ ســەر 
مێــزی دیالــۆگ کــە باشــترین ڕێگەیــە بــۆ چارەســەریی کێشــەی کــورد لــە نێــوان حکوومەتــی تورکیــە 

و گەلــی کــورد لــە باکــووری کوردســتان.
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ڕۆژاوای کوردستان
لــە کۆتایــی شــەڕی یەکەمــی جیهانییــدا، کوردســتانی ژێــر دەســەاڵتی ئیمپراتۆریــی عوســمانی 
ــەاڵم کوردســتانی ســووریە و  ــرا، ب ــەش ک ــراق و ســووریەدا داب ــە، عێ ــی تورکی بەســەر ســێ واڵت
کــورد لــە ســووریە و دۆخــە سیاســییەکەی وەک بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان لــە ڕۆژەڤــدا 
نەبــوون و پرســی کــورد زۆرتــر لــە چوارچێــوەی پرســی فەرهەنگییــدا باســی لــێ دەکــرا و تەنانــەت 

حیزبــە سیاسییەکانیشــیان داخوازەکانیــان زۆرتــر لــەو چوارچێوەیــەدا دەخوالنــەوە.
لــە جەنگــەی شۆڕشــی واڵتانــی عەرەبییــدا و دوای خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی ســووریە دژی 
ڕێژیمــی بەشــار ئەســەد و الوازبوونــی حکوومــەت لــە ســووریە، حکوومــەت هێزەکانــی خــۆی 
بەبــێ  شــەڕ لــە ڕۆژاوای کوردســتان کشــاندەوە و پارتــی یەکیەتیــی دێموکراتیــک )PYD( و هێــزە 
ــە دەســت.  ــە )PKK( دەســەاڵتی بەشــی زۆری ڕۆژاوای کوردســتانیان گرت ــک ل ــی نزی کوردییەکان
بەداخــەوە ئــەو الیەنانــە ڕێگــر بــوون لــەوەی هێــزە کوردییەکانــی دیکــەی دژبــەری ڕێژیمــی »بەشــار 
ئەســەد« لــە دەســەاڵتی خۆبەڕێوەبەریــی واڵتــدا بەشــدارییان هەبــێ. دوای ماوەیــەک گرووپــی 
ــدا و هێرشــی کــردە ســەر  ــراق و شــام )داعــش( ســەری هەڵ تێرۆریســتیی دەوڵەتــی ئیســامیی عێ
کوردســتان و، ســووریە بــوو بــە مەیدانــی شــەڕ و ملمانێــی نێــوان الیەنــە نێوخۆیــی، ناوچەیــی و 

نێودەوڵەتییــەکان.
لــەم هەلومەرجــەدا کــورد لــە ڕۆژاوا توانــی دەســەاڵتێکی خۆبەڕێوەبــەری دابمەزرێنــێ و پارتــی 
یەکیەتیــی دێموکراتیــک )PYD( هێزێکــی بەرچــاوی لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کۆ کــردەوە و لە ماوەیەکی 
کورتدا لە دەرفەتی ڕەخســاو کەلکی وەرگرت و بە گشــتی کورد لە ســووریە توانی بوون و هێزی 
خــۆی بســەلمێنێ. YPG و YPJ بــە هــۆی ئازایەتــی و ڕێکخســتنی هێزێکــی پــەروەردە کــراو و بــە 
هاوکاریــی هاوپەیمانیــی دژی داعــش، بەرەنــگاری ئــەم گرووپــە تێرۆریســتییە بوونــەوە و ئازایانــە 
ــان  ــە تێرۆریســتی و بەهێزەی ــەو گرووپ ــان کــرد و ئ ــر دەســەاڵتی خۆی ــە ناوچــەی ژێ ــان ل بەرگریی
تێــک شــکاند. لــەو ماوەیــەدا »پەیــەدە« توانــی نموونەیەکــی کارا لــە دەســەاڵتی خۆبەڕێوەبــەری کــە 
یــەک لەســەر ســێی خاکــی واڵتــی ســووریەی گرتبــووە خــۆ، بــە ڕووی دەرەوەدا پیشــان بــدا و ئــەوە 
ــە  جێــگای هیــوا و دڵخۆشــی بــوو کــە توانیــان زۆربــەی ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتیان تــا ڕادەیــەک ل
وێرانــی بپارێــزن و پێــش لــە ئــاوارە بوونــی بەکۆمەڵــی خەڵــک _ وەک چــۆن لــە بەشــەکانی دیکــەی 

ســووریە ڕووی دا_ بگــرن.
ــە ڕۆژاوای  ــەم قۆناغــەدا کــە خۆبەڕێوەبــەری ل ــە بەرچــاو گرتنــی هەلومەرجــی ناوچەکــە، ل ــە ل ب
کوردســتان لــە ئاســتێکی باشــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە ئیدارەکردنــی واڵت دایــە، کــورد بووەتــە 
فاکتەرێکــی دیــار و بەرچــاو  لــە شــەڕی دژی داعــش و ئەگــەر نەبێتــە قوربانیــی پیانگێڕیــی 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی، ئــەوە دەتوانــێ ببێتــە الیەنێکــی دیــار لــە داڕشــتنەوەی یاســای بنەڕەتیــی 

ــکا. ــی خەڵکــی ڕۆژاوای کوردســتان دەســتەبەر ب ــە مافەکان ــی ســووریە و بەشــێک ل واڵت
ئــەوەی جێــی بــاس و ســەرنجە ئەمەیــە کــە وێــڕای دەســکەوتی چەنــد ســاڵەی کــورد لــە ڕۆژاوای 
و  بەخــۆدا چوونــەوە  بــە  پێویســتیان  کــورد  هێــزە سیاســییەکانی  لەوێــش  بــەاڵم  کوردســتان، 
ڕێکخســتنەوەی نێوماڵــی کــورد هەیــە. پێویســتە بەســتێنێکی سیاســیی گونجــاو بــۆ کار و چاالکیــی 
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بــە  بــە هەســت کردن  الیــەک  بڕەخســێندرێ و هەمــوو  لــە ڕۆژاوا  هێــزە کوردییــەکان  هەمــوو 
بەرپرســایەتی لــە ئاســت ڕووداو و مەســەلە چارەنووس ســازەکاندا کۆدەنــگ و یــەک هەڵوێســت بــن.
ــە  ــە ئێستاشــدا کــە قۆناغێکــی تــازە دەســتی پێ کــردوە و شــیمانە دەکــرێ هێزەکانــی ئەمریــکا ل ل
ڕۆژاوای کوردســتان بکشــێنەوە، لــە ئەگەرێکــی وادا نەخــش و ڕۆڵــی ڕووســیە، تورکیــە، ئێــران و 
ســووریە لــە ناوچەکــەدا زیاتــر دەبــێ و ئەوانیــش بــە پێــی بەرژەوەندیــی خۆیــان بیــر لــە چارەســەری 
کێشــەکانی ســووریە دەکەنــەوە، کــە بێ گومــان بــاس لــە مــاف و ئازادییەکانــی گەلــی کــورد وەکــوو 
پێویســت ناکــرێ. لــەو بارودۆخــەدا پێویســتە کــورد وەک هێزێکــی خــاوەن ســتراتێژی، یەکگرتووانــە 
و بــە وریایــی بیــر لــە پاراســتنی خــاک و مــاف و ئازادییەکانــی بکاتــەوە و نەهێڵــێ ناکۆکییــە 
نێوخۆییــەکان ببنــە هــۆی لەدەســت چوونــی ئــەو دەســکەوتانەی کــە بــە خوێنــی هــەزاران شــەهید 

وەدەســت هاتــوون.
لەگــەڵ کشــانەوەی  نەچــوو  پــێ  بینیمــان زۆری  کرابــوو،  پێشــبینی  ڕاپۆرتــدا  لــە  هــەر وەک 
ــووە  ــە ب ــاوای کوردســتان ک ــاڵوی کــردە ســەر ڕۆژئ ــە هێرشــێکی بەرب ــکا، تورکی ــی ئەمری هێزەکان
هــۆی داگیرکردنــی بەشــێک لــە خاکــی ڕۆژاوا و کوشــتار و وێرانیــی زۆر و ئاوارەبوونــی خەڵكــی 

ــەوە. ــێ کەوت ــەرەی ل ــەو دەڤ ئ
حیزبــی ئێمــە ئــەو هێرشــەی مەحکــووم کــرد و بڕیــاری ســەرۆکی ئەمریــکا بــۆ کشــانەوە لــە 
ســووریەی بــە هەڵ نەســێنگدراو و زیانبــار بــۆ کــوردەکان و بــۆ ناوچەکــەش لــە قەڵــەم دا. لەگــەڵ 
نیگەرانیــی زۆر لــە چارەنووســی خەڵكــی دەڤەرەکــە، دیــارە شــەڕڤانان بەرگرییەکــی زۆر ئازایانەیــان 
کــرد و کۆڕوکۆمەڵــی سیاســی و دەوڵەتــی و تەنانــەت نێودەوڵەتــی هێنایــە ســەر خــەت و؛ خەڵــک بــە 
تایبەتــی خەڵكــی کوردســتان و بــە تایبەتییتــر خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هاتنــە ســەر شــەقام و؛ 
وێــڕای پشــتیوانی لــە خوشــک و براکانیــان لــە ڕۆژاڤــا هێرشــی تورکیەیــان مەحکــووم کــرد و هەمــوو 
ــا ڕادەیەکــی  ــە ت ــی دۆخەک ــکا و گۆڕان ــی لەســەر سیاســەتی ئەمری ــەک کارتێکەری ــا ڕادەی ــە؛ ت ئەوان

ــاوە. هەســت پێکراو دان
لــە ئێستاشــدا هەرچەنــدە ســێناریۆکان ناڕوونــن و پێشــبینی بــۆ داهاتــووی ئــەو هەرێمــە زەحمەتــە، 
بــەاڵم بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئیمکانــات و هەلومەرجێــک کــە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆژئاوایی کوردســتان 
ــە،  ــان لەبــەر دەســتدا نیی ــی مانۆڕدانــی زۆری ــگا و مەجال بــە دەســتیانەوەیە و تێــی دان؛ دەزانیــن ڕێ
بــەاڵم تــا ئێــرە باشــیان کار کــردوە و توانیویانــە ئۆگرییەکــی زۆری خەڵــک و کۆڕوکۆمەڵــی سیاســی 

و دەوڵەتــان بــۆ الی خۆیــان ڕابکێشــن.
ئێمــە هیواداریــن بــە فشــاری کۆڕوکومەڵــی نێودەوڵەتــی و ئیقداماتــی عەمەلــی لەســەر چۆنیەتیــی 
پاراســتنی ناوچــەی ئــارام لــەو ســنوورە بــە تایبەتــی بــە  هێــزی ئاشــتی پارێزی نێودەوڵەتــی و 
بەرگریــی کــوردەکان و پشــتگیریی دەوڵەتانــی خــاوەن بڕیــار لــە ناوچــەدا، لــە دەســتووری داهاتووی 
ســووریەدا کــە کار بــۆ نووســینەوەی دەکــرێ؛ مافــی دێموکراتیــک و سیاســیی هەمــوو پێکهاتــەکان 

جێگیــر بکــرێ و کوردیــش مافــە سیاســی و نەتەوەییەکانــی دەســتەبەر بکــرێ.
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)ڕوانگە و هەڵوێست(

 پێشــتر هەلومەرجــی نێونەتەوەیــی، ناوچەیــی و مەســەلەی کــورد، هەڵســەنگاندن و لێکدانــەوەی 
ــەت مەســەلە  ــە باب ــی کوردســتان ڕوانگــەی خــۆی ل ــی دێموکرات ــه وە حیزب ــەم بارەی ــۆ کــراوە و ل ب
جۆراوجــۆرەکان خســتۆتە ڕوو، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی کۆنکرێــت و بــە شــێوەیەکی ڕوونتــر ڕوانیــن و 
ــە کار و  ــک ل ــە جۆرێ ــان پێکــراوە و ب ــوان دوو کۆنگــرەدا کاری ــە نێ ــە ل هەڵوێســتی حیزبەکەمــان ک
چاالکییەکانــی حیزبیشــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، بخەینــە بــەر بــاس؛ لــەم ڕاپۆرتــەدا بــە کورتــی ئامــاژەی 

پێدەکەیــن.

ئامانجی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ــۆ  ــە ب ــی ئێم ــوە، حیزب ــی هات ــە ڕوون ــی کوردســتاندا ب ــی دێموکرات ــەی حیزب ــە بەرنام هــەروەک ل
ــە  ــان ل ــورد وەک مافێکــی ڕەوای گەلەکەم ــی چارەنووســی خەڵکــی ک ــی دیاریکردن ــی ماف وەدیهێنان
ــەدا دروشــمی ســەرەکیی  ــەو ماف ــی ئ ــر ڕووناکای ــزب لەژێ ــێ دەکۆشــێ و حی ــران ت کوردســتانی ئێ
خــۆی فۆرموولــە کــردوە کــە »دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتانە لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی 

ــدا. ــی فیدراڵ«ـ دێموکراتیک
حیزبــی ئێمــە هــەر لــە دامەزرانیــەوە وەک حیزبێکــی نەتەوەیــی، بــە بــاوەڕی قــووڵ بــە مافــی 
دیاریکردنــی چارەنووســی خەڵکــی کوردســتان، بــۆ ئــەو ئامانجــە تــێ کۆشــاوە، بــەاڵم بــە پێــی 
هەلومەرجــی ناوچەکــە، بــۆ چارەســەری مەســەلەی کــورد وەک پرســێکی سیاســی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، بــە چەنــد هــۆ دروشــمی »دامەزراندنــی سیســتمێکی فیــدراڵ لــە ئێران«ـــی بــە واقێعبینانە 

دانــاوە. 
یەکــەم، بــە هــۆی تایبەتمەندیــی مێژوویــی و جوغرافیایــی، ئێــران وەک واڵتێکــی پــان و بەریــن و 

فــرە نەتــەوە بــە جیاوازیــی بەرچــاوی پێکهاتــەکان. 
دووهــەم، بــە هــۆی ئــەوەی کــە سیســتمی فیدراڵــی مۆدێلێکــی ســەرکەوتوو بــووە لــە جیهانــدا و 
ــی،  ــرە چەشــنی نەتەوەی ــاوازی و ف ــە جی ــواری تێگەیشــتن ل ــە ب ــەت ل ــە تایب ــی ب ــە پۆزێتیڤەکان الیەن

ــوە.  ــادا دەرکەوت ــە دنی ــی و فەرهەنگــی ل ــی، مەزهەب دین
ســێهەم، ئەگــەر پێکهاتەکانــی ئــەم واڵتــە ئارەزوومەندانــە بیانهــەوێ بــە یەکــەوە لــە چوارچێــوەی 
واڵتەکەیانــدا بژیــن، پێویســتە دەوڵەتــی ناوەنــدی بــە پێــی ڕێککەوتــن، دەوڵەتێکــی تێکــەاڵو لــە هەمــوو 
پێکهاتــەکان بــێ. پێکهاتــەکان بــە پێــی ڕێــژە و ڕێککەوتــن تێیــدا بەشــدار دەبــن و هەرێــم و ناوچــە 
جیاوازەکانــی واڵتیــش لــە ئیــدارە و خۆبەڕێوەبەریــی ناوچەکەیانــدا خودموختار دەبن. دەســەاڵتەکان 
بــە پێــی یاســای بنەڕەتیــی واڵت لــە یەکتــر جیــا دەکرێنــەوە و واڵت بــە دێموکراســی و بــە بەشــداریی 

هەمــوو الیەنــەکان ئیــدارە دەکــرێ.
هەرچەنــد بەداخــەوە تــا ئێســتاش بەســتێنی جێگیرکردنــی سیســتمی فیدراڵــی لــە ئێــران وەک 
ــووز و  ــە نف ــەوە ب ــە نەت ــو بەشــێک ل ــە نێ ــگ، ل ــە فەرهەن ــوە و نەبۆت ــک نەهات ــا پێ ــە تەنی پێویســت ن
ــۆ  ــش ب ــراڵ و ئازادی خــوازی ئێرانیی ــەت کەســانی لیب ــو دەســەاڵت و، تەنان دەسڕۆیشــتووەکانی نێ
ــە هــۆی  ــی دەبێت ــەوەی کــە سیســتمی المەرکــەزی و فیدراڵ ــە پاســاوی ئ ــک، ب چەواشــەکردنی خەڵ
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ــە.  ــش نیی ــی نەتەوەکانی ــە ماف ــوو ب ــەو سیســتمە، بەڵک ــەر ب ــەک ه ــان ن ــران، باوەڕی دابەشــبوونی ئێ
بێجگــە لەوانــەش دەســەاڵتی مەزهەبیــی ئێــران زۆر بــە تونــدی و بــە هەمــوو شــێوەیەک دژایەتیــی 
ــەی  ــەو بیروبۆچوون ــەی ئ ــە پێچەوان ــی دەگــرێ. ب ــەو شــێوە سیســتمە دەکا و پشــتی ناوەندگەرای ئ
ئــەوان کــە بــاوەڕی بــە سیســتمی ناوەندگەرایــی هەیــە، سیســتمی فیدراڵــی و بەیەکــەوە ژیانــی 
ئارەزوومەندانەیــە کــە، یەکیەتیــی واڵت دەپارێــزێ و بــۆ ئــەوەش زۆر نموونــە لــە دنیــادا هــەن. لــە 
مێــژوودا نیزامــی ناوەندگــەرا لــە واڵتانــی فــرە نەتــەوەدا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ، هــەر کــە دەرفەتێکــی 
گونجــاو هەبــێ لەبەریــەک هەڵدەوەشــێ، بــۆ نموونــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت و یۆگوســاویی پێشــوو.
بۆیــە بــۆ زامــن کردنــی یەکیەتیــی خاکــی ئێــران، پێویســتە سیســتمی سیاســیی واڵت دێموکراتیــک و 
لەســەر بناغــەی تەوافــوق و فیدراڵــی بــێ، دێموکراســی لــە واڵتــدا جێگیــر بــێ و مافــی هاونیشــتمانی، 
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتیــی دانیشــتووان بــە پێــی یاســا پارێــزراو بــێ و پێکهاتەکانــی نیشــتەجێی ئــەو 
واڵتــە مافــە نەتەوایەتــی و سیاســی و مەدەنییەکانــی خۆیانیــان هەبــێ. هــەر بۆیــە پێویســتە هــەوڵ 
بدەیــن بــۆ گۆڕینــی نیزامــی سیاســیی ئێســتای ئێــران بــە نیزامێکــی سیاســیی دێموکراتیــک و فیــدراڵ 

و ســێکۆالر.
هەرچه نــد لــە ڕوانگــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه  مافــی چارەنووســی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان لــە ئەجێنــدای ئــەم حیزبەدایــە، بــەاڵم حیزبــی ئێمــە وەک حیزبێکــی سیاســی و وردبیــن، 
و  کوردســتان  و  ئێــران  ناوچەکــە،  ژێئۆپۆلیتیکــی  دۆخــی  و  هەلومــەرج  بەرچاوگرتنــی  لــە  بــە 
ــی ئێســتادا دروشــمێکی  ــە حاڵ ــە ســەربەخۆیی، ل ــۆ گەیشــتن ب ــی بەســتێنی گونجــاو ب ئامادەنەبوون
ــوەی  ــە چوارچێ ــاری کوردســتانە ل ــی کۆم ــش دامەزراندن ــە ئەوی ــەوە ک ــەرز کردۆت ــەی ب واقێعبینان

ــدا. ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدراڵ
ــە  ــە واڵتێکــدا کــە مێژوویەکــی دوورودرێــژی ل ــە دیــی ئــەو دروشــمە ل ــدان بــۆ هێنان ــارە هەوڵ دی
حکوومەتــە ســەرەڕۆ و ناوەندگــەراکان هەیــە، لەگــەڵ کۆســپی زۆر گــەورە بەرەوڕوویــە. گەیشــتن 
بــە هەوڵــی هەمەالیەنــە و یەکگرتووانــەی  ئــەو دروشــمە پێویســتیی  بــەو مافــە و وه دیهێنانــی 
نەتەوەکانــی ئێــران هەیــە. نەتەوەکانــی ئێــران بەگشــتی زوڵــم و زۆریــی زۆریــان لــەو نیزامە چێشــتوە 
و بــە مافــی خۆیانــی دەزانــن کــە لــە سیســتمێکی دێموکراتیــک و ئــازاددا بژیــن. ئێســتا دەبینیــن کــە 
هەوڵێکــی زۆر هەیــە بــۆ دەســتەبەر کردنــی ئــەو مافــە و بــە تایبەتــی هاوڕێیانــی حیزبــی لــە نێوخــۆ 
و دەرەوەی واڵت بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی بــەردەوام کار دەکــەن و زەمینــە بــۆ لێك تێگەیشــتن 
لەگــەڵ الیەنەکانــی دیکــەی غەیرەکــورد بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو دروشــمە دەڕەخســێنن. زۆر لــە الیەنــە 
سیاســییەکانی دیکــەش لــە دوو یەکیەتییــدا، »شــۆڕای دێموکراســی خوازانی ئێــران« و »هاوپێوەندی 
بــۆ ئــازادی و بەرابــەری لــە ئێــران« لــە دوو هاوپەیمانیــی هاوشــێوەدا، ئــەو شــێوە بەڕێوەبەرییــە 
بــۆ پێکــەوە ژیانــی گەالنــی ئێــران بــە دروســت دەزانــن و ئەوانیــش فیدرالیــزم بــۆ داهاتــووی ئێرانــی 

دوای کۆمــاری ئیســامی بــە گونجــاو دەزانــن و قەبووڵیــان کــردوە.
ڕەنگدانــەوەی ڕاپرســی بــۆ ســەربەخۆیی لــە باشــووری کوردســتان و هەلومەرجــی ئێســتای 
ڕۆژاوای کوردســتان و هەلومەرجــی ئێســتای ئێــران ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ دەردەخــەن کــە لــە حاڵــی 
حــازردا فیدرالیــزم لــە ئێرانــدا سیســتمێکی گونجــاوە. بۆیــە داوا دەکەیــن کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ جارێکــی دیکــەش دروشــمی«دامەزراندنی کۆمــاری کوردســتان 

لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدراڵ«ـــدا پەســەند بکاتــەوە.
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گوتاری ڕۆژهەاڵت تەوەری
دوای ماوەیــەک دوورکەوتنــەوە لــە ســنوورەکان، جێگیربــوون لــە بەشــی باشــووری کوردســتان 
و کەمبوونــەوەی حــزووری هێــزی پێشــمەرگە لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کورســتان بــە هــۆکاری 
ــی ڕاســتەوخۆی بــە دۆخــی بزووتنــەوەی کــورد لــە  ــی سیاســی کــە بەشــی زۆری پێوەندی تایبەت
باشــووری کوردســتان و هەســت کردن بــە بەرپرســیارێتیی حیزبــی دێموکــرات بەرامبــەر بــە دۆخــی 
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە هەبــوو، پرســی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان مەترســیی 
گــەورەی پیانگێــڕی کەوتبــووە ســەر. ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە درێــژەی پیانــی لــە 
پەراوێــز خســتنی پرســی کــورد لــە ئێــران، بــە شــێوەی جۆراوجــۆر هەوڵــی دەدا وا نیشــان بــدا کــە 
ــەدا  ــراق و تورکی ــەی عێ ــی دیک ــە واڵتان ــورد، وەک ل ــاوی پرســی ک ــە ن ــەک ب ــەدا دیاردەی ــەم واڵت ل
هەیــە، نییــە. بــۆ ئــەم مەبەســتە هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی وای دەنوانــد کــە دۆســت و پشــتیوانی 
کــوردە لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان، بــەردەوام هەوڵــی دەدا بــۆ دژایەتــی لەگــەڵ دەوڵەتانــی 
ــی  ــرێ و ڕق و بێزاری ــک وەربگ ــی کوردســتان کەل ــە هەســت و پتانســیەلی ڕۆژهەاڵت ــەر ل دەوروب
خەڵکــی کوردســتان بــە ئاراســتەیەکی دیکــەدا بــەرێ. لــەم پێوەندییــەدا هەشــبوون لــەم هێــز و الیەنــە 
ــاوەدا  ــەم پێن ــی دیکــەی کوردســتان کــە خــوازراو و نەخــوازراو ل ــە پارچەکان ــەی ســەر ب کوردییان

هەنگاویــان دەنــا.
بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە دەرکــی ئــەم مەترســییانە و بــە مەبەســتی پووچــەڵ  
کردنــەوەی پیانــی لــە پەراوێــز خســتنی پرســی کــورد لــە ئێــران، بیرۆکــەی »ڕۆژهەاڵت تەوەری«ـــی 
هێنایــە گــۆڕێ و لــە هەمــوو بەســتێنەکانی خەباتــی خۆیــدا بــە شــێوەی کردەیــی کاری لەســەر کــرد.
بڕیــاردان لەســەر حــزوور و چاالکیــی پێشــمەرگانەی تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە نێوخــۆی 
ــە نێوخــۆی  ــی ل ــی سیاســی و مەدەن ــات و تێکۆشــانی چاالکان ــە خەب ــر ب ــی زیات واڵت، گرینگــی دان
واڵت و دەربڕینــی پشــتیوانی لــە جموجۆڵــە ئەدەبــی، کولتــووری، ژینگەپارێــزی و کۆمەاڵیەتییــەکان 
لــە نێوخــۆی واڵت و متمانــە پێ بەخشــینیان و بــە گشــتی هاندانــی خەڵکــی نێوخــۆی واڵت بــۆ 
داخوازییــە  بــە مەبەســتی مەترەحکردنــی ویســت و  لــە مەجــال و دەرفەتــەکان  کەلکوەرگرتــن 

نەتەوەییەکانــی خۆیــان، بەشــێکی هــەرە ئەساســیی بیرۆکــەی ڕۆژهەاڵت مێحــوەری بــوون. 
ئــه وه  کــە بیرۆکــەی ڕۆژهەاڵت تــەوەری لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا شــکڵی گــرت و 
بــە کــردەوە هەوڵــی بــۆ درا، هێــز و وزەی خســتەوە بــەر جوواڵنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان و ئومێــدی دایــەوە بــە خەڵکــی نێوخــۆ و چــاالکان و، چوونــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی 
حیزبەکەمــان بــۆ نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت، بــوو بــە جێگــەی ســەرنجی هەمــوو الیەنــەکان. لــە ســەرەتادا 
ــی  ــک کەمڕەنگ ــە جۆرێ ــرد و ویســتیان ب ــەدژی ســاز ک ــان ل ــەو دروشــمە پڕوپاگەندەی ــی ئ دژبەران
بکەنــەوە، بــەاڵم حیزبەکەمــان بــە سیاســەتی دروســت و ئوســوولیی خــۆی ڕۆژهەاڵ تەوەریــی کــردە 
خەباتێکــی فــرە ڕەهەنــد و زۆری نەخایانــد شــوێنەوارەکانی ئــەو ڕوانگەیــه  لەســەر خەباتــی کــورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەرکەوتــن. حاشــا لــەوە ناکــرێ کــە بەداخــەوە ئــەم دەســپێکە کۆمەڵێــک 
کۆســپ و تەگــەرەی هاتــە ســەر ڕێ بــۆ ئــەوەی لــە بایەخــی کــەم بکرێتــەوە. هەلومەرجــی تایبــەت و 
زاڵ بەســەر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا و میلیتاریزەکرانــی کوردســتان لــە الیــەن هێزەکانــی کۆمــاری 
ئیســامیی ئێرانیــش یەکێکــی تــر لــەو کۆســپانە بــوو کــە ئەمــە سروشــتییە و دوژمــن دەیهــەوێ پێــش 
بــە جووڵــەی پێشــمەرگە و چاالکــی لــە نێوخــۆی واڵتــدا بگــرێ، بــەاڵم بەداخــەوە هێندێــک کــەس لــە 
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تاراوگە بە پاســاو و بیانووی پاراســتنی حکوومەتی هەرێمی کوردســتان لە باشــووری کوردســتان 
و تەنانــەت هێندێــک الیــەن بــە دڕدۆنگــی و بەرچاوتەنگییــەوە دەیانڕوانییــە ئــەو گوتــارەی حیــزب. 
ڕاســتە کــە پاراســتنی بەرژەوەندیــی حکوومەتــی هەرێــم هەمیشــە هۆکارێــک بــووە بــۆ ســنووردار 
کردنــی چاالکیــی پێشــمەرگە لــە نێوخــۆدا و، حیزبــی ئێمــە هەمیشــە بــە بایەخــەوە ســەیری ئەزموونی 
هەرێمــی کوردســتانی کــردوە و هــاوکار بــووە بــۆ ســەرکەوتن و بەرەوپێش چوونــی ئیــرادەی 
سیاســی لــە باشــووری کوردســتان. ئەزموونــی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ ئــەوەی کــە کاریگەریــی 
پۆزێتیڤــی لەســەر هەســتی نەتەوایەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەیــە، بــەاڵم لــە الیەکــی تــر زۆر 
کەســی لــە چــاالکان و بــە تایبەتــی کوردانــی ڕۆژهەاڵتــی لــە تاراوگــەی بــە خۆیــەوە خەریــک کــردوە 
و چاالکیــی ئەوانــی لــە نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت کەمڕەنــگ کردۆتــەوە. زۆر کــەس بــە ئاگایــی یــان 
ــوەدا  ــەو نێ ــەوە. ل ــەم بکەن ــی کوردســتان ک ــی ڕۆژهەاڵت ــە بایەخــی خەبات ــە ویســتوویانە ل نائاگاهان
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش بێ دەنــگ و بێ هەڵوێســت نەبــووە و هەوڵــی داوە کــە بــە 

قازانجــی خــۆی لــەو کــەش و هه وایــە کەلــک وەرگــرێ. 
ڕۆژهەاڵت تــەوەری کــە گوتــاری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە، لــە کات و ســاتێکی گونجــاودا 
خرایــە ڕۆژەڤــی کاری حیزبــەوە. ئــەم دروشــمە توانــی ســەرنجی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
بــۆ الی وزە و تواناکانــی خەباتــی خــۆی ڕابکێشــێ و بایەخــی زۆرتــری دا بــە خەبــات لــە نێوخــۆی 
ڕۆژهەاڵتــدا و، بەبــێ ئــەوەی کاریگەریــی خراپــی لەســەر خەباتــی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان 
هەبووبــێ، توانــی ســەنگ و قوڕســایی خــۆی بخاتــە ســەر جوواڵنــەوەی کــورد لــە نێوخــۆی واڵت. 
چاالکانــی سیاســی، مەدەنــی، فەرهەنگــی و ژینگەپارێــزی بوونــە پێشــەنگی خەڵــک بــۆ پاراســتنی ماف 
ــی  ــاری ڕۆژهەاڵت تەوەری ــە دەوری گوت ــک ل ــەو شــێوەیە خەڵ ــەی کوردســتان و ب و خــاک و ژینگ
ــە شــێوەیەکی  ــی ب ــاوکاری و هاوخەم ــن، ه ــە خۆپیشــاندان، مانگرت ــەوان ب ــەوە. ئ ــۆ بوون ــزب ک حی
ڕێکخــراو، توانیــان کاریگــەری لەســەر هەســتی نەتەوایەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دابنێــن. 
ئــەم گوتــارە یەکێــک لــە هەڵوێســت و سیاســەتە دروســتەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە کــە 

ــدرێ. ــەرەی پێ ب ــۆ بکــرێ و پ ــەوەی ورد و سیاســییانە کاری ب ــە لێکدان پێویســتە ب

چاالکیی پێشمەرگانە و خەباتی چەکداری 
نازنــاوی پێشــمەرگە بــۆ تێکۆشــەر و پارێــزەر و چەکــداری کــورد شــانازییەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 
کۆمــاری کوردســتان کــە لەســەر دەســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دامــەزراوە. لــە دەورانــی 
کۆمــاری کوردســتان و لــە ســپای میللییــدا ســەرەتا نــاوی پێشــمەرگە »جەنــگاوەری کــورد« بــوو 
و بــۆ یەکــەم جــار لــە دوای دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــە ڕەســمی لــە »وەزارتــی جەنــگ« 
بڕیارێــک لــەو بارەیــه وە دەرچــوو و نــاوی »پێشــمەرگە« بــوو بــە ڕەمــزی فیــداکاری و خۆڕاگــری. 
ئــەو بڕیــارە لــە 1٥ی ڕێبەندانــی ســاڵی 1٣24ی هەتاوییــدا ده رچــوو و لــە ژمــارە )12(ی ڕۆژنامــەی 

»کوردستان«ـــدا بــاڵو کرایــەوە.
ســاڵی 1٣٦٣ـــی هەتــاوی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، ڕۆژی 2٦ـــی 
ســەرماوەز، ڕۆژی هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتانی بــە ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ناودێــر کــرد. 
حیزبــی ئێمــە لــەو کاتــەوە هەمــوو ســاڵێ لــەو ڕۆژەدا بــە مەبەســتی ڕیزگرتن لە پێشــمەرگە و خەبات 
و فیداکارییەکانــی ڕێورەســمی تایبــەت بەڕێــوە دەبــا و هەمیشــە ڕای وا بــووە کــە »پێشــمەرگە 
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ــورد  ــە خۆنەویســت و تێکۆشــەرەکانی ک ــۆ ڕۆڵ ــەوەش پێناســەیەکە ب ــە« و ئ ــزی گەل باســکی بەهێ
کــە توانیویانــە کــورد لــە هێرشــی دوژمنــان بپارێــزن. لــە هەمــوو ســەردەمەکاندا بزووتنــەوەی 
نەتەوایەتــی و سیاســیی کــورد لەســەر دەســتی پێشــمەرگە لــە مەیدانــی شــەڕ و بەربەرەکانییــدا 
ئازایەتــی و داســتان و قارەمانەتیــی بێ وێنــەی بــۆ کــورد تۆمــار کــردوە. پێشــمەرگە ئەرکــی خــۆی 
بــە باشــی بەجــێ گەیانــدوە، بــەاڵم بەداخــەوە دەســکەوتەکان بارتەقــای ئــەو هەمــووە فیداکارییــە و 

ــوون.  تێکۆشــانی پێشــمەرگە نەب
حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە ســەردەمی کۆماری کوردســتانەوە خاوەنی هێزی پێشــمەرگەیە 
و ڕەنگــە لــە ڕووی چەندایەتــی و چلۆنایەتییــه وه  هەمیشــە وەک یــەک نەبووبــێ، بــەاڵم بــە پێــی 
هەلومــەرج و زەمــان و مــەکان ئــەو حیزبــە پێشــمەرگەی هەبــووە. حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە 
فێرگەیــەک بــووە بــۆ بارهێنــان و پەروەردەکردنــی هێــزی پێشــمەرگە و ئــەو هێــزەش لــە پێنــاو 
سیاســەتەکانی حیزبــدا بــۆ وەدیهێنانــی مافەکانــی گەلــی کــورد خەباتــی کــردوە و لــە پێنــاو پاراســتنی 

خــاک و خەڵکــی کوردســتاندا قارەمانەتیــی نوانــدوە و قوربانیــی داوە.
هێــزی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات بــە ڕابــردووی پــڕ لــە ســەروەریی خــۆی، هــەردەم جێگــەی 
ڕێــزی خەڵکــی کوردســتان بــووە و شۆڕشــگێڕێکی بــە بیروباوەڕی ســەنگەری فیــداکاری و بەرگری 
بــووە. ئێمــە ئەگــەر بمانهــەوێ ببینــە خاوەنــی دەســکەوتی گــەورە و لــە داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتاندا نەخــش و دەوری بەرچاومــان هەبــێ، پێویســتییمان بــە بارهێنــان و پۆشــتەکردنی 
هێــزی پێشــمەرگەیە بــە پێــی توانــا و ئیمــکان بــە چــەک و تێکنیکــی ســەردەم. ئێمــە پێویســتە ڕێــز لــە 
خەبــات و زەحمــەت و فیداکاریــی پێشــمەرگە بگریــن و ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە هەوڵــی پــەروەردە و گــەورە 

کردنــەوەی هێــزی پێشــمەرگەدا بیــن.
حیزبــی ئێمــە هــەم لــە خوێندنــەوەی بــۆ دروشــمی »خەباتــی فــرە ڕەهەنــد« و هــەم لــە گوتــاری 
خەباتــی  کاریگەرییەکانــی  و  ڕۆڵ  لەســەر  پێداگریــی  هەمیشــە  وەک  »ڕۆژهەاڵت تەوەری«ـــیدا، 
ــە  ــڕ ل ــە پێشــمەرگە بەشــێکی پ ــە ک ــاوەڕی وای ــردوە و ب ــزی پێشــمەرگە ک ــی هێ ــداری و بوون چەک
شــانازییە لــە پێناســەی خەباتــی نەتەوایەتیــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.
بێ گومــان پێشــمەرگە یەکێــک لــە باڵەکانــی خەباتــی گەلــی کــوردە و لــە داهاتــووی ســەرکەوتنی 
گەلەکەشــماندا، هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە چوارچێــوەی دامەزراوەیەکــی ڕەســمییدا ئەرکــی 

پاراســتنی دەســکەوتەکانی قۆناغــی دوای ڕزگاریــی دەکەوێتــە ســەر شــان. 
ــە و  ــە بیرۆک ــاراوە، پێویســتە قســە ل ــە ئ ــی پێشــمەرگە هات ــوو و ڕۆڵ ــە داهات ــاس ل ــە ب  ئێســتا ک
زەروورەتــی یەک خســتنەوەی »هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان« بکرێتــەوە. ئەزموونــی ڕابــردووی 
خۆمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دواتــر پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان ئەوەمــان پــێ دەڵێــن 
کــە، بەســتراوەیی هێــزی پێشــمەرگە بــە حیزبەکانــەوە لــە داهاتــوودا دەتوانــێ جێــی مەترســی بێــت. 
زۆربــەی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــەم و زۆر خاوەنــی هێــزی پێشــمەرگەن، بێ گومــان 
لــە ئەگــەری ئاڵوگــۆڕی سیاســی لــە ئێــران و کوردســتاندا ئــەو هێزانــە زۆر زوو گــەورە و بەهێزتــر 
دەبــن و ئەگــەر لــە ئێســتاوە بیرێکــی قــووڵ لــەو مەســەلەیه  نەکرێتــەوە و هەوڵــی یەکخســتنی 
ئــەم هێزانــە لەژێــر نــاوی »هێــزی پێشــمەرگەی کوردستان«ـــدا نــەدرێ، دوور نییــە خەســار و 
ــووی  ــە خــاوەن هێزێکــی یەکگرت ــە ڕۆژهــەاڵت ببێت ــەوەی کــورد ل ــۆ ئ ــەوە. ب ــێ بکەوێت مەترســیی ل
پێشــمەرگە و لــە بەرامبــەر نەیارانــدا بەهێــز دەرکەویــن و بتوانیــن واڵتەکەمانــی پــێ بپارێزیــن، 
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پێویســتە لــە ئێســتاوە لــە هەوڵــی ڕێکخســتن و وەسەریەک خســتنی ئــەو هێــزەدا بیــن و هەمــوو 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەژێــر فەرماندەیــی یــەک هێــزی پێشــمەرگەدا ڕێــک بخەیــن و 
نەهێڵیــن تووشــی پەرشــوباڵوی و ڕووداوی نەخــوازراو و کارەســاتبار بیــن. ئێمــە دەبــێ هەمــوو 
ــەروەردە و  ــی و نیشــتمانپەروەری پ ــی نەتەوەی ــە ڕۆحێک ــزە ب ــەم هێ ــە ئ ــن ک ــان بدەی ــی خۆم هەوڵ

ــن. ــز بکەی ــدا بەهێ ئینتیمــای نیشــتیمانیی تێ

کۆمەڵگەی مەدەنی و هەڵوێستی حیزبی ئێمە
لــە مــاوەی زیاتــر لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا شــان بــە شــانی بزووتنــەوەی سیاســیی مافخوازانــەی 
خەڵکــی ئێــران دژبــە نیزامــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، چاالکانــی نێوخــۆی واڵت لــە چیــن و توێــژە 
جۆراوجۆرەکانــی کۆمەڵگــەدا بــە کەلکوەرگرتــن لــە کۆمەڵــە دەرفەتێکــی هەرچەنــد بەرتەســک و 
بچــووک، بــە وەڕێ  خســتنی کاری ڕێکخراوەیــی لــە چوارچێــوەی مەدەنییــدا توانییــان ڕەوتێــک 
لــە بزاڤــی مەدەنــی وەڕێ بخــەن. ئەدیبــان بــە دامەزراندنــی ئەنجومەنــە ئەدەبییــەکان، چاالکانــی 
خوێنــدکاری بــە دامەزراندنــی ڕێکخراوگەلــی خوێنــدکاری و دەرکردنی گۆڤــار و باڵوکراوەی تایبەت 
بــە خۆیــان لــە زانکــۆکان، کرێــکاران بــە داواکردنــی مافەکانیــان و فۆرموولــە کردنــی داخوازەکانیــان، 
ژینگەپارێــزی،  کاری  بــە  تایبــەت  ئەنجومەنەکانــی  و  ڕێکخــراو  دامەزراندنــی  بــە  ژینگەپارێــزان 
مامۆســتایان بــە دامەزراندنــی یەکیەتییــە ســێنفییەکانی تایبــەت بــە خۆیــان و هەتــا دوایــی، توانییــان 

لــە بنیاتنانــی کۆمەڵگەیەکــی چاالکــی مەدەنییــدا ڕۆڵــی ســەرەکی بگێــڕن. 
ــە  بزووتنــه وه ی مەدەنــی بــه  بوونــی چه ندیــن جــۆر ڕێکخــراو و NGOی تایبــەت بــە هــەر کام ل
ــێ  ــدا ت ــی تایبەت ــد قۆناغێک ــە چەن ــە ب ــران ک ــڕۆی ئێ ــەی ئەم ــی کۆمەڵگ ــن و توێژەکان ــەڵ و چی کۆم
پەڕیــوە، ئەمــڕۆ لــە هــەر ڕوانگەیەکــەوە خوێندنــەوەی بــۆ بکــرێ، دەکــرێ لــە قــەوارەی کۆمەڵگــەی 

ــدا تەنانــەت پێناســەی بزاڤێکــی ســەربەخۆ و خــاوەن ئامانجــی بــۆ بکــرێ.  مەدەنیی
بوونــی جوواڵنــەوەی مەدەنــی و مــاف و ئازادییەکانــی لــە ڕووی ڕێکخراوەیــی و مافــی چاالکــی 
نواندنــەوە لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا بــە ڕەســمی نەناســراوە و زۆر جاریــش کۆســپ 
ــە  ــەر ل ــی واڵت ه ــی مەدەنی ــە چاالکان ــەس ل ــە ســەدان ک ــەر ئێســتا ب ــە ڕێ. ه ــەرەی دەخرێت و تەگ
مامۆســتایانی قوتابخانــە و چاالکانــی کرێــکاری و خوێندکارییــەوە بگــرە تــا کەســانێک کــە بەتاوانــی 
ــووی جۆراوجــۆر حوکمــی  ــە بیان ــەدان و ب ــە بەندیخان خۆشویســتنی ژینگــە دەسبەســەر کــراون، ل

ناڕەوایــان بەســەردا ســەپێندراوە.
بزووتنــەوەی مەدەنــی لــە کوردســتان لــە چــاو شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران تــا ڕادەیــەک هــەم 
ــەم  ــە ســەرە. ئ ــر ل ــی ڕێژیمــی زیات ــدە ئەمنیەتییەکان ــرە و هــەم چــاوی دەســەاڵت و ناوەن بەرچاوت
بزاڤــە لــە کوردســتان بــە هــۆی شوناســخوازیی بزووتنــەوە گــەورە نەتەوەییەکەیــەوە کە لە بەســتێنی 
شۆڕشــگێڕانەدا بــە ماهیەتــی ئاشــتی خوازانەوە خاوەنــی پاشــخانێکی پــڕ لــە ئەزمــوون و دەســکەوتە 
ــا ئێســتاش هــەر لەســەر ئــەم ڕێچکەیــە دەڕواتــە پێــش، هــەم ڕیشــەدارترە، هــەم ئامانجەکانــی  و ت
ڕوونتــرن. بۆیــە گەشــەکردن و پەرەســەندنی لــە چــاو شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران خێراتــر و لــە 
ــی خەڵکــی  ــی ئامانجــە نەتەوەییەکان ــی دوورەدیمەن ــە هــۆی ڕوونبوون ــرە. ب ــدا ڕێکوپێکت هەمــان کات
کوردســتان لــە چوارچێــوەی مــاف و ئازادییــە نەتەوەییەکانــدا، نێوەرۆکــی بزاڤــی مەدەنــی لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بناغەیەکــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی و شوناســخوازانەی هەیــە. هــەر ئەمــە 
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وای کــردوە کــە چاالکانــی مەدەنــی و هەڵســووڕاوانی ئــەم بزاڤــە زۆر زوو هەســت بــە کەســایەتیی 
خۆیــان، ئەرکەکانیــان، بەرپرســایه تییەکانیان و ئامانجەکانیــان بکــەن.

ــی خــاوەن  ــە کۆمەڵگەیەکــی مەدەنی ــە کوردســتان کــە ئێســتا بەرهەمەکــەی بۆت ــی ل ــی مەدەن بزاڤ
پــان و خــاوەن ئێعتبــار و متمانــەی زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان، بــە چەنــد قۆناغێکــی پــڕ لــە 
ــی  ــی مەدەن ــوە. ئێســتا چاالکان ــێ پەڕی ــەدا ت ــە تێچــوو و هەزین ــڕ ل ــدا پ ــان کات ــە هەم تێکۆشــان و ل
ــۆ  ــن کــە ئەمــە دەکــرێ ب ــە کۆمەڵگــەدا وەک کەســانی بەرپرســیار و متمانەپێ کــراو ســەیر دەکرێ ل

ــرێ. ــەورە دابن ــە دەســکەوتێکی گ ــە کوردســتان ب ــی ل ــەی مەدەن کۆمەڵگ
بزووتنــەوەی مەدەنــی لــە کوردســتان لــە مــاوەی دە پــازدە ســاڵی ڕابــردوودا لەگــەڵ ئــەوەی 
ــە دا  ــەم پێوەندیی ــزێ و ل ــەی خــۆی بپارێ ــەری مەدەنییان ــی داوە ڕیســالەت و جەوه هەمیشــە هەوڵ
جۆرێــک لــە کولتوورســازییش بــکا، لێبڕاوانــە بەرانبــەر سیاســەتە دژی گەلییەکانــی نیزامــی سیاســیی 
حاکــم لــە کوردســتانیش وەســتاوەتەوە و کەمتەرخــەم نەبــووە. بزووتنــەوەی مەدەنی لــە ڕۆژهەاڵتی 
ــە کوردســتان  ــی ل ــواردا توانیویەتــی بۆشــایی دەســەاڵتێکی هەرێمیــی خۆماڵ ــە زۆر ب کوردســتان ل
ــە کولتــووری و نەتەوەییــەکان،  ــە ژینگــەی نیشــتمان، بەڕێوەبردنــی بۆن پــڕ بکاتــەوە؛ پارێــزگاری ل
ئەرکــی  بەڕێوەبردنــی  مافــی هاوواڵتییــان،  لــە  داکۆکی کــردن  ڕەفتــاری کۆمەڵگــە،  ڕێک خســتنی 
پاراســتنی زمــان و کولتــووری نەتەوەیــی، کارکــردن لەســەر کەســایەتیی تاکــی کــورد و زۆر شــتی 
دیکــە لــەو ئەرکــە گــەورە بنەڕەتییانــەن کــە کۆمەڵگــەی مەدەنــی لــەم ســااڵنە دا کاری گــەورە و 

بەرچــاوی لەســەر کــردوون.
بــە هــۆی متمانەیــەک کــە بزووتنــەوەی مەدەنــی توانیویەتــی الی خەڵکــی کوردســتان دەســتەبەری 
ــای  ــای ڕێک خســتنی ڕەفت ــی کوردســتان توان ــە لــە ڕۆژهەاڵت ــەم بزاوت ــی ئێســتادا ئ ــە قۆناغ ــکا، ل ب
مەدەنیــی خەڵکــی هەیــە و ئەمــەش دەتوانــێ دەســکەوتێکی بــەرزی کۆمەاڵیەتــی بــێ بــۆ هەلومەرجێک 

کــە ئەمــڕۆ نیشــتمانەکەمانی پێــدا تــێ دەپــەڕێ.
حیزبــی ئێمــە بــە دەرکێکــی ڕاســتەقینە لــە بارودۆخــی سیاســیی کوردســتان و هەســتکردن بــەو 
گۆڕانــە کۆمەاڵیەتییــەی لــە کوردســتان لــە ئارادایــە، پێــی وا بــوو کــە جموجۆڵــی چاالکانــی سیاســی 
و مەدەنــی لــە نێوخــۆی واڵت نــە تەنیــا دەبــێ ڕێــزی لــێ بگیــرێ، بەڵکــوو پێویســتە بەهێــز و 
ــزەوە ســەیری تێکۆشــان و  ــە چــاوی ڕێ ــە ب ــد ک ــە زۆر ڕاشــکاوانە ڕای گەیان ــرێ. بۆی پاڵپشــتی بک
چاالکیــی تێکۆشــەران و چاالکانــی نێوخــۆی واڵت دەکا و خــۆی بــە پشــتیوانیان دەزانــێ. ئێمــە لــەم 
پێوەندییــەدا ڕاشــکاوانە و بــە ســەرنجدان بــە دۆخــی سیاســیی ئێران و کوردســتان وێــڕای دەربڕینی 
پشــتیوانییمان لێیــان، داوامــان لــێ کــردوون کــە هــەوڵ بــدەن بــە کەلکوەرگرتــن لــە دەرفــەت و 
توانــاکان هەرچەنــد بەرتەســکیش بــن، لــە پێنــاو بەرژەوەندییەکانــی خەڵکــی کوردســتاندا چــاالک و 

ئەرکــدار بــن.
پشــتیوانیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە جموجۆڵی چاالکانی سیاســی و مەدەنی لە نێوخۆی 
واڵت توانــی لــە الیــەک بوێــری و جەســارەتێکی هەســت پێ کراو بــە کاری چاالکانــی نێوخــۆ بــدا و لــە 
الیەکــی دیکەشــەوە ســەرنجی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ الی چاالکانــی بــوارە جۆراوجــۆرەکان ڕابکێشــێ 

کــە هــەر ئــەم تێفکریــن و پشــتیوانی کردنە لــە پێکهێنانــی جووڵــە جەماوەرییەکانــدا شــوێندانەر بــوو. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ جارێکــی دیکــەش و لــە بەرزتریــن ئۆرگانــی خــۆی  )کۆنگــرە(
دا پێداگــری لەســەر پشــتیوانی کردن لــە چــاالکان و تێکۆشــەرانی بــوارە جیاجیاکانــی نێوخــۆی 
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واڵت دەکا و بوونــی بزووتنــەوەی مەدەنــی بــە دەســکەوتێکی گشــتی نەتەوەیــی دەزانــێ و لــە پێنــاو 
بەهێزتــر کردنــی بزاڤــی مەدەنــی لــە کوردســتاندا خــۆی بــە ئەرکــدار دەزانــێ.

تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی لەدژی حیزبی دێموکراتی کوردستان
تێرۆریزمــی ڕەشــی سیاســی-مەزهەبی لــە ئێــران دژبــە الیەنەکانــی دژبــەر و کەســایەتییە جیابیــر 
و موخالفــەکان _هــەروەک كاربه ده ســتانی کۆمــاری ئیســامی بــۆ پاراســتنی نیزامه كــه  بــەو شــێوە 
بەرینــە ڕەچاویــان کــردوە- تەنیــا لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوو و لــە دوای هاتنەســەرکاری ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا کــورت نابێتــەوە . بەڵکــوو ڕێبەرانــی ڕیــزی پێشــه وه ی ئــەم ڕێژیمــە لــە 
ســەردەمی پەهلەوییشــدا تێــرۆری سیاســیی زۆریــان کــردوە و خومەینــی و زۆر لــە یارانــی نیزیکــی 
وەک ڕەفســەنجانی، خامنەیی، خەڵخاڵی و ... پێوەندیی زۆر نیزیکیان لەگەڵ پاشــماوەکانی گرووپی 
»فیداییانــی ئیســام« هه بــووە کــە کارنامەیەکــی ڕەشــی لــە شــێوەی تێــرۆری سیاســییدا هەیــە. 
ڕەفســەنجانی، تــەڕڕاح و بڕیــاردەری تێرۆرەکانــی میکۆنــووس و ڤییــەن، خــۆی لــە بیرەوەرییەکانیــدا 
دەڵــێ ئــەو دەمانچەیــەی »حەســەنعەلی مەنســوور«ی پــێ کــوژرا، ]ئــەو[ دابــووی بــە »محەممــەد 

بۆخارایــی« کــە تێرۆرەکــەی پــێ بــکا.
الی کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی »تێــرۆر« تایبەتمەندیــی خــۆی هەیــە. تێــرۆر الی ڕێبەرانــی 
ــاری ئیســامیی  ــی کۆم ــران و دژبەران ــە و کوشــتنی جیابی ــی ئیدئۆلۆژیکیی ــی قووڵ ــم باوەڕێک ڕێژی
ئێــران هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــەوە هەتــا ئێســتا بەشــێکی حاشــاهەڵنەگر لــە 

مێــژووی ئــەو ڕێژیمــە بــووە.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران تێــرۆری بــە چەکێکــی پێویســت و گرینــگ بــۆ حــەزف و 
لــە نێــو بردنــی نەیارانــی خــۆی زانیــوە. ئــەم ڕێژیمــە بــۆ لێدانــی موخالفانــی خــۆی بــە تایبــەت 
ــە چەشــن و شــێوازی جۆراوجــۆری  ــرۆری ل ــزە پێشــکەوتن خواز و مافویســتەکاندا تێ ــو هێ ــە نێ ل
خۆیــدا بــە کار هێنــاوە. هەوڵــدان و پیــان  داڕشــتن بــە مەبەســتی زەربەوەشــاندنی فیزیکــی لــە 
ــاوی تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی  ــە ن ــەکان و کەســایەتییە موخالــف و جیابیــرەکان کــە ب حیــزب و الیەن
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ هەمــوو الیــەک ناســراوە، هیــچ ســنوور و جوغرافیاییەکــی نەناســیوە. 
ــە دەســەاڵتداریی ڕەشــی  ــە مــاوەی چــوار دەی ــران ل تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامیی ئێ
خۆیــدا دژبــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئــەم ڕێژیمــە، بەشــی شــێری بــەر بزووتنــەوەی مافخوازانــەی 
کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کەوتــوە. کارنامــەی تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری 
ــاڵ  ــرۆری ســەرگورد حەبیبوڵ ــە تێ ــی کوردســتان، هــەر ل ــی دێموکرات ــە حیزب ــران دژب ئیســامیی ئێ
عەبباســی، ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی و بەرپرســی شــۆڕای نیزامیــی حیــزب لــە ٣1ـــی خەرمانانــی 
1٣٥٩ی هەتاوییــەوە تــا هێرشــی مووشــەکی بۆســەر کۆبوونــەوەی ڕێبەریــی حیــزب لــە قــەاڵی 
دێموکــرات لــە 17ی خەرمانانــی 1٣٩7، نــاوی ســەدان ڕێبــەر و کادر و پێشــمەرگە و تێکۆشــەری 
ئــەم حیزبــەی تێــدا تۆمــار کــراوە کــە بەرچاوترینیــان تێــرۆری دوو ســکرتێری حیــزب، شــەهیدان 

ــور شــەرەفکەندیین.  ــور قاســملوو و دوکت دوکت
ــی  ــە پێتەخت ــا و ل ــی ئورووپ ــە دڵ ــن ل ــن، دەبینی ــرۆرەکان بکەی ــای تێ ــە جوغرافی ــک ل ــەر چاوێ ئەگ
ــردوە.  ــی ک ــڕی نەیاران ــران قەڵتوب ــاری ئیســامیی ئێ ــرۆری کۆم ــی ئورووپاشــدا ماشــێنی تێ واڵتان
تێــرۆری د. قاســملوو و هاوڕێیانــی لــە ڤییەنــی ئوتریــش و تێــرۆری د. شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی 
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لــە بێرلینــی ئا ڵمــان کــە ســەری حیزبــی دێموکراتیــان تێــدا کرابــووە نیشــانه  و، دەیــان تێــرۆری دیکــە 
کــە کۆمــاری ئیســامی بەداخــەوە توانیویەتــی تێیانــدا ســەرکەوتوو بــێ. 

 ئامانجــی ســەرەکی و گشــتیی ڕێژیــم لــەم تێرۆرانــە الوازکردنــی بزووتنــەوەی مافخوازانــە و 
نەتەوەیــی خەڵکــی کوردســتان بــووە و هەیــە و بــۆ ئــەم مەبەســتەش حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
وەک الیەنــی ســەرەکی و شــوێندار لــەم بزووتنەوەیــەدا کراوەتــە ئامانــج و تــا ئێســتاش ئــەم حیزبــە 

بــۆ تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران وەک هەمیشــە ئامانجــە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا پتــر لــە 400 کــەس لــە ئەندامــان 
و تێکۆشــەرانی ئۆپۆزیســیۆنی کــوردی داوه تــه  بــه ر په المــاری تێرۆریســتی کــە حیزبــی دێموکــرات 
ــە  بــە بوونــی ٣14 قوربانــی، ئامانجــی ســەرەکی بــووە و بــە پێــی ئــەو هێرشــە تێرۆریســتییانەی ل
نێــوان کۆنگرەکانــی 1٦ و 17دا _پەالمــارە تێرۆریســتییەکەی شــەوی یەڵــدا، تێــرۆری قــادر قــادری 
و مووشــەکباران کردنــی قــەاڵی دێموکــرات_ کراوەتــە ســەر تێکۆشــەرانی ئــەم حیزبــە، دەتوانیــن 
ــە داهاتووشــدا مەترســیی تێرۆرێزمــی کۆمــاری ئیســامیی  ــا ئێســتایش و ل ــن کــە بەداخــەوە ت بڵێی

ئێــران لەســەر حیزبەکەمــان نەڕەویوەتــەوە. 

حیزبی دێموکراتی کوردستان و حدکا
پێویســتیی چاره ســه ری پرســی یه کگرتنــه وه ی دێموکراتــه کان هــەر وه ک ڕابــردوو لــه  نێــوان ئــه و 
دوو کۆنگره یه شــدا فکــری زۆرێــک لــە خه ڵكــی کوردســتان و ئه ندامانــی حیزبــی دێموکراتــی بــه  
خۆیــه وه  خەریــک کــردوه . ئــه وه  لــه  حاڵێک دایــه  كــه  ئێمــه  هــه ر بــه  دوای لــه ت بوونــدا ڕاما ن گه یانــدوه  
ــژ و  ــه  وتووێ ــن ب ــی خه ڵکــی کوردســتان ئاماده ی ــی ویســت و به رژه وه ندی ــه  به رچــاو گرتن ــه  ل کــە ب

دیالــۆگ پرســی دێموکراتــه کان چاره ســه ر بکه یــن.
لــەم پێوەندییــەدا و دوای ئاســایی بوونــەوەی پێوەندییەکانــی هــەر دوو ال و چەنــد جــار پێکــەوە 
دانیشــتن و بیــروڕا گۆڕینــەوە لەســەر چۆنیەتیــی یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان، حیزبــی ئێمــە 
گەاڵڵەیەکــی لەژێــر نــاوی »بۆچــوون و هەڵوێســتەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ پرســی یەکگرتنــەوە« پێشــکەش بــە الیەنــی حــدکا کــرد کــە بەداخــەوە پێشــوازیی لــێ نەکــرا. 
لــه  هه مــوو  یەکگرتنــەوە،   پرســی  له بــه ر گرینگــی و زەروورەتــی  ئێمــه   ڕێبه رایه تیــی حیزبــی 
قۆناغه كانــدا هــەر لــه  فكــری دۆزینــه وه ی ڕێگایه کــی گونجــاودا بــوو ە. بــۆ ئــه و مه به ســته  هــه ر 
چه نــده ته شــکیاتی حیــزب تێڕوانیــن  و تێبینیــی لەســەر چۆنیەتیــی هەنگاونانــی ڕێبەریــی حیــزب بــۆ 

ــێ. ــه  دابن ــه  خۆیشــی مای ــوو ل ــەت ئامــاده  ب ــی ئێمــە تەنان ــەاڵم حیزب ــووە، ب ــەم پرســە هه ب ئ
ــه و مه به ســته   ــۆ ئ ــه رده وام بــوو و ب ــره وی دروســتی خــۆی ب ــە ڕێبه ریــی حیــزب له ســه ر ڕێ  بۆی
هه یئه تێکــی بــۆ بــه دوادا چــوون و دۆزینــه وه ی ڕێــگا چاره ســه ری پرســه که  پێــک هێنــا و له گــه ڵ 
ــه  ئه نجامــدا هــه ر دوو الیــه ن لەســەر یادداشــتێکی  هه یئه تــی الیه نــی حــدکا که وتــه  دانووســتان و، ل
کــە  گه یشــتن  ته وافــوق  بــه   خاڵیــش  زۆر  له ســه ر  هەروەهــا  و،  بوونــەوە  ســاغ  لێک تێگه یشــتن 
ــەوان گرتنــی کۆنگرەیەکــی هاوبــەش بــوو لەژێــر نــاوی »کۆنگــرەی یەکگرتنــەوەی حیزبــی  یــەک ل
دێموکــرات«. بــەاڵم دوای ســاغ بوونەوەی الیەنــی حــدکا لەســەر گرتنــی کۆنگــرەی خۆیــان ڕەوتــی 
دانیشــتنەکان تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو ســاردیی تــێ کــەوت. لــه  کاتــی دەســپێکی کۆنگــره ی 1٦ی 
حــدکادا، حیزبــی ئێمــه  نامه یه کــی ڕوو بــه  ئه ندامانــی کۆنگــره  بــاڵو کــرده وه  و داوای لــێ کــردن 
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»ئێســتا کــه  لــه  پرۆســه که دا بــاش چووینــه  پێــش و زه مینه کــه  لــه  هــه ر بارێکــه وه  لــه  جــاران 
ئاماده تــره ، به ڵکــوو بــە مەبەســتی خۆشــکردنی به ســتێنی باشــتر ئه وه نــده ی ده کــرێ کۆســپەکان 
لەســەر ڕێــی یەکگرتنــەوە هــەڵ بگیرێــن«، بــەاڵم به داخــه وه  کۆنگــرەی حــدکا بــه  گۆڕینــی پێکهاتــه ی 
ــی  ــوو، چەت ــه  فۆرمــە هاوبه شــه کانمان ب ــک ل ــه  یه کێ ــه و کۆنگره ی ــا ئ ــه  ت ــە ک ــەم حیزب ته شــکیاتیی ئ

خســتە پڕۆســەکەوە.
هــەر وەک لــە پەیامــی دەفتــەری سیاســی لــە 2٥ـــی گەالوێــژی 1٣٩7ـــی هەتــاوی، بــە بۆنــەی حەفتــا 
و ســێهەمین ســاڵەی دامەزرانــی حیزبەکەمــان هاتــوە، »به داخــه وه  کۆنگــرەی 1٦ی حــدکا بــه  هــۆی 
پەســەندکردنی هێندێــک بڕیــاری ته شــکیاتی وای کــردوه  کــە ڕه وتــی دانیشــتنه کان له گــه ڵ یه کتــری 
بــه  تــه واوی لەکــزی بــدا. ئێمــه  المــان وایــه  ئــه و که ســانه ی بــه دوادا چــوون بــۆ ئــه و پرســه  ده کــه ن، 
ده زانــن حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان چه نــده  لــه و پێوه ندییــه دا به رپرســانه  جوواڵوه تــه وه  بــۆ 
ــه   ــه  ب ــده  ئێم ــه ر چه ن ــاره  ه ــاوه . دی ــه  خــۆی دان ــه ت زۆر مایه شــی ل چارەســەری مه ســه له که ، ته نان
دروســتی نازانیــن ڕێــگای دیالــۆگ و قســه کردن به ربه ســتی بێتــه  پێــش، بــه اڵم ئه گــه ر حاڵه تــی لــه م 
ــه   جــۆره  ڕوو بــدا، ئــه وه  به رپرســایه تیی ڕاوه ســتانی وتووێــژ بــۆ یه ک بوونــه وه ی دێموکراتــه کان ل

ئه ســتۆی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان نییــه .«
هــه ر چه نــد دوای ئەمــە و  لــه و ماوەیــه دا دانیشــتن و وتووێــژی جیــددی لــه  نێــوان حــدک و 
حــدکا له ســه ر ئــه و مه ســه له یه  نه هاتوەتــه  ئــاراوه ، بــه اڵم ئه گــه ر قســه یه کی لــێ کرابــێ؛ حیزبــی 
ئێمــه  له ســه ر هه ڵوێســتی خــۆی ســووره  کــه  پێویســته  کار بکــرێ بــۆ ئــەوەی دێموکراتــه کان یــەک 

ــۆ دەدا.  ــی ب ــێ و هەوڵ ــە باشــترین ڕێگــە چــارە دەزان ــەوە ب ــی ئێمــە ئێســتاش ئ ــەوە. حیزب بگرن

حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبه کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان
سیاســه ت و هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــە بــە تایبــەت لــە چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا ئــه وه  بــووه  کــە لــه  
پێنــاو هه ماهه نگــی و هــاوکاری و ته نانــه ت دروســتکردنی چوارچێوه یــه ک بــۆ کاری هاوبه شــی 

ــدا و تــێ بکۆشــێ. ــوان حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کانی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا هــه وڵ ب نێ
لــه  چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا هــه ر كات ده رفه تــی هــاوکاری له ســه ر پرســگەلی ڕوون هاتوەتــه  
پێــش، حیزبــه کان هه ڵوێســتی هاوبه شــیان گرتــوه . وه ک بانگــەواز بــۆ بایکۆتــی هه ڵبــژاردن لــه  خولــی 
دوازده هه مــی ســه رکۆماری لــه  ئێــران لــه  ســاڵی 1٣٩٦ـــی هه تاوییــدا. ته نانــه ت حیزبــی دێموکراتــی 
ــه وه ی  ــده  خوێندن ــه ر پێویســتیی یه ک هه ڵوێســتیی حیزبه کانــی ڕۆژهــه اڵت هــه ر چه ن کوردســتان له ب
جیــاوازی بــۆ هه ڵبژاردنەکانــی شــۆڕای شــار و گونــده کان کــە هــاوکات له گــه ڵ هه ڵبژاردنەکانــی 
ســه رۆککۆماری بەڕێــوە دەچــوو، هه بــوو، بــه اڵم لەبــەر پێویســتیی هــاوکاری و هاوئاهەنگــی له گــه ڵ 

حیزبه کانــی دیکــه ی ڕۆژهــه اڵت؛ بایکۆتــی هه ڵبژاردنەکانــی شــۆڕای شــار و گونده کانیشــی کــرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هاوده نگــی و هاوکاریــی پچڕپچــڕی حیزبه کانــی ڕۆژهه اڵتــی 
کوردســتانی بــه  شــتێکی ناتــەواو بــۆ بزوتنــه وه ی سیاســیی ڕۆژهــه اڵت زانیــوە و هەمیشــە پێداگریــی 
لەســەر ئــەوە کــردوە کــە پێویســتە لــە نێــو حیــزب و ڕێکخراوەکانــی کوردســتاندا هاوکاریــی 
بــەردەوام و بــە بەرنامــە و بــە گوتــاری هاوبەشــەوە هەبــێ ، بۆیــه  لــه  پــاش کۆنگــره ی 1٦ەوه  
بــه  لێبڕاویــی زیاتــرەوە بــه رده وام کاری له ســه ر ئــه و پرســە كــردوه . ئاکامــی ئــەم هەڵوێســتە و 
هەســت کردن بــە بەرپرســایەتیی الیەنەکانــی دیکــە بــوو بــە هــۆی ئەوەی کــە لــه  ڕێکه وتــی 1٩ی 
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بەفرانبــاری 1٣٩7ـــی هه تــاوی و لــه  بنکــەی ده فتــه ری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا و، 
بــه  به شــداریی پێنــج الیەنــی سیاســیی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــه  ســکرتێرەکانی زۆربه یــان تێیــدا 
به شــدار بــوون؛ بڕیارێکــی گرینــگ بــدرێ. لــەو کۆبوونەوەیــەدا بڕیــار درا کــە  »ناوه نــدی هاوکاریــی 
ــه  ســاڵێکه  دامــەزراوە و  ــر ل ــده  کــه  زیات ــه و ناوه ن ــن. ئ ــران« پێــک بهێنی ــی کوردســتانی ئێ حیزبه کان
بــه  شــێوه ی ده وره یــی ئیــداره  ده کــرێ، لــه و مــاوه  کورتــه دا هــه ر چه نــده  بــه  هه مــوو ئــه و ئامانجانــه  
نه گه یشــتوه  کــه  ئیدەئالــی حیزبــی دێموکــرات و چاوەڕوانیــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانە ، بــه اڵم 
هێندێــک هه نــگاوی باشــی هه ڵێناونــه وه  کــه  ده کــرێ بــواری باشــتر پێــک بێنــن بــۆ هاوپەیمانــی 
یــان به ره یه کــی به رینتــر کــە لــه  داهاتــوودا بتوانــێ جێگــره وه ی ناوه نــدی هاوکاریــی حیزبه کانــی 

کوردســتانی ئێــران بــێ.
لەگــەڵ هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی  پێوەندییەکانــی خــۆی  دیــارە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
کوردستان هەر لە چوارچێوەی »ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران«ـــدا بەرتەسک 
نەکردۆتــەوە، بەڵکــوو لەگــەڵ هێزەکانــی دیکــەی وەک حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران )کۆمەڵــە(، پــژاک، 
یەکیەتیــی نەتەوەیــی دێموکراتــی کوردســتان و الیەنەکانــی دیکــەش پێوەنــدی و هاوکاریــی هەیــە. 

له  هه نگاوه  باشه کانی »ناوه ندی هاوکاریی حیزبه کانی کوردستانی ئێران«
یه کتــری،  له گــه ڵ  قســه کردن  و  دیالــۆگ  و  بــه رده وام  دانیشــتنی  بــه   ماوه یــه دا  لــه و  یه کــه م، 
ئــه و   لــه  نێــوان حیزبه کانــی ئه ندامــی ناوه نــددا دروســت بــووه. بــەوەش  فه زایه کــی گونجاوتــر 
قه ناعه تــه  الی هه مــووان دروســت بــووه  کــه  حیزبه کانــی ڕۆژهــه اڵت توانــای ئه وه یــان تێــدا زۆر 

بکــه ن. زیاتــر  هاوبه شــی  کاری  به یه کــه وه   کــه   به هێــزه  
ــاده  کــردوه  کــه   ــد پی ــی ناوه ن ــه  ئیداره کردن ــە دا فۆرموولێکــی ل ــه و ماوەی ــده  ل ــه و ناوه ن دووهــه م، ئ

ــه  داهاتووشــدا کەلکــی لــێ وەربگیــرێ. یارمه تیــی کــردوە بــە  کاری بەکۆمــەڵ و ده توانــێ ل
ســێهه م، ئــه و ناوه نــده  لــه و ماوه یــه دا چه ندیــن کۆبوونــه وه  و ســێمیناری ڕێــک خســتوون، چه ندیــن 
به یاننامــه ی هاوبه شــی له ســەر ڕووداوه کانــی ئێــران و بــه  تایبه تــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان و 
ــێ کــردوون و، تــا ئــه و جێگایــه ی  بۆنــەکان بــاڵو کردوەتــه وه  و خه ڵکــی ڕۆژهــه اڵت پێشــوازیی ل
ــا ئێســتا  ــوون. ت ــەوە هات ــی حیزبه کان ــدی هاوکاری ــەوازی ناوه ن ــی داوا و بانگ ــه  پیل ــک ب ــراوە  خه ڵ ک
ناوه نــد ســێ بەڵگــەی گرینگیشــی په ســه ند کــردوون کــە بریتیــن لــە؛ هێڵــه  گشــتییه کانی ناوه نــد، 

ــه کان. ــزه  ئێرانیی ــه ڵ ئۆپۆزیســیۆن و هێ ــردن له گ ــد و پرەنســیبی کارک ــه ی ناوه ن ئاییننام
ئێــران،  کوردســتانی  حیزبه کانــی  هاوکاریــی  ناوه نــدی  لــه   دێموکراتــه کان  بوونــی  چــواره م، 
نیگه رانیــی  هــاوکاری نه کردنــی حیزبه کانــی له گــه ڵ یه کتــر تــا ڕاده یه کــی زۆر ڕه واندۆته وه ،کــه  
تــا پێــش پێکهاتنــی ناوەنــد؛ لێــک دابڕانــه کان شــوێنه واری ڕه وانــی و ته شــکیاتیی نەگونجــاو و 

نالەباریــان له ســه ر هەڵســوکەوت و هاوکاریــی حیزبــه کان دانابــوو. 
ــەدا پێویســته  هێندێــک تێبینییــش بــاس بکه یــن کــه  ڕێگــە خۆشــتر دەکا بــۆ  ــەو چوارچێوەی هــەر ل
هه ماهه نگــی و کۆده نگیــی زیاتــر و دواجــار پێکهێنانــی به ره یەکــی یەکگرتــوو لــە هێــزە سیاســییەکانی  

ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان.
یه کــه م، ناوه نــد به گشــتی ئــه و توانایــەی نییــە کــە بتوانــێ نه خشــی به ره یه کــی کوردســتانی بگێــڕێ، 
بۆیــه  پێویســته  کار بــکا بــۆ ڕێخۆشــکردن و هەنگاونانــی بەکــردەوە بــۆ دامەزاندنــی به ره یه کــی 
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کوردســتانی لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان.
دووهــه م، ناوه نــد بــه  هــه ر هۆیــه ک بــێ تــا ئێســتاش خاوه نــی ده فتــه ر و شــوێنی ڕه ســمیی کاری 
ــد باشــتر شــکڵ بگــرێ،  ــی ناوه ن ــه وه ی که ســایه تیی حقووقی ــۆ ئ ــه   ب ــڕوای ئێم ــه  ب ــه ، ب ــه ی نیی ڕۆژان
ــه  خــۆی  ــه ت ب ــران نووســینگەیەکی تایب ــی کوردســتانی ئێ ــی حیزبه کان ــدی هاوکاری پێویســته ناوه ن
هه بــێ و، حیزبه کانــی ئه ندامــی ناوه نــد بــە ڕێژەیــی پێرســۆنێل و تێچــوو  بــۆ ده فتــه ری ناوه نــد 

دابیــن بکــەن.
ــی  ــه سیاســییە کانی ڕۆژهه اڵت ــه ره وه ی هه مــوو حیزب ــد کۆک ــێ ناوه ن ــه ڵ ب ســێهه م، ئێستاشــی له گ
بــۆ  بیرێــک  ناوه نــد  پێویســته   بۆیــه   نه بــووه ،  یانــی النی کــه م زۆربــه ی حیزبــه کان  کوردســتان، 
چۆنیه تیــی به شــداریی هێــزه کان لــه  نێــو ناوه نــدی هاوکاریــی حیزبه کانــی کوردســتانی ئێرانــدا 

ــه وه . بکات

کار و چاالکیی ئۆرگانەکانی حیزب لە نێوان دوو کۆنگرەدا
ــۆ  ــزب ب ــی حی ــی ئۆرگانه کان ــۆ باســی کار و چاالکی ــن ب ــۆرت ته رخــان ده که ی ــی ڕاپ به شــی کۆتای
ئــه وه ی هــه م ڕێزمــان لــه  تێکۆشــانی ئۆرگانــه کان و هاوڕێیانــی حیزبــی گرتبــێ و هەڵســەنگاندنمان 
بــۆ خاڵــه  الواز و به هێزه کانمــان کردبــێ و هه میــش به رچاومــان بــۆ چاالکیــی داهاتوومــان ڕوونتــر 

بــێ.
بــه  ته واوبوونــی کۆنگــره ی 1٦ ئۆرگانه کانــی حیــزب بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی هه لومه رجــی تایبــه ت 
و ئیمکاناتــی زۆر ســنووردار کــه  لــه  به رده ســتیاندا بــوو، کار و تێکۆشــانیان ده ســت پێ کــرده وه  کــە 

لێــره دا زۆر بــە کورتــی بــاس لــه  کاری هــه ر کام لــه  ئۆرگانــه کان ده که یــن.

سکرتاریا و پێوه ندییه کان
ســکرتاریا یه کێــک لــه  ئۆرگانه کانــی ســەر بــە دەفتــەری سیاســیی حیزبــه  کــه  بــە تایبــەت لــە نێــوان 
ئــەم دوو کۆنگرەیــەدا کاری ســکرتێر و ده فتــه ری سیاســی و هه ماهه نگیــی ئۆرگانه کانــی رێــک 
خســتوە و لــه  ڕێــگای کومیتــه ی حیــزب لــه  ده ره وه ی واڵتــه وه  ئــاگاداری کار و پێوەندییه کانــی حیــزب 
ــه ری سیاســی  ــی ده فت ــی کۆبوونه وه کان ــووە. ته نزیم ــدا ب ــە واڵتان ــزب و ڕێکخــراوەکان ل ــەڵ حی لەگ
و  کومیتــه ی ناوه نــدی و هەروەهــا ڕێک خســتنی دیــدار و چاوپێکەوتنــە سیاســییەکانی ڕێبەریــی 
حیــزب لەگــەڵ حیــزب و الیەنــە سیاســییەکان، کەســایەتی و الیەنەکانــی دیکــە بەشــێک لــە ئەرکەکانــی 
ســکرتاریا بــووە. ســکرتاریا لــه  ڕێــگای نوێنه رایه تیــی حیــزب لــه  شــاره کانی هه ولێــر و ســلێمانی  و 
کۆیــه  بــۆ پێوەنــدی و ڕایــی کردنــی کاروبــاری حیــزب له گــه ڵ حیزبــه کان لــه  هه رێمــی کوردســتان 
و داموده زگاکانــی حکوومه تــی هه رێمــی كوردســتان لــه  پێوەندیــی بەردەوامــدا بــووە. ســکرتاریا 
کــە ئەرکــی بایگانــی و ئارشــیوی بەڵگەنامــەکان و بڕیــارە ڕەســمییەکانی حیزبــی لــە سەرشــان 
بــووە بەداخــەوە لــە ئاکامــی هێرشــی مووشــەکیی ڕێژیــم بــۆ ســەر شــوێنی کۆبوونــەوەی کومیتــەی 

ناوەنــدی، بەشــێک لــە ئارشــیوەکانی زیانیــان پــێ گەیشــتوە کــە پێویســتە تەرمیــم بکرێنــەوە.
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ــاڵ،  ــه  نێــوان دوو کۆنگــره دا ده زگاکانــی ڕاگه یاندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان »کوردکان ل
ڕۆژنامــه ی کوردســتان، ئۆرگانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، کوردســتان و کــورد، ماڵپــەڕی 
ناوەندیــی حیــزب، ڕادیــۆ ده نگــی کوردســتان، )KDP( میدیــا، ماڵپــەری کومیتەی حیــزب له  ده ره وه ی 
واڵت و بەشــی میدیای حیزب لە تۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کان« لە باڵو کردنەوەی سیاســەتەکانی حیزبی 
دێموکــرات و کاری میدیایــی خۆیانــدا چــاالک و بــه رده وام بــوون. میدیــای حیزبەکەمــان بــه  گشــتی 
هــەم ســه رچاوه یه کی باوه ڕپێ کــراو بــووه  بــۆ زانیــاری دان بــە بەردەنگەکانــی و هــەم کاریگەریــی 
لەســەر بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی کوردســتان دانــاوە. لــه و ڕێگایــه وه  حیزبــی ئێمــه  توانیویه تــی 
ــه   ــک ک ــە هــۆی ئه زموونێ ــه  ب ــه و ده زگایان ــی ئ ــکا و کارگێڕان ــغ ب ــه  باشــی ته بلی سیاســه تی خــۆی ب
بوویانــە و ئیمکاناتێــک کــه  لــه  به رده ســتیاندا بــووه ، جێــگای شــیاویان لــه  نێــو ده زگاکانــی ڕاگه یاندنــی 
هاوشــێوه ی خۆیانــدا دەســتەبەر کــردوە، کــه  ئــه وه  ئه گــه ر به شــێکی ده گه ڕێتــه وه  بــۆ سیاســه تی 
بــۆ زه حمــه ت و  دڵنیاییــەوە به شــی زۆری ده گه ڕێتــه وه   بــه   دروســت و به رپرســانه ی حیــزب؛ 

ماندووبوونــی هه مــوو ئــه و هاوڕێیانــه ی کــه  لــه  کۆمیســیۆنی ڕاگه یاندنــی حیزبــدا کار ده کــه ن.
لــه  12 کاتژمێــردا بــاڵوی  کوردکانــاڵ، ڕۆژانــه  ســێ کاتژمێــر به رنامــه ی بەرهــەم هێنــاوە و  
کردوەتــه وه  _دیــارە ئێســتا 24 ســەعاتەیە_ و ســه رنجی داوه تــه  زۆر بابه تــی سیاســی، حقووقــی، 
کاری  حیزبــی  تەلەڤیزیۆنێکــی  وه ک  هــه ر  کوردکانــاڵ  کولتــووری.  و  هونــەری  و  کۆمه اڵیه تــی 

لــه  ســه رده می ئه مــڕۆدا. لــه  کۆمه ڵــی کــورده واری  نه کــردوه ، به ڵکــوو ســیمایه ک بــووه  
کوردکانــاڵ تریبوونــی ســه ره کیی حیــزب، وه ک چــۆن تــا ئێســتا نه ته وه یــی بــووه ، پێویســته  له مــه و 
بــه  دواش، ده نــگ و ڕه نگــی هه مــوو چیــن و توێژه کانــی کۆمه ڵگــه ی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بــێ و 
مــژار و ڕووداوه کانــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان وه ک چاالکییــه  مه ده نــی، فه رهه نگــی و ئه ده بییــه کان 

بخاتــه  به رنامــه ی نێــو کاریــی خــۆی.
یه کده ســت  گوتــاری  و  له ســه ر دروشــم  پێویســته   هه یــه   توانایــدا  لــه   ئه وه نــده ی  کوردکانــاڵ 
ــت و  ــر، دێکۆمێن ــی تیزێ ــه  ســاز کردن ــا ب ــکا. هه روه ه ــی کوردســتان وێژمان ســازی ب ــۆ ڕۆژهه اڵت ب
به رنامــه ی شــیکاری )تحلیل(ـــی کار له ســه ر وردکردنــه وه  و کاناڵیــزه  کردنــی دروشــمه کانی حیزبــی 
دێموکــرات بــکا. هه روه هــا پێویســته  ســه رنج و بایەخــی زیاتــر بــه  پرســی ژنــان، الوان، خوێنــدکاران 

ــدا. ــی کوردســتان ب ــی ڕۆژهه اڵت ــه  ناوچــه  جۆراجۆره کان ــش ب ــی زیاتری و؛ گرینگی
ڕۆژنامەی »کوردســتان« وەک ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان و ماڵپەڕی »کوردســتان 
و کــورد« وەک ماڵپــەڕی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دوو بەشــی گرینگــی دیکــەی 
ڕاگەیاندنــی حیزبەکەمانــن. لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا ڕۆژنامــەی »کوردســتان« بەبــێ 
ڕاوەســتان و بــەردەوام مانگــێ دوو ژمــارەی لــێ چــاپ و بــاڵو بووەتــەوە. ئــەوەی گرینــگ و جێــی 
باســە ئەمەیــە کــە ڕۆژنامــە لــەو قۆناغــەدا توانیویەتــی کۆمەڵێــک قەڵــەم لــە نێوخــۆی واڵت بــۆ 
الی خــۆی ڕابکێشــێ و لــە ڕووی فــۆرم و نێوەرۆکیشــەوە قــورس و ســەنگین بنوێنــێ و جێــی 

ــێ. ــوارە ب ــەم ب ــی ئ ــەران و خاوەنڕایان ــی خوێن ڕەزامەندی
ماڵپــەڕی »کوردســتان و کورد«یــش بــە دوو زمانــی کــوردی و فارســی ڕۆژانــە ڕووماڵــی 
هەواڵەکانــی کوردســتان و ئێــران و ناوچــەی کــردوە و بــە باڵوکردنــەوەی وتــار و بابــەت و وتووێــژ 
لەســەر پرســە سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و حقووقییــەکان و گەیاندنــی پەیــام و خوێندنــەوەی 
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حیــزب بــۆ ئــەو پــرس و بابەتانــە وەشــانی ڕۆژانــە و بەردەوامــی بــووە. ماڵپــەڕی )kdppress( بــە 
زمانــی ئینگلیســی و kdpmedia بــە زمانــی کــوردی دوو ماڵپــەڕی دیکــەی ســەر بــە ڕاگەیاندنــی 
حیزبــی دێموکراتــن کــە لــە دەرەوەی واڵت ئیــدارە دەکرێــن و بــە بەردەوامــی ئەرکــی خۆیــان 

ــدوە. ڕاپەڕان
ــد  ــن. هه رچه ن ــر بکه ی ــه  بی ــدن ده کــرێ، ناتوانیــن ڕادیــۆی ده نگــی کوردســتان ل کــه  باســی ڕاگه یان
ئێســتا بــه  هــۆی پێشــکه وتن و جۆراجۆریــی ئامرازه کانــی ڕاگه یانــدن و دنیــای مه جــازی، ڕادیــۆ 
بــه  گشــتی ئــه و بــڕه وه ی جارانــی ڕه نگــه  نەمابــێ، بــه اڵم ناکــرێ نه خــش و پێگــه ی ڕادیــۆی ده نگــی 
کوردســتان لــه  ســه رده مێکدا کــه  گه له که مــان خه باتێکــی ســه خت و دژواری ده بــرده  پێــش، لــه  بیــر 
به رینــه وه . لــه و ســەردەم و لــەو قۆنــاغ لــە بزووتنــەوەی کــورددا کــه  نــە ئینتێرنێــت و نــە ته له ڤیزیــۆن 
هەبــوو، ئــه وه  ڕادیــۆی ده نگــی کوردســتان بــوو کــه  ئه رکــی باڵوکردنــه وه ی بیــر و هــزری حیزبــی 
ــی سیاســه ت و  ــاو دان ــی کوردســتان و له ق ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــی ک ــه وه ی گه ل ــرات و جوواڵن دێموک
کــرده وه  دوژمنکارانه کانــی رێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی لــه  ئه ســتۆ بــوو و، ئه لحــه ق لــه و ئه رکه شــدا 
ــه  گشــتی.  ــووە ب ــوو، بۆیــەش  خۆشه ویســتی خه ڵکــی ئازادی خــوازی کوردســتان ب ســه رکه وتوو ب

کۆمیسیۆنی سیاسی-نیزامی
کۆمیســیۆنی سیاســی_ نیزامــی یه کێــک لــه  ئۆرگانــه  پــڕ کار و ماندووەکانــی حیزبــی دێموکــرات 
بــووه . ســازمان دانــی هێــزی پێشــمه رگه ، دابینکردنــی پێرســۆنێل بــۆ هه مــوو ئۆرگانه کانــی حیــزب، 
کارکــردن له ســه ر کار و تێکۆشــانی هێــزی پێشــمه رگه  و پارێزه رانــی ڕۆژهــه اڵت، بەڕێوەبردنــی 
کومیتــه ی ســنووری حیــزب، چاو دێــری و پێڕاگەیشــتن بــە ســەر کار و چاالکیــی هــەر چــوار 
ئه رکــی  ئاشــکرا، ڕاپه ڕانــدن و جێبه جێ کردنــی  ته شــکیاتی  به شــی  ناوەندەکــەی کوردســتان و 
جۆراوجۆر و هەمیشــەیی ڕۆژانه  و دابینکردنی ئیمکاناتی لۆجێســتیکی بۆ پێرســۆنێلی ئۆرگانه کان، 
ــۆ  ــزب ب ــه  ئۆرگانیزمــی حی ــه وه  ل ــه وه ش بیرکردن ــا ل ــووە. جی ــه و کۆمیســیۆنه  ب ــه  کاری ئ به شــێک ل
داهاتــوو چ بــۆ خــۆ ئاماده کــردن بــۆ هــه ر هه لومه رجێكــی چاوەڕوان کــراو لــە داهاتــووی ڕۆژهــه اڵت 
ــه  هه لومه رجــی  ــن ل ــی دوژم ــه ر پیانێک ــه وه ی ه ــۆ به رپەرچدان ــزی پێشــمه رگه  ب و ڕێک خســتنی هێ

ــووە. ــه و کۆمیســیۆنه  ب ــی دیکــەی ئ ــه  ئه رکه کان ــزب؛ ل ــۆ پاراســتنی شــوێنه کانی حی ئێســتادا ب
جێگیرکردنــی پێشــمەرگە لــە ســنوور و تێکۆشــانی کومیتــەی ســنوور لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا 
کاریگەریــی زۆری لەســەر ورەی پێشــمەرگانە، پێڕاگەیشــتن و چوونەپێشــی کار و تێکۆشــانی 
حیــزب لــە ســنوور، پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ بــە خەڵــک و دابینکردنــی ئیمکاناتــی ماڵــی هەبــووە. 
هاوڕێیانــی کومیتــەی ســنوور و پێشــمەرگەکان لــە ســنوور ســەرەڕای ســەختی و هەســتیاریی 
ناوچەکــە توانیویانــە بــە غــروورەوە درێــژە بــە تێکۆشــان بــدەن. هەروەهــا »ناوەنــد«ەکان لــە بــواری 
پاراســتن و کاری تەشــکیاتی و مەئموورییەتــی جۆراوجــۆری حیــزب، ئــەرک و وەزیفەکانیــان 

ڕاپەڕانــدوە و ئیــدارەی بنکــەکان و شــوێنەکانی نیشــتەجێ بوونی خۆیانیــان کــردوە.
کۆمیســیۆنی  حیــزب،  دەفتــەری سیاســیی  ڕاســپاردەی  لەســەر  کــە  پێ دانــە  ئامــاژە  شــایانی 
سیاســی–نیزامی بــە هــەوڵ و هیمەتــی ئازایانــەی پێشــمەرگە ئەرک وەخۆگرەکانــی حیــزب لــە نێــوان 
دوو کۆنگــرەدا، هەوڵــی داوە پێشــمەرگە، حــزووری لــە نێــو خــاک و خەڵکــی کورســتاندا هەبــێ کــە 
وێــڕای کۆمەڵێــک دەســکەوتی سیاســی و تەشــکیاتی، بەداخــەوە دوو پێشــمەرگەمان لــەم ڕێگایــەدا 
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شــەهید و چەنــد هاوڕێیەکیــش برینــدار بــوون. 
ــەڵ  ــی سیاســی–نیزامی، لەگ ــە ئۆرگانیزم ــە بەشــێکە ل ــش ک بەشــی تەشــکیاتی ئاشــکرای حیزبی
کوردەکانــی ڕۆژهــەاڵت لــە باشــووری کوردســتاندا لــە پێوەندیــی دان و لــەو ماوەیــەدا کۆمەڵــە 
باشــووری  شــارەکانی  لــە  حیــزب  کومیتەکانــی  لــە  حیــزب  ئەندامــی  وەک  زۆریــان  خەڵکێکــی 
کوردســتان ســازمان داوە و بــە ســەدان کەســیان وەک دۆســت و الیەنگــر بــە سیاســەتەکانی حیــزب 

ــردوە.  ئاشــنا ک

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی نێوخۆی واڵت
ــەم پێناوەشــدا  ــه  كــه : »ڕێکخــراو چەکــی هــەرە گرینگــی ئێمەیــە« و ل ــژه  هه ی ــەم دروشــمه  له مێ ئ
ــە  ــە کاری ڕێک خســتن ل ــد ل ــی ئەزموونێکــی دەوڵەمەن ــی کوردســتان هــەم خاوەن ــی دێموکرات حیزب
نێوخــۆی واڵت دایــە و هــەم خاوەنــی هێزێکــی چاالکــی تەشــکیاتییە. ئەندامــان و تێکۆشــەرانی حیــزب 
لــە نێوخــۆی واڵت لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ســەرەڕای بــە ئەمنیەتی کرانــی کوردســتان 
لــە الیــەن هێزەکانــی ڕێژیمــەوە، تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو توانیویانــە لــە به شــێكی زۆری بەســتێنەکانی 
خەباتــدا چــاالک و هەڵســووڕ بــن کــە جێــی ڕێــز و قەدرزانینــە. بەختەوەرانــە ئێســتا بــە هــۆی بەرزیــی 
ــەک و، دروســت و ئوســوولی بوونی هەڵوێســت و  ــە الی ــە ل ــی کۆمەڵگ ئاســتی هوشــیاریی نەتەوەی
سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە الیەکــی دیکــەوە، ڕۆژانــە خەڵــک لــە چیــن و 
توێــژە جۆراوجۆرەکانــەوە، پێوەندییمــان پێــوە دەکــەن و خوازیــاری پەیوەســت بوون بــە ڕیــزی 

ــدا. ــە نێوخــۆی واڵت ڕێک خســتنەکانی حیزبــن ل
ــە نێوخــۆی  ــر ڕوومــان ل ــدا کــە زیات ــات و تێکۆشــانی حیزبەکەمان ــە هەلومەرجــی ئێســتای خەب ل
واڵتــە و مەبەســتمانە زیاتــر کار لەســەر هێــز و پۆتانســیه لی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ 
بــەره وڕوو بوونــەوە لەگــەڵ سیاســەتەکانی ڕێژیــم و بەرجەســتەکردنەوەی ویســت  و داخــوازە 
ــوارەدا،  ــەم ب ــڕای دەستنیشــان کردنی کەموکووڕییەکانمــان ل ــن، پێویســتە وێ نەتەوەییەکانمــان بکەی
زیاتــر گرینگــی بــە پرســی ڕێک خســتن بدەیــن. بــۆ ئەم مەبەســتە پێش هەموو شــتێک پێویســتە وێڕای 
پێناســەکردنەوەیەکی نوێــی کاری ڕێک خســتن و چاوەڕوانییەکانمــان لــەم بەســتێنە لــە خەبــات، دان 
ــە ئەرکەکانــی تەشــکیاتی حیــزب  ــر ل ــە ڕوانینێکــی دیکــەوە بی ــەدا بنێیــن کــە دەشــێ ب ــەو واقعیەت ب
لــە نێوخــۆی واڵت بکرێتــەوە. لــە ئێســتای بزووتنــەوەی خەڵکــی کوردســتاندا ئــەوە تەنیــا چــاالکان 
ــی دیکــە  ــە ڕێک خســتنەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و الیەنەکان و هەڵســووڕاوانی ســەر ب
ــی  ــە دەدەن، بەڵکــوو کۆمەڵگەیەکــی ئەکتیڤ ــواری جۆراوجــۆردا کار دەکــەن و هەزین ــە ب ــە ل ــن ک نی
نیوه ڕێک خــراو هەیــە کــە لــە به شــێكی زۆری بەســتێنەکاندا چــاالک و هەڵســووڕە. ئــەم کۆمەڵگەیــە 
ــی  ــە گۆڕەپان ــی ل ــاش و بەرچــاو توانیویەت ــا ڕادەیەکــی ب ــی دەناســرێ، ت ــە کۆمەڵگــەی مەدەن کــە ب

ئاشــکرای خەباتــدا خــۆی بســەلمێنێ.
ــەوە،  ــەی مەدەنیی ــی کۆمەڵگ ــە ڕێ ــەی کوردســتان ل ــی کۆمەڵگ ــە ڕێک خراوبوون ــەم تێگەیشــتنە ل ب
پێویســتە  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــە  ڕێک خســتنەکانی  ئەرکــی  ســەرەکیترین 
لەســەر بنەمــای پێکهێنانــی »پێوەنــدی« و نزیکایەتیــی ئێمــە لەگــەڵ کۆمەڵگــە، ڕێکخــراوە ســێنفی و 

مەدەنییــەکان، کەســایەتییەکان و تاکەکانــی کۆمەڵگــە بێــت. 
حیزبــی ئێمــە لــە ڕووی گوتــاری سیاســییەوە بــە خۆشــییەوە توانیویەتــی وەک هەمیشــە نفــووزی 
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جەماوەریــی خــۆی بپارێــزێ و خەڵــک بــە نــەوەی جیــاواز لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە. تێڕوانیــن 
و هەڵوێســتەکانی حیــزب لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا توانیویانــه  زیاتــر لــە هەمیشــە لــە 
دروســت بوونی کۆمەڵگــەی مەدەنــی و جووڵــە گشــتی و جەماوەرییەکانــدا کاریگەریــی بەرچاویــان 
هەبــێ. تێکۆشــەران و هەڵســووڕاوانی ســەر بــە تەشــکیاتی نهێنیــی حیــزب لــە مــاوەی ئــەم چەنــد 
ــان کــردوە  ــی، کاری زۆر گەورەی ــی و کەشــی ئەمنیەت ــردوودا ســەرەڕای  کەم ئیمکانات ســاڵەی ڕاب
ــی  ــە حیزب ــەوە ل ــر ل ــە زۆر زیات ــن ک ــان بزانی ــەاڵم پێویســتە هەمووم ــە. ب ــز و پێ زانین ــی ڕێ ــە جێ ک
ــە  ــەم پێوەندییــەدا گوڕوتێنێکــی تــازە بــەم بەشــە ل ئێمــە چــاوەڕوان دەکــرێ. بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ل
ئەرکەکانمــان بدەیــن، پێویســتە چ لــە ڕووی ئۆرگانــی و چ لــە ڕووی هێــزی ئینســانی )پێرســۆنێل(

ـــەوە قەبووڵــی کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری بکەیــن.

کۆمیسیۆنی ماڵی
کۆمیســیۆنی ماڵیــی حیــزب یه کێــک لــه  ئۆرگانــه  پــڕکار و ماندووەکانــی حیزبــە کــە  بــه  ئیمکاناتێکــی 
بەجــێ  مــادی و خەدەماتییەکانــی  دابینکارییــە  ئەرکــی  بەرچــاو  تــا ڕادەیەکــی  زۆر ســنووردار 
گەیانــدوە. دوای کۆنگــره ی 1٦ کــه  حیــزب لــە ڕووی ماڵییــەوە لــە دۆخێکــی باشــدا نەبــوو، ده فتــه ری 
سیاســی ناچــار بــوو زیاتــر لــه  نیــوەی بوودجــه ی ئۆرگانــه کان کــه م بکاتــەوە و ڕادەیەکــی بەرچــاو 
لــە یارمه تیــی مانگانــه ی پێرســۆنێل ڕابگــرێ و ته نانــه ت بــۆ ماوه یــه ک کۆمیســیۆنی ماڵــی ئیمکانــی 
نه بــوو ئــه و ڕادەیــەش پەرداخــت بــکا. لێــره دا پێویســته  سپاســی ئۆرگانه کانــی حیــزب و بنه ماڵــه کان و 
یــه ک بــه  یه کــی کادر و پێشــمه رگه کان بکەیــن کــه  زۆر به رپرســانه  شــانیان دایــه  بــەر هه لومه رجــی 
نه خــوازراو و داســەپاو و خۆیــان له گــه ڵ هه لومه رجه کــه  گونجانــد. بــه  خۆشــییه وه  بــه  بەرنامــە 
ــی پێشــمه رگه  و  ــدا گرتن ــە جەرگ ــه ک و ددان ب ــوو الی ــی هه م ــی و قه ناعه ت ــی کۆمیســیۆنی ماڵ دانان
بنه ماڵــه کان و تێکۆشــانی کومیتــەی ســنوور و هاوکاریــی ئه ندامــان و دۆســتانی حیــزب بــه  تایبه تــی 
لــه  ده ره وه ی واڵت، توانیمــان تــا ڕاده یــه ک به ســه ر بارودۆخەکــەدا زاڵ بیــن. ئێســتا بــه  خۆشــییه وه  
ــان پــێ گرتبوویــن،  ــە ئێســتا به رۆکی ــەم کێشــانه مان نه مــاوه  کــه  دوو ســاڵ پێــش ل بەشــی زۆری ئ
هــه ر چه نــده  به داخــه وه  لــه  پەالمــارە مووشــەکییەکەی 17ی خەرمانانــدا جیــا لــه  لەده ســت دانــی 
نه کــراو  پێشــبینی  تووشــی خه رجــی و هه زینه یه کــی زۆر و  لــه  هاوڕێیانمــان،  کۆمه ڵێکــی زۆر 
بوویــن، بــه اڵم کۆمیســیۆنی ماڵــی توانــی بــه  باشــی مودیرییه تــی داهــات و ده رکه وتــی حیــزب بــکا. 
یەکێــک لــە کێشــە ســەرەکییەکانی حیزبــی ئێمــە کەمیــی داهــات و ســنووردار بوونــی ســەرچاوەکانی 
داهاتــە کــە حیــزب و کۆمیســیۆنی ماڵــی دەبــێ بــۆ نەهێشــتنی ئــەو کەمایەســییە هــەوڵ بــدەن و 

پانیــان بــۆی هەبــێ.
ــه ی بازڕه ســیی حیزبــی ئێمــه  تێکۆشــانی بەردەوامــی هەبــووە  ــی، کومیت ــڕای کۆمیســیۆنی ماڵ وێ
و ڕاپــۆرت ده داتــه وه  بــه  کۆمیســیۆنی ماڵــی و ده فتــه ری سیاســی. له گــه ڵ ئــه وەدا کــە  کۆمیســیۆنی 
ــه،  ــدا هه ی ــی حیزب ــه وت و تێچــوو  و خه رجــی ئۆرگانه کان ــات و ده رک ــی به ســه ر داه ــی کۆنترۆڵ ماڵ
ــا  ــەم بەشــە ت ــی باشــی ئ ــه ی بازڕه ســی و وردبینی ــه ی کومیت ــی مانگان ــرۆڵ و چاودێری ــه اڵم کۆنت ب
ڕادەیەکــی زۆر ڕێــی لــە  به هــه ده ر چوونــی دارایــی و ئیمکاناتــی حیــزب گرتــوە، کــه  ئــەوە نه تیجــه ی 

ــه ی بازڕه ســییه .  ــی و کومیت ــه  کۆمیســیۆنی ماڵ ــان ل ماندووبوونــی هاوڕێی
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کومیته ی ئه منیه ت
کومیتــه ی ئه منیــه ت کــه  لــه  چه نــد به شــی ســه ره کی پێــک هاتــوه ، بــه  ئیمکاناتێکــی زۆر ســنوورداری 
پســپۆڕی، لۆجێســتیکی و پێرســۆنێلی و ماڵــی ئه رکێکــی زۆر قورســی لــه  سه رشــانه  ، بــه  تایبــه ت بــە 
بــەراورد لەگــەڵ پیانــی به ربــاڵو و دەســتکراوەیی زۆری کۆمــاری ئیســامی ، گرینگــی و ســەختیی 
لــه  چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا  هــه ر چه نــده   بــۆ ده رده کــه وێ.  پتــر  ئه منیه تمــان  کاری کومیتــه ی 
بەداخــه وه  ڕێژیــم زه فــه ری پــێ -بردوویــن و بــه  ته قینــه وه  لــە شــەوی یەڵــدای 1٣٩٥، تێــرۆر و 
مووشــه کباران کردنــی کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه نــدی، 21 کادر و پێشــمه رگه ی لــێ شــه هید 
و بــه  ده یــان که ســی لــێ برینــدار کردوویــن و وێرانــی و خه ســارێکی زۆری لــه  باره گاکانمــان 
ــه  بایــەخ و زه حمه ته کانــی هاوڕێیانــی کومیتــه ی ئه منیــه ت کــه م ناكه نــه وه . بــه  داوه ، بــه اڵم ئه وانــه  ل
 تایبه تــی لــه  پــاش مووشــه کبارانی قــه اڵی دێموکــرات له گــه ڵ ئــه وه ی بەداخــه وه  به رپرســی کومیتــه ی 
ئه منیــه ت شــه هید ببــوو، بــه اڵم کومیتــه ی ئه منیــه ت بــە هاوکاریــی کادر و پێشــمەرگەکان زۆر 
به رپرســانه  کۆنترۆڵــی ئه منیه تــی باره گاکانــی حیزبــی کــرد و بــه  وشــیاری و وردبینــی، ئه ســناد و 

ئیمکاناتــی ماڵیــی حیزبــی پاراســت. 
 بــە ســەرنجدان بــە پیانگێڕییەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران دەرحــەق بــە حیزبەکەمــان، کاری 
کومیتــه ی ئه منیــه ت قــورس و گرانــه . بۆیــه  پاراســتنی ئه منیه تــی حیــزب پێویســتیی بــه   خوێندنــه وه ی 

تــازه   و گرینگــی پێ دانــی زیاتــر هەیــە.

کۆمیسیۆنی ئامووزش
کۆمیســیۆنی ئامــووزش کــه  ئێســتا فێرگــه ی حیزبــی دێموکراتیــش ســه ر بــه و ئۆرگانه یــه ، ئه رکیــان 
ئامــووزش و پــەروه رده  و پێگه یاندنــی کادر و پێشــمه رگه ی حیزبــە . لــه و ماوه یــه دا ســه ره ڕای 
ئــه وه ی لــه  چه ندیــن ده وره دا ئامووزشــی ده یــان پێشــمه رگه یان داوه ، چه نــد ده وره ی جۆراوجــۆری 
په روه رده یــی و سیاســییش لــە الیــەن کۆمیســیۆنەوە پێــک هاتــوە، لــه  ساڵیشــدا چه ندیــن بۆنــە 
و ڕێوڕه ســمیان بــە  بۆنــەی جۆراوجــۆر پێــک هێنــاوه  و بــه  پێــی ده رفــه ت چه نــد ژماره یــه ک لــه  

گۆڤــاری »تیشــکی نوێ«ـــیان ئامــاده  و چــاپ و بــاڵو کردۆتــه وه .
لەگــەڵ ئــەم کار و چاالکییانــەی بەشــی ئامــووزش و پــەروەردەی حیــزب كــه  جێــی ده ستخۆشــین، 
حاشــا لــه و ڕاســتییه  ناکــرێ کــە لــه م بواره شــدا بێ که موکــووڕی نیــن، بــه  تایبه تــی لــه  قۆناغــی 
ئێســتادا که مایه ســییمان پێــوه  دیــاره ؛ بۆیــه  پێویســته  لــه  حیزبــی ئێمــه دا پــه روه رده ی سیســتماتیک و 
هه میشــه یی هەبــێ و به رنامه ڕێژیــی تۆکمــه ی بــۆ بكــرێ. لــه  هه مــوو قۆناغه کانــدا دەبــێ پــه روەر ده  
ــی  ــه  حاڵه ت ــۆ بکــرێ و ل ــی ب ــه دوادا چوون ــاری و ب ــه  و ئیجب ــه  ئه رکێکــی ڕۆژان ــێ ب ــدن بب و پێگه یان

مەوریــدی و پێخــۆش بوونــی هاوڕێیانــه وه  بکرێتــه  کارێکــی بــه رده وام و ئیجبــاری.
ــه   ــه م هاوڕێیان ــن، ئ ــڕه ی پشــتی حیزب ــه  و بڕب ــه کان کۆڵه ک ــە کادره   به ته مه ن ڕوون و ئاشــکرایە ک
ــە خاڵێکــی زۆر  ــه وه    ب ــد ده به خشــن کــه  ئ ــوا و ئومێ ــەوەن و هی ــه  خه مــی حیزب ــه دا زۆر ب ــه  ته نگان ل
ــزی پێشــمه رگه   ــه  گشــتی هێ ــه ر ب ــه  ئه گ ــرێ ک ــه و ڕاســتییه ش ناک ــه اڵم حاشــا ل ــرێ. ب ــز دادەن به هێ
چوونەســەرێی  لەگــەڵ  به ته مه نــه کان  بکه یــن،  دابــه ش  گه نجــدا  و  به ســااڵچوو  به شــی  دوو  بــه  
کــه   ئــه و دروشــمه   بــۆ  ئه گــه ر بگه ڕێینــه وه   ته مه نیــان چاوه ڕوانییه کانیشــیان چووەتــه  ســه رێ. 
زه مانێــک ده مــان گــوت پێویســته  بزانیــن چییمــان بــۆ حیــزب کــردوه ، ئێســتا ئــه وه  گــۆڕاوه  کــه  
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 حیــزب چــی بــۆ پێشــمه رگه  ده کا و ئەمــەش لــه  ڕاپه ڕاندنــی ئــه رک و کاری حیزبیــدا ڕه نگدانــه وه ی 
نێگه تیڤــی هه یــه . هەڵبــەت پێشــمه رگه  گه نجه کانیــش جیاوازییــان له گــه ڵ پێشــمه رگه ی بەڕابــردوو 
ــە ئێســتادا و کار و  ــە. بۆیــه  پێویســته  ئێمــه  بــه  خوێندنــه وه ی جیــاوازه وه   بــۆ پێشــمەرگایەتی ل هەی

ئەرکــی پێشــمه رگانە بڕوانیــن:
یەکــەم، ئــه و کــوڕ و کچانــه ی ده بــن بــه  پێشــمه رگه  هه موویــان شــارەزایی تەواویــان لــە ڕێــگا 
و ڕێبــازی پێشــمه رگانه نییــە ، به ڵکــوو زۆربەیــان خــاوەن  هه ســت و ئێحساســی پیــرۆزن و  بــەو 

ــوون. ــزب ب ــی حی ــە ڕیزەکان هەســتەوە تێکــەڵ ب
دووهــه م، پــه روه رده ی حیــزب هه میشــه یی و تــەواو و سیســتماتیک نییــه . ئه وه نــده  پەروەردەیــەی 
سیاســیی  قووڵــی  بــاوه ڕی  ناکاتــه   تــه واوی  بــه   پێشــمه رگانه   ئێحساســی  و  هه ســت  ئێســتاش 

پێشــمه رگانه . 
ــه و ســه رده مه ، هه لومه رجــی ســه ختی پێشــمه رگانه ،  ــی گه نجــی ئ ســێهه م، سروشــتییه  چاوه ڕوانی
که میــی ئیمکانــات و ســه رگه رمی و گرێ دراویــی گه نجــان بــه  تــۆڕه  کۆمه اڵیه تییــه کان، ڕانه هاتــن 
بــه  ســه ختییه کانی ژیــان، شــوێنی ژیانــی ئێســتای پێشــمه رگه ی حیــزب لــه  شــوێنێکی وه ک ده شــتی 
»کۆیــه  و قــەاڵ«، تێکه ڵ بوونــی ژیانــی شه خســی و بنه ماڵــه کان له گــه ڵ پێشــمه رگه  و دیــاردەی 
چاولێ کــه ری، هه موویــان ده ســتیان داوه تــه  ده ســتی یــه ک. به داخــه وه  هه مــوو ئــه و گه نجانــه ی 
دێنــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــەوە، هەموویــان وه ک پێشــمه رگه  بــۆ ماوه یه کــی درێــژ  نامێننــەوە ، 
ــزب  ــی و ئۆگــری حی ــن و حیزب ــار ده ب ــزب ته ی ــاوه ڕی حی ــه  ب ــە ب ــه ی زۆری ئەوان ئەگەرچــی زۆرب
ده مێننــه وه . ئەمــە وامــان لــێ دەکا پتــر بیــر لــە گۆڕینــی ئــەو بارودۆخــە بکەینــەوە و زیاتــر بایــەخ بــە 
کاری پەروەردەیــی لــە نێــو پێشــمەرگە الوەکانــدا بدەیــن و پتــر ئۆگــری بــە مانــەوە لــە ســەنگەری 

پێشــمەرگایەتییان تێــدا بەهێزتــر بکــرێ.

کۆمیسیۆنی کۆمه اڵیه تی
ــەخ و ســەرنجی  ــی بای ــاری کۆمەاڵیەت ــە کاروب ــدا گرینگــی دان ب ــی حیزبەکەمان ــی خەبات ــە ڕەوت ل
کارییه کانــی حیزبــی  لــه  کۆمیســیۆنه   یه کێــک  بۆیــە کۆمیســیۆنی کۆمه اڵیه تــی  دراوەتــێ  زۆری 
دێموکــرات بــووه  کــه  بــه  کاره کانــی کۆمه  اڵیه تــی وه ک پــه روه رده ، قه زایــی، شــه هیدان و چاو دێریــی 
نه خــۆش و که مه ندامــان و دروســتکردنی کارت و به ڵگه نامــه ی جۆراوجــۆری حیزبــی ڕاگه یشــتوه . 
لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا ئــه و کۆمیســیۆنه  بــه  ئیمکاناتێکــی زۆر ســنووردار کاره کانــی لــه  
هه مــوو به شــه کاندا ڕاپه ڕانــدوه . هەروەهــا نه خۆشــخانه ی »2٥ـــی گه الوێــژ« له ژێــر چاو دێریــی 
پێکهێنانــی  بــه   شــه هیدان  به شــی  و ،  کــردوون  به رچــاوی  کاری  کۆمه اڵیه تییــدا  کۆمیســیۆنی 
مه راســیمی 10ی خاكه لێــوه  و هەوڵــی ته کمیــل کردنــی بیۆگرافیــی شــه هیدان، هــاوکاری به رنامــه ی 

ــووه .  ــدا ب ــۆ و تلەڤیزیۆن ــه  ڕادی شــه هیدان ل
وەک بــاس کــرا ئــه و کۆمیســیۆنه  لــه  کاتــی خۆیــدا یه کێــک لــه  کۆمیســیۆنه  پــڕ کاره کانــی حیــزب 
بــووه ، بــه اڵم ئێســتا پێویســته  خوێندنــه وه ی تــازه  بــۆ ئــه و کۆمیســیۆنه  بکرێتــه وه و ، جارێکــی دیکــه  

ئه رکه کانــی ته عریــف بکرێنــه وه .
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کومیته ی حیزب له  ده ره وه ی واڵت
حیزبــی ئێمــه  بــۆ ڕاییکردنــی کار و ئه رکه کانــی حیــزب، وه ک دیپلۆماســی، پێوه ندیــی  سیاســی 
و تێکۆشــانی ڕێکخراوه یــی و پێوه نــدی گرتــن له گــه ڵ کــۆڕ و کۆمه ڵــی سیاســی، نێونه ته وه یــی 
ــد  ــەم چه ن ــه . ل ــه  ده ره وه ی واڵت هه ی ــی ل ــەکان، کومیته یه کــی چاالک ــزب و ڕێکخــراوە مەدەنیی و حی
ســاڵه دا ده توانیــن بڵێیــن حیزبەکەمــان دیارتریــن ڕێکخــراو ی کوردســتانی ئێــران بــووه  کــه  تێکۆشــانی 
لــه  ده ره وه ی واڵت به رچــاو بــووه. جیــا لــه  کاری سیاســی و پێوه ندییــەکان و کاروبــاری دیپلۆماســی 
کــە تیمــی پێوەندییــەکان و دیپلۆماســیی ئێمــە جیــا لــە چاالکیــی بەرچاویــان، ڕۆڵــی شــوێندانەریان لــە 
پێکهێنانــی بــەرەو ئێئتافــی جۆراوجــۆردا هەبــووە، کومیتــه ی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت تێکۆشــانی 
ــکا،  ــا، ئه مری ــه  ئورووپ ــه کان ل ــی واڵت ــه ی حیزبی ــگای کومیت ــه  ڕێ ــووە. ل ته شــکیاتیی به رچــاوی هه ب
کانــادا و ئوســترالیا بــه  ســه دان کــوردی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان لــه  نێــو ڕێکخراوه کانــی حیزبدا وه ک 
ــه  ده وری هەڵوێســت و  ــه  هــه زاران کەســیش وه ک الیه نگــر ل ــزب ســازمان دراون  و ب ئه ندامــی حی
سیاســەتەکانی حیــزب کــۆ بوونەتــەوە. هەروەهــا لــه  ڕێــگای به شــی ماڵیــی کومیتــه ی ده ره وه ی واڵت 
و بــه  زه حمــه ت و ماندووبــوون و کاری کومیتــه ی واڵتــه کان بــە ڕاده یه کــی به رچــاو یارمه تــی بــۆ 
حیــزب کــۆ کراوەتــە و  ، بــه  تایبــه ت لــه  چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا کــه  لــه  بــاری ماڵییــه وه  لــه  کوردســتان 
تووشــی هه لومه رجێکــی دژواری ماڵــی ببوویــن، کومیتــه ی ده ره وه ی واڵت نــەک هیــچ تێچوویەکــی 
ــا ڕاده یه کــی به رچاویــش یارمه تیــده ر و کۆمــه گ بــووە بــۆ  ــه  کوردســتان وه رنه گرتــوه ، به ڵكــوو ت ل

ڕاییکردنــی کاره کانــی حیــزب لــه  کوردســتان کــە جێــی پێ زانینــە.
لــە دەرەوەی واڵت جیــا لــە کومیتەکانــی حیــزب، ڕێکخــراوە ســێنفییەکانی وەک »یەکیەتیــی ژنــان« 

و »یەکیەتیــی الوان«ـــیش تێکۆشــانی بەرچاویــان هەبــووە و کارەکانیــان جێــی ڕێــزە.

ڕێکخراوە مەدەنی و سێنفییەکان:
ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

»ناوەنــدی مافــی مرۆڤــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان« یــەک لــەو ڕێکخراوانەیــە کــە دوای کۆنگــرەی 
1٦ دامــەزراوە. ئــەم ڕێکخراوەیــە لــە؛ کۆکردنــه وه ی به ڵگه کانــی پێوه ندیــدار بــه  پێشــێل کرانی مافــی 
مــرۆڤ لــه  کوردســتان، ڕووماڵ کردنــی ڕۆژانــەی حاڵەتەکانــی پێشــێل کرانی مافــی مــرۆڤ لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، گه یاندنــی هــه واڵ و ڕاپۆرتــی حاڵه ته کانــی پێشــێل کرانی مافــی مــرۆڤ 
لــه  کوردســتان بــه  میدیــاکان و کــۆڕ و کۆمه ڵــه  مرۆڤدۆســته کان و ناوه نده کانــی داکۆکــی لــه  مافــی 
ــه   ــه  و ســااڵنه ی پێشــێل کاریی مافــی مــرۆڤ ل ــه ، وه رزان ــه وه ی ڕاپۆرتــی مانگان مــرۆڤ و باڵوکردن
کوردســتان و تەغزییەکردنــی بەشــی دیپلۆماســیی حیــزب بــە ڕاپــۆرت و دێکۆمێنــت لەســەر پرســی 

مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران و کوردســتان، چــاالک بــووە.            
ئــەم  بەرهەمەکانــی  و  کار  باڵوکردنــەوەی  شــوێنی   www.chawnews.com ماڵپــەڕی 

ڕێکخراوەیەمانــە.
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یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لــە پــاش گرتنــی کۆنگــرەی 4ی خــۆی کۆمەڵێــک پــڕۆژە 
ــار  ــد ج ــە داڕشــتوه  و چه ن ــی ڕێکخراوەک ــەی بەڕێوبەری ــەم دەورەی ــی ئ ــاوەی کاری ــۆ م ــی ب و پان
وۆرکشــۆپی لــە نێــو بنکەکانــی حیــزب بــۆ ئەندامانــی خــۆی پێــک هێنــاوه ، لــەم کۆبوونەوانــەدا زیاتــر 
الیەنــی کۆمەاڵیەتــی و دەروونــی بــە مەبەســتی چاوکرانــەوەی زیاتــری ژنانــی بەشــدار بــاس کــراون. 
ــی و  ــی دەرمان ــەوە، وەک خول ــاوازدا کراونەت ــواری جی ــە ب ــرکاری ل ــی فێ ــک خول ــا کۆمەڵێ هەروەه
ــی  ــە بوارەکان ــک ســێمیناری ل ــا کۆمەڵێ ــان هەروەه ــی ژن ــی و ... یەکیەتی دەورەی سیاســی و نیزام
زانیاریــی گشــتی، سیاســی و تەندروســتی بــۆ وشــیارکردنەوەی ئەندامانــی پێــک هێنــاوە و زۆر جــار 
ئــەم ســێمینارانە لــە چوارچێــوەی ئەندامــان فراوانتــر بــووە و بــە بەشــداریی ڕێکخراوەکانــی ژنانــی 

باشــوور یــان وەک چاالکیــی هاوبــەش لەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی دیکــەی ژنــان کــراون.
لــەم دەورەیــەدا یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بایەخێکــی زۆری بە ســەردان و چاالکیی 
هاوبــەش و کۆنتاکــت لەگــەڵ ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــی هەر چوارپارچەی کوردســتان داوە و هەموو 
کات بــڕوای وا بــووە كــه  هاوئاهەنگــی و کاری هاوبــەش نەتیجــەی باشــتری دەبــێ و زۆر کاتیــش 
بــۆ ئــەم الیەنــە دەست پێشــخەر بــووە. ســەرەڕای دۆخــی نالەبــاری ئابــووری و ڕۆیشــتنی هێــزی 
ــان« کــردوە  ــراوە کاری بــۆ باڵوکردنــەوەی گۆڤــاری »ژن زۆری ئینســانی، دیســانیش ئــەم ڕێکخ
ــە بەرچــاو گرتنــی بارودۆخــی  و نەیهێشــتوە کاروبــاری ئۆرگانیــی ڕێکخراوەکــە ڕاوەســتێ و بــە ل

ئێســتا بــە شــێوەی ئێلێکترۆنیکــی خســتوویەتە بــەر دیــدی خوێنەرانــی.
ســەرەڕای ئــەوە کــە بەداخــەوە لــە ڕووداوی 17ی خەرمانانــدا ســکرتێری ئــەو ڕێکخراوەیــە 
شــەهید و چەنــد کــەس لــە ئەندامانــی برینــدار بــوون، بــەاڵم ئــەم ڕێکخراوەیــە بــە لێبڕاوییەکــی 

زۆرەوە لــە کارەکانــی بەردەوامــە.

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
یەکیەتیــی الوان لــەم ماوەیــەدا لــە کار و بەرنامەکانــی بــەردەوام بــووە و لــە بــواری میدیــادا 

ژمارەیــەک گۆڤــاری چــاپ و ژماره یه کــی تــری بــە ئێلێکترۆنیکــی بــاڵو کردوەتــەوە.
لــە مەیدانــی تەشــکیاتییدا یەکیەتیــی الوان هــەم لــە نێوخــۆ و هــەم لــە باشــووری کوردســتان و 
هــەم لــە دەرەوە کاری لەســەر ڕێک خســتنی الوانــی کــورد کــردوە و بــە پێــی دەرفــەت لــە تێکۆشــانی 

جۆراوجــۆردا الوانــی ئەرکــدار کــردوە.
لــە مەیدانــی دیپلۆماسییشــدا یەکیەتیــی الوان کاری دیــار و بەرچــاوی کــردوە و توانیویەتــی 
ــە دەوری یــەک  ــددا ل ــە چوارچێــوەی دیبەیــت و کۆڕبەن الوانــی هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان ل
ــدا  ــی وێران«ـ ــوەی »پاتفۆرم ــە چوارچێ ــی چوارپارچــەی ل ــی الوان ــا دیبەیت ــەوە، هەروەه ــۆ بکات ک
بەڕێــوە بــردوە. پاتفۆرمــی وێــران پڕۆژەیەکــی یەکیەتیــی الوان بــوو بــۆ پەنجەدانــان لەســەر بابەتــە 
ــە پشــتیوانیی  هەســتیارەکان و دۆزینــەوەی ڕێــگا چــارە و دەرخســتنی بوێرییــەکان، کــە ئەمیــش ب
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــراوە. یەکیەتیــی الوان لــەو ماوەیــەدا لــە ئاســتی نێونەتەوەییشــدا 

ــە ئەندامــی الوانــی ئینتێرناســیۆنال سۆسیالیســت وەربگیــرێ. چــاالک بــووە و توانیویەتــی ب
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یه كیه تیی نه ته وه یی خوێندكارانی كورد
ئــەم ڕێکخــراوە کــە ســەرەتا بــە ئامانجــی گرینگــی دان بــە توێژی خوێندکارانی کــوردی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان و ویســتە نەتەوەیــی و ســێنفییەکانیان دامــەزرا، لــە قۆناغــی یەکەمــی کار و تێکۆشــانی 
خۆیــدا وه رزێكــی ســه ركه وتووی تێپــه ڕ كــرد. بــەاڵم دواتــر تووشــی ده وره یه كــی ڕاوەســتان و 
بــه  تــه واوی ئه ندامانــی  سســتی بــوو كــه  كۆمه ڵێــک هــۆكاری هه بــوو  وه ک ڕۆیشــتنی نزیــك 

ده ســته ی به ڕێوه به ریــی بــۆ ده ره وه ، دواكه وتنــی كۆنگــره ی خوێنــدكاران و ...
هەرچەنــد ئــەم ڕێکخــراوە تــا ئێســتا وەک پێویســت کاری پــێ نەکــراوە، بــەاڵم دەکــرێ گرینگیــی 
زیاتــری پــێ بــدرێ و بەڕێوەبەرانــی ئەرکــدار بکرێــن کــە گوڕوتینێکــی دیکــە بــە کار و چاالکییەکانیان 

بدەن.

ناوەندی منداڵپارێزیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ناوەنــدی منداڵپارێزیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەی حیزبەکەمــان لــە 

چاالکییەکانــی بــەردەوام بــووە.
لــە مــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا ناوەنــدی منداڵپارێزیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە کردنــەوەی خولــی 
فێرکاریــی هونــەری، وەرزشــی و زمانــی ئینگلیســی؛ بەڕێوەبردنــی بۆنــە و ڕێوڕەســمەکانی منــدااڵن 
لــە یادەکانــی ڕۆژی جیهانیــی منــدااڵن و پەســەندکرانی مافــی مندااڵنــدا و هەروەهــا، بەڕێوەبردنــی 

فێســتیڤاڵی هونــەری؛ چاالکیــی نوانــدوە.

ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئەنجومەنــی زیندانییــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان یــەک لــە ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــی 
ئێمەیــە. ئــەم ڕێکخراوەیەمــان کــە کاروبــار و چاالکییەکانــی لــە پێــش کۆنگــرەی 1٦ەوە بــۆ ماوەیــەک 
سســتی و ناچاالکیــی تــێ کەوتبــوو، بــە خۆشــییەوە ئێســتا گەڕێکــی دی لــە کار و تێکۆشــانی دەســت 

پێ کــردوە.

پوختە و دەرەنجام:
ــۆ  ــی حیزبمــان خســتە  ڕوو ب ــی ئۆرگانه کان ــه  کار و چاالکی ــدا گۆشــه یه ک ل ــە ڕاپۆرت ــره  و ل ــا ئێ ت
ــاس  ــاش و الوازه کانیــش ب ــه  ب ــان، خاڵ ــی هه مــوو هاوڕێی ــه  ماندووبوون ــن ل ــڕای ڕێزگرت ــەوەی وێ ئ
بکەیــن و دەرفــەت بڕخســێنین بــۆ ئــه وه ی هاوڕێیــان تێبینــی و ســەرنجی خۆیــان له ســه ر تێکۆشــانی 
ئۆرگانه کانــی حیــزب لــه  نێــوان دوو کۆنگــرەی حیــزب بخه نــه  ڕوو. لــه  به شــی کۆتاییــدا بــه  پێویســت 
ــی 1٥ و  ــش کۆنگره کان ــه ت پێ ــردوودا ته نان ــد ســاڵی ڕاب ــه  چه ن ــه  ل ــن ک ــه وه  بکه ی ــاژە  ب ــن ئام ده زانی
1٦ی حیزبیــش لــه  نێــو ته شــکیاتی حیزبــدا تێبینــی له ســه ر شــێوه ی مودیریه تــی حیــزب هه بــووه . لــە 
نێــو ڕیزەکانــی ته شــکیاتی حیزبــدا و ته نانــه ت باســی مودیرییه تــی حیــزب زۆر جــار لــه  دەفتــەری 
سیاســی و لــه  کۆبوونه وەکانــی کومیتــه ی ناوه ندییــدا بــاس کــراوه  . هەروەهــا بــۆ چاره ســه ری 
ــش دراوه تــه وه  بــه  ده فتــه ری سیاســی و  ــوه و ڕاپۆرتی ــک هات ــد جارێــک هه یئــه ت پێ گونجــاو چه ن
ــی  ــووه  کــه  واڵمــدەری چاوه ڕوانی ــه و جــۆره  نه ب ــدا ب ــه  جێبه جــێ کردن ــه اڵم ل ــدی؛ ب ــه ی ناوه ن کومیت

ته شــکیات و کار و چاالکیــی حیــزب بــێ.
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لــه  ڕاســتییدا چۆنیه تیــی هه ڵبژاردنــه وه ی کومیتــه ی ناوه نــدی لــه  کۆنگــره ی 1٦ی حیــزب و دەســت 
لــەکار کێشــانەوەی ســکرتێری حیــزب لــه  بەرپرســایەتی و بەجــێ گەیاندنی ئەرکەکانــی له و ماوه یه دا، 
زۆرتــر بــوو بــه  بــاس و خواســی هاوڕێیــان لــه  مودیریــه ت و چاالکیــی حیــزب. دیــاره  ئــه وه  بــه  هیــچ 
شــێوه یه ک لــه  بایــەخ و کاری حیــزب و هاوڕێیانــی حیزبــی لــەم ماوەیــەدا کــه م ناکاتــه وه ، بــه  تایبــه ت 
ــزب و  ــی کشــانه وه ی ســکرتێری حی ــه م له کات ــه ، ه ــه دا جوان ــه  ته نگان ــزب ل ــن حی ــاوه  و ده ڵێ وه ک ب
هــەم بــه  تایبــه ت لــه  دوای مووشــه کبارانی کۆبوونــەوەی کومیتــه ی ناوه ندییــدا، ســه ره ڕای ئــه وه ی 
٦ کــه س لــه  ئه ندامانــی ڕێبه رایه تــی و ٨ کــه س لــه  کادر و پێشــمه رگه کانی حیــزب شــه هید بــوون و، 
کاره ســاته که  قــورس بــوو، بــه اڵم شــان دانــه  بــه ر کار و خۆڕاگــری و هه ماهه نگــی، ئومێــد و هیــوای 
ــه   ــه و مانای ــه وه  ب ــه اڵم ئ ــرێ. ب ــه دی ناک ــدا ب ــه  کاره کان ــه ک ل ــه  ڕاســتییدا به تااڵیی ــرد و ل دروســت ک
نییــه  لــه  ته واویه تــی خۆیــدا کــه  ڕووداوێــک دێتــە پێشــێ  و هــه ره وه ز و هیمه تــی جه معــی دروســت 
ده بــێ، هه مــوو کێشــه کان چاره ســه ر کــراون. بۆیــه  دەبــێ واڵمێکــی گونجــاو بــۆ پرســیاره کان و 

ڕێگاچاره یــه ک بــۆ ئــەم پرســە بدۆزینــه وه  تــا شــێوه ی مودیریه تــی حیزبــی پــێ باشــتر بکه یــن.   
لــه  پێــش کاره ســاتی 17ی خه رمانانــدا، هه یئه تێــک لــە  الیــه ن دفتــه ری سیاســییه وه  دیــاری کرابــوو 
کــە کار له ســه ر گه اڵڵەیــه ک بــۆ ئــەم مەبەســتە بــکا. پــاش تاوتــوێ کردنــی ئــه و گه اڵڵه یــه  لــه  الیــه ن 
ــدا، ســه رە نجام  ــه ی ناوه ندیی ــه  کومیت ــی ل ــاس کردن ــد جارێــک ب ــه ری سیاســی و چه ن ــی ده فت هه یئه ت
ئــەم گەاڵڵەیــە لــه  پلینۆمــی دەیەمــی حیزبــدا بــه  په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی گه یشــت. ئــه م گه اڵڵه یــه  
ــه وه   ــه ی ئێم ــه  ڕوانگ ــگا، ل ــره  ب ــه  په ســەندی کۆنگ ــه ر ب ــزب ئه گ ــی حی ــی نێوخۆی وه ک به ڵگه نامه یه ک
ده توانــێ خوێندنــه وه ی تــازه  دروســت بــکا له ســه ر شــێوه ی مودیریه تــی حیــزب و تــا ڕاده یه کــی زۆر 

و اڵمــی ڕه خنــه  و تێبینیــی تەشــکیاتیی حیــزب بداتــه وه .
و ،  کــردوه  دیــاری  ڕێبه ریــی  ئه ندامانــی  هه ڵبژاردنــی  چۆنیه تیــی  مێکانیزمــی  گه اڵڵه یــه ،  ئــه م 
ته نانــه ت بــه  پێــی پێویســتیی ئه ندامانــی ڕێبــه ری بــۆ قەبووڵــی به رپرســایه تی لــه  کوردســتان و 
بــۆ  هاوڕێیــان  ئۆگریــی  و  توانــا  هــه م  گه اڵڵه کــه دا  لــه   داوه .  به رچــاو ڕوونیــی  ده ره وه ی واڵت 
جــۆری به رپرســایه تی لــە بەرچــاو گیــراوە، هه میــش ده ســه اڵتی داوه  بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی و 
ده فتــه ری سیاســی تــا لــه  کاتــی پێویســتدا لێ پرســینەوە  لــه و که ســانه  بــکا کــه  کار وه رناگــرن یــان 
ئەرکەکانیــان بــه  دروســتی به ڕێــوه  نابــه ن. بــۆ به رپرســان لــه  ده ره وه ی واڵت و کومیته کانیــش 
هێندێــک مێکانیزمــی گونجــاوی دانــاوه   کــه  ده توانــێ یارمه تــی بــکا بــه  هه ماهه نگیــی باشــتر لــە نێــوان 
کوردســتان و ده رەوه ی واڵت و بــه  دیــار خســتنی نه خشــی کومیتــه ی واڵتــان لــه  ســه الحییه ت  
پــێ دان و ڕاپه ڕاندنــی ئه رکه کانیــان. ئــەم گەاڵڵەیــە هەروەهــا بــۆ ئــه وه ی هاوڕێیانــی حیــزب پێبه نــد 
بــه  ئوســوول و بڕیاره كانــی حیــزب بــن، هه مــوو الیه کــی -لــه  ســکرتێری گشــتیی حیزبــه وه  تــا 
ــژ،  ــه  کار، ڕاوێ ــه  پاراســتنی ئوســوول ل هــه ر ئه ندامێکــی دیکــەی حیزبــی-ی ئه رکــدار کــردوه  كــه  ب

هه ڵوێســت و ده ربڕینــی ڕوانگه کانــی حیزبــدا. 
ئێمــه  المــان وایــه  ئه گــه ر کۆنگــره ی 17ی حیــزب ئــه و گه اڵڵه یــه  په ســه ند بــکا، کومیتــه ی ناوه نــدی 
ــکا. بــە جێبەجێ کردنــی ئــەم  ــه  ســه ریه تی مێکانیزمــی جێبه جێ کردنــی بــۆ دابڕێــژێ و جێبه جێــی ب ل
گەاڵڵەیــە ئێمــە ده توانیــن بەشــی زۆری ئــەو کێشــانه ی ڕابــردوو لــه  خۆمــان داماڵیــن، مەبــێ ئــه وه ی 

ئوســوولی دێموکراتیکــی ته شــکیاتییمان پشــتگوێ خســتبێ.
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لــە کۆتاییــدا و بــە پێداگــری لەســەر ئــەوەی »یەکڕیــزی و تێکۆشــان و هیــوا بــە دواڕۆژ، زامنــی 
ســەرکەوتنمانن«؛ دەڵێیــن:

ساڵو لە حیزبی دێموکراتی کوردستان، دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان!
ســاڵو لــه گیانــی پاکــی شــه هیدانی رێــگای ڕزگاریــی کوردســتان بــه  تایبه تــی ڕێبه رانــی شــه هیدی 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، قــازی و قاســملوو و شــه ره فکه ندی!
 ساڵو له خه ڵکی تێکۆشه ری کوردستان، سه رچاوه ی هێز و بەردەوامیی حیزبی دێموکڕات!

ساڵو له زیندانییانی سیاسیی کورد که سه مبولی خۆڕاگریی گه له که مانن!
ساڵو لە بنەماڵەی شەهیدان و زیندانییانی سیاسی!

ســاڵو لــه ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی دێموکــرات کــه بــه فیــداکاری و له خــۆ بوردوویــی 
خۆیــان ئــااڵی حیزبــی دێموکراتیــان هــه روا شــه کاوه ڕاگرتــوه!

چەشــنە  هــەر  بــۆ  ئامــادەن  کــه  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمه رگه کانی  لــه  ســاڵو 
نیشــتمانەکەمان! ڕزگاریــی  و  کــورد  بزووتنــەوەی  سەرخســتنی  پێنــاو  لــە  گیانبازییــەک 

بەرز و شکۆدار بێ ئامانجە بەرزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
سەرکەوتوو بێ کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبەکەمان!
***

بڕیارنامه و راسپارده کانی 
کۆنگره ی حه ڤده یه می حیزبی دێموکراتی کوردستان

کــه  ده به ســترێ  هه لومه رجێکــدا  لــه  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  حه ڤده یه مــی  کۆنگــره ی 
ــاده  ــدا ئام ــه ناوچــه و ئێران ــۆڕ ل ــه ری ئاڵوگ ــۆ ئه گ ــردوو خــۆی ب ــه ڕاب ــر ل ــێ زیات ــه  ده ب ــه و حیزب ئ
بــکا. لــه  الیه کــی دیکــه وه، ئــه م کۆنگره یــه ده رفه تێکــه بــۆ ئــه وه ی بــه ئه زمــوون وه رگرتــن لــه 
سیاســه ت و خه باتــی تــا ئێســتای حیــزب، به رچاوڕووونــی بــۆ ئاقــاره سیاســی و خه باتگێــڕی 
و رێکخراوه ییه کانــی له مــه و دوامــان دابڕێژیــن. رێبه ریــی هه ڵبژێــردراوی کۆنگــره له ســه ریه تی 
کــه به نده کانــی ئــه م بڕیارنامه یــه و په ســەندکراوه  کانی دیکــه ی ئــه م کۆنگره یــه و په ســەندکراوه 
موعته به ره کانــی پێشــووتر بــه رده وام وه به رچــاو بگــرێ و بــۆ جێبه جێکردنــی به كرده وه یــان تــێ 

 بکۆشــێ.

ئه لف. هه ڵوێستمان له  باره ی کۆمه ڵێک پرسی گشتیی جیهان، ئێران و کوردستان
1- ڕووداو و ئاڵوگــۆڕه سیاســییه کانی جیهــان لــه چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانده ری الواز 
زیاتــری  داخرانــه وه ی  بــه  ڕوو  ڕه وتــی  و  نێوده وڵه تــی  هاوکاریــی  مێکانیزمه کانــی  بوونــه وه ی 
ــدا به ســه ر خۆیان دایــه.  ــه پێوه ندییــه نێوده وڵه تییه کان ــه جه مســه ر و ده وڵه تانــی مه تــره ح ل به شــێك ل
ئێمــه لــه و باوه ڕه دایــن کــه ته نیــا کاتێــک ئاینده یه کــی باشــتر چاوه ڕوانــی مرۆڤایه تــی و جیهــان 
ــی ویســت و  ــه  به رچــاو گرتن ــه  ل ــان ب ــوان ده وڵه ت ــی نێ ــی هاوکاری ــا و مێکانیزمه کان ــه بنه م ــێ ک ده ب
ــه ی  ــڕه وی و ملمان ــه تاک ــی دیک ــن و چی ــز بکرێ ــان به هێ ــی واڵت ــک و پێکهاته کان ــی خه  ڵ به رژه وه ندی
ــه سیاســی و  ــێ واڵم هێشــتنه وه ی قه یران ــه وه و ب ــۆی درێژبوون ــه ه ــه وره کان نه بێت ــزه گ ــوان هێ نێ
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ــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا گرینگــه. ئینســانی و ژینگه ییــه کان. ئه مــه بــه  تایبه تــی ل
2- لــە مــەڕ فشــاره نێوده وڵه تــی و گه مــارۆ ئابوورییه كانــی ســه ر ئێــران، له گــه ڵ ئــه وه  کــه 
تێکچوونــی زیاتــری ژیــان و گوزه رانــی خه ڵــک بــه  هــۆی ته حریمه کانــه وه جێگــه ی داخــه، بــه اڵم 
کۆمــاری ئیســامی کــه لــه  ڕاســتییدا خه ڵکــی ئێرانــی بــه بارمتــه گرتــوه، بــه  به رپرســیاری ئــه و دۆخــه 
ــۆڕی  ــی مان ــه مه یدان ــی ک ــه ر جــۆره فشــارێکی نێوده وڵه ت ــی ه ــه   پێویســت زانین ــڕای ب ــن. وێ ده زانی
ــه و باوه ڕه دایــن کــه پێویســته  ــه ناوچــه دا به رته ســک بکاتــه وه، ل خراپکارانــه ی کۆمــاری ئیســامی ل
کۆمه ڵگــەی نێوده وڵه تــی لــه مامه ڵــه ی له گــه ڵ کۆمــاری ئیســامییدا چیــی دیکــه ته نیــا خــۆی لــه 
په روه نــده  ئه منیه  تییه کانــی وه ک پرۆگرامــی ناوکــی و ســه قامگیریی ناوچــه  دا قه تیــس نه کاتــه وه. 
به ڵکــوو زیاتــر ســه رنج بداتــه پرســی مــاف و ئازادییه کانــی خه ڵــک و پێکهاته کانــی نێــو ئێــران و 
نوێنه رانــی ڕاســته قینه ی ئــه وان بــه موخاتــەب وه ربگــرێ هه تــا خه باتــی خه ڵــک بــه دژی ڕێژیــم 
ــۆ  ــش ب ــی ڕوونتری ــێ و ئاینده یه ک ــر ب ــه دا کاریگه رت ــه و نیزام ــه وه ی چاره نووســی ئ ــه کا کردن ــه ی ل

ــێ. ــدا ب ــه  ڕێ ــران ل گه النــی ئێ
ــه  ــدا باشــتر ل ــه ســااڵنی دوایی ــاری ئیســامی ل ٣- هه ڵوێســت و ســه فبه ندییه کانی نێوخــۆی کۆم
ڕابــردوو ناکارامه یــی و بێ ئیراده یــی ڕێژیــم لــه ته واوه تــی خۆیــدا بــۆ چاره ســه ری کێشــه کانی 
واڵت و ڕووبــه ڕوو بوونــه وه ی قه یرانــه کان و گوێگرتــن لــه په یامــی خه ڵكــی نیشــان داوه. هــه ر 
لــه و کاتــه دا وێــڕای بااڵده ســتیی نیهــاده ئه منیه تییــه كان و ڕێبه ریــی نیــزام لــه جومگه کانــی ئیــداره ی 
ــه   ــه ری ل ــی جه وه ــدا، جیاوازییه ک ــی ئێران ــی و ده ره کییه کان ــی سیاســه ته نێوخۆی واڵت و دیاریکردن
هه ڵوێســت و ڕه فتــاری باڵــه جیاکانــی نێــو ڕێژیــم لــە بــارەی ئــە و پرســانەوە کــه بــۆ خه ڵــک گرینگــن 
بــه دی ناکــرێ. هــه  ر بۆیــه پێویســته خه ڵکــی ئێــران هــه ر وه ک لــه دوو ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانیان 

داوه، هــه ر وا کــۆی ڕێژیــم بــه ئامانــج بگــرن.
ــه ر پرۆســه  ــه به رامب ــێ ل ــه وه کــه ناب ــڕای ئ ــی کوردســتان وێ 4- کۆمه ڵگــەی سیاســیی ڕۆژهه اڵت
کاری  ئه وله ویه تــی  پێویســته  بــێ،  بێ ته فــاوه ت  و  غافــڵ  ئێــران  سه راســه رییه کانی  سیاســییه 
حه ره کــه ت له ســه ر بنه مــای تایبه تمه ندیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــه  پێناســه یه کی قائــم بــه 

زات و بــه  شــێوه  ی هه رچــی یه كگرتووانه تــر  و مه یدانیتــر بــێ.
٥- لــه  بــاره ی پرســی کــورد لــه پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتاندا، پشــتیوانی لــه خه باتــی ڕه وای 
ــه ر  ــن. ه ــی پێشــوه چوونی پرســه که یان ده که ی ــه ر چه شــنه ده رفه تێک ــه ه ــه دا و ل ــه و پارچان ــورد ل ک
ــی  ــه دا و ته عامول ــه و پارچان ــه هــه ر کام ل ــی کــورد ل ــی نێوماڵ ــه دا جه خــت له ســه ر یه  کبوون ــه و کات ل
نێــوان پارچــه کان بــه ڕۆحێکــی نه ته وه یــی و بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی به رژه وه نــدی و پێویســتییه 

ده كه ینــه وه. یه كتــر  خه باتگێڕییه کانــی 

ب. گوتاری سیاسیی حیزب
1- بــه حوکمــی ئــه وه  کــه ڕێبه ریــی به كۆمــه ڵ لــه حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا ئه ســڵێکی 
هه میشــه ییه، هــه ر چه شــنه هه ڵوێســتێکی سیاســیی کــه الن کــه نــوێ بــێ یــان جیاوازیــی له گــه ڵ 
سیاســه ت و هه ڵوێســته کانی پێشــووی حیــزب هه بــێ، بــه ر لــه ده ربڕیــن و ڕاگه یانــدن، پێویســته لــه 
چوارچێــوه ی گونجــاوی خۆیــدا بکه وێتــه بــه ر ڕاوێــژ و بڕیــاری له ســه ر بــدرێ. به رپرســانی حیزبــی 
ــه سیاســه تی  ــاواز ل ــه  و جی ــه  پێچه وان ــێ ب ــزب ناب ــه ده ره وه ی حی ــدا ل ــه و مه وقعییه تێک ــچ پل ــه هی ل
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ڕه ســمیی حیــزب بدوێــن و بجووڵێنــه وه.
2- بــه هه مــوو ئــه و قابلیه تانــه بــۆ پێداچوونــه وه و زه رفیه تســازیی سیاســی و ڕێکخراوه یــی کــه 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هه یه تــی، ئــه و حیزبــه لــه  ڕووی ناســنامه ی سیاســییه وه میراتگــری 
جه وهــه ره ی نه گــۆڕی ســامانی مه عنــه وی و گوتاریــی حیــزب لــه ســه رده می  کۆمــاری کوردســتان 
و مــه ودای نێــوان دوو نیزامــی پاشــایه تی و کۆمــاری ئیســامی بگــره تــا پــاش شۆڕشــی 1٣٥7 و 

ــه. ــری خه بات ــی دوات قۆناغه کان
هاتنــی  کۆتایــی  خوازیــاری  حیزبێكــی شۆڕشــگێڕ  وه ک  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی   -٣
دیکتاتــۆری لــه ئێــران و گۆڕینــی کۆمــاری ئیســامییه. پشــتیوانی لــه مێتــۆده مه ده نییه کانــی خه بــات 
_ســه ره ڕای نه بوونــی به ســتێنی واقعیــی بردنه پێشــی ئــه م جــۆره لــه خه بــات له ژێــر حاکمیه تــی 
کۆمــاری ئیســامییدا_ بــه  مه به ســتی هێنانــه مه یدانــی خه ڵــک و بــه چالــش کێشــانی ڕێژیمــه و بــه 
ــای  ــه  مان ــه سیاســه ت و ده ربڕینه کانمــان کــراوه، ب ــه هێندێــک ل ــه ی هێندێــک ته فســیر کــه ل  پێچه وان

بــاوه ڕ بــه ئیمکانــی ڕێفۆرمــی ڕێژیــم نییــه. 
4- ڕیســاله تی خه باتگێڕیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان چاره ســه ری پرســی کــورد وه ک 
پرســێکی سیاســییه. ئه مــه پێشــگیری لــه وه نــاکا کــه پشــتیوانی لــه خواســته فه رهه نگییــه کان و 
داواکاریــی چیــن و توێــژه کان و بــه  گشــتی ئــه و پرســانه ی بابه تــی ڕۆژانــه ی خه باتــی جه ماوه رییــن 
ــه   ــان ل ــی خۆمانم ــی خه بات ــی ســتراتێژیک و نه ته وایه تی ــێ دووره دیمه ن ــه اڵم هه میشــه ده ب ــن، ب بکه ی

ــێ.  به رچــاو ب
٥- بــاوه ڕ بــه ڕێــگا چــاره ی ئاشــتی خوازانه ی مه ســه له ی کــورد لــه ئێــران پره نســیپێکی هه میشــه یی 
حیزبــی دێموکراتــه. بــه اڵم ڕه فتــاری کۆمــاری ئیســامی له گــه ڵ خه ڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــه 
و ئه زموونمــان لــه  بــواری وتووێــژدا بــه ئێمــه ده ڵــێ کــه ڕێژیــم هه میشــه وتووێــژی بــۆ مه به ســتی 
ــه وێ  ــاری ئیســامی به ڕاســتی بیه ــه ر کۆم ــردوه. ئه گ ــه کار ب ــه ی خــۆی ب ــه و خراپکاران به دخوازان
وتووێــژ بــکا، ئــه وه ده بــێ بــه ڕه چاوکردنــی کۆمه ڵێــک مــه رج و پره نســیپ )وه ك به ڕێوه چوونــی 
وتووێــژ بــه بوونــی الیه نێكــی ســێهه م وه ک چاودێــر؛ مه  علــووم بــوون و حیســاب له ســه ر کرانــی پلــه 
ــێ. هــه ر  ــی کــورد( ب ــژ له ســه ر خواســته کانی گه ل ــه ر؛ وتووێ ــی به رامب ــی الیه ن ــاری نوێنه ران و ئێعتب
ــدا  ــی حیزب ــاری ئوســوولیی ڕێبه ری ــوه ی بڕی ــه چوارچێ ــاگاداری و ل ــه ئ ــێ ب ــک ده ب جــۆره وتووێژێ
بــێ و قۆناغــی ئه ســڵیی وتووێــژی ڕاســته وخۆش پێویســته چه نــدی ده كــرێ بــه هه ماهه نگــی و 

ــێ. ــه ی ڕۆژهــه اڵت ب ــه ســه ره کییه کانی دیک ــه ڵ پارت هاوبه شــی له گ
٦- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه به خــۆدا چوونــه وه و زەر فیه تســازیی ڕێکخراوه یــی و 
سیاســییدا هه میشــه ڕچه شــکێن بــووه. ســه یرکردنی ڕابــردووی خه باتــی خۆمــان بــه چاوێکــی 
ڕه خنه گرانــه وه بــه  تایبه تــی لــە مــەڕ که موکوڕییه کانــی نێوخــۆی بزووتنــه وه و کۆمه ڵگــەی سیاســیی 
کوردســتان شــتێکی به جــێ و پێویســته. بــه اڵم لــه و کاره دا هه میشــه  ده بــێ شــکۆی خه بــات و 
ــه ر سیاســه تی  ــه به رامب ــه ل ــی چه کداران ــاری خۆڕاگری ــی بڕی ــی شۆڕشــگێڕانه مان و ڕه وای خۆڕاگری

ته واوویســتانه و شــه ڕخوازانه ی کۆمــاری ئیســامی پارێــزراو بــێ.
7- دێموکراســی هــه م وه ک ئیده ئالێكــی کارپێ کــراوی ژیانــی سیاســی و ڕێكخراوه یــی حیزبــی 
ــزی  ــه  ڕی ــۆ گفتوگــۆ و چاره ســه ری کێشــه کان، ل ــن به ســتێن ب دێموکــرات و هــه م وه ک گونجاوتری
ئێمــه  لــه و کاتــه دا ئه وله ویه تــی خه باتــی  ئامانــج و به هاکانــی حیزبــی ئێمه  یــه. هــه ر  پێشــه وه ی 
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مه ســه له ی نه ته وایه تــی و پرســی کــورد لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانه. هــه ر بۆیــه جــۆری مامه ڵه مــان 
له گــه ڵ پرۆســه  سیاســییه کانی ده ره وه ی کوردســتان و ئاینــده ی ئێــران پێــش هه مــوو شــتێک له ســه ر 

ــورده.   ــی کوردســتان و پرســی ک ــای تایبه تمه ندی بنه م
٨- دروشــمی فیدرالیــزم وه ک گونجاوتریــن سیســتم بــۆ ئیــداره  و پێکه وه ژیــان لــه ئێرانــدا شــیاوی 
ــه ی پرســی  ــه ت و تایبه تمه ندیی ــه و ئه وله وی ــه اڵم ئ ــره. ب ــی زیات ــێ دان و کار له ســه ر کردن گرینگــی  پ
ــاس کــرا، ده ســتاوه اڵیی پێویســتمان  ــدی پێشــوودا ب ــه به ن ــه ل ــی کوردســتان ک ــه ڕۆژهەاڵت کــورد ل
ده داتــێ کــه هاوشــان له گــه ڵ هێــزه  سیاســییه کانی دیکــه ی کوردســتان لــه داهاتــوودا بــه  پێــی ویســتی 
خه ڵكــی کوردســتان و واقعیــات و مومکیناتــی هــه ر قۆناغێــک )به بــێ له بیرکردنــی جه وهــه ری مافــی 

ڕه وای گه له كه مــان( بجووڵێینــه وه.
٩- خه بــات بــۆ چاره ســه ری پرســی کــورد لــه ئێرانــدا نابــێ ئــه و ڕاســتییه مان لــێ بشــارێته وه کــه 
ــدا  ــی فیدرالی خوازی ــه عه ین ــراوه. ل ــه ش ک ــه ک نیشــتمانه داب ــه و کوردســتان ی ــه ک نه ته وه ی ــورد ی ک
بــه مانــای مافــی دیاریکردنــی چاره نــووس وه ک ئیراده یه کــی  بــه  پشــت به ســتنی زیاتــر  ئێمــه 
هه میشــه ئــازاد، لەســەر گوتــاری ســه روه ری خوازانه مان بــەردەوام دەبیــن. هەروەهــا پێویســته ئــه و 
چه مــک و هێمایانــه ی ته عبیــر لــه ســه روه ریی گه له که مــان ده كــه ن )کۆمــار، نه تــه وه، ڕۆژهەاڵتــی 
ــان له ســه ر  ــر کاری ــدا زیات ــه روه رده ی هزرییمان ــی سیاســی و پ ــه ئه ده بیات ــد( ل کوردســتان و ... هت

بکــرێ.
10- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه عه ینــی ئه وله ویــه ت  دان بــه خه بــات لــه ڕۆژهەاڵتــی 
نێــوان  نه ته وه یــی  هاوپێوه ندیــی  ڕۆژهه اڵت تــه وه ری،  پره نســیپی  بــه  دان  درێــژه   و  کوردســتان 
پارچه کانــی کوردســتان )ســه ره ڕای هه مــوو که موکــووڕی و الســه نگییه کانی( بــه شــتێکی پێویســت 
نوێنه رایه تیــی  بۆخــۆی  ده بــێ  کوردســتان  پارچه یه کــی  هــه ر  وایــه  پێمــان  هــاوکات  ده زانــێ. 
به رژه وه نــدی و ئاجێنــدای خه باتــی خــۆی بــکا و موخالفــی ده ســتێوه ردانی هــه ر پارچه یــه ک لــه 
کاروبــاری پارچه یه کــی دیکه دایــن. ڕێبه ریــی حیــزب پێویســته لــه به رامبــه ر ده ســتێوه ردانی لــه م 
چه شــنه لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا به رنامــه ی وا دابڕێــژێ کــه ئه وه نــده کاریگه رییــه ی هه بــێ کــه 
ــرژی و  ــه گ ــێ ک ــده ش به رپرســیارانه ب ــێ، ئه وه ن ــه و جــۆره ده ســتێوه ردانانه دابن ــۆ ئ ســنوورێک ب

نێــوان ناخۆشــی له گــه ڵ هێــزی پارچه کانــی دیکــه ی کوردســتانی لــێ نه که وێتــه وه. 

ج. حیزب و کۆمه ڵگە
ــی کوردســتان  ــه ڕۆژهەاڵت ــدا ڕوو ب ــواری ناســنامه ی نه ته وایه  تیی ــه  ب ــان ل ــار و به رنامه م 1- گوت
ئــه م  بــێ و هه مــوو فره چه شــنییه کانی نێوخــۆی  لــه هه مــوو ڕوویه کــه وه هه مه الگیــر  پێویســته 
ــه  به رچــاو بگــرێ. هه رچه شــنه گوتــار و ڕه فتارێــک کــه بــه فــه رق و جیــاوازی دانــان  کۆمه ڵگەیــه ل
ــو  ــی نێ ــه وه و درزه کان ــه لێــک بدرێت ــه م کۆمه ڵگەی ــو ئ ــی نێ ــه فه رهه نگییه کان ــوان جۆراوجۆریی ــه  نێ ل

کۆمه ڵگــە زیــاد بــکا، پێویســته خــۆی لــێ ببوێــردرێ.
ــی دۆخــی  ــه دوادا چــوون و چاو دێری ــی کارناســه وه ب ــگای تیم ــه  ڕێ ــه پێویســته ل ــی ئێم 2- حیزب
بــه  لــه هه مــوو ڕه هه نده کانــه وه  ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و کێشــه و چاوه ڕوانییه کانــی خه ڵــک 
 تایبه تــی لــه  بــاره ی پرســه ســتراتێژییه کان )ســنووره كانی خــاک، دێموگرافــی، ژینگــه ، تایبه تمه ندییــه 
لۆکاڵییــه کان، ئارێشــه کۆمه اڵیه تییــه کان بــه  تایبه تــی مــه وادی موخه دیــر، بنیاتگه رایــی ئیســامی 
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و ... هتــد( بــکا و لــه سیاسه تســازی و به رنامه ڕێژیــی کار و تێکۆشــانیدا له ســه ر بنه مــای ئــه و 
ــه وه. ــه بجووڵێت ــه  دوادا چوون ــه وه و ب خوێندن

٣- ته شــکیاتی ئێمــه پێویســته بــه ڕێــکاری گونجــاو لــه نێوخــۆ و لــه ده ره وه ی ڕۆژهــه اڵت پێگــه ی 
جه ماوه ریــی حیــزب فراوانتــر بکاتــه وه و بــۆ ڕاکێشــانی که ســایه تییه  شــوێندانه ره کان زیاتــر تــێ 
 بکۆشــێ. به رنامه ڕێــژی بــۆ ئــه م مه به ســته ده توانــێ زۆر ڕێــکار بگرێتــه وه و لــه و پێوه ندییــه دا 
ــه ری سیاســی.  ــه ده فت ــی بدات ــگاوی تایبه ت ــۆ هێندێــک هه ن ــه ت ب ــێ وه کال ــدی ده توان ــه ی ناوه ن کومیت
4- ناوچه کانــی باکــوور و باشــووری ڕۆژهــه اڵت )ورمــێ، کرماشــان، ئیــام، له کســتان و ... هتــد( 
و ناوچــه  کوردنشــینه كانی ده ره وه ی ڕۆژهــه اڵت )بــه  تایبه تــی خوراســان( پێویســته لــه گوتــار و 
ــی  ــه به رنامه ڕێژی ــێ و ل ــان هه ب ــه وه ی زیاتری ــدا ڕه نگدان ــه ری و ته شــکیاتی حیزب ــا و به ڕێوه ب مێدی
کار و تێکۆشــانمان ڕوو بــه و ناوچانــه، تایبه تمه ندییــان وه به رچــاو بگیــرێ. به رنامــه  و گوتــاری 
حیــزب بــۆ چاره ســه ری پرســی کــورد لــه ئێــران پێویســته لــه  ڕووی حقوقییــه وه واڵمــی بــۆ مافــه کان 
و هه ســتیاریی نه ته وایه تیــی کورده کانــی دانیشــتووی ئــه و شــار و ناوچانــه ی ئێــران هه بــێ کــه لــه 
ــه خاکــی کوردســتان نیــن، بــه اڵم بــه  شــێوه  یه کی چــڕ کوردیــان لــێ   ڕووی مێژووییــه وه به شــێک ل

ده ژی.

د. مامه ڵه مان له گه ڵ الیه نه کانی دیکه
1- لــه  به ســتێنی دیپلۆماســییدا پێویســته حیزبــی ئێمــه به رنامه ڕێژیــی ورد و به ربــاڵو بۆ ڕاکێشــانی 
ســه رنج و پشــتیوانیی نێوده وڵه تــی بــۆ خه باتــی کــورد لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــکا. ئێمــه وێــڕای 
پێبه ندییمــان بــه به هــا سۆســیال دێموکراتییــه کان وه ک ئیده ئالێــک بــۆ ئاینــده ی کۆمه ڵگــەی خۆمــان، 
پێویســته لــه  به ســتێنی نێونه ته وه ییــدا به بــێ لــه  به رچــاو گرتنــی ســنووربه ندییه ئیدئۆلۆژییــه کان 
لــه  مه لمووســیان  به رهه مــی  ناوه ندانــه ی  و  کانــاڵ  ئــه و  بده ینــه  ئه وله ویه تیــش  و  بجووڵێینــه وه 

به رژوه ندیــی خه باتــی گه له که مــان لــێ ده كه وێتــه وه.
2- لــه مامه ڵه مــان له گــه ڵ هێــزه  ئێرانییه کانــدا هاتوچــۆ و گفتوگــۆ له گــه ڵ هه مــوو ته یفه کانــی 
نه یــاری کۆمــاری ئیســامی چ لــه نێوخــۆ و چ لــه ده ره وه ی واڵت بــه پێویســت ده زانیــن. بــه اڵم 
ــه وان  ــی دێموکراتیکــی ئ ــی ماهیه ت ــه  پێ ــه، ب ــز و ته یفان ــه و هێ ــی له گــه ڵ ئ ــۆ هــاوکاری و هاوپه یمان ب
ــدا  ــه ئێران ــی کــورد ل ــی گه ل ــه  ڕه ســمی ناســینی مافه کان ــه ب ــان ب ــر ڕاده ی باوه ڕی ــه وه ش گرینگت و ل
ده جووڵێینــه وه. لــە مــەڕ ئــەو ته یفانــه ی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی کــه گه لــی ئێمــه ئه زموونــی تاڵــی 
ــه  ــه وان حــازر بــن ڕه  خن ــه وه و ســازانێک، ئ ــه، پێویســته پێــش هــه ر جــۆره نزیکبوون ــان هه ی له گه ڵی
لــه ڕه فتــاری ڕابــردووی خۆیــان بگــرن یــا النی کــه م بــه جۆرێــک بدوێــن و بجووڵێنــه وه کــه نیشــانه ی 

نه گرتنــه وه  بــه ری ئاقــاره خراپه کانــی ڕابردوویــان ده رهــه ق بــه گه له که مــان بــێ.
)بــه  تایبه تــی  ئێرانــدا  لــه  کــورد  دراوســێی  نه ته وه ییه کانــی  پێکهاتــه  له گــه ڵ  لــه  پێوه نــدی   -٣
ئازه رییــه کان( پێویســته سیاســه ت و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه هه ماهه نگــی 
له گــه ڵ الیه نه کانــی دیکــه ی بزووتنــه وه ی ڕۆژهــه اڵت بــۆ جێخســتنی مه یدانداریــی ڕه وای کــورد لــه 
هه مــوو بــوار و جومگه  کانــی ئاینــده و ئاسایشــی نه ته وایه تیــی کــورد هــاوکات له گــه ڵ هه وڵــدان 
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ــی ســالم و بنیاتنــه ر بــێ. بــۆ لێکگه یشــتن و پێکه وه ژیان
4- تاکڕه ویــی حیزبــه کان بــه قازانجــی ســه رکه وتنی خه باتــی گه له که مــان نازانیــن، هــه ر بۆیــه 
لــه به ســتێنی کاری هاوبــه ش له گــه ڵ حیــزب و الیه نه کانــی دیکــه ی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، وێــڕای 
ڕۆڵــی مێحــوه ری و کارســازی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، ئه وله ویــه ت ده ده ینــه گه شــه کردنی 
»ناوه نــدی هاوکاریــی حیزبه کانــی کوردســتانی ئێــران« بــه چه شــنێک کــه هــه م بنه ماکــه ی به شــێوه ی 
ــواره  ســه ره کییه كانی  ــه ب ــددی و به کــرده وه ی ل ــه وه و هــه م ســازوکاری جی ــراوان بێت ئوســوولی ف
کار و خه باتــی هاوبه شــدا )سیاســی و گوتــاری، جه مــاوه ری، پێشــمه رگانه، مێدیایــی، دیپلۆماســی( 

و ئاماده بــوون بــۆ قۆناغــی ئینتقالیــی بــۆ دابیــن بکــرێ. 
٥- باوه ڕمــان بــه زه رووره تــی یه كگرتنــه وه ی دێموکراتــه کان لــه  جێــی خۆیه تــی و کاری بــۆ 
ده که یــن. بــه اڵم وێــڕای هه وڵــدان بــۆ ســه رکه وتنی هه وڵــه کان لــه و پێوه ندییــه دا، پێویســته ئــه و 
هه واڵنــه لــه  پێنــاو یه كگرتنه وه یه کــی هاوســه نگدا بــێ. لــه  هــه ر حاڵــدا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
ژیانــی سیاســی و ڕێکخراوه یــی خــۆی بــه و پرســه نابه ســتێته وه و کار له ســه ر تایبه تمه ندیــی خــۆی 

ده كا.

ه. بابه ته ته شکیالتییه کان و هێندێک بواری تێکۆشانی حیزب 
]نێوخۆیی[

***
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به رنامه و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان
)په سەندکراوی کۆنگره ی حەڤدەیەم(

١9 و٢0ی خەزەڵوەری ١٣98 )١0 و ١١ی نوامبری ٢0١9( 

پێشه کی
شــه ڕی  بــه  دوای  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   ده وڵه ت-نه تــه  وه کان  پێکهێنانــی  ڕه وتــی   
ــی  ــه  خــاوه ن ده وڵه ت ــەش ببێت ــه و نه ته وەی ــا ئ ــه دا ت ــورد ن ــه  ک ــه ی ب ــه و ئیمکان ــدا، ئ ــی جیهانیی یه که م
ســه ربه خۆ. ڕێکخــراو نه بوونــی وشــیاریی نه ته وه یــی کــورد لــه  ئاســتی پێویســتدا لــه  ســه ره تای 
ســه ده ی بیســته مدا لــه  الیــه ک  و ده ســتێوه ردانی نادادپه روه رانــه ی زلهێزه کانــی ئــه و ســه رده مه لــه 
کاروبــاری ناوچه کــه ی ئێمــه دا  لــه  الیه کــی دیکــه وه، بــوون بــه  هــۆی بێ به شــکرانی نه تــه وه ی کــورد  
ــه ت- ــه  هــۆی داڕشــتنی ســنووری ده وڵ ــوو ب ــه م بارودۆخــه  ب ــی ســه ربه خۆی خــۆی. ئ ــه  ده وڵه ت ل
حیســابی  له ســه ر  و  نه ته وه یــه ک   چه نــد  قازانجــی  بــه   ناوچه کــه   پێک هاتوه کانــی  تــازه   نه تــه وه  
دووبــاره  دابه شــکردنه وه ی کوردســتان  و حاشــا کــردن لــه  پێناســی نه ته وه یــی کــورد  و مافــی 
ــه   ــوو ب ــه ش ب ــه دره  مێژوویی ــه و غ ــه ر ئ ــه  ده ســه اڵتی سیاســییدا. ه ــه  ل ــه م نه ته وه ی به شــداربوونی ئ
ســه ره تای ده وره یه کــی نوێــی خوێنــاوی  و پڕتێچــوو لــه  خه باتــی رڕگاری خوازانــه ی نه تــه وه ی 

کــورد لــه  پێنــاوی وه دیهێنانــی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســدا.
هه رچه نــد پانــی ســڕینه وه ی سیســتماتیکی پێناســی نه ته وه یــی کــورد لــه  ئێرانیشــدا، به شــێکی 
ــه وی  ــه  ســه رکاری ره زاشــای په هل ــه  هاتن ــی« ب ــه وه  ی ئێران ــرۆژەی »ده وڵه ت-نه ت ــه  پ ــراو ل جیانه ک
گه شه ســه ندنی  ڕه وتــی سروشــتیی  لــه   ڕێ  نه یان توانیــوه   هه واڵنــه   ئــه و  هه مــوو  بــه اڵم  بــووه  ، 
ناســیۆنالیزمی  بگــرن.  کوردســتاندا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   کــورد  نه ته وه یــی  که ســایه تیی  مێژوویــی 
مۆدێرنــی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانیش، کــه  به شــێوه یه کی بەرچــاو لــه  الیه کــه وه  به رهه مــی 
خه باتــی  به رهه مــی  دیکه شــه وه    الیه کــی  لــه   و  کــوردی   کۆمه ڵگــه ی  بابه تییه کانــی  پێگه یشــتنه  
نه ته وه یــی بژارده کانــی کــورد بــوو، لــه  ڕێگــەی پێکهێنانــی کۆمه ڵــه ی »ژ.ک«ـــە وه  لــه  ساڵی1٣21ـــی 
هه تــاوی )1٩42ی زایینی(ـــیدا شــێوازی ڕێکخراوه یــی بــه  خۆیــه وه  گــرت. پێناســه ی کۆمه ڵه ی »ژ.ک« 
ــوو کوردســتان  و  ــه  هه م ــورد ل ــی ک ــی  و ڕزگاری ــری نه ته وه ی ــه وه ی بی ــه ی له ســه ر به رزبوون بنچین
دامه زرانــی ده وڵه تــی نه ته وه یــی بــۆ کــورد بــوو. ژ.ک لــه   پــاش ٣ ســاڵ، بــه  هــۆی به رین بوونــه  وه ی 
مــه ودای چاالکــی  و لــه  ســه روبه ندی پێکهاتنــی زه مینــه  بــۆ پێکهێنانــی ده ســه اڵتێکی کــوردی لــه  
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــه  هه مــوو چیــن  و توێژه کانــی ئــه و ســه رده مه ی کۆمه ڵگــه ی کــورده واری 
لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا جــێ بکاتــه وه، جێــگای خــۆی دا بــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان. بــه م 
ــه   ــه ر ب ــاوی به رامب ــی  گه الوێــژی  ســاڵی 1٣24 ی هه ت ــه  2٥ـ ــه،   حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل پێی
1٦ی ئووتی1٩4٥ـــی  زایینییــدا بــه  ڕێبه رایه تیــی پێشــه وا قــازی محه ممــه د، هاتــە جێــگای کۆمەڵــەی 

»ژێــکاف«.
دامه زرانــی  حیزبــی  دێموکراتــی  كوردســتان له ســه ر بناغــه ی کۆمه ڵه ی »ژ.ک« بــه  نوخته  گۆڕانێكی  
گرینــگ لــه  مێــژووی  گه لــی  كــورددا   و بــه  ســه ره تای  قۆناغێكــی  نــوێ لــه   خه باتــی  نه ته وه كه مــان 
ده ژمێــردرێ. بــه  ڕێبه رایه تیــی  ئــه م حیزبــه  بــوو كــه  گه لــی  كــورد بــۆ یه كــه م جــار لــه  مێــژووی  خۆیــدا 
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توانــی  کۆمــاری کوردســتان لــه  به شــێكی  كوردســتاندا دابمەزرێنــێ. کۆمــاری کوردســتان بــۆ یه کــه م 
ــه وه ،  ــی دێموکراتیک ــه  نێوه  رۆکێک ــرن  و ب ــه  شــێوه یه کی مۆدێ ــی ب جــار ســتاتۆی ده ســه اڵتی کوردی
نیشــان دا. هه رچه نــد کۆمــاری کوردســتان پــاش 11 مانــگ ده ســه اڵتداریی دێموکراتیــک، بــه  هــۆی 
هێرشــی ده ســه اڵتی پاشــایه تیی ئــه و ســه رده مه ی ئێرانــه وه  جوانه مــه رگ کــرا، بــه اڵم ئه زموونــی 
دێموکراتیکــی ده ســه اڵتداری لــه  کۆمــاری کوردســتاندا، بــه  الپه ڕه یه کــی زێڕینــی مێــژووی خه باتــی 
سیاســیی گه لــی کــورد لــه  پێنــاوی وه دیهێنانــی مافــه  نه ته وه یــی  و دێموکراتیکه کانیــدا دێتــه  ئه ژمــار. 
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان کــە  لــه  جێــدا بنه مــای له ســه ر ئه ســڵی ڕێزگرتــن لــه  ئیــراده ی 
خه ڵکــی کوردســتان لــه  الیــه ک  و هه وڵــدان لــه  پێنــاوی پێکــه وه  ژیانێکــی بــە ئاشــتی و برایانــە 
له گــه ڵ نه ته وه کانــی دراوســێی لــه  الیه کــی دیکــەوە  دانرابــوو، نــه ک هــه ر لــه  ئاســتی کوردســتان  و 
ئێرانــی ئــه و ســه رده مه دا، به ڵکــوو هــه م  ئــه و ســا و هــه م ئێســتا لــه  هه مــوو ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا 
به شــێکی  قــازی محه ممــه د  و  پێشــه وا  داده نــرێ. هه رچه نــد  داده نــرا و  بــه  ڕووداوێکــی گرنــگ 
ــه  ســێداره  دران،  ــران ل ــی پاشــایه تیی ئێ ــی ڕێژیم ــه  فه رمان ــار ب ــزب  و کۆم ــی حی ــه  ڕێبه ران ــه  ل دیک
بــه اڵم ئه زموونــی نەتەوەیــی، دێموکراتیــک  و پێشــکه وتن خوازانه ی کۆمــاری کوردســتان هــه روا 
ڕێ نیشــانده ری نــه وه  لــه  دوای نــه وه ی بزووتنــه وه ی ڕزگاری خوازانــه ی گه لــی کــورد بــووه  و ده بــێ .
  له گــه ڵ  ئــه وه ی  ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان زه برێكــی  گــه وره بــوو كــه  لــه  په یكــه ری  حیزبــی  
دێموكراتــی  كوردســتان درا، تێكۆشــه رانی  ئــه م حیزبــه  لــه  ماوه یه كــی  بــه  نیســبه ت كورتــدا خۆیــان 

ڕێــک خســته وه  و خه باتــی  ڕزگاری خوازانــه ی  نه ته وه ییــان ده ســت پێ كــرده وە.
حیزبــی  دێموکراتــی كوردســتان لــه  مــاوه ی  نزیــک بــە 7٥ ســاڵ  ته مه نــی  خۆیــدا زۆر فه ســڵی  
ــه  مێــژووی  نه تــه وه ی  كــورددا تۆمــار  كــردوون، زۆر ســه ركه وتنی  گــه وره ی  بــه  ده ســت  زێڕینــی  ل

ــووه . ــاون  و تووشــی  نوشوســتی   و پاشەکشــەش ب هێن
بێجگــه  لــه  دامه زراندنــی  كۆمــاری  كوردســتان كــه  لووتكــه ی  ســه ركه وتنی  ئــه م حیزبــه   و بــه  
گشــتی  بزووتنــه وه ی  ڕزگاری خوازیــی  كــورد بــوو، ئــه م حیزبــه  بزووتنــه وه ی  پڕشــكۆی  ســااڵنی  47 
– 1٣4٦ـــی  به رپــا كــردوه ، چه نــد جــار لــه  ملمانــه ی  هه ڵبژاردنــدا خــۆی  تاقــی  كردۆتــه وه  و هه مــوو 
ــی   ــه خه باتێك ــە چــوار ده ی ــر ل ــاوه ی  پت ــۆ م ــاوه    و ســه ره نجام ب جــارێ  ســه ركه وتنی  به ده ســت هێن

ــردوه . ــوه  ب ــاری ئیســامی به ڕێ ــۆری  و ســه ره ڕۆیی کۆم ــه دژی  دیكتات ــه ی  ب قاره مانان
ئــه م حیزبــه  هــه ر لــه و كاتــه دا ڕووخانــی  كۆمــاری  كوردســتان  و تێک شــكانی  ڕاپه ڕینــی  چه كدارانه ی  
47 – 1٣4٦ـــی  بــه  خــۆوه  دیــوه    و چه نــد جــار لــه  ده ورانــی  ڕێژیمــی  پاشــایه تی   و ڕێژیمــی  ئیســامییدا 
كه وتۆتــه  بــه ر په المــاری  پۆلیــس  و هێــزه ســه رکوتکه ره کان  و بــه  ده یــان  و ســه دان تێكۆشــه ری  
كه وتوونه تــه  زیندانــه وه  كــه  زۆربه یــان حوكمــی  قــورس   و ته نانــه ت ئێعدامیــان به ســه ردا ســه پاوه .

حیزبــی  دێموكراتــی  كوردســتان لــه و خه باتــه  قاره مانانــه   و پــڕ لــه  شــانازییه دا زیاتــر لــه  پێنــج 
ــه   ــوون  و، ل ــه ری  ب ــه  كادری  ڕێب ــان كه ســیان ل ــە دەی ــه  ب ــوون ك هــه زار كادر  و ئه ندامــی شــه هید ب
ســه رووی  هه مووشــیانه وه  نــاوی  ســێ  ڕێبــه ری  پایه بــه رز: پێشــه وا قــازی  محه ممــه د  و دوكتــور 
کۆنگــرەی  و  کۆنگرەیــە  ئــەم  نێــوان  لــە  ده دره وشــێنەوە.  شــه ره فكه ندی   دوكتــور  و  قاســملوو   
ڕابردووشــدا، ژمارەیەکــی بەرچــاوی دیکــە لــە تێکۆشــەرانی ئــەم حیزبــە بــە هــۆی  پیــان و تاوانــە 
تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران شــەهید و برینــدار بــوون. هــەر ســاڵێک لەمــەو 
بــەر لــە هێرشــی مووشــەکیی ســپای پاســداران بــۆ ســەر کۆبوونــەوەی ڕێبەریــی حیــزب لــە 17ی 
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خەرمانانــی 1٣٩7ـــی هەتاوییــدا، دەیــان تێکۆشــەری حیزبمــان شــەهید و برینــدار بــوون کــە شــەش 
کــەس لــە شــەهیدەکان ئەندامانــی ڕێبــەری بــوون.

حیزبــی دێموکــرات لــە مێــژووی دەیــان ســاڵەی خۆیــدا، چەنــد جــار لــە ئاکامــی ناکۆکیــی نێوخۆییــدا 
تووشــی لێک دابــڕان و چەنــد پارچەیــی بــووە و تێکۆشــەرانی ئــەم حیزبــە لــە جیاتــی تێکۆشــان لــە 
حیزبێکــی واحیــد دا، بــوون بــە دوو بــەش و بــە جیــا تێکۆشــان و خەباتــی خۆیــان درێــژە داوە، بــەاڵم 
دواتــر کەوتوونەتــەوە ســەر یــەک. لــە زۆربــەی ئــەم حاڵەتانــەدا تێکۆشــەرانی دێموکــرات ســەرەڕای 
ناکۆکییــان لەگــەڵ یەکتــر و تێکۆشــانی بەجیایــان، هــەم لەســەر خەبــات بــۆ مافەکانــی نەتــەوەی 
کــورد و ئامانجــە لەمێژینەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــەردەوام بــوون، هــەم بەرگرییــان لــە مێــژوو 
ــە، ســەرەڕای تاڵــی و نەخــوازراو بوونیــان،  و شــانازییەکانی ئــەم حیزبــە کــردوە. ئــەم لێک دابڕانان

بەشــێکن لــە مێــژووی حیزبــی دێموکــرات.
ــران، ده ســه اڵتی  ــه  ئێ ــه وه  ل ــاش ده ســتپێکی پرۆســه ی ســه قه تی دروســتکردنی ده وڵه ت-نه ت ــه  پ ل
فه رمانــڕه وا چ لــه  ســه رده می پاشــایه تی  و چ لــه  ســه رده می  کۆمــاری ئیســامییدا، هیــچ کات ئامــاده  
نه بــووه  هه نگاوێــک بــۆ چاره ســه ری پرســی نه ته وایه تیــی کــورد  و نه ته وه کانــی دیکــه ی نێــو ئێــران 
ــه  فــره  نه تــه وه  ــڕه وا  و حاشــاکردن ل ــه ی ده ســه اڵتی فه رمان هه ڵێنێتــه وه . ڕوانگــه ی ته واویه ت خوازان

 بوونــی ئێــران  و پرســی ڕه وای نه ته وایه  تیــی کــورد، هــۆکاری به رده وامیــی ئــه و کێشــه یه  بــووه .
مه ســه له ی کــورد لــه  ئێرانــدا بــه رده وام نــه ک هــه ر لــه  الیــه ن ده ســه اڵتی ناوه ندییــه وه  ، به ڵکــوو لــه   
الیــه ن ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لــه  ده ره وه ی ده ســه اڵت و ته نانــه ت لــه  الیــه ن به شــێک له  ئۆپۆزیســیۆنی 
لێ کــراوه .  حاشــای  نه ته وه یــی  مه ســه له یه کی  وه ک  ئێرانییشــه وه      ڕووناکبیرانــی  و  سه راســه ری  
کــورد  مه ســه له ی  نه ته وه یــی  نێوه رۆکــی  ئــه وه ی  له بــری  کــه   له وه دایــه   ڕوانگه یــه   ئــه و  گرفتــی 
ــی  ــه  ڕێ ــه وێ ل ــا، ده یه ــه  بنه م ــکا ب ــاردان له ســه ر چاره نووســی خــۆی ب ــۆ بڕی ــه  ب ــه م گه ل ــی ئ  و ماف
چاونووقانــدن  و خــۆ گێلکــردن لــه و ڕاســتییه وه ، هــه وڵ بــۆ پاراســتنی هێژمۆنیــی پێناســی نه تــه وه ی 
حاکــم بــدا. وه ک تابــۆ ڕاگرتــن  و بــه  بنه مــا وه رگرتنــی ته واویه تــی ئه رزیــی ئێرانیــش، شــتێک نییــه  

جگــه  لــه  ئامرازێــک لــه  خزمه تــی ئــه و بیــره  نادێموکراتیــک  و شۆڤینیســتییه  دا.
ته نانــه ت  کــه    ده ســه اڵتداره وه یه    توێــژی  ته واویه ت خوازانــه ی  ڕوانگــه   ئــه و  بــه  هــۆی  هــه ر 
خوێندنه وه یه کــی  ئێرانــدا،  لــه   نه ته وایه تــی  پرســی  له گــه ڵ  پێوه نــدی  لــه   دێموکراســییش  باســی 
نه بوونــی  هه میشــه   خۆیــدا  ڕه وتــی  لــه   کــورد  بزووتنــه وه ی  بــۆ  ده کــرێ.  چه واشــه کارانه ی  
دێموکراســیی بــه  هۆکارێکــی گرینگــی چاره ســه رنه کرانی مه ســه له ی کــورد دانــاوه . ئه زموونه کانــی 
ــه ی  ــاری  چاره ســه ری دێموکراتییان ــه رده وام خوازی ــه وه ی کــورد ب ــردوو ده ری ده خــه ن کــه  نه ت ڕاب
مه ســه له ی نه ته وه یــی کــورد لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا بــووه . بــه اڵم به داخــه وه  له بــه ر نادێموکــرات 
بوونــی ده ســه اڵتی زاڵ به ســه ر کوردســتاندا، بــه رده وام ویســتی ئاشــتی خوازانه ی گه لــی کــورد بــه  
زمانێکــی نادێموکراتیــک  و تێکــه ڵ بــه  زه بروزه نــگ واڵم دراوه تــه وه . نییه تــی ئاشــتی خوازانه    و 
ــه   ــه  دیالــۆگ  و وتووێــژ بــۆ چاره ســه ری مه ســه له ی نه ته وایه تیــی کــورد ل ویســتی که لکوه رگرتــن ل
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان، یــان هــه ر لــه   الیــه ن نوێنه رانــی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه واوه  ڕه ت کراوه تــه وه   
یــان وه ک داوێــک بــۆ لــه  نێــو بردنــی ڕێبه رانــی سیاســی  و الوازکردنــی بزووتنــه وه ی کــورد، که لکــی 

لــێ  وه رگیــراوه .
ده وڵــه ت-  دروســتکردنی  پــڕۆژه ی  کــه   خســتوه   ده ریــان  ڕووداوه کان  ڕه وتــی  و  ئه زمــوون  
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ــه  پێناســی  ــد  و حاشــاکردن ل ــه  ناوه ن ــه وه ی ده ســه اڵت ل ــی  له ســه ر بنه مــای کۆکردن ــه وه ی ئێران نه ت
ــچ  ــه دا، هی ــی دیک ــوو نه ته وه کان ــه ک به ســه ر هه م ــران  و ســه پاندنی پێناســی نه ته وه ی ــی ئێ نه ته وه کان
کاتێــک جێــی نه گرتــوه . لــه  ئــارادا بوونــی پرســی نه تــه وه کان وه ک گرینگتریــن پرســی سیاســی لــه  
ڕه وتــی  له ســه ر  ســووربوون  ڕاســتییه یه  .  ئــه و  حاشــاهه ڵنه گری  به ڵگه یه کــی  ئه مــڕۆدا،  ئێرانــی 
ناســیۆنالیزمی ته واویه ت خــوازی ئێرانییــش کــه  هــه ر لــه  ســه ره تاوه  بــه  ســه قه تی له دایــک بــووه ، 
ســه نته رگه راییه کی  بــه   درێــژه دان  ئاقــاری  بــه   نابه رپرســانه   هه وڵێکــی  لــه   جگــه   نییــه   شــتێک 
مێژوویــی   و له ســه ر حیســابی لێڵ کردنــی هه رچــی زیاتــری ئاســۆی پێکه وه ژیانــی داوته ڵه بانــه  ی 

نه ته وه کانــی نێــو ئێــران.
هــه ر بۆیــه ، لــه ڕوانگــه ی حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتانه وه  ، له بــه ر ڕووناکایــی ئــه و خاڵــه ی 
ســه ره وه دا  و بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی ویســتی له مێژینــه ی نه تــه وه ی کــورد  و ڕە وتــی سیاســیی 
چاره ســه ر  بــه  تــه واوی  کاتێــک  ته نیــا  کــورد  نه ته وایه تیــی  مه ســه له ی  کوردســتان،  ئێســتای 
ده کــرێ کــه  ڕه وتــی سروشــتیی خــۆی ببــڕێ  و ویســتی ئازادانــه ی نه تــه وه ی کــورد بــکا بــه  بنچینــه . 
ده ره تانــی پێکــه وه  ژیانــی داخوازانــه ی نه ته وه کانــی ئێرانیــش –ســه ره ڕای ئــه و مێــژووه  پــڕ ســته م  و 
کاره ســاته ی ڕابــردوو– کاتێــک ده ڕه خســێ کــه  بــێ ئه مــا و ئــه وال ڕێزگرتــن لــه  ئیــراده ی سیاســیی 
ــه   ــرێ ب ــی کوردســتاندا، بک ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــه وه ی ک ــه وان نه ت ــه ک ل ــران  و ی ــو ئێ ــی نێ نه ته وه کان

بنه مــای چاره ســه ری پرســی نه ته وه یــی بــۆ داهاتــووی ئێــران.
نه ته وه یــی و  ویســتی  ڕه نگدانــه وه ی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  به رنامــه ی  نێوه  رۆکــی 
دێموکراتیکــی خه ڵکــی کوردســتانه . ئه ندامــان   و الیه نگرانــی  حیــزب ده بــێ  ئــه م به رنامه یــه   به رنــه  
نێــو كۆمه اڵنــی  خه ڵكــی  كوردســتان   و نێوه  رۆکــی به نده كانــی  بــۆ خه ڵــک شــی   بكه نــه وه. هاوڕێیانــی 
حیزبــی له گــه ڵ ئــه وه ی ڕوونکردنــه وه ی بیــروڕای  حیــزب له ســه ر  مه ســه له  سیاســی  و ئابــووری  و 
ــاو  ــه  پێن ــان ده زانــن،  ده بــێ ل ــه  ئه رکــی خۆی ــه كان بــۆ کۆمه اڵنــی خه ڵــک ب كۆمه اڵیه تــی  و فه رهه نگیی
پته وکردنــی هه رچــی زیاتــری پێوه ندیــی به رینــی حیــزب  و گــه ل  و، گه شــه دارتر کردنــی بــواری 
ــه  و ڕێنوێنــی  ــه  ڕه خن ــه  ســینگ فراوانییه  وه   پێشــوازی ل ــه وه ی گه له که مــان، ب ــه ی بزووتن دێموکراتییان

ــه ن. ــش بک  و پێشــنیاری ئه وانی
 

فه سڵی یه که م
ئامانجه  گشتییه کان

مادده ی یه که م: ئامانج  و پره نسیپه  بنه ڕه تییه کان
چاره نووســی  دیاریکردنــی  مافــی  وه دیهێنانــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ئامانجــی   .1

کوردســتانه. ڕۆژهه اڵتــی  لــه  کــورد  نه تــه وه ی 
2. دروشــمی ســتراتێژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتان لــه 

چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدراڵ دایــه.
٣. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یه کیه تیــی داخوازانــه  و دادپه روه رانــه ی نێــوان نه ته وه کانــی 

ئێــران بــه بــه ردی بناغــه ی دامه زراندنــی ئێرانێكــی دێموکراتیکــی فیــدراڵ ده زانــێ.
4. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  پێنــاوی وه دیهێنانــی کۆمه ڵگه یه کــی ئــازاد و دێموکراتیــک، 
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پلۆرالیســت  و دادپه روه رانــه دا تــێ  ده کۆشــێ.
ئاشــتی  و  مــرۆڤ  و  مافــی  ئیده ئاله کانــی  بــه  بــاوه ڕی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی   .٥

هه یــه. گــه الن  نێــوان  دۆســتایه تیی 
ــی دیکــەی  ــە پارچەکان ــی کــورد ل ــە پشــتیوانی خەبات ــی کوردســتان خــۆی ب ــی دێموکرات ٦. حیزب

ــێ. کورســتاندا دەزان

فه سڵی دووهه م
بنه ماکانی کۆماری کوردستان

 ما دده ی دووهه م:  پێناسه ی کۆماری کوردستان
 کۆماری کوردستان پێکهاته یه کی نه ته وه یی، دێموکراتیک  و کوردستانییه  . به و مانایه که: 

1. ده ســه اڵتێکی سیاســیی دێموکراتیکــه کــه  لــه  الیــه ن کۆمه اڵنــی خه ڵکــه وه  بڕیــاری له ســه ر 
ده درێ  و بــه  پێــی ویســت  و ئیــراده ی خه ڵــک به ڕێــوه ده چــێ.

ــه   ــورد ل ــی ک ــه ی   ده ســه اڵتی نه ته وه ی ــه  ســته م  و بنده ســتییه  و نوێنگ ــان ب ــی هێن ــای کۆتای 2. هێم
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتانه .

کوردســتان  ئایینییه کانــی     و  زمانــی   ئێتنیکــی،  نه ته وه یــی،  که مایه  تییــه    هه مــوو  مافه  کا نــی   .٣
ده پارێــزێ.

مادده ی سێهه  م: چوارچێوه ی جوغرافیایی
چوارچێــوه ی جوغرافیایــی کۆمــاری کوردســتان بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی  و 

مێژوویــی  و، بــه  پێــی ویســتی زۆرینــه ی دانیشــتووانی ناوچــەکان دیــاری ده کــرێ.

مادده ی چواره م: هێمای نه ته وه یی
1. کۆمــاری کوردســتان خاوه نــی یاســای بنه ڕه تــی )قانــون اساســی(  و ئــااڵ و ســروود و جه ژنــی 

نه ته وه یــی  و زمانــی ڕه ســمیی خۆیه تــی.
2. ئــااڵی ده وڵه تــی فیــدراڵ لــه  ته نیشــت ئــااڵی کوردســتان لــه  دامــوده زگا ڕه ســمییه کانی کۆمــاری 

کوردســتاندا هــه ڵ  ده کــرێ.

مادده ی پێنجه م: سیستمی ده سه اڵت له  کۆماری کوردستاندا
ــه قانوونــی بنەڕەتیــی کۆمــاری کوردســتاندا نه هادینــه   ــه  کۆمــاری کوردســتاندا   کــه ل ده ســه اڵت  ل

ــوه  ده چــێ:  ــک دێ  و به ڕێ ــه م پره نســیپه  گشــتییانه ی خــواره وه   پێ ــای ئ ــرێ، له ســه ر بنه م ده ک
ــه  الیــه ن خه ڵکــه وه  و به بــێ  ــا ناڕاســته وخۆ ل 1. هه مــوو ده ســه اڵته کان بــه  شــێوه ی ڕاســته وخۆ ی

هیــچ جــۆره هه اڵواردنێکــی ئێتنیکــی، ئایینــی، ڕه گــه زی )جینســی(، کۆمه اڵیه تــی و هتــد پێــک دێــن.
ــه   ڕێــگای ده نگدانــی  ــه  الیــه ن خه ڵکــه وه دیــاری ده کرێــن ل 2. هه ڵبــژاردن بــۆ ئــه و ده ســه اڵتانه ی ل
گشــتی  و نهێنــی  و ڕاســته وخۆ وه  و بــه دابینکردنــی مافــی یه کســانی هه ڵبــژاردن  و هه ڵبژێــران 

به ڕێــوه  ده چــێ.
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٣. هاونیشتمانان هه لی یه کسانی دامه زران له پۆسته حکوومه تییه کانیاندا پێ ده درێ.
4. کۆمــاری کوردســتان مێکانیزمــی تایبه تــی بــۆ به شــداریی ئــه و گرووپانــه لــه ده ســه اڵتدا لــه  

به رچــاو ده گــرێ کــه به شــێوه ی سروشــتی لــه حاڵه تــی که مایه تیــی دان.

مادده ی شه شه م: جیایی ده سه اڵته كان
لــه  کۆمــاری کوردســتاندا ده ســه اڵتی قانــوون دانــان  و جێبه جێکــردن  و دادوه ری لــه  یه کتــر جیــا 

ده کرێنــه وه:
1. پارلمانی کوردستان به رزترین ئۆرگانی قانوون  دانانی کۆماری کوردستانه .

لــه   بــۆ وه رده گیــرێ  و  پارله مانــه وه  ده نگــی  لــه  الیــه ن  2. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان 
به رپرســیاره . پارلمانــدا  به رامبــه ر 

٣. سەربەخۆیی دەزگای دادوەری چ لە دیاریکردن و چ لە کارکردیدا دەستەبەر دەکرێ.

مادده ی حه وته م: جیایی دین له  ده سه اڵتی سیاسی
ــه پره نســیپه کانی  ــڕه وی ل ــه  و پێ ــه  ده ســه اڵتی سیاســی جیای ــن ل ــاری کوردســتاندا دی ــه  کۆم 1. ل

ســێکۆالریزم ده كــرێ.
و  مه زهــه ب   و  ئاییــن   نیشــاندانی  هه ڵبــژاردن  و  لــه   کوردســتان  دانیشــتووانی  هه مــوو   .2

ئــازادن. ئایینییه  کانیانــدا  ڕێوشــوێنه  به ڕێوه بردنــی 

فه سڵی سێهه م
یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێرانی فیدراڵدا

مادده ی هه شته م: بنه ماکانی یه کیه تیی نه ته وه کان له  ئێران
1. سیســتمی کۆمــاری  و دێموکراتیــک  و فیدراڵــی لــه  به ڕێوه به رایه تیــی واڵتــدا ده توانــێ ببێتــه  
ده ســته به ری هاوپێوه نــدی  و هاوپه یمانییه کــی پته وتــر لــه  نێــو نه ته وه کانــی ئێرانــدا و زه مینه ســازی 

ــه  ئێرانــی دواڕۆژدا.   ــه  ل ــه    و دادپه روه ران پێکه وه ژیانێکــی داخوازان
2. لــه  ڕوانگــه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانه وه  یه کیه تیــی ئارەزوومەندانــەی نێــوان نه تــه وه کان 
لــه ئێــران به ســتراوه ته وه بــه جێبه جــێ  کــردن  و بــه رده وام بــوون له ســه ر ئــه و پره نســیپانه ی 

خــواره وه:
- فره  نه ته وایه تی، بنه مایه کی سه ره کیی قه واره ی سیاسیی سه رتاسه ری بێ.

- هــه ر نه ته وه یــه ک لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری تایبــه ت بــه خــۆی  و هه رێمــی خــۆی لــه  ڕێــگای 
ــێ. ــازاد و سه ربه ســت  ب ــه وه  ئ ــی هه ڵبژێراوی نوێنه ران

- هه مــوو نه تــه وه کان بــه شــێو  ەیه کی عاداڵنــه لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری ده وڵه تــی فیدراڵــدا 
ــن. به شــدار ب

- ئه سڵه کانی پێوه ندیدار به ڕه نگدانه وه ی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێراندا جێبه جێ بکرێن.

مادده ی نۆهه م: ڕه نگدانه وه ی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێران
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ڕه نگدانه وه ی نیهادیی یه کیه تیی نه ته وه کان له ئێراندا به م شێوه یه یه :
و  ئــۆرگان   هه مــوو  به رنامه کانــی  بڕیــار  و  و  پێکهاتــه     و،  فیــدراڵ   ده وڵه تــی  هێماکانــی   .1
نێــو  قه واره کانــی  هاوبه شــی  لــه ســه روه ریی  ته عبیــر  ده بــێ  فیــدراڵ  ده وڵه تــی  داموده زگاکانــی 

بکــه ن. فێدراســیۆن 
2. فێدراســیۆنی ئێــران خاوه نــی  دوو ئه نجومه نــی  نوێنــه ران و نه تــه وه كان ده  بــێ . ئه ندامانــی  
ئه نجومه نــی نوێنــه ران بــه  پێــی  حه شــیمه ت هه ڵده بژێردرێــن؛ ئه ندامانــی  ئه نجومه نــی  نه ته وه كانیــش 

بــۆ هــه ر كام لــه  نه ته وه كانــی  ئێرانــی  فیــدراڵ بــه  قــه ده ر یــه ك ده بــن .
٣. هیــچ بڕیارێــک كــه  پێوه ندیــی بــه  چاره نووســی  نه ته وه کانــی  ئێرانــه وه  هه  بــێ  به بــێ  په ســەند 

كــران لــه  الیــه ن ئه نجومه نــی نه ته وه کانــه وه كاری  پــێ  نا كــرێ .
4. ئه گــه ر بڕیارێــک دژایه تیــی له گــه ڵ به رژه وه ندیــی نه ته وه یــی هــه ر یــه ک لــه  نه تــه وه کان هه بــێ، 

مافــی ڤێتــۆ بــۆ نوێنه رانــی ئــه و نه ته وه یــه  لــه  ئه نجومه نــی نه ته وه کانــدا پارێــزراو  ده بــێ.
٥. دیوانــی بــه رزی فیــدراڵ کــه لــه پســپۆڕانی ســه ر بــه هه مــوو نه تــه وه  و قه واره کانــی نێــو 
لــه پره نســیپه بنه ڕه تییه کانــی یه كیه تیــی نه تــه وه کان ده کا  و  فێدراســیۆن پێــک دێ، پارێــزگاری 

ده کا. چاره ســه ر  ســه الحییه ته کان  دابه شــکردنی  بــه  پێوه ندیــدار  کێشــه کانی 

فه سڵی چواره م
کۆماری کوردستان  و ده وڵه تی فیدراڵ

مادده ی ده یەم: زمانی ڕه سمی
1. زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی داموده زگاکانــی کۆمــاری کوردســتانه   و لــه  هه مــوو پله کانــی 

خۆێندنــدا بــه کار ده  بــرێ.
نێــوان  ئیدارییه کانــی  پێوه ندییــه  و  نامه نووســین   بــۆ  ڕەســمییانەی  زمانــه   یــا  زمــان  ئــه و   .2
هه رێمــه کان  و ده وڵه تــی فیــدراڵ بــەکار دەبرێــن و هەروەهــا سیاســەتی زمانــی لــە ئاســتی دەوڵەتــی 

ــاری لەســەر دەدرێ. ــو فێدراســیۆن بڕی ــی نێ ــی گشــتیی پێکهاتەکان ــە ڕێکەوتن ــدا، ب فیدراڵ

مادده ی یازده هه م: دابه شکردنی سه الحییه ته کان
1. بێجگــه لــه کاروبــاری پێوه ندیــی دەرەوە، ســپای فیــدراڵ، دانانــی به رنامــه ی درێژخایه نــی 
ئابــووری  و سیســتمی دراوی کــه لــه  ســه الحییه تی ده وڵه تــی فیــدراڵ دا ن ، بڕیــار دان  و به رنامــه  
دانــان لــه  ســه رجه م بواره کانــی دیکــه دا لــه ســه الحییه تی دامه زراوه کانــی کۆمــاری کوردســتان دایه.
ــدی  و ویســتی  ــی بەرژەوەن ــه  به رچــاو گرتن ــه  ل ــدراڵ ب ــی فی ــی ده وڵه ت 2. سیاســه ت  و به رنامه کان
بــه دژی  ڕابــردوو  هه اڵواردنــی  قه ره بووکردنــه وه ی  بــۆ  هه وڵــدان  فێدراســیۆن  و  پێکهاته کانــی 

نه ته وه کانــی ئێــران دیــاری ده کرێــن  و ده برێنــه پێــش. بــه  تایبه تــی: 
-  ســپای فیــدراڵ لــه ڕووی پێکهاتــه  ی هێــز  و فه رمانده ییــه وه ڕه نگدانــه وه ی فــره  نه ته وایه تــی 
 و فــرە هه رێمیــی لــه ئێرانــدا ده بــێ  و لــه ڕووی کارکردیشــه وه بــه دژی به رژه وه ندیــی ڕه وای 

ناجووڵێتــه وه. ئێــران  نه ته وه کانــی 
ــادی  و،  ــی سیاســی  و نیه ــه وه ی مه وجوودیه ت ــدراڵ ڕه نگدان ــی فی -  سیاســه تی ده ره وه ی ده وڵه ت
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ــه  ــه وه  و پێکهاته کانــی ئێــران ده بــێ. کۆمــاری کوردســتان  و هه رێمه کانــی دیکــه ب قازانجه کانــی نه ت
هه ماهه نگــی له گــه ڵ ده وڵه تــی فیــدراڵ مافــی دامه زرانــدن  و بردنــه پێشــی پێوه ندیــی ده ره وه یــان لــه 

بواره کانــی تایبــه ت بــه خۆیانــدا ده بــێ.

مادده ی دوازده هه م: دابینکردنی نه زم  و هێمنی له  کوردستان
لــه  ئه ســتۆی هێــزی پێشــمه رگه  و  لــه  کوردســتان  نێوخــۆ  1. دابینکردنــی هێمنــی  و نه زمــی 

کوردســتانه . کۆمــاری  دیکــه ی  ئینتیزامییه کانــی  ئۆرگانــه  
ــەو  ــا ئ ــە ت ــی له ســه ر شــانه  ک ــه  پاراســتنی ســنووره کانی واڵت ــاع ل ــی دیف ــدراڵ ئه رک 2. ســپای فی
جێگایــەی پێوەندیــی بــە کوردســتانەوە هەیــە ئــەم ئەرکــە بــە هاوبەشــی یــان بــە لــە بەرچــاو گرتنــی 
ــه   بوونــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بەجــێ دەگەیەنــێ. ســپای فیــدراڵ هه قــی نییــه  ده ســت ل

کاروبــاری نێوخۆیــی وه ربــدا.

فه سڵی پێنجه م
پره نسیپ  و ئه رکه  گرینگه کانی کۆماری کوردستان

مادده ی سێزده  هه م: ماف  و ئازادییه گشتییه کان
ــەر  ــە بەرانب ــدا و ل ــە قانوون ــە ل ــی کۆمەڵگ ــوون ســەروەرە. هەمــوو تاکەکان ــە کوردســتان قان 1. ل

ــدا یەکســانن. قانوون
)واتــه  مــرۆڤ   مافــی  نێونه  ته وه یــی  مه نشــووری  لــه  ئازادییانــه ی  و  مــاف   ئــه و  هه مــوو   .2
ڕاگه یه نــدراوی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ  و هــه ر دوو په یمانــی نه تــه وه یه کگرتــووه کان ســه باره ت 
بــه مافــه مه ده نــی  و سیاســییه کان  و، مافــه ئابــووری  و کۆمه اڵیه تــی  و فه رهه نگییــه کان(ـ دا هاتــوون 
ــی  ــاری کوردســتاندا بــه  ڕه ســمی ده ناســرێن. حکوومه ت ــی کۆم ــی  و قانوونه کان لــه  یاســای بنەڕەت
بــۆ  لــه جێبه جێ کردنیــان  و هه  ڵێنانــه وه ی هه نــگاوی موســبه ت  کۆمــاری کوردســتان به رپرســه 

پاراســتن  و په ره پێدانیــان.

مادده ی چوارده هه م: بووژانه وه ی فه رهه نگی
حکوومه تی کۆماری کوردستان:

1. خوێندنــی ئیجبــاری تــا ته مه نــی پــازده ســاڵ  و خوێندنــی به خۆڕایــی تــا کۆتایــی قۆناغــی 
ده کا. ده ســته به ر  دواناوه نــدی 

2. هه نگاوی جیددی بۆ بنه بڕکردنی نه خوێنده واری له کوردستان هه ڵ دێنێته وه.
٣. لــه ســه رجه م قۆناغه کانــی خوێندنــدا  و بــۆ هه مــوو چه شــنه کانی پــه روه رده  و فێــرکاری هه لــی 

ده ستڕاگه یشــتنی که ســانی کــه م ده رامــه ت بــه خوێنــدن  و فێربــوون پێــک دێنــێ.
4. بایــه خ بــه په ره ئه ســتاندنی کولتــوور لــه کۆمه ڵگــه دا ده دا  و یارمه تیــی کــۆڕ و کۆمــه ڵ  و ناوه نــده 
ئه ده بــی  و هونه رییــه کان بــه  تایبه تــی لــه  بــواری خزمــه ت بــه زمــان  و ئــه ده ب  و که له پــووری 

کــورددا ده کا.
٥. لــه به رنامــه ی فه رهه نگــی  و په روه رده یــی خۆیــدا جێگــه ی شــیاو بــۆ پێویســتییه کانی پێگه یانــدن 
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 و گه شــه کردنی منــدااڵن  و الوان ته رخــان ده کا.

مادده ی پازده هه م: پارێزگاریی کۆمه اڵیه تی
حکوومه تی کۆماری کوردستان: 

1. داهاتــی گشــتی بــه  جۆرێــک دابــه ش ده کا کــه  یارمه تــی بــه  به رزکردنــه وه ی ئاســتی ژیانــی 
که ســانی کــه م  داهــات بــکا.

2. سیســتمی ته ندروســتیی گشــتی پێــش ده خــا  و لــە ڕێــگای سیســتمی بیمــەوە یارمەتــی بــە 
ده سڕاگه یشــتنی خه ڵــک، بــه  تایبه تــی که ســانی کــه م ده ره تــان، بــه خزمه تــه پزشــکی  و ده رمانییــه کان 

ده کا.
٣. یارمه تــی  و پێڕاگه یشــتنی کۆمه اڵیه تــی بــه   تایبه تــی بــۆ بــێ کاران و که مه ندامــان  و به ســااڵچووان 

 و بێ که ســان بــه  مه به ســتی دابینکردنــی ژیانێکــی ئاســایی له نــه زه ر ده گرێ.
4. هه لی كاری گونجاو بۆ هەمووان پێک دێنێ.

ــی  ــی ده کا کــه ســتاندارده  نێونه ته وه ییه کان ــک په ســەند ده کا  و جێبه جێ ــه جۆرێ ــی کار ب ٥. قانوون
پێوه ندیــدار بــه مافــی کرێــکاران  و زه حمه تکێشــان بــه  تایبه تــی ســنووردار کردنــی ســه عاتی کار  و 

قه ده غــه  کردنــی کاری منــدااڵن  و مه ره خه ســیی بــه مووچــه وه ی دایکایه تــی بگرێتــه  خــۆی.
ــاد و توندوتیژیــی  ــای کۆمه اڵیه تــی وه ک ئێعتی ــه دژی هێندێــک په ت ــات ب ــڕ بــۆ خه ب ٦. پانــی چڕوپ

نامووســی به ڕێــوه ده بــا.

مادده ی شازدەهە م: گه شه  سه ندنی ئابووری
1. حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان بــۆ هێنانــه ده ری کوردســتان لــه به جــێ ماویــی ئابــووری 
ــی  ــه و مه به ســته ش هــه ر دوو که رت ــۆ ئ ــێ ده کۆشــێ. ب ــی ت ــه  پیشه ســازی کردن ــۆ ب ــان ب  و هه نگاون
ــی  و  ــی نێوخۆی ــی وه به رهێنان ــه ی هاندان ــه مای ــه ببێت ــا ک ــک ده خ ــک ڕێ ــه جۆرێ ــه ت ب گشــتی  و تایب
ده ره کــی  و پــه ره  پێ دانــی بازرگانیــی ڕاســته وخۆی کوردســتان  و  مۆدێرنیزەکردنــی کشــتوکاڵ 
و  سروشــتییه کان   ســه رچاوه  لــه  کارناســانه  که لکوه رگرتنــی  و  گه شــتوگوزار  بووژانــه وه ی   و 

بــه کۆمه ڵگــه ی کــورده واری. تایبــه ت  ئابوورییه  کانــی  دۆزینــه وه ی خه لاقییه تــه 
2. سیاســه تی مڵکدارێتیــی زه وی  و زار بــه چه شــنێک ڕێــک ده خــا کــه هــه  م قازانجــی جووتیــاران 

ــداری دابیــن بکرێــن.   و هــه م پێویســتییه کانی پێشــکه وتنی کشــتوکاڵ  و ئاژه ڵ

مادده ی حه ڤده یه م: سۆسیالیزمی دێموکراتیک
حکوومه تــی کۆمــاری کوردســتان بــه لــه  به رچــاو گرتنــی بایه خه کانــی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک 
بنه ماکانــی کۆمه ڵگه یه کــی لــه بــاری ئابوورییــه وه ئــازاد  و پێشــکه وتوو و، لــه  بــاری کۆمه اڵیه تییــه وه 
ئاســووده  و دادپــه روه ر، بنیــات ده نــێ. لــه م کۆمه ڵگه یــه دا کــه بایه خه كانــی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک 

په یــڕه و ده کرێــن :
1. به رژه وه ندیی گشتیی خه ڵک ئامانجی سه ره کییه.

ــه  ــدا ب ــه پرۆســه ی ڕێفۆرم ــی ل ــه پێکهاتن ــه ک ــه م سیســتمه له وه دای ــی ئ ــه ری دێموکراتیک 2. جه وه
شــێوازێکی دێموکراتیــک  و بــه به شــداریی هه مــوو چیــن  و توێژه کانــی نێــو کۆمه ڵگــه  دێتــه  دی.



613

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ده درێ  هــه وڵ  کــه  له وه دایــه  دێموکراتیــک  سۆســیالیزمی  دادپه روه رانــه ی  جه وهــه ری   .٣
مــه ودای ئابــووری  و کۆمه اڵیه تیــی نێــوان چینــه کان کــه م بکرێتــه وه  و یارمه تــی بــه دابینکردنــی 

بکــرێ. کۆمه ڵگــه دا   توێژه کانــی  و  چیــن   لــه   نێــوان  ڕێژه یــی  هاوســه نگییه کی 
ــه  الیــه ن ده ســه اڵتی سیاســی  و دێموکراتیکــی خه ڵکــه وه چاو دێــری  ــازاد ل 4. سیســتمی بــازاڕی ئ

ده کــرێ.
٥. سیاســه تی حکوومــه ت لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ که رتــی گشــتی  و که رتــی تایبه تــدا لــه ڕووی 
پێویســتیی خۆگونجانــدن له گــه ڵ هه لومه رجــی تایبه تیــی واڵت  و ڕه چاوکردنــی قازانجــی نه ته وه یــی 

دیــاری ده کرێــن.

مادده ی هه ژده یه م: یه کسانیی ژن  و پیاو
ــی  ــی نێونه ته وه ی ــی په یمان ــی به نده کان ــاو گرتن ــه  به ر چ ــه  ل ــاری کوردســتان ب ــی کۆم 1. حکوومه ت
بــۆ نه هێشــتنی هــه ر جــۆره هه اڵواردنێــک بــه دژی ژنــان، دابینکردنــی یه کســانیی نێــوان ژن  و پیــاو 
لــه   نێــو خێــزان  و لــه کۆمه ڵــدا و، لــه  مه یدانــی کار  و ده ســه اڵت  و به گشــتی لــه هه مــوو بواره کانــی 
ــێ   ــی خــۆی داده ن ــی گرینگ ــه  ئه رکێک ــدا، ب ــی  و ئابووریی ــی  و فه رهه نگ ــی سیاســی  و کۆمه اڵیه ت ژیان

ــا. ــوه ی ده ب ــژێ  و به ڕێ ــه دا داده ڕێ ــه و پێوه ندیی ــڕ ل ــه ی چڕ وپ و به رنام
ــی  ــه هه ڵبژاردن ــا ل ــزی موســبه ت وه ک سیســتمی کۆت ــی ته بعی ــه مێکانیزمه کان ــن ل 2. که لکوه رگرت
ــه  ــک ل ــان یه کێ ــۆ ژن ــدا ب ــه پۆســته  به ڕێوه به رییه کان ــی ڕێژه یه کــی گونجــاو ل ــدا  و دیاریکردن پارلمان

ڕێگاکانــی گه یشــتن بــه و ئامانجــه ده بــێ.

مادده ی نۆزده هه م: کۆمه ڵگه ی مه ده نی
لــه  یه کێــک  وه ک  کوردســتاندا  لــه   مه ده نــی  کۆمه ڵگــه ی  گه شه ســه ندنی  کوردســتان  کۆمــاری 
ئامرازه کانــی پــەرە پــێ دان و چاودێــری کردنــی حوکمڕانیــی دروســت لــه هــه ر دوو به ســتێنی 
به شــداریی سیاســی  و گه شه ســه ندنی مرۆییــدا چــاو لــێ  ده کا. هــه ر بۆیــه یارمه تــی بــه گه شه ســه ندنی 
لــه باڵوکردنــه وه ی فه رهه نگــی یه كتــر ته حه ممــول  دامه زراوه کانــی کۆمه ڵگــه ی مه ده نــی ده کا  و 
کــردن  و نه هێشــتنی هه مــوو چه شــنه کانی ده مارگرژیــی سیاســی  و کۆمه اڵیه تیــدا پشــتیان پــێ 

ده به ســتێ.

مادده ی بیسته م: ژینگه پارێزی
1. پارێــزگاری لــه سروشــتی کوردســتان وەک ســەرمایەیەکی نەتەوەیــی لــه ئه رکه کانــی کۆمــاری 

کوردستانه.
2. حکوومــه ت لــه  هه مــوو پڕۆژه   یه کــدا کــه کاریگه ریــی له ســه ر ژینگــه هه بــێ بــه  تایبه تــی لــه 
 بــواری گه شــه کردن  و وه به رهێنانــدا الیه نــی ژینگه پارێــزی وه ک پارامێترێکــی بنه ڕه تــی لــه  به رچــاو 

ده گــرێ.



کۆنگرەی حەڤدە

614

فه سڵی شه شه م
سیاسه ت به رامبه ر به  به شه کانی دیکه ی کوردستان

مادده ی  بیست   و یه که م:
ڕوانگه ی  كۆماری  كوردستان به رامبه ر به  به شه كانی  دیكه ی  كوردستان 

کۆماری کوردستان :
ــه  ئه ندامــی   ــه  هــه ر شــوێنێک بــێ  ب ــه  هه مــوو به شــه كانی  كوردســتان   و كــورد ل ــى كــورد ل 1. گەل

ــه وه  ده ناســێ. ــه ک نه ت ی
2. لــه  خه باتــی  ره وای  نه تــه وه ی  كــورد لــه  به شــه كانی  دیكــه ی  كوردســتان بــۆ دابینكردنــی  مــاف و 

ئازادی یــه  نه ته وایه تی یه كانــی  پشــتیوانی  ده كا.
خه باتــی   هــۆی   بــه   كــه   ده دا  كوردانــه   بــه و  سیاســی   پەنــای  قانوونــی،  بنە مــای   لەســەر   .٣
ڕزگاری خوازانــه وه  لــه  به شــه كانی  دیكــه ی  كوردســتان ده كه ونــه  بــه ر مه ترســی  و ناچــار ده بــن 

بێڵــن. به جــێ   واڵته كه یــان 
ــه و  ــه ڵ  ئ ــی  و زانســتییدا له گ ــی  و فه رهه نگ ــواری سیاســی  و  بازرگان ــه  ب ــی  ڕه ســمی ل 4. پێوه ندی

به شــانه ی  كوردســتاندا داده مه زرێنــێ  كــه  بــه  مافــه  نه ته وایه تییه کانیــان گه یشــتوون.

پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان

فه سڵی یه که م
پێناسه ی حیزب

  
مادده ی یه که م:

ناوی حیزب، »حیزبی دێموکراتی کوردستان«ـە.

مادده ی دووهه م:
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، حیزبێکــی ڕزگاری خوازی نه ته وه یــی  و دێموکراته  که  واڵتپارێزان  

و ئازادی خوازانــی ڕۆژ هه اڵتــی کوردســتان لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .

مادده ی سێهه م:
ــه ده ســه اڵتی  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان حیزبێکــی ســێکۆالره  و بــاوەڕی بــه جیایــی دیــن ل

ــه. سیاســی هه ی

مادده ی چوارەم:
ئاڕمــی حیــزب بریتییــە لــە بازنەیــەک کــە نیــوەی الی ڕاســتی چەرخێکــە لــە ڕەنگــی شــین و 
نیــوەی الی چەپــی چڵــە گەنمێکــە لــە ڕەنگــی زەرد؛ لــە شــوێنی ســەرەوەی پێکگەیشــتنی ئــەم دوو 
نیــوە بازنەیــە نــاوی حیــزب لــە زەمینەیەکــی ســپییدا بــە هــەردوو زمانــی کــوردی و ئینگلیســی 
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لــە  لــە شــوێنی خــوارەوەی پێکگەیشتنیشــیان  ســاڵی دامەزرانــی حیــزب )1٩4٥(  نووســراوە و 
ــا بــە ڕەنگــی کەســک و  زەمینەیەکــی ســووردا نووســراوە. نێوەڕاســتی ئــەم بازنەیــە بــە چــوار چی
ســپی نەخشــاوە و خۆرێکیــش لــە نێوەڕاســتی بازنەکــەدا دەدرەوشــێتەوە. کــۆی ئاڕمەکــەش لەســەر 

کتێبێــک ڕاوەســتاوە.

فه سڵی دووهه م
ئه ندامه تیی حیزب

مادده ی پێنجه م: مه رجه کانی بوون به  ئه ندام 
هه مــوو  دانیشــتوویه کی  ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان  و هه مــوو كوردێکــی ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان 

ــه  مه رجێــک: ــی  كوردســتان، ب ــی  دێموكرات ــه  ئه ندامــی  حیزب ــێ  ببێت ده توان
1. ته مه نی  له  1٨ساڵ  كه متر نه بێ .

2. به رنامه  و پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب په سەند بكا.
٣. مرۆڤێکی خۆشناو  و واڵتپارێز بێ.

مادده ی شه شه  م: شێوه ی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

1. دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
2. النی كه م شه ش مانگ له ژێر تاقیكردنه وه دا بێ .

٣. ئه ندامی  حیزب  و ڕێكخراوێكی  سیاسیی  دیكه  نه بێ .
ــدام  ــه  ئه ن ــی ســه ره وه تره وه  ب ــان ئۆرگانێک ــی ی ــی شــانه یه کی حیزب ــه ی ئه ندامان ــه ن زۆرب 4. له الی

وه ربگیــرێ.

 فه سڵی سێهه م
ئه رک  و مافه کانی ئه ندام

مادده ی حه وته  م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ركی   ئه ندامی  حیزبه  كه :

1. بۆ وه دیهێنانی ئامانجه كانی  حیزب كه  له  به رنامه دا هاتوون تێ  بكۆشێ .
2. بۆ پاراستنی  یه كیه تیی  سیاسی  و ته شكیاتیی  حیزب هه وڵ  بدا.

٣. به  پێی  پێڕه وی  نێوخۆ په یڕه وی  دیسیپلینی  حیزبی بێ .
4. لــه  یه كێــک لــه  ئۆرگانه كانــی  حیزبــدا تــێ  بكۆشــێ  و لــه کۆبوونــه وه  پێوه ندیداره کانیــدا به  شــدار 

بێ .
٥. نهێنییه كانی  حیزب بپارێزێ .

٦. پله ی  زانیاریی  خۆی  به رێته  سه رێ .
ــه   7. سیاســه تی  حیــزب به رێتــه  نێــو كۆمه اڵنــی  خه ڵــک  و پێوه نــدی  له گــه ڵ  ئــه وان به هێــز بــكا   و ل
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بیــر وڕا   و ئه زموونــی ئــه وان كه لــک وه ربگــرێ .
٨. هه قی  ئه ندامه تی  بدا.

مادده ی  هه شته م: مافه كانی  ئه ندامی  حیزب
ئه ندامی  حیزب مافی  ئه وه ی  هه یه  كه :

1. به  ئه ندام یان به رپرسی  هه ر كام له  ئۆرگانه كانی  حیزب هه ڵ بژێردرێ یان دیاری بکرێ .
ــا  ــک ی ــوو ئه ندامێ ــه  هه م ــداردا ڕاشــکاوانه  ل ــه وه  ی پێوه  ندی ــه کۆبوون ــدا  و ل ــه  نێوخــۆی حیزب 2. ل

ــه  بگــرێ. ئۆرگانێــک ڕه خن
ــه ر  ــروڕای خــۆی ئاراســته ی ه ــه  و پێشــنیار و پرســیار  و بی ــگای  ته شــكیاتییه وه  ڕه خن ــه  ڕێ ٣. ل

ــکا. ئۆرگانێکــی حیــزب ب
4. لە نێوخۆی حیزبدا سیاسه تی حیزب بخاته  ژێر پرسیار  و پێشنیاری گۆڕینی بکا.

٥. له  هه موو ئۆرگانێک له  الی  ئۆرگانی  سه ره وه تر شكایه ت بكا.
٦. لــه  هــه ر كۆبوونه وه یه كــی  ئۆرگانــی  خۆیــدا كــه  تێكۆشــانی حیزبــی  و سیاســیی  ئــه و هه ڵســه نگێنێ 

 و بیهــه وێ  بڕیــاری  له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

مادده ی نۆهه م: سزادانی  ئه ندام
 1. ئــه و كه ســانه ی  ئه ركــی  خۆیــان به جــێ  ناگه یه نــن یــان بــه  پێچه وانــه ی  پێــڕه وی  نێوخــۆی  
حیــزب ده جووڵێنــه وه  یــان كرده وه یــه ک ئه نجــام ده ده ن كــه  زیــان بــه  ئێعتیبــاری  حیــزب ده گه یه نــێ،  

ــه : ــه  ل ــی  بریتیی ــن. ســزای  حیزب ــی  ڕاده ی  ســه رپێچییه که یان ســزا ده درێ ــه  پێ ب
- سه ركۆنه  به  ده م

- سه ركۆنه  به  نووسراو
- ئه ستاندنه وه ی  لێپرسراوی 

- هه ڵپه ساردن
- ده ركردن له  حیزب

2. ســزای  حیزبــی  لــه  الیــه ن ڕێكخــراوی  حیزبیــی  هــه ر ئه ندامێكــه وه  بــه  زۆرینــه ی  ده نــگ دیــاری  
ده كــرێ .

ــه   ــدام ســزا ده درێ  ك ــه  ئه ن ــه و كات ــا ئ ــی  ئه ندامــه  و ته نی ــی ، ڕێنوێنی ــه  ســزای  حیزب ٣. مه به ســت ل
ڕێــگای  دیكــه  وه ک ڕه خنــه    و ئامــۆژگاری  لــه  چاکكردنــی  ئــاكاری  ئــه ودا كاریگــه ر نه بووبــێ .

ــكا  و  ــه وه  ب ــی  ســه ره وه تر داوای  پێداچوون ــه  ئۆرگان ــه  ل ــه وه ی هه ی ــی  ئ ــراو ماف ــی  ده رك 4. ئه ندام
ده توانــێ  ئــه و داوایــه  بــۆ كۆنگــره ش بنێــرێ .

٥. درێژتریــن مــاوه ی  هه ڵپه ســاردن ســاڵێكه . ئه ندامــی  هه ڵپه ســێردراو پــاش مــاوه ی  هه ڵپه ســاردن 
ڕابــردووی  حیزبیــی  بــۆ لــه  به رچــاو ده گیــرێ  و بــه  گوێــره ی نــه زه ری  ئۆرگانــی  خۆی  به رپرســایه تیی  

پێ  ده درێ .
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فه سڵی چواره م
پێکهاته ی رێکخراوه یی حیزب

مادده ی  ده هه م: بنه مای قه واره و کاری ئۆرگانه کانی حیزب
1. ئه سڵه  بنه ڕه تییه کانی  داڕشتنی  قه واره ی  حیزب ئه مانه ی خواره وه ن :
- هه موو ئورگانه کانی حیزب له خوارێ ڕا بۆ سه رێ  هه ڵده بژێردرێن.

- ئۆرگانه كانــی  حیــزب بــه  ڕێكوپێكــی  ڕاپۆرتــی  تێكۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  كــه  
بــه  ئۆرگانــی  ســه ره وه تر ده ده نــه وه . بــژاردوون   و هــه م  هه ڵیــان 

- بڕیاری  ئۆرگانی  سه ره وه تر له  الیه ن ئۆرگانی  خواره وه تره وه  جێبه جێ  ده كرێ .
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان به بێ  جیاوازی  یه ک دیسیپلین هه یه .

- له  ئۆرگانه کانی حیزبدا بڕیار به  شێوه ی به کۆمه ڵ  و به زۆرینه ی ده نگ ده درێ.
- تاکپه رســتی  و ســه ره ڕۆیی  لــه  هیــچ پله یه کــی ته شــکیاتییدا ڕێــگای پــێ  نــادرێ  و لێپرســینه وه ی 

له ســه ر دەکــرێ.
- زانیاریــی پێویســت ســه باره ت بــه  ئاڵوگــۆڕ و پرســەکانی بــواری ته شــکیات، پێوه ندییــه کان  و 

ــه وه . ــدا بــاڵو ده کرێت ــه  نێــو حیزب ــه  شــێوه یه کی سیســتماتیک ل مه ســه له  سیاســییه کان، ب
2. لــه  حیزبــدا بوونــی گــرووپ  و فراکســیۆنی ئاشــکرای فیکــری  و سیاســی بــه  ڕه ســمی ده ناســرێ  

و هه مــوو گرووپێــک هه قــی هه یــه  بیــر و بۆچوونــی خــۆی لــه  نێــو ته شــکیاتی حیزبــدا ده رببــڕێ.

تێبینی:
-  مێکانیزمی پێوەندیدار لە الیەن کومیتەی ناوەندییەوە تەنزیم دەکرێ.

-  هه ر چه شنه ده سته به ندییه کی نهێنی قه ده غه یه  و سزای له سه ره.

مادده ی   یازده هه م: ڕێكخراوه كانی  حیزب
ــر  ــه  ســێ  كــه س كه مت ــێ  ل ــی  شــانه  ناب ــزب شــانه یه. ژمــاره ی  ئه ندامان 1. بناغــه ی  ڕێكخــراوی  حی

بــێ .
2. ڕێكخراوه كانــی  حیــزب بــه  هــۆی كومیتــه ی  دێ، گــه ڕه ک،  شــار ، ناوچــه ، شارســتان  و ناوه نــده وه  

به ڕێــوه  ده برێــن.
٣. ئه ركــی  شــانه  و كومیتــه كان بردنــی  سیاســه تی  حیــزب بــۆ نێــو كۆمه اڵنــی  خه ڵــک   و جێبه جــێ  
كردنــی  بڕیاره كانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی  و ئۆرگانــه  به رپرســه کانی پێوه ندیــدار  و به ڕێوه بردنــی  

كاروبــاری  حیزبییــه .
ــه وه   ــی  ئه وان ــان نوێنه ران ــه و ڕێكخــراوه  ی ــی  ئ ــه ن ئه ندامان ــه  الی ــک ل ــه ر ڕێكخراوێ ــه ی  ه 4. كومیت

هه ڵ ده بژێــردرێ .
٥. به رزتریــن ئۆرگانــی  هــه ر ڕێكخراوێــک كۆنفرانســی  ئــه و ڕێكخراوه یــه  كــه  هــه ر دوو ســاڵ  

جارێــک لــه  ئه ندامانــی  حیزبیــی  ئــه و ڕێكخــراوه  یــان نوێنه رانیــان پێــک دێ .
٦. ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  مه ڵبه نــدی چاالکیــی خۆیانــدا ده توانــن به رنامــه   و پانــی کاری 

ــژن.  ــان دابڕێ ــه  خۆی ــه ت ب تایب
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تێبینی:
بــۆ  دیكــه   گونجــاوی   شــێوه ی   ده توانــێ   ناوه نــدی  کومیتــه ی  تایبه تییــدا  هه لومه رجــی   لــه    -

بــكا. په ســەند  حیــزب  ڕێكخــراوی  
- ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  ده ره وه ی کوردســتان به گوێــره ی ئاییننامه یه کــی تایبــه ت  و گو نجــاو 

کــه  بــه  په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی ده گا، به ڕێــوه  ده چــن.

فه سڵی پێنجه م
ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزب

 
 مادده ی دوازده هه م: كۆنگره ی  حیزب

 1. کۆنگــره  به رزتریــن ئۆرگانــی  حیزبــه  کــه هــه ر چــوار ســاڵ  جارێــک لــه  ئه ندامانــی  ئه ســڵی  
ئەندامانــی  و،  سیاســی   ده فتــه ری  ڕاوێژکارانــی  ناوه نــدی،  کومیتــه ی  ڕاوێژکارانــی   و  جێگــر    و 
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب  و، بــه  ڕاده یــه ک كــه  کومیتــه ی ناوه نــدی  لــه  

نوێنه رانــی  ئه ندامانــی  دیكــه ی  حیــزب دیــاری  ده كا؛ پێــک  دێ .
2. كۆنگــره ی  نائاســایی  لەســه ر داخوازیــی کومیتــه ی ناوه نــدی، یــان دوو لــه  ســێی کۆمیســیۆن  و 

کومیته کانــی ســه ر بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی پێــک دێ .

مادده ی سێزده هه م: ئه رک  و ده سه اڵتی کۆنگره 
کۆنگره ی حیزب:

1. ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی هه ڵ ده سه نگێنێ  و بڕیاری له سه ر ده دا.
2. ڕێبازی  گشتی ، ستراتێژی  و تاكتیكیی  حیزب دیاری   ده كا.

٣. به رنامه    و پێڕه وی  نێوخۆی  حیزب به  پێی پێویست ده سکاری  و په سەند ده كا.
ــە  ــزگاری ل ــی کۆمیســیۆنی پارێ ــدی  و، ئەندامان ــه ی ناوه ن ــری  کومیت ــی  ئه ســڵی  و جێگ 4. ئه ندامان

ــرێ. ــی کۆنگــره  دا هه ڵ ده بژێ ــو  ئه ندامان ــه  نێ ــزب ل ــڕەوی نێوخــۆی حی پێ

تێبینی:
-  کومیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب مافــی ئــه وه ی  هه یــه  ئه وپه ڕه كــه ی  بــه  ئه نــدازه ی  یــه ک لــه  چــواری  
ــه   ــه  ئه ندامانــی  حیــزب ڕاســته  وخۆ  و بــه  مافــی ده نگدانــه وه  ل ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی  خــۆی، ل

كۆنگــره دا به شــدار بــكا.
-  كه ســانێک ده توانــن ببنــه  ئه نــدام یــان جێگــری  کومیتــه ی ناوه نــدی كــه  هــه ر نه بــێ ســێ ســاڵ  

ــێ . ــدا هه ب ــی حیزب ــه ڕێکخراوێک ــان ل ــی چاالکانه ی ــردووی  ئه ندامه تی ڕاب
-  ڕێــژه ی نوێنه رانــی هــه ر ڕێکخراوێکــی حیزبــی بــۆ کۆنگــره  بــه  پێــی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئــه و 
ڕێکخــراوه دیــاری ده کــرێ، بــه  مه رجێــک النی کــه م دوو له ســه ر ســێی ئه ندامانــی ڕێکخراوه کــه  
لــه کۆنفرانــس بــۆ کۆنگــره دا به شــدار بــن. لــه غه یــری ئــه وه دا، ژمــاره ی به شــدارانی کۆنفرانســه که 

ــا. ــه بنه م ده کرێت
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مادده ی چوارده هه م: كۆنفرانسی  گشتیی حیزب
 1. كۆنفرانسی  گشتیی حیزب له  كاتێکدا ده به سترێ  كه :

- ده ره تانی  به ستنی  كۆنگره  نه بێ .
- گیر وگرفتێكی  وا هاتبێته  پێش كه  کومیته ی ناوه ندی   نه توانێ  چاره سه ری  بكا.

2. له  هه لومه رجێكی  ئه وتۆدا كۆنفرانس سه الحییه تی  كۆنگره ی  هه یه .
٣. كۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی  ئه ســڵی، جێگــر  و ڕاوێژکارانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی  ، ڕاوێژکارانــی 
دەفتــەری سیاســی، ئەندامانــی کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــە پێــڕەوی نێوخــۆ، نوێنه رانــی  كومیته كانــی  
کومیتــه ی  و  سیاســی   ده فتــه ری  بــه   ســه ر  كۆمیســیۆنه كانی   و  كومیتــه   ناوه نــد،  و  شارســتان   

به ڕێوه به ریــی کاروبــاری حیــزب لــه  ده ره وه ی کوردســتان  پێــک دێ .
4. ڕاده ی  نوێنه رانــی  ئــه و كومیتــه    و كۆمیســیۆنانه  لــه  الیــه ن کومیتــه ی ناوه ندییــه وه  دیــاری  
ده كــرێ ، بــه مه رجێــک ژمــاره ی نوێنه رانــی  هه ڵبژێــراو لــه  ژمــاره ی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی  و جێگــر 
ــڕەوی نێوخــۆ و  ــە پێ ــزگاری ل ــی کۆمیســیۆنی پارێ ــدی و، ئەندامان ــه ی ناوه ن ــی کومیت   و ڕاوێژکاران

ــێ. ــر ب ــەری سیاســی زیات ــی دەفت ڕاوێژکاران

مادده ی پازده هه م: ڕاپرسی
ــه کاتێكــدا به ڕێــوه ده چــێ کــه پرســێکی گرینگــی چاره نووس ســاز بێتــه   ــه حیزبــدا ل 1. ڕاپرســی ل
پێــش کــه  کومیتــه ی ناوه نــدی نه یهــه وێ بــه ته نیــا بڕیــاری له ســه ر بــدا. لــەو حاڵەتــەدا پێویســتە هــەر 

نەبــێ دوو لــە ســێی ئەندامانــی کومیتــەی ناوەنــدی خوازیــاری ڕاپرســی بــن.
2. کومیتــه ی ناوه نــدی به رپرســه  کــه  لــه  زووتریــن کاتــدا )ئه وپه ڕه کــه ی مانگێــک( کومیته یــه ک 
بــۆ جێبه جێ کردنــی ئــه و ڕاپرســییه  لــه  نوێنه رانــی ڕێکخــراوه کان  و ئۆرگانه کانــی به ڕێوه به ریــی 

حیــزب پێــک بێنــێ.

تێبینی:
-  یــه ک لــه  ســێی ئه ندامانــی کومیتــه ی جێبه جێ کردنــی ڕاپرســی لــه  نوێنه رانــی کومیتــه ی ناوه نــدی 
 و یــه ک لــه  ســێی لــه  نوێنه رانــی کۆمیســیۆنه کانی ســه ر بــه  ده فتــه ری سیاســی و یــه ک لــه  ســێی لــه  

نوێنه رانــی کومیتــه ی کاروبــاری حیــزب لــه ده ره وه ی کوردســتان  ده بــن.
- ئــه م کومیته یــه  لــه  ئاماده کردنــی پرســیاره کانی ڕاپرســی، شــێوه ی به جێ گه یاندنــی  و ڕاگه یاندنــی 

ئاکامه کــه ی به رپرســه .
- پرسیاره کانی ڕاپرسی ده بێ به  په سەندی کومیته ی ناوه ندی بگه ن.

- ئاکامــی ڕاپرســی دەخرێتــە دەســتووری کاری یەکــەم کۆبوونــەوەی کومیتــەی ناوەنــدی کــە لــە 
دوای ڕاپرســییەکە پێــک دێ.

مادده ی  شازده هه م: کومیته ی ناوه ندی
 1. لــه  مــاوه ی  نێــوان دوو كۆنگــره دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی  حیزبــه  و كاروبــاری  

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2. ئه رک  و ده سه اڵتی  کومیته ی ناوه ندی به م جۆره یه: 
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- سکرتێری گشتیی حیزب  و ده فته ری سیاسی  و جێگری سکرتێر هه ڵ ده بژێرێ.
چوارچێــوه ی  لــه   حیــزب  گشــتیی  سیاســه تی  له  ســه ر  بڕیــاردان  و  چاودێــری   به رپرســی   -

کۆنگرەدایــه . په ســەندکراوه کانی 
- به رپرســی گشــتیی داهــات   و ده ركه وتــی  حیزبــه   و ڕاده ی  هه قــی  ئه ندامه تیــی  ئه ندامانــی  حیــزب 

دیاری  ده كا.
- النی کــه  م ســاڵی  چــوار جــار كــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی  جێگــر   و ڕاوێژکارانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی 
و ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی  لــه  كۆبوونه وه كانــی  کومیتــه ی ناوه ندییــدا به شــدار ده بــن  و 

ده نگــی  مه شــوه ره تییان هه یــه .
- ئاماده کاری بۆ پێکهێنانی کۆنگره   و شێوه ی هه ڵبژاردنی کومیته ی ناوه ندی ده کا.

تێبینی :
- کومیتــه ی ناوه نــدی ده توانــێ  هه تــا دوو له ســه ر ســێی ئەندامانــی ئه ســڵیی خــۆی لــه بــواری 

دیاریکــراوی شــاره زایه تییدا ڕاوێــژکار بــۆ خــۆی  هه ڵ بژێــرێ.
- کۆبوونه  وه كانــی  کومیتــه ی ناوه نــدی بــه  به شــداریی  النی كــه م دوو لــه  ســێی  ئه ندامانــی  ئه ســڵی،  

فه رمــی ده بــن.
ــوه ی  ــه  نی ــر ل ــه  زیات ــن ك ــی  ده ب ــک قه تع ــدی وه ختێ ــه ی ناوه ن ــه وه ی  کومیت ــی  كۆبوون - بڕیاره كان
هه مــوو ئه ندامانــی ئه ســڵی، یــان دوو لــه  ســێی  ئه ندامانــی  ئه ســڵیی  به شــدار لــه  كۆبوونه وه کــه  دا 

ده نگیــان بــۆ بــده ن.
لــه  کاره کانــی ســکرتێری گشــتی  و ئه ندامانــی ده فتــه ری  - کومیتــه ی ناوه نــدی هه قــی هه یــه  

سیاســی بکۆڵێتــه وه   و لێپرســینه وه یان لــێ  بــکا.
- لــه حاڵه تێکــدا کــه ته رمیمــی کومیتــه ی ناوه نــدی پێویســت بــێ، ئــه و کاره بــه هه ڵبژاردنــی یــه ک 

ــا چه نــد جێگــر بــه ئه ندامــی ئه ســڵیی کومیتــه ی ناوه نــدی  ئه نجــام ده درێ. ی

  مادده ی  حه ڤده یه م: ده فته ری سیاسی 
ــدی  ــه ی ناوه ن ــه ک  ئه ندامــی کومیت ــه ســکرتێری گشــتی  و ژماره ی ــه ری سیاســیی حیــزب ل 1. ده فت

پێــک دێ کــه  کومیتــه ی ناوه نــدی بڕیــاری  له ســه ر ده دا و هەڵیــان دەبژێــرێ.
2. ئه رکه کانی ده فته ری سیاسی ئه مانه ی خواره وه ن :

جێبه جێ كردنــی   به رپرســی  ناوه ندییــدا  کومیتــه ی  كۆبوونــه وه ی   دوو  نێــوان  لــه  مــاوه ی    -
حیزبــه  . ناوه ندیــی  کومیتــه ی  بڕیاره كانــی  

ــه چوارچێــوه ی سیاســه تی گشــتیی حیزبــدا هه ڵوێســت  و ڕوانگه کانــی حیــزب دیــاری ده کا  و  - ل
ڕایــان ده گه یه نــێ.

- کاروبــاری کۆمیســیۆنه کان لــه  کۆبوونه وه کانــی خۆیــدا تاوتــوێ ده کا  و بڕیــاری پێویســتیان 
ده دا. له ســه ر 

- كۆبوونه وه كانــی  خــۆی  بــه  پێــی  پێویســت پێــک دێنــێ    و ڕاپۆرتــی  تێكۆشــانی  خــۆی  ده داتــه وه  
ــدی. ــه ی ناوه ن ــه  کومیت ب

٣. ده فتــه ری سیاســی بــه  پێــی پێویســت  و بــه په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی، چ لــە ڕووی 
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ئەزموونــەوە و چ بــۆ پســپۆڕیی تایبــەت، ژمارەیــەک ڕاوێــژکار بــۆ خــۆی دیــاری دەکا:
 - ســتاتۆی ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی بــە پێــی ئاییننامەیەکــی تایبــەت ڕێــک دەخــرێ. 
ــی  ــە مەســایلی کەالن ــەری سیاســییدا ک ــەی دەفت ــەو کۆبوونەوان ــەری سیاســی ل ــی دەفت ڕاوێژکاران
پێوەندیــدار بــە سیاســەت و بەڕێوەبردنــی حیزبیــان تێــدا تاوتــوێ دەکرێ، بە دەنگی مەشــوەرەتییەوە 

بەشــدار دەبــن.
- ژمــارەی ڕاوێژکارانــی دەفتــەری سیاســی نابــێ لــە ژمــارەی ئەندامانــی دەفتــەری سیاســی زیاتــر 

بێ.

تێبینی:
- ئــه و مه ســه النه ی پێوه ندییــان بــه هه مــوو حیزبــه وه هه یــه ده بــێ لــه کومیتــه ی ناوه ندییــدا 

باســیان لــێ بکــرێ  و بڕیاریــان له ســه ر بــدرێ.
- بڕیــار پێوه ندیــی بــه هــه ر  کۆمیســیۆنێکه وه  هه بــێ ، پێویســته  بــه  به شــداریی به رپرســی ئــه و 

ــرێ. ــاس  و په ســەند بک ــه ر ب ــه  ب کۆمیســیۆنه  بێت

مادده ی هه ژده هه م: سکرتێری گشتیی حیزب
1. سکرتێری گشتیی حیزب : 

- وته بێژی ڕه سمیی حیزب به  ڕووی ده ره وه ی حیزبە.
- به رپرسی گشتیی پێوه ندییه کانی ده ره وه ی حیزبه.

- هه ماهه نگی له  نێوان ئۆرگانه کانی به ڕێوه به ریی حیزبدا پێک دێنێ.
2. له غیابی سکرتێری گشتییدا، جێگری سکرتێر ئه رکه کانی جێبه جێ ده كا.

مادده ی نۆزده هه م: کۆمیسیۆنه کانی کاری حیزب
1. کۆمیســیۆنه کانی کاری حیــزب بــه  پێــی لێکدانــه وه   و په ســەندی کومیتــه ی ناوه نــدی دیــاری 

ــن. ده کرێ
ــد ســاڵه ی  ــی کاری ســااڵنه   و چه ن ــه ن  و پان ــی ســتراتێژیی درێژخای ــه  پێ ــه م کۆمیســیۆنانه  ب 2. ئ

ــۆ وه رده گیــرێ، کار ده کــه ن. ــان ب ــدا ده نگی ــه ی ناوه ندیی ــه  کومیت ــان کــه  ل خۆی
ــه  به جــێ  گه یاندنــی ســتراتێژی  و  ــه  چوارچێــوه ی ئاییننامــه دا ل ــه م کۆمیســیۆنانه  ل ٣. هــه ر یــه ک ل

ــدا ســه ربه خۆن. ــه  کاری خۆیان ــه  ل ــاری ڕۆژان ــی کار  و بڕی پان

فه سڵی شه شه م
کۆمیسیۆنی پارێزگاری له پێڕه وی نێوخۆی حیزب

 مادده ی بیسته م:
کۆمیســیۆنی پارێــزگاری لــه پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب لــه که ســانی شــاره زا ی به رنامــه   و پێــڕه وی 

نێوخــۆی حیــزب لــه  الیــه ن کۆنگــره وه هه ڵ ده بژێــردرێ 
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مادده ی بیست ویه که م:
ئه رک و سه اڵحییه ته کانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری ئه مانه ن:

1. چاو دێری به سه ر به ڕێوه چوونی پێڕه وی نێوخۆ له ڕێکخراو و ئۆرگانەکانی حیزبدا ده کا.
2. لــه ڕێــگای نوێنه رانیــه وه به شــداری کۆنفرانســه کانی حیــزب ده بــێ  و له ســه ر ســه الحییه تی 
کۆنفرانســه کان  و دروســتیی هه ڵبژاردنــی ئه ندامانــی کومیتــه کان  و نوێنه رانــی کۆنگــره  نــه زه ر ده دا.
بــه   ئه گــه ر ســزاکه یانی  ڕاده گا  و  ده رکــراو  یــان  هه ڵپه ســێردراو  ئه ندامانــی  بــه شــکایه تی   .٣

ده دا. هه ڵوه شــاندنه وه ی  پێشــنیاری  زانــی،  نێوخــۆ  پێــڕه وی  پێچه وانــه ی 

تێبینی:
1. کۆمیسیۆنی پارێزگاری کاری به سه ر مه سایلی ئیجرایی حیزبه وه نییه.

2. کۆمیســیۆن لــه ســزای ئیــداری یــان ســزای پێشــمه رگایه تی ناکۆڵێتــه وه  و ته نیــا کاری بــه 
ــه. ســزای حیزبیی

٣. کۆمیسیۆن نه زه ر  و پێشنیاره کانی بۆ په سەندکردن ده داته وه به کومیته ی ناوه  ندی.

فه سڵی حەوتەم
داهاتی حیزب

مادده ی بیست ودووه م: سه رچاوه ی داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه لە:

1. هه قی  ئه ندامه تیی  ئه ندامانی  حیزب.
2. یارمه تیی  ئه ندامان   و الیه نگران  و دۆستانی  حیزب.

٣. ده سکه وتی پرۆژه     و  وه به رهێنان.

فه سڵی هەشتەم
چه ند پره نسیپی گشتی

 
- سیســتمی کار  و چاالکــی  و کۆبوونــه وه   و کۆنفرانســه کانی حیــزب بــه شــێوه ی سیســتم  و بــه 
به رنامــه  و پانــی نووســراوه وه به ڕێــوه ده چــێ. هه مــوو ته شــکیات  و ئــۆرگان  و تیمه کانــی کاری 

حیــزب پرۆگــرام  و پانــی کاری خۆیــان ده بــێ  و جێبه جێــی ده کــه ن.
- بــه  مه به ســتی بایه خــدان بــه  ڕۆڵــی ژنــان لــه  ڕیزه کانــی حیزبــدا، ده بــێ گرنگییه کــی زۆر بــه  
پــه روه رده   و پێگه یاندنیــان بــدرێ بــۆ ئــه وه ی ده ره تانــی تواناســازیی پێویســتیان بــۆ به ڕێوه بردنــی 
کار لــه  به شــه  جۆراوجۆره کانــی تێکۆشــانی حیزبــدا بــۆ بڕه خســێندرێ. هه روه هــا ده بــێ مێکانیزمــی 
گونجــاو بــه مه به ســتی به شــداریی ژنــان لــه  ڕێبه رایه تیــی حیــزب  و ئۆرگانــه به ڕێوه به رییه کانــی 
که لــک  پۆزه تیڤ«ـــیش  »هه اڵواردنــی  پره نســیپی  لــه   بگیــرێ  و  به رچــاو  لــه   حیزبــدا  دیکــه ی 

ــرێ. وه ربگی
- لــە نێــو حیزبــدا وێــڕای گرینگــی دان بــە کەســایەتیی ئەندامانــی حیــزب و ڕێزگرتن لــە مافەکانیان، 
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پاراســتنی دیســیپلین و ئینســجام ئەرکــی هەمــوو الیەکــە و هــەر چەشــنە کردەوەیــەک کــە زیــان بــە 
نەزمــی نێوخۆیــی بگەیەنــێ لێپرســینەوەی لــێ  دەکــرێ.
***

پەیامەکانی کۆنگرەی 17ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

پەیامی کۆنگرەی ١7ی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ حیزب و الیەنە جۆراوجۆرەکان

حیزب و ڕێکخراوە هاوخەباتەکانمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
ــی  ــە کارەکان ــی ب ــردوودا کۆتای ــی ڕاب ــە ڕۆژان ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــرەی 17ی حیزب کۆنگ
ــە هەلومەرجێکــدا پێــک  هــات کــە هەمــوو الیــەک چاوەڕوانــی  ــا. کۆنگــرەی 17ی حیزبەکەمــان ل هێن

ــی کوردســتاندا دەکــەن. ــران و ڕۆژهەاڵت ــە ئێ ــی گــەورەی سیاســی ل گۆڕان
کۆنگــرەی نوێــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەژێــر تیشــکی هەڵســەنگاندن و لێکدانــەوی 
هەنووکەییەکانــی  پێویســتە  و،  داهاتــوو  ڕووداوەکانــی  دوورەدیمەنــی  و  ئێســتا  بارودۆخــی 
بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان؛ کۆمەڵێــک بڕیارنامــە و ڕاســپاردەی گرینگــی 

کــردوە. پەســەند 
کۆنگــرە لــە هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، گەشــەی 
وشــیاری و شوناســخوازیی نەتەوەیــی و ئــەم هێــز و پوتانســیێلە هــەراوەی کــە لــە سەرانســەری 
ســاڵەی  دەیــان  خەباتــی  گرینگــی  دەســکەوتێکی  بــە  دەکــرێ،  بــەدی  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی 
ــە دڵخۆشــکەرە  ــەم پێوەندییــەدا کۆنگــرە پێــی وابــوو کــە ئــەم گۆڕان بزووتنــەوەی کــوردی زانــی. ل
پێویســتە زیاتــر پــەرەی پــێ بــدرێ و لــە پێنــاوی ســەرکەوتنی بزووتنــەوە و داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردســتاندا کەلکــی پێویســتی لــێ وەرگیــرێ.
الوازییەکانــی جوواڵنــەوەی  و  کەموکورتییــەکان  هەڵســەنگاندنی  وێــڕای  کۆنگــرە  بەشــدارانی 
نەتەوەیــی گەلەکەمانــدا ئاماژەیــان بــەوە کــرد کــە بەداخــەوە لــە ئاســتی ڕێبەرییــدا بزووتنەوکەمــان 
هــەروا خاوەنــی کەموکووڕیــی گەورەیــە و چاوەڕوانیــی ڕوو لــە گەشــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 
پێنــاوی پێکهاتنــی یەکیەتییەکــی بەریــن لــە حیــزب و ڕێکخراوەکانــی نێــو بزووتنــەوە نەهاتۆتــە دی.
نرخاندنــی  بــەرز  وێــڕای  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  17ی  کۆنگــرەی  پێوەندییــەدا  لــەم 
سیاســەتی تــا ئێســتای حیــزب لــە پێنــاوی یەکڕیزیــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پێــی  
نەتەوەییــدا  بڕیارســازی  ناوەندێکــی  پێکهێنانــی  پێنــاوی  لــە  کــە  ژیانەکییــە  پێویســتییەکی  وایــە 
ــی  ــە ناوەندێک ــە ل ــدە بریتیی ــەم ناوەن ــرەوە ئ ــەی کۆنگ ــە ڕوانگ ــەوە. ل ــر هەڵێنێت ــگاوی لێبڕاوانەت هەن
بــااڵی بڕیــاردەری نەتەوەیــی کــە تێیــدا هــەم سیاســەتە هــەرە گرینگەکانــی بزووتنــەوەی کــورد لــەم 
پارچەیــەی کوردســتان پەســەند و جێبەجــێ دەکرێــن و، هەمیــش هێــز و توانــا مــاددی و مرۆییەکانــی 

دەخرێنــە ســەریەک.
بەشــدارانی کۆنگــرە لــەم بڕوایــەدا بــوون کــە بزووتنــەوەی کــورد چ لــە ئێســتادا و چ لــە داهاتــوودا 
بەبــێ بوونــی ناوەندێکــی ئەوتــۆ ناتوانــێ ســەنگی تــەواوی خــۆی لــە ڕووداو و ئاڵوگۆڕەکانــدا 
دەربخــا. جگــە لەمــە بــە ڕوانینێکــی ڕەخنەگرانــە لــەم ملمانــێ زیانبــارە حیزبییــە کــە بەداخــەوە 
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ــە  ــەی ل ــەک ڕێگ ــە الی ــە ل ــەم ملبەملەی ــە ئ ــوو ک ــاوەڕە ب ــەم ب ــە لەســەر ئ ــە گۆڕێ دای ــا ئێســتاش ل ت
ــە الیەکــی  ــوە، ل ــز و پوتانســیەلە هــەراوەی کۆمەڵگــەی ڕۆژهــەاڵت گرت ــەو هێ وەســەریەککەوتنی ئ
دیکەشــەوە نیگەرانییەکــی قووڵیشــی لــە بیــروڕای گشــتیی کۆمەاڵنــی ڕۆژهەاڵتــدا لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و پاراســتنی دەســکەوتەکان و قۆســتنەوەی هەل و دەرفەتەکانی 

بــەردەم دروســت کــردوە.
کۆنگــرەی 17ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەبــەر ڕۆشــنایی ئــەم ڕوانگــە نەتەوەییــەدا لەگــەڵ 
ئــەوەی کــە ڕێبەریــی هەڵبژێــردراوی ڕاســپاردوە لــە پێنــاوە ئــەم ئامانجــە گرینگــەدا هەنــگاوی 
کردەوەیــی هەڵینێتــەوە، داواش لــە ســەرجەم حیــزب و ڕێکخراوەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکا 

لــەم پێنــاوەدا بەرپرســیارەتیی مێژوویــی و نەتەوەیــی خۆیــان بەجــێ بگەیەنــن.
بە ئاواتی یەکیەتی و یەکڕیزیی سەرجەم حیزب و ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
***

پەیامی کۆنگرەی ١7ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و زیندانییانی سیاسی

بەڕێزان، بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و زیندانییانی سیاسی!
لــە الیــەن کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە، وێــڕای ڕێزگرتــن لــە گیانــی 
ــە  ــە سیاســییەکان ل ــی بەندیی ــە خۆڕاگری ــن ل ــر و پێزانی ــی شــەهیدە ســەربەرزەکانمان و، تەقدی پاک
بەندیخانەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا، ڕێــز و ســاڵوی خۆمــان ئاراســتەی ســەرجەم 
ئێــوە ئازیــزان و خۆشەویســتان دەکەیــن کــە بەحــەق ســەرمایەی مەعنەویــی بەنرخــی جوواڵنــەوەی 

کــورد و قــەاڵی قایمــی بــاوەڕ و پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و بزووتنــەوەی کــوردن.
شۆڕشــی مافخوازانــەی گەلەکەمــان لــە ســەردەمە جۆراوجۆرەکانــدا بــە پێــی دەرفەتــەکان هاتۆتــە 
مەیدان و بە پێی هەلومەرج داخوازییەکانی خۆی ڕوو بە حاکمان و دوژمنانی ماف و ئازادییەکانی 
گەلەکەمــان بــەرز کردۆتــەوە و ویســتوویەتی بــە شــێوەیەکی ئاشــتی خوازانە بــە ویســتە ڕەواکانــی 
بــگا، بــەاڵم بەداخــەوە نــەک هــەر گوێــی لــێ نەگیــراوە، بەڵکــوو بــە شــەڕ، ســەرکوت، تێــرۆر و پــەت 
ــی  ــەق و دابینکردن ــۆ ســتاندنی ه ــە ب ــی ئێم ــەاڵم گەل ــەوە، ب ــی دراوەت ــە واڵم و ســێدارە و بەندیخان
مافــە ئینســانییەکانی و وەدیهێنانــی ئامانجــە بەرزەکانــی لــە بەرامبــەر حاکمانــدا چۆکــی دانــەداوە و 
دەســتی لــە داوا ڕەواکانــی هەڵنەگرتــوە؛ ئەگەرچــی بەداخــەوە لــەم ڕێگەیــەدا قوربانیــی زۆری داوە. 
دەیــان هــەزار کــەس لــە ڕۆڵەکانــی ئــەو خــاک و نیشــتمانە لــەم پێنــاوەدا شــەهید بــوون و بــە هەزاران 
کــەس لــە ڕۆڵــە ئازاکانــی ئــەو گەلــە هــەر لــە ســەر ئــەم داوا ڕەوایــە ڕاپێچــی بەندیخانــەکان کــراون و 
ژیــان و چارەنووســیان کەوتۆتــە دەســت دوژمنانــی ئــەو گەلــە چەوســاوە و لــەو ڕێگەیەشــدا گەلێــک 
قارەمــان ســەربەرزانە ســەریان ناوەتــەوە و، ئێســتاش ڕۆڵەکانــی ئــەو نیشــتمانە لــەو سەنگەرەشــدا 

هــەروا خۆڕاگرانــە دیفــاع لــە بیــر و باوەڕیــان و مافــی گەلەکەیــان دەکــەن.
 کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبەکەمــان کــە بــە کۆنگــرەی شــەهیدانی 17ی خەرمانــان ناودێــر 
کــراوە، بــە ئیمــان بــە ڕێبــازی پــڕ لــە ســەروەری شــەهیدان و درێــژەدان بــە ڕێبازەکەیــان کــە 
ڕێبــازی کوردایەتــی و نیشــتمانپەروەرییە، پەیمانــی وەفــا و ئەمەگناســی لەگــەڵ شــەهیدەکانمان نــوێ 
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ــەردەوام  ــرۆزە ب ــازە پی ــەم ڕێب ــان لەســەر ئ ــی ئامانجەکانی ــا وەدیهێنان ــا ســەر و ت ــە ت ــەوە ک دەکات
ــچ  ــدا هی ــی مافخوازیی ــی خەبات ــە کاروان ــارەزووی دەکــرد ل ــی کوردســتان ئ ــی دێموکرات ــن. حیزب بی
ڕۆڵەیەکــی ئــەم گەلــە خوێنــی نەڕژابــا و لــە ڕێگــەی ئاشــتی خوازانەوە بــە مافەکانمــان گەیشــتباین، 
بــەاڵم بەداخــەوە ئــەوە دوژمنانــی کــورد و یــەک لــەوان کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە کــە حاشــا لــە 
ــە  ــاع ل ــۆ دیف ــە ناچــار ب ــی ئێمــەش ب مافەکانمــان دەکــەن و شــەڕیان بەســەردا ســەپاندووین و گەل

ــردوە. ــە خــۆی و شوناســەکەی ک ــی ل ــاوی چەکــی داوە و بەرگری ــی خــۆی ت خــاک و کەرامەت
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕێــگای ئــازادی و ڕزگاریــی گەلەکەیــدا دەیــان هــەزار ڕۆڵــەی 
کردۆتــە قوربانــی و لــەو ڕێگەیــەدا بەبــێ  جیــاوازی، پێشــمەرگە و فەرمانــدە و ڕێبــەر ســینگی خۆیــان 
کردۆتــە قەڵغانــی پاراســتنی خەڵــک و خاکەکــەی؛ هــەر وەک دەبینیــن شــەهیدانی ســەرکردەمان 
ــور ســادقی شــەرەفکەندی  ــی قاســملوو و دوکت ــور عەبدولڕەحمان ــەد، دوکت ــازی محەمم پێشــەوا ق

نموونــەی ئــەو فیــداکاری و قوربانــی دانــەن.
کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبەکەمــان لــە کۆتایــی کارەکانیــدا جارێکــی دی پەیمــان لەگــەڵ ڕۆحــی 
تــا ســەر  ئــەم ڕێبــازە  نــوێ دەکاتــەوە کــە ڕێبوارانــی  شــەهیدان و بنەماڵــە ســەربەرزەکانیان 
درێــژەدەری ئــەو ڕێگەیــە بیــن و ڕێگــەی ڕۆڵــە لەدەســت  چووەکانتــان ون نەکەیــن و ئــەو خەباتــە 

ــن. ــەی ســەرکەوتن بگەیەنی ــە مەنزڵگ ب
بەڕێزان بەندییە خۆڕاگرە سیاسییەکان!

لــە الیــەن کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، کۆنگــرەی شــەهیدانی 17ی 
خەرمانانــی قــەاڵی دێموکراتــەوە ســاڵوی خەبــات و پێزانینــی خۆمــان ئاراســتەی ئێــوەی خۆڕاگــر و 

خەباتکارانــی ڕاســتەقینەی مەیدانــی بەربەرەکانــی دەکەیــن.
ــە  ــەی نیشــتمانپەروەری ل ــدا زۆر ڕۆڵ ــاو ڕزگاریی ــە پێن ــەی گەلەکەمــان ل ــەوەی مافخوازان جوواڵن
ئــازادی بێ بــەش کــراون و لــە پێنــاو ئازادییــدا تەحەممولــی بەندیخانــە و ئەســارەتیان کــردوە. 
زیندانییانــی سیاســیی کــورد و بــە تایبــەت ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە دوو 
ســەردەمی جیاجیــادا بەندیخانەیــان کردۆتــە ســەنگەرێک بــۆ ئــازادی و مافخوازیــی گەلەکەیــان. 
ڕۆڵەکانــی گەلەکەمــان، ژنــان و پیاوانــی خۆڕاگــر و فیــداکاری دێموکرات هــەردەم نموونەی ئازایەتی 
و بەربەرەکانــی بــوون لــەدژی دوژمنانــی گەلەکەمــان. ســەربەرزانە چوونــە ســەر دار بەاڵم ســەریان 
بــۆ دوژمــن نــەوی نەکــردوە و ئازایانــە لــە نێــوان ســەردانان و ســەردانواندا ســێدارەیان هەڵبــژاردوە. 
پێشــەوا قــازی محەممــەد و یارانــی و زۆر ڕۆڵــەی بــە ئەمەگــی دیکــەی حیزبەکەمــان نموونــەی ئــەو 

ئازایەتــی و لەخــۆ بوردووییــەن.
ــوێ  ــەڵ ڕۆحــی شــەهیدەکانمان ن ــان لەگ ــەوە پەیم ــرەی حەڤدەیەمــی حیزبەکەمان ــەن کۆنگ ــە الی ل
دەکەینــەوە و بەڵێــن بــە ئێــوە بەندییــە سیاســییەکان دەدەیــن کــە ئــەو ڕێبــازەی کــە هــاوڕێ 
شــەهیدەکانمان لــە بەردەمــی ســێدارە و لــە نێــو بەندیخانــەدا بــۆی ســووتان و ئێــوەش بــە هێــز و 
خۆڕاگریــی خۆتــان زیندانتــان کــردە قــەاڵی خۆڕاگــری، ئێمــەش وەک قــەاڵی دێموکــرات تــا ســەر لــە 

ــن. ــەردەوام بی ــان ســوور و ب ســەر بەڵینەکانم
ساڵو لە ڕۆحی پاکی شەهیدان و خۆڕاگریی بەندییە سیاسییەکانمان

مەرگ و نەمان بۆ ڕێژیمی تێرۆریست و کۆنەپەرستی کۆماری ئیسامیی ئێران
کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
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پەیامی کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ حیزب، ڕێكخراو و کەسایەتییە سیاسییەکانی ئۆپۆزسیۆنی کۆماری ئیسالمیی ئێران

هاوڕێیانی هێژا!
چــوار دەیەیــە دەســەاڵتی ڕەشــی کۆمــاری ئیســامی لــە ئێــران لەســەر کارە. شــەڕ، خوێن ڕشــتن، 
داخــراوی، ســەرەڕۆیی، هــەژاری و نــەداری، ســەرکوت و ســێدارە، بەرهــەم و دەســکەوتی ئــەم 
ڕێژیمــە بــۆ خەڵکــی ئێــران بــووە. خەبــات و خۆڕاگریــی خەڵــک چ لــە ئاســت ئێــران و چ لە کوردســتان 
دژی ئــەم ڕێژیمــە دژە مرۆییــە، هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامییەوە دەســتی 
پێ کــرد و ئێســتەش درێــژەی هەیــە. بزووتنــەوەی میللی-دێموکراتیکــی کوردســتان لــە مــاوەی 
چــل ســاڵی ڕابــردوودا، یەکێــک لــە کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی خەبــات و خۆڕاگــری لــەدژی کۆمــاری 
ئیســامی بــووە. داهاتــوو و ئەنجامــی ئــەم خەباتــە، گرێــدراوی بەشــداریی هێــزە دیارەکانــی پانتــای 
سیاســیی بزووتنــەوەی کوردســتان و بــە تایبەتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و هێزەکانــی دیکــە 

و نەتەوەکانــی ئێرانــە.
حەڤدەیەمــی  کۆنگــرەی  گرتنــی  بــەرەو  هەلومەرجێکــدا  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
ــی و  ــەردەم ئاڵوگــۆڕی بنەڕەت ــە ب ــە ل ــران و ناوچەک ــێ کــە دۆخــی سیاســیی ئێ ــگاو دەن خــۆی هەن
ــەک  ــە شــێوەی ی ــکا ب ــی ئەمری ــی بەرجــام، دەوڵەت ــە ســێ ســاڵ دوای ڕێککەوتن ــک ب ــە. نزی نوێ دای
ــوێ  ــاری ســەپاندنی کۆمەڵێــک گەمــارۆی ن ــەوەش بڕی ــە کشــایەوە و دوای ئ ــەو ڕێککەوتن ــە ل الیەن
بەســەر کۆمــاری ئیســامییدا دەرکــرد. دوای دەســت پێ کردنــەوەی خولــی نوێــی گەمــارۆەکان، 
هەلومەرجــی ئابووریــی ڕێژیــم، تووشــی بشــێوییەکی کەم وێنــە بــوو. بــە جۆرێــک کــە هــەژاری، 
بــێ کاری، هەاڵوســان و دابەزینــی نرخــی دراوی نێوخۆیــی لــە بەرامبــەر نرخــی دراوی دەرەکــی و 
دابەزینــی توانــای کڕینــی خەڵــک، قەیــران لــە سیســتمی ماڵــی و بانکــی، بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بــەرز 
بۆتــەوە. دیــارە لــەم نێــوەدا، بەڕێوەبەریــی ناکارامــەی کاربەدەســتانی ڕێژیــم، هۆکارێکــی بنەڕەتیــی 

ــاوە. ــک دان ــی خەڵ ــە کــە کاریگەرییەکــی یەکجــار زۆری لەســەر ژیان ــەم دۆخەی ســەرهەڵدانی ئ
نەبوونــی  و  بــاڵوی  و  پــرش  کــە  وابــووە  پێــی  هەمیشــە  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
یەکیەتییەکــی گشــتگیر لــە نێــوان هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆندا، یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی 
مانــەوەی ئــەم ڕێژیمــە لەســەر کورســیی دەســەاڵت بــووە. بەداخــەوە دوای تێپەڕینــی چــوار دەیــە 
لــە دەســەاڵتداریەتیی ئــەم ڕێژیمــە، هێشــتا هێــزە سیاســییەکان لــە چوارچێــوەی ئۆپۆزیســیۆندا 
ماونەتــەوە و نەبوونەتــە ئاڵتێرناتیڤێــک کــە پشــتیان پــێ ببەســترێ. نەبوونــی ئاڵتێرناتیڤێکــی کارامــە 
و بەبڕشــت کــە بتوانــێ ڕێبەرایەتیــی خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی ئێــران لــەدژی ڕێژیــم بــکا، زیاتــر لــە 
جــاران هەســت پــێ دەکــرێ. ئەگــەر یەکێــک لــە هۆکارەکانــی الوازی و پــرش و باڵویــی هێزەکانــی 
دژبــەری ڕێژیــم بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ســەرکوتە لــە ڕادە بــەدەرەی کــە ڕێژیــم بەرامبــەر بــەم هێزانــە 
بــە کاری هێنــاوە، ئــەوا هۆکارێکــی دیکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی گیانــی تەبایــی و هاوپێوەنــدی 
ــی  ــە هــۆی بەردەوامی ــەم دۆخــەش دەبێت ــی ئ ــەردەوام بوون ــی ئۆپۆزیســیۆندا. ب ــوان هێزەکان ــە نێ ل
ڕێژیــم.  ئێمــە پێمــان وایــە، لــە ئەنجامــی گوشــارە سیاســی و ئابوورییەکانــدا هەلومــەرج و بەســتێنی 
خەبــات لــەدژی کۆمــاری ئیســامی لــە نێوخــۆی ئێــران پێــک هاتــوە، بــەاڵم نەبوونــی ئاڵتێرناتیڤێکــی 

ــی دەکات.  ــاڕازی تووشــی بێ هیوای ــوودا خەڵکــی ن ــە داهات ــز، ل بەهێ
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ســۆنگەی هەســت بــە بەرپرســایەتی بەرامبــەر بــە بزووتنــەوەی 
سەراســەری و کوردســتانی، لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا لەگــەڵ ژمارەیــەک لــە هێــزە دێموکــرات 
و چەپــەکان، بــە مەبەســتی پێکهێنانــی هاوپێوەندییەکــی گشــتگیر لــە مــەڕ داهاتــووی ئێران دەســتی بە 
کۆمەڵێــک وتووێــژ و دانوســتانی نــوێ کــرد. لــە ئەنجامــی ئــەم دانوســتانانەدا توانــرا دوو هاوپەیمانــی 
لەژێــر نــاوی »شــۆڕای دێموکراســی خوازان« و »هاوپێوەنــدی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری لــە ئێــران« 
پێــک بهێنــرێ. ئەگەرچــی ســەرجەم هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن لــەم دوو قــەوارەدا بەشــدار نیــن، بــەاڵم 
ــێ دەدا و  ــەرە پ ــەکان پ ــاکان و بیروبۆچوون ــەوان ئاســتی توان ــە، بەشــداربوونی ئ ــان وای ــە پێم ئێم

هیواداریــن لــە داهاتــوودا بتوانیــن ئــەو هێزانــەش بێنینــە نێــو ئــەو دوو هاوپەیمانییــەوە. 
کۆنگــرەی حەڤدەیەمــی حیزبــی دێموکــرات بــە پێویســتی دەزانــێ کــە جارێکــی دیکــە لەســەر 
هێــزە  لەگــەڵ  یەکگرتوویــی  لەگــەڵ زەروورەتــی  پێوەنــدی  لــە  بنەماکانــی حیــزب  و  پرەنســیپ 
سیاســییەکانی دژبــەری ڕێژیــم و بــە تایبــەت هێــزە سەراســەرییەکان پێداگــر بــێ. لــەم بــارەوە 
ــزە  ــەی هێ ــژ لەگــەڵ زۆرب ــۆ وتووێ ــان ب ــی خۆم ــران، ئامادەی ــووی ئێ ــۆ قســەکردن لەســەر داهات ب

دەردەبڕێــن. ئۆپۆزیســیۆن  سیاســییەکانی 
بــە ســەرنجدان بــەو ڕاســتییە کــە نەتەوەکانــی ئێــران بــە گشــتی و نەتــەوەی کــورد بــە تایبەتــی چ 
لــە ســەردەمی ڕێژیمــی پێشــوو و چ لــە ســەردەمی کۆمــاری ئیســامییدا، لەژێــر تەوژمــی جۆرەهــا 
ــەوە،  ــی سیســتمێکی فیدراڵ ــگای پێکهێنان ــە ڕێ ــوون، ل ــدا ب ســتەمی سیاســی، فەرهەنگــی و ئابووریی
خوازیــاری نەهێشــتنی هەاڵواردنــی نەتەوەییــن. لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە وەک حیزبــی دێموکراتــی 
ــەی دێموکراســی و  ــەم ڕێگ ــە؛ یەک ــە بەردەم دای ــران ل ــووی ئێ ــۆ داهات ــان ب کوردســتان، دوو ڕێگەم
ــە دی، دووەم  ــران دێت ــو ئێ ــی نێ ــی لەســەر نەتەوەکان ــی ســتەمی نەتەوەی ــە البردن ــە ب ــەری ک بەراب
بەردەوامیــی حاشــا لێ کــردن لــە مــاف و ناســنامەی نەتــەوەکان کــە ئەمــەش ســەرەڕۆیی و دووپــات 

بوونــەوەی دۆخــی ئێســتای لــێ دەکەوێتــەوە.
کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

***
پەیامی کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ چاالکانی نێوخۆی واڵت

ــەوەی  ــە بزووتن ــی ل ــەرە بنەڕەت ــردوودا وەک بەشــێکی ه ــەی ڕاب ــە دوو دەی ــر ل ــاوەی زیات ــە م ل
ئێــوە  ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری  نیزامــی  دژبــە  کوردســتان  خەڵکــی  مافخوازانــەی  سیاســیی 
چاالکانــی نێوخــۆی واڵت لــە چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەکانــی کۆمەڵگــە بــە کەلکوەرگرتــن لــە کۆمەڵە 
دەرفەتێکــی هەرچەنــد بەرتەســک و بچــووک، بــە وەڕێخســتنی کاری ڕێکخراوەیــی لــە چوارچێــوەی 
مەدەنییــدا توانیتــان ڕەوتێــک لــە بزاڤــی مەدەنــی وەڕێ بخــەن. ئەدیبــان بــە دامەزراندنــی ئەنجومەنــە 
ئەدەبییــەکان، چاالکانــی خوێنــدکاری بــە دامەزراندنــی ڕێکخراوگەلــی خوێنــدکاری و دەرکردنــی 
ــان و  ــی مافەکانی ــە داواکردن ــکاران ب ــە زانکــۆکان، کرێ ــان ل ــە خۆی ــەت ب ــار و باڵوکــراوەی تایب گۆڤ
فۆرموولــە کردنــی داخوازەکانیــان، ژینگەپارێــزان بــە دامەزراندنــی ڕێکخــراو و ئەنجومەنەکانــی 
تایبــەت بــە کاری ژینگەپارێــزی، مامۆســتایان بــە دامەزراندنــی یەکیەتییــە ســێنفییەکانی تایبــەت بــە 
ــی ســەرەکی  ــدا ڕۆڵ ــە بنیاتنانــی کۆمەڵگەیەکــی چاالکــی مەدەنیی ــان ل ــی، توانیت ــا دوای ــان و هەت خۆی

بگێــڕن. 
ــە هەمــوو بەســتێن و بوارێکــدا، بۆتــە  ئاکامــی هــەوڵ و هیمەتــی بــەردەوام و چاونەترســانەتان ل
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کۆمەڵگەیەکــی ڕێکخــراو و لەســەر هەســت کــە وێــڕای وەدەســتهێنانی متمانــەی جەماوەریــی خەڵکــی 
کوردســتان، خــۆی لــە هەمــوو پرســەکانی تایبــەت بــە خــاک و خەڵــک بــە خاوەنــدار دەزانــێ و 
هەڵوێســت دەنوێنــێ. ئێــوە بــە دەرکێکــی قــووڵ لــە جەوهــەر و ڕۆحــی بزووتنــەوەی مافخوازانــەی 
خەڵکــی کوردســتان، بــەرگ و نێوەرۆکێکــی شــوناس خوازانەتان بــە چاالکییەکانتــان بەخشــیوە و لــە 
چوارچێــوەی پرســە گــەورە نەتەوەییەکــەدا، ئامانجدارانــە هەنــگاوی ژیرانەتــان نــاوە و دەنێــن. هــەر 
ئــەم تێگەیشــتنەتان لــە ماهیەتــی بزاڤــی ماف خوازانــەی خەڵکــی کوردســتان و هەنگاونانتــان لــە پێنــاو 
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی گــەل و نیشــتمان، بۆتــە هــۆی ڕاکێشــانی متمانــەی خەڵــک کــە دەکــرێ وەک 

بەنرختریــن دەســکەوت خوێندنــەوەی بــۆ بکــرێ.
ــە تێکۆشــان و بەرەوپێشــچوون، هاوئاراســتە بوونــی ئامانــج و ماهیەتــی  ــان ل ــە لێبڕاوییت ئێــوە ب
چاالکییەکانتــان لەگــەڵ بزووتنــەوە گــەورە نەتەوەییەکــە و دەســتەبەر کردنــی متمانــەی خەڵــک، 
توانیوتانــە ڕۆڵــی بەرچــاو لــە بــە ڕێكخــراو بوونــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی و جەماوەریــی خەڵکــی 
کوردســتاندا بگێــڕن. هــەر وەک لــە ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەندیــی حیــزب بــۆ کۆنگــرەدا هاتــوە؛ 
»کۆمەڵگــەی مەدەنــی لــە کوردســتان کــە لەســەر دەســتی ئێــوە چاالکانــی نێوخــۆی واڵت دروســت 
بــووە، لــە مــاوەی دە-پــازدە ســاڵی ڕابــردوودا لەگــەڵ ئــەوەی هەمیشــە هەوڵــی داوە ڕیســالەت 
و جەوهــەری مەدەنییانــەی خــۆی بپارێــزێ و لــەم پێوەندییــە دا جۆرێــک لــە کولتوورســازییش 
بــکا، لێبڕاوانــە بەرامبــەر سیاســەتە دژی گەلییەکانــی نیزامــی سیاســیی حاکــم لــە کوردســتانیش 
وەســتاوەتەوە و کەمتەرخــەم نەبــووە و هەزینــەی قــورس و گرانیشــی لــەم پێناوەدا داوە. کۆمەڵگەی 
ــواردا توانیویەتــی بۆشــایی دەســەاڵتێکی هەرێمیــی  ــە زۆر ب ــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ل ــی ل مەدەن
لــە ژینگــەی نیشــتمان، بەڕێوەبردنــی بۆنــە  لــە کوردســتان پــڕ بکاتــەوە؛ پارێــزگاری  خۆماڵــی 
ــە مافــی هاوواڵتیــان،  کولتــووری و نەتەوەییــەکان، ڕێکخســتنی ڕەفتــاری کۆمەڵگــە، داکۆکیکــردن ل
بەڕێوەبردنــی ئەرکــی پاراســتنی زمــان و کولتــووری نەتەوەیــی، کارکــردن لەســەر کەســایەتیی تاکــی 
کــورد و زۆر شــتی دیکــە لــەو ئەرکــە گــەورە بنەڕەتییانــەن کــە کۆمەڵگــەی مەدەنــی لــەم ســااڵنە دا 

ــردوون. ــەورە و بەرچــاوی لەســەر ک کاری گ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک لەمێــژە ڕێزگرتــن لــە کار و تێکۆشــانی چاالکانــی نێوخــۆی 
لــە پرەنســیپ و خوێندنــەوەی بــۆ واقعیەتەکانــی کۆمەڵگــەی کوردســتان،  واڵت بۆتــە بەشــێک 
بــۆ جارێکــی دیکــە و لــە ســەکۆی کۆنگــرەی  حەڤدەیەمــی خۆیــەوە ڕادەگەیەنــێ کــە بــە چــاوی 
ڕێــزەوە ســەیری تێکۆشــان و چاالکیــی تێکۆشــەران و چاالکانــی نێوخــۆی واڵت دەکات و خــۆی بــە 
پشــتیوانیان دەزانــێ. گومانــی تێــدا نییــە کــە لــە ڕوانینــی حیزبــی دێموکراتدا بــۆ فرەڕەهەندیی خەباتی 
مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان، ســەنگەرە جۆراوجۆرەکانــی خەباتــی شــوناس خوازانەمان لــە 
ــک،  ــی خەڵ ــە پشــتیوانیی کۆمەاڵن ــی نێوخــۆ و ب ــی چاالکان ــە هــەوڵ و هیمەت نێوخــۆی واڵت هــەر ب
ئــاوەدان دەمێنێتــەوە. ئــاوەدان هێشــتنەوەی ئــەم مەتەرێــزە جۆراوجۆرانــە کە لەمێــژە دوژمن هەوڵی 
کوێرکردنەوەیــان دەدات و پێــی ناگیردرێــن، لــە بەرەوپێشــچوون و بــە ئامانــج گەیشــتنی کاروانــی 

خەبــات بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــە نەتەوایەتییەکانمــان، ڕۆڵ و کاریگەریــی ســەرەکیی دەبــێ.
کۆنگرەی ١٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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