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 ............. ............................................................................... یەک گرتن ڕەمزی سەرکەوتنە -٢
 پوورەرخەف میرەک............... ........................................... بچن؟ ەوەکگرتنیە وەرەب نۆچ کانەاتڕموکێد -٣
 دیرش فه.............. ................................................................... ت هیاواقعیون  خه ، وه گرتنه ک هی -٤
 پوور ەرخەف میرەک.................. .................................! داەوەبوونۆک ناوێپ ەل ەوەبوونۆو ک کانەموکراتێد -٥
 ماڵپەڕی گیارەنگ........ ...............................................................دێموکڕات  حیزبی ی وه کبوونه یه بۆ  اڵڵه گه -٦
 ماڵپەڕی هەڵوێست ........................................ لە هەنگاو بۆ یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان پشتیوانی دەکەین -٧
  دزاده مه خالید محه....... ........................! ..............ش هاوبه  بۆ دوێنێ، یا داهاتووی  وه ڕانه گه« كگرتن یه» -٨
 ................................................... پەینی یەکی بەفرانبار بۆ یەکگرتنەوەی دێموکراتەکانبەیاننامەی کەم -٩
 ........................................................ !ی بەفرانبار١پشتیوانی کومیتەی کەمپینی یەکبوون لە کەمپینی  -١١
 ........................................................... رتنەوە بەرزتر دەکەنەوەدێموکراتەکان دەنگی خۆیان بۆ یەکگ -١١
 ............... ........................................... !کانەاتڕموکێد ەیوەکگرتنیە رەس ەل یخانێش نەسەح یاڕرویب -١٢
 ............... !کانەاتڕموکێد ەیوەکگرتنیەو  فرانبارەب یکیە ینیمپەک رەس ەل یدیجمش شادڵد کانیەنیبێو ت اریشنێپ -١٣
 ..................... !کانەاتڕموکێد ەیوەکگرتنیەو  فرانبارەب یکیە ینیمپەک رەس ەل یرانۆس یلەع یچوونۆو ب ینیبێت -١٤
 ........................... !اتڕموکێد ڵەیماەبن ەیوەکگرتنیە ەکوردستان ل یاسڕموکێو د یئاشت ەیوەبزووتن یوانیپشت -١٥
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 محەممەد سلێمانی.... ..............................ئینساف نیە ! ئۆباڵی الوازی شۆڕش هەمووی بخرێتە سەر لێکدابڕان -١٨
 ناسڕ باباخانی.... .................ی دیموكرات دەدا  كه هەوڵی لێك نزیككردنەوەی دوو باڵه( ی بەفرانبار١)كەمپەینی  -١٩
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 مینی زا ئه ڕه..... ................................................لێکترازانێکی دیکە نابنەوە دێموکڕاتەکان چۆن تووشی  -٢١
 نی قادری ره قه...... ...................................................دێمۆکڕاتەکان؛ یەکگرتنەوە یان تێکەڵبوونەوە؟  -٢١
  شید قازی ڕه.... .................................................................دێموکراتەکان و قەیرانی یەکگرتنەوە  -٢٢
 ئەلیاسی قادر....... ........................................! ..یەکگرتن و یەکڕیزی گەل، کلیلی چارەسەری کێشەکانە -٢٣
 هاشم رۆستەمی .................................................................چارەسەر ناکرێ " پاراسێت"نەخۆش بە  -٢٤
 حمان الن ره رسه ئه....... ................................" .....ى ديموكرات وه كگرتنه ڵێ بۆ يه به"مپينى  راوێزى كه په  له -٢٥
 لی سۆرانی عه.. .........................................زۆك بكات  نه  وه كگرتنه وتی یه وێ ڕه یهه ی ده شاراوه  سته و ده ئه -٢٦
 عەزیز ئەحمەدی..... ......................................................................................یەکگرتنەوە  -٢٧
 کوێستان گادانی.د... ..............و خەسارناسییەکی وردی لێکدابرانەکان بکەین  لە ئەزموونی رابردوو دەرس وەرگرین -٢٨
 ........................................................... !کانەاتڕموکێد ەیوەکگرتنیە رەس ەل یفەڕەش لیسما یاڕرویب -٢٩
 ............................................................. !کانەموکراتێد ەیوەکگرتنیە رەس ەل یبداغ یلەع یاڕرویب -٣١
 ئیقباڵ سەفەری. ...........................................! ...مکانیزم بۆ یەکگرتنەوەی دوو دێموکرات، حدک و حدکا -٣١
  .......................... کگرتوودایە یزبیح ەل مووانەه ەک ێب وتووەرکەس ێتوانەد کەیەوەکگرتنیە: یزیزەع دیخال -٣٢
 هرایی لوقمان زه ............................( حدکا حدک و)ی  وه کگرتنه و یه  وه ی بۆ لێک نزیک بونهی پێشنیار اڵله گه -٣٣
 حەسەن پااڵنی........ .......................ئایا ناو ماڵی کورد لەحاڵی ئاسایی، خۆی یەک دەخاتەوەو یەک دەگرێ  -٣٤
 یمانێمحمد سل..... ......... !نێبناسر انۆیخ یناوەو ب ێربگرەو ۆیخەینیقەاستڕ ەیمان مان" شووێپ یانڕێیهاو" ەیوش -٣٥
 زیز شێخانی عه.... ............................... فا هیجری و مسته  نزاده سه بدوڵاڵ حه ڕێزان عه بۆ به  کی کراوه یه نامه -٣٦
 جەمال نەجاری ......................................خوێندنەوەیەکی کورت بۆ نسکۆ و دابڕان و ئێستای حدک و حدکا  -٣٧
 رووداو........ ................................................................ کاتەحدک د ەل ەوەکگرتنیە یحدکا داوا -٣٨
 .......................................... ەوەکرد واڵب موکراتێد یزبیح ی"ەوەکگرتنیە" یپرس ەب تەبارەس یکێندراوەیەاگڕحدکا  -٣٩
 محەممەد سلێمانی ..........! كیەرەس ەوەنەخەد زبیح ەوەبوونۆدوو ک ەب ت،ێبێل انیفەیک رەگەحدکا و حدک ئ یرەبڕێ -٤١
 ەئاو نیمەکامران ئ. د.... ....................................... کیە ینیبێت ندەو چ کانەکراتۆمێد ەیوەکگرتنیە یپرس -٤١
 یمانێسل دەممەمح........ ............................. !ێربکرەیس ەیوەتەن یمرەئ كەو ەنگیگر کراتۆمێد ڵیدووبا ەیوەکگرتنیە -٤٢
 موکراتێد یزبیح یکبوونیە ەیتیکوم.. .......................... موکراتێد یزبیح یشەردووبەه: زانەڕیب ۆب ەاڵرئاوەس یکەیەنام -٤٣
   ماڵپەرێ ئەمرۆژانە. .............................................................ەی خەمێکی ڕۆژهەاڵت دەخۆن بۆ ئەوان -٤٤
 ............................ ەوەبگرن کیە کاەحدک و حدکا د یکانەرێسکرت ەداوا ل دا،ەکراو یکەیەنام ەل رەروەهرپێم یلەبابا ع -٤٥
 ........................................ رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک یکانەداخواز ەکوردستان ل یتموکراێد یزبیح یشوازێپ -٤٦
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 ....................................... کاتەد ەوەکگرتنیە ۆب دانڵوەه ەل یشوازێپ رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح -٤٧
 .............................................................................. ندراوەیەراگ -ە وتنەرکەس یمزەر کگرتنیە -٤٨
 اریلەع ۆریم. د ......................ییە زیر کیەو  ەوەکگرتنیە ینگرانیەال ەڵگ ەل ەیقس یروو ەک تەبیتا یکێوتار -٤٩
 ........................................ موکراتێد یزبیح یتیەراەبێرەب" رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک" ەیداوانام یاندنەیگ -٥١
 ........................................... موکراتێد ینیەدووال یکانۆگفتگ یکێستپەد ۆب رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک یداوا -٥١
  .....................................حدکا  یاسیس یندەحدک و ناو یاسیس یرەفتەد ۆب رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک ەینام -٥٢
 .......................................................... !کانەاتڕموکێد ەیوەکگرتنیە رەس ەل سەعید بەگزادە یاڕرویب -٥٣
 ...................................................................... رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک ەل یشدارەو ب یوانیپشت -٥٤
 ............................................................... !ێنێد ۆیخ یکانەکارەب ییتاۆک رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک -٥٥
 ......................................... وازەبــانــگـ - کانەموکراتید ەیوەکگرتنیە ۆب ەڵێو ب یموکراتیدوو د ەب دانەژێدر ۆنا ب -٥٦
 ن زاده سه حه ڵاڵبدو عه... ................................................................................ ك هی وه كردنه وونڕ  كورته -٥٧
 ....................................................... "کراتۆمید ڵیما ەیوەکخستنیە ناوێپ ەل گۆالید" ینفرانسۆک یچوونەوێرەب -٥٨
 .........................ی خەرمانان لەسەر بڕیاری دەرکردنی هاوڕێ مەجید حەقی لە حدکا ٢١اگەیندراوی کەمپەینی ر -٥٩
 ................................................................... کوردستان یموکراتێد یزبیح یمەهەدەڤه ەینگرۆک ۆب -٦١
 ............................................. دێموکرات بۆتە خەمی دڵسۆزانی دێموکراتباسی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی  -٦١
 برایم جەهانگیری..... ..........................................................دڵخۆشکەر  هەنگاوی سێ و هەفتەیەک -٦٢
 نەریمان مەنبەری........... ............دێموکرات  ڵیبا دوو هەر گرتنەوەی یەک تازەی دەنگوێ سەر لە دێرێک چەند -٦٣
 مهرپەروەر علی بابە...... ..............................................................................نوێ  هیوایەکی -٦٤
 ئەڵاڵوەیسی کەریم................. ....................................... !قازانجەکانی و دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی -٦٥
 ری نگه ئاهه کاوه........................ ..........................................درووشم  تا وه ویسته له وه کگرتنه یه -٦٦
 ڕۆژی كورد.... ..................... نی حیزبی دێموكرات ر دوو الیه ی هه وه كگرتنه ی یه سپێكی پرۆسه ده  له  وه نزیكبوونه -٦٧
 وریا قادر........... .................................. !!"کردنی ئەبەدی بە بۆ هەوڵدان و ئیستا دۆخەی بەم ڕازیبوون -٦٨
  ەدزادەسەئ شۆڕش ........................................ واڕب مەه ڵەقەع مەه موکرات،ید ڵیبا ردووەه ەیوەکگرتنیە -٦٩
  ............................  ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ٧٥بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی  -٧١
 .............. مین ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ٧٥ڕاگەیاندراوی ناوەندی سیاسی بە بۆنەی  -٧١
 گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتی  ی گەالوێژی سکرتێری٢٥وتاری  -٧٢

 .................................................................................................................... کوردستان
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ــران -٧٣ ــتانی ئێ ــوکراتی کوردس ــی دێم ــتیی حیزب ــراوی گش ــامی لێپرس ــۆنەی  پەی ــدنی حیزبــی  ه٧٥بەب ــاڵیادی دامەزران ــین س م
 .................................................................................................................... دێموکرات

 
 

 ٢٢٢  :وتووێژەکان 
 
 ئەحمەد سەفا........... .................................................. بابا عەلی مێهرپەروەردەگەڵ  دیداری. شەقام -١
 ..................................... جیاوازن حدکاو حدک دووحیزبی سەربەخۆی لێک: کاوە ئاهەنگەری بۆ گۆڤاری سڤیل -٢
 یتەعیرەش رەعفەج...... ................................................................. ەگزادەب دیعەس ەڵگەد ەمانید -٣
 ...................................... وتووێژی تایبەتی کوردکاناڵ لەگەڵ سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان -٤
 ............ ەوەنیکبگریە ێبەو د هیین یموکراتێله دوو د کردنیشوازێپ یت هیرف کوردستان زه یتاڵ ژههۆر: یرەنگەئاه ەکاو -٥
 .................................................. یەکگرتنەوەیە ئەویش هەیە ڕێگا یەک تەنیا دێموکراتەکان بۆ: قارەمانی بیژەن -٦
    ..... ...................................................ڕۆژهەاڵت  گوتارێکی بوونی ساز هۆی دەبێتە یەکگرتنەوە: ناسر باباخانی -٧
   ................................................................................ ڕووبدا!! موعجیزەیەک مەگەر: مێهرپەروەر باباعەلی -٨
  .................................................................................... بازیان هاوار لەگەڵ ڕاوێژ گەورەژووری وتووێژی -٩
 .................................................................................. حەقی مەجید لەگەڵ ڕاوێژ گەورەژووری وتووێژی -١١
 دروودی کەیوان لەگەڵ ڕاوێژ وتووێژی -١١
 مستەفا گۆڤەند...... .................................................. قادری نەزیف محەممەدوتووێژی رووداو لەگەڵ  -١٢
 سیامەند سەرباز.... ............................................................. کەریمی کەمالوتووێژی رووداو لەگەڵ  -١٣
 جان ت هیدایه.... ............................... ییەترمان ن یکێیەر چیه کانەموکراتید ەیوەکگرتنیە ەل ەجگ: یقادر -١٤
 هیدایەت جان..... ..........یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ڕێڕەوی خۆی وەرگرتوە و گەڕانەوەی نییە : مستەفا مەولوودی -١٥
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 یووبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکڕات و چەند قسەیەک

 
 

 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 
 ٧٥ جێژنـی هەتاویـدا ی١٣٩٩ گەالوێـژی ی٢٥ لە تـا دەکەن ئامـادە انخۆی( دێموکڕات هەردوو) دێموکڕات حیزبی تێکۆشەرانی

 دامەزرانـی ساڵەی ٧٥ جێژنی پێکهێنانی من باوەڕی بە کە بیشارمەوە ناتوانم. بگرن حیزبەکەیان ی(ئەڵماس یووبیلی) ساڵە
 حیزبــی» نــاوی ێــرژ لە حیــزبەکە خەبــاتی مەبەسـتمان کە خۆیــدایە جێــی لە ئەوکــاتە تەنیــا ڕۆژەدا، لەو دێمــوکڕات حیزبـی

( ک.ژ)نـاوی بە ساڵ سێ کە دامەزراوە هەتاوی ی١٣٢١ ساڵی گەالوێژی ی٢٥ حیزبە ئەم ئەگینا بێ، دا«کوردستان دێموکڕاتی
 نـاوەکەی دا(١٣٢٤ خەزەڵـوەری ی٢) حیـزب یەکەمـی کۆنگرەی لە ساڵ سێ دوای و کۆشاوە تێ«کوردستان ژیانەوەی کۆمەڵەی»

 بە تازە حیزبێکی دامەزرانی و( ک.ژ) هەڵوەشانی مانای بە قەت ناوگۆڕینە ئەم. «دستانکور دێموکڕاتی حیزبی» بە گۆڕاوە
 حیـزبە ئەم دامەزرانی ساڵەی ٧٥ جێژنی یان ئەڵماس یووبیلی لەمەوبەر ساڵ ٣ دەبووایە پێیە بەو و نەبووە( ک.د.ح) ناوی

 .گیرابایە
 
 دەگـرم شـاهید بە کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی ئۆرگـانی «کوردستان» ڕۆژنامەی دەقێکی نەکردبێ، قسەم لەخۆوە ئەوەی بۆ
 :بۆتەوە باڵو کوردستاندا کۆماری زێڕینەکەی سەردەمە لە و مەهاباد لە لەمەوبەر ساڵ ٧٤ کە
 
 حەسـاری و هەیـوان لەبەر کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی دامەزرانـدنی سـاڵی پێنجەمـین ڕۆژی بۆنەی بە گەالوێژ ی٢٥ ڕۆژی»

 مەسـرەف میوەجاتیـان و چا و شیرینیات و کرد شیرکەتیان ئەهالی تەواوی جێژنەدا لەم. گیرابوو ژنێکجێ پێشەوا عیماڕەتی
 و کوردسـتان ڕەنگـی سـێ ئـااڵی بە پێشـەوای عیمـاڕەتی دەوروبەری کـرا، پـێ دەسـت نیوەڕۆ پاش ی١ سەعاتی لە جێژن. کرد
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 لەالیەن جێـژنە ئەم بەبـۆنەی و پێکـرا دەسـت ژنجێـ بەرنـامەی حەوت سەعات شەوێ و ڕازابووەوە موعەززەم پێشەوای وێنەی
ــانی ــی ئاغای ــوحەممەدی ســەید خوســرەوی، عەلی ــازادە، م ــوحەممەدی ســەید ڕەســووڵی، دڵشــادی تەه ــدی، م  جەعــفەری حەمی
 ئەمینـی کـاک و قـادری مـوحەممەدئەمینی دانـیش، عوسـمان تەهـازادە، عەبـدوڵاڵی سـەید سـددیقی، عەزیزی وردی، کەریمی،
ــارە کوردســتان، دێمــوکڕاتی حیزبــی ئۆرگــانی کوردســتان) «...ەخوێنــدرایەو مەقــاالت و تــ نو مــودیر، شــەڕەفی  ی٢٩ ،٧٩ ژم

 کـــوردی ئەمـــڕۆی ڕێنووســـی بە بابەتەکەمـــان خوێنـــدنەوە، ئاســـانتربوونی بـــۆ کە بگـــوترێ پێویســـتە(. ١٣٢٥ گەالوێـــژی
 .نووسیوەتەوە

 
 کوردستان خەڵکی هەموو لە بایی پیرۆز پڕبەدڵ ۆزەوەپیر بەوبۆنە کەم، پێ دەست قسەکانم بەرلەوەی و شتێک هەموو پێش

 کە دەنێـرم خەبـاتگێڕانە ئەو تێکڕای بۆ و حیزب دامەزرێنەرانی گیانی بۆ ساڵو و دەکەم دێموکڕات تێکۆشەرانی بەتایبەتی و
 وردسـتانیانک خەڵکـی ڕەواکـانی مـافە وەدیهێنـانی بۆ خەبات ڕێی دێموکڕات، ڕێی ڕابردوودا دەیەی هەشت بە نزیک ماوەی لە

 خەبـاتە ئەو ئـااڵی شانازییەوە بە هەروا یان ناوەتەوە، سەریان بەناکامی بوون، کەمئەندام و شەهید پێناوەدا لەو و بڕیوە
 .ڕاگرتوە بەرز سەروەرییەیان پڕ
 

 !خوێنەرە بەڕێزەکان و هاوڕێیانی دێموکڕات

 
 ڕێکخراوێکــی و حیــزب هەر بەهێزەکــانی خــاڵە و انســەرکەوتنەک لە ئــاوڕ ســاڵێ هەمــوو حەق، بە بیرەوەرییــانەدا جــۆرە لەو

 هاوخەباتەکـانم و هـاوڕێ. دەکـرێتەوە تـازە جەریـانەکە فیـداکاریی و حەماسـە پڕ ڕابردووی بە شانازی و دەدرێتەوە سیاسی
  -سەدان  بە نەڵێم ئەگەر - دەیان بە تێکۆشانمدا دوورودرێژی سااڵنی لە ئەمنیش کە شاهیدن

 
 دەرەوەی و حیـزب گۆڤارەکـانی و ڕۆژنامە و ڕادیۆ لە حیزبە ئەم مێژووی ئەرێنییەکانی خاڵە و ەکانسەرکەوتن لەسەر بابەتم
 .دەزانم خۆمیان سیاسیی ژیانی نرخی بە سەرمایەیەکی بە کە کردوە، پێشکەش سێمینارەکاندا و میتینگ لە و حیزب

 
ــی لەســەر بەاڵم ــووان ئیزن ــادە لەم هەم ــرۆزەدا ی ــکە جــۆرێکی دەمەوێ پی ــێ دی ــۆ مەب ــدێکی. گ ــاوداری بیرمەن : دەڵــێ سیاســی ن

 جەریانێـک هەمـوو و ئینسـانێک هەموو کە نیە شاراوە «.سەما بێتە خۆشییان لە دوژمن کە بگرن خۆتان لە ڕەخنە ئەوەندە»
 و بەهێــز خــاڵی گشــتی بە و نووچــدان و بەرەوپێشــچوون و تێشــکان و ســەرکەوتن خۆیــدا کــۆمەاڵیەتیی و سیاســی ژیــانی لە

  پێویستیشە زۆر بەڵکوو بەجێ، هەر نەک شانازییەکان هێنانەوەی وەبیر ئێستادا ئەوەی وەک سەرفەسڵێکی لە. ێدەب الوازی
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 خەبــــاتی مێــــژووی هەورازونشــــێوی و پڕکەندولەنــــد ڕابــــردووی دەگەڵ نیشــــتمانەکەمان و نەتەوە نــــوێی بەرەی ئەوەی بــــۆ
 .ئایندەیان بەرخۆدانی و کار سەرمەشقی و رمایەسە بکەنە ئەزموونەکانی و بن ئاشنا خۆیان گەلی ڕزگاریخوازانەی

 
 نامـــان ڕابـــردوو دەســـکەوتەکانی لەســـەر پاڵـــدانەوە و شـــانازییەکان و ســـەرکەوتن وەبیرهێنـــانەوەی تەنیـــا کـــاتەدا هەرلەو

 بەجێــیە بەاڵم بکەیـن، ڕوونـاکتر پــێ خۆمانیـان دواڕۆژی تـا بێنیــنەوە وەبیـر بەهێزەکـان خــاڵە دەبـێ و جێگـایەک گەیەنێـتە
. سـەریان نەگەڕێیـنەوە بـدەین هەوڵ و بکەیـن چارەسەریان ئەوەی بۆ چاو بەر بێنینە ڕابردووشمان و ئێستا الوازەکانی ڵەخا

 بەپـێچەوانە، ڕاسـت بەڵکـوو نیە، سیاسی ڕەوتێکی بەرەودواگەڕانەوەی نیشانەی هەر نەک الوازەکان خاڵە لێنانی پێ و دیتن
ـــگەی ـــازایەتی بەڵ ـــام. ەیەڕەوتەک بـــاوەڕبەخۆبوونی و ئ ـــۆز هاوڕێیـــانی دڵنی ـــاڵیش قەڵەمبەدەســـتم و دڵس  لەبـــارەی ئەمس

 ئەمــن بــۆیە. نــاهێڵنەوە کەلەبەرێــک و کەلــێن و دەگەیەنــن بەجێــی پێویســتە ئەوەی حیزبەکەمــانەوە مێــژووی شــانازییەکانی
 ئێسـتامان ەکـانیکەموکوڕیی و ڕابردوومـان ناکامییەکـانی لە بەشێک لەسەر بێ قامک کردن خۆخوێنتاڵ  ئەگەریش - دەمەوێ
 .نیم بەگومان خۆم ڕاستوێژیی و دڵسۆزی لە چونکە بکەم، بۆخۆم پاکانە نازانم پێویستیش بە و دابنێم

 
 :بەشێک لە کەموکوڕییەکانی ڕابردوومان

 
 و بکـات دوکۆمێنـت بە خـۆی مێـژووی ڕووداوەکـانی نەیتوانیـوە شـانازییەکانی، هەمـوو دەگەڵ کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبی -١

ــوونی رلەبە ــی ، نەب ــار زۆر ئاڕش ــۆ ج ــنەوەی ب ــگە زۆر دۆزی ــراو و بەڵ ــاری و نووس ــزبە ئەم بڕی ــار حی ــووین ناچ ــا ب ــۆ پەن  ب
 وردەکارییەکـان دەرخەری کەمتـر نووسـرابن، نە خەراپیشـەوە نیـازی بە ئەگەر کە بەریـن بێگانە مێژوونووسانی بەرهەمەکانی

 ی«کوردسـتان» ڕۆژنـامەی ژمارەکـانی هەمـوو نەیتوانیـوە ئێستاش تدێموکڕا حیزبی بزانین کە بێ بەس ئەوەندە ڕەنگە. بوون
 دوکتـۆر ڕەحمەتـی وەک دڵسـۆزانی مانـدووبوونی و هەوڵ بەرهەمـی کـراوەتەوە کـۆش کە ئەوەی و بکـاتەوە کۆ کۆمار سەردەمی
ــاد کەمــال  مارســی ی٣١ ڕۆژی لەمەوبەر ســاڵ چەنــد تــا یــان. بــاجەاڵنە ڕەشــید نەمــر خەبــاتگێڕی ئاڕشــیڤی دواتــریش و فوئ
 و پێشــەوا ئیعــدامی خــاکەلێوە،ڕۆژی ی١١ ڕۆژی حاڵێکــدا لە. دەزانــی هاوڕێکــانی و پێشــەوا لەداردرانــی ڕۆژی بە مــان١٩٤٧

 .دەکا مارسیش ی٢٩ ڕێکەوتی کەبیسە سااڵنی تەنانەت و میالدی مانگی ی٣١ دەکاتە هاوڕێکانی
 
 لە بـێجگە کە هاتوە( انشعاب) لەتبوون تووشی جار ٧ هەرنەبێ خۆیدا تێکۆشانی لەمێژووی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی -٢

 فکـری ناکۆکیی و سیاسی بەرنامەی جیاوازیی بەرهەمی الوەکیدا هیچکامیان تێوەردانی دەست ئاکامی لە ئەوانیش جاریان دوو
 .گرتوە سەرچاوەیان پێکەوەنەحاوانەوە و هەڵنەکردن وێک و بەرچاوتەنگی لە سەرجەمیان و نەبوون
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 واڵتـانی بـۆ پەنابردنیـان و دەسـەاڵتداران و زۆرداریـی زوڵـم لەدەسـت کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبی تێکۆشەرانی ڕاکردنی -٣
 کەمتـر دێمـوکڕات حیزبی ڕێبەرانی کە تاڵە ڕاستییەکی ئەمە. حیزبەیە ئەم دیکەی الوازی خاڵێکی عێڕاق بەتایبەتی و دیکە
 ژیـان لەحاڵێکـدا. بـردوە بەسـەر خۆیانـدا خەڵکی لەنێو و خۆیان واڵتی لە حیزبەیان ئەم تێکۆشانی تەمەنی لەسەدی دە لە

 سیاسـەتەکانی و بڕیـار دەرچـوونی دروسـت بـۆ سـەرەکی مەرجێکـی داخوازەکانیـان و بیـروڕا لە وەرگرتن ئیلهام و خەڵک لەنێو
 .سیاسییە حیزبێکی

 
 شـەڕی بەمانـای خۆکـوژی شـەڕی تتەنـانە و براکـوژی شـەڕی تووشـی جـار چەنـد ئـێمە حیزبـی تـاڵتر، ئەمانە هەمووی لە -٤

 ڕۆژێـــک ئەگەر دەزانـــم وا و نـــیە خـــۆم حیـــزبەکەی خەتابـــارکردنی مەبەســـت لێـــرەدا. بـــووە ئەندامەکانیشـــی خۆبەخـــۆی
ــانە لێکــۆڵینەوەیەکی ــانی لە بێالیەن ــی کە دەردەکەوێ بکــرێ شــەڕانە ئەو هۆیەک ــزبە ئەم ڕێبەرایەتی ــر بەشــێکی حی  لە کەمت

. شــەڕن بــراوەی هیچیــان نە و حەقە لەســەر الیەنێــک هــیچ نە براکوژیــدا شــەڕی لە بەاڵم .دەکەوێ بەر بەرپرســایەتییەکەی
ــارەن ــانە ئەو بێچ ــیچ کە کەس ــایەتییەک ه ــارەیەوە لەو بەرپرس ــووڵ ب ــاکەن قب ــووردنەوە  داوای بە و ن ــژەن لێب  ئەوانەی گەم
 .دەزانن سەرکەوتوو بە خۆیان

 
 و هەڵە زۆر تووشـی خۆیانـدا تێکۆشـانی ڕەوتـی لە سیاسـی هێزێکـی هەمـوو و حیـزبە ئەم و کـران بـاس نمـوونە وەک ئەمانە

 بـۆ دووپاتەنەکردنەوەیـان و کـردنەوە ڕاسـت نەخشـەڕێگای و بـدرێتەوە لـێ ئاوڕیـان دەمـارگرژی بێ بەجێیە کە دێن کەموکوڕی
 .دابنرێ

 
 بەاڵم ئێستامان چۆنە؟

 
 و تەنـانەت تەبلیغـاتی بەرینـی دامودەزگـایەکی ەب هەرکـام دێموکڕاتمـان، حیزبـی دوو ئێسـتا «نەیبـڕێ خـوا» گوتەنی کورد

ــدەوە و تەشــکیالتی ــگە و هەن هت ــدانەوە بە هەرکامێکیشــیان ڕەن ــەر پاڵ ــانازییە لەس ــی ش ــانی مێژووی ــزب یەک ــان حی  بە خۆی
 خۆیـان لە ڕێکخراوی هێندێ لەگەڵ خۆبەراوردکردن بە بەتایبەتی و بزانن کوردستان خۆرهەاڵتی سیاسەتی مەیدانی یەکەمی
 لەحاڵێکــدا. بــکەن چارەســەری بــێ پێویســت کە نەبەن شــک کەموکــوڕییەک و بــن ڕازی خۆیــان وەزعــی لە تەواو تر،چــووک

 دەبـا هەڵـدێرگەیەکمان بەرەو بەڵکـوو ناکـا، چارەسەر گیروگرفتێک هەر نەک پێدانەنانیشی دان و دیکەیە شتێکی ڕاستییەکە
 :دەبینین ئاخر. گەڕانەوە بێ نشوستییەکی گەیەنێتە بمان دەتوانێ کە
 
  دوڕگەی» ڕۆژگارێک و «ئازادی سەنگەری بوو، هیوا قیبلەگای» کە دادەمەزراند کوردستانمان کۆماری ڕۆژێک ئەگەر -
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 زەمانێـــــک و دەشـــــڵەقاند( ١٩٦٧ - ٦٨) ١٣٤٦ - ٤٧ ســـــااڵنی ئازایـــــانەکەی ڕاپەڕیـــــنە بە حەمەڕەزاشـــــامان ی«ئـــــارام
 کوردســتانیان و هەڵــدەچنی کــورد گەلــی ئازادییەکــانی و مــاف وژمنــانید بە تەنگیــان مــاکۆ تــا ئــیالمەوە لە پێشـمەرگەکانمان

 مەیـدانی لە دوور کیلـۆمیتر سـەد لە پتـر ئەمـڕۆ ئێـران، ئـازادیی ڕێگـای ڕێبـوارانی هەمـوو حەوانەوەی جـێ و پەنـاگە دەکردە
 ڕۆژێـک کە شانسـێک و «خوا کەرەمی» بڕیوەتە چاومان و ماوین قەتیس پەنابەریدا ئۆردووگایەکی چەند لە خۆمان خەباتی

 .بدا دەرگامان لە و بکا تێ ڕوومان ڕۆژان لە
 
 ڕزگـاریخوازانەی بـزووتنەوەی گەورەکـانی هێـزە پێشـەوەی ڕیـزی لە ئێـران کوردسـتانی دێمـوکڕاتی حیزبی سەردەمێک ئەگەر -

 بـۆ تەنـانەت و بێگـانە و ئێرانـی و کورد سیاسیی ڕێبەرانی پێشەوەی هەرە ڕیزی خانەخوێی و میوان دەبووە و دادەنرا کورددا
 حیــزبە دوو لە کــام هــیچ ئەمــڕۆ دەکــرا، تــێ ڕووی کــورد سیاســییەکانی هێــزە گەورەتــرین نێــوان نــاکۆکیی و کێشــە چارەســەری

 بە تەنــانەت و نــاکرێ بــۆ حیســابیان و نــیە دیــار ســەراندا دەنێــو ســەریان جــاران یەکپــارچەکەی حیــزبە وەک دێمــوکڕاتەکە
 .نیە ئەویان یئیعتیبار و وەزن هەردووکیشیان

 
 بـۆ دەکردەوە، کۆ دەنگەکانی ی٨٢ سەدی بێگەرددا و پاک هەڵبژاردنێکی لە دێموکڕات حیزبی هەتاوی ی١٣٥٨ ساڵی ئەگەر -

 خەڵکـی متمـانەی لە ڕادەیەک چ دێمـوکڕات حیزبـی دوو هەر بە هاوشێوەدا هەڵبژاردنێکی لە بکا بینی پێش نیە ئاسان کەس
 .دێنن بەدەست کوردستان

 
 بـێ دەگەڵ ئێستاشـی خـۆ دەکەی؟ دێموکڕاتەکـان دواڕۆژی و ئێسـتا لە چـاو هومێـدییە بـێ بەو بـۆچی باشـە بڵێ یەکێک ڕەنگە

 ئەو باسـی مـن باسـی دەڵـێم وەاڵمـدا لە! ئێـرانە کـوردی بـزووتنەوەی ڕیزەکـانی نێـو بەنفووزی و گرنگ هەرە هێزی دێموکڕات
ــزبەیە ــر کە حی ــدا لە ســاڵە ٦٥ لە پت ــات ڕیزەکانی ــاری و ەمدەک خەب ــن ک ــک نە م ــی پێ ــااڵی بەژن گرتن ــزە و ب ــییە هێ  سیاس
 «.دێشێ خۆی برینێ کەسە هەر» دەڵێن وەک. دیکە ئەوانی بارودۆخی و هەلومەرج هەڵسەنگاندنی نە و کوردەکانە

 
 ئەدی چارەسەر؟

 
. «نەکەی ژیسـاڕێ هەیە دڵـدا لە کە برینـێ هەر - هەتـا نـابێ ئەویـش یەکبـوونە، هەمـوو ئـیش سـەرەتای»: دەڵێ شاعیر 

 نـاکۆکیی بەهـۆی نەک دێمـوکڕات حیزبـی مێژووی لەتبوونەکانی هەرەزۆری زۆربەی گوتم وتارەدا ئەم دیکەی جێیەکی لە وەک
 لەتبوونەکـانی هەمـوو بـارەی لە بۆچـوونە ئەم ئەگەر. بوون نەحاوانەوە و هەڵنەکردن وێک هۆی بە بەڵکوو فکری، و سیاسی

  بەخۆشییەوە ئەوەی دەگەڵ چونکە. ڕاستترە دێموکڕاتەوە حیزبی نێو دوالەتبوونی ەیڕاستە لەبار کە  بێ ڕاست پێشترەوە
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 شــەڕی بکێشــێتە کــار نەدا ڕێگــای کوردســتان باشــووری خــاکی لەســەر حیــزب هەردوو پێشــمەرگەی هێزەکــانی و ڕێــبەری بــوونی
 .بکرێ لێ نەفرەتی دەبێ هەتاهەتایە بۆ کە دا ڕووی وا شتی بەداخەوە خۆکوژی،

 
 بۆمـاوەی تێکۆشـابوون، ئامـان  یەک وەدیهێنـانی بـۆ و سـەنگەردا یەک لە ساڵ دەیان ئەوانەی کە دەچێتەوە لەبیر ۆنچ ئاخر
 وەبیرهێنـــانەوەی بەحەق، نەبــوون؟ بەشــدار یەکتریشـــدا شــینی و شــایی لە تەنـــانەت و گــۆڕی لێــک دەنگیـــان ســاڵ چەنــد

 .دێنێ بەویژداندا و دڵسۆز مرۆڤێکی هەموو یلەش بە مچوڕک لەتبوون دوای حەوتووەکانی و ڕۆژان دیمەنەکانی
 

 حیزبــی یەک بەشــی دوو و قوتابخــانە یەک پەروەردەی کە دێمــوکڕات حیزبــی دوو ســاڵە ١٦ کە داخە، جێــی و ســەیر چەنــد
 و سـەرکەوتن یـادی پـێکەوە جارێـک نەیانتوانیوە یان نەیانویستوە نین، دوور لێکەوە میتر سەد بنکەکانیشیان و بوون سیاسی
 نـوێ دەگەڵ وەفایـان پەیمـانی و شـەهیدان گڵکـۆی سـەر بچـنە خـاکەلێوەدا ی١١ ڕۆژی لە پێکەوە بکەنەوە، مەتییەکانیاننەها

 و جیـاکردنەوەوە هەوڵـی کـردەوە، جیـا شـتێکیان هەمـوو ئەگەر دێمـوکڕات دوو چـونکە بـووایە، هەرئەوەنـدەش بریا. بکەنەوە
 .«نەدان دەستی لەدوو خوا»: دەڵێ وەک بەخۆشییەوە کە دا شەهیدەکانیشیان هەاڵواردنی

 
 دەسـەاڵت و پلەوپـایە و دنیـا مـاڵی لەسـەر کە دەکەن تۆمەتبـار بەوە دێمـوکڕات دوو ڕێبەرانـی ناشـارەزا خەڵکی جار هێندێ
ــک ــوونەوە جیــا لێ ــاکەونەوە وێــک و ب ــی لە تــۆمەتەش ئەو ئەوەیە ســەیر بەاڵم. ن ــیە، خۆیــدا جێ  یــان بەداخەوە چــونکە ن

 بەکـار تێدا دەسەاڵتی هەیە بوارێک و شوێنێک نە و بێن بەشەڕ دابەشکردنی لەسەر کە هەیە و ماڵێک ڵپوو نە بەخۆشییەوە
 .بێنن

 
 یــان زانــی خــۆبەزل هەســتی نــاپیرۆز، و قینــی ڕق لێکــدابڕانە ئەو درێژەکێشــانی بنەڕەتیــی هەرە هــۆی دەردەکەوێ بەوپێــیە
ــوەبردنە و کــارکردن مێتــۆدی جیــاوازیی هەرنەبــێ ــار بەیەکەوە ال هەمــوو لەپێشــدا بــا کەوایە،. بەڕێ  بە کــارکردن بــدەن بڕی
 هەسـتی بە کـارکردن» گـوتم. بـکەنەوە پـاک دیـاردەیە ئەو ژەنگـی لە قەڵەمیان و دەم و دڵ و بنێن وەال تۆڵە و ڕق هەستی

 بە اونئـاخنر قـین و ڕق هەسـتی بە سـاڵ دەیـان داڵنەی ئەو دەزانـین بکەیـن قسـە واقیعبینـانە ئەگەر چـونکە ،«تۆڵە و ڕق
 خۆشەویسـتی و بچـنەوە لەبیـر کۆنەقینەکان تا دەوێ هاوبەشی کۆششی و کار ماوەیەک و نابنەوە پاک بڕیارێک بە و ڕۆژێک

 .بگرێتەوە جێگایان بەرپرسایەتی هەستی و
 

 نەوێبیـا ئەگەڕ کە تێگەیانـدوە دێمـوکڕاتی الی دوو هەر دڕدۆنگـی، و دووری لێـک سـاڵ ١٤ ناکامییەکانی ئەزموونی وایە پێم
 بەردەوام و جیـددی دیـدارێکی زنجیـرە بێـدرەنگ پێویسـتە بپارێزن، بۆخۆیان کوردستاندا دواڕۆژی و خەڵک دڵی لە جێگایەک
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 دەســت بە هەر وایە پــێم ئەمـن. بــدۆزنەوە پـایەدار یەکگرتنەوەیەکــی یەکگـرتنەوە، بــۆ ڕێگـا بــدەن هەوڵ و بـکەن پــێ دەسـت

 بەرەو زیـاتر بوارەشـدا لەو پێشـکەوتن بەپێـی پـێ و دەکەنەوە خەڵـک تمـانەیم گەڕانەوەی بۆ ڕێگایەگ ڕەوتە ئەو پێکردنی
 لێکتـرازان تووشـی حیزبە ئەم ساڵە چاردە ئەگەر نەچێ لەبیرمان. دەنێن هەنگاو دێموکڕات جێگەوپێگەی هێنانەوەی وەدەست
 دێموکڕاتەکـان بەڕاسـت. نەوەدەتلێـ نەخـوازراوەوە دیـاردە ئەو ئـازاری بەدەم کوردسـتان خەڵکـی پتریشـە و سـاڵ پـازدە بووە،
 و لەتبـوون تووشـی ئەوانـیش بەداخەوە کە - کوردسـتانی دیـکەی حیزبـی زۆر بوونی دەگەڵ کە نەکردۆتەوە لەوە بیریان قەت

 داخـوا دێمـوکڕاتن؟ حیزبـی کەوتـنەوەی وەسـەریەک خوازیـاری هەمـووان لە پتر کوردستان خەڵکی ، چۆنە-هاتوون  لێکترازان
ــادا نیشــان ئەمە ــکە کە ن ــاتر یەکە ئاســایی خەڵ ــی لە زی ــان ڕێبەری ــالەت ئاشــنای حیزبەک ــی نەخشــی و ریس ــی مێژووی  حیزب

 کوردستانن؟ دێموکڕاتی
 

 بە بەاڵم. بـــدەن لەتبـــوونەکە خەتابـــاری دەستنیشـــانکردنی هەوڵـــی دێموکڕاتەکـــان دەکـــرێ کە بڵـــێم ئەوەش دەکەم حەز
 بە ئەوەیە باشـتر نـیە، مـوتڵەق خەتابـاری الیەنێـک هیچ و ەتاخ بێ الیەنێک هیچ لێرەدا کە یە ڕاستی ئەو لەبەرچاوگرتنی

ــادا دوای ــن خەت ــار نەک بگەڕێ ــایە بەو. خەتاب ــدەن هەوڵ کە مان ــزانن ب ــانی ب ــرازانە ئەو هۆیەک ــار چ لێکت ــار و ڕەفت  و بڕی
 لە. ندابنــێ پێکەوەیــی کــاری بــۆ ســەلیم بنــاخەیەکی و بکێشــن بەســەردا و چەپیــان ڕاســت خەتێکــی تــا بــوون شــێوەکارگەلێک

ــر هەمووشــی ــدامانیان تەواوی و ال هەردوو ئەوەیە گرنگت ــار ئەن ــدەن بڕی ــاوایی ب ــردوو لە ماڵئ ــکەن راب ــیەیە ئەو و ب  بە دۆس
 .هەڵدەنەوە نوێ الپەڕەیەکی و دابخەن یەکجاری

 
 دەنگێکـی دێمـوکڕاتەکەدا حیـزبە هەردوو لەنێـو دەڵـێن. گـوێ بەر دێتە خۆش نەغمەیەکی لەوال لەمالو ماوەیەکە بەخۆشییەوە

( سـا  چـاوی دوو دەوێ؟ چـت کـوێرە. )هەڵکشـاندایە لە ڕۆژبەڕۆژیش و بۆتەوە بەرز حیزبە دوو ئەم یەکخستنەوەی بۆ بەهێز
 و گەڕێ وەڕاسـت دەنگـۆیە ئەو ئەوەی بۆ جا. بکرێن خەاڵت لەسەر حیزبەکەی هەردوو هەڵدەگرێ و خۆشە مزگێینییەکی ئەمە
 حیزبـی دامەزرانـی سـاڵەی ٧٥ جێژنی بۆ بەرنامەکانیان زووتر بکرێ چەندی کە شتربا لەوە چ دی، بێتە پیرۆزە خەونە ئەو

 . جێژن بکەنە پێکەوە حیزبەکەیان ئەڵماسی یووبیلی و کەن تێکەڵ دێموکڕات
 

 بـا خـوا، لە قەوەت و دەسـت لە دەسـت جـا دەی. مـاوە گەالوێژ ی٢٥ بۆ مانگی سێ بە نیزیک و هەیە بەبەریەوە وەختیش خۆ
 .بکا پێوە شانازیتان مێژوو و بڵێ پێ ینتانئافەر کورد

 
 ٢١٢١ی مای ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 یەک گرتن ڕەمزی سەرکەوتنە
 
 

 
 
 
 
 

 نامەی کۆمەڵێک لە چاالکوانی سیاسی و مەدەنی کورد

 
 یســتەبەم ەکوردســتان ب یمــوکراتید یبــزیو ح رانێــئ یکوردســتان یمــوکراتید یزبــیح ینــیەدوو ال رەه یشــتنیدان مەکیە پــاش

 ،ەوەکگرتنیە یو پرس انیوانێن یکانەشێک یهاتن ییتاۆک
 
دوو  رەهەداوا ل "ەوتنەرکەسـ یمـزەر کگـرتنیە" ینـاو رێـژ ەل کـداەیەنام ەکـورد ل ینـەدەو م یاسـیس یچـاالکوان ەل کەڵێـمۆک
ــیەال ــوکراتید ین ــانەزین،رەکەد م ــخیە مــوکراتید یک ــوکراتیو د ەوەنەک ــووشکیە یم ــەچ رەســەل گرت ــاف" یمک  یکردنیاریــد یم

 .تێب داگرێکورد پ یلەگ ی"چارنووس
 

 ئەمە دەقی نامەکەیە؛
 

 یەکگرتن رەمزی سەرکەوتنە

 
 یو دوژمنـان رانەرکیـئاسـت داگ ەل ەالواز بـوو ێهـاتب کتـرازانێو ل یواڵپـرش و بـ یکـورد تووشـ تـاەه یتیەلماندووەس ژووێم

 یژگـارۆئام داۆیـخ ەیکەتنامیەسـەو ەل شیمـرەن یواەشێو پ ەبوو ەرادیو ئ زێه ینەاوخ ێبووب کگرتووشیەکورد  تاەکورد و ه
 .بن کگرتوویە ەک ەکردوو یکورد یلەگ
 

 ڵیودێـن ەتۆخسـت یدێـوهوم وایـو ه ەکـردووێپ یسـتەد مـوکراتید یزبـیح یدوو ال رەه یرانـەبێر وانێـن ەیوەبـوونۆک ەکەیەماو
 .نەکەد ەوەکگرتنیە یخشەبەموژد ڵیواەه یوانەڕکوردستان و چاو یتەاڵژهۆر یرەماوەج

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/12/pdki-pdk-HDK-HDKI-LOGO.jpg
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 یبـاتەخ ەب نیو تـ ڕو گو ەخیەبا ەیگێگرنگ و ج رۆز ستاداێئ ەیاریستەه ەناغۆق مەل کانەموکراتید ەیوەکگرتنیە گومانێب
و  نیەال وەئ ۆبـــ تێـــبەد شیکەیەوەمـــدانەاڵو ت،ێخشـــەبەکوردســـتان د یتـــەاڵژهۆر ەل مـــانەکەوەتەن یخوازیرزگـــار ڤـــیبزا
 .کرد انیکورد یلەگ یکانەخواست یتیەدژا داەیەماو مەل ەک ستەداڵبا ەیوەتەن ەب رەس ەیانییتیەساەک
 
 ەیکیـد یکـانەنیەال وانێـن یکانەشـێک یهـاتن ییتـاۆک ۆبـ ێبـەد شیگـرنگ یکیەتاەرەسـ کـانەموکراتید ەیوەکگرتنیە هاەروەه
 ینـدەوەرژەب ەناوێپ ەل ێبەکوردستان د یتەاڵژهۆر ۆب ەییوەتەن یکگرتوویە ییکەیەرەب یدروستبوون یشەکەو ئاکام تەاڵژهۆر
 .کوردستان یتەاڵژهۆر ەل ەکورد یلەگ یخواست ەک ەییوەتەن
 
ــ  ،ەوەکگــرتنیە ەڕمەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح ی١٤ ەینگرۆکــ یارڕیــب ەب رنجدانەســ ەب ەیەنــام مەئ یرانــەمزاکیئ ەمێئ
 ۆبـ یددیـج ینگـاوەه ەیـیوەتەو ن ەانێڕرشـگۆش یکێارڕیـب ەب شیرانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ی١٥ ەینگرۆک نیواداریه
 وەل ،ەوڵیمـاەڵه ێلـ انۆڵیـق نۆچـ کەو نەیـکەد موکراتید یدوو ال رەه یرەبێر یندامانەئ ەداواش ل ت،ێبگرەڵه ەپرس مەئ
 ی"چـارنووس یکردنیاریـد یمـاف"یمکـەچ رەسـەل کگرتـووشیە یمـوکراتیو د ەوەنەکـخیە مـوکراتید یکانەزیر ەرانیلگێش ناوداێپ
 .تێب داگرێکورد پ یلەگ
 

 ئەو کەسانەی کە ئەم نامەیان ئیمزا کردووە؛

 کارڵگو رشۆش ٣٧ رەمانگەک ڵەاڵگو ٢٥ یگیربێش دەحمەئ ١٣ ژێئاوات سار دوکتور ١
 یقاسم ریتاه ٣٨ یدەحمەئ ۆکەچ ٢٦ یعارف نادر ١٤ یشوان دەمەدوکتور مح ٢
  یدەحمەئ لیمەج ٣٩ یجارەن المەج ٢٧ یتۆریپ شەبێب ١٥ یموراد مرادڵدوکتور گو ٣
 پوورەرخەف میرەک ٤١ یرەدەیح وادەج ٢٨ یکواله لیمەج ١٦ یدەحمەارئی النەرسەئ ٤
 یتاحەفواد ف ٤١ یئارام عوسمان ٢٩ یتۆریپ ۆئاس ١٧ ییئاقا خێش ۆاکید ٥
 یریش میبراهیئ ٤٢ یسیرەمود ەکاو ٣١ یتانڵسوو ڵسووەر ١٨ نەسەح ەکاک ریساب ٦
 یباسەع رەنوەئ ٤٣ یتانڵسوو رشۆش ٣١ باتەخ ۆئاس ١٩ خاس میاهبریئ مئارا ٧
 یاریندارەئ زێئار ٤٤ یسادق ەترووسک ٣٢ ڵیسووەر واریژ ٢١ یرواوەز دیشەر ٨
 دارتاش حمانەر ٤٥ ییکاکا ۆئاک ٣٣ یکڵەبا یئاگر ٢١ زاقەق میبراهیئ ٩
 لپووریماعسیئ ریتاه ٤٦ خدر زوحاک ٣٤ فاەس دەحمەئ ٢٢ یچانۆچ زاەرزگار ر ١١
 یجارەن الڵبدوەع ٤٧ یهرامەب وتەرکەس ٣٥ یسەیو وانەشاخ ٢٣ یوارەسامان س ١١
 یدیمشەج دەمەمح ٤٨ ینسیۆ هنامێب ٣٦ یزدانیەئاژوان  ٢٤ یمدەح نیئارت ١٢
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 یهرامەب دیمشەج ١١٣ دپووریزیبا ایدیم ٨٥ یلیسماعیفارووق ئ ٦٧ یریسەرووناک ن ٤٩
 یدیمشەج شادڵد ١١٤ ەکاو شەئار ٨٦ یشۆپەنۆک دەمەحم ٦٨ ییڵاڵبدوەع ریهانگیج ٥١
 یم ره مس كه شه ١١٥ یم ره ف كه شره ئه ٨٧ یاسیل سامان ئه ٦٩ یاسیل ند ئه برومه ٥١
 یم ره تاح كه فه ١١٦ یم ره كه وایه - ٨٨ یناڵپا فیت له ٧١ رز فه یالل سابر جه ٥٢
 یناڵپا ۆئاك ١١٧ انشەاویس ازەیئ ٨٩ یرماشانعامر ك ٧١ نپورەسەح ەکاو ٥٣
 یزیزەع وانەشاخ ١١٨ انیهاوار باز ٩١ یدیشەر دەمەمح ٧٢ نیدەهرێسپ ریژەه ٥٤
 ڵیسووەر رەعفەج ١١٩ یئاتووسا موراد ٩١ ەزاد الحەف ەیجیدەخ ٧٣ یشاهروخ موراد ٥٥
 یستەنار زادئا ١١١ یتاحەف لیکام ٩٢ یقوباد ەشکوف ٧٤ پوورڵاڵبدوەع ریژەه ٥٦
 یاری زۆسڵد ١١١ یبارۆعوسمان ن ٩٣ یدەمەمح مانیرەن ٧٥ پووریلەع واەشێپ ٥٧
 دپوورەمەمح ڵەسا ١١٢ یمیحەکوردستان ر ٩٤ ەزاد بیبەرزگار ح ٧٦ رەروەهرپێم یهدێم ٥٨
 ەویرزەخان ن میسەق ١١٣ ندەئارو لیسماعیئ ٩٥ یستانەئازاد م ٧٧ میبراهیقادر ئ وزادەن ٥٩
 یقورغ ڵسووەر ١١٤ ینێسارا حس ٩٦ یمیرەک نیسرەن ٧٨ یناهەپ نێحس رانەیس ٦١
 انیحموودەم دێئوم ١١٥ ینیمەئ ۆئاس ٩٧ یقاز ڵەخا ٧٩ یزانەمەر الحەس ٦١
 یقادر یلەع ١١٦ ینازم اریکام ٩٨ ۆڵیباب تەمەڵه ٨١ پوورڵاڵبدوەع ایچ ٦٢
 یحمانەر ایور ١١٧ رگرەب  یفەر ٩٩ یدیخال نیموحس ٨١ یدەمەمح الەم میحەر ٦٣
 نیمەئ ەکاو ١١٨ یجارەن لیکام ١١١ یشێروەد رێشل ٨٢ میرەورکپو مالەج ٦٤
 ەوالەخ نیمەئ ١١٩ یخسەش حمانەر ١١١ ەکاو ردارەس ٨٣ ەرزادەعوم ستانێکو ٦٥
   یگرام ابیفراسەئ ١١٢ زۆسڵد مانێسل ٨٤ ۆڵیباب رەعفەج ٦٦
 
و  ەوەتەنەئاگــادار کــراو ەیەنــام مەئ یکەڕۆنــاو ەکوردســتان ل یتــەاڵژهۆر ۆینــاوخ یناوســراو یتیەســاەک کەڵێــمۆک هــاەروەه

 .ەندراوێهەن داەرێل انیناو تەبیتا یکارۆه رەبەل مەاڵب ،ەوڕیربەد ەیەنام مەل انۆیخ یوانیپشت
 

 ٢١١٢ ی سێپتەمبەری١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 گرتنەوە بچن؟دێموکڕاتەکان چۆن بەرەو یەک

 
 

 
 
 
 
 

 کەریم فەرخەپوور

 
ــوکێد یزبــیح یتــیەراەبێر ەک ەیوەئ یدوا ــئ یکوردســتان یاتڕم ــیح ەڵگ ەل یگۆالیــد یرگــاەد رانێ کوردســتان  یاتڕمــوکێد یزب
 یچـوون شێوپـەرەب ەب وایـو ه ەوەتـاز یکێنـاغۆق یەنـا ێـیپ ەنیەدوو ال وەئ ەیوەکگـرتنیە ای ەوەکبوونیە ەیلەسەم ،ەوەکرد
 یشــتنیدان مەکیە ڵــیواەه ن،یەدووال یینگەدێــب یاەڕرەداهــاتوو دا ســ یژانــۆر ەل ەک تەبیتــا ەب. ەبــوو رتــرۆز ەیەســۆپر مەئ
نـاو  ەیوەکخسـتنیە ۆبـ دانڵـوەه ەب اتریـز یکێدێـو هوم وایـه ،ەویەکـرا واڵبـ ەوەاکانیدێم ەل نیەدوو ال یکانەرێسکرت وانێن
چ  رەسـ ەو ل کێچ ئاسـت ەلو  کەیەوێچ شـ ەب ەنیەدوو ال وەئ وانێـن یگۆالیـد ەک ەیوەئ مەاڵب. ەبـوو داەیپ موکراتێد ڵیما
 ۆبـ انۆیـخ یروونـ یئامـانج نیەدوو ال ەل چکـامیو ه ەنـدراوەیەگەران یمـەڕف ەیوێشـ ەب ستاێتا ئ کات،ەدێپ ستەد کێساسەئ

 ..ەاندووەیگەران کانەژێوتوو ەیوێو چوارچ ژێوتوو
 
 :چاو بگرن رەب ەل کڵێخا ندەچ ەستیوێپ موکراتێد ینیەدوو ال یتیەراەبێدا، ر ەوەکگرتنیە ناوێپ ەمن ل یواڕب ەب
 
ــ مەل -١ ــتیوێدا پ یەتاەرەس ــاوەه نیەال ردووەه ەس ــ نگ ــ نێبن ــاو ۆب ــردن نێخ ــن ەل ەک یەیزاەف وەئ ەیوەک دا  نیەدوو ال وانێ

 کێـل ەسـەڵق ەل ندامانەئ ەوۆیەخ یال ەکام ل رەه ەستیوێپ. ەبوو زترڵۆرابردوو دا ئا یژانۆر ەیماو ەل ەوەداخ ەو ب ەحاکم
 یوەو ئ نینـەتر ن ەیکیەال ەل ەرۆناو و نات یدیچ ەک نەبک ێل انیو داوا ەوەکاتب اریتر وش ەیکەنیەال یو بوغزاندن انێڕگ
 .ننێب کتریە یدژ اندنەیراگ ەڕیش ەب ییتاۆو ک نەبەسووک ناو ن ەب ید
 
  یسانەک ەب کانەکار یسپاردن ەو ل نەبک یارید کانەنوستاندا ەیژنێل ۆب خوازیو ئاشت وەڕەانیم یسانەک نیەال ردووەه -٢



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

17 
 

 ەســانەک وەئ یشــدارەو ب رێســکرت ردووەه ییســتەرەرپەس ەب ژێوتــوو ۆبـ کــانەژنێل ێکــرەد ەینــدەوەئ. زنێبپــار ۆخــ وڕەتونـد
 .گالون یخسەش ەینیو رق و ک یکۆناک ەل مترەک ەک ێبچ ەوەڕێب
 
. بناســـن یرمـــەف ەو ب نەبـــک ڵبـــوەق ید یوەئ ،ێوەانهەیـــد ەیرۆجـــ وەب کەن نەه ەک ەیرۆجـــ وەب ەســـتیوێپ نیەدوو ال -٣
 ەب ەوەخــوالن ایــنەت کتــر،یە ەدژ ب انیســتایتــا ئ یکانەتەاســیس رەســ ەل یداگرێــو پ ســتاێتــا ئ یکــانەڵەه ەیوەچــاودادانەب
 .ەوەتێناب نیش ێل یچیو ه ەئاکام ێو ب شۆب یکەیەبازن یورەد
 
 کــــانەژیو وتوو شــــتنیدان ەل انیــــئامانج ەک نــــنەیەو رابگ نەبــــد ارڕیــــب ەوەکیە ەدا و ب یەتاەرەســــ مەل نیەال ردووەه -٤
 .ەموکراتێد ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکخستنیەرەسەو و ەوەکگرتنیە
 
 ەل ەســتیوێپ انەیــمجارەئ ،ەوەگــرت یکــیە کــانەداخراو رگــاەپشــت د ەل ۆیخــ رەه یتــیەراەبێر ەرابــردوو ک ەیوانەچێپــ ەب -٥
 یبــوار ەل مەو ه یفکـر یبـار ەل مەه داەیەسـۆپر مەو ل ربگـرنەو لـکەک زبیـح ەینەدەب تەبیتـا ەب ەکیـد یکـەڵخ یرورایـب
ــەمەع ــک شــدارەب ەنەدەدا ب یل ــر مەه ەوات. نەب ــرەهاوت ەیوێشــ ەب ەنەدەب مەهو  یرەبێ ــاوەه ەوەخــوار ەیرۆجــ وەو ب بی  نگ
 :نەبک شۆخ ەگاکێو ر نێبن ەوەکگرتنیە وەرەب
 

ــیرەبێر. الــف ــک ەوەکیە ەب نیەدوو ال ی ــار ب ــ نەک ــاوب یتەاســیس یدارشــتن ۆب ــوون ووەڕرووب یســتەبەم ەب شەه  ەڵگ ەل ەوەب
 .ەوەنەبک واڵب کانەرۆراوجۆج ەنۆب ەب شەهاوب یندراوەیەو راگ ەاننامەیدا ب ستیوێپ یکات ەو ل ژۆر یکانەرووداو

 
 ەل شەهـاوب یو کـار یهاوکـار ۆبـ نەبـک ەاڵئـاو نـدکارانیالوان، ژنـان و خو یکانەکخراوێر ،یتیەراەنێنو ،ەنەدەب یستەد. ب
 .زبیح یکانییەژووێم ەنۆو ب ژنێج یبردنەوەڕیب تەبیتا ەب کتریە ەڵگ
 
 وانەئ رەگەئ. ەکتــریە ەڵگ ەل مــوکراتێد یزبــیح ینــیەدوو ال یکــانیەتیەو دژا یکۆنــاک یمــەرهەب یمــوکراتیدوو د یبــوون -٦

 نیەو دوو ال ێنێنـام یمـوکراتێدوو د یبـوون ەب دانەژێـدر ۆبـ کێـلیلەد بگـرن،ەڵه ەوەرەس ەینگاوانەه وەئ ەوەکیە ەبتوانن ب
ــ ەب ــئوتومات ەیوێش ــرتنیە وەرەب کی ــنەد ەوەکگ ــاەو ەل. چ ــخۆد ه ــرتنیە ەک یەدا کێ ــەمیق ەب نیەدوو ال ەیوەکگ ــۆڕد یت  یان
 .ێبەد زبیح یندامانەئ یواوەت ەب کیزین ەیربۆز یخوازڵد یکگرتنیە نڵێیب ێکرەو د ێناب واوەت نیەدوو ال ەل چکامیه
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 :لەو دانوستانانە دا پێویستە

 
 ێنــاب شــداەکات وەل رەه ن،یدا بــ انڕکـدابێل ەیمــاو ەیوەکــردن ژێـو در یمــوکراتێدوو د یریــب ەل ێنـاب ەک ەیوەئ ەڵگ ەل -٨
ــار ەوەکیە ەب نیەدوو ال کەو ڵســا یدوو تــا ســ ەســتیوێو پ ەوەکگــرتنیە ەیســۆپر ەل ێبکــر ەلەپ ــک یهاوک  رەســ ەو ل نەب
 .نەربکەد شەهاوب ەیاننامەیب کانەرۆوجراۆج ەلەسەم
 
 یدوا ەب ێبــەد موومــانەه. تێــب رداەرانــبەب ینــیەال یشکســت یریــب ەل ایــ ەڕێبــگ ازدایــمتیئ یدوا ەب ێنــاب کێــنیەال چیهــ -٩
 .انۆیخ ەیکەنیەال اینەت کەن نەڕێیدا بگ ۆیخ یتیەگشتا ەل موکراتێد یزبیح یوتنەرکەس
 
 ەسـتیویپ کانەچوونۆراو ب مووەو ه نەڕێیبگ رداەسەچار یدوا ەب ەستیوێو پ تێب ژێوتووو  شتنیدان ۆب رەه ێناب ژێوتوو -١١
 .تێدا ب زبیح ەیوەکبوونیە یراستا ەل
 
 یچـوونۆب ەل زێـر ،ێریـچـاو بگ رەب ەل کـانەنیەال مـووەه یمـاف ،ێدابنـدر ەوەکگـرتنیە ۆگونجاو ب یکێزمیمکان ەستیوێپ -١١
 ەو ب ەرزانەربەسـ ەنـدەوەئ مـوانەه ۆبـ ەوەکگـرتنیەو  ەوەبگـرن کیە ەوەتەنـاعەق ەب ەنەدەو ب یتـیەراەبێر ،ێریبگ موانەه

 .نیبەن ەکترازانانێل وەئ یدیداهاتوودا شاه ەل ەت کێب کیساسەئ رەس ەو ل ەوەو بردن انۆڕد ەدوور ل
  

 ٢١١٣ی تەمموزی ٢٨: ڕێکەوتی ،یهاتێدی تیبساێو: سەرچاوە
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 ت ون یاواقعیه ، خه وه ک گرتنه یه

 
 
 
 
 
 

 رشید فه

 
 ی انهێڕشــگۆڕش ی وه بزوتنــه یزانۆســڵد و زبیــح ینــدامان ئه  لــه ک هیــ ژمــاره یداواکــار کــان هڕ پــهڵو ما تیر ســا ســه  لــه که هی مــاوه
فا  کـاک مسـته ر شـهۆکێت زوڕێـ بـه ڕێیهـاو ت بـهیتا  بـه و زبیح یت هیرا بهڕێ  داواله ،ۆواژ ی وه کردنهۆک به  که نمیب مان ده که له گه
،   وهۆابیـج یرانـ براده یت هیرکردا و سه یزیز عه دیکاک خال زڕێ به ڵ گه  له زبیح ڵیدووبا ی وه کگرتنه هی ۆب  ن که که ده یجریه

 . وه زننهۆ، بد وانه ترازان و جودابونه کێل و  ئهۆب ک هی گاچارهڕێ و گۆالید  ونه بکه
 
  رچاوه ســه  انــهیێڕهاو و ئــه یکردنــ یت هیرپرســا به  ســت بــهەو ه یپــاکازین  لــه  ســتهێوڵەه و ئــه  کــه  هیــدا ن  وهەگومــانم ل و کشــ
 .یزگــارڕو  یرز ربه و ســه یئــازاد ۆبــ مان کــه ژهێدوورو در  باتــه مان و خه کــه له و گه زبیــح ینووســ چاره  ر بــه رامبــه به ،تێــگر ده
 . هی انهڕرێرشگۆش یکێستێوڵهه  زوۆریپ یکێکار مێم و پ که ده  که له مه عه یفس نه  له یوانیپشت مۆخ ی رهۆن  به شیمن ، هۆیربەه

ــه ــ ماڵ ب ــگیگر رۆز یکێاریپرس ــتەو ه ن ــەه اریس ــه  هی ــه مهاڵ وه  ک ــتیوێپ ی ک ــه یس ــهێل  ب ــ وه کدان ــت روۆز یک هی ــهەه و  انهیزانس   م
 ایــئا ؟ هیــەه ی وه کرده بــه ی نــهیم زه مــوکرات،ێد یزبــیح ڵیدوو بــا ی وه گرتنــهک هی یاســتڕ  بــه ایــئا شیو ئــه ، هیــەه  وه نانــه هیال
 رواەه ، وه تـهۆوت کهێل یکتـرازێو ل نشعابیئ ێس ستاێئ  تا به ی که جهیت نه  داکه زبیح ڵیدووبا وێن  له  هڵسا انی ده یک هی شهێک
 ت؟یب ده ل ،حهۆواژ ی وه کردنهۆداواکردن و ک  و به یئاسان  به
 
ــ ــه ماڵ هو ۆب ــه  وه دان ــ ب ــ رۆز  وه ارانهیو پرس ــر یاریپرس ــد وهێپ یت ــتهیوێپ دار، ین ــه  س ــەخ  ب ــت یک هیسارناس ــه  انهیزانس ــه  ل ر  س
ت  ت لـه و لـه له فع نهیز یوامل عه ، رده په یپشت یکان سته ده کان، کارهۆو ه کان هۆیه یکردن شانیست ن ده شوووێپ یکان نشعابهیئ

و   وه نـه اندهڕ پـه ۆو و خـ ئـه م و ئه یتابار کردن خه کترو هی یتاوانبار کردن  به این ته ی وه ئه ێب  به ا،د انه وه بونه جودا کردن و
ــارکردن ــهەدل سه یتاوانب ــال ید س ــه به ین هی ــ رامب ــاردنه ۆرو خ ــناڵەو ه وه ش ــه ت ــارێژ  ل ــا به یرب ــهەه ،یت هیرپرس ــه رک ــ  س ب  ۆیخ

 .تێدابن ۆیخ یکان هڵەر ه سه  له ێپ  هک تیبەه ی وه ئه یت هامه شه و  وه تهێدابچ
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 یکێشـتنیو دان گۆالیـد ۆبـ  نـهیم وزه نێکـر ر ده سـه چاره کان شـهێک یرۆز یکێشـ به گومـان، ێبـ  بـه تێـبکر  وکاره و ئـه تێب ر گه ئه
  زبـهیح ی دووبـاره ی وه تربوونـه وره گه و  وه کگرتنـه هی  تـهێب ی کـه ئاکامه  نگـه هڕدا،  شیت هیـها نه  و لـه تێکر ده شۆدا خ  ستانهۆد
 یرانۆمخ خــه و دانیه شــه یووســورڕرزو  ربه ســه ی  ەڵما ن و بنــهکوردســتا یکــڵ خــه  لــه نــانیۆمل  بــه یبــوون شۆخــڵو د مــوکراتێد

 .مان که وه بزوتنه
 
 سـتاێئ  که اندیه شه ی هڵما کوردستان و بنه یکڵ خه یناڵ مهۆک یستیو  دان به ێگو ێب  تر به شێپ  که ی رانه وبرده ئه ،وادارمیه
 یسـت ره په یو کورسـ یت خـواز قودره یستیو یمیسل ته  رپرسانه نابه رۆو ز تێدر ده  نهیس  وان له ینگ سه  که ستمیب جاران ده رۆز

چ  زب،یــح یت کردنــ ت لـه نــد مــن نـازانم لــه هـه رچه)ت کــرد لـه انیــزبیح  کـه نڵــێ ده  وه هیشــاناز  و بـه نتـر بــوو یکێســان  کـه
 دو رەه  لـه انیـنڵمـن د  کـه  انهیزبیو ح  کوردانه یکێروح  به  شهیهه م ۆب و کجار هی انی م جاره ئه تریئ ،( هیاد ێت یک هیشاناز

بــاش و گونجــاو  یک هیــ گاچــارهێبتــوانن ر  ن کــهەدا ه یت هیــرا بهێر  لــهر  روه پــه شــتمانین و زۆســڵد رۆز یســان که زبیــح ڵیبــا و
 . وه تهێدوپات بکر وشوێپ یکان هڵەه ی وه ئه ێب  به  وهەزنۆبد
 
  پلـه  دا بـه  هیـ وه و جودابونه نشعابیو ئ ئه ی هیسا  له ی وانه ئه ن، هیدووال رەه  ستان له ره قازان  په  زنم که ند باش ده چه رەه

  لـه  وانـه ئه  وه هیشـۆخ  بـه ماڵ بـه. دا  هیـ سـهۆم پر م ئـه دهر بـه  بن له ڵیس ئه یستۆک  نگه هڕ شتوون،ی گه ک هیوا و نان و نه  هیو پا
ــو درا دان بــه ت هیــل قه ئه ــ بــه  مــن لــه  کــه ی تــه کمهیو ح ت هی ــب دا ده یزیز عــه دیــو کــاک خال یجــریفا ه کــاک مســته زانڕێ  نمی
 .تیگران و دژوار ناب رۆ، زدووالدا  پاوان خواز له یرستان په یر کورس سه وتن به رکه سه
 
و  ناوچـه یکـان روداوه یوت ر ره سه  له ر گهیکار و وره گه و  پارچه ک هی یکێموکراتێد ۆب انڵید  که ی سانه و که موو ئهەه  هۆیر بەه
و  یزیکر هۆیـبـدات ب ڵوەه ۆیخ یتوانا ی ندازه ئه  س به ر کهەم ه که ده دات داوا ده ێل شوو،ێپ یمان ک زه و کوردستان وه رانێئ
 .زبیح ڵیدووبا رەه یکگرتن هی
  ر بـه سـه  کـه تێـکرەن ێلـ انیاریپرسـ  کـهید یچ زب،یح یزۆسڵد یندامان کوردستان و ئه یکڵ هتر خ یکێجار  که ی هیوایه و به

 یرانــێئ یکوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح ی رگه شــمهێنــدام و پ ئه  مــهێئ نڵــێب  وه هیشــاناز  ش بــه م جــاره و ئــه یزبــیح ڵیکــام بــا
 ن،یکگرتوو هی
 
 . هیوایه و به
    

 ٢١١١ی مارچی ٣: ڕێکەوتی -  ڵاێڕدێئازادو ف یکێکوردوستان:ی بالگێو: سەرچاوە
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 !دێموکراتەکان و کۆبوونەوە لە پێناو کۆبوونەوەدا

 
 

 
 
 
 
 

 کەریم فەرخە پوور

  
 ییاســیس یرەفــتەد ەیبــنک ەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح ییاســیس یرەفــتەد یردانەســ ەب مبرۆڤەنــ ی١١ ەممەشــ ن ێــپ یژۆر
 .ەوەبوونۆک کیە ەڵگ ەل یرمەف ەیوێش ەجار ب نیمەچوار ۆب کانەوکراتمێد ران،ێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 مەاڵبکـا ب راترێخ نیەدوو ال ەیوەکبوونیزیکنێل یوتەر شوودا،ێپ ەیکەشتنیدان ێس یدوا ەب ەیەوەبوونۆک وەئ کراەد وانەڕچاو
 .بوو کانەئامانج ێو ب ەرنامەب ێب ەشتنیو دان ەوەبوونۆک ەب دانەژێدر ندرا،یدا ب نیەدوو ال یرتۆو راپ ڵواەه ەل ەیوەئ
 
 وێـن یکـانەنگیگر ەتەبـاس و بـاب ەل کێـکیەرابـردوودا،  ڵیسـا نـدەچ ەیمـاو ەل تڕمـوکێد ینـیەدوو ال وانێـن یکۆناک وەشێک
 ەباسـ وەدا ئ نیەدوو ال ەینەدەب وێـن ەرابـردوو دا ل ەل رەگەئ. ەوامەردەب رەه سـتاشیو تـا ئ ەبوو نیەدوو ال رەه یکانەزیر
 ەتۆهــات یرمــەئاشــکرا و ف ەیوێشــ ەدا ب نیەدوو ال رەه یمــەکیە یخســەو ش یتــیەراەبێر وێــن ەل ەکەباســ ڕۆمــەئ ەوەئ کــراەد
و  وایـه شیکوردسـتان یکـەڵو خ شەدوو ب رەه ینـدامانەئ کانداەشـتنیدان یتاەرەسـ ەل. ێکـرەد رەسـ ەل ەیوەبوونۆو ک ۆڕێگ

 یســـتەبـــوو د کیــرەخ شیاتڕمـــوکێد یکبوونخـــوازانیەو  بــووەه اتڕمـــوکێد ینـــیەدوو ال ەیوەکگــرتنیە ەب انیـــرۆز یکێدێــئوم
 رەسـەچار ەکەشـێک ێوەانهەید مەکیدوو ال الن رەه یتیەراەبێر ەک شتبوونەیگ ەتەناعەق وەو ب رەس ریژ یەداەد انیمەخاترج

 ردووەه ەیوەبـوونۆک نیو ئـاخر یاسیس یرەفتەدوو د رەه ەیبنک ەل ەرۆن ەو ب وامەردەب ەیوەبوونۆک ندەچ یدوا مەاڵب. نەبک
 .کاەد دمانێنائوم کانەاتڕموکێد ەیوەکبوونیە ەل ەکیرەخ ەوەداخ ەب رێر دوو سکرتەه یرستەرپەس ەب نیەال
 
 چ  ەب کانەوەبوونۆک ەک رەد ەتەداوەن انیتێنکرۆک یکەیەنووسراو کێنیەال چیه ستاێئ تاەه داەوەبوونۆک ندەچ وەل
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 کـانەوەبوونۆک یرتۆراپـ ەل کەو. ەئـاراو ەتۆهـاتەن کێـوتنەککێر شەاوبه یکڵێخا  یه رەس ەو ل نێدرەد نجامەئ کێستەبەم
 کەڵـخ ەیوەئ لالیئـ ەوەاونڕسـوو ادایـدن مـووەه یورەد ەب کانەباسـ ،ەوەبـنەد واڵبـ ەوەنیەدوو ال یکانەرەنەیەزمان راگ ەل ەک
 یکـــانەنگاوەو ه ڵوەه مـــووەه. ەکوردســـتان یتـــەاڵژهۆر ەکـــورد ل ەیوەو بـــزوتن مـــوکراتێد یزبـــیح ییســـتیوێو پ ێوەهەیـــد
ــوکێد یکبوونخــوازانیە ــەو اتڕم ــنەک کیەرەس ــاەبن ەیوەوت ــوکراتێد ەیورەگ ڵەیم ــانج ەم ــانەوەبوونۆک یو ئام ــتیوێپ شیک و  ەس
 یزبـیح ینـاو شیـوەئ ەک تەڕیبگ داەیەرێگو ێیگر وەئ ەیوەکردن یدوا ەب یتیەراەبڕێو  تێداب یەراستا وەل ێکرەد وانەڕچاو
 .ییەئارا دا ن ەل ەکید یرچاوەب یکیەکۆناک چیو ه ەیەنیەدوو ال وەئ ڵیسەئ ەیشێمن ک یواڕب ەب ەک ەاتڕموکێد
 
 مـوکراتێد ینـیەدوو ال کەو ایـکوردسـتان بکـات  یموکراتێد یزبیح ەب افڕعتیئ ێوەهینا رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
ــیەو ال ەوەکبگــرنیە ــ ســتاێتــا ئ ەناکــات ک ەکشــەپاش مەدەق کیە شیــحــدک  ین ــح مــووەه نیەال ەدکا لحــ ەل ەجگێب و  زبی
 ێکـرەد تەعوەد ەناو وەب رەه کینێشو مووەه ۆو ب ەحدک ناسراو یاون ەب شەوەرەد یتاناڵو یکانیەسمڕە ەرگانۆو ئ کخراوڕێ

 مـوکراتێد ینیەدوو ال کەو ەک ەیوەب کردنەن افڕعتیئ ای ەحدکا و نیەال ەحدک ل یکردنەن ڵقبوو. ێکرەدیپ یو پرس و را
 .تێبەد سارەخ ەب ن ڕە داێت یکورد یکەڵخ اینەو ت یەنا ییتاۆک ەکەشێک واەئ ،ەوەکبگرنیە
 
. کتـرنیە ەیوانەچێمـن پـ یواڕبـ ەب ەک ەوەتۆکـرد واڵب انیاوازیج یرتۆاپڕدوو  ەنیەدوو ال وەدا ئ ەانییدوا مەئ یشتنیدان ەل
 یژێـدر ەهاوکـات ب وتـوونەککڕی یچـ رەسـ ەل ەک ەهـاتوەن داێـت یکانەو باسـ ەقسـ ەیجیتەن یرچەگەحدک دا ئ یرتۆراپ ەل

 ەوەداخ ەب مەاڵب ەکـردوو ەکەوەبـوونۆک یشـدارانەب ەیقس ەب ەیشاریو ئ ەاوکر کانەاتڕموکید ەیوەکبوونیە ەیلەسەم ەباس ل
 ەیشـێک یرەسـەچار ەبـاس ل ەک ەێوەنـاک رچـاوەب ەوش کیە ەتاق شوو،ێپ یکانەرتۆاپڕ ەیوانەچێپ ەحدکا دا ب یرتۆاپڕ ەل
 یدژ ەکەرتۆاپـڕ یرەا نووسـیـئا. ەکردوو ڵرقاەس بەرەع یتاناڵو و ایو تورک ایسور ەیشێک ەب ۆیو خ ێرابک ەنیەدوو ال وەئ
 یسـمەر یتەاسـیس رەگەئ ؟ەشـتنانیدان وەل یەحدکا  یسمەر یتەاسیس ەوەئ ایبکات  یزڕیکیە ەباس ل ەستویوەیو ن ەکبوونیە

حـدک  رەگەئ ؟ێبچـ ێکـو وەرەب ەیەسـۆپر مەئ یتـیەکەرەو گ ادەد کانەوەبوونۆک ەب ەژێدا در کێچ ئامانج ناوێپ ەل ،یەحدکا
 مـووەه ەیەشـێک یباسـ ەینـاکیپ یافـڕعتیئ ەک ەینیەال وەئ ەڵگ ەل ەک ەنۆچـ ەیئ ،ێنـاکریپ یافـڕعتیو ئ ەشاریئ نیەال کەو
 ؟ەیکەد ەڵگ ەل یایدن
 
 مـوکراتێد ینـیەدوو ال ێوەانهەید یرەبڕی یندامانەئ ەل کێشەب اۆیگ ەک ونەکەد یگو رەو باس ب ەقس کێندێه داەیەماو وەل
 گومـانێب ەسـانەک وەئ یفـەدەه. ناکـات ەوەگـرتن کیە ەب سـتیوێو پ نەبـد ەژیدر انۆیخ یشانۆکێو کار و ت ەوەننێوا بم رەه
 ەبــزانن ک ەوەئ ێبــەد اتڕمــوکێد ینــیەدوو ال رەه یتــیەراەبێر. تــر یچــیه و ەانیکانیەخســەش یەونــدەرژەب یپاراســتن ایــنەت
. ێگـرەد سـتیوەڵه داۆیخ یکات ەو ل تێناب یراز ەکید یکێوتنەککێر چیه ەب ەوەکگرتنیە ەل ەجگێب نیەوو الد رەه ەینەدەب
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 یکـەڵخ کەن ێد ەکەوتـنەککێر یرانـەکۆواژ یکـەڵک ەب ایـنەت واەئ ێبەن ەوەکگرتنیە یئامانج ەب رەگەئ شیکێوتنەککێر رەه
و  نەکــار بــک ەوەکیە ەنــاتوانن ب یەوا انێیــو پ راننەگیا نـد یتــیەراەبێر ەل ەک ەیســانەک وەئ. زبیــح ەینەدەکوردسـتان و ب

 باتەخ ەب ەژێدر تر یکەیوێش ەو ب گرنەڵه انیکانەستۆپ ەل ستەد ەک ەیەوەئ گاێر نیباشتر واەئ یەناەڵه کتریە ەب انیچاو
 ەبگــرن ەتەیســئوولەم وەئ ەکیــد یکــانەڵخ نەبــد گــاێو ر نەکەن انۆیــخ یکانیەنــدەوەرژەب یدایــف زبیــح ینــدەوەرژەب ن،ەبــد
 .ۆستەئ
 
 یددیـج ەب رۆز ەسـتیوێپ. تێـب کـانەئاکام ێبـ ەوەبـوونۆک ەڕێیچـاو رەو ه ێدابنـ سـتەد رەسـ ەل ستەد ێناب زبیح ەینەدەب
 ڵقبـوو تـریو چ ەیەوەکگـرتنیە ەک بڵەتـەم ڵیسـەئ رەسـ ەنێزووتر ب یرچەه ەبکات ک یتیەراەبێر ەو داوا ل ێبگر ستێوەڵه
 .تێدان ب یڕۆف ەو کات ب ەوەبوونۆک یدانەژێو در شتنیدان ۆب رەه کانەوەبوونۆک ەک کاتەن
 

 ٢١١٣ی جانێوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
  

-------------------------------------------- 
 
 

 ی حیزبی دێموکڕات وه کبوونه بۆ یه  اڵڵه گه
 
 

 
 
 
 
 
 

 !کان ڕێزه به  هاونیشتمانه
 !کوردستان ڵکی خه باتگێڕی خه اڵنی کۆمه
 دێموکڕات حیزبی نی دووالیه نێوان ندیی پێوه  که چێ ده ساڵ دوو بۆ  وه یه خۆشی به ئاگادارن ک الیه موو هه ک وه
 

https://www.giareng.com/index.php/ragayandraw/966-2014-04-04-21-29-46
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 یان پێشـوازی  وه یه خۆشـی به کـورد دڵسـۆزانی موو هـه  کـه  نوێوه قۆناغێکی  وتۆته که  شه به دوو م ئه دابڕانی  له ساڵ ند چه پاش
 قۆنـاغی پێکردنی سـت ده تای ره سـه له ر هـه دا کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی  لـه  ئێمـه.  ڕوانیـوه لێیان  هیواوه چاوی به و کردوه لێ

 نی الیــه دوو ی وه خســتنه ک ریه سه وه بــۆ جیــددی وردو وتــووێژێکی  کــه بــووین دا وه ئــه وڵی هــه  لــه  وه کانــه یه ندی پێوه ی تــازه
 و وه بوونـه ک یه و دابنی کان یه(تشکیالتی درون) یی نێوڕێکخراوه  یه ندی پێوه بۆ و پته کی یه بناغه  هک ین بکه پێ ست ده مان که حیزبه

 . دڵخوازه  ئاکامه و ئه  یشتووینه گه نه ئێستا تا هه  وه داخه به اڵم به. بکا ر مسۆگه  دێموکڕات حیزبی ی وه مانه ک یه
 
ـــه مه له مانـــگ نـــد چه ـــیحیز سیاســـیی ری فتـــه ده ر وب ـــه ر ســـه له وتـــووێژ بـــۆ کی یـــه اڵڵه گه کوردســـتان دێمـــوکڕاتی ب  تیی چۆنی
  بکرێتـه  یـه اڵڵه گه و ئـه یـان  کـه کـرد داوای کـردو دێمـوکڕات ی دیکـه ی کـه نه الیه  بـه ش پێشکه حیزب کانی ریزه ی وه خستنه ک یه

  بـــه تـــا  ئێمـــه  بـــه ن بیـــده و ن بکـــه  ئامـــاده خۆیـــان ی اڵڵـــه گه وانیش ئـــه یـــان ، که له ســـه مه ری ســـه چاره بـــۆ وتـــووێژ ی بناخـــه
 مانـگ ند چه  بووه ک هۆیه ر هه ر به له  وه داخه به.  وه بدۆزینه ردووال هه سندی په جێگای کی یه سیغه ردووکیان هه رچاوگرتنی به له

 و ئـه قـی ده دا لێـره ،  بۆیـه.  یشـتوه هگ نه پێ  وه هاوڕێیانه و له خشمان هیوابه اڵمێکی وه تائێستا و بووه ئاکام بێ  ئێمه ڕوانیی چاوه
 حیزبـی کانی بۆچوونـه  لـه گشـتی ڕای ئاگـاداربوونی  کـه  ئاواتـه و به. کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه رچاوی به  ینه خه ده  یه اڵڵه گه

  وه بوونـه  ک یه ی پڕۆسـه یبردن وپێش ره بـه بـۆ مووان هه ی دڵسۆزانه داوای و کان دێموکڕاته ی وه بوونه ک یه بۆ کوردستان دێموکڕاتی
 ئاکـامی  بـه زووتـر  وتـه ڕه م ئـه و که پڕۆسـه نێـو  بێتـه  وه زیـاتره تێکی جیددییـه  بـه ر رامبـه به نی الیـه ی وه ئـه بۆ بێ رێک پاڵنه
 .بگا دڵخواز

 
 ی حیزبی دێموکڕات وه کگرتنه ی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ یه اڵڵه قی گه ش ده وه ئه

 
 ی حیزبی دێموکرات وه کگرتنه یهبۆ   اڵڵه گه

 
 کی پێشه

 
 حیزبـی و کوردستان دێموکراتی حیزبی) حیزبە ئەو الی دوو هەر چی ئەگەر دێموکرات، حیزبی ڕیزەکانی لێکترازانی دوای بە

 و دێمـوکرات رابـردووی ئەوەشـدا، گەڵ لە بەاڵم داوە، خۆیـان تێکۆشانی و خەبات بە درێژەیان( ئێران کوردستانی دێموکراتی
 حیزبـی دۆسـتانی و الیەنگران و ئەندامان کە کردوە وای دا، خەڵک کۆمەاڵنی نێو لە دێموکرات حیزبی پێگەی و خۆشەویستی
 کە داوایەک بـزانن، خۆیـان پرسـی و داوا گرنگتـرین بە دێموکراتەکـان یەکگـرتنەوەی کوردستان، خەڵکی زۆربەی و دێموکرات

 .ڕێگاچارە دۆزینەوەی و بەدواداچوون قۆناغی کەوتۆتە و داوەتەوە ڕەنگی دووالدا هەر ڕیزەکانی و ئەندامان نیو لە
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ــر لە ــۆ راســتییەدا، ئەم ڕووناکــایی ژێ ــی بتــوانن یەکەوە بە دێمــوکرات الی دوو هەر ئەوەی ب  و هێــز بە دێمــوکراتێکی حیزب
 بــکەن، ئامــادە ژووییەکەیمێــ رەســالەتە جێبەجێکردنــی و خەڵــک کــۆمەاڵنی چاوەڕوانییەکــانی بە واڵمــدانەوە بــۆ یەکگرتــوو،

 :دەکا پێشنیار دێموکراتەکان وەسەریەکخستنەوەی مەبەستی بە گەاڵڵەیە ئەم کوردستان دێموکراتی حیزبی
  

 : که اڵله ئامانجی گه

 
 دیاریکراودا مانیی زه کی یه پرۆسه  له دێموکرات حیزبی هەنگاوبەهەنگاوی ی وه کگرتنه یه -
 
 (. ١٦ ی کۆنگره پێکهێنانی تا کگرتنەوەیە گەاڵلەی سەر لە ڕێککەوتن له)
 
 و بــوون   وه پێکــه و یەکڕیــزی  ری به ســته ده و ر اڵمــده وه  کــه دا دێمــوکرات حیزبــی مێــژووی لە نــوێ قۆنــاغێکی دەســتپێکردنی -

 .بگرێت ڕابردوو لێکدابڕانەکانی ناخۆشەکانی ئەزموونە دووپاتبوونەوەی بە بەر و بێت کانی رۆڵه تێکۆشانی و بات خه
  

 :دێموکرات حیزبی ی وه کگرتنه یه بۆ یی بناغه نسیبی پره ند چه
 

 بـۆ ڕێوشـوێن دا،( ١٦ ی کـۆنگره)ج داهـاتوو ی کـۆنگره  لـه و خـۆی تیی کیه یه ی وه ستهێنانه ده وه دوای دێموکرات حیزبی - ئەلف
 . دەژمێردرێن کراتدێمو حیزبی ناسنامەی و ناو بە کە دەکا پەسند دەستەواژانە ئەو بەکاربردنی چۆنیەتیی

 
 لی لوپـه که ماتی، ده خـه و داروکاتی تـه ئیمکاناتی دووال، ر هه  له حیزب کانی ئورگانه موو هه ئارشیوی و سناد ئه م رجه سه - ب

 دارایــی و داهــات ی رچاوه ســه ســایت، و  رۆژنامــه تیڤــی، و رادیــۆ) یانــدن راگه ئیمکانــاتی نی، مــه قه ته و ک چــه کان، ئورگانــه
 دێمـوکراتی حیزبـی مڵکـی  بنـه ده و گیـرێ ده لیسـتیان ڕوونـی  بـه دووال ر هـه حیزبیـی مالکی ئـه و ل لوپه که و رمایه سه و قدی نه
 (.کگرتوو یه
 
 نێـوان نائاسـایی تی حاڵـه می رهـه به  کـه درابێ ک الیه ر هه  له بڕیارێک ر هه ڕابردوودا ساڵی وت حه  به نزیک ی ماوه  له - ج 

 .وێ که ده ئیعتبار  له و کرێ ده تاڵ به و  وه شێندرێته وه ڵده هه ووبێ،ب کان دێموکراته
 
  و زم نه و شکیالت ته باری  له چ ، وه حیزبه ی ڕوانگه و ڵوێست هه و دیپڵۆماسی و ندی پێوه و سیاسی باری  له چ - د 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

26 
 

. یەکگرتـوو حیزبـی بڕیـاری رێبـازو و ت خـه  هبـ بـن ده و کـرێن ده کسـان یه کان شه هاوبه  شته موو هه و  نامه ئایین ئینزباتەوە،
 وت، کـه رچاو بـه ک جیاوازییـه دا هتـد و ئیـداری تی، مودیرییـه و شـکیالتی ته سیاسـی، کـانی بواره  لـه کێک یـه  لـه ر گه ئه اڵم به
 .دەدرێ سەر لە ڕیانبڕیا دا کۆنگرە لە ئەگینا ، وه بدۆزرێته بۆ شیان هاوبه ی وه خوێندنه  کۆنگره ستنی به پێش درێ ده ڵ و هه
 
 واقیعـی و و پتـه کی  کڕیزییـه یه ی وه ئـه بـۆ دێمـوکرات، حیزبـی ی وه وتنه ککه ریه سه وه کانی نگاوه هه موو هه ڵگیرانی هه پاش - و
 نـد چه و ئه مێژووی ١٦ ی کۆنگره ت، تایبه بڕیارێکی  به بن، ند پابه پێی واوی ته به دووال ر هه و  ئاراوه  بێته دا حیزب نێو  له

 .دەناسرێ گشتی به حیزب مێژووی  به دێموکرات شی به دوو هەر ی ساڵه
 

 (:میکانیزم و هەنگاوەکان) کگرتنەوە قۆناغەکانی یه
 

 (:قۆناغی دەسپێک)قۆناغی یەکەم 
 

 :وەک دەسپێکی پڕۆسەی یەکگرتنەوە، کۆمیتەی ناوەندیی هەر دوو ال

 
 دەکەن، پەسەند جێبەجێکردنی، بۆ بەرنامە و ێموكراتد حیزبی یەکگرتنەوەی بناغەییەکانی پرەنسیپە -١
 .ڕادەسپێرن یەکگرتنەوە پڕۆسەی هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی بۆ خۆیان هەیئەتەکانی -٢
 ســا  یەکگــرتنەوە، پڕۆســەی هەنگــاوی دوا وەک ،١٦ کــۆنگرەی گرتنــی زەمــانی ســەر لە یەکتــر، گەڵ لە هەمــاهەنگی بە -٣

 .دەبنەوە
 

 (ەکاری بۆ کۆنگرەئاماد)قۆناغی دووهەم 
 

 :هەیئەتە دیاریکراوەکان

 
ـــۆ لێک دوه جـــه -١ ـــه کی ریه ســـه وه خستنه ســـازیی مینه زه ب ـــاده ال ردوو هـــه کانی هاوشـــێوه  شـــه به و کان ئۆرگان ـــه. کەن ده  ئام  م ل

 : دا ش ندییه پێوه
 
ــتی - ــادر) پێرســۆنیل لیس ــاری ،(پێشــمەرگە و ک ــکرا ئەنــدامانی ئام ــتی( واڵت وەیدەرە و کوردســتان لە) ئاش  و دارایــی لیس

 .کەن ده ئاڵوگۆڕ کتر یه ڵ گه له کانیان، ئاییننامه و ال دوو ر هه کانی هاوشێوه  شه به و ئۆرگان ئیمکاناتی
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 ش هاوبـه یشـتنی تێگه و دیـد دروسـتبوونی و کان زموونـه ئه ئـاڵوگۆڕکردنی ستی به مه  به ش هاوبه سمیناری و  وه کۆبوونه کۆڕو -
 .هێنن ده پێک کان هاوشێوه  شه به و ئۆرگان نیوان  له داهاتوو، رکی ئه و رکا ی باره  له
  لــه نگی ماهــه هه و شــێک به و ئۆرگــان ر هــه بــوونی جێ نیشــته شــوێنی کــارو هێــزی ی وه ســازماندانه بــۆ پێشــنیاری ڕێوشــوێنی -

 .دەکەن گەاڵڵە دا، نیوانیان
  لـه) نـدامێک ئه و  رگه پێشـمه و کـادر ر هـه شکیالتیی ته تی وقعییه مه و  پایه و  پله ک، کیه وه ی پێوانه و وابیت زه ی گوێره  به -

 . کەن ده جێگیر و بت سه خۆیان الی لە ،(بێت  نه الیه دوو م له ک الیه ر هه
 
 :بێ ده  رکانه ئه م ئه  جێبەجێکردنی کۆمیتەکە ئەرکی. دەکەن پێشنیار ١٦ ی کۆنگره کردنی  ئاماده بۆ هاوبەش کی یه کۆمیته -٢
 
 .کا ده  ئاماده داهاتوودا ی کۆنگره  له سندکردن په بۆ حیزب نیوخۆی وی پێڕه و  رنامه به ی اڵله گه -
 .کا ده پێشنیار  کۆنگره پێکهێنانی و واڵت ی وه ره ده و کوردستان کانی کۆنفرانسه ستنی به میکانیزمی و  رنامه به -
 
 . گرێ رده وه دا دیاریکراودا کاتی  له ،دووال ر هه شکیالتیی ته ندامانی ئه لیستی -
 . وه دۆزێته ده دا،  کۆنگره  له ندی ناوه ی کۆمیته ڵبژاردنی هه بۆ گونجاو میکانیزمی و  شێوه -
 .کا ده  اڵڵه گه بکرێن، سند په و بکرێ ر سه  له باسیان دا  کۆنگره  له بێ ده ی نامانه ڵگه به و ئه -
 
 هەر ڕێبەریـی پەسـەندی بە دەبـنەوە، سـا  لەسـەری هەیـئەتەکە دوو بڕیـاڕانەی و قەرار ئەو و پێشنیارییەکان ڕێوشوێنە -٤

 .دەگەیەنن الیەنی، دوو
  

 :١تێبینیی 
 

 ڕاوێژکـارانی و  کـۆنگره ڵبژێردراوانی هـه) دێمـوکرات الی دوو ر هه ریی ڕێبه ندامانی ئه  له نیوخۆ وی پێڕه پێی  به ١٦ ی کۆنگره
 ســا  ری سـه  لــه  رییـه ڕێبه دوو و ئــه کـه نــدامان ئه و پێشـمەرگەکان کادرەکــان، رانی نوێنـه  لــه ک یـه ڕێژه و( نــدی ناوه ی کۆمیتـه

 .دێت پێک ، وه بنه ده
 

 :٢تێبینیی 
 
  لە بەر کۆنفڕانسەکان، بە پێوەندیدار کاروباری بارەی لە هەماهەنگی و هاوفکری زۆرترین پێکهاتنی ئامانجی بە
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 و ال دوو هەر ڕێبەریـــی ئەنـــدامانی بەشـــداریی بە هـــاوبەش کۆبـــوونەوەیەکی کـــۆنگرە، پـــێش یکۆنفڕانســـەکان دەســـتپێکردنی
 .دێت پێک ئامادەکردن کۆمیتەی و دیاریکراوەکان هەیئەتە

  
 (قۆناغی کۆتایی)قۆناغی سێهەم 

 
( کـۆنگرە کردنیئامـادە کـۆمیتەی و دیاریکراوەکـان هەیـئەتە+ ناوەنـدی  کـۆمیتەی دوو هەر کۆنفرانسەکان، تەواوبوونی دوای
 :دا هاوبەش کۆبوونەوەیەکی لە
 
 .دەسەنگێنن هەڵی و دەگرن کۆنگرە ئامادەکردنی کۆمیتەی راپۆرتی لە گوێ -١
 .دەکەن پەسەندی و دەکەن وتوێ تاو کۆنگرە بۆ ئامادەکراو سیاسیی ڕاپۆرتی -٢
 .دەدەن بڕیار دا،ب پێ دەنگیان کۆنگرە دەبێ کە ئامادەکراوەکان پێشنیارییە بەڵگەنامە سەر لە -٣
 .دەکەن پەسەند دا ١٦ لەکۆنگرەی ناوەندی کۆمیتەی هەڵبژاردنی میکانیزمی و شێواز -٤
 .دەدا دێموکرات حیزبی ڕیزەکانی یەکبوونەوەی بە رەسمییەت و دەبێ دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی کۆنگرەی ،١٦ کۆنگرەی -٥
  

 :٣تێبینی 

 
 پێـی بە نەهـاتوون، دا گەاڵڵەیە لەم و بـن ناکۆکی و مناقشە و باس جێی دا ەنالی دوو نێوان لە لەوانەیە حاڵەتانەی ئەو

 .دەدرێ سەر لە بڕیاریان دا، ال دوو هەر سیاسیی دەفتەری یا هەیئەتەکان ئاستی لە گرنگییان،
 

 کوردستان دێموکراتی حیزبی
 
 سیاسی دەفتەری
 

 ٢١١٤ی ئەپریلی ١١
 

----------------------------------- 
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 ە هەنگاو بۆ یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان پشتیوانی دەکەینل

 
 
 
 
 
 
 

ـــاوەیەکە ـــارێکی الیەن لە م ـــاکی زۆر ژم ـــدام ت ـــا ئەن ـــری ی ـــی هەردوو الیەنگ ـــی الیەن ـــوکرات حیزب  کەســـانی هەروەهـــا و دێم
ــک ســەربەخۆوە، ــی" ســەردێری بە هەنگاوێ ــی کەمپین ــار یەک ــرتنەوەی خواســتی و بەمەبەســت ،"بەفرانب ــی دوو هەر یەکگ  الیەن

 .وەرێکەوتوە دێموکرات حیزبی
ـــاڵپەڕی ـــت م ـــڕای هەڵوێس ـــتیوانی وێ ـــاوە لەو پش ـــۆزانەیە، هەنگ ـــاری دڵس ـــانە ئەو ک ـــی بەرز کەس ـــت و دەنرخێن  بە بەهەس

 کە هەنگاوێـک.  دەزانـێ کوردسـتان رۆژهەاڵتـی نیشـتمانیی رزگـاری بـزووتنەوەی ئاسـت لە تاکـانە ئەو کردنـی بەرپرسایەتی
 . لێدەکەن پێشوازیی بەتایبەتی رۆژهەاڵتیەکان و بەگشتی دیکور کۆمەڵگەی بێگومان

 
 بـۆ کـورد و نووسـینەوەدایە حـاڵی لە ناوچەکەمـان مێـژووی کە هەلەدا لەم دێمـوکرات، حیزبی الیەنی هەردوو ئێمە بەباوەڕی
 سـەردەمیانە و نەبەرپرسا دەبێ وەرچەرخانەیە، ئەو ئاکتورەکانی لە یەکێک وەکو بەڵکوو چآوڵێکەرێک، وەک نەک یەکەمجار

 ئەو خواسـتی بەپیـری یە، جیاوازیەکیان،نی بەرنامەدا و ئامان  لە کە یە راستی ئەو لەبەرچاوگرتنی بە و بکەن هەڵسوکەوت
 .بین یەکگرتنەوە بۆ خەڵکەوە کۆمەاڵنی خواستی هەروەها و تاکە کۆمەڵە

 
ــۆ خەڵــک چــاوەروانی ئاشــکرایە ــار رەچــاوکردنی و بەتیفکــرین کە ئەوەیە یەکگــرتنەوە ئەو ب  ئەنجــام وا مێکــانیزمێکی و رێک
 و دووبەرەکــــی لە ســــەرەکیی هۆکــــاری کە ، نــــاوچەگەرایی و مێحــــوەری فەرد ، بانــــدبازی بــــۆ مەودایەک هــــیچ کە بــــدرێت

 .بون،نەمێنێتەوە پێشوو جیاوبوونەوەکانی
 

 دێمـوکرات حیزبـی بـاڵی هەردوو لە رەخنـانەی ئەو سەرەڕای و خۆی رەخنەگرانەی رێبازی پاراستی وێڕای هەڵوێست ماڵپەڕی
 بەڵکـوو تـا. لێـدەکات پشـتیوانی و دەزانێـت رۆژهەاڵت لە کـورد بزووتنەوەی قازانجی بە الیەنە ئەو یەکگرتنەوەی هەیەتی،
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 کـۆمەڵە لەوانە و رۆژهەاڵت حیزبەکـانی ناو جیابوونەوەکانی و لێکترازان بە هاتن کۆتایی بۆ بێت سەرەتایەک هەنگاوە ئەو
 . رۆژهەاڵت هێزەکانی هەموو کردەوەیی هاوکاریی ناوەندێکی ،یا بەرە پێکهێنانی بۆ بوارێک خۆشبوونی و
 

 خۆی چارەنووسی بەدەستەوەگرتنی بۆ کورد گەلی خەباتی سەرکەوێ
 

 هەڵوێست ماڵپەڕی بەرێوەبەریی
 

 ٢١١٤ی جانێوێری ١١
   

-------------------------------------------- 
 

 !ش هاوبه  بۆ دوێنێ، یا داهاتووی  وه هڕان گه« كگرتن یه»
 
 
 
 
 
 
 
 

  دزاده مه خالید محه

  
  خـۆوه  بـه  ری رووبـه زۆرتـرین ، ئێمـه  كـی زاره و نوسـین  بیاتی ده ئه   له ڕابردوو  ساڵی د سه  له م النیكه «كگرتن یه»  ی واژه سته ده

  ی قسـه زۆرتـرین  یه واژه سـته ده م ئـه ربـڕین ده و نوسـین  تری  كانی ژانره و  بی ده ئه  تێكستی و  سیاسی  وتاری دان سه  له.  پاوانكردوه
 . یه ئێمه  واقێعی  له غایب  مكێكی چه ئێستاش تاكوو هه اڵم به  كراوه ر سه  له
 
  م له گرتن،ك یه  گوتاری ،«كگرتن یه»  پێویستی ر سه  له كردن قسه و  «كگرتن یه»  به ڵدان پیاهه  له  مێژووه و ئه موو هه  به
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  یتوانیوه نـه ئینشـعاب،  بـه  یشتوه گه دواجار  له ویش ئه  كه  حیزبی  كاركردی  له  سیاسی  قوناغی ندێك هه  له  جگه  نیه مه زه  ماوه
 .بێت كگرتنخوازان یه  شی هاوبه  داهاتووی بۆ تریك چه  كه گوتارێك بۆ  وه بگوازرێته زێك حه و كان ڕه نێوالپه  گوتاری  له
 
 بـۆ  بـووه  وه ڕانـه گه پراكتیكـدا له  داگیركـردوه  حیزبـی  گوتـاری و  ئیمه  سیاسی  بیانی ده ئه نێو  ری رووبه زۆرترین  كه   گوتاره م ئه

  وه پێكـه بۆ   بووه وڵێك هه كگرتن یه  گوتاری. ئینشعابزا  لتووری كه مان هه و ساختار مان هه  بونیاددانی و ڵبڕاو لێكهه  كی دوینێیه
  سـاختاری و لێكـدابران  لتووری كـه  بڕكردنی بنـه ر سـه  لـه كـار  ی وه ئـه  بـێ  بـه ، جیابۆوه  نی الیه دوو  ی وه دروونه  وه پێكه و لكاندن

 .دێنن  دیاری  به ئینشعابێك سالێك ند چه ر هه  كه بكرێت  هێزانه م ئه  نادیموكراتیكی
 

ــه ــه  وات ــه  وڵی ه ــێش كگرتن ی ــه پ ــه  ی وه ئ ــێ وڵێك ه ــۆ  ب ــانی ب ــه  بونیادن ــه  كی داهاتووی ــه ش هاوب ــه  ل ــاختار ر س ــه و س   لتووری ك
  بۆ  وه ڕانه گه و  دابڕاو لێك  نی الیه دوو  ی وه وتنه ككه ریه سه وه بۆ  بووه وڵێك هه موومان، هه بۆ ماڵێك  بونیادنانی و دیموكراتیك
 . ناوه بونیاد  لێكدرابراوی  كی ئێستایه  كه ك رابردوویه

 
 ش هاوبـه  دیمـوكراتیكی  كی یـه چوارچێوه  زرانی دامه بۆ  بووه نه گوتارێك اڵت، رۆژهه  سیاسی و  حیزبی  زای فه  له كگرتن یه  گوتاری

 ك یـه  وری ده  لـه بـۆ  بووه  حیزبی  داخراوی  گوتارێكی ، گوتاره م ئه و وه ببیننه تێدا خۆیان لگا كۆمه  كانی جیاوازییه  می النیكه  كه
ــانی  ی وه كردنــهخر ــه ئه  كــه لێكــدابراو،  هاوڕێی ــه  ڵكردنی هــه  وه پێكــه  ی وره گــه  یرانی قــه ش م ــاوه  خــوی ڵ گــه  ل ــه ته و  هێن  ت نان
 . وه بیانحاوێنێته رفێكدا زه  له و وه بكاته شاد ك یه به  میشه هه بۆ لێكدابراویش  نی الیه دوو  یتوانیوه نه
 
 و مووان هـه بـۆ ش هاوبـه  كی داهاتوویـه   بونیـادانی بـۆ ركردن سـه  لـه  قسـه  بێ بـه «كگرتن یـه» ر سـه  له كردن قسه ش حاله و به

 تیـادا  بونیـان  بـه سـت هه ڵگا كۆمـه  كانی جیاوازییـه  می النیكـه تیـادا  كـه جۆرێـك  بـه  كوردستانی  ترێكی چه ژێر  له  وه كۆكردنه
  وه پێكـه  كانی یرانـه قه  ه یتوانیوه نـه ئێسـتاش تـا  فۆرمـه م ئـه  كـه  كالسـیكی  حیزبـی  فـۆرمێكی ر سـه  له  كردنه قسه دیسان ن، بكه
 . خۆی  ی وه ره ده  كانی جیاوازییه  ی وه كۆكردنه بۆ  بێ فۆرمێك  ی وه به بگات چ بكات، ر سه چاره  خوی  ناوی هه  كردنی ڵنه هه
 
 ڵكوو بـه ، نیه  سیاسی  هێزی ند چه  لێكدابڕانی نیا ته ، دێنێ كگرتن یه  مكی چه  بوونی  كوردستانی  به و گشتاندن  پێویستی  ی وه ئه

  كگرتنی یـه  فـۆرمی ر سـه  لـه  كردنه قسـه هاوكـات و یان وه كۆكردنـه بـۆ  نیـه ش هاوبـه  فـۆرمێكی هیچ  كه  كه ڵگایه كۆمه  لێكدابڕانی
 . وه تهكردۆ قووڵتر لگا كۆمه  له  ی لێكدابڕانه م ئه تر  ی نده وه ئه  حیزبی

 
 :ین بكه ر سه  له  ی قسه ئاست دوو ر سه له بێت ده واقیع  به ببێت كگرتن یه  مكی چه  ی وه ئه بۆ
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 : حیزبی  ئاستی

 
 ر سـه  لـه كردن قسـه بیـێ  بـه اڵم به دێت، م كه یه  ی پله به  رچی گه ئه لێكدابراو  حیزبی  باڵی دوو  ی وه كخستنه ریه سه وه  ئاسته م له

  كانــدنی ڵته هه  مای ربنه ســه  لــه  وه كگرتنــه یه  كــه جۆرێــك  بــه لێكــدابراو  حیزبــی دوو  لــه جیــاواز  می ســێهه  حیزبــی  یبونیادنــان
  حیزبـی دوو  لـه  مـااڵوایی بـۆ  نیـه وڵێك هـه نیا تـه كگرتن یه  واته.  نیه ساز كار بێت، نه ئینشعابزا  حیزبی  ساختاری و لتوور كه

 ئینشـعابزا  لتووری كـه مان هـه و سـاختار مان هـه  ی درێژكـراوه  كـه  نـوێ  حیزبێكـی  ی وه زرانـه دامه بـۆ  وڵێكه هه  ی نده وه ئه هاوناو،
 .بێت نه
 

 :بوون  كوردستانی  ئاستی

 
  دراوه ڵو هـه جۆرێك  به ژین، ده لێكدابڕاو و كراو ال هه ال هه  كی ڵگایه كۆمه  له  ئێمه كان، سیاسییه  هێزه  باڵوی و پرش مان هه  به
 جۆرێـك  بـه ، وه بمێنێتـه لێكـدابڕاو  كی ڵگایـه كۆمه و مێنێ نـه لگا كۆمـه  بـه ر رامبه به رپرسبوون به و ژیان وه پێكه  ماكانی بنه موو هه
 .كات نه  تی رپرسیاره به  بوونی  به ست هه لگا كۆمه  به ر رامبه به س كه  كه
 
 و حیـزب  دابڕانـی م هـه  كـه جۆرێـك  بـه ڵگا كۆمـه  ی وه كگرتنـه یه بۆ  وه سترێته ببه ێتب ده  حیزبی  كگرتنی یه  كه كات ده وا ش مه ئه

 . وه ببینێته  خۆی  حیزبی  كگرتنی یه  گوتاری  له  بتوانێ ڵگا كۆمه م هه و وه بكرێته پڕ ڵگا كۆمه
 

 ترێك چـه  بتـوانێ و بكـات  دابـڕان  له  مااڵوایی  میشه هه بۆ  كه  یه وه كگرتنه یه  له فۆرمێك  بوونی  به پێویستمان  ئێمه : كۆتا قسه
 ك نـه بێـت، كان جیاوازییـه  بـه دانپیانـان  مای بنه ر سه  له  وه كگرتنه یه  كه جۆرێك  به ڵگا، كۆمه  كانی جیاوازیه  می النیكه بۆ  بێ

 . وه ببیننه تیادا خۆیان  داهاتوی و خۆیان موان هه  كه دیموكراتیك  شی هاوبه  فۆرمیكی  پێكهێنانی ر سه  له ویش ئه یان، وه سڕینه
 

  وه بۆته باڵو دا "کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٤٦  ژماره  له
 

 ٢١١٤ی دێسەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ەکگرتنەوەی دێموکراتەکانبەیاننامەی کەمپەینی یەکی بەفرانبار بۆ ی

 
 
 
 
 
 
 

 کوردسـتانلە دیمـوکراتی حیزبـی و ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبـی سیاسی دەفتەری بەڕێزان: بەفرانبار یەکی کەمپەینی
 بۆنەی بە پیرۆزبایی وێڕای نەتەوەیی دەسکەوتی گەورەترین کوە کوردستان کۆماری دامەزراندنی ساڵی هەمین٦٩ بەرەبەرەی

 .ڕابکێشین پێویست خاڵی چەند بۆ بەڕێزتان سرنجی دەزانین پێویستی بە کورددا، نەتەوەی مێژووی لە خاڵگۆڕانە ئەم
 

 بە یـددیانج ئـاڵۆگۆڕی کوردسـتان تـری پارچەکانی تایبەتی بە و ناوچە سیاسییەکانی هاوکێشە گشتی بە ئاگادارن هەروەک
ــاتووە ســەردا ــورد پرســی. ه ــوو لە ئێســتا ک ــاتێ هەم ــار زۆر بە ک ــگە کە هۆک ــرە ڕەن ــدنی مەجــالی لێ ــێ درکان  ئاســتی لە نەب

 وەک ئێســتا کە تــایبەتییەی زرووفە ئەم هــۆی بە کوردســتان ڕۆژئــاوای و بــاکوور و باشــوور. ڕۆژ مــژاری بــۆتە دا نێــونەتەوەیی
 یەکـالکەرەوەی دواجـار و چارەسـەری ئاقـاری بەرەو ئەوا" کـورد کێشـەی" واتە ەیـانیەک مێژوویی کێشـە هەیـانە، واقیـع ئەمری

 . دەچێ پارچانە لەم کورد گەلی بەرژەوەندی
 

 کۆمـاری وەک دیکتـاتۆر دەسـەاڵتێکی هۆی بە کە کوردستانە ڕۆژهەالتی بارودۆخی نیگەرانییە و داخ جێگای ئەوەی نێوەدا لەم
 خەڵکـی لە بڕسـتی... و خەڵـک چەرمەسـەری لە پڕ ژیانی و ئابووری فەرهەنگی، تی،کۆمەاڵیە سیاسی، بارودۆخی ئیسالمی،
 دابڕانــی ڕۆژهەاڵت، هیــوایی بێ و دڵســاردی هــۆی بــۆتە زیــاتر بەیــنەدا لەم ئەوەی کۆســپە هەمــووە ئەم ســەرباری بڕیــوە،

 نـــاوخۆیی، ئاســـتەکانی لە لەتبوونەمـــان ئەم نەرێنییەکـــانی دەرئەنجـــامە هەموومـــان هەر کە دیمـــوکراتە گەورەی بنەمــاڵەی
 وەهــا ناکــا کــوتن بە حەوجـێ. دیــوە دا نێــونەتەوەییش ئاســتی لە تەنـانەت و تــر پارچەکــانی لە دیمــوکرات، الیەنـی هەردوو

 حیزبەکـان و نـاوخۆ جەمـاوەری بـۆ ڕەوانـی و فکـری سیاسـی ڕێکخراوەیـی، بـاری لە ئیجـابی ئاکامی چەندین یەکگرتنەوەیەک
 .کورد گەلی ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی و دیموکرات حیزبی نەیارانی لە گورچووبڕە برێکیزە ئەندازە بەهەمان و دەبێ
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 بە بەر بگـرێتە خەبـات بۆ بژاردەیەک هەر کە وەردەگیرێ هەند بە ئەوەندە یەکگرتوو حیزبێکی قورسایی نییە لەوەدا گومان
 دیمــوکرات مــاڵی یەکگــرتنەوەی تــرەوە الیەکــی ەل. بکــا ســەیری ئێســتا وەک نــاتوانێ ناوەنــدی دەســەاڵتی دا، ڕووکارێــک هەر

 ڕۆژهەاڵتــی سیاســییەکانی الیەنە و حیــزب ســەرجەم یەکگرتــوویی و بەهێــز بەرەیەکــی ســازکردنی بــۆ هەنگــاو یەکەم دەبێــتە
 . شوێندانەرتر و تۆکمەتر خەباتێکی بۆ کوردستان

 
 دەکەیـن، یەکگـرتنەوە پـاش دۆخـی و کگـرتنەوەیە پرسـی بە سەبارەت ئێوە ڕاوکێکانی دڵە بە هەست کە ئەوەدا لەگەڵ ئێمە

 پــاش دۆخــی و یەکگــرتنەوە ئەوەی بــۆ یارمەتیــدەرە ناســازگارە دۆخە لەم بــوون قوتــار و نەتەوەیــی بەرژەوەنــدی پێمــانوایە
 .هەبێ دیموکراتیکی و ئاسایی کەشوهەوایەکی یەکگرتنەوە،

 
 :بەڕێزان

 
ــا ــێ دووال هەر ئێســتای ەکەیســەرکردایەتیی نەســیبی بە یەکگــرتنەوەیە ئەم شــانازی ب  ئەو ســەرجەم سپاســی لێــرەوە هەر. ب

 ڕێـز دەسـتی. کوردسـتانە ڕۆژهەاڵتـی خەڵکی ڕەوای ویستی هەمان کە هاتن ئێمەوە داواکارییەکەی دەم بە کە دەکەین کەسانە
 کەســایەتییە ،ال هەردوو ناوەنــدی کــۆمیتەی و ئەنــدامان و کــادر و بەدەنە نەتەوەیــی هەڵوێســتی بــۆ دەنێــین ســینگمانەوە بە

 بـاڵی دوو هەر سـکرتێرەکانی تـایبەتی بە و مەدەنـی و سیاسـی چاالکڤانـانی کوردستان، بەئەزموونەکانی و سیاسی و ناسراو
 دەسـتپێکێکی یەکگـرتنەوە بە کە ڕەخساندووە ئەوەی هەڵی گومان بێ کە داین مێژوویی قۆناغێکی لە ئێمە. دیموکرات حیزبی
 .بکەین مسۆگەر ردستانکو ڕۆژهەاڵتی لە خەبات بۆ نوێ
 

 بەفرانبار یەکی کەمپەینی
 

 کوردستان ڕۆژهەاڵتی مەدەنی و سیاسی چاالکڤانانی
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ٨: ڕێکەوتی  -  رۆژهەاڵت تایمزماڵپەڕی : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

35 
 

 
 !رانباری بەف١پشتیوانی کومیتەی کەمپینی یەکبوون لە کەمپینی 

 
 :کومیتەی کەمپینی یەکبوون

 
 
 
 
 
 
 

 !دێموکڕات یەکبوونخوازانی هێژا، دۆستانی
 

 و دڵسـۆزان هەمـوو خەمـی و نیگەرانـی مـایەی بـۆتە رابـردوودا سـاڵی چەنـد ماوەی لە دێموکرات حیزبی ریزەکانی لێکترازانی
 دوای. کــوردەوە غەیــرە و کــورد بە مــوکراتدێ حیزبــی دۆســتانی و کوردســتان خەڵکــی و دێمــوکڕات الیەنــی دوو خەبــاتگێڕانی

 وەسـەر بـۆ و دەربـڕی وەزعە لەو خۆیـان نیگەرانـی جۆر جۆراو شێوەی یەکڕیزی،بە و تەباییی حیزب،دڵسۆزانی بوونی دابەش
 .مەیدان هاتنە دێموکڕات گەورەی بنەماڵەی یەکخستنەوەی

 
 دەنگـی ببێـتە تـوانی رابـردوودا ساڵی چەند ماوەی لە دێموکڕات تێکۆشەرانی هاوکاری و هەوڵ بە یەکبوون کەمپینی کومیتەی

 داواکاریەکـانی و پەیـام و گەڕ خسـتە دێمـوکرات الیەنـی دوو یەکگـرتنەوەی راسـتای لە خـۆی هەوڵی هەموو و یەکبوونخوازان
 .بمرێ دا دێموکرت خەباتگێڕانی دڵی لە یەکگرتنەوە هیوای نەیهێشت و دووالیەن هەر سەرکردایەتی گەیاندە خەڵکی

 
 بەفرانبـار ی١ کەمپینـی دێمـوکرات دڵسـۆزانی لە کۆمەڵێـک الیەن لە رۆژانەدا لەم یەکگـرتنەوە، بۆ هەوڵەکان چوارچێوەی لە

 و الیەن و کەس هەمـوو لە و کەمپیـنە لەو خۆمان پشتیوانی ئێمە. دێموکڕاتە بنەماڵەی یەکڕیزی ئامانجیان کە هاتووە پێک
 خەمخـۆرانی و تێکۆشـەران هەمـوو لە داوامـان. هەڵدەگرێ هەنگاو دا برایەتی و تنیەکگر راستای لە کە دەردەبڕین گرووپێک

 وەدی ســـاڵەمان چەنـــد ئـــاواتی بتـــوانین هەموومـــان هیممەتـــی و هەوڵ بە تـــا بـــن پشـــتیوانیان و هاودەنـــگ کە دێمـــوکراتە
ــین ــاتە لەو هەر.بێن ــارێکی بــۆ دا ک ــی لە داوا دیــکە ج ــاوگرتنی بەر ەل بە کە دەکەیــن الیەن دوو هەر رێبەرایەت  وەزعــی چ
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ــــاوچەکە و دێمــــوکڕات حیزبــــی ــــوکڕات دڵســــۆزانی داواکــــاریی  ن ــــدەن جیــــددی هەوڵــــی و بگــــرن چــــاو بەر لە دێم ــــۆ ب  ب
 .دێموکڕات گەورەی بنەماڵەی وەسەریەکخستنەوەی

 
 ٢١١٥ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
--------------------------------------------- 

 
 

 دێموکراتەکان دەنگی خۆیان بۆ یەکگرتنەوە بەرزتر دەکەنەوە
 
  
 
 
 
 

 تـۆڕە لە دێمـوکرات حیزبـی دوو یەکگـرتنەوەی باسـی دیـکە جـارێکی بـۆ و دیسان دا ڕابردوو رۆژەی چەند لەم: تایمز رۆژهەاڵت
 .کردۆتەوە رۆژ بە بابەتەکەیان مەبەستە ئەم بۆ کەمپینێك وەرێخستنی بە بۆتەوەو گەرم مەاڵیەتییەکانکۆ
 

 لە کەمپەیــنەکە. ئــاراوە هــاتۆتە حــدک حــدکاو ســەرکردایەتیی نێــوان دانوســتانەکانی مــاوەی درێــژ وەســتانی دوای بە ئەوەش
 بنەمــاڵەی بە ســەر بەاڵم حیــزبە، دوو ئەو تەشــکیالتی یدەرەوە لە کەســانێکیش و دێمــوکرات حیزبــی الیەنــی دوو ئەنــدامانی
 خەڵکـی یەکخسـتنی و نـارەزایەتی رێکخسـتنی بـۆ سـەرەتا کەمپەینەکە. رێکخراوە" بەفرانبار ی١" کەمپەینی ناوی بە  دێموکرات
 لە پشـتیوانی و ئیسـالمی کۆمـاری بەنـدیخانەکانی لە کـورد سیاسـیی زینـدانیانی لە داکۆکی مەبەستی بە کوردستان رۆژهەاڵتی
 باشـــووری بـــۆ ئێـــران مەجلیســـی وەفـــدەکەی ســـەردانی دوای بە. رێکخرابـــوو ورمـــێ بەنـــدیخانەی مانگرتووەکـــانی بەنـــدکراوە
 دوکتـور بکـوژی سـەحراروودی، جەعفەری محەممەد لە تایبەت بە وەفدەو لەو باشوور بەرپرسانی گەرمی پێشوازیی و کوردستان
ــژەی ئەوان هەڵســوکەوتەی لەو رەخــنە بە باشــوورو بەرپرســانی لە رووی قاســملوو، ــانی بە درێ ــر بەاڵم دا، کارەک  بەرەو دوات
 .وەرچەرخا دێموکرات حیزبی باڵی دوو یەکگرتنەوەی خواستی
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 چەنـدین الیەن دوو سـەرکردایەتیی ئەنـدامانی مـاوەیەدا لەو تێپەڕیـوەو دووالدا هەر فەرمیـی دیداری یەکەم سەر بە ساڵ دوو
ــو یەکتــر گەڵ لە جــار ــۆ پڕۆژەیەکــی الیەن دوو لە کــام هەر ونەوەوکۆب  بەاڵم. تــر الیەنەکەی دەم بەر خســتە یەکگــرتنەوە ب

 لە کە رایانگەیانـدووە الیەن دوو هەرچەنـد. کەوت پەکیـان گشـتی بیـروڕای بـۆ لێـدوانێک هـیچ بـێ بە دانیشتنەکان و سەردان
 بە مانـگ چەنـدین تـایمز، رۆژهەاڵت زانیاریەکـانی پێـی بە بەاڵم رێککەوتـوون، دانیشـتنەکانیان نەکردنـی مێـدیایی بە سەر
 .وەستاون دانیشتنەکان رەوتی و تێپەڕیوە دا الیەن دوو کۆبوونەوەی دوا سەر
 

ـــدامی مەولـــوودی مســـتەفا رابـــردوو یەکشـــەممەی رۆژی ـــۆنی لەگەڵ دا وتووێژێـــک لە حـــدک سیاســـیی دەفـــتەری ئەن  تەلەویزی
 لە رێکخرابـوو، یەکگرتنەوەیـان بە سەبارەت حدکا لەگەڵ گفتۆگۆکانیان نیپێشوەوچوو یانی مەبەستە، ئەو بۆ کە حیزبەکەی

 دووبـارە بە تەنیـا و بینەران بەردەم نەخستە حدکا لەگەڵ دانیشتنەکانیان لە ئاکامێکی گەیشتنە و ئەنجامێک دا قسەکانی کۆی
 گەرانەوەی چـاوەرێی کە بـوو ئەوە نـاوبراو قسـەکانی نـوێی بـابەتێکی تەنیا کردو قەناعەتی رابردوو بابەتەکانی کردنەوەی

 هەر سیاسـیی دەفـتەری ئەنـدامانی یەکەمجـار بـۆ ئەمجار تا دەکەن واڵت دەرەوەی سەفەری لە حدک سکرتێری عەزیزی خالید
 .بکەن حیزبەکەیان یەکگرتنەوەی بەردەم گرفتەکانی کێشەو تاووتوێی دا کۆبوونەوەیەک لە دێموکرات دوو
 

ـــاوەدا لەم ـــدامانی ن ـــی ئەن ـــوکرات حیزب ـــەر دێم ـــۆڕە لەس ـــان، ت ـــوەی لە کۆمەالیەتییەک ـــی چوارچێ ـــار ی١ کەمپەین  دا بەفرانب
. دەکەن ئـاڵوگۆر خۆیـان راوبۆچـوونی دێمـوکرات یەکگـرتنەوەی دژبەرانـی و الیەنگـران یەکترو لەگەڵ راوێژ و باس کەوتوونەتە
 جەلیـل لەگەڵ وتـووێژ کەمپیـنە ئەم کـاری ینتـازەتر لە دەکـاتەوەو کۆ بیرۆکەکەی بۆ زیاتر الیەنگری بەردەوام کەمپەینەکە

 نـابێ بگـرنەوەو یەک دەبـێ دێموکراتەکـان دەڵـێ کە بـوو کوردسـتان رۆژهەاڵتـی و حـدک ناسـراوی سیاسیی کەسایەتیی گادانی
ــات ــرۆ بە ک ــدەن فی ــا و ب ــۆمیتەی هەروەه ــی ک ــوون کەمپین ــدامانی لە کە یەکب ــوکرات ئەن ــێکی کە دێم ــان بەش  دەرەوەی لە زۆری

 .دەربریوە بەفرانبار ی١ کەمپینی لە راگەیەندراوێک کردنەوەی باڵو بە خۆیان پشتیوانیی دان حدک حدکاو رێکخستنی
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 !ڕاتەکانبیروڕای حەسەن شێخانی لە سەر یەکگرتنەوەی دێموک

 

 
 

 دا قینه کی واقعی و راسته یه وه کگرتنه پێناو یه  له"

 
م  ئـه ڵ گـه  لـه زۆسـت و سـ هه  دوور لـه  بـه ک هیـ و تا راده یناڵق عه یک هی وهێش  به  ستهیوێپ  هۆیب ، نگهیگر یکێپرس  وه کگرتنه هی

م  ئـه ێبـ ده. ن بکـه ڵن، قبـوو ک هـه وه کتر، هیـ یواقعـ کان نـه هیال ێبـ ده  نهیق راسته یک هی وه کگرتنه هی ۆب. نی بکه  هڵ مامه  پرسه
. ێبکـر" ریحق تـه" داێت یک هیال چیه ێناب ؛ێبکر  نه هیدووال یگرتن زێو ر کان نه هیال یر رابه به یما ر بنه سه  له  هی وه کگرتنه هی
 .ێب تاڵ ژههۆر  کورد له یزۆو د کراتموێد ی هڵما بنه یقازانج  به ێتوان ده  که  هی نهیق راسته یک هی وه کگرتنه هی
 
ــا ــه ب ــه ه ــو داهاتوو ره موومان ب ــه یک هی ــش و ج هاوب ــه اواز،ی ــینگاو بن ه ــداهاتوو. نێ ــه ک هی ــهۆک  ک ــاوزازیج ی وه ره ک ــه کان هیی   ل

. رابـردوو ینکا هییـکۆو ناک  شـهێک ی وه دانـهڵ رهه سـه  بکـا لـه یگـرێر شیباشـ یک هیـ و تا راده ێدا ب کیموکراتێد یک هی وهێچوارچ
 یم رده و سـه نـا ۆق ڵ گـه له گونجانـدنۆو خ تـازه ی وه ندنـهێخو ت، هییـهنێز یانۆڕرابـردوو، گـ ییارناسس خه  به یستیوێش پ مه ئه
 ". هی هه ێنو
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 !دڵشاد جمشیدی لە سەر کەمپینی یەکی بەفرانبار و یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان پێشنیار و تێبینیەکان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 فرانبارەب یکیە ینیمپەک ەل ستانمۆد ۆب
 تر یسەک رۆز و یزیزەع دیکاک خال و یجریه فاەکاک مست ۆب
 رەرەگشـت کـورد ز ینـاخۆق ەک یەئـارادا ەل اریـد یئامـانج نەخـاو نگتـریرگشـت گ ەل ژراوێدار ۆب ەرنامەب وەزانۆدلس یکێولەه
 .ەوەتێنێرەبپ زبوونێهەب و کبوونیە یناخۆق ۆب یموکراتێدوو د یکردوێل
 
گشـت  وەئ یلکـەخ یالتەسـەئازاددا کراباو د و موکراتێد راستەب یکیەلگاەمۆک ەل رەگەئ ەوەتەبالو بو وەکراو ستاێتا ئ ەیوەئ
 یسـتیو رێـپ ەب کانەباو ەدور ل ەب و کانەنوسراو اسای ەل رەد ەب انەیرخەئ اویدلن با،ید یگشت یرا ەیستیو ناوەمەت و وقەش
 .اساکاننیگشت  یماەبن و التەسەد ەیرچاوەس ارویبر ەیرچاوەس لکەخ ەک چو،ەد وۆیەخ یلکەخ
 
 .ئاشنا ندەرچەتال ه اممەئ ێنێنوەئ ییئاسا وەروانکراوەچاو موکراتێد ردووەه یتیەرکرداەس یبونەن میسلەت
 
 ەمێئــ یرەنێخــو یرۆز یکــەیەژیر یرچــەگەبــوو، ئ رانەبێــر ەل مەقســ یرو نداینوســ ەرتۆکــ اتریــز ایــدوو  ەل ەژۆر نــدەچ مەئ

 رانەبێــتــال کــردن وتــم؛ بــا ر ۆخــ یتــەمیق ەب ســانید ەوەتێکــرێپەئ ۆبــ انیکانەســتەر نــگەدر و نەگەئ کــانەدۆک ەل مەئاســت
 .تەمن ەن ەواجب ەمەئ ەک نەک دانەئاو انۆیخ یستەد ەیکەرانێو رانەونک ێر
 
ــیبەئ ــانەجوان ەکــار نین ــوازێپ لەگ ەل خــواز کگرتنیە یانێیــهاور یک ــکەخ یرفراوانــەب یش  ەوەشــیایدلن ەب وەبــوو وروەرەب ل
 .ەکردوێپ ستەه ەکەشۆخ ەوالەه یستنیب ۆب انیلکەخ ییەیروانەچاو وەئ موکراتید یردووالەه یتیەرکرداەس
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 ردوالەه یرانــەبێر یبــوون میسـلەت داەرێــل وابـوەک ەوەکبــوونیە نـدامانەئ ەینیــرۆز ینـاەمەت وەکگــرتنیە لـکەخ یســتیو ێلـەب
 .زبنیح یناەو پ پشت ویەرماەس ەک کێلکانەخ ۆب ەانیزێر ەیشانیو ن و واجب الزم
 
 یانیـکـوردو گ یباوکـان و کیـدا ۆخواست ب یستەد رداەش ەل ت،ەیک ژێدر ندامانەئ ۆب یتەارمی یستەد بونداەن ەل تیناتوان نا
 ەب تەیــدەن ەتۆخــ یســتیو ەک ەیوەل ەجــگ چیهــ وەوەتیــرەخــال بگ نــدوەب اســاوی ۆبــ ۆمــرەئ المەب تەیــک بەلەت انیــکانەلۆر
 .تەکەتەللیم
 
 ێلـەب. نـا ەماوەن انینگەر زەکاغ وەنام روەتەدا ت٢١١٥ یسال ەل لک،ەخ یچوونۆراو ب ەیوەکردن ۆک ەدا ئاسان٢١١٥ یسال ەل

 یئـاو کەو و انیزاەشـار یاریشنێپ کاروێر یرگرتنەو کاتیب لمانەیم رەگ ەئاسان وەنیرۆز ینگەد یستنیب تێوەبمان رەگ ەئاسان
 .نیبەن تەللیم ەکردن ب یستەد ەب یستەد یسەک و تێوەبمان رەگ تەلبەئ ت،یەشروعەم ەیوەنیزۆد ەخواردن

 
 ایـئا. تێـوەئ یتیەئـازا ممـاەئ ان،یـنگەد یرگرتنـەو وردووالەه ینـدامانەئ ینـاونوس کردنـ و کێـرەمالپ یدروست کردن ەئاسان

 بگرن؟ انۆیخ ینگەد ەل ێگو یەداێت انیەیتیەئازا وەئ یزیزەع و یجریه تەبیتا ەب ردووالەه یتیەراەبێر
 

 ممـاەئ ردووالبن،ەه یالتیشکەت ەیوەکخستنیە یباس یدیوار ەوەالتەسەد ەب ەک ردووالەه ەل کەیەژنێل یدروست کردن ەئاسان
 .تێوەئ یالتەسەد ەکردن ب سکیر و یتەیئازا
 

 ۆبـ المەزال، ب یوتـار ەتێـبەد ەکیرەخ زاندووەب یردووالەه یالتیشکەت یسنور موکراتێدوو د ەیوەکگرتنیە یباس ەک شمۆدلخ
 یباسـ و یکـورد یانـدنەیگشـت راگ یزالـ یوتـار ەکـرد ەوەکشیەدابرانمان  یوتار ەک نین ەانڕکو وەئ رەه ەمێئ ایئا نگ؟ەوا در

 یتیەکـات ێلـەب. ردووالەه یکانیەدیـکل ەرۆمـ و یتیەرکرداەسـ یتـەمیه ێلـەب! ەمەک کێشت وابووەک ک؟ێکورد ەگشت مال یرمەگ
 لەگ ەبـوو ل رەرانبەب کگرتنیە یباس ەژانۆر وەئ ەک. ەناوێه  ێجەب دقاتەس ۆیخ یرکەئ ەنەدەب ەک تێبدر ولەه ەوەرەس ەل

 نیبـەن کیە رەگەئ ەک نیبـ کیە بـا یکردو وتـ رەه ۆیخ یهاوار ەنەدەبوون ب جاشەو ب بوون رەدەب زبیح و تەرمۆح یشکاندن
 و لـکەخ یسـتیو ەب ەبـوون میسـلەت یکات ەبکات ک تەمیه یتیەرکرداەس ەبوو شیخوراو بوون گورگان یبا دوا. نۆمانخەگورگ د

 .یکورس ەل ەندنەک ڵد
 
  و یرسۆک ەب انڵید ەک کێسانەک یوانیپشت ەب ستنەدلب اممەئ ،ەرەشکٶدلخ رۆز وەکێکار ەورەگ رۆز ەکراو ستاێتا ئ ەک ەیوەئ
  ەوەکگرتنیە ینێمپەک یرانەبەوێرەب ێبەناچار ئ. ەوالنەه مەئ رەسەل تێب ەورەگ یترسەم ێتوانەئ ،ەستوەب التەسەد
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 .لگرنەه انیداهاتو یکانەنگاوەه کداێرێرشگۆش یتەبەیه ەل لکوەب کێستیرمۆفێر کەوەن و نەبک یشێرکەس
 
 کـانەنگیگر ەرۆم ستمەبەم) یتیەرکرداەس ،ەوەکگرتنیە ینگرانیەال ەیژیر و رقامەئامارو ئ یئاشکرا کردن ەرشۆش ێلەب ەرشۆش
 ەالتەسـەد یکردنـ شەب مـانەه شیوانـەئ یکانـال ەبکـات، ک رەسـەچار کانەشێک ەوۆیەخ یکانال ەل تێوەهەید( کانەلیشاکل ای
 .ەبوەن وتوەرکەس روەالمدەو ەک کیساسەئ رەسەل
 
 ەکــردن ل یراپرســ ەشــەیبانیجەن وەوتوانەشــکێپ یکێســلەئ و نـدامانەئ یرا ۆبــ ەوەرانەگ ەنیــزەه مەک وەیەســاد وەئاســان ێلـەب
 ۆبــ ەمــاوەداخســتن ن حێســبەت یمــانەخــوا ز یزاتــ ەب الەو! تــالیجید ژنێــئ ێپــ ەک ەانیمەردەســ یکێرمۆفــ ەب تەلــبەئ نــدامانەئ

 .لکەخ یژماردن
 
 ەیلەرحەم ەل یتیەکـات ێلـەب. ەوەزنۆبـد انیـکانەکار یداهـاتو ەیلەرحەم ۆبـ فافەشـ مـامەئ ێنـو یکارێر ستانمۆد وادارمیه
 یشـتنێئـازاد ه ەل ردووالەه یتـیەراەبێر یکردنـ لیقا وەنەدەب ینگەد یرگرتنەو ۆمواف  ب زوۆدلس یسانەک ەل رگرتنەو ویدیو
 .نەبک راترێخ انیکانەنگاوەه ەباس وەباس کردن ل ۆب انیندامانەئ
 
ــەد ێهــاور یکــابرا نالنــدویف ەمــن ل ەک ەباشــ نــدەچ و نەه ەانیــتیەالەمۆک ەرۆتــ مەئ ەباشــ نــدەچ مێلــەئ المەک تــاۆک  یوران

بـا گشـت  وابـوەک.  گاتەدێـپ زبمانیح ەیوەکگرتنیە ەب داریندەوەیپ یکانەرەبەخ ەوەکیپ"  یەرهوەس" مانەکەگوند ەل میمندال
 یدور شەیمێئـ وەیەه ۆیخـ یاسـیس یشعور و شتنەیگێت تەللیم ،ەمانێل یچاو تەللیم ەک نەیکەن لێگ مانۆو خ نیال ئاگادار ب

 .نیب کیەبا  نیبا کورد ب نیبا باش ب نیبا جوان ب وابوەک ەوەتینامانشار حونەیج یحدود و وانێک یرزەب گاویر
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 !تێبینی و بۆچوونی عەلی سۆرانی لە سەر کەمپینی یەکی بەفرانبار و یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان

 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟ وه تهێنێم ده كاندا هییت هیاڵ مهۆك  هۆڕت  فرانبار له به ی١ ینی هیمپ كه ۆل گه

 
  هاتنـه رۆراوجـۆج یت بـاس و بابـه ڵـی مـهۆك  وه كگرتنـه هی یر پرس سه له یت بهیتا هفرانبار ب به ی١ ین هیمپ كه یكردنێسپ ده پاش
  ر لـه ده بـه ماڵ بـه. بووینوووسـ" دا وه كگرتنـه هی یزێراو په له" یناو رێژ  له یكێت بابه شترێپ  هێڕن د م چه ئه یر نووسه  ، كه ئاراوه
م  ئـه یئـارا  نانـهێه  امانـهێڕت ی گـهێج كێموو شـت هـه  لـه اتریـز  كـهی وه هئـ دا، هییـند وهێم پ كان لـه كرداره و پرچـه ارموو كـرد هـه
  وه تـهێب ده ۆڕشـ وا هڕ یك هییـك داخواز وه انیـ  وه تـهێنێم ده كانـدا هییت هیاڵ مهۆك  هۆڕت  ر وا له هه  نهی مپه م كه ئه ۆل گه  كه  هی ته بابه

  نـهی مپـه م كه ئـه  كـه  هیـ نگـهیگر  هڵـم خا ئـه  رچاوه و بـه اریـد  كـهی وه هئـ ت بـهڵ هـه. مـوكراتێد یزبـیح یالتیشـك ته ی نـه ده به وێن
  بـه دایـر بهڕێ ینـدامان ئه ی ربـهۆز وێـن  لـه ماڵ بـه  كراوه ێل یشوازێپ  وه موكراتهێد یزبیح ی نه ده به یندامان ئه ی ربهۆز ن هیال له
  ارهیـد. كردن  شهیر باس و موناق به  ته وتووه كه نه ریگ مه و هه یگشت ی وهێش  به شتاێه  زهڕێ ی گهێج انۆیخ ۆب  كه ێكارۆر ه هه

 شێپـ  كه تێب نه اندایژیپرست  له یو حوقووق ییاسای یكارۆر ه به له یر بهڕێ  یندامان ئه  له ێند هه نگه هڕ  كه  وونهڕئاشكرا و 
  بـه  كه شـهێك كێـرۆج  بـه  كه  ارهیند واد رچه هه. نڕربب ده انۆیخ یس كه تاكه یچوونۆب اوڕ یند وهنا ی تهیكوم ڵی مهۆك  به یاڕ  له

  وه هییــاینڵد  بــه ێبگــرڵ هــه  م پرســه ئــه ۆنگاو بــ هــه یددیــج ی وهێشــ  بــه ێو هــهیب یر بــهڕێر  گــه و ئه  هیــدایر بهڕێ وێــن  لــه یگشــت
ر  سـه له ێتـوان و ده  نـه ده به وێـن  تـهێد یدروسـت و ئوسـوول یك هیـ وهێشـ  بـه  كـهید یكێر نـاو هـه انیـفرانبار  بـه یك هیـ ینـی مپه كه
 ینـدامان ئه  لـه كێشـ به ستاێر ئ هه  كه ێچ دهێو یرچ گه. تێب ر گهیو كار ر ندانهێشو كان راوهێس پهڵ هه  شهێك  رچاو له به یكێش به
  كـردووه دایـند ناوه ی تـهیكوم یكان وه بوونـهۆك  له انۆیخ یكان هییسكور یست دان ده له یترس مه  به انیست ر دوو ال هه هه   یر بهڕێ

 ێنـد هه ینینووسـ  بـه  هۆیـب. موكراتـدانێد یزانۆسـڵد  لـه كڵێـ مـهۆك یشـانۆكێكـار و ت یكردنـ كۆز نـه ڵیو هـه  لـه  هێیم پ و به
  بـه  كه ئامانجـدار پرسـه یك هیـ وهێشـ  بـه كنیر خـه  سـتاوهێئ  ر لـه بـوون هـه نیبـ عیـو واق  وه كگرتنه هی یشانیناون رێژ  ت له بابه
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 سـتاداێئ  لـه  هۆیـب. ن بـه ده یزێـه ێو بـ  وه ر سسـت بوونـه وه بـه  زهێه بـه وایـم ه ن و ئـه بـه ده داڕێـال  بـه انۆیخ یخوازڵد ی وهێش
ــن ســتیویپ ــه خــه نه یكێســان كه  هیی ــ شــانێك شــانیت و ن ناســراو ب ــه هی ۆب ــه  وه كگرتن ــو ده  كــه  وتــه هڕم  و ئ ــه ێانت ــازانج  ب  یق

  كـهید یكێو ئاقـار ره بـه مـوكراتێد یزانۆسـڵد یدێـئوم ،ێكوردسـتان بـ یتـاڵ ژههڕۆ  كورد له ی وه ته هن یخوازیزگارڕ ی وه بزووتنه
  . ێب موكراتێد یزبیدوو ح یكردن ڵقبوو كووڵ به  وه كگرتنه هیك  نه ی كه ئاكامه  ن كه ببه
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ١١: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی کەریم فەرخەپوور  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 !پشتیوانی بزووتنەوەی ئاشتی و دێموکڕاسی کوردستان لە یەکگرتنەوەی بنەماڵەی دێموکڕات
 
 
 
 
 
 
 

 لە پێناو یەکگرتنەوەی بنەماڵەی دێموکرات

 
 :ژاێه ینانێهاوخو

 
 ینگەدۆکـ نـاوێپ ەو ل یتەاریپرسـ رەب سـتەو ه ەیـیوەتەن یریـب یماەبن رەس ەکوردستان ل یموکراسێو د یئاشت ەیوەبزووتن

 ینـێمپەک ەل یریپشـتگ ەو توانـاو زێـه مـووەه ەخوازمان ب ییزگارڕ یباتەخ یکانەنیبنچ یکردن وترەو پت یزیکریەو  یاسیس
وردسـتان و ک یکـەڵخ مـووەه ەویەگـاڕێ مەل رەو ه تێبرەردەد زیئاز یکراتۆمێد ڵەیماەبن ەیوەکگرتنیە ۆب رانەروەپ شتمانین
 کـووەڵب مـوکراتێد ایـنەتەن ەیوەکگـرتنیە ەمێئ نینەێێگەدیاڕ ەکەنێمپەک یزۆسڵد یندامانەو ئ موکراتێد یزەربەس ڵەیماەبن

 ...نیشیکانەڵەمۆک ەیوەکگرتنیە یاریخواز
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

44 
 

 یتـام تریکێتاکوو کوردستان جـار تێبکر شەڵەمۆک ۆکار ب ۆیخ یرکەئ ەل ەنێمپەک وەئ یتنەوەرکەس یدوا نیواداریه ڵدەبڕپ
 تێـب وونتـرڕ انیـئامانج ۆیو ئاسـ شۆخـڵد مـرەن ید،قاسملو و کاک فـواد رزەربەس یدانیهەش یوانڕێڕەو  نییۆاڵپ ڕەیو زوێه
 .ەڵەمۆو ک موکراتێد یزبیح یزێکریەو  یتێکیە یژنێج ەب نەیبک زۆورەن ەییوەتەن یژنێج موومانەبا ه رنەو ۆلەگ
 

 کورد و کوردستان یبژ
 

 یکسانیە - یئاشت - ۆییخەربەس
 

 K.P.D.S.  یاندنەیاگڕ یژوور

 
 کوردستان یموکراسێو د یئاشت ەیوەبزووتن

 
------------------------------------------------------------ 

 
 حدکا= بۆ ئەوەی دێموکراتی نوێ لێک نەترازێتەوە حدک 

 
 
 
 
 
 
 

 هێژا مەنگور

 
 یـان بۆچـون و دیـد کە دەزانـم خـۆمی ئەرکـی بە منـیش دێمـوکرات حیزبـی دو تێکەلبونی خواستی و باس بونی گەرم هوەی بە

 .پێبکەم ئیشارە نوکتەیەک چەند
 
ــۆ ــی ئەوەی ب ــونەوەی هەلەی توش ــانی تێکەلب ــوی دابرانەک ــی پێش ــوکرات حیزب ــنەوە دێم ــتە نەبی ــد پێویس ــالی چەن ــگ خ  گرین

  یان تێکەلبون دوای مەترسیەکانی لە کەم النی یان بکرێ ریشەکەن تێکەلبونەوە پێش هەر کێشەکە و بگیرێ لەبەرچاو
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 .بکرێتەوە کەم دێموکرات دو یەکگرتنی
 

ــاو ؛یەکەم ــتە هەنگ ــبەری پێویس ــی هەردو رێ ــوکراتی حیزب ــی و کوردســتان دێم ــوکراتی حیزب ــتانی دێم ــران، کوردس  بــێ بە ئێ
 لە لیبـوردن داوای دودلـی بی و نەراشکاوا بە و بوێرانە لەمەوبەر سال هەشت لێکترازانی چۆنیەتی و هۆکارەکان بۆ گەرانەوە
 .بکەن سیاسی زیندانیان و شەهیدان بنەمالە هەروەها و دێموکرات ئەندامانی و کادر و کوردستان رۆژهەالتی خەلکی

 
 تەمشــا زیــاد و کەم بــێ حیــزب دو وەک دەبــێ ئێـران کوردســتانی دێمــوکراتی حیزبــی و کوردســتان دێمــوکراتی حیزبـی ؛دوهەم
 لەمەوبەر سـال هەشـت لە بەاڵم هەیە ریشـەیان و رەگ یەک حیزبە دو ئەو لیوەبکرێ، باسیان دا نەکانیدانوستا لە و بکرێن

 یـان پێشـو هاورێیـان و گـرو  و الیەن نەک بکرێ هەلسوکەوت حیزب دو وەک سەربگرێ باشی بە پرۆژەکە ئەوەی بۆ لقن دو
 .شتێکیتر

 
 حیــزبە دو ئیســتا حــال بەهەر... بــاڵ دو یــان لەت، دو تەبــۆ کــردەوە بە لەمەوبەر ســال هەشــت دێمــوکرات حیزبــی ؛سێێێهەم
 وەیـان بوە تەسلیم هاتنەوە، هەربلێن حدکا ئەندامانی لێکترازانێکیتر هەتا ئەوەی بێ،بۆ تێکەلبونەوە ئەوە ناتوانێ کەواتە

 بە زۆریـش و بـێ حیـزب دو یەکگرتنـی یـان حیـزب دو تێکەلبـونی دەکـرێ. بـێ زیاتر تەفرەقەی رێخۆشکەری و بابەتانە لەو
 بچـوک وردەکـاریەکی بە خـۆی نـاوی حیـزبە دو ئەو تێکەلبـونی دوای کـۆنگرەی یەکەم گرتنـی دوای دێموکرات حیزبی قازانجە
 (حدرک) کوردستان رۆژهەالتی دێموکراتخوازەکانی حیزبی. نمەنوە بۆ بگۆرێ

 
 بـۆ چـون پێش و بنێرن حدکا و حدک یتێکەلبون دوای هاوبەشی کۆنگرەی بۆ ئەندام ئەندازە یەک بە حیزب هەردو ؛چوارەم
 نــوێ دێمــوکراتی حیزبــی نــوێی رێبەرایەتــی دەبــێ کــۆنگرە و بــدەن ئیســتعفا تیکرایــی بە حیــزب دو هەر رێبەرایەتــی کــۆنگرە

 .هەلبژێرێت
 

 دەبـێ حیـزب دو هەر تیڤـی بەالمـی نـاون، یەک هەر هەردوکیـان کە رادیـۆ و رۆژنامە حیزبە دو ئەو یەکگرتنی دوای ؛پینجەم
 چـون بکـا وەشان بە دەست تیڤیە دو ئەو خۆلەپۆی لەسەر نوێ دێموکراتی حیزبی بۆ نوێ تیڤیەکی و بکرێ تەختە ەرگایاند

ــارکی و مــۆرک تیشــک و کوردکانــال  و. لیــدەکەوێتەوە خراپــی بەرداشــتی لەداهــاتودا و دەمێنــێ پێــوە هەر دێموکراتیــان دو م
 ئەگەر مـن رای بە نـوێ دێمـوکراتی حیزبـی نیشـانەی ببێـتە و بکرێ سەپێنا نو ئارمێکی حیزبیش دو هەر ئارمی لە هەروەها

 کیشـە دەسـتپێکردنەوەی بـۆ دەبـێ سـەرەتایەک یەکگـرتنەوەیەک یـان تیکەلبـونەوە شـێوە هەر نەگیرێن بەرچاو لە خاالنە ئەو
 .لیکترازانێکیتر خواستی سەرهەلدانی و حیزب ناوخۆیەکانی

 

 ٢١١٥ جانێوێریی ١٣: ڕێکەوتی  -  رۆژهەاڵت تایمزماڵپەڕی : سەرچاوە
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 بۆچی هەموان داوای یەکگرتنەوە و یەکگرتوویی دەکەن، بەاڵم وەدی نایا

 
 
 
 
 
 
 

 سمکۆ بێکەس

 
 بـووەتە یەکگـرتنەوە یەکگرتـوو، بەرەی باسـی کوردسـتاندا رۆژهەاڵتی و ئیران لە سیاسی هێزی بوونی ساڵ دیان درێژایی بە

 ئەو داوای شـــێوەیەک بە و خـــۆیی پێـــوانەی بە حێزبێـــک هەر و دروشـــم انەتەکردویـــ حیزبەکـــان هەمـــوو و گرینـــگ باســـێکی
 و خسـتن دەر خـۆ بـۆ دروشمە ئەمە تەنیا جار زۆر داخەوە بە کە دا حیزبەکەی چوونی بۆ چێوەی چوار لە دەکات یەکگرتوویە

 بەاڵم هێنـان پێـک بەرە و یەکگـرتنەوە و یەکگرتـویی بـۆ ئامـادەیە حیزبەکەیـان کە دەنـوێنن وا کە خەڵـکە فریودانی بۆ یان
 . دەکەن دروست بەرە بوونی ودروست یەکگرتنەوە بۆ کوسپ و پێش نایەنە کە ترن حیزبەکانی و ئەوەهێز

 
 یـان هەڵوەشـاوەتەوە لێک یان بەاڵم کردووە دروست بچوکیان بەرەیەکی هێزێک چەند جارێک چەند دا رابردوو لە چەند هەر

 لە زەربەی گەورەتـــرین هێزەکـــان نەبـــوونی یەکگرتـــوو کە بڵێـــین دەبـــێ داخەوە بە بـــۆیە هەر و نەپێکـــاوە خـــۆیی ئامـــانجی
 دەسـەاڵت رژیمـی خراپتـرین دژی لە بووە بەردەوام شورش کە دەیەی چەند لەم داوە کوردستان رۆژهەاڵتی و ئێران جۆالنەوەی

 نـی قبـوول کەسی کەس کە ئەوەیە یە یەکگرتوویی ئەو نەهاتنی وەدی بۆ گرینگ هەرە کێشەی ئیران، ئیسالمی جمهوری داری
 خـۆبەزل بە دەزانـن وا و دەزانـێ ئـاقڵتر و زاناتروهەقـدارتر و دارتـر دەسـەاڵت بە کەس هەموو لە خۆیی و کەسە هەر و یە

 ئەوەی ترسـی لە پەرەسـتەکان رەگەز فارسە الیەکەوە لە بکەن چارەسەر ئێران و کوردستان رۆژهەاڵتی کێشەی دەتوانن زانین
 یە کەسـایەتی و هێـز ئەو ئیتر بکەن، بەش ئێران خاکی ئەوان قسەی بە رۆژان لە رۆژێک و بێت خواز جیایی دکور مبادا کە

 کە خۆیــان و نــاکەن کــورد بە بــروا یە، نــی وجــودی هەرگیــز تــر ئێرانــی لەوان خۆیــان قەولــی بە کە فارســانەی یە سیاســی
ــووەن دەســەاڵتیان و هێــز ژیانیــان درێژایــی بە و یە نــی خاکیــان بســتێک  بە دەکەن ئێــران خــاکی تەواوی داوای ئیســتا و ەب

  بە متمانەیان جار زۆر تەنانەت کە کوردستانن اڵتی رۆژهه و ئێران خەڵکی یەکەم مەندی زەرەر بەاڵم. کوردستانیشەوە
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 .نامێنێ حیزبەکان
 
 و حکــوومەت نــاو دەســەاڵتدارانی نەدانــی گــوێ و واڵت نــاوخۆیی لە خەڵــک ژیــانی ســەختی و شــورش بــوونەوەی درێــژ بە

 گرینگـی بە هەسـت زیـاتر سیاسـییەکان هێـزە دەبـێ ئیتر ئێران ئاخوندەکانی دەسەاڵتی هێزبوونی بێ و ناوچە ئاڵوگورەکانی
 کـات هەمـوو زۆریـان هەرە بەشـی فارسـەکان چـونکە کوردییەکـان هێـزە تایبەت بە بۆبدەن هەوڵی و بکەن وبەرە یەکگرتنەوە

 کاتیـک تێدایە بوونی جیدی کەم زۆر هەر ئەمەش دیسان بەداخەوە بەاڵم بێت مەرجیکدا و هەڵ هەر لە دەوستنەوە کورد دژی
 رادەگەێــنن هــاوبەش رێکەوتنێکــی کــومەڵە و ئێــران کوردســتانی دێمــۆکراتی حیزبــی وەک سیاســی هێــزی دوو تەنیــا نمــونە بــۆ

 بــۆ خراپــی و بــاش ڵســەنگاندنیهە خــۆیی پێــوانەی بە کەس هەر ئیتــر و دیــکە الیەنــی و حیــزب زۆر رەخــنەی بەر دەکەونە
 ئیسـتا بـوو، یەکگرتوویـان هـاواری خۆیان الیەنانە و کەس ئەو پێشترهەر و دەسەنگێنن هەڵی خۆیانەوە روانگەی لە دادەنێ

 بـۆ حیزبەکانیـان و خۆیـان ئامـادەیی جـار زۆر لەمەش زیـاتر رێکەوتنە، لەو دان ناتورە و ناو کەوتونەتە و خراپە یان پێ
 مەیــدانی دەگــاتە کە داخەوە بە بەاڵم داوە نیشــان مەرج و شــەرت بــێ بە یەک یەکگرتــوویی و کۆبــونەوە و دانیشــتن هەمــوو
 دروشـمیان زۆر کە ئەوەی و دەدزنەوە باسـەکان گرینگـی و ناواخن لە خۆیان جور جوارو بیانووی بە حیزبەو هەر ئیتر کردەوە

 هەر پـاکی نـیەت و راسـتگویی بەراسـتی ئیتـر کە بـۆئەوەی هـیچ، دەبێـتە بـوو تر راست کەس هەموو لە پێ خۆیان و دەدا بۆ
ــزب ــایەتی و حی ــی بە یەک کەس ــکەوێ، دەر باش ــتی لە ب ــاو دا راس ــگ ن ــی گرین ــاوەرۆک یە ن ــرینگە ن ــنە گ ــی دەس بکەی  پێک

ـــوویی ـــان و یەکگرت ـــایی هەم مەرجەدا و هەڵ لەم ئیتـــر یەکگرتنەوەک ـــان قورس ـــیەت هەم و بخەیـــن دەر هێزەکانم  پـــاکی ن
 دەبێــت یەو پــاکی نــیەت کــاتی کــات ئیتــر بێنــین دەســت بە دەرەوە پشــتیوانی هەم و نــاوخۆ پشــتیوانی هەم و انحیزبەکانمــ

ــوان ــزار نشــینی تەراوگە لە ئەگەر راســتی بە هەم ــوون بێ ــاری مەبەســتیان بەراســتی ئەگەر و ب ــی رزگ ــورد گەل ــازادی ک ــۆ وئ  ب
 و حیـزب هەر بـا دێمۆکراتیـک و ئازاد دەسەاڵتیکی کاری رسە هاتنە و ئاخوندی رژیمی دەست لە ئێرانە گەالنی و کوردستانە

ــایەتی و الیەن ــی لە کە یەک کەس ــازادی خەم ــۆڵی دایە ئ ــیمەت ق ــاڵن ه ــدان ئەوە و هەڵم ــا مەی ــرتنەوە ب ــی یەکگ  وبەرەیەک
 و بێـت ئاخونـدەکان رژیمـی روخـانی تەنیـا مەرج و شـەرت بـا جـارێ مەرجێـک و شـەرت هـیچ بـێ بە بـکەن دروسـت یەکگرتوو

 ئێرانێکـی لە بکـات دابەش دەسـەاڵتەکان گەڵ دەنگـی و هێـز قورسـایی ئەندازەی بە دەتوانێ دانوسان و دانیشتن مێزی ردوات
 .فیدرالیدا و دێمۆکراتیک
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 .ئینساف نیە! ۆڕش هەمووی بخرێتە سەر لێکدابڕانئۆباڵی الوازی ش

 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 

 بەشی یەكەم

 
 و لێکــدابران قەیرانــی چارەســەرکردنی بەمەبەســتی هەنگاونــان و واڵت نێوخــۆی لە سیاســی تێکۆشــانی بــووژانەوەی مەســەلەی

 لە دابـڕان، تۆشـی نەکـردن قەبـووڵ یەکتـر و ڕێکخـراوەی مـالنەی مل بەهۆی کە ڕۆژهەاڵت هێزانەی ئەو وەسەریەکكەوتنەوەی
 گـــوایە کە باڵودەکـــرێنەوە دەنگۆیـــانە ئەو بەنێــوە نێـــوە و هـــاتوون تەشـــکیالتی پــلەی تـــانزمترین پـــلە، بەرزتـــرین ئاســتی

 بـدەن خەبـات سـەربەرزکردنەوەی و بەشۆڕش نوێ جۆشوخرۆشێکی و بکەنەوە یەکالی نیوخۆیاندا لە مەسەالنە ئەو هەوڵدەدەن
 .بنێن نوێ هەلومەرجێکی دروستکردنی رەوبە هەنگاو و
 

 و بەیەك بـکەنەوە سـەنگەرەکانیان جـاران وەك پێبـدات، ڕیگایـان دەسەاڵت کورسی خۆشەویستی و مەسەڵەحەت و بێت ئەگەر
 .بخۆنەوە بەرەکەت نانی ڕێبەرانمان گەورەکەی سفرە لەسەر بۆجارێکیتر بەگشتی و لێکدوورکەوتنەوەیەبێ بەو کۆتای

 
 و بێــتەوە لێشــین شــتێکیتری بەوالوە ڕاگەیانــد ڕیکالمــی و قســە چوارچێــوەی لە پێمــوانیە حیــزبیش، کگــرتنەوەییە مەســەلەی

 و نــاکرێ بەوجــۆرە بێگوومــان خەبــات و سیاســەت. بــکەنەیەك حیــزب ســەرلەنوێی وەســەریەککەوتنەوەی بــۆ هەڵوێســتەکانیان
ــزیککەوتنەوەی ئیمکــانی  لە شــۆڕش الوازی و کــزی ئــێمە، ڕۆشــەنبیرانی و اســیسی لە زۆر. "خێراترناکــات ئامانجەکــانی لە ن

 خـاوبوونەوەی هۆکارەکـانی. واڵتـدا بەشـەی لەو انتکوردسـ سیاسـیەکانی هێـزە دابڕانـی بە دەبەسـتنەوە کوردسـتان ڕۆژهەاڵتی
 اندێتەبەرچاویـ مەسـەلەیەن ئەو هەرالیەنێکـی بەداخەوە یەکگـرتنەوە، خەمخۆرانی لە بەشێك بەاڵم زۆرن، گەڵیک بەرخۆدان

 نەگرتـووە بەڕێـزانەی و الیەن ئەو بەردەسـتی کەس سیاسـی، تێکۆشـانی و خەبـات چاالکترکردنەوەی بۆ. پێوەدەخۆن خەمی و
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 وێننـام و کۆبـا لە ئەوەی سەریبخات، و بخات وەڕێی دەتوانێت مرۆڤێک شۆڕش. بەهێزترەوەن شۆڕشی تامەزرۆی و بەتاسە کە
 تەمەنـی و نەکرابـا تیـرۆر قاسملوو دکتۆر کورد گەلی نوێی مێژووی پیاوی گەورە" ئەگەر بێگوومان. ڕوویدا ئەفریقا و هێند و

ــو ــر بــزووتنەوەی نێ ــگە کــوردیش بــایە، درێژت ــانی ڕۆژمێــرە ڕەن ــدبا بەوئاســتە خــۆی مێژوویەک  دژایەتــی نــیە کەس". گەیان
 و خــواردوە گەورەیــانخەمە ئەو بەردەوام سیاســیەکانی و کوردســتان خەڵکــی و بەهێزبکــات سیاســی هەوســەنگی و یەکگرتــووی

 بــۆ هۆکــار زۆرن دیــارە. بێــتەوە لەدایــک رۆژێــک ڕۆژهەاڵت حیزبەکــانی یەکگــرتنەوەی ئەوەی بــۆ بەپەرۆشــەوەن زۆر ئێســتاش
 پێویسـتە ئێسـتادا لە! نـایەن ژمـاردن لە یەکبـوونەوە بـۆ ڕیزدەکـرێنەوە دەلیـل ڕادەیەش بەو هەر و، جیابوونەوە و لێکدابڕان

 یەكترقبـووڵکردن و تەبـای پەیـامی و بکـرێن حیزب یەکگرتنەوەی بۆ پێکردوە دەستیان هەواڵنەی ئەو لەسەر قسەکان هەموو
ـــێوەی بە ـــاری ڕیشـــەی ش ـــەربکرێ ک ـــین و لەس ـــاخۆ بپرس ـــان ئەگەر ئ ـــان جـــاریش ئەو حیزبەک ـــەریەک ڕیزەکانی  و بخەنەوەس

 ناکرێتەوە؟ دنائومێ کورد گەلی و جیانابنەوە لێک بەهۆکاریترەوە دیسان ڕابروو وەک یەکبگرنەوە،
 

ــــان ــــنەی بەرلەوەی و بەپەلە وەســــەریەککەوتنەوەی بێگووم ــــگە بۆبڕەخســــینین، تەواوی زەمی ــــانی ڕەن ــــێ زی  لەوەی زۆرتربی
 ئەو تەوژمــی ژیــر بــخەنە هەڵویســتەکانیان حیزبەکــان کە کاتێکــدایە لە ئەوەش. تەواوبێــت جــوواڵنەوەی گشــتی بەقــازانجی
 و خێردارترنەبێـت ڕەنـگە دێمـۆکرات حیزبـی پێشـووتری یەکگـرتنەوەی لە ردوە،پێکـ دسـتیان یەکڕیزیدا پێناو لە شەپۆالنەی

. نەبـێ یەکبـوونەوەیەدا ئەو پشـتی لە یەکترقبووڵکردن و باش نیەتی ئەگەر. بین درێژخایەن یەکبوونێکی چاوەڕوانی ناکرێ
 ڕێبەرایەتــی حـدکا، گەڵ لە ئـێمە ئەوەی پــاش دیـت، خۆمـان بەچـاوی دێمــۆكرات نێـوحیزبی لە بەکـردەوە ئەوەمـان وەك هەر

 رووبەرووی ئێرانــی کوردســتانی دێمــۆکڕاتی حیزبــی نەبــرد ئەونــدی یەکگــرتنەوەیە ئەو بەداخەوە گــرتەوە، یەکمــان شۆڕشــگێر
 و جیـاوبوونەوە کـات ئەو الیەك هەمـوو و هـات قبـووڵنەکردن یەکتـر و ڕێکخـراوەی قەیرانـی تۆشـی و تـاڵترکرد ئەزموونێکی

 هەمـووکەس. چەکسـازیبدرێ هەوڵـی یەکگترتـوودا حیزبی نێو لە کە دەبینی، لەوەی کاریگەرتر و مووناسب بە بەجیاکردنیان
 شـێوە ئەو سـەر لە گـلەی کەس. دەزانێـت شۆڕشـی بەرەوپێشـچوونی و سـەرکەوتن عـامیلی بەتەنیـا داکاو یەکڕیزی لەسەر قسە

 پرۆسـەی ئەوەی بـۆ بـووە، دروسـت لەسـەر اندەرەوەیـ فشـاری دەگووترێ کە ئێستا. باشە لێکدانەوەیەکی و نیە بیرکردنەوەیە
 لەو پـێش نەچێـت بیرمان لە بەاڵم بدەن، کوردستان خەڵکی بەکۆمەاڵنی موژدەکەی بەئاکامبگەیەن وورتر هەرچی یەکبوونەوە
 بـۆچی بگـرێ، حیـزب لەتبوونی کارەساتی بە پێش حیزب ڕێبەرایەتی کە دەکرا داوا و ئارادابوون لە هەواڵنە ئەو دابڕانەش

 ،بەرهەمـی دڵسـۆزانە هەوڵێکـی کە ئەوەیە هەوێت، دەمان ئێمە ئەوەی. مەسەلەیە ئەو سەر نەخستە سەرنجی کەس کات ئەو
 .بکرێ خەبات تااڵنەی ئەزموونە لەو ئاوای ماڵ هەمیشە بۆ و بێنێ خێرداربەدوایخۆیدا

 
 دەکەن؟ حیزبەکان نێو کیالتیتەش و سیاسی یەکگرتنەوەی نوێنەرایەتی دیسان ئەوانەی کێن بڵێت ئەوە هەیە کەس ئەی
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ــا ــان ئای ــان هــیچ کەســەکان و فیکرەک ــنەی و بەســەرداهاتووە گۆڕانیکی ــان بەیەکەوە زەمی ــی لە کارکردنی  لە یەکگرتــوودا حیزب
 پێکهاناوە؟ خۆیاندا

 
 اڵتـیڕۆژهە لە برد نسکۆ لوتکەی هەتا کوردستانیان خەڵکی شۆڕشی ئەوانەی کێن بپرسێت، بەڕاشکاوی ئەوە هەیە کەس ئایا

 پێچایەوە؟ هۆکارەکانیان لە و کوردستاندا
 

 ڕیزخۆیـان دێمـۆكرات گەورەی بنەمـاڵەی یەکگـرتنەوەی پـاش کە دەستەیەدابداتەوە ئەو بەرووی خۆی دڵی قسەی هەیە کەس
 وەستان؟ نەتەوەیە پڕۆژە ئەو دژی و جیاکردەوە حیزب لە
 

 بەسـەر بەرەکەت خێـرو دەبێـت جـارە ئەو خۆیـان قسـەی ەب و لێـدەدەن یەکگـرتن الفـی ئێستا روخسارەکان لە هێندێک کەچی
 و دڵەکـان کە دەسـەلمێنێت قینەیخـۆی ڕاسـتە بـوونی کاتێـک یەکگرتن. "بەهێزبکەنەوە سیاسی جوواڵنەوەی و ببارێنن حیزبدا

 ".بەرانبەرەکەیان لە تۆڵکردنەوە و تۆڕەی لە پاکبکرێنەوە، بەتەواوی یەکتریدا بەرانبەر لە هەستەکان
 

 ".هەڵدەکەن یەکیش بەبێ نە و هەڵدەکەن پێک" نە: دەڵێت کورد وەك بەڕێزانەن ئەو هەر نبێگووما
 

 و پێـدراوە روونیـان ئاماژەی کەمتر بەشێکیان و زۆرن کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە ڕێکخراوەی ژیانی الوازی هۆکاری و خاڵ دیارە
 ڕۆژهەاڵتـدا هێزەسیاسـیەکانی  جیـابوونەوەی سـەلەیمە لە هەمـووی کـورد، میدیاکارانی کاری ڕۆژەڤی بۆتە کە بابەتەیش ئەو

 شـیعاری نەوەك" دەوێـت، کردەوەمـان ئـێمە گـوتەنی کـورد. جۆشـدراوە بـۆ باشـی بـازارگەرمیەکی ماوەیـدا لەو و کوردکراوەتەوە
 کە دەســتەیەش و گــرۆ  ئەو بەداخەوە". نەکرێــت بەدی تێــدا شۆڕشــی هەســتانەوەی و خۆڕکخســتنەوە جەوهەری کە بــریقەدار

 سـتراتیژی نەبـوونی و بێبەرنـامەی لە و ڕانەگەیاندوە قەیرانە لەو دەربازبوون بۆ روونیان بەرنامەی دەکەن، خەبات ێبەریڕ
ــار ــدا جــۆرە بەو ســاڵێکە چەنــد دا، روون و ژی ــز دەرەکــی الیەنێکــی ئەوەن چــاوەڕوانی و دەخــۆنەوە خــۆل بەدەوریخۆیان  بەهێ

 ئەگەر خــۆ. بکــات ڕزگــار حکــوومەتە ئەو دەســتی لە الیەك هەمــوو و ێشــێتبک ئێرانــدا ڕێژیمــی بە چەمبەڵۆکێــک و پەیــدابێ
 بەسـەر ڕێـک و روودەدات کارەسـات ئەوکات ئامادەنەکردبێت، بۆ خۆیان سیاسیەکان هێزە و بڕوخێت ڕێژیم و رووبدات ئەوەش

 .خۆیاندادەرۆخێت
 

 ئۆبـاڵی" ناکرێـت کە ڕابگەیەننین و وژێنینبر مەسەلەیە ئەو بەڕاشکاوی و بەکین جەوهەری زۆر خاڵێکی باسی ئێستا دەکرێت
 ئاخریـدا دەیەی دوو لەو کە جیـابوونەوانەی ئەو یان" لێکدابڕان سەر بخرێتە هەمووی کوردستان رۆژهەاڵتی لە شۆڕش الوازی
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 خۆیـــان نیشـــتیمان بەشـــەی ئەو هێزەسیاســـیەکانی. ســـەریانتووە بە ڕۆژهەاڵت حیزبەکـــانی رابـــردووی مێـــژووی بەرچـــاوترلە
 قەیــرانە لەو خۆیــان بتــوانن کە شــیاو بەرنــامەی نەبــوونی و سیاســی تێکۆشــانی شــێوەی ســەر لە ئەساســین یاریبەرپرســ

 واڵت ئاڵۆگۆڕەکـانی رووداو رەوتـی لەسـەر شـوێنی دەتوانێـت کاتێـک سیاسی حیزبێکی. تێیکەوتوون حیزبەکان کە دەربازبکەن
 سـەر لە کـار ئەوجـار دروسـتبکات، حیزبەکەیـدا نێوخـۆی ەل سـەرەتا پەیوەنـدی پتەوی و بەهێز ڕایەڵکەیەکی کە دەرکەوێت،
ــێوازی ــوێی ش ــارو ن ــاتی ک ــاتەوە خەب ــک و خۆیبک ــت میکانیزمێ ــدەری کە دابڕێژێ ــاخەی ئەو واڵم ــات قۆن ــێ خەب ــان ئەو. ب  زەم

ــانی بەســەرچوو ــان رۆژهەاڵت حیزبەک ــەر گلەی ــتی لەس ــاری ئاس ــی وش ــی و سیاس ــی نەتەوایەت ــورد گەل ــت، ک ــا هەبێ ــین ئێس  چ
ــــانیوتوێژەگە  و ئــــابووری و سیاســــی مــــافی داوای چاالکــــانەتر و بەرچــــاوروونتر ڕابــــردوو ســــاالنی لە کوردســــتان لیەک

 .گەڵیداهەیە لە خاکی و نەتەوەی کێشەی کورد کە دێنەگۆڕی والتەدا ئەو چوارچێوەی لە کۆمەاڵیەتیەکانیان
 
ــێمە سیاســیەکانی لە زۆر ــبەری بە و ئ ــۆی لە حیزبەکانیشــەوە، ڕێ ــوو ئەو ک ــامپە هەم ــدارو و ی ــانەی دی  گەڵ لە چاوپێکەوتن

 چــاالککردنەوەی و بــووژانەوە شــێوەی ســەر نەخســتۆتە تیشــکی بەروونــی کەســیان ، ئەنجامیانــداوە ڕۆژنەمەکــان و تەلەفزیــۆن
ــاخی ــوێی قۆن ــوو و بەرخــۆدان ن ــک هەم ــان جارێ ــارە وتەکانی ــد دووب ــارە وچەن ــنەوە ب ــان. دەب ــان کە حیزبەک ــبەر بە خۆی  و ڕێ

 ئەمـڕۆدا وەك مێـژووی و گرینـگ سـاتەوەختی لە دەبـوو النـیکەم دەزانـن، کـورد گەلـی ڕزگـاریخوازی واڵنەوەیجو ڕێنیشاندەری
 .گرتبایەوە بەدەستەوە خەباتیان سەربەرزکردنەوەی و بووژانەوە پێشڕەوی

  
 ٢١١٥ جانێوێریی ١٤

 
---- 

 
 "ۆچی؟ سەردەمانێک کەسمان الیەنگری بەیەکەوە کارکردن لە نێو حیزبدا نەبووین، ب" 

 
 بەشی دووهەم

 
 ڕۆژهەاڵتـی سیاسیەکانی هێزە نێوان لە نیشتیمانی و سیاسی یەکریزی و یەکگرتن میحوەری سەر لە هەموویان ئێستا قسەکان
 و کـورد گەلـی بنەمـاڵەی یەکگرتووی لەسەر قسەی کەس و دەکرێن ئیران کوردستان دێمۆکراتی حیزبی بەتایبەت و کوردستان
 .نیە دێمۆکراتدا حیزبی
ــاکرێ بەاڵم ــاری ن ــووی کوردســتان بەشــەی لەو بەرخــۆدان و شــۆڕش کــزی و الوازی هۆک  لێــک و لێکــدابڕان پــاڵ بخــرێتە هەم

 و ئینسـاف بە کە کـوردەوە روناکبیری و سیاسی خەڵکی بەالی ڕاستیدا لە و، حیزبەکان نێو تەشکیالتی و سیاسی جیابوونەوە
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 خۆیـان ئەوانەی. نـابینن جـۆرە بەو مەسـەلەکە کـردوە، ڕیکخراوەیـان انیژیـ ئێسـتای ڕەوشی وردی خوێندنەوەیەکی بێالیەنانە
 هەمــووالیەك بــۆ پەیــامەش ئەو و ڕێکخراوەیــدانین و سیاســی بــاڵوی پرشــو گەڵ لە بــزانن، دۆزەڕەواکەی خەمخــۆری و بەکــورد
ــکرایە و روون ــیش و ئاش ــزان بەدژی بەردەوام ــت لێکتران ــراوە هەڵوێس ــنەوەی بەاڵم. وەرگی ــرایخ بە وێککەوت  لە بەرلەوەی و ێ
 چـاکتر پێشـوتری یەکگرتنەوەکـانی لە ئاکـامەکەی و نابێـت بەرهەمـدار پڕۆسـەیەکی بڕەخسـێت، بۆ زەمینەی بارێکەوە هەموو
 زۆری زیـانی بەدڵنیـایەوە و روویدا هەستیاردا قۆناخێکی لە ئەوجارەیان جیابوونەوەی. دێمۆکرات حیزبی بۆ کەم النی نابێ،

ـــی لە نەتەوەی و سیاســـی بەجـــوواڵنەوەی ـــد کوردســـتان ڕۆژهەاڵت ـــڕۆ. گەیان ـــرتنەوە پرســـی کە ئەم ـــارادایە لە یەکگ  بە و ئ
 سـەر بکەوێـتەوە حیـزب ئەگەر وایە، پێیـان بەفرانبـار ی١ گرۆپـی الیەنگرانـی زۆربەی و دەکرێـت لەسـەر باسـی تێروتەسەلی

 .دێت پێک کوردستان نێوخۆی لە تێکۆشان و گەڕانەوە دەرفەتی و دەڕۆخێت ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی ئیدی یەك،
 

 لە ڕەنــگە حیزبەکــان نێوخــۆی هەلــومەرجی لێکــدانەوەی و سیاســی رووی لە بەاڵم ڕێــزە، جێگــای و جــوان شــتێکی بیــروڕا وەک
 هەتــا و ڕابــردوو درزەکــانی و کەلــێن ســەر بخــرێتە پەنــجە دەبێــت یەکگــرتنەوەدا، پــێش قۆنــاخی لە. نەبێــت خۆیــدا شــوێنی

 حیــزب گەورەی بنەمــاڵەی ئەمــرۆ نــاکرێ بکرێــت، نێوخۆیەکــان کێشــە بنەبــڕی ڕیشــەی و دیــارتر شــێوەیەکی بە ئەوجارەیــان
 بەبــێ. بڕیخســێننینەوە کەوتــنەوە لێکــدوور زەمیــنەی پــوچ و بەبنەمــا بەدەلیلــی دووســبەی یــان ســبەی و ســەریەك بکەوێــتەوە
 و خـۆدی لە ئـاوای ماڵ هەمیشە بۆ و بکات یەکگرتوودا حیزبی نێو لە خۆی بوونی بە هەست الیەك هەموو پێویستە جیاوازی
 نێـو لە خزمـایەتی و دۆسـتایەتی. گۆربکرێن دا سیاسی ژیانی لە روتینیانە مەسەلە ئەو و بکرێ ناوچەگەرای و خۆدی غەیرە
 ئیــدارەکردنی و بەڕێــوەبردن شــێوەی لەســەر پێنەکــرێ کاریــان رابــردوو ســاالنی وەك ئێرانــدا کوردســتانی دێمــۆکراتی حیزبــی

 .پێوەر بکرێتە تەشکیالتی و سیاسی لێهاتوی حیزبی ئەندامانی و الیەك هەموو ۆب حیزبیدا،
 

 وەڕیخسـتبوو گەرمیـان زۆر بـازاڕێکی سـەردەمێک پچـووک، زۆر دەسـتەیەکی کە بیربخـرێتەوە مەسەلەیەش ئەو پێویستە لێرەدا
 ناشــێلگیربوون بەرەو یەتیشــەوەنەتەوا مەســەلەی بــارەی لە و الیــداوە خــۆی ئەســڵی ڕێبــازی لە دێمــۆکڕات حیزبــی گــوایە کە

 بێــت ئەگەر. دیــارە بەحیــزبەوە سیاســی هەژاری کــۆمەاڵیەتیەوە هــاتەی پێــک رووی لە یــان هاویشــتووە بەرەودواوە هەنگــاوی
 دەبێـت بەرویەکیتریشـدا. سـەرهەڵدەدەنەوە قەیرانەکان نابات، زۆر بێگوومان یەکبگرینەوە، فیکرە ئەو و بنەمایە ئەو لەسەر

ــک چ ــا هۆکارێ ــان نیه ــەفیانی" زم ــت،" فەلس ــۆگری دابێ ــوونەوە ه ــک ئەو گەڵ لە یەکب ــاتە پێ ــدەواری ه ــو نەخوێن ــی نێ  حیزب
ــاڵکردنی کــاتی لە و دەوێرێــت پێــی کەس هەمــوو بێگوومــان حیســابی و جــوان قســەی. بــن ئێــران کوردســتان دێمــۆکراتی  روم
 هۆکـاری ڕاسـتە، دەنـا. دەڕازێنێـتەوە پێـی ،هەیە دەربڕینـی نیەتـی کە مەبەسـتەی ئەو بەزەقـی دا پەیوەندیـدار بابەتەکانی

 نێوخـۆی قەیرانـی و لێکـدابڕان مەسـەلەی بێـت، نەگەیشـت خۆی بەمافی سیاسی تیکۆشانی مێژووی درێژای بە کورد کە ئەوەی
 یەکبـوونەوە، پرسـی بە سـەبارەت دێمـۆکڕات حیزبـی تێکۆشـەرانی و الیەنگـران پێویسـتە شتێک هەر لە بەر. بووە ڕێکخراوەی
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 پیـاو. سـۆزداریەوە هەسـتی ژێرکاریگەریەکـانی بکەوێـتە یەکبـوونەوەیە ئەو نەبێـت جـار ئەو و کراوەبێت زۆرتر گوێیان و چاو
 بــۆ زۆرن دەلیلیــان هەموویــان ئێســتا دەمێنێــت، ســوڕ یەكڕیزیــدا مەتحووســەنای و هەڵــدان پێــدا هەمــوو ئەو ڕاســتی لە ســەری

ــرتنەوە ــارکردن و یەكگ ــی لە پێکەوەک ــوو حیزبێک ــزدا، و یەکگرت ــاریکیش، بەاڵم بەهێ ــێچەوانەکەی رۆژگ ــازاردا لە پ ــارەی ب  پ
 .دەکرد

 
ـــاڵەی وەســـەریەککەوتنەوەی دژی کەس ـــووە، دێمـــۆکڕات گەورەی بنەم  الیەنگـــری کەســـمان ســـەردەمانێک بێگوومـــان بەاڵم نەب

 میتـۆدانەی و کـانیزممی ئەو بەڕاسـتی بپرسـن، هەیە مافەیـان ئەو الیەك هەمـوو نەبـووین، حیزبدا نێو لە کارکردن بەیەکەوە
 پــێش دەســتەیەك، پەڕێــنەوەی بــۆ جارەشــیان ئەو خۆنــاکرێ کامــانن؟ یەکبــوونەوە بــۆ رێکــدەکەون لەســەری پەویونــدیەدا لەو

 بەدژی ،"مسـتەفای فـاڵن" و" مـالی فاڵن و" الدەر"فاڵن ناتۆرەی بەناو حیزبی یەکبوونەوەی پاش کۆنگرەی و کۆنفڕانس بەستنی
ــنەوە یەك ــدیەکیتر تۆشــی کوردســتان ەڵکــیخ و ســەنگر بکەوی ــنەوە نائومێ ــبەری. بکەی ــزب الی دوو هەر تەشــکیالتی و ڕێ  حی

 .بێت پێک مەبەستە ئەو بۆ لەبار ڕێوشوێنی و ئاکام بگەنە گرینگ ئەسڵێكی چەند لەسەر سەرەتا دەبێت،
 

 کـۆنگرەی ڕاگەیانـدنی یئاکـام مێـژووی بـۆ الیەك هەمـوو ئەگەر دەکـڕین، دیـاری چـۆن یەکگـرتن بە تایبەت گشتیەکانی هێڵە
 چەنـدە هەر. کـۆنگرەیە ئەو بـۆ دراوە مشـروعیەت و ڕەوای دەنگـی زۆرێنەوە و کەمینە بە بەدڵنیایەوە بگڕێینەوە، حیزب ی١٣
 یەکبوونەوەیـان دەنگـی گـروپە ئەو ئێسـتایش و دروسـتبوو لێکـدابڕان کـارنەکردن، بەیەکەوە و نەکـردن قبووڵ یەکتر هۆی بە

 هەڵسـوڕانی" ڕۆژگارەگەیانـد، بەو حیزبـی تەشـکیالتی و سیاسـی ڕێکخـراوەی هـاتەی پێـک کە ەخۆشیەین ئەو. بەرزکردۆتەوە
 وەك مــرۆ  ڕاســتە".  هەڵیگرتــوون یەکگــرتنەوە بــۆ دیــدار مــایکی شــیرینەوە بەڕەزای ئێســتاش کە پۆلەبــوون، ئەو ئەساســی

 نەبێـت هەندەر نێوخۆی، مەوجودی شەرایەتی ێتدەب ئاخۆ بەاڵم نیە، بەدەر کەموکورتی و هەڵە لە کۆمەاڵیەتی بوونەوەرێکی
 مەبەستە؟ ئەو بۆ
 
 و حیــزب بەدژی زمــان بەزبرتــرین خــۆی وەختــی دەکەون، بەرچــاو حیزبیــدا وەســەریەککەوتنەوەی گرۆپــی نێــو لە کەســانێک 

( فەرمــانی) ســوکانی ئەمــڕۆ بەاڵم و، دەدا بەجۆریــان جــۆر لێــدوانی و دەیاننووســی کوردســتان ڕۆژهەاڵتــی لە کــورد ڕێبەرانــی
 ی١ پـــڕۆژەی الیەنگـــری دۆســـتانی لە هێنـــدێک پرســـیارە، جێگـــای زۆر بـــۆخەڵکێکی. هەڵدەســـوڕێنن بەالیتـــردا ماشـــێنەکیان
 زوواڵل بەرزوو بۆیەکبـــوون دەنگیـــان ئێســـتا و بەریـــانکردوە بەرەو ئەو شـــکیالتیەوە تە رووی لە جارێـــک چەنـــد بەفرانبـــار،
 دێمــۆکڕاتی حیزبــی ســتراتیژی و سیاســەت و ڕێــبەری و حیــزب ســەر لە ســتبووناڕا نــاڕەواو ئەوەی خۆیشــی کــاتی و کــردۆتەوە
 .پاڵپەڕەکانیانکرد و ڕۆژنامە بااڵی و بەژن ئاوێزانی ئێران کوردستانی
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 هەسـت پێویسـتە خەباتـدا ئیسـتای قۆنـاخی لە کـۆمەاڵیەتی و سیاسی گەشەکردووی و مۆدێڕن هێزێکی وەك دێمۆکرات حیزبی
ــژووی یڕەســاڵەت و بەبرپرســیارەتی ــات خــۆی مێ ــاوانەی ئەو و بک ــدا لەو هەنگ ــت، پەیوەندەی ــامی دەیهاوژێ ــدانەوە ئاک  و لێک

 بەراسـتی بەڕێزانەی ئەو. بچێتەوە یەکبوونەوەدا بەڕابردووی ڕەخنەوە، چاوی بە و بێ ورد تەشکیالتی و سیاسی خوێندنەوەی
 هەمـوو نەتەوەی و نیشـتیمانی بەرزی بەهەسـتێکی دبێت دەزانن، دێمۆکرات گەورەکەی ماڵە نێو یەکڕیزی الیەنگری بە خۆیان
 و سیاسـی لێکـدابڕان بەمەبەسـتی حیزبیـان ئیمزاکـۆکردنەوەی هەڵمەتـی کەسـانێک تـادوێنی کە بکـرێن بیر لە مەسەالنە ئەو

 روودانەوەی ئەگەرەکـانی هەمـوو پێشـوو یەکگـرتنەوەی چوونکی. نیشاندەدەن پێچەوانەکەی ئەمڕۆش و ئەنجامدەدا تەشکیالتی
 جیـاواز خەتـی و ئاڕاستە چەند لە بیر و یەکبخرێنەوە ڕیزەکان چەقبەستوو نەگۆڕو ئەقڵیەتی بە ئەگەر وێناکردووینەوە، ۆب
 !!!!نابێت درێژخایەن یەکبوونەوە تەمەنی بەیەکبکرێتەوە، دژ و
 
 ٢١١٥ی جانێوێری ١٩
 

 !١٠کەمینەیەکی تەواو عەیار، بڕیاری لەسەر یەکگرتنەوەی حیزبیدا لە کۆنگرەی 
 

 : بەشی سێهەم

  
 یەکگــرتنەوەی پڕۆســەی بەشــداری جیــاوەزەوە بیــرورای بە ئێــران، کوردســتانی دێمــۆکڕاتی حیزبــی و کــورد دڵســۆزانی  ئەمــڕۆ

 باسـی و دێنەگـۆڕێ بینیەکانیـان، تـێ و سەرن  کۆمەاڵیەتی و سیاسی وشیاری بەوپەری و دەکەن دێمۆكرات گەورەی بنەمالەی
 هەوێنــی و تەبــاوی تـۆوی و دەکــڕێ کەموکورتیەکــان نیشـانی دەســت تێیــدا، یەکبـوونەو بــردوویڕا پەیوەندیــدارەکانی بـابەتە

 لێبـووردن بنەمـای لەسـەر حیزبـی خۆداڕشتنەوەی و چەکسازی الیەنگری و باڵودەکەنەوە مانادار و درێژخایەن یەکبوونەوەیەکی
 بەالیەنگـری خۆیـان کە کورد، شۆڕشگێڕی تنەوەیبزوو دڵسۆزی نیشتیمانپەروەرانی. دەکەن پاکەوە بەدڵێکی وەرگتن، یەکتر و

 خەمخۆریــان ئەوانــیش کە کەســیتر کۆمەڵێــك لە جیــاوازتر و دەزانــن حیــزب تەشــکیالتی و سیاســی یەکگرتــووی قیــنەی ڕاســتە
ـــوە ـــۆ دەربڕێ ـــەر ئەوەی ب ـــای نەخشـــە کارلەس ـــونەوەی ڕێگ ـــۆکڕات یەکب ـــکەن، دێم ـــزانەوە ئەو بەالی و ب ـــگ بەرێ   ئەویە گرین
 نەیەت پێــک بــۆش زەینــی هەلــومەرجی مەســەلەیە بەو تــایبەت گشــتیەکانی هــێلە و تێپەڕینــدرێت پرۆســەکە تبێــ هەرچۆنێـک

 سـەر بخەیـنە پەنـجە پێشـوەخت ئەوجـار دەبێـت پێیـانوایە حیـزب یەکگـرتنەوەی پرۆسـەی بەرچـاوی ڕێژەی بەاڵم. نیە خرا 
 و بکـۆڵینەوە لێکتـرازان هۆکارەکـانی لە و حیزب تەشکیالتی و سیاسی جیابوونەوەی پاش و پێش ڕابرووی درزەکانی و کەلێن
 نێـوان خاڵەنامۆکـانی و قەیران کۆی بەسەر هەوڵبدەین بارەوە لەو بەرچاوروونی و تێگەیشتن ڕێگای لە ڕاستەیەشدا هەرلەو

 بە و هـاتووە حیزبدا بەسەر کە وەزحەی ئەو و ڕێکخراوەی قەیرانی ناخی نێو بە رۆچوون. سەربکەوین دێمۆکڕات الیەنی دوو
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 تـــر شـــێوەیەکی بە تۆڕەکـــان تـــۆراو دڵە ئەمـــڕۆ دێمۆکڕاتـــدا، حیزبـــی نێـــو لە کـــاربەیەکەوەنەکردن و وێکهەڵنەکـــردن هـــۆی
 دادپەروەری بەمەقەسـتی ڕابردوویـان ئیـرادەی پـێچەوانەی بە هەنگاوەکانیـان و بـکەن بـارودۆخەکە کەوی و شـەن هەوڵدەدەن
 و بکـا دژایەتـی دێمـۆکرات گەورەی نێومـاڵی ڕێکخسـتنەوەی دیـالۆگی وتـیر گەڵ لە کەس پێموانیە. ببڕن توڕەی شەپۆلەکانی

ــک ئەگەر ــرو خەڵکانێ ــەرنجەکانیان بی ــارەوە لە س ــۆ وب ــێوەی بە پرۆســەکە ئەوەی ب ــر ش ــانی جێگیرت ــات، میکانیزمەک  دیاریبک
 ببـرێ بەالڕیـدا زبحی یەکگرتنەوەی و دیاڵۆگ ڕەوتی هەوڵبدەن و نەبێ خێریان نیەتی کە والێکبدرێتەوە ناکرێ دەردەبڕن،

 تەشـکیالتی و ئەنجامبـدڕێ روونـانە بەرچـاو و شـەفاف و بەئاشـکرا یەکگـرتنەوەیە ئەو هەوێت دەیان دەستەیە ئەو بەڵکوو و
 و سیاســـی گرینگـــی و گەورە ئەوتـــۆ پڕۆســـەیەکی. بـــێ نێوداپێـــک لە تەوایـــان زەمیـــنەی پەیوەندەیـــدا لەو الیـــان هەردووك

 ڕابـروودا لە. نەڕەخسـێت گونجـاویبۆ و لەبـار زەمینەی و بەدەرخۆنەبکرێتەوە دیزە الیەكهەموو بەرچاوی ناکرێت تەشکیالتی،
ــارەکرا ئەو ــدا و ک ــەرکەوتوونەبووین، تێ ــۆیە س ــت ب ــارێکیتر ناکرێ ــوونێکی ج ــت ئەزم ــواردوو شکەس ــات خ ــتەوە دوپ ــوێ و بێ  گ

ـــاری ـــیوە بەگۆت ـــدرێت هاوش ـــیچ چـــوونکی. ب ـــاقەت لە الیەك ه ـــدا و ت ـــیە، توانای ـــانی لە بەردەوام ن ـــی ژی  بەدوای دا سیاس
 .بڕۆوات لێکدابڕان و یەکگرتنەوە

 
 لە هەوڵـدەدەن بێبنەمـا، و ناڕاسـت قسـەی و تانەوتەشـەر و بەنـاڕەوە یەکبـوونەوەدا، پەردەی پشـتی لە هێندێک بەداخەوە 

  هەڵوێســــتی و جــــۆر بەســــەر پێــــداچوونەوە و ڕەخــــنە چــــاوی بە و دووربــــکەونەوە مەســــەلەکان قیــــنەی ڕاســــتە بــــایەخی
ــان. نەڕۆن وەســەریەكکەوتنەوەدا ــی بێگووم ــتە الیەنگران ــنەی ڕاس ــوونەوەی قی ــاڵی یەکب ــی دووب ــۆکڕات حیزب ــان دێم  وایە، پێی

 یەکگـرتنەوە بە سـەبارەت خۆیـان بیـروڕای و سـەرن  کـراوەی بەچـاو زۆر ئەوجـار حیـزب بەشـی هەردوو تەشکیالتی و ڕێبەری
 دێمـۆکراتی گەورەی بنەمـاڵەی لێکتـرازانەوەی هۆکـاری کە درێژبکرێـت، کێشـانە و قەیـران ئەو هەمـوو بۆ پەنجە و بێنەگۆڕێ

 حیــزب تەشــکیالتی یەك، بەدژی دیســان نەبەرد، زۆری یەکبــوونەوەیە ئەو بــۆ. پێشــوودا یەکگــرتنەوەی بەدوای لــێکەوتەوە
 کـاربۆ ئێسـتا کە گەیانـد ئەمـڕۆ بەمڕۆژگـاری حیزبـی و پێکردەوە دەستی پەراوێزخستن یەکتری زەمینەی و مالنێ مل کەوتەوە

 .دەکرێت وەسەریەککەوتنەوەی
 
 دژبەیەكـدا بەتەواوی ئاڕاسـتەی دوو بەسـەر گیـرا، کە هاوبەشـدا، کـۆنگرەی یەكەم لە هەر حیـزب بزانێت، الیەك هەموو با 

ــوویەوە، دابەش ــۆچی؟ ب ــگە ب ــانەی ئەو ڕن ــری کەس ــرای الیەنگ ــوونەوە خێ ــەلەیەدا ئەو بەدوای دەکەن، یەکب ــووبن مەس  و نەچ
 بەتەواوی یەکگـرتنەوە زەمیـنەی ئێـران، کورسـتانی دێمۆکراتی حیزبی ی١١ کۆنگرەی پاش کە نەکردبێت ڕاستیە بەو تیانهەس
 مێـژووی لە پڕشـەنگداری و سیاسـی رابردوویەکـی و بزانێـت دۆزەڕەواکەی خەمخـۆری و کـورد بە خـۆی کەسـێک. نەهاتبوو پێک

 بـۆ هەوڵـدانە هەمـووان، گەورەی خەمـی و هاوشـێوە گۆتـاری لە دەبێـت بەدەر بەڵنیـایەوە تۆمارکردبێت، حیزبدا، نێو سیاسی
 قســـەیەکی کەســـێک ئەگەر. کوردســـتاندا ڕۆژهەاڵتـــی لە تێکۆشـــان و خەبـــات ســـەنگری بەهێزکـــردنەوەی و بەیەك بـــوونەوە
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 وتــیر ئاکامەکــانی و گرینگــی لەســەر جەخــت و ئەوەبکــات ئــارووزی و بکــا هەڵیــانکردوە شــەپۆالنەی ئەو رەوتــی پــێچەوانەی
 ڕابـروودا لە ئەوانەی ئەی سەیربکرێت، دوژمن هاوبیری و بەنەیار دێمۆکڕاتدابکا، حیزبی نێوان لە تەبای و سیاسی دیالۆگی

 نێـو دەکەونە دەگـڕت، قاسملوو دکتۆر گەل ناوداری ڕێبەری و حیزب ڕابردووی لە نیشانەیان دەستیان، چەکی ژەنگاویترین بە
 وتـاری و دەدوێـن ڕاسـتی لە دوور زبـرو بەزمـانی یەکبـوونەوەدا، گۆتـاری پشـتی لە زانەیبەرێـ ئەو لێکـدانەوەی و پێوەر کام

 .هەڵدەوەرێت هەگبیان لە ئاگرین
 

 و سیاسـی هەنگـاوە پێشبینی درێژخایەنانە و بکا گەلەکەی بۆ نیشتیمانپەوەری و دڵسۆزی بە هەستی تۆزقاڵێک ئەگەر مرۆ 
 گرفتـانە ئەو هەمـوو لەسـەر بـاس گشـتی شـێوەی بە دەبێـت بکـا، یەکگرتـوو یدێمـۆکڕات و دێمۆکرات حیزبی کۆمەاڵیەتیەکانی

ــۆ بکرێــت،  بە دەبێــت، یەکبــوونەوەیە ئەو. نەبــات لێکترازانێکیتــر بەرەو حیــزب درزەکــانیەوە ژێــر لە داهــاتوودا لە ئەوەی ب
 لە ئەوەی. بکــا ەیەکگــرتنەو نــوێنەرایەتی بچــووک زۆر کەمــایەتی جــارەیش ئەو نــاکرێ و بێــت الیەك هەمــوو قەنــاحەتی

 ئەوکـات عەیاربوو، تەواو کەمینەیەکی بەڵکوو نەبوو، زۆرینە بێگوومان حیزبیدا، یەکگرتنەوەی لەسەر بڕیاری ی١١ کۆنگرەی
 لەمێـژووی مەسـەلەیە ئەو نابێـت بـۆیە. کەمبـوون زۆر یەکبـوونەوە الیەنگرانـی شارسـتانەکاندا کومیتەی و مەڵبەند ئاستی لە

 .ێتەوەدووبارەب یەکبوونەوەدا
 

 ٢١١٥ جانێوێریی ٢٧: ڕێکەوتی  -گیارەنگ  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 دێمۆکڕاتەکان چۆن تووشی لێکترازانێکی دیکە نابنەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مینی زا ئه ڕه

 
 گـوڕو هێزیان و وزە گردکردنەوەی خۆخەماڵندن، خۆهاتنەوە، وه ،ەکان"دێمۆکرات"پێکەوەلکانی هەڵپەسێراو، و هەستیار پرسی
ــی ــورد ڕزگــاریخوازی نیوەگیــانی بزاوتــی بە دەرهەســت تین  یەکبوونەوەیــان بــابەتی. دەبەخشــێ کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە ک

 .دەرواندرێ لێی ئەرێنی واقعێکی وەک هەنووکە
 

 خسـتبێتە روونەی رێرەوە ئەو و گەیشتبێ خۆی ئەنجامی بە و الکەوتبێ هیوابەخش هاوخەباتی لەمپەرو بەرگرەکانی وێدەچێ
ــەرەڕای کە بەردەم ــایەک س ــی کۆگ ــی گیروگرفت ــکیالتی - تکنیک ــایکۆلۆژیکی و تەش ــاراکتێرە س ــوێندارە ک ــێکەوە ش  نەحــاواو، پ

 رەنگـاڵە قەیرانی خاوەن و هەڵسوراو،لێکدابراو جیا بە رێکخستنی دوو هەمدیسان وورابرد وێکهەڵنەکردووەکانی و پێکناکۆک
 .بکەنەوە چاالک دا" یەک" حیزبێکی پەرژینی لە
 

ـــی و دێمـــۆکرات شـــپرزەیی ـــری قەیران ـــوونەوەی بە داوێنگی ـــد هەر یەکب  لە روو و ســـەرهەڵدان ئاقـــاری بەرەو دەتـــوانێ چەن
 کـورد بـزوتنەوەی بەرژەوەندی لە سیاسی هێزوهاوسەنگی بااڵنسی کەم النی و اوێب توندوتۆڵ ترهەنگاوی ئەرێنی قۆناخێکی
 ئەو بــێ،بەاڵم دایــک لە ســەربزێو کیــانی گیــانێکی یــان بــدرێ تــیفە تیــف نەتەوەیــی وخولیــایەکی ســەردابێ بە گۆرانکــاری
 .هەڵدەگرێ رەخنەگریش دیسکۆرسی و شرۆڤە یەکبوونەوە

 
 و کۆرییەکـان و کەم سـەر نەخـرێتە ئەنگوسـت تـا بـێ رەخنە لە بەتاڵ ناتوانێ ۆکراتدێم باڵی دوو یەکگرتنەوەی هۆ زۆر بە

 هــاوچەرخی مێــژووی بارسـتایی بە ئەوەیە دڵەراوكــێ. بـین دڵخــۆش هەڵوێســتە بەو نـاتوانین نەکــرێ دیـاری گونجــاو رێکـاری
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 کــردووەتەوە کـاڵتر حیزبــی یهەڵسـوران ئــاراوەو هـاتووەتە هێـز بە لێکــدابرانێکی هێـز بــێ پێکەوەلکـانێکی هەر دوای حیـزب
 بـێ و یەکگرتـوو دێمـۆکراتی حیزبـی و دڵخـواز و ئەرێنـی ئەنجـامی چـی کە کراوەتەوە تر پێکەوەلکانێکی لە باس دواجاریش

 !رێکنەخراوەتەوە هەر الوەکی قەیرانی لە بەری
 
 ئەمجــارە دێمــۆکرات ێبەرانــیر: دەکەن پرســیار دا پەیوەنــدییە لەو کەیفخۆشــیان گەڵ لە کــورد دۆزی خەمهەڵگرانــی مشــورو بە

 شەخسـییەکانیان ئەنگیزە سەر بە توانیان ئەگەر بێنن؟ دەسەاڵتخوازییەکانیان و ناسیاسی تاکی، ملمالنە بە کۆتایی دەتوانن
 سەرەکییەکانی مکانیزمە کە ؟ دەکەن کانالیزە چۆن کردەوەییان بە پرۆژەی ئامان  کردە نیشتمانیان بەرژەوەندی و بن زاڵ دا

 و تەشــکیالتی قەیــرانە ســەر بە چــون راســتی بە دەکەنەوە؟ پێناســە چــۆن ئــاکتیڤتر کــاری دۆزیــیەوە بەرخۆدانیــان و خەبــات
 چـۆن خـۆی عەمەلـی کـاری حیـزب ئاشـکرای تەشـکیالتی بریـارواتە هەرمی و بنەرەتی کەرتی دەدەن؟ باز دا سەلیقەییەکانیان

 جناحبــــازی، ســــەرقاڵی پاڵــــداتەوەو دا کەمــــپ لە رهە تەمــــایە بە حیــــزب ئاشــــکرای تەشــــکیالتی دەکــــاتەوە؟ تئــــۆریزە
 بێ؟... و گەری،خۆگەری گەرەک شاروالدێو ناوچەگەری، باندپەرەستی،

 
 ویشـک نەزمە لە قوتـارکردن خـۆ و نشـینی کەمـپ لە وازهێنـان دێمـۆکرات حیزبـی کێشـەکانی زۆری بەشـێکی چارەسـەری کلیلی
 گشـتی سـکرتێری کە کوردسـتانە،بابەتێک باشـوری لە حیـزب گاکـانیبارە بەرێـوەبەری خـۆ ئیدارەی کۆرییەکانی و کەم وپرلە
 .داوە کوردستان رۆژهەاڵتی بۆ خەباتەی ئەو گواستنەوەی بریاری و پێداوە ئاماژەی دێمۆکرات حیزبی

 
 کە دەکـا قەیرانـانە ئەو زۆری بەشێکی لە ماڵئاوایی و نابێتەوە دیکە لێکترازانێکی تووشی دێمۆکرات دا ئەوتۆ ئەگەرێکی لە

 .کردووە کرمۆل دێمۆکراتی گیانی
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 دێمۆکڕاتەکان؛ یەکگرتنەوە یان تێکەڵبوونەوە؟

 
 
 
 
 
 

 نی قادری ره قه

 
 کـار بە دەسـتیان ،"دێمـوکرات یەکگـرتنەوەی بۆ بەڵێ" دروشمی بە دیموکرات باڵی دوو ئەندامانی و کادر هەرەوەزی ماوەیەکە

 بـۆ پرسـەکەیاندا و داواکـاری سـەر بە زۆر هەستیاری کە ئەوەیە یەکەم بەرچاوە، کەمپینەدا لەو خاڵ دوو. کردووە چاالکی و
 تەنـانەت یـان گـۆڕێ، نـاهێنێتە جـددی خـاڵێکی و بـاس هـیچ کە ئەوەی بەپێـی کەمپینە ئەو دووەمیش،. زاڵە "یەکگرتنەوە"

 لە تەنیـا کەمپیـنە ئەو. گـۆڕێ دێنـنە باسـەکە پێویسـتیی وەکـو تەنیا دەردەبڕن، خۆیان ڕای بوارەدا لەو کە لەوانەی بەشێک
 .یان"یەکگرتنەوە" بۆ رات،دیموک باڵی هەر سەرکردایەتیی سەر بۆ دەچێت گوشار گرووپێکی

 
ــۆ و" یەکگــرتنەوە" لە بەر. بگرێــت ســەر" یەکگــرتنەوە" دروشــم، و هەســتیاری بە کە گرینگتــرە لەوە پرســەکە مــن، ڕای بە  ب

 دوای ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حزبـی چـونکە بدرێتەوە، پرسیارێک چەند واڵمی پێویستە ،"یەکگرتنەوە" باسی دەسپێکی
 حزبـی) و( ئیـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حزبـی) دوو هەر ماوەبەسـەرچووەی و کالسـیک سـاختارە بەم جیـابوونەوە، جـار سێ

 .ناگرێت متمانە جێی داهاتوویەکی بەرگەی ،(کوردستان دیموکراتی
 

 و سیاسـی یەکیەتیـی پاراسـتنی" نـاوی ژێـر لە و، نادات سیاسی و فکری گرووپی بە دەرفەت حیزب دوو هەر ناوخۆی پێڕەوی
 . بکەنەوە کپ حیزبانەدا ئەو ناو لە" کەمینە" دیکە دەنگەکانی هەیە بۆیان یان زۆرە، ئەوە ئەگەری ،"حیزب التییتەشکی

 
 :هاتووە پازدەهەمدا کۆنگرەی( ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی) نێوخۆی پێڕەوی و بەرنامە لە
 
 حیزب ئەندامی ئەرکەکانی: چوارەم ماددەی* 
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 .بدات هەوڵ حیزب، تەشکیالتیی و سیاسیی یەکیەتیی گەشەپێدانی و پاراستن بۆ تواناوە هەموو بە -
 :هاتووە پازدەیەمدا کۆنگرەی( کوردستان دێـموکڕاتی حزبی) نێوخۆی پێڕەوی بەرنامەو لە
 
 حیزب ئەندامی ئەرکەکانی: حەوت ماددەی* 
 .بدا هەوڵ حیزب تەشکیالتیی و سیاسی یەکیەتیی پاراستنی بۆ -
 

 هەر کە الســتیکییە، کەرەســەیەکی و دەســتەواژە یە،"سیاســی یەکیەتیــی" ئەو چیــیە؟" سیاســی یەکیەتیــی" کە ە،ئەوەی پرســیار
 .دەداتەوە لێکی خۆی حەزی گوێرەی بە دەستەیەک و کەس

 
 ڕەوتە ئەو ئەگەر بکـات؟ چـی دەبـێ نەبێـت، سیاسـیدا بڕیـارێکی لەگەل حیـزب نـاو لە ی"%٤٥" یان" %٤١" گرووپێکی ئەگەر
 پاراسـتنی" ئەگەری بـۆ یـان بێـت؟ بێدەنگ هەر دەبێ" سیاسی یەکیەتیی پاراستنی" ناوی بە ئایا چییە؟ چار ەبێت،ه درێژەی

 ئەگەر بکـات؟ بـۆ پروپاگەندەشـی حیزبـی ئەرکێکـی وەکـو دەبێ ئایا نییە، بڕیارەکە بە بڕوایەکی هیچ کە" سیاسی یەکیەتیی
 . دیکەیە جیابوونەوەیەکی ئەویش ێت،دەب دەمدا لەبەر دیکەی ڕێگەیەکی نەکات، ئەوە کەمینە

 
 دوو ئەو نــاو لە کەمیــنەش دەمکــوتکردنی دەوری دەتوانێــت" سیاســی یەکیەتیــی پاراســتنی" کە ئەوەیە، دیــکەش ئەگەرێکــی
 .سەلماندووە ئەمەی حیزبانەدا، چەشنە ئەو ناو لە ڕابردوو ئەزموونی. بگێڕێت حیزبەدا

 
ــێکە ئەمە ــە لە یەک ــاختارییەکانی کێش ــی س ــوکرات، حزب ــتە کە دیم ــرتنەوە، لە بەر پێویس ــەرێکی دووال هەر یەکگ ــۆ چارەس  ب

 .بدۆزنەوە
 

 هەنگـاو یەکەمـین لە هەر. بکـرێن چارەسەر" یەکگرتنەوە" لە بەر پێویستە ئەویش کە هەن، ڕۆژ پرسی هەندێک لەمەش جیا
 ناسـینی ڕەسـمی بە ئەویـش بکرێـت، ەلێـو باسـی ئاشـکرا بە و بـدرێتەوە پرسـیارە ئەو واڵمی پێویستە کارەکەدا، دەستپێکی و

 دیمــوکراتی حزبــی و ئێــران کوردســتانی دیمــوکراتی حزبــی دوو کە دەکــات، پــێ دەســت لەوەوە ناســینیش ڕەســمی بە. یەکتــرە
 . هەن کوردستان

 
 گرووپـی دوو حـزبە، دوو ئەو کە بناسـن، ڕەسـمی بە یەکتـر بەناو حزب، دوو هەر دەبێ ئەوە یەکگرتنەوەیە، مەبەست ئەگەر

  ناو" پێشوو هاوڕێیانی" بە یەکتر ال دووک هەر دیارە، ئێستا تا کە ئەوەی. سەرەکییە مەرجی ئەمە. سەربەخۆن و یاوازج
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 !دەبەن
 

 حـزب کـام بە تـێکەڵ و هەڵدەوەشـێنێتەوە خـۆی حـزب کـام کە گـۆڕێ، دێـتە پرسـیارە ئەو تێکەڵبـوونەوەیە، پرسەکە ئەگەر
ــــوو، یەکگــــرتنەوە ،(شۆڕشــــگیڕ ڕێبەرایەتیــــی) ئێــــران نیکوردســــتا دیمــــوکراتی حزبــــی ئەزمــــوونی دەبێــــت؟  بەڵکــــوو نەب

 . بووەوە ئێران کوردستانی دیموکراتی حزبی بە تێکەڵ کە بوو، حزبە ئەو هەڵوەشاندنەوەی
 
 دەکرێـت چارەسەر چۆن ئەمە ئێرانە، پاشکۆی بێ ئەویتریان پێوەیە، ی(ئێران) پاشکۆی یەکێکیان دیموکراتدا، حزبی دوو لە
 دەشکێتەوە؟ الدا بەکام و
 
  ! رگیراوه وه قادری نی ره قه یسبووكی فه ی ڕه الپه  له
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 .دێموکراتەکان و قەیرانی یەکگرتنەوە
 
 
 
 
 
 
 

  شید قازی ڕه

 
 دێمـــوکراتی حیزبـــی تەمەنـــی ســـاڵەی ٦٩ مـــاوەی لە کوردســـتان دێمـــوکراتی حیزبـــی نێـــو قەیرانـــی ســـەرەکییەکانی هۆکـــارە

 خستووە، وەلەرزین حیزبیان پەیکەری بومەلەرزەیەک وەک نشێو و هەوراز و قەیران چەندین ئێستا تا کوردستاندا
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 و لێکـدابڕان بەرەو حیزبیـان ریزەکـانی یەکێتـی و هێناوە خۆیاناندا دوایی بە گەورەیان خەسارێکی دانەیان ٤ ئاکامدا لە کە
 بەپـێچەوانە. نەبـوون سیاسـی و فکـری کێشـەی سـەر لە کـام هـیچ ٤ کۆنگرەی لە جگە ئینشعابانە ئەم. بردووە باڵوی و پڕش
 کەمیـنە مـافی پێشـێلکردنی. بووە یەکتر دەگەڵ ئۆرگانەکان نیکارکرد شێوازی و تەشکیالتی و نێوخۆیی کێشەی هەموویان هەر
ــکەچ هەمانکاتــدا لە و ــۆ کەمیــنە نەبــوونی مل ــاری ب ــانەدا ئەم خوڵقانــدنی هۆکــاری لە کەمیــان دەســتی زۆریــنەدا بڕی  قەیران

 سـووننەتی زیشـێوا بـۆ پەنایـان زیـاتر تێکۆشـانیدا و خەبات لە الیەنەوە هەردووک بە کوردستان دێموکراتی حیزبی. نەبووە
 زۆری بەشـێکی کردنـی کـۆنترۆڵ و ئێـران گەالنـی شۆرشـی سـەرکەوتنی سـەرەتای لە هەر بەداخەوە دێمـوکرات حیزبـی. بردووە
 درێژخـایەن خەبـاتێکی بـۆ خـۆی خەڵکـی کـۆمەاڵنی بەریـنەی مەعـنەوی و مـادی توانـا و هێـز لەم نەیتـوانی کوردستان خاکی
 .بکات ئامادە

 
 کۆمـاری دەگەڵ شـەڕ بەربەرەکـانی بـۆ خوێنـاوی و دژوار و ئاشـکرا خەبـاتێکی بـۆ زیـاتر تواناکانی و هێز هەموو بەپێچەوانە

 و الوازی دیـکەی سـەرەکی هۆکـاریکی شـەڕە ئەم درێژەدانـی سـەر لە بـون سـوور و نێوخـۆ شـەری. کـرد تەرخـان ئێران ئیسالمی
 نیوەوەخــت و تەواووەخــت حیــزب کە ســاڵەی ەد نیزیــک زەمــانییەی مەودا لەو کاتــدا، هەمــان لە. بــوو جــواڵنەوە پاشەکشــەی

 و کـردن نەهـادینە بـۆ خەبـات دیـکەی فاکتەرەکـانی لە نەیتـوانی دەکـرد، واڵت خـۆی نێـو لە سـەختی جوواڵنەوەیەکی رێبەری
 هەنگـاو بە هەنگـاو و سـاڵ بە سـاڵ و کـات بە کـات پـێچەوانە بە. وەربگـرێ کەڵـک واڵتـدا نێوخۆی لە شۆرش کردنی نهێنی
 بە سـەرەنجام تـا و رانەوەستا بەوانەش حیزب. دەنا هەنگاوی سنوورەکان دیوی ئەم بۆ شۆرش گوازتنەوەی و شەپاشەک بەرەو

 و هەرکـات لە زیـاتر و خۆیـدا ریشـەی لە تیشـەی پێدەشتەکان، بۆ داکشان و قەندیل چیای بەتایبەتی و چیاکان چۆلکردنی
 جوغرافیـایی هەڵکەوتەی و دوژمن و دۆست هێرشی و ەمپەکانک لە پێشمەرگە مانەوەی. کرد الواز خۆیی خۆی دەستی بە سات

 قەیرانەکـانی لەسـەریەک هەموویـان باشـوور، کـوردی دەسـکەوتەکانی پاراسـتنی پێنـاو لە ڕۆژهەاڵت جواڵنەوەی فیداکردنی و
 کە ١٣ رەیکـۆنگ لە دیـکەش جـارێکی بۆ حیزبەی ئەم نەهایەتدا لە. پێدا پەرە زیاتر نێوحیزبیان تەشکیالتی و رێکخراوەیی

 .کردەوە لێکترازان توشی دیکە جارێکی گرتبۆوە، یەکیی دە کۆنگرەی لە دڵسۆزان و دۆستان زەحمەتی و حەول بە
 

 :هۆکارەکانی دەرەکی و نێوخۆی یەکگرتنەوەی حدکا و حدکا ێ رێبەرایەتی شۆرشگێر

 
 لە کـورد پەنـابەرانی و ئەنـدامان ۆریتێـر و شـەرەفکەندی سـادق. د و قاسـملو. د واتە حـدکا، سـەرکردەی دوو بوونی شەهید
 و ش.ر - حـــدکا الیەنـــی دارایــی و مـــاڵی الوازی و رادیۆکانیــان دەنگـــی کپکردنـــی و هەرێــم حکـــومەتی ســەری ســـایەی ژێــر

ــەکبارانی ــانی مووش ــە ئەم بنکەک ــەیدە، لە بەش ــی هەردووک قەاڵس ــاتر الوازی بەرەو رۆژ بە رۆژ الیەن ــرد زی ــک بە. دەب  جۆرێ
ــت ــایی و برس ــوونل توان ــت ئەم. ێبریب ــۆیی زۆرەی و زەخ ــی، و نێوخ ــایبەتی دەرەک ــانی بەت ــاری زەختەک ــالمی کۆم  مەر لە ئیس
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ــتنی ــادر کوش ــزب م   و ک ــوونی و حی ــیەت نەب ــی و الیەک لە ئەمن ــۆزانی هەوڵ ــورد دڵس ــوان لە و ک ــر هەم ــت گرینگت  بە هەس
 لە بەرپرسـایەتی لێـوەرگرتنەوەی و بـونەوەتێکەڵ بـۆ ئەوان یەکـدەنگی و شۆرشـگێر رێبەرایەتـی ــ حـدکا الیەنی بەرپرسیاری

 لە حــدکا ریزەکــانی تێبکۆشــن کە گەیانــد ئاکــامە بەو الیەنــی هەردووک دیــکە هۆکــاری زۆر و تێکەڵبــونەوە کــاتی لە خۆیــان
 .بەرنەوە یەکێتی و تەبایی بەرەو دە کۆنگرەی

 
 :دا١٣هۆکارەکانی ئینشعابی حدکا لە کۆنگرەی 

 
 دژایەتـی و گەورەیە پرۆسـە ئەم گرتنـی کەم ودەستی کێشەکان ریشەیی چارەسەرنەکردنی ۆیه بە حیزب، تێکەڵبوونەوەی بە

 سەرپەرەســتی بە الیەن دوو مـاوەدا لەم. هەبـوو درێژەیـان هەروا زۆر و کەم قەیرانەکـان ١٢ و ١١ کـۆنگرەی کەمیـنەی الیەنـی
ــاک و مامۆســتا ــۆ هیجــری مســتەفا ک ــان مســۆگەرکردنی ب ــۆنگرەی لە دەنگەکانی ــانیە ئەم. ێدەکۆشــانت ١٣ ک ــدەی بەربەرەک  هێن
ــاردەی ــەردەمیانە دی ــای و ناس ــۆ نایاس ــنە ب ــدانی وێ ــاوچەگەرایی، پەرەپێ ــن ن ــاڵگرتنی ب ــاتر، ب ــانی زی ــکیالت پێکهێن  و تەش

 کە گەیانـد ئاکـامە بەو ١٢ کـۆنگرەی لە حیزبـی کە هێنـا خۆیـدا دوایـی بە کەمیـنەوە الیەن لە ژێرەکی و هاوتا سازماندەهی
 ئەم ئاشــکرابوونی وێــرای بەاڵم. بکــرێ دەر حیــزب لە حەتــا و دەدرێ ســەزا تونــدی بە بــدات حەول بانــدبازی بــۆ کەس هەر

 پـاش هەمانکاتـدا لە. نەدرا سـەزا کەس واڵمـدەر و گونجـاو سـانتارلیزمێکی و هێـز بە ئیـرادەی نەبـونی بەهۆی بازیە دەستە
 کەسـانی و لێخـران بەرپرسـایەتیەکانیان و پۆست لە امۆستام الیەنگری ئەندامانی و کادر زۆربەی خێرا کۆنگرە، سەرکەوتنی
 خسـتە بەربەسـتیان دابـوو توانایـان لە جێگـایەی ئەو تـا مامۆسـتاش الیەنـی هەربـۆیە. کـران جێگیـر مسـتەفا کاک الیەنگری
 خرینئــا لە مێهــرپەروەر بابــاعەلی کــاک بەریــز بەشــداری بە ســەرنجام تــا حیــزب پلۆنۆمەکــانی و کۆبــوونەوە و کــۆڕ بەردەم

 .دی هاتە بەکردەوە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی دوولەتبوونی مۆرکی پلۆنۆمدا
 

 :وەزعی ئێستای دێموکراتەکان و کوردستان

 
 حیزبـی پـێچەوانە بە. بـخەن پەراوێـز لە یەکتـر نەیـانتوانی هیچکامیـان دێموکراتەکانـدا جیابوونەوەی ساڵ هەشت ماوەی لە

 هێزەکـانی وەک کوردسـتان هەێمـی لە چ و واڵت نێوخـۆی لە چ و واڵت دەرەوەی لە چ توانی داماوە لەو کوردستان دێموکراتی
 .بکات قایم خۆی پیی جێ و بناسری ئەرێنی بە کوردی دیکەی

 
 گەورە شـەیتانی سـەرەکی دوژمنـی ئێسـتا ئێـران. ئـاراوە هـاتۆتە نێوخۆی و نێونەتەوەی رادەی لە زۆر ئاڵوگورێکی ماوەدا لەو
 . ناوچەکەدا لە ئەمریکا سیاسەتەکانی جێبەجێکردنی سەرەکی مۆرەی بۆتە ئێران ردەوەک بە و نییە
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 بە ئیسـالحتەڵەبیش الیەنـی و ئوسـولگەرا تونـدرەوی و خـواز پـاوان باڵی نێوان لە یەکالکەرەوە ێیشەی واڵتیشدا نێوخۆی لە
 چـۆتە کۆنفێـدراتیو نیزیـک تـا لەهەرێمیش و بینیوە خۆوە بە باشی پێشکەوتنی کورد کێشەی تورکیە لە. ئارادایە لە توندی
 لەم کوردســتان پێشــمەرگەی هێــزی بــوونی و کۆبــانی شــەروانانی فیــداکاریەکانی تــایبەتی بە ســوریەش کانتۆنەکــانی و پــێش

 .گۆریوە تەوای بە ناوچەکەدا لە نێونەتەوەی موعادالتی ناوچەیە
 

 کاریگەرتریـان نەقشـی و رۆڵ بـۆوەی هاوچەشـنە، خەبـاتی شـێوازی و هـاوبەش مێژووی بە دێموکرات دوو بوونی لەوەش جگە
 زۆرتـر هەرچـی الزمە ببەخشنەوە، کورد جواڵنەوەی بە زیاتر گڕوتینێکی و هەبێ ناوچەکەدا و ناوخۆیی رووداوەکانی سەر لە

 .هەنگاوبنێن بەشە لەم کورد ماڵی و خۆیان ماڵی رێکخستنی بەرەو
 

 تواناو درێژ خایەنمان هەبی؟چ بکەین بۆوەی یەکگرتنەوەیەکی بەهێز و بە
 

 .تێکۆشانیان و خەبات مێژووی لە رێزگرتن و ئەرێنی شێوەی بە الیەن هەردووک ناسینی یەکتر بە -١
 هاوپەیمـان و دۆسـت واڵتانی و هەرێم گشتیەکانی راگەیەنە بەشداری بە تەلەویزیۆنی راستەوخۆی وتووێژێکی پێکهێنانی -٢
 .نەچوون داواکاریەکانیان پێشوازی بە کە فەرانسە واڵتی و کورد خەڵکی لە لێبوردن داوای و
 بە هــاوبەش گــۆنگرەیەکی و کــۆنفرانس پێکێینــانی. واڵت دەرەوەی لە الیەنگــران و ئەنــدامان بــۆ کۆبــونەوە و کــۆر گرتنــی -٣

 .ناوەندی کۆمیتەی ئەندامانی بەرپرسایەتی لە دوور
 ســەزادانی. کەمیــنە الیەنــی بەتــایبەتی حیــزب ئەنــدامی مافەکــانی لەبەرچــاوگرتنی بە بەهێــز ســانترالیزمێکی پێکهێنـانی -٤

 .ناوچەگەرایی هۆکارەکانی و ئاسەوار سرینەوەی. دەکەن کەوت و هەڵس بریارات دژی کە ئەوانەی هەموو
 .الیەنێک نەک بێ حیزب هەموو سکرتێری کە سەربەخۆ و بوێر و ئازا سکرتێرێکی هەلبژاردنی -٥
 ســاڵەی هەشــت ئەم تــایبەتی بە نەتەوەیــی بەرژەوەنــدی بەلەبەرچــاوگرتنی حیــزب رابردوویــی مێــژووی لە خەسارناســێک -٦

 .بکەن دوایان
 

 لە کـورد جـواڵنەوەی بەرێوەبردنی بۆ هەیە واڵمدەرمان حیزبێکی کە بن دڵخۆش دەتوانین ئەوانە هەمووی لەبەرچاوگرتنی بە
 .کوردستان رۆژهەاڵتی
 کە پێمـوایە باشـترە دیکتـاتۆری باشـترین لە دێموکراسـی خراپتـرین چـۆن کە ایەمبـرو ئەو سـەر لە ئەوانە هەمـووی سەرەرای

 بەرژەوەنــدیەکانی بــۆ خۆســەپێن و تــاکرەو هێــزی بەهێزتــرین لە خەبــاتگێر هێزەکــانی نێــوان تەبــایی و یەکێتــی خراپتــرین
 .باشترە نەتەوەیی

 

 ٢١١٥ جانێوێریی ١٦: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !یەکگرتن و یەکڕیزی گەل، کلیلی چارەسەری کێشەکانە

 
 
 
 
 
 
 
 

 قادرئەلیاسی

 
 دیمـــوکراتی حیزبـــی ترازاوەکـــانی لێـــک ریـــزە وەسەرخســـتنەوەی و یەکگـــرتنەوە باســـی و دەنـــگ خۆشـــییەوە بە رۆژانەدا لەم

 و دڵسـۆزە کـوردێکی هەمـوو ئـاواتی ناوەرۆکدا، لە ئامانجە ئەم. دەبێ گوڕتر و گەرم دێ تا یەک، گەڵ لە ئێران کوردستانی
 .کوردەوەن کێشەی تەنگ بە کە مرۆڤانەیە ئەو گشت ئەرکی

 
 ئەو رابردووەکــانی خــاوەن هێــزە نەتەوەکەشــدا، نێــو لە و نەتەوەیەک یەکڕیــزی و یەکگــرتن کە ناکــا لەوە نکــووڵی کەس

 لەم. بخـا تـێ درزی نـاتوانێ نـیشدوژم بـێ، یەکدەنگ ئەگەر کورد. ناوخۆییەکانن کێشە زۆربەی چارەسەری کلیلی نەتەوەیە،
 دوژمـن و دۆسـت بەرەی تێـدەپەڕێ، پێیـدا تایبەتی بە کوردستان هەرێمی و گشتی بە کوردستان کە هەستیارەدا وەختە ساتە
 . دەنوێنێ خۆی زەقتر کاتێک هەموو لە
 
ــۆ ــووکییەکە پرســە ســەر لە ئەوەی ب ــکەی کردارەکــانی پەرچە باســی بــدوێم، هەن ــی و انکوردســت بە پەیوەســت دی  داگیرکەران

 :بابەتەکە سەر دەچمە یەکڕاست بۆیە. ناکەم کوردستانەوە
 
: وتـراوە کە بـووە لـێ گوێمـان یـان خوێنـدوومانەتەوە جـار گەلێک پێشیناندا پەندی لە لەوانیش پێش و شاعیران شیعری لە

 پێشـینان وێـنە، بۆ. بگەن کانیانئامانجە بە زووتر دەتوانن بووندا، پێکەوە هەوایەکی و کەش لە و یەکەوە بە واڵت و گەل
 :وتوویانە
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 بێ برا پشتی لە رابـ ئەر
 بێ خودا الی لە قەزا مەگین

 
 و خۆخـۆری دەسـتی لە هـاوار لەمەوبەر، ساڵ ٣١١ لە پتر کورد گەورەی ڕۆشنبیری و شاعیر( ١٧١٧-١٦٥١)خانی ئەحمەدی یان

 :دەڵێ و دەکا کورد دووبەرەکی
 

          ئیتیفاقەک مە هەبوا دێ گەر
 ئینقیادەک مە بکرا ڤێگرا

 

        تەمامی عەجەم و عەرەب و روم
 غوالمی دکر تا مە ژ هەمیا

 

           دەولەت و دین مە دکر تەکمیل
 حیکمەت و عیلم مە دکر تەحلیل

 
 انیکوردسـت دیمـوکراتی حیزبـی" وەک سیاسـی حیزبێکـی ریـزی لە نەتەوەیەک رۆڵەکـانی بـوونی پـێکەوە و یەکگرتن کەوابوو،

 .نیشتمانپەروەرە کەسێکی هەموو ئاواتی دا،"ئێران
 

ــــوکرات رۆڵەکــــانی ئەگەر ــــۆمەڵە، و دیم ــــی دوای ک ــــان، تەشــــکیالتی ریزەکــــانی پتەوکردن ــــان خۆی  و الیەن گەڵ لە توانیی
ــایەتییە ــۆز کەس ــاوەن و دڵس ــتەکانی خ ــکەی هەڵوێس ــان دی ــەر لە گەلەکەم ــۆرمێکی س ــاوبەش پالتف ــک ه ــکەون، رێ ــات ب  ئەوک

 .دەژێتەوە بیردا و هزر و دڵ لە پتر هیوایان و دەبێ شۆڕش بە بڕوایان زیاتر جاران لە کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی
 

 رووی تـرازان لێـک بـۆ ئەی گـرینگە، ئەوەنـدە بوون، پێکەوە و یەکڕیزی ئەگەر ئەوەیە ئەویش پێش، دێتە پرسیارێک لێرەدا
 نــاوی بە هــاوبەش کــۆنگرەیەکی ئەنجــامی راگەیانــدنی دوای دیمــوکرات الیەکــی بــۆچی بەش؟ دوو بە بــوو کــۆمەڵە بــۆچی دا؟

 کـۆن کـای: دەڵـێن وەک نـامەوێ من بۆوە؟ جۆێ نیوێک و ساڵ دوای کۆنگرەیە، ئەو ئەنجامەکانی پەسندکردنی و ١٣ کۆنگرەی
 سـاڵی ەییەکگـرتنەو مەرەدی بە ئەمجـارەش یەکگـرتنەوەی ئاکـامی بڵێـی تـۆ. نیـیە خۆڕا لە پرسیارەم ئەم بەاڵم. بکەم بەبا
  ناچێ؟ ١٩٩٧
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 بە بـۆیە. نەکـاتەوە پەشیمانیان شایی کە بێ وا ئاکامەکەشی دەبێ دەبن، دڵخۆش یەکگرتنەوەیە بەم خەڵک کۆمەاڵنی مادام
 دەســتەکانی ســەر لە گیــان رۆڵە بە قــووڵم بــاوەڕی بە و گەلەکەم ســەرکەوتنی روونــاکی ئاســۆی بە هیــوا لە پــڕ دڵێکــی

 هەیکەلـی و بەدەنە کە حیـزب ئەنـدامانی چیـیە؟ یەکگـرتنەوەیە ئەم میکـانیزمی: بپرسـم انـمدەز خـۆمی مافی بە نەتەوەکەم،
 جـوێ هاوڕێیـانی رێـبەری گەڵ لە حیـزب رێبەری لەوەی بەر گەلۆ دەبێ؟ رۆڵێکیان چ پرۆسەیەدا لەو دێنن، پێک حیزبە ئەو
  دەبێتەوە؟ کۆ خۆی ئاشکرای تەشکیالتی گەڵ لە بکەوێ، رێک بۆوە
ــوونەی ئەمە ــک نم ــیاری کۆمەڵێ ــووکەیین پرس ــافی کە هەن ــوو م ــدامێکی هەم ــزبەیە، ئەو ئەن ــی رووبەڕووی حی ــی رێبەری  حیزب

 هێزبـوونی بە. دەکـا هێزتـر بە ئەنـدام و رێـبەری نێـوان ئۆرگانی پێوەندیی پرسیارانە، بەو رێبەری دانەوەی وەاڵم. بکاتەوە
 بە گرینگـی الیەکەوە لە واتە. کێشەکان چارەسەری کلیلی ەیدۆزینەو و یەکگرتنەوە رۆڵی سەر دەکاتە کار پێوەندییەش، ئەو

 ئەوەی رەخـنەی بەر نـاکەوێتە حیـزب رێبەریـی دیکەشـەوە الیەکی لە کراوەتەوە، ئاگادار پرۆسەکە رەوتی لە و دراوە بەدەنە
 .دابێ ئەنجام تاکڕەوانە و نهێنی بە کارەکەی کە
 

 و کوردســتان خەڵکــی کــۆمەاڵنی چــوونکە. یەکخــاتەوە خــۆی ریزەکــانی دیمــوکرات حیزبــی هیوادەخــوازم، نووســراوە کــورتە بەم
. دەوێ ئەمەیـان لێـدەدا، گەلە ئەو رزگـاری رۆژی و کوردسـتان و کورد بۆ دڵیان کەسانەی ئەو سەرجەم و شەهیدان بنەماڵەی

 بـۆ لێکتـرازان دەرگای و بکاتەوە جودابیر تاکێکی هەموو بۆ باوەشی دەخوازم دیموکرات حیزبی رێبەریی لە کاتەشدا لەو هەر
 شـێوەیەک هـیچ بە تـاڵە ئەزمـوونە ئەو داواکارم کرد، لەت دوو حیزبیان خۆیان قسەی بە کە کەسانەش لەو. دابخا هەمیشە
 ئەو دوای کێشــەکانی بە حیــزب کردنــی ســەرقاڵ و حیــزب ریزەکــانی لە درز ســازکردنی لە جــگە چــوونکە. نەکەنەوە دووپــات

 . نەهێنا خۆید دوای بە ئەرێنی ەکیگۆڕانکاریی هیچ جیابوونەوەیە،
 
 و راگەیانــدن تــا و نەبــووە  بەرفرانبــار ی١ کەمپەینــی پێکهێنــانی مەڕ لە نــزیکم و دوور ئاگــادارییەکی هــیچ ئەوەی گەڵ لە

 یەکخســتنی پێنــاوی لە هیــوادارم مانــدوونەبوونی، و دەستخۆشــی وێــڕای بــووم، بــێخەور لێیــان بانگەوازەکەیــان باڵوکــردنەوەی
 .بگەیەنن دڵنیایی و ئارامی مەنزڵی بە پێکەوە کاروانە ئەو و بن سەرکەوتوو دا دیموکرات حیزبی یریزەکان

 
 رەوتە ئەم ئـاواتەخوازم دەچڕم، دابەشکراوەکەم زۆر بە کوردستانە چوارپارچەی هەر بۆ گۆرانی کە خەمخۆر دەنگبێژێکی وەک

 گەڵ لە کــردن کــار پــێکەوە بیــری و هــزر بە بەاڵم ران،جــا کــۆمەڵەکەی ببــنەوە ئەوانــیش و بگــرێتەوە کــۆمەڵەش ریزەکــانی
 .کوردایەتی گۆڕەپانی نێو دیکەی هێزەکانی و دیموکرات حیزبی

  
 ٢١١٥ی جانێوێری ١٦: ڕێکەوتی  -پێشمەرگەکان  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 چارەسەر ناکرێ" پاراسێت"نەخۆش بە 

 
 
 
 
 
 
 

 هاشم رۆستەمی

   
 سـەرنەکەوتنی سـەرەکیەکانی هـۆیە لە یەکێـک کە نەزانـێ و بـێ کـورد بزوتنەوەکـانی مێـژووی شارەزای کەمێک هەر هەیە کێ
 .بووە بزووتنەوەکان نێوخۆیی دووبەرەکی و ناکۆکی بزووتنەوانە، ئەو
 
ــارە  ــانە، ئەو دی ــوێرەی بە ناکۆکی ــاخ، و ســەردەم و زروف گ ــاڵ قۆن ــان و ئ ــک  و بەســەرداهاتووە گۆری ــۆراوە وشــێوەیان ش . گ

 دەوارن کە دواتــر بـوو، ســەرکەوتن رێـی ســەر گرفتـی عەشــیرەکان و هـۆز ســەرۆک و بەگ و شـێخ نێــوان نـاکۆکی سـەردەمایەک
 ملمالنێـی و رێکخـراوانە ئەو نێـوان نـاکۆکی دەسـت، گـرتە بزووتنەوکانیـان پێشـەنگایەتی سیاسـی رێکخراوی و حیزب و گۆراو

 .گرتەوە عەشیرەکانیان و هۆز سەرۆک ناکۆکی جێی یەکتر، گەڵ لە ئەوان نادروسستی
 
 ئەو هەڵـداوە، سـەری رەواکـانی مـافە کردنـی دابـین بـۆ کوردسـتان، خەڵکـی نەتەوایەتـی بـزووتنەوەی کە لەوکاتەوە مخابن 

 بڵـێم دەتـوانم دڵـی دوو بـێ. کەوتـووە کوردسـتان خەڵکـی سـەر لە شگـرانی زۆر قیمەتێکی بە و هەبووە درێژەی هەروا رەوتە
 سـەد سـی دووسـەد لە. نەدەبـوو تێچووەی هەموو ئەو کوردستان، رزگاری بۆ خەبات نەبایەن، خۆیانە نێو ناکۆکیە ئەو ئەگەر
 هـاتووەو، ەتالئاشـب و تێکچـوون و شکسـت تووشـی کوردستان خەڵکی رزگاریخوازانەی خەباتی جار چەندین رابردوودا، ساڵی
 رۆمـانی لە کە سـەرهەڵدانەوەیانەیە و تێكشـکان ئەوە گرتنـی چـاو وەبەر بە. هەڵداوەتەوە سەری هەمدیسان ماوەیەک پاش
 ".دیکەیە شۆرشێکی سەرەتای ئاشبەتاڵیشی ئاشبەتاڵ، بۆ دەکا شۆرش کورد" دەکرێ، لەوە باس شاردا

 
  نەچوو، لەبەین هەر نەک زەمان، بوونی تێپەر بە دووبەرەکی، و کۆکینا رەوتی. نەکەومەوە دوور ئەسڵیەکە باسە لە زۆر با

http://rojhelattimes.net/images/WITAR/387504_3641864531990_772185745_n.jpg
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 حیـزبە لەو یەکێـک. گـرتەوە کوردستانیشـی" مودێرنەکـانی" سیاسـیە رێکخراوە و حیزب تەشکیالتی نێو ئەوجار مخابن، بەڵکو
 و لێکـدابران تووشـی انە،شـەریف نـا ملمالنێـی و نـاکۆکی هـۆی بە جار چەند ئێستا تا کە کورد، بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی

 رێکخراوەکــانی تەمەنتــرین بە لە یەکێــک وەک حیــزبە ئەم کە وەش بە ســەرنجدان بە. دێمــوکراتە حیزبــی بــووە، بــوون لەت
 و" کوردســـتان رۆژهەالتـــی" لە کۆمـــاریی، دەســـتەاڵتی یەکەم دامەزرێـــنەری و کوردســـتان خەڵکـــی نەتەوایەتـــی بـــزووتنەوەی
 رۆژهەاڵت کوردسـتانی و گشـتی بە کوردسـتان خەڵکـی هومێـدی و هیـوا جـێگەی ،"رۆژهەاڵت یکوردستان" رێکخراوی گەورەترین

 خەڵکـی شکسـتی بە هەر شکستەکانیشـی و" کوردسـتان" خەڵکـی سـەرکەوتنی بە سـەرکەوتنەکانی بۆیە هەر. بووە تایبەتی بە
 خەڵکـی لە بەشـە ئەو خەبـاتی سـەر لە خۆیان راستەو شوێنەواری بوونەکانیشی لەت و لێکدابران و کراون حیساب کوردستان
 .هەیە و هەبووە کوردستان

 
 مێـژووی لە کە بکەیـن جوودابـوونەوانە و لێکـدابران و لەتبوون ئەو هۆکارەکانی سەرجەم باسی کە نیە ئەوە دەرفەتی لێرەدا
 و دووبــارە ەکانیهۆیەســەرکی لە یەکێـک کە بڵــێم دەتــوانم دڵـی دوو بــێ مــن بەاڵم. داوە روویـان حیــزبەدا ئەو ســاڵەی دەیـان

 وەســـەریەک و گرتنەوەکـــان یەک بردنـــی بەرەوپـــێش نادروســـتی رەوتـــی جووداییەکـــان، و لێکـــدابران بـــوونەوەی چەنـــدبارە
ــان ــووە کەوتنەوەک ــا مخــابن. ب ــۆ ئێســتاش ت ــی چارەســەر ب ــانە، ئەو کردن ــاتی لە و جــوواڵوینەوە عەشــایری زۆرتــر گرفت  جی
 ناکۆکیەکــان، بــوونەوەی دووبــارە لە پێشــگیری بــۆ مکانیزمێــک دانــانی و نناکۆکیەکــا یەکجــاری چارەســەری و ریشەکێشــکردن

. هەڵـداوەتەوە سـەریان هەمدیسـان کاتێکیترا لە خۆڵەمێشێ بن ئاگری وەک و کراون سەر بە پوش کاتی بەشێوەی گرفتەکان
 ئـازار حەبـی تەنیـا دوکتـورەکەی ، مەرگهێـنەر نەخۆشـییەکی عیالجـی بۆ نەخۆشیک کە وایە ئەوە وەک چارەسەرەش جۆرە ئەم
 نەیهێڵـێ، ماوەیەک بۆ یا بکات، کەم نەخۆش ئازاری ماوەیەک بۆ لەوانەیە ئەگەرچی حەبە ئەم. بنووسێ بۆ" پاراسێتی" بڕی
 پاراسـێت حەبـی بە نەخـۆش و سـەرهەڵدەداتەوە دیسـان نەکـراوە، بۆ یەکجاری چارەسەری مادام ئازارە، ئەو گومان بێ بەاڵم

 .ناکرێ چارەسەر
 

 حیزبــی نێــو جوودابوونەوەکــانی و لێکــدابران خەتابــاری کەمتــر یــا خەتابــار الیەنــی دەستنیشــانی کە نــیە وتــارە ئەم ئەرکــی
 حیـزب مێـژووی لە دروست ئاگاداری بێ کە بێنمەوە، بەرێزانە ئەو وەبیر ئەوەندە دەزانم پێویستی بە بەاڵم. بکات دێموکرات

 و دەزانـن بونەکـان لەت و لێکـدابران هۆکـاری بە ئەوانیتـر و دەگرن یزبح یەکەمی کەسی الیەنی الیەنە یەک رووداوەکان، و
 خەبـاتی باسـی شـانازیەوە بە بەرێـزانە ئەو هەر بەاڵم دەکەن، حیسـاب خـواردوو شکسـت بە خەباتیشیان و هەڵوێست رەوتی

ــاڵەکانی ــۆ. دەکەن ٤٧ و ٤٦ س ــی ت ــزانە ئەو بڵێ ــان بەرێ ــێ لەوە ئاگای ــاتگێرانی کە نەب ــاڵەکانی خەب ــۆمی کە ٤٧ و ٤٦ س  گ
 مێژوویەکــی و، کوردســتان خەڵکــی و دێمــوکرات حیزبــی شــانازی و فەخــر مــایەی بە بــوون و شــڵەژاند ئێرانیــان شــای مەنــدی

 دێمــوکراتی حیزبــی شۆرشــگێری کــومیتەی پێشــمەرگەکانی و کــادر کــرد، تۆمــار نەتەوایەتیمــان بــزووتنەوەی بــۆ زێرینیــان
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 دەســتەالتی لە دوور و بــوون نــاکۆک هاوبیرەکــانی و حیــزب ســەردەمی ئەو ریســکرتێ گەڵ لە کە بــوون، ئەوکــات کوردســتانی
 .خست وەرێ حەرەکەتەیان ئەو سکرتێر،

 
 لە کە شۆرشـگێر، ڕێبەرایەتـی حـدک سـەرکردایەتی، و پێشـمەرگە و کـادر خـۆبردوانەی لە بریـاری! بەرێـزانە ئەو بەڵکوو یا

 پــلە ســەرجەم لە واز و دابنــێن مــایە خۆیــان لە بــوون حــازر ا،دێموکراتــد گەورەی بنەمــاڵەی کەوتــنەوەی وەســەریەک پێنــاو
 کە سـەرنجە جـێگەی! دەکەن حیسـاب شكسـت بە بـکەن، تەخـت بـوونەوە یەک رێگەی شێوەیە بەو تا بێنن، تەشکیالتیەکانیان

 دلسـۆزی یبەرد و دەدەن لێـدوان دێموکراتەکـان یەکگـرتنەوەی بـۆ قەول بە دوایەشـدا، لەم هەر کە بەریزانەی لەو ژمارەیەک
 بڵێـی بەاڵم بگرێ، سەر ئەمجارە یەکگرتنەوەی هیوادارم. دەکەن قسە زمانە بەو هەر دەدەن، سینگیان لە حیزب وەحدەتی بۆ
 !نەکەن؟ حیساب" شکستخواردوەکان"  ریزی لە هەر کوردستانیش دێموکراتی حیزبی! بەرێزانە ئەو
 
 ٢١١٥ جانێوێریی ١٧
 

----- 
 

 ایەداردالە پێناو یەک گرتنەوەیەکی پ
 

 یە" ناکرێ چارەسەر پاراسێت بە نەخۆش"وتاری ی درێژه وتارە، ئەم
 

 حیزبـی و سیاسـی چـاالکی کۆمەڵێـک. گەرمـن دێموکراتەکـان یەکگرتنەوەی بە پێوەندیدار خواسەکانی و باس ماوەیەکە ئێستا
 .باسانە ئەو وروژاندنی زیاتر بە داوە دیکەیان گوڕوتینێکی( بەفرانبار یەکی) کەمپەینێکدا لە
 
 کوردسـتانی دێمـوکراتی حیزبی واتە الیەن، هەردوو سیاسی دەفتەری زوانە بەم کە گۆڕێدایە لە ئەوەش باسی هەمانکاتدا لە

 یەکەوە بە یەکگـرتنەوە، بەردەم کـانیگرفتە چارەسـەرکردنی چـۆنیەتی لەسەر باس بۆ کوردستان، دێموکراتی حیزبی و ئێران
 . دەبنەوە کۆ
 

  گونجاو مکانیزمێکی رابردوو، ئەزموونەکانی لە کەڵکوەرگرتن بە سیاسی دەفتەری بەڕێزانی کۆبوونەوەیدا لەو بڵێی تۆ! گەلۆ
  ئێستا ئەوەی رئاخ. داهاتوودا لە بێت حیزب تی کیه یه پاراستنی زامنی کە مکانیزمێک بدۆزنەوە؟ گرفتەکان چارەسەری بۆ
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 ســەرهەڵدانەوەی لە تــرس دێمــوکراتە، یەکگرتنخــوازی خەمخــۆرانی دەڵەخــورپەی و نیگەرانــی جــێگەی زۆرتــر شــت هەمــوو لە
 و حیـــزب بەدەنەی لەگەڵ و یەکتـــر لەگەڵ الیەن، دوو هەر پێویســـتە بـــڕەوێتەوە، ترســـەش ئەو ئەوەی بـــۆ. ناکۆکییەکـــانە

 . نب رووک و شەفاف کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی
 
 نیــیە، کەمــبەر زۆر نێوانیشــمان مەودای و نــین کەم گیروگرفتەکــان پێمــوایە مــن کەس، هێنــدێک فەرمایشــاتی پــێجەوانەی بە

 نیـیە، بەینمانـدا لە ئەوتـۆ نـاکۆکییەکی و گەورەنـین گرفتەکـان مـادام ن، کـه ده  لێـوه باسـی بەرێـزان ئەو وەکی ئەگەر چونکە
 ئەو ئەودەم نەبـن، قـوڵ ناکۆکییەکـان و بێـت دروسـت بەرێـزانە ئەو قسـەی بـا  اشهب. بووە لەت چی لەسەر حیزبە ئەو ئەدی

 ئەوکـاتی سـکرتێری چـۆنە بـوون، نـاکۆکی وردە هەر نەبـووە، حیزبـدا لە جیـددمان گرفتـی ئەگەر باشە گۆڕێ، دێتە پرسیارە
 هەبـوون، ناکۆکیمـان وردە هەر ەرئەگ بکەیـن، باسـی دیکەدا بەالی با! بکات؟ چارەسەر گرفتانە وردە ئەو نەیتوانیوە حیزب،
 خـۆی تێکۆشـانی دا حـدک نـاوی ژێر لە ساڵە ٨ ماوەی ئەوە نەکردوە، ناکۆکییانەی وردە ئەو قبوڵی حیزبە ئەو نیوەی چۆنە
 بە تیش یارمـه هـیچ بەڵکـو نیـیە، تێـدا راسـتی هەر نەک ناکۆکییەکـان، و گرفـت نیشـاندانی بچووک بوو اکەو پێدەدا؟ درێژە
 .ناکات پایەدار نەوەیەکییەکگرت رەوتی

 
 لەتبــوونی دوو هــۆی بــوونە کە بکــرێ هۆکــارانە ئەو باســی راشــکاوانە، زۆر پێویســتە پــایەداردا، یەکگرتنەویەکــی پێنــاو لە

  تاوانانـه و هەڵە ئەو قبـوڵی خـۆی ئەنـدازەی بە کەسـەو هەر و بکـرێن دەستنیشـان کەموکوڕییەکان و هەڵە پێویستە. حیزب
ــات، ــونکە بک ــ ئەگەر چ ــین ازرح ــان نەب ــا وەبەر ش ــێن هەڵەیەک و خەت ــانە، کە بن ــایەیە بەو کردووم ــانهەوێ کە مان  لە دەم

 .بکەینەوە دووبارە( هەڵە) کار هەمان داهاتووشدا
 
 نـاوچەگەرایی، وەک دزێوەکانی دیاردە حیزبدا لە چیتر کە بکرێ دیاری رێگەیەک دەبێ پایەداردا، یەکگرتنەویەکی پێناو لە

 .بکرێ جێگیر حێزبدا لە شایستەساالری ئەوانە جێگەی لە و نەمێنێ... و" خودی غەیرە و خودی" و باندبازی
 
 یەک بە بروایـان حیزبە دوو ئەو رێبەرایەتی الیەنێک، و کەس هەموو لە بەر پێویستە پایەداردا، یەکگرتنەویەکی پێناو لە

 نـاخەوە لە الیەک هەمـوو کە هەیە گومـانم مـن بەالم. چـاو بەر بێـتە سـەیر برێـک قسـەیە ئەو وتنی رەنگە. هەبێ گرتنەوە
 حـدکا رێبەرانـی کە نەمبیسـتووە یـا نەبـووە، لـێ گـوێم ئێسـتا تـا مـن چـوونکە. کردبـێ گرتنەوە یەک زەرورەتی بە هەستیان

 ئەوەیە دەکەن باسـی بەریـزانە ئەو ئەوەی. رابـردوویە هەڵەی کـردنەوەی چـاک و جیـددیە زەرورەتێکـی گرتنەوە، یەک بڵێن،
 دەڵـێن دەکەن، لێ داوامان ناوەوە و دەرەوە لە حیزب دۆستانی دەڵێن، خۆشە، پێ یەکگرتەوەی کوردستان خەڵکی ڵین،دە کە
  بێ، ئەو و ئەم خوایشتی، خاترو سەر لە نابێ یەکگرتنەوە بوو کەوا. دەکەن لێ داوامان نەتەوەیەکان نێو کۆمەڵە و کۆر
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 .بێ هێز بە خۆماندا نێو لە یەکگرتنەوە بە بروا پیویستە
 
. نەبێـت داخراوەکـان دەرگـا پشـت لە چیـدیکە وتوویژەکـان و دیـالۆگ پرۆسەی پێویستە پایەداردا، یەکگرتنەویەکی پێناو لە

 و بکــرێتەوە بچـوکتر لەوەش یــا سیاسـی، دەفــتەری لە کەس چەنـد نێــوان رێککەوتنـی ببێــتە تەنیـا گــرینگە پرسـە ئەم نـابێ
 تەشــکیالتی شــێوەیەکی بە حیــزب بەدەنەی کە زەروورە زۆر(. ســکرتێرەکان)  اتــهو کەس دوو بەینــی رێککەوتنــی پرســی ببێــتە
 نـاکۆکی سـەردەمی هێندی نیو نەبێ هەر. وەربگیردرێ هێند بە سەرنجەکانی و تێبینی و بکرێ پێ بەشداری وتووێژانەدا لەو
 !بکەن پێ رای و پرس لەتکردن، و
 
 یەکگرتــووی حیزبـی سـاختاری پێویسـتە. بێـت تێــدا بـراوەی و دۆڕا دارەوتە لەم نـابێ پـایەداردا، یەکگرتنەویەکـی پێنـاو لە

 لە بڵێـــم، روونتــر بــا. بــێ هەمــووان هــی وە کــرده بە حیــزب داهــاتوودا لە کە بکــرێ تێــدا ئەوتــۆی ئــاڵوگۆڕێکی داهــاتووش
 کوردسـتانی کراتیدێمو حیزبی نە و بێ کوردستان دێموکراتی حیزبی نە نابێ داهاتوومان، یەکگرتووی حیزبی منەوە روانگەی
ــنە دووانە لەو کــام هەر چــونکە ئێــران، ــالو بــێ ئەوە حیــزب، نــاوی بب ــۆرکی داهــاتوودا، لە دیــکە، الیەنەکەی ئەوال، ئەم  م
ــتی ــاوان لە شکس ــریش و دەدرێ نێوچ ــانەو دوات ــەر ت ــت تەش ــێ دەس ــان و دەکەنەوە پ ــتەوە یەکگرتنەوەم ــەرەتای دەبێ ــک س  لێ

 خـۆم، بەحـاڵی بەش مـن کە زۆرن، گونجـاو و شـیاو نـاوی. بگـۆڕدرێ حیـزبیش ناوی ەپێویست بۆیە دیکە، جوودابوونەوەیەکی
 .گونجاوە پێ زۆر م/ رۆژهەاڵت کوردستانی دێموکراتی حیزبی

 
 دوو هەر ســاڵەی چەنــد ئەو تێکۆشــانی و خەبــات مێــژووی دەبــێ و  پێویســته کە بــکەم بەوەش ئامــاژە پێویســتە کۆتاییــدا لە

 .بکرێ پەسند یەکگرتوو دێموکراتی حیزبی مێژووی وەک دێموکرات، الیەنی
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ١٨: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز  : سەرچاوە
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 "ى ديموكرات وه كگرتنه ڵێ بۆ يه به"مپينى  راوێزى كه په  له
 

 .. ركى ميديا چييه ئه

 
 
 
 
 
 
 

 حمان الن ره رسه ئه

 
ــان ــوازى بێگوم ــه داخ ــه و نجانى گ ــه و وادار ه ــدامانى ئه و نگران الي ــه ن ــاڵى ردوو ه ــى م ــوكرات حزب ــه و ديم ــه ڵكى خ  اڵتى رۆژه

 ى ســتانه ده و ئــه وێ لــه و  لێــره.  نــابێ ر مپــه له و  كێشــه بــێ يان، كــه حزبه مــاڵى ى وه كخســتنه يه بــۆ گشــتى  بــه كوردســتان
 ر هـه يـان بێـت، تيى تايبـه نـدى وه رژه به هۆكـارى جـا ، يه هه ديموكراتدا حزبى ناو باڵباڵێنى و يى ره دووبه  له ندييان وه رژه به

 .نجام ئه  بگاته  وه كگرتنه يه نگاوى هه و پێشێ  بچێته  يه پرۆسه و ئه  ناخۆشه پێيان بێت خوديى ى ديكه هۆكارێكى
 
 وارى كـورده ڵى كۆمـه ناوخۆى  له دێت تا ، ئاراوه  ته هاتووه يسبوك فه تى اڵيه كۆمه تۆڕى  له زياتر  كه فرانبار به كى يه مپينى كه
 . زياتردايه گرتنى ره په  له اڵتى رۆژهه كوردانى ندى وه ره ناو  له و اڵت رۆژهه  له
 

  سـته يوه په ى ييـه كهنوو هه  پرسـه و ئـه ر سـه له ك مايه بنه چ ر سه له و ئاقارێك چ  به ميديا بزانين  يه وه ئه دا قۆناغه م له گرنگ
 ..بكات كار ديموكرات حزبى ى درێژساڵه باتى خه نووسى چاره  به
 
  يمانێتييـه هاوپه ى خشـه نه و ك اليـه  لـه عێـراق و رێم هـه سياسـى پـانى گۆڕه ر سـه كانى كارييـه گۆڕانكارييه رچاوگرتنى به له  به

 ها روه هــه بگرێــت،  ره پــه  وه كوردســتانه اڵتى رۆژهــه  لــه كرێــت ده  كــه وتۆ ئــه ى نيانــه ده مه جموجــۆڵێكى و كان تييــه وڵه نێوده
 كرێــت ده رايگشــتى، درووســتكردنى و نــگ ده يانــدنى گه بــۆ ك كۆيه ســه ك وه كان تييــه اڵيه كۆمه  تــۆڕه رۆڵــى و خ بايــه ڵكشــانى هه
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ــه بوترێــت ــدياى ركى ئ ــورديى مي ــه ك ــه پرســێكى ئاســتى  ل ــه دا يه شــێوه و ل ــرى خى باي ــه هه زۆرت ــت ده و  ي ــتيارانه هه بێ ــر  س  و ت
 .دى بێنێته فرانبار به كى يه ى هاوشێوه ى ييانه وه ته نه مپينێكى كه ئامانجى م النيكه  ى وه ئه بۆ. بكات  ڵه مامه رچاورۆشنتر به

   به زياترى ىپێويستي و  قورستره ميديا، ركى ئه فشاردا كانى گرووپه جموجۆڵى و گۆڕانكارى و بزاوت ندى روبه سه  له بێگومان
 چـاالكى ييـدا وه ته نه ندى وه رژه به  له ى وه ئه بۆ  يه هه وتۆ ئه ى نه اليه مه هه كارى و ڕێژى خشه نه و ئامان  دياركردنى و رێنوێنى
 . وه وێته لێبكه يى وه ته نه و گشتى سوودى  كه بگات ئاكامێك  به و وێت ركه سه فشار كانى گرووپه

 
 رێمى كوردستان دياى ههند پێنشيازێك بۆ مي چه

 
 .فرانبار به كى يه مپينى كه تى تايبه  به كوردستان اڵتى رۆژهه فشارى كانى گرووپه چاالكى  به گرنگيدان و رووماڵكردن -١
 كانى رێنييـه ئه  نـه اليه رباسـى به خستنه و كوردسـتان اڵتى رۆژهه  له كورد نێوماڵى ى وه كخستنه يه و گرنگى ر سه  فۆكسخستنه -٢
 .يى وه ته نه گوتارى كخستنى يه و يى وه ته نه كێتى يه پرسى وتنى ركه سه ر سه له كانى رييه كاريگه و
 نن يـه گه ده  وه كخسـتنه يه كانى نگاوه هه  به زيان ى باسوخواسانه و زانيارى و لێدوان و ئه موو هه نانى الوه به و راوێزخستن په -٣
 .دا مژاره و ئه م رده به  له ر مپه له  بنه ده و
 ى وه ره ده و نـاوخۆ  لـه ئێرانيخـواز نگرانى اليـه ى لێدوانانـه و زانيـارى و يام پـه و ئه ر رامبه به ستياربوون هه و بوون ئاگادار -٤

 . وه نه بكه باڵويان و خش په وێت يانه ده ئێران
 ى وه كۆكردنــه ســتى به مه  بــه كوردســتان اڵتى رۆژهــه كــدارى چه و سياســى باتى خــه كانى ســيمبوڵه ى وه ركردنه ســه به و دوانــدن -٥

 . وه كگرتنه يه پرسى بۆ پشتيوانى زۆرترين
 وكـاركردن كوردسـتان رێمى هه  له تى اڵيه كۆمه و سياسى ئاستى  له  پرسه و ئه زياترى پشتيوانى درووستكردنى بۆ وڵدان هه -٦
 .يان وه كگرتنه يه  زووه رچى هه ئامانجى  به ديموكرات باڵى ردوو هه زياترى هاندانى ر سه له
ــه به رخانكردنى تــه -٧ ــۆى ى رنام ــه ته و رادي ــايى و فيزيۆنى ل ــاتر پانت ــه زي ــه  ل ــه ڕى رووپ ــان چاپكراوه و  رۆژنام ــه و ك   ڕه ماڵپ
 . يه وه كگرتنه يه و ئه گرنگى و خ بايه ر سه له كردن قسه بۆ كان ليكترۆنييه ئه

  
  وه اڵى چاالكانه قه اڵتى كوردستان و ته كانى رۆژهه حزبه  ست به يوه كانى په ناڵه كه  ت به باره سه

   
 رچى هــه  پێويســته و  ختتره ســه كوردســتان اڵتى رۆژهــه كانى حزبــه ميـدياى ركى ئــه كوردســتان، رێمى هــه ميــدياى  بــه راود بــه  بـه

 و لـه و  وه كانيانـه حزبه سياسـى باتى خـه و نكوردسـتا ڵكى خـه نى ده مـه باتى خـه ى وه سـتنه به بـۆ ك كۆيه سـه  ببنه وان ئه  زياتره
  زێڕينــه تێكى رفــه ده  تاكــه بوترێــت كرێــت ده ئێســتادا  لــه ديمــوكرات حزبــى ى وه كگرتنــه يه بــۆ ڵێ بــه مپينى كــه  وه شــه پێودانگه
  شارو  به  كۆيه وخۆ راسته و سياسييدا باتگێڕانى خه و نى ده مه چاالكانى نێوان كى ڵه سته به ى وه توانه بۆ پێش  ته هاتووه
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 . وه بوژێنێته ده  وه كرده  به ديموكرات حزبى و  وه ستێته به ده  وه كوردستانه اڵتى رۆژهه گوندى
 

   وه اڵتييــه رۆژهه ميــدياى ن اليــه  لــه رێككارانــه م ئــه رى بــه گرتنه  بــه ك رچاوڕوونييــه به ك وه بوترێــت، كرێــت ده دا يــه ميانه و لــه
 :دى بێته  ييه وه ته نه  ئامانجه و ئه كرێت ده
 
  لـه  كوردسـتانييانه نگى كـۆده  لـه رچـوو ده و ڕ ريزپـه نگـى ده ك وه پيشـاندانى و خوازراو نه نگێكى ده  شنه چه ر هه نانى الوه به -١

 .دا وه كگرتنه يه پێناو
 . ميدياوه  بكاته  دزه وێت يه ده  وه رتنهكگ يه پرسى و يى وه ته نه خواستى دژى  كه يامێك په و ت سياسه  شنه رچه هه قاودانى له -٢
ــــه ڵنه هه و كان ناكۆكييــــه رامۆشــــكردنى فه و ردووال هــــه نێــــوان كانى شــــه هاوبه  ســــيمبوڵه ى وه پێشــــه هێنانه -٣ ــــه ى وه دان  و ئ

 .ن كه درووستده  وه كگرتنه يه ديوارى ى بناغه  له درز ى باسوخواسانه
 رچى هـه بـۆ وڵـدان هه و وارى كـورده ڵى كۆمـه كـانى توێژه نـاو بـۆ ى وه شـۆڕكردنه و  وه كگرتنه يه پرسى كردنى نيشتيمانى  به -٤

 .ڵ كۆمه كانى توێژه نگى ده  هاتنه زياتر
 يار، نـه ميـدياى و م پێنجـه تـابوورى كى يه نده پڕوپاگه و نگۆ ده ر هه كێشانى ريشه  له و  وه اڵمدانه وه بۆ وام رده به گيى ئاماده -٥
 .كبخات په كان نگاوه هه وێت يه ده و ردێنێت رده سه جۆراوجۆر ى رێگه  به وێ له و  لێره   كه وه، كگرتنه يه كانى گاوهن هه دژى  له
 و رى ماوه جـه پشـتيوانى ى وه كۆكردنـه بـۆ زيـاتر وڵـدانى هه و  كـه مپينه كه  بـه ت تايبه كانى چاالكييه رووماڵى فراوانكردنى -٦

 كانى نگاوه هـه ى ئاراسـته  بـه رێنى ئـه رۆڵێكـى كرێـت ده ى سـيمبوڵيانه  تييه سايه كه و ئه دواندنى و ت تايبه ى رنامه به سازكردنى
 .بنێن دا وه كگرتنه يه
 يان كـه باته خه كـاروانى نووسـى چاره ر سـه له  قسـه ى وه ئه بۆ يان وه پێشه  هێنانه و نوێ ى وه نه نگى ره و نگ ده  به گرنگيدان -٧

 .ن بكه
 بـاڵى ردوو هـه بيـانى دۆسـتانى و كوردسـتان اڵتى رۆژهـه  لـه كورد دۆزى نگرانى اليه و دۆست تى رخه سه هێنانه بۆ انوڵد هه -٨

 . وه كگرتنه يه  به ست يوه په كانى گوتاره و يام په ى وه گواستنه و ديموكرات حزبى
 يانـدنى گه و س پڵـه گوگـ  و ر تويتـه و يسـبوك فه تى تايبـه  بـه كان تييـه اڵيه كۆمه  تـۆڕه  لـه چـاالكى  بـه زيـاتر گرنگيدانى -٩
 .كوردستان اڵتى رۆژهه  له حزب رى ماوه جه  به  وه تۆڕانه و ئه ى رێگه  له كان يامه په
 
  باتى خه رخستنى سه ئامانجى  به كوردييدا ميدياى  له يى وه ته نه كگوتارى يه دى هاتنه و  پرسه و ئه وتنى ركه سه هيواى  به
 .كوردستان اڵتى رۆژهه  له دستانكور ڵكى خه
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 زۆك بكات نه  وه كگرتنه وتی یه وێ ڕه یهه ی ده شاراوه  سته و ده ئه

 
 
 
 
 
 
 

 لی سۆرانی عه

 
 ر ســه له بــین ر كاریگــه بتــوانین  كــه  وه بگرینــه ك یــه دێموكراتــدا حیزبــی ك یــه ی چوارچێــوه  لــه وێ مانــه ده ر گــه ئه  وه دڵنیایــه به 

  وه كــرده كــارو نــدێ هه  لــه خۆمــان بــێ ده  وه بێنینـه ســت ده به جارانمــان زێڕینــی نگی پارســه و  كــه ناوچه كانی سیاســییه  هاوكێشـه
  كـه  وه ینـه ڵده هه دابـڕان و  وه جیابوونـه لێـك ڕۆژانی ی تااڵنه  ڕه اڵپه و ئه دا ستیاره هه  دۆخه م له  نییه باش  وێنه بۆ. بپارێزین

 و  نـه ده به نێـو  لـه گیر مـه هه پرسـێكی  بێتـه ده  ریكـه خه  وه كگرتنـه یه وتی ڕه بینین ده كاتێ خود یان.  نییه جوانی سیمای ئێستا
 تووشــی  یارانهرپرســ نابه ی جووڵــه نــدێ هه  بــه  وتــه ڕه م ئــه  نییــه بــاش كوردســتاندا ڵكی خــه ری ماوه جــه ت نانــه ته و ری ڕێبــه
 بـۆ ن وه رۆشـه په  بـه دڵسـۆز سـانی كه  كـه ئێسـتادا رجی لومـه هه  لـه گومان بێ. ین كه ساز ڕێ ر سه له كۆسپی و ین بكه نگ ئاسته

 وڵی هـه  لـه بگـرێ ر سـه  ته ڕوه م ئه وێ نایانهه وه كه هۆیه ر هه  به  كه سانێك كه  نییه دووریش دێموكرات، حیزبی ی وه كگرتنه یه
 ی وه جیابوونـه لێـك پـاش سـاڵ شـت هه مێـژووی  لـه  كـه زێڕیندا بارودۆخێكی ها وه  له  وێنه بۆ. بن دا وته ڕه م ئه كردنی ۆزك نه

  لـه خۆمـان و بجـووڵێنین خـرا  ی شـێوه  بـه ن الیـه دوو سـتی هه  كـه ، نیـه  رپرسیارانه به كارێكی ، بووه نه ی وێنه ،31 ی كونگره
 .كات ده سار خه تووشی كگرتوویمان یه و تی كیه یه  كه ین دهب  وه كرده و كار ڵێ كۆمه

 
 مال ئـه و بـازدان  بـه بـن، دا وه ئه وڵی هه  له س كه ڵێ كۆمه هاندانی و دان دنه ی ڕێگه  له  شاراوه ستی ده ڵێ كۆمه چێ، وێده  بۆیه

 و ئـه تا  .وه نه بكه قووڵتر جاران  له كان كێشه  وه ڕێگه م له و ن بخه  كه وته ڕه  به ك په كان شێوه  له ك یه شێوه  به كردن، وال ئه و
 كـی الوه ی ئاریشـه و  كێشـه ڵێ كۆمـه ری سـه چاره بیـری  لـه  وه كگرتنه یه باتی  له  وه كگرتنه یه خوازیاری كانی نه الیه  كه ی ئاسته
 .كات ده كراو بوونه ره قه سارێكی خه تووشی  وه كگرتنه یه وتی ڕه و ڕێگا  كه بن دا دیكه
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 وتـی ڕه  وه كگرتنـه یه ن بـده ئیـزن و بێـنن  شـێوێنیه گێره م لـه واز نـین،  شـاراوه زۆریـش  كـه  ی سـتانه ده و ئه داوكاریین  بۆیه ر هه
  هندییـ وه رژه به و قازان  بیری  له مان كه شخوراوه به  وه ته نه ی ڕزگاریخوازانه مێژووی  له  بڕگه  له م النیكه و بپێوێ خۆی ئاسایی
 و بگــرن  رگــه به زۆر نــاتوانن گشــتیدا ی ئیــراده وری تــه ر رامبــه به  لــه  ســتانه ده و ئــه گینا ئــه. بن نــه خۆیانــدا كانی ســییه كه تاكه
 و ئـه ری بینـه ڕابـردوودا مـانگی نـد چه  لـه  ئێمـه چونكـوو.  نییـه حێزبـدا مێژووی  له  وه سڕینه و تێداچوون  له  جگه نجامێكان ئه

 ڕۆیشـتن  بـه ، وه بوونـه ده نزیك  وه كگرتنه یه  له كوردستان كانی سیاسییه  حیزبه  له كێك یه نی الیه دوو كاتێ  كه نبووی  ڕاستییه
  ڵ گه له ئێستاشی و وت كه كی په  كه وته ڕه واوی ته  به ، دیكه كی الیه بۆ  وه كه الیه  له دیار  پێشینه سی كه ڵی كۆمه ی وه هاتنه و

 خۆی ئاسایی دۆخی بۆ  وه ته ڕاوه گه نه بێ
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 عەزیز ئەحمەدی

 
 باسـی جـارنیە یەکەم ئەوباسـە زمانـان، و زار سـەر کەوتـۆتە دیمـوکرات حیزبی دوو یەکگرتنەوەی باسی رۆژێکە چەند ماوەی

 قســە چێــوەی لەچــوار بەالم، وروژێنــدراوە وتــوویژەوە لەرێگــای کوردیەکــانیش تەلەویزیــۆنە لە جــار زۆر دەکــری، ســەرلە
 نەچۆتەدەرێ،

 
  ئەوەی ئومێدی کرا هیجری امستەف کاک بەریز دەگەل کە وتووێژەی ئەو زۆرە، پێشوو دەگەل جیاوازی ئەمجارەیان بەالم
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 ١٩٧١  لەسـالی کە سـێهەم کۆنفرانسـی لەدوای حیـزب برادەرێکـی چەند جیابونەوەی ئەگەر. بێ جیددی کە باسە کە لێدەکرێ
ــۆیە لەشــاری ــۆبکرێ، حیســابی بەســترا ک ــی جــار چــوار ب ــوکراتی حیزب ــابونەوەی کوردســتان دیم ــوە بەخــۆوە جی  بەداخەوە. دی

 کەســـایەتی کێشـــەی زۆرجـــاران نەبـــوون، سیاســـی مەســـایلی لەســـەر هەمـــووی لەتبونەکـــان ێمبڵـــ باشـــتر یـــا جیابونەوەکـــان
ــاوچەگەرایی ــاڵی ون ــەروەزعەکەدا ب ــاوەو بەس ــۆتە کێش ــیلەی ب ــرازان وەس ــۆنگرەی لەدوای. لێکت ــوارەمی  ک ــزب چ ــک حی  کۆمەلێ
 هەر نەک مـاوەیەک پـاشکە بـونەوە، جیـا لەحیـزب تـودە، ناشۆرشـگێری و کەڵـک بـێ حیزبـی بەفریـوی ڕیبەری لەئەندامانی

 کە دەدا نیشــان وای تــوودە حیزبــی کە. ئیــران ئیســالمی کۆمــاری شــاالی بەر کەوتــنە تودەشــەوە حیزبــی بە بەڵکــو بۆخۆیــان
 .بۆدەکرد جاسوسیشی و تەبلیغ و ئیمپریالیستە زیدی ئیسالمی کۆماری

 
 لێکتـرازانە ئەو بەداخەوە. بووبەدوبـال نکوردسـتا دیمـوکراتی حیزبـی فـیکس، لیستی هینانی بەهۆی هەشتەم کۆگرەی لەدوای

 نـارەزایەتی لەهەمـووالیەکرا دیـکەش لەالیەکـی. بـون شـەهید پیشـمەرگە و کادر چەند و لێکەوتەوە دڵتەزینی زۆر کارەساتی
 ئەنجـام سـەر. دەکـرد یەکگرتنەوەیـان وداوای بوون نارازی ال هەردووک الیەنگرانی. بەرزدەبۆوە تێکهەڵچون شەرو دژی خەڵک

 هۆیەکـانی لەسـەر تەحلیلێـک تەجـزییەو یەکگـرتنەوەدا، پرۆسـەی لە چـوونکە بەالم. گـرتنەوە بەیەک بوون رازی دووکال رهە
 شــەهیدانی لەبنەمــاڵەی کەم النــی لیبــوردنیش داوای نەکــرا،  رویانــدابوو جیــابونەوە بەهــۆی ئەوکارەســاتانەی و جیــابونەوە

 .نەگیرا وەر لێ پێویستی کەڵکی نەبوو، خۆی یچێژ و تام تێکەڵبونەوەیە ئەو نەکرا ئەوکارەساتە
 
 هەڵـدایەوە، سـەری کێشـەکە ناوچەگەرایی، وهەوێنی سیاسی ناتەبایی بەهۆی چەندەم بۆجاری دا سێزدەهەمیش کۆنگەرەی لە

 هـاتن پیـک چاوەروانی مابووە، بەیەکگرتووی حیزب بون بەپەنجا پەنجا سیاسی دەفتەری لە چوونکە مانگێک چەند بۆماوەی
 بـــونە ئەوکــات ســـکرتێری الیەنــی دا، ئیســتیعفای پەروەر مێهـــر عەلــی بابــا کـــاک بەریــز کە ئەوەدا بەدوای بەاڵم کــرا،دە

. کـرد قبوڵ حیزبیان بوونی لەت بەیاننامەیەک بەراگەیاندنی حدک برادەرانی لەئاکامدا بووە، قولتر کە کێشە ئەکسەریەت،
 بەالم دا رویــان تیــژی تونــدو هێنــدیک بەداخەوە. بابــاعەلی ککــا شــانی ســەر دەچێــتە مەزن بەرپرســایەتیەکی پێمــوایە

 دووال هەر کوردسـتان، کـۆمەالنی فشـاری بەهـۆی ئیسـتا. بـدا روو دڵـتەزین کەکارەسـاتی ئەوجیگـایەی نەگەیشـتە بەخۆشیەوە
 بەقـازانجی لێکتـرازان. بەقازانجە بونێک یەک جۆرە هەر چونکە رێزە جێگای ئەوە. بنەوە تێکەڵ قەناعەتەی ئەو گەیشتونە
 یــا بەیەک، دەبــنەوە دێمــوکرات دووبــاڵی یــانی دەبــی، بــونەوە تــێکەڵ ئەوەیە، پرســیار. کوردســتانە داگیرکەرانــی و دوژمنــان
 حیزب؟ یەک دەبن دووحیزب وەکوو

 
ـــی ئەگەر ـــددی ال دوو هەر برادەران ـــری بەجی ـــانەی و زەرەر ئەو ئەوەدان دەبی ـــرازان بەهـــۆی زیان ـــدابوون لێکت ـــوو پەی  قەرەب
 فەرز دا کەس بەسـەر خـۆی کەس. بـی یەک وەکـوو هەمـوان بـۆ دەبـێ حیـزب. بگـرن چـاو لەبەر خـاڵ چەنـد دەبـێ، نەوە،بکە
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 بەتەواوی بەنـدی دەسـتە. رویـدا لەرابـردوودا وەکـوو بـویەوە جیـا لەحیـزب ئەتـو بلـێ بەکەس نەبی ئەوەی مافی کەس. نەکا
ــر ــری، بنەب ــوو نەک بک ــردو وەک ــاری راب ــەر بری ــدەن لەس ــێل رالەوال و ب ــرێ پێش ــێ داوای. بک ــوردن ل ــی ب ــتان لەخەلک  کوردس

 بەراشــــکاوانە دووال، هەر. داوە حیزبیــــان یەکگــــرتنەوەی هەوڵــــی کە بکــــرێ کەســــایەتیانە ئەو و شــــەهیدان وبنەمــــاڵەی
 .بکەنەوە رون خەڵک بۆکۆمەالنی تەلەویزیۆن لەسەر بونەوە وتێکەڵ لەتبون هۆی شۆرشگێرانە وبەشێوەیەکی

 
 بـۆ ئەمجارە یەکگرتنەوەی لەبەرد، دای سەری نەبێ رازی پێی ئەوەی پیرۆزە، و شۆرشگیرانە شتێکی ەکگرتنی یا یەکگرتنەوە

 .بێ خەڵک وکۆمەالنی شەهیدان بنەماڵەی والمدانەوەی. نەبێ تر لەتبونەوەیەکی
 

 کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــی بەرێبەرایەتــی کوردســتان هەالتــی لەرۆژ کــورد گەلــی خــوازانەی هەق خەبــاتی کەوێ ســەر
 .یەکگەرتوو

 
 ٢١١٥ جانێوێریی ١٩: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز   :سەرچاوە
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 و خەسارناسییەکی وردی لێکدابرانەکان بکەین لە ئەزموونی رابردوو دەرس وەرگرین

  
 
 
 
 
 
 

 
 کوێستان گادانی.د

 
 ژانــویەی ی١٥ رۆژی کــراوەو ئامــادە دێمــوکرات حیزبــی یەکگــرتنەوەی بــۆ" بەفرانبــار ی١" کەمپینــی وایدا لەســەر بــابەتە ئەم

 .کراوەتەوە باڵو دا دەنگ تۆمارێکی لە ئەمساڵ
 

 بەرێز، هاوواڵتیانی
 

 !کوردستان رۆژهەاڵتی رزگاریخوازی جوواڵنەوەی ریزەکانی تەبایی و ریزییەک دڵسۆزانی
 

 بـۆ تێکۆشـاون داوەو هەوڵیـان رابـردوودا سـاڵەکانی ماوەی لە کە دەکەم رێکخراوانە و الیەن و ئەوکەس هەموو سپاسی پێشەکی
 یەکگـرتنەوەی نەهایەتتـدا لە ەوکـردنەو لێکنزیـک تـایبەت بە و کوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە کـورد مـاڵی نێـو تەبایی و یەکریزی
 بەفرانبـاردا یەکـی کەمپەینی چوارچێوەی لە هەواڵنە ئەو رابردوودا رۆژانی لە دیارە. دێموکرات حیزبی لێکدابراوی دووالیەنی

 و پێـدەڵێم دەستخۆشـیان سـەرەتادا لە هەر. کـردۆتەوە چرتـر ئامـانجە ئەو بـۆ گەیشـتن بـۆ هەوڵەکانی و هەبووە رەنگدانەوەی
 .دەخوازم بۆ سەرکەوتنیان هیوای

 
 ئەسـڵێک وەکـوو دا مـرۆ  ژیـانی بوارەکـانی هەمـوو لە رەمـزە ئەو.  دایە دەیەکگـرتن سـەرکەوتن کە دەزانـین هەموومان بێگومان
 بـوونی بـێ کە دەدا نیشانمان رابردوو مێژویی گەورەو ئەزمونی ، دا رزگاریخوازی جواڵنەوەیەکی لە تایبەت بە و لێدەکرێ چاوی

http://rojhelattimes.net/images/WITAR/kustan gadani.jpg
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 دەسـتەبەر گۆرەپـانەکە نێـو سیاسـییەکانی رێکخـراوە هەمویـان سـەروی لە و خەڵـک کـۆمەاڵنی ریزەکانی یەکگرتوویی و هاودڵی
 کۆسـپی رابردوودا سااڵنی لە دێموکرات تێکۆشەرانی لێکدابرانی و باڵوی و پرش پێیە بەو هەر. مەحاڵە دەستکەوتە ئەو کردنی
 بـۆ مەسـەلە ئەو دیـارە.  کوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە نەتەوەکەمـان خەباتی ایرێگ سەر هێناوەتە قەرەبونەکراوی زیانی گەورەو
ــڕای و هەبــووە خــۆی تــایبەتی گرینگــی یەکەمەوە رۆژی لە هەر سیاســی چــاالکێکی و کۆمەڵگــایە ئەو تــاکێکی وەکــوو منــیش  وێ

 لەو کە دەکەم الیەک گشــت لە نەبــوونی مانــدوو ، ناتەباییەکــان چارەســەری بــۆ هەوڵێــک هەمــوو لە دەستخۆشــی و پیرۆزبــایی
  .تێدەکۆشن و تێکۆشاون رێگایەدا

 
 کۆمەڵگـایەکی پێکهێنـانی و نەتەوەیـی رزگـاریی بـۆ رەواکەی خەباتە پشتیوانی و کورد دڵسۆزی کە نابینینەوە کەس کە دڵنیام
. بکـا دێمـوکرات بـیحیز بەتـایبەت جـوواڵنەوەو الیەنەکـانی یەکگـرتنەوەی و کردنەوە لێکنزیک دژایەتی و بێ دادپەروەر و ئازاد
ــڕوای بە ــن ب ــرای م ــتیوانی وێ ــێ پش ــالی ئەمالو ب ــی ئەم ــتنەوەی پرس ــو رێکخس ــالی نێ ــوکرات، م ــێ دێم ــداگری دەب ــکەم پی  کە ب

  . پیرۆزە کارێکی یەکگرتنەوە
 

 یخەباتکـاران ریزەکـانی نێـو درزکەوتنە بە سەبارەت میللەتەکەمان دڵسوزانی و خەڵک دڵەراوکێی و نیگەرانی کە ئەوەی دەگەڵ
  لێکدابرانەکانی و خەبات ئەزموونی کاتدا، هەمان لە بگرین، هێندی بە و پێبکەین هەست تەواوی بە کوردستان رۆژهەاڵتی
 دەکەیـن، یەکگـرتنەوە لە بـاس کاتێـک کە پێمـوایە مـن هاوکات. پێداوین گەورەی دەرسی حیزبە ئەو ریزەکانی نێو رابردووی

 نـۆرەی بە کەس هەر حیزبەکـان رێبەریـی و سیاسـییەکان الیەنە دەگاتە تا کەکانتا هەموو ئەرکی کە بچێ بیریشمان لە نابێ
 شــانی ســەر دەکەوێــتە ســەرەکی هەرە ئەرکــی و جیــددی کــاری بەاڵم. بــین هەســتیار ئاگــادارو دەبــێ هەموومــان قورســەو خــۆی

 دەرس رابـردوو ئەزمـوونی لە بکەن، هەڵسوکەوت مەسەلەکە دەگەڵ ئیحساسی شێوەیەکی بە نابێ. حیزب الیەنی دوو رێبەریی
 بەر بـخەنە بەوردی شـتێک هەموو هۆکارەکان، و هەڵە بە داننان تا را لێکدابرانەکان وردی خەسارناسییەکی لە هەر و وەرگرن
 .کردن باس و سەرن 

 
 کانلێکـدابرانە کە بکـرێ راسـتیە ئەو قبـووڵی بگـرین داهـاتوودا لە دیـکە لێکـدابرانێکی بە پـێش ئیستاوە لە هەر ئەوەی بۆ

 و یەکگـرتنەوە بەینـی جیـاوازی. بکـرێ رابـردوو هۆکارەکـانی و هەڵە قبووڵی دەمارگرژی لە دور بە و حاشالێنەکراون راستیەکی
 سـەربەخۆو حیزبـی ٢ وەکـوو رابردوودا ماوەی لەو دووالیەنە ئەو کە بنرێ دا راستیە بەو دان و باس بەر بێتە بوونەوە تێکەڵ
 .هەبووە نیانبوو و کردوە کاریان جیاواز لێک
 

  لە و بکرێ حیزب بەدەنەی گشتی بە و ئەندامان سەر لە ئەسڵی حیسابی رابردوو، شیوەکاری پێچەوانەی بە ئەوانەش وێڕای
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 پێوەنـــدی دڵنیــاییەوە بە. دا بریارەکــان لە هەم و پرۆســـەکەدا و باســەکان لە هەم بکــرین بەشـــدار تەشــکیالتەکانەوە رێگــای
 داهــاتوودا لە دیــکە لێکــدابرانێکی نەهایەتــدا لە و نەخــوازراوو رووداوی زۆر بە پــێش دەتــوانێ بەدەنە و رێــبەری دووالیەنەی

 حیزبـی بـٶ دەبـێ باش یارمەتیدەرێکی و دێموکرات دووالیەنی تەشکیالتی دەنێو زیاتر باوەرێکی و دڵگەرمی هۆی دەبێتە و بگرێ
 .داخەبات داهاتووی قۆناغەکانی لە سەقامگیر و یەکگرتوو دێموکراتێکی

 
 حیزبێکـی دروسـتکردنەوەی و دابـین حیـزب دووالیەنـی خسـتنەوەی وەسـەریەک دەفکری تەنیا پەلە بە نابێ کە وایە بڕوام من
 کە دابــێ داخوازەکــان و ویســت هەمــوو ســەروی لە نەتەوەکەمــان بەرژەوەنــدی. یەکنەگرتــوو کێشــەو پــڕ بەاڵم گەورە قەوارە بە

 و ئەسـڵی کـۆڵەکەیەکی دەبنە پرێنسیپ بە تەشکیالتێکی و کردن قبووڵ یەکتر و بازی جیناح بێ و راستەقینە تەباییەکی بێگومان
 .دێنێ وەدیی دێموکرات الیەنی دووک هەر الیەنگرانی و ئەندامان ئارەزوی و ویست و داهاتوومان خەباتی هێزی  بە
 
 و دەکەم بەفرانبــار ی١ مپێنــیکە تــایبەت بە یەکریــزی خەمخــۆرانی هەنگاوەکــانی و هەڵوێســت سپاســی دیســان دا کۆتــایی لە

 دەبیـت بـاش هانـدەرێکی بێگومـان کە سـەریەک، بخەینەوە دێموکرات بنەماڵەی بتوانین هەمووالیەک یارمەتی بە کە هیوادارم
 رۆژهەاڵتــی لە یەکگرتــوو بەرەیەکــی پێکهێنــانی بەرەو هەنگاونــان دیــکەو سیاســیەکانی هێــزوالیەنە بــوونەوەی لێکنزیــک بــۆ

 .میللەتەکەمان حەقخوازانەی خەباتی بە تازە تینێکی و گوڕ و کوردستان
 

 .سەرکەوتووبن و گرتنتان گوێ بۆ سپاس
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ١٩: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز   :سەرچاوە
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 !بیروڕای سمایل شەڕەفی لە سەر یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان

 
 

 
 
 
 
 
 ەنگیگـر ەپرسـ مەئ ۆبـ نگـاوەه ەویـیەرانەگیو ن ینـیبێت ەب کانن،ەموکراتێد ەینیقەراست یکەیەوەکگرتنیە یاریخواز ەیوانەئ
 .نێنەد
 
 ۆبـ ەوەتەڕێـگەن کگرتوویە یموکراتێد یزبیح ڵێیب ۆت ەکەیوەل راننەگیو ن ەیەه ەکەوەکگرتنیە یتیەناۆچ رەس ەل انیینیبێت
 !تبوون؟ەل شێپ یناغۆق
 
 .ێردرێبسپ یحساسێئ ەیوەندنێخو ەب ەزبیح مەئ یداهاتوو ێناکر ویەدا ۆیخ ێیج ەل کانییەنیبێت
 
 :یەوا مێمن پ ینیشبەو گ ینیشبۆخ ەب نەبد انۆیخ ێیج کانییەرانەگین ەیوەئ ۆب مەاڵب

 کەو کتـریە ێبەد ەنیەدوو ال مەئ کێشت مووەه شێپ ن،ینێب کتریە ی"ەوەنڕیس" ەل ەوەرکردنیب ەب شێپ ێوەمانهەد رەگەئ* 
 .رعەف ەکید ەیکیەال ویەن  سەئ کیەال ەک ێبندر داەوەو دان ب نەبک ڵواقع قبوو یمرەئ
 یکردنـ ریـحقەت ەل ریو ب تێب موکراتێد یال ردووەه یکانەتاک ی"فسەن یتەزێع یپاراستن" یماەبن رەس ەل ەکەوەکگرتنیە*
 .ەوەتێکرەن کتریە
 

و  مـوکراتێد ەیورەگ ڵەیمـاەبن وێـن یکـانەفەیو ت وتەر ۆبـ ینتقەنـام یتـەزاوەق وەنگـرانیەال ەیوەکـدانێل ەل پاراستنۆخ* 
 یرابـردوو ەیوەنڕیسـ ێبـ ەدا ب زنەم یمـوکراتێد ەیکیەژووێـم ەورەگ ەوتەر ەواقـع ل یمـرەئ یمـاەبن رەسـ ەل انیکردنەناسێپ
 .ڵەیەماەبن مەئ یکێتاک اینەت
 
  ڵوەه اوا،یج یاڕرویب ینڕیربەد رەرانبەب ەسازکردن ل تسەربەو ب کانییەاوازیج ەیوەنڕیس ەل ەوەرکردنیب ێیج ەب *

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kdpmedia.org/?p=8453&psig=AOvVaw35Md10ZoD_SNo2_NAwDV6V&ust=1602715598719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCP1IvTsuwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 کــانییەاوازیج یتییەریدا، مــود زبیــح یالتیشــکەت یتــێکیەکوردســتان و  یتــەاڵژهۆر ەکــورد ل یپرســ ینــدەوەرژەب ەل نەیبــد
 .نەیبک
 
ــر" یتــڵییەقەئ ەیوەنگکــردنەمرەک ەب *  یکــانەرۆراوجۆج ەنــدەهەر یچــاوەر ن،یزانــ" وەشــرێپ" ەب ۆخــ ایــنەو ت" کــردن یرەبێ
 .نەیبک" تییەریمود" مانۆخ ەیگاکەڵمۆو ک زبیح یلێپتانس زوێو ه نەیبک باتەخ
 

 ەب ایــنەت" یسـتێوەڵکهیە"و " سـتبوونەکدیە"و  نیزێبپــار ەویە یفکـر یروو ەل زبیـح یســتکردنەکدیە ۆبـ دانڵـوەه ەل ۆخـ* 
 .تێب ارڕیو ب رزشەئ هاوەب ەوەالمانەدا ب زبیح ەیوەرەد یروو

 
 پینسـڕپ ەنەیـبک ینـدەهەرەو فر نیرابگـر دوورەبـوون ب"یبـەزهەم"و  یستووەقبەچ ەل زبیح ییاسیس یگوتار نەیبد ڵوەه* 
 (.کردەد یچاوەر ەانیستاۆقاسملوو مام دیهەش ەکەیوەئ رەه)دا زبیح ەیژانۆر یگوتار ەل
 

ــا لێپتانســ*  ــاک و ت ییو توان ــت ــانەرۆراوجۆج ەفەی ــح یک ــاالک ەل زبی ــح ەیژانۆر ییچ ــکەڵدا ک زبی ــ انی ــربگەو ێل و  ێری
 .نانێو راه ەییردەروەپ یکار ەل ێنو یکێوازێش ەتێبب کانییەتوانا یکارکردن ەو ل ڵیرقاەس
 

" یاسـیس ینـیواقعب"و " وجـوودەم یزعـەو" ۆب کانمانەوەندنێخو ەب ەوەداچوونێو پ یوانەڕچاو یتەاسیس ەل ەوەدورخستن ۆخ* 
  . وجوودەم یزعەو ینۆڕیگ ۆب داڵوەو ه مانۆخ ەب ستنەپشت ب یماەبن رەس ەل
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ١٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی کەریم فەرخەپوور  : سەرچاوە
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 !بیروڕای عەلی بداغی لە سەر یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان

 

 
 
 ی وه ئـه  کـه ێبردب نـه ێپـ ی کـورد دا پـه یژووێـم ی وه ندنـهێخو  لـه  هیـ هـه ێکـ ،ێزان نه  وه هئ  هی هه ێک ، هیدا کگرتن هی  له زێه
  لـه یسـتڕجـار ب رۆز ی وه ، ئه کردوه ۆنسک یتووش یکورد یشۆڕجار ش رۆز ی وه ، ئه دوا داوه وه یکورد ینیرێد یون خه یهاتنید وه
کـورد  ڵیومـاێن ییبا ناتـه و یکۆناک  کووڵ به ز،یه یینگ ناهاوسه اروی نه یالنیپ یموو ک هه نه وه،ڕیکورد ب یرباتکا و خه بات خه
 . بووه ۆیخ
 
  مـهێئ وان،ێـن  تـهێو که ده شمانڵ وام قه رده به ۆب ن،یبوو نه کگرتوو هی ستاێتا ئ ۆب ید ئه نیزان موو ده هه ، هیدا کگرتن هی  له زێه
  کـاو لـه ده ڕ که مانێگو روێچاومان کو یهم وه یکێتاڵ سه ، ده!تاڵ سه ده ۆب ن،ی مول ناکه حه ته یکتر هی یچۆب نیمر ده ک هی ۆب  که
نگمـان  ر ده گـه ئه ن،یخـودان ێر بـ گـه ئه ن،یت هڵـو ده ێر ب گه ئه ن،ێشێک رانمان ده نگه هاوسه و انڕێیهاو  له ریش دایاراستنپ ناوێپ
 .نیم ره م په ره په روۆخۆخ مانۆخ  هی وه ئه یئ  ه،یین  گانهێب یسووچ  هیین ارید نگمان هڕو   هیین رێن
 
تـا  یچـونک ، وهیزان نـه مـانۆخ ینـیبر  بـه سـتاشێتـا ئ یچـونک ن؟ینـاگر ک هیـ ۆبـ ید ئه نیزان موو ده هه ، هیدا کگرن هی  له زێه
 ی تاکـه ماڵ بـه  وه، تـهۆبرد مـانۆخ ریـب  لـه ید یکـێزام یژانـ  بـه نمـانیو بر ئـه یشـێئ ن،یاوڕ گه نه مانۆخ یشکیپز  له ستاشێئ

 ن؟یب واده
 
ــا ٨ ــدابێل یدوا ڵس ــان زهڕی یانڕک ــیح یک ــوکێد یزب ــێنیک بر وه ات،ڕم ــهید یک ــه  ک ــته جه  ل ــه س ــه یناو و ه ــه ی وه بزووتن ــورد ل   ک
 ۆکوردسـتان بـ یکـڵ خـه ینـاڵ مـهۆک ی سـتهیو شهۆخ  زبـهیو ح کـورد و ئـه یل گـه یزانۆسڵد ڵیو هه یرچ گه کوردستان ئه یتاڵ ژههڕۆ
ــه ی وه هکخســتن هیر سه ــه رده ب ــ وام ل ــووه ۆڕێگ ــه داب ــاوه ماڵ ، ب ــزین ی م ــه کی ــهێمانگ  ب ــه  ک ــروڕێ یکڵێو ه ــه کخراوت ــه ترڕرموگو گ   ل

 . وتووه که ڕێ وه"فرانباردا به ی١ ینیمپ که"ی وهێچوارچ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kdpmedia.org/?p=9858&psig=AOvVaw1pSdzlvAz0Z1DCku4HCnSG&ust=1602715444391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiKjL7SsuwCFQAAAAAdAAAAABAD
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موو  هـه ۆوتن بـ رکه سه ی، ئاواتزانم ده انیخ هیبا و به نرخ به یکێکار به نێدر ده دا ناوهێو پ له ی نهاڵو و هه موو ئه هه و هڵو هه م ئه
  کــه  هیــوا امڕ،  شــنه و چه لــه یکڵێو موو هــه هــه و هڵــو و هه لــه مۆخــ ییوانیپشــت یانــدنی راگــه یاێــڕو دا رهێــخــوازم، ل ده شیک هیــال
و  لـه  کـه ێبـ  وه به نمانمایموومان ئ ر هه هه  که ی وه ئه.  هیما دا ند بنه چه  به نانێهڕ باوه یو گره  له  وه زبوونهێه به و وه کبوونه هی
 و ارانیـ نـه ا،ڕ گـه داڵـد  لـه ییشـا  وه هییـبرد ی وه ئـه ن،یبوو نـه و نیوتوو نـ رکه و سه براوه کمان هیال چیتبووندا ه له یدوا ی خهۆد

ر  گـه ئه ، هیین اوۆڕد  کهید ی که نه هیو ال براوه کێن هیال چیه کگرتندا هی  له  که ێب ش هه وه به مانڕ باوه و مانیئ. بوون ندوژمنانما
. اونۆڕد  کــه مــوکراتنێد یزبــیکــوردو ح یارانیــ و نــه دوژمنــان  وه و ئــه موومان ر هــه هــه  مــهێئ  بــراوه  وه ئــه ووبــداڕ  کگرتنــه هیو  ئــه

 ێبـ ریـب  شـمان لـه وه ئه.  دواتـره یکان نگاوه هـه ینـڕیب و وه شـهێپ ۆبـ نـگیگر یکێنگاو واقـع هـه یمر ک ئه وه کتر هی یکردنڵقبوو
 و ادهیـڕئ ش وه کبوونـه هیبـوو،  مـوکراتێد یزبـیح یالتیشک ته ومو ر هه هه ۆیست ئه  له موکراتێد یزبیح یتبوون له یر تاوان گه ئه

 .  ستهیوێپ یمووان ر هه هه ڕی باوه
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ١٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی کەریم فەرخەپوور  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 !مکانیزم بۆ یەکگرتنەوەی دوو دێموکرات، حدک و حدکا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئیقباڵ سەفەری

  
ــی لە ــردودا رۆژان ــی راب ــرتنەوەی پرس ــی دوو یەکگ ــوکرات حیزب ــاران لە زۆر دێم ــاتر ج ــووە گەرم زی ــۆتە و ب ــی ب ــاری رۆژەڤ  ک

 زۆریـان پێشـتر کە الیەن دوو ئەنـدامانی و سیاسـی چاالکـانی لە کۆمەڵێـک تەنـانەت و پرۆسەیە ئەم چاالکانی لە کۆمەڵێک
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 و لەســەرکەوتن و حەرەکەتــم ئەم الیەنگرانــی یەکێــک خــۆم مــن کە ئەوەی دەگەڵ. نەدەکــرد مانــدوو گــرینگەوە باســە بەم خــۆ
 باســە ئەم یبــازار گەرمــی کە نەکەم بەمە ئێشــارە نــاتوانم بەاڵم بــوومە، بەشــدار و شــەریک بە خــۆم حیــزبەدا ئەم داشــکانی
 دەکەن، پێشـداوەری لێدوانەکانیانـدا لە هەر نەگ کە جۆرێـک بە لێدوان هێناوەتە حیزبەشی دوو ئەم بەرپرسانی لە بەشێک
 بەاڵم ، کـردوە دیـاری بـۆ چوارچێوەشـیان بەرپرسـانە لەم بەشـێک. تێـدایە باوەریـان خـۆش تارادەیەکیش بڵێم دەکرێ بەڵکو
 ئەم ســەروگوێی و نوســاون عامەپەســەندەوە و گشــتی شــتی هێنــدێک بە و دزیــوەتەوە باســەکە ئەســڵی و وردەکــاری لە خۆیــان

 دڵســۆزانی و خەمخــۆران زۆری هەوڵــی و مانــدووبوون ســەرەڕای ئێســتا تــاکوو بــێ راســتی ئەوەی. قرتانــدوە باســەگرینگەیان
. واقیعبینـانە و دڵخۆشـکەر و روون ئاکـامێکی نەگەیشـتونەتە دێمـوکرات دوو کوردسـتان، رۆژهەاڵتـی لە نەتەوەیی بزوتنەوەی

 رۆداوەکـان چـۆنیەتی ئاسـتی لە خۆدزینەوە و لەالیەک پێششەرتەکان و پێشداوەری زیاتر نەگەیشتنەش بەئاکام ئەو هۆکاری
 لێــک برینــان دەبــێ کە نەکــردۆتەوە بیــر ئاواشــم و نــیم لەمبــروایەدا هــیچ مــن. بوونــانەن لەت و لێکتــرازان ئەم هــۆی و

 دیـکەش جـارێکی نـاکرێ. دابـڕان لێـک بـۆچی نەزانـین بەاڵم ببنەەوە تێکەڵ ناکرێ بەاڵم بدەین، زارئا یەکتر و بکولێنینەوە
 کــۆنگەری دابڕانــی بەرهەمــی کە دە کــۆنگرەی بــوونەوەی تــێکەڵ بــۆچی کە نەکــۆلینەوە لێــی و نەزانــین بەاڵم ببــنەوە، تــێکەڵ
 سـەر پێشوو دابرانی بوونەوەی تێکەڵ پاش ەکانیکێش بکرێ چ کە بدزینەوە لەمە خۆ ناکرێ نەبوو؟ سەرکەوتوو بوو، هەشت

 لێکـۆلینەوەی کێشـەکان دەبێ نەبن، دیکەدا کۆتلەی و دابران دەفکری و ببنەوە تێکەڵ دێمۆکرات دوو ئەوەی بۆ. هەڵنەدەنەوە
 .بکرێ بۆ بێدەمارگرژیان بەرپرسانەی

 
ــۆیەش هەر ــت ب ــینی لە مەبەس ــابەتە ئەم نووس ــدانەوە ب ــدنەوەی و هەڵ ــرین کوالن ــان ەب ــیە کۆنەک ــگەی و نی ــۆمەوەو لەروان  خ

ــەرنجدان  مکــانیزمە بــابەتی دەچمەســەر پێشــوو، تیکەڵبوونەوەکــانی و دابــڕان گرفتەکــانی و کێشــە لە بەشــارەزابوونم بەس
 .دێموکرات دوو یەکگرتنەوەی و پیکهاتن بۆ پێشنیاریەکە

 
 کێها یەکدەگرنەوە؟: یەکەم

 
 باسـە ئەم واڵمـی لە خۆمـان ئەگەر کـێن؟ دەگـرنەوە یەک ئەوانەی کە بێ، ونرو پرسیارە ئەم واڵمی دەبێ شتێک هەموو پێش

 دێمـــوکرات دوو سرووشـــتیە زۆر کە بڵێـــین دەبـــێ بـــۆیە. هێنـــاوە شکســـتی پرۆســـەکەمان هەرلەســـەرەتاوە البـــدەین، گـــرینگە
 لەپـاش حیـزبە وود لەو هیچکـام رۆڵـی نـاتوانی هیچکەسـیش و بووە چاالکیان هەردووال دەچێ هەشتساڵ بۆ کە یەکدەگرنەوە

ــڕان ــار داب ــا ئینک ــێ. بک ــاو یەکەم کەواب ــی کە ئەوەیە هەنگ ــوکراتی حیزب ــران کوردســتانی دێم ــووڵ ئەوە ئێ ــا قب  لەگەڵ کە بک
 تەشــکیالتی، سیاســی، ســامانە و هێــز ئەو هەمــوو خــاوەن و کوردســتانە دیمــوکراتی حیزبــی نــاوی کە یەکــدەگرێتەوە حزبێــک

  دانپینێراوەو کە راستیەی ئەو قبوولکردنی دەنرێ ناوی و هەنگاوە یەکەم ئەمە. ەتیهەی خۆی بۆ کە ،..پرینسیپی ئورگانی،
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 . خەباتدایە گۆڕەپانی لە
 

 بۆچی یەکدەگرنەوە؟: دوهەم

 
 کـۆمەاڵنی نیـازی بە اڵمەو و کـردن بەهیـز خـۆ یـان توانـدنەوەیە؟! یەکتـرە؟ حەزفـی بێ، روون دەبێ یەکگرتنەوە لە مەبەست
 داوخوازەکـانی گەیانـدنی ئامـان  بە بـۆ کـارا کەسەرەسـەیەکی وەک ، بەهێـز حیزبێکـی کهێنـانەوەیپێ بـۆ کوردسـتانە خەڵکـی

 رزگـاری بـۆ نەتەوەیـی و نیشتمانی ئەرکێکی ئەوەی لەبەر کە بێ قبوڵیان و بزانن ئەوە دەبێ. کوردستان رۆژهەاڵتی لە کورد
 ئەو سـەر دەیـانهێنێتە گەورەیە پرسـە ئەو ئاسـت ەل بەرپرسـایەتی بە هەست و شانە لەسەر کوردستانیان رۆژهەاڵتی خەڵکی
 بەدەســتهێنانی بــۆ یەکگــرتنەوە و واڵتە و گەل رزگــاری ئامــان  و نیــیە بەوالوەتــر کەرەســتەیەک لە حیــزب: بڵــێن کە بــاوەڕە
 خەڵکـــی لە لیبـــوردن داوای هەردووال لێـــرەیە. نیـــیە واڵتـــی بـــێ و بێدەســـەاڵتی عەرزی لەســـەر کورســـی و مەقـــام و پۆســـت
 حیـزب ئەنـدامانی هەمـوو بنەماڵەکانیـان، و نەتەوەیـی بزاڤـی سیاسی زیندانیانی گیانبەختکردوان، بنەماڵەی لە، تانکوردس

 . بمانبورن دەڵێن و دەکەن تێکڕا بە
 

 ئەو بۆشاییانەی کە ملمالنێ و ساختاری سانترالیستی دروستیکردون چۆن پڕبکرێتەوە؟: سێهەم

 
 - سیاسـی ئاڵوگۆڕەکـانی رابـردوو، دەیەی سـێ چـاالکی و تێکۆشان لە وەرگرتن ەزموونئ و رووداوەکان رەوتی بە بەسەرنجدان
 رۆداوەکـان رەوتـی لەگەڵ کە دەنووسـنەوە نوێ پێرەوپیروگرامیکی دیموکراتیک، سانترالیزمی ناکارامەیی و هزری ئایدولۆژی،

 مەبەسـتەش ئەم بـۆ. بـێ تەبـا دەگەڵـی و بـێ حیـزبە ئەم ئیسـتای ئیدارەی واڵمدەری بتوانێ و پێش بڕواتە نوێ سەردەمی و
. دابنـرێ تەوافقـی دێموکراسـی و کـۆمەڵ گەشـەی بنەمـای لەسـەر بەڕێـوەبەری شـیوەی و حیـزب تەشکیالتی ساختاری پێویستە

 ببێـتە نـوێ سیستمیکی و بدرێ تۆڕ سیاسی دەفتەری و ناوەندی کۆمیتە ساختاری ناکارامە، و تەقلیدی کۆنگەری گرتنی واتە
 . جێگرەوەی

 
 ناوی حیزب چی لێدێتەوە؟: چوارەم

 
 ئــاڵوگۆر بــزانین کفــری بە نــاکرێ و هــاتووە تەمەنــی بە کۆتــایی خــواردن، رابــردوو ســفرەی لەســەر قەیــامەت قەرەی حەتــا

 حیزبــی یەکگرتــو، دێمــوکراتی حیزبـی. نــاوانە لەم یەک بە دەگــۆڕدرێ حیـزب نــاوی بــۆیە. بێنـین پێــک ناومانــدا و دەخۆمـان
 و شۆڕشــگێڕی و نەتەوەیــی مــۆرکی نــاوانە ئەم هەرســێکی. کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــی کوردســتان، یرۆژهەاڵتــ دێمــوکراتی
 .  هەڵگرتوە مێژوویان
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 ئامانجی دواڕۆژ و ستراتیژی حیزب چی بەسەر دێ؟: پینجەم

 
 لێـرە و نییەنیشـتما و نەتەوەیـی رزگـاری دوارۆژی ئامـانجی و کوردسـتان رۆژهەاڵتـی خەلکی رزگاری بۆ هەوڵدەدا حیزبە ئەم
 فیدرالیسـمەوە لە و بەربـاڵوە زۆر مـانۆردان مەجـالی درۆشـمەدا لەم کە ئەوەی لەبەر. نـاکرێ زیـاد پـێ تیێینیەکـی هی  ئیتر

 .  یەکجاریش سەربەخۆی و کۆنفیدرالیسم تاکوو دەگرێتەوە
 

. بــدەین بــاز بەســەریاندا نــاکری بــۆیە. جەوهەریــن و بنەڕەتــی خــاڵی دراوە، پــێ ئاماژەیــان لەســەرەوە کە خــاڵە پیــن  ئەم
 و ســـەرخان دەگــاتە نــۆرە ئەوجـــار رێککەوتــن، گەێشــتنە جەوهەریە خــاڵە پیـــن  ئەم لەســەر حێــزبە دوو ئەم هەرکاتێــک
 .یەکگرتنەوە کاری رۆژەڤی دەبنە تکنیکی بابەتەکانی

 
 :سەرخان و بابەتەکانی تکنیکی یەکگرتنەوە

 
ــبەری دوو - ــو دەبەنە رێککەوتــنەکە چــۆنیەتی رێ ــانیریز نێ ــان ەک ــان لەش پێشــنیاری و ســەرن  دراســەکردن، پــاش و خۆی  ی

 الواز هێنـدە دژایەتیکردنی رادەی و بکرێ تەفهیم دەبێ رێککەوتنە ئەو بەکورتی. وەردەگرن لەسەری خۆیان حیزبی بەدەنەنی
 .  نەمینێتەوە سیاسی کاسبکارانی بۆ بۆشایی سۆچیکی کە بێ
 
 و یەکگـرتنەوە زەرورەتـی و تیکەڵبـوونەوە چـۆنیەتی و دەبـنەوە کـۆ پـێکەوە اتدێمـوکر دوو بەدەنەی شـتێک هەمـوو لەپێش -

 .دەکرێتەوە شی بۆ جۆراوجۆرەوە رۆانگەی لە یەکگرتنەوەیان قۆناخەکانی
 
 :بێ دیکەش بەجۆریکی دەکرێ و تکنیکین زیاتر کە خوارەوە، قۆناخانەی ئەم سەر دەکرێتە دابەش یەکگرتنەوە پرۆسەی -
 

 .دادەنرێ بۆ وەشاندنی دەستەی و دەبن تیکەڵ ،... و ماڵپەڕ رۆژنامە، ڤێ، تێ بە راگەێاندن دەزگاکانی :یەکەم
 

 دەسـتێوەردانی دوورلە و نوێ ئەساسی لەسەر ،...سیاسی زیندانیانی خوێندکاران، ئافرەتان، الوان، یەکیەتیەکانی :دووهەم
 رێکخراوێـک هاوبەشـیان،هەر کۆنگرەی گرتنی تاکاتی مبەاڵ. خۆیان هاوبەشی کۆنگرەی گرتنی بۆ دەکەن ئامادەکاری حیزبی،

 .هەڵدەبژێرن بۆخۆیان کاتی بەڕێوەبەری دەستەیەکی
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 .دەبنەوە تێکەڵ پەیوەندیداریانەوە دامودەزگاکانی بەهەموو کۆمەاڵیەتی کۆمیسیوەنەکانی :سێهەم
 

 .دەبن تیکەڵ ئەمنیەت کۆمیتەی و خەدەمات دارایی، یان ئابوری کۆمیسونەکانی  :چوارەم
 

 کـۆن نیزامـی و تەشـکیالتی کـاری بنەمـای لەسـەر نـابێ لێـرە. دەبـن تـێکەڵ پێشـمەرگە و تەشکیالت کۆمیسونەکانی  :پینجەم
ـــوو ریکبخـــرینەوە، ـــێ بەلک ـــاودا لەیەکەم دەب ـــا بە پێشـــمەرگە کۆمیســـونی هەنگ ـــا و رێکبخـــرێ جی ـــاری تەنی ـــان ک  و بارهێن
 . بێ( نیزامی) لەشکری چاالکی پەروەردەکردنی

 
 .واوەبچێ٢١١٥ ساڵی لە نابێ تێکەڵبوونەوە ئەم و دەبنەوە تیکەڵ بەقۆناخ قۆناخ ئورگانەکان ماباقی  :شەمشە
 

ـــاوەیەدا لەو :حەوتەم ـــاخ کە م ـــاخ قۆن ـــرتنەوە بەرەوە بەقۆن ـــن، یەکگ ـــێ دەچ ـــتەی دەب ـــاری دەس ـــۆنگرەی ئامادەک ـــازدە ک  ش
 .کردبێ گەاڵڵە داهاتو کۆنگرەی بۆ ئامادەکاریەکی هەموو و هەڵبژێردرابێ

 
 ئامــاژەی نــاکۆکی جێگــای و پێششــەرت وەک جــار زۆر کە جەوهەری و گرێنــگ زۆر خــاڵێکی لەســەر کــۆنگرەدا لەو :تێێێ بینێێی
 رەکەبەری هیچالیەنیکـی و هیچکـات کە ئەوەیە ئەویـش. بگـا کـۆنگرە پەسـندی بە و هەبێ تایبەتی تێگەێشتنێکی پێدەکرێ،
 ئەگەر. بکـا حیـزبەدا لەو دیـکە حێزبیکـی دامەزرانـدنی یـان درۆسـتکردن و ندابـڕا جیـابوونەوە، گەرەنتـی ناتوانن ناوحیزب،

 الیەنێــک و کەس هــیچ لەوەوبەدوا کە ئەوەیە دەکــا دروســت پرینســیپ و گەرەنتــی لە جۆریــک کە گــرێنگەش خــاڵە ئەو وایە،
 . نهەڵبگر یان بنێن لەخۆیان دابڕاندا یان جیابوونەوە لەکاتی حیزبە ئەم ناوی نییە ئەوەیان مافی

 
 :دوایین وتە

 
 ڕیـزی لەنـاو تەبـایی و پیکگەێانـدن لە هەیە باشـیان ئەزمـوونی و رابـردو و هـزرن و بیر خاوەن کە هەن کەسانیکیش بێشک

 و نیشـتمانی نەتەوەیـی، ئەرکـی ئەمـانیش. دیـارە گەلەکەمانەوە رزگاریخوازیی بزۆتنەوەی بە پەنجەیان شوێن و خەباتکاران
 شــتێک، لەهەمــوو گرینگتــر بەاڵم. بــن کــورد ناومــاڵی یەکریــزی و یەکگــرتنەوە پرۆســەی یــدەرییارمەت کە لەســەرە مرۆڤییــان

 .بین خاف  لێی هیچکات نابێ کە تەباییە و یەکریزی ئیرادەی بوونی
 

  ناکۆکیە کێشەو شاهیدی لەنیزیکەوە و تێپەڕاندوە دێموکراتدا ریزەکانی لە ژیانم لەنیوەی پتر لە کەسێک وەک
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. خۆمــان پەروەردەی شــیوەی بــۆ دەگێــرمەوە دابڕانــانە و دڕدۆنگــی و ناتەبــایی ئەو هەمــوو بــوومە، حیــزبە ئەم ناوخۆیەکــانی
 تـادوایی، و کۆمەڵگـا جەرگەی لە خوێنـدنگاکان، و قۆتابخانە لە بنەماڵە، ولە مناڵیەوە لە ئێمە پەروەردەی شیوەی چونکە

 کە بنێـین بەوەدا دان دەبـێ. چانـدوین بۆ سەقەتی و نەخۆش کولتۆرێکی تووی کە بااڵدەستانە دەسەاڵتی و دەست پەروەردەی
ــان دەستخۆشــی سیاسیشــمان پەروەردەی ــیە تۆلرانســی کە بااڵدەســتانەیە، نەخۆشــینی هەم ــات و نی ــز خــۆی هەرک ــت، بەهێ  دی
 ڵئـاواییما تـاکوو بێشـک. دەبێـتەوە کۆمەاڵیتیەکان و ئایدولۆژی  ناکۆکیە و سیاسی کێشە بەرەوڕووی بااڵدەستانە و ئاغایانە

 لەو نۆسـتاڵژیانەش، گوتارە هەموو ئەو و دەکەینەوە دووپات میژوو تەنیا نەکەین، داسەپاو سەقەتەی سیاسیە کولتۆرە لەو
 .   ناخەن وەسەرمان هەورازە

 
 ٢١١٥ی جانێوێری ٢٢: یڕێکەوت  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 

 
 

یەکگرتنەوەیەک دەتوانێ سەرکەوتوو بێ کە هەمووان لە حیزبی یەکگرتوودا دا : خالید عەزیزی
 .هەست بە ئاسوودەیی و بوونی خۆیان بکەن

 
 
 
 
 
 

 یرانەشــۆکێت ەل سەک دانەســ ییشــدارەب ەدا ب ییگشــت یکەیەوەبــوونۆک ەکوردســتان، ل یمــوکراتێد یزبــیح ییگشــت یرێســکرت
 .کاتەد ێتاوتو" کانەموکراتێد ەیوەکگرتنیە" یپرس زب،یح
 
 ەل سەک دانەسـ ییشـدارەب ەدا ب ییگشـت یکەیەوەبـوونۆک ەو ل ١٣٩٣ ینـدانەبێر ی٦ یوتـەکێر ،ەممەدووش یژۆر ۆیرەویشنێپ
 ردووەه وانێـن یکوردسـتان، پرسـ یمـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێسـکرت ،یزیـزەع دیـکاک خال زەڕێب موکرات،ێد یرانەشۆکێت
  ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکخستنیەرەسەو ۆب دانڵوەو ه رانێئ یتانکوردس یموکراتێد یزبیردستان و حکو یموکراتێد یزبیح

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aa.com.tr/ks/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%DB%95%D8%AA/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DB%95%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8E%D8%AF%DB%95%D9%83%DB%86%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%84%DB%95-%D9%86%D8%A7%D9%83%DB%86%D9%83%DB%8C%DB%8C%DB%95-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C%DB%8C%DB%95%D9%83%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%BE%DB%95%D8%B1%DB%8E%D9%85-%D9%88%DB%95%D8%B1%D8%A8%DA%AF%D8%B1%DB%8E/115622&psig=AOvVaw2RZyorbOp5OCF5h1TZlF0i&ust=1602760513793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiil6v6s-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .باس رەب یەناێه یموکراتێد
 
 یمـوکراتێد یزبـیجـار ح نـدەچ ەک ەیکـارانۆه وەل کێشـەب ەل ەوەدانڕئـاو ەب یزیـزەع یدیخال زەڕێب یکانەقس یتاەرەس ەل

ــتان ــ یکوردس ــەیق یتووش ــکەت یران ــرد یالتیش ــ ،ەوک ــینگیگر ەل یباس ــکریە ی ــوویەو  یزی ــن ەل ییکگرت ــانەزیر وێ ــیح یک  یزب
 .دا کرد موکراتێد
 
 ەرابـردوودا ب ڵیسا ٨ ەیماو ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەکرد ک ەناڵوەه وەب ەیئاماژ انیزێرەدا ب یکانەقس ەیژێدر ەل
 .یکردوون کانەموکراتێد ەیوەککردنینز کیل ۆدن بو کارکر موکراتێد یردووالەه وانێن ییندەوێپ ەیوەکردن ییئاسا تەسبین
 نــا ،ۆق ەب نــا ۆکوردســتان ق یمــوکراتێد یزبــیرابــردوودا ح ڵیســا ٨ ەیمــاو ەل: یوتــ یزیــزەع زیــرەب داییەنــدەوێپ مەل
 ەیوەکخسـتنیەرەسەدا و ییتـاۆک ەو ل شـتنیدانەوەکێپ ۆو، بـ وەداو یکـانییەزڵۆو ئا یـیگرژ ەیوەمکـردنەک ڵیوەه ەستانەروەد
 .ەکردو شەشکێپ یروون ڵەیەاڵپالن و گ موکراتێد یزبیح
 

درووسـت و  یتەاسیس یشێپەگرتن ەختانەشبۆخ: " یدا وت یکانەقس ەیژێدر ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 ەک رەشـکۆخڵد یکێنـاغۆق یدرووسـت بـوون ەل ێبـەه یرچـاوەب یکـۆڵێر یکوردستان تـوان یموکراتێد یزبیح ییرەبێر یینتقەم
 ەیوەکگــرتنیە مــانەه ەک -ەناڵوەه مەئ یئاکــام ەل ریــدان و ب وســتاندانو ەل ەوەکێپــ مــوکرات،ێد یزبــیح یال ردووەه ڕۆمــەئ
 .ەوەنەکەد -ەکانەموکراتێد
 
 یمـوکراتێد یزبیح یندامانەئ مووەه ییشدارەب رەس ەل ییداگرێدا پ یکانەقس ەیکید یکێشەب ەل یزیزەع دیکاک خال زێرەب
 ێبـەد ەوێـئ: " یوتـ زبیـح ینـدامانەو گشـت ئ ەکەوەبوونۆک یشدارانەب ەدا کردو روو ب کانەموکراتێد ەیوەنکگرتیە یپرس ەل
 یسـتکردنەه ەو ب ەکگرتـووانیە نەبـد ڵوەو ه نەبـد موکراتێد ەیوەکگرتنیە یپرس ەب یتەارمی کانتانەچوونۆو ب ینیبێت ەب
 .ەوەنەبک ترەورەگ ەوەل رۆز موکراتێد یزبیح ،ەییئاسوود ەب
 
 ەل مـووانەه ەک ێبـ وتووەرکەسـ ێتـوانەد کەیەوەکگـرتنیە: "ەک انـدەیگیرا یزیـزەع دیکاک خال زەڕێب داییەندەوێپ مەل رەه
 ."نەبک انۆیخ یو بوون ەییئاسوود ەب ستەدا ه کگرتوودایە یزبیح
 
ـــاک خال یکانەقســـ ییتـــاۆک ەل ـــدا ک ـــزەع دی ـــدەوێپ ەل ەک ەیناڵوەه وەب تەبارەســـ یزی ـــرتنکیە یپرســـ ەڵگ ەل ین  ەیوەگ
  و،ەناڵواەه وەئ ەنیوانەڕد ەوەنیزانێپ زوێر یچاو ەب ەمێئ: "یوت ،ەئاراو ەنێد رۆراوجۆج ەیوێش ەدا و ب کانەموکراتێد
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 ."نیزانەد ەزانۆسڵد یکێدانڵوەه ەب انیمووەه
 
 انەیکەباسـ انیانکەاریپرسـ ارویشـنێو پ ینیبێت ەب ەکەوەبوونۆک یشدارانەب ەل کێشەب داەوەبوونۆک مەئ ەیکید یکەیەگڕب ەل
 ییگشـت یرێسـکرت زێـرەب ەوەمـووانەه رووەس ەو ل زبیح ییرەبێر ەک یزان انیستیوێدرووست و پ یکێکار ەکردو ب ندەمڵەوەد
 .نەکەد کانەباس ییشدارەب وەوەتێبەدۆک انەڵیگ ەل داۆوتەئ ینگیگر یکێپرس ەڵگ ەل یندەوێپ ەل زبیح
 
کــاک  زێــرەکوردســتان، ب یمـوکراتێد یزبــیح یئاموزشــ ینیۆســیمۆک یرپرسـەب ،داەیەوەبــوونۆک مەل رەه ەک ەدانێــپەئاماژ ێـیج
دا، بــاس و  کـانەموکراتێد ەیوەکگـرتنیە یپرسـ ەڵگ ەل ینـدەوێپ ەل یزبــیح یکڕێیەهـاو رەه ەک انـدەیگیرا یمـیرەک ڵمـاەک

  . ننێب کێپ ۆب یناریسم وۆڕک ەناوبراو بکات ک ینیۆسیمۆک ەداوا ل ێتوانەد ،ێبەه یتەبیتا یکێتەباب
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ٢٦: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی کەریم فەرخەپوور  : سەرچاوە
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 (حدک وحدکا)ر دوو حیزبی دێموکرات  ی هه وه کگرتنه و یه  وه ی پێشنیاری بۆ لێک نزیک بونه اڵله گه
 
 
 
 
 
 
 

 هرایی لوقمان زه

 
 تـوانیبێتم خـۆم ی نـۆره  بـه ی وه ئـه بـۆ  خۆمـه خسـی شه کی یـه بیرۆکه نیا تـه  یـه اڵله گه و ئـه ڕووی  خسـتنه  لـه سـت به مه :تا ره سه
   مه بخه دێموکرات حیزبی دوو ی کێشه ت نیسبه  به خۆم کانی ڕوانگه و تێروانین  وه رێگایه و له و ردێک به ر سه  مه بخه ردێک به
 .ڕوو
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 نیا وتـه  کـاره و ئـه بـۆ بوون نـه رم هانده نێکیش والیه س هیچکه و  نیه تێدا خۆمی خسی شه ندی وه رژه به هیچ ش کاره و له ئامان 
 نزیـک لێـک ش سـته به مه  و ئـه بـۆ  .کوردسـتانه اڵتی رۆژهـه کانی حیزبـه نگی کـده یه و کریزی یـه هیـوام و  خۆمـه ی بیرۆکه نیا وته
 سـازه نووس چـاره و گرینگ لێک گه لێکدابڕاون سالێکه ند چه  ی ماوه  که ی حیزبانه و ئه ی وه کگرتنه یه و  وه بونه ئاشت و  وه بونه

 هـۆی  تـه بۆنه  لێکترازانانـه و ئه  وه داخه به  . یه هه کوردستان التی رۆژهه  له یی وه ته نه ئاشتی ر سه  له وخۆی  راسته ری کاریگه و
 زۆر ری کاریگـه خۆ و  ڕاسته  که کوردستان التی رۆژهه سیاسی پانی گۆره ئاستی ر سه  له ئالۆزی و گرژی لێک کۆمه بوونی دروست

 .  داناوه کوردان داگیرکراوی نیشتمانی  له  پارچه و ئه نووسی چاره و کورد کانی مافه و سیاسی رجی مه و ل هه ر سه  له خراپیان
 

 ڕووداوی لێک کۆمـه هـۆی  بـه  وه داخـه  به  که  یه حیزبانه و له کێک یه کوردی حیزبی کۆنترین کوو وه کوردستان دێموکراتی حیزبی
ــاوخۆیی ــاوه  لــه خوازراو نــه و خــوازراو کــی ره ده و ن  ولێکترازانــی لێکــدابڕان تووشــی جــار نــدین چه دا نیــدا مه ته ســال 96 ی م

 ســاری خه تووشــی کوردســتان التی رۆژهـه  هلــ کــورد باتی خـه  وه بــواره زۆر  لــه  کـه ی وه ئــه هــۆی  بۆتـه ش وه ئــه و  بــووه کـانی ریزه
 تانی ولـه ده گیرفـانی  چۆتـه قازانجیشـی و  بـووه الت رۆژهـه کـوردی کی ره سـه نـدی رمه ره زه ئاکامیشـدا  ولـه بێ  کراوه نه بوو ره قه

 .  الوه مه و شا  به دا ئێران ر سه  به حاکم
 

 شـێک به ولی قـه  بـه 31 ی کـۆنگره دوای له ئیران کوردستانی وکراتیدێم حیزبی کانی ریزه نێو ی وه وجیابونه لێکدابران هۆکاری
 رێبـازی ر سه  له ک نه و  بووه حیزب بردنی  رێوه به و کردن  ئیداره تی چۆنیه ر سه  له دێموکرات نێکی الیه ری رێبه ندامانی ئه   له

 کردنـی  جروبـه ته و لێکـدابڕان سـاڵ 8 دوای سـتاشئێ. " بـووه کورسـی ر سـه  له" ش دیکه ی که نه الیه ولی قه  به و حیزب سیاسی
 التی رۆژهـه  لـه کـورد لکی خه اڵنی کۆمه و بوون ند مه ره زه لێێ ن الیه دووک ر هه نیا ته  که ون قێزه و ناخۆش رووداوی لێک کۆمه

  نایـانتوانیوه  حیزبـه دوو و ئـه و  وه ته کراوه نه ر هه  یه که پووچه گرێ و ئه ، کردوه بڕوایی بێ و هیوایی بێ تووشی کوردستانیان
 ین مپــه که شــێوازی  بــه  کــه حیــزب کانی کۆنــه  رگه کادروپێشــمه  لــه لێک کۆمــه و دڵســۆز و دۆســت ڵکانی خــه زۆری داوای رای ره ســه

  .        ن بکه ر سه چاره  وه دیالۆگه و دانوستاندن رێگای  له کانیان کێشه کانن دێموکراته ی وه کگرتنه یه خوازیاری
            

 کـوو وه کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی ناسـینی نه رمی فـه  بـه ڕ مـه  لـه ئێـران کوردسـتانی دێمـوکراتی حیزبـی پێـداگری ت ڵبه هه
 کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبی کردنی بایکۆت و "پێشوو هاورێێانی"  به  حیزبه و ئه ندامانی ئه هێنانی وناو خۆ ربه سه حێزبێکی

 حیزبـی  کـه بکـا بول قـه  راسـتییه و ئـه  یتوانیوه نـه جبازی لـه  به و ناشیاو تێکی سیاسه ری به  گرتنه  وبه سااڵن ند چه ی ماوه بۆ
 رمی فـه  بـه سیاسـی حیزبێکـی کـوو وه  وه ره ده ئاسـتی ر سـه  لـه وچ گشـتی  بـه کوردسـتان ئاستی ر سه  له چ کوردستان دێموکراتی

  یتوانیوه نـه ک نـه  وه "حـدکا" ن الیـه  لـه "حدک" کردنی بایکۆت و ئینکار وابێ که. کرێ وده  کراوه ڵ گه  له ی ومامله  کراوه بوڵ قه
  قازانجی  به دا ت حاله زۆر  له کردن بایکۆت تی سیاسه وه وانه پێچه  به ڵکوو به بنێ، ال وه سیاسی یدانی مه  له  حیزبه و ئه
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 . دیوه لێ زیانی "حدکا" و  وه ته شکاوه "حدک"
 

 وهـاتوو  وه بۆتـه ئاسـایی ک یـه ڕاده تـا  وه ره ده  لـه وچ کوردسـتان  لـه چ  حیزبـه دوو و ئـه نـدامانی ئه نێـوانی    سـالێکه 2 ی ماوه
 دا دانیشــتن و  وه کۆبونــه لێک کۆمــه  لــه  وه کۆبونــه  وه کــه یه  بــه و وتن چاوپێکــه و کتر یــه وشــینی شــایی  لــه شــداری به و چــۆکردن

 ر سـه  لـه ک نـه  دایـه حیـزب ردووک هـه ی نـه ده به نێو  له زۆری  به ویش ئه  دیاره ، وه واندۆته ڕه ک یه ڕاده تا ماوی وته گرژ زای فه
 نــد چه و ئــه و  وامــه رده به دا حیــزب ردووک هــه ری رێبــه نێــو  لــه بڕوایــی بــێ و یی متمانــه بــێ و ڕدونــدگی د .دا ری رێبــه ئاســتی

 چ  یانبووه هـه نـدی ناوه ی کۆمیتـه شـاندی ئاسـتی ر سـه  لـه وچ سـکرتێر ئاسـتی ر سه  هل چ ال دووک ر هه ری رێبه  که ی دانیشتنه
  کێشـه و ئـه کردنـی تـاوتوێ بـۆ.  وه تـه ماونه خۆیـان کـوو وه ری سـه چاره بـێ  بـه کان وکێشـه بووه نه  دواوه به تۆی ئه وتێکی سکه ده

 ئاکـام بێ و دانیشتنانه و ئه یشتنی گه نه  نجام ئه  به له ست ربه به  ته بوونه  که  تی ره بنه خاڵی ند چه  به کردن  ئاماژه  وگرفتانه
 . پێویسته بوونیان

 
 نێوبژیـوان کـوو وه م سـێهه نێکی الیـه  کـه  دایـه وه له دا  حیزبه دوو و ئه ی ر رێبه نێوان ودانیشتنی کان وه کۆبونه  له کی ره سه گرفتی

 بـێ واوی تـه  وبـه بـێ ن الیه ردووک هه ی ومتمانه بڕوا جێگای  که سیاسی یان نی هد مه رێکخراوێکی ک وه وچ س که  تاکه ک وه چ
  تـه چوونه  نـده وچه  کـردووه چییـان باسـی  کـه  نیـه روون راسـتی  بـه کان دانیشـتنه نجامی رئـه ده و وێ ناکـه رچاو به بن نیش الیه
 "حـدکا" ئێـران کوردسـتانی دێمـوکراتی حیزبـی  بـه ش پێشـکه کی اڵیـه گه "حـدک" کوردسـتان دێموکراتی حیزبی ند رچه هه. پێش
 م رده بـه  خسـتۆته نه رمی فه  به ێکی نوسراوه چ حدکا نی الیه اڵم به حیزب، ی وه کگرتنه یه و دانوستاندن مای بنه  ببێته  که  کردوه

 حیـزب ی31 ی کـۆنگره کـانی بڕیاره نداواکـار گۆیـا کـوترێ ده. س بـه و  بـووه کی زاره زۆرتر  وه بالوبۆته ی وه وئه شتی گه بیروڕای
 ی وه ئـه بـۆ و دا گرینـگ ئـاوا پرسـێکی  لـه. دێمـوکرات حیزبـی ی وه کخسـتنه ریه سه وه بـۆ و کان دانوستاندنه بۆ ما بنه  به  بکرێنه

 کی ره ســه و گرینــگ خــاڵی نــد چه  پێویســته  وه وێتــه لێبکه رێنییان ئــه نجامی رئــه ده و بچــن  وه پێشــه ره به گفتوگۆکــان و دانیشــتن
 .ڕوو  مه یانخه ده خۆم پێشنیاری کوو وه  که بگێرێن رچاو به له
 
  نـه الیه و ئـه. بـێ کان دێموکراتـه نێـوان کانی وه کۆبونـه شـداری به  کـه م سـێهه نی الیـه  بـه دان رێگـه و نیشانکردن ست ده ؛م که یه
 و بـڕوا جێگـای میش هـه و بـن ن الیه بێ واوی ته  به م هه  که بن ر روه نیشتمانپه و خۆشناو سێکی که ند چه یان سێک که توانێ ده

 کان وه کۆبونـه چـوونی وپێش ره بـه ری تیده یارمه توانێ ده نێوبژیوانێک حوزوری و بوون ئاماده. بن دێموکرات دووک ر هه ی متمانه
 نێـوان ی کێشـه ری سـه چاره بـۆ وبژیـواننێ رۆلـی و رک ئـه  بـه نـدی یوه په  لـه. بکـا خێراتر وتنێک رێکه  به یشتن گه وتی ڕه و بێ
 واڵتـانی  له و  نالندییه فه دیپلۆماتێکی  که "هاویستۆ ککا په" کان کێشه ری سه وچاره ئاشتی  به یشتن گه وبۆ  که کێشه کانی نه الیه
 لێک کۆمــه  وه بــاره و لــه و  گێــراوه نێوبژیــوانی رۆلــی ئیســرائیل و ســتین له فه  لــه و ســودان دارفــوری  لــه و ســۆمالی فغانسـتان، ئه
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 وتنی رێککـه ئیمکـانی نێوبژیـوان شـداری به بـێ  بـه ئایا: نووسێ ده دا "وتن رێککه" کتێبی  له  هێناوه ست ده وه نرخی  به زمونی ئه
 بـا رێین گـهلێ لـێن، ده ، وه کرێنـه درێژده خـۆرایی  بـه  کـه کاندان ڕه شـه و  کێشـه ی زۆربـه  له ؟ ره مسۆگه  که ڕه شه نی الیه دوو نێوان
 جـار هینـدێک .ن بکـه ڕ شـه بـا بـن ده ز ڕه وه تاکوو و  وه نه بکه تاقی هێزیان و  وزه  دایه توانایان  له تا هه  که ڕه شه کانی نه الیه
 انک باسـه بردنـی وپێش ره بـه بۆ کان کاته زۆری  ره هه ی زۆربه اڵم به ن، که ده دانوستاندن  به ست ده خۆیان کان کێشه نی الیه دوو
 .  یه هه نێوبژیوانێک  به پێویستیان نجامێک ئه  به یشتن گه بۆ خێراترکردنیان و
 
 رکی وئـه بپـارێزی عـاتفی و ئیحساسـی ڵوێسـتی هه  نیشـاندانی لـه خۆی بێ ده نێوبژیوان کاندا، نه الیه نێوان ی وکێشه گرژی  له
 نـاوبراو. دابشـکێ ک الیـه هـیچ و ره بـه نـابێ و ڕابگـرێ کاندا اندنهدانوسـت  لـه  که ڕه شـه کانی نـه الیه نێـوان نگی السه  که  یه وه ئه
 نێـو  یـه بخه ت کـه قوالپه جـار ندین چه بێ ده گرتنی بۆ  که  وایه وره گه ماسێکی کوو وه ئاشتی ، که  وایه ڕای نێوبژیوانێک کوو وه

 بـێ ده دێمـوکرات دوو ر هـه وابوو کـه  .بێ نه  وه ته که قوالپه  به جاریش م که یه ر گه ئه لبگرێ، هه ست ده گرتنی  له نابێ و که ئاوه
 ی ومتمانـه بـڕوا جێگـای و  نـه الیه ردووک هـه دۆسـتی  کـه سیاسـی یـان نی ده مـه رێکخراوێکـی سانێک، که سێک، که  که ن بده رێگا
 وام رده وبـه بکـرێ رخان تـه بۆ نواویا ته و پێویست کاتی بێ ده کان دانوستاندنه. ن بکه کان دانوستاندنه شداری به  ردووکیانه هه
 خـوازن ده ن الیـه دووک ر هـه مـادام. بکـا تر حمه زه نجامێک ئه  به یشتن گه  که بێ زۆر  نده وه ئه  وه کۆبونه دوو نێوانی نابێ و بن
 فـرت بیری  له و بێ هه کتر یه  به ریان باوه و  متمانه بێ ده ، وه کبگرنه یه دێموکرات دوو و ن بکه ر سه چاره کانیان کێشه راستی به
 کۆتـایی  لـه ی وه ئـه بـۆ بـێ کان دانوستاندنه مای وبنه ساس ئه" براوه  براوه" ی فه لسه فه بێ ده و بن نه دا کتر یه  له کردن فێل و
 کـات و ئـه. بـن رازی کان دانوسـتانه نجامی ئـه  لـه ک الیـه موو هـه و کا نـه بـوون غـدور مه  بـه و دۆڕاویـی  بـه ست هه س هیچکه دا
 کانی ڵـه هه  بـه پێنـان دان مـن ری بـاوه  بـه. مووان هـه مـاڵی  بێتـه بێ ده حیزبیش و زانن ده حیزب نی خاوه  به خۆیان موویان هه

 دا لک خـه و حیـزب ر مبـه هه  لـه کـردن رپرسـیارێتی به  بـه سـت هه و بـوون شـدار به تێیدای زۆر و م که ال ردووک هه  که رابردوو
 . بگیڕی رچاو به  له بێ ده کاندا دانوستاندنه  له  که  خالقییه ئه رکێکی ئه
 
 ری نگه هاوسـه و باتی هاوخه و هاوکاری  له نوێ رێکی الپه ی وه ڵدانه هه بۆ خۆشبوون کتر یه  له دڵ  به  که م ڕه باوه و ئه ر سه  له
 سـت ده تاوانبـارکردن کتر یـه و  وه هێنانـه  هانـه بـه  لـه و ما بنه بێ شتی  له بێ ده ال دووک ر هه و  گرینگه زۆر ن الیه دووک ر هه
 ئامــانجی و ن بکــه  قســه  میانه رده وســه کۆنکرێــت و نــوێ شــتی ر ســه  لــه  ڕابــردوو کانی ڵــه هه  بــه پێنــان دان وێــرای و ڵگرن هــه
 ک نـه بـێ کوردسـتان التی هرۆژهـ  له مان که له گه ندی وه رژه به و قازان  گرتنی رچاو به  له وتنێک رێکه  به یشتن گه بۆ کیش ره سه

 دۆکۆمێنـت  بـه ون کـه رێکده ری سـه  لـه  کـه کانی خالـه موو هـه بـێ ده. یی ماڵـه وبنه سـی که  تاکـه ندی وه رژه به و قازان  پاراستنی
 .  وه بکرێنه باڵو  وه کانه ره ینه ڕاگه رێگای  له گشتی ڕای بۆ رمی فه  به و بکرێ
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  له یبینین ده ئێستا ی وه ئه. دێموکرات دووک ر هه دانوستاندنی شاندی ندامانی ئه  له تی ره بنه وگۆڕی ئاڵ پێکهێنانی ؛م دووهه
 نـابێ بۆچی  باشه. رین رێبه ندامی ئه مووشیان هه و شدارن به ک الیه ر هه  له س که 4یان  1نیا  ته دا ن الیه دووک ر هه شاندی

 ن الیـه ردووک هـه شـاندی  له نابێ بۆ بن؟ شدار به  حیزبه دوو و ئه ندامی ئه ی دیکه سانی که دا نووسازه چاره و گرینگ  کێشه و له
 زیـاتر  کـه ی رگانه پێشـمه کـادرو و وئـه ومێـدیاکاران حیزبی روناکبیرانی خویندکاران، الوان، ژنان، کانی رێکخراوه ری نوێنه دا
 و ومـاڵ خۆیـان ژیـانی موو هـه و  کردووه نـه دریغیـان دێموکرات حیزبی وتنی رکه سه بۆ فیداکارێک هیچ  له  ساڵه 13تا  13  له

  ڵـداوه هه ری سـه  وه حیزبانه و ئه ری رێبه  له کان دێموکراته ی کێشه کرێن؟ نه کان دانوستاندنه شداری به  داناوه ر سه  له مندالیان
 و قـازان   لـه بیـر وام رده به  که  الیه کردوو هه ری رێبه ندامی ئه هیندێک بازی سیاست می رهه به ر هه ش زعه وه و ئه ی وه مانه و
  شـێوه و بـه ر هـه  کـه زعه وه ی وه ئه بۆ  وه هێنه ده سکرد خۆده و ما بنه بێ بیانووی یان ده و  وه نه که ده خۆیان کورسی و ندی وه رژه به
 .  وانه ئه قازانجی  له  چونکه بێ، وام رده به
 

 وبـا بهێـنن پێـک کانیان دانوسـتاندنه شـاندی  له گۆڕ و ئاڵ ال ردووک هه ری رێبه  که  یه وه ئه جیدیی  به من پێشنیاری  ربۆیه هه
 و لـه بێ هـه وخۆیان ڕاسـته شـداری به ال ردووک هـه ی نـه ده به کانی خۆشـناوه  مرۆڤـه و کان دڵسـۆزه  رگه پێشـمه و کادر و ندامان ئه

 خۆیــان  پێویســته ڵکوو بــه بن، نــه  کــه زعه وه ری ماشــاکه ته نیا تــه دێمــوکرات دووک ر هــه نــدامانی ئه بــێ ده و کاندا دانوســتاندنه
  بـه وخـۆڕایی پروپـوچ شـتی  بـه   حیزبـه دوو و ئـه وتوانـای  وزه  چیدیکـه ی وه ئه بۆ ن بکه کاندا دانوستاندنه ی پرۆسه  به ڵ تێکه
 .چێ نه فیرۆ

 
 ی وه ئـه و نـادا دا کان گرینگـه  پرسـه و اڵت سـه ده  لـه ماننـدا ئه شداری به  به رێگا کان دێموکراته شکیالتی ته ساختاری ؛م سێهه

 و  وره گـه زۆر گرفتـی و  کێشـه بـوونی دروسـت هـۆی  بۆته چێ، ده ی رێوه به دا  حیزبانه و له "دێموکراتێک سانترالیزمی" نێوی  به
 ی کۆمیتــه بتــوانێ  کــه  نیــه رگانێــکئۆ. حیــزب ری رێبــه نــدامی ئه  بــه بــوون  لــه و اڵت ســه ده  لــه ت قه ســه و ت لــه غه یشــتنی تێگه
 بانـدبازی  لـه بـێ رێگـر و دابکـا کانیـان وه کاروکرده ر سـه  بـه دێری چـاوه و بکـا کۆنترۆل سیاسی ری فته ده ت نانه ته و ندی ناوه
  وبـه بێ هـه ینـیربر ڕاده قی حـه و کرێ نـه پێشـێل مافی ندام ئه  که ی وه له بێ رێگر. حیزبدا  له رایی گه ناوچه و ندی به  سته وده

  لــه. کرێ رنــه ده حیــزب  لــه دا نجام ئــه  لــه و ری رێبــه نــدامانی ئه یــان نــدام ئه بی زه غــه ر بــه  وێتــه که نه گــرتن  خنــه ڕه خــاتری
 دروسـت "حیزب نێوخۆی وی یره په  له پارێزگاری کۆمیسیۆنی" نێوی  به ئۆرگانێک دا کوردستان دێموکراتی حیزبی ی34 ی کۆنگره

 و ئـه بکـرێ پێشـل مـافی نـدامێک ئه ر گـه ئه و  یـه هه  وه حیزبیـه ی ساسـنامه ئه جێکردنی  به جێ ر سه  به دێری چاوه ریکا  که کرا
 و الت سـه ده اڵم بـه. کـه زییه قه سـلی ئه وتنی رکـه ده بـۆ بکـا بـۆ واوی تـه دواداچـوونی  وبـه لێبکـا  وه لێپێچینه  یه هه بۆی  ئورگانه

  ربۆیــه هه و بێ هــه وتۆی ئــه رێکی کاریگــه  دراوه نــه رێگــا یــان  یتوانیوه نــه و  الوازه دا  وه کــرده  لــه  نهکۆمیســیۆ و ئــه تی اڵحییه ســه
 .  وپێویسته گرینگ لێک گه زیاتر تی اڵحییه سه ن وخاوه اڵتدارتر سه ده  به ی دیکه ئۆرگانێکی دروستکردنی
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  وبـه نـدی ناوه ی کۆمیتـه هـای ڕه اڵتی سه ده  له و بێ دێموکراتیک ناو  به سانترالیزمی  به کۆتایی م هه ی وه ئه بۆ من ری باوه  به
 و بکـرێ ش دابـه دا حیـزب کانی ئۆرگانـه موو هـه ر سـه  بـه پێکردن شداری به و اڵت سه وده  وه بکرێته م که سیاسی ر فته ده ت تایبه
  لـه میش وهـه گیرێ ڕاده لێ گوێیان م هه  که ن بکه هو به ست هه ندامانیش ئه و بڕوا حیزبی رون ده دێموکراسی و ره به زیاتر حیزب

 جـۆری  لـه شـتێک یـان ک شـورایه کردنـی دروسـت  بـه پێویسـتی ، وانیشه ئه هی وحیزب ن شدار به دا حیزب بڕیاراتی و الت سه ده
 ئەو  لـه بگێـرێ پارلمانێک وری ده توانێ ده  جلیسه مه و ئه.  یه هه سیاسی ری فته ده و ندی ناوه ی کۆمیته  له جیا حیزب جلیسی مه

 حیــزب، کانی شارســتانه  کۆمیتــه کان، نــده ناوه رانی نوینــه و بکــرێ دروســتکردنی بــۆ کــار  وه ئیســته  لــه ر هــه کــرێ ده و حیزبــدا
 و کوردسـتان  لـه حیزبـی رونـاکبیرانی و وانان رۆژنامـه و خویندکاران الوان، ژنان، کانی رێکخراوه حیزب، ی وه ره ده کانی کۆمیته

 ی کـۆنگره  لـه رمیش فـه  بـه و شـداربن به تێـدای واڵتـی ناوخۆی لـه حیـزب نـدامانی ئه رانی نوینـه ها روه هه و کوردستان ی وه ره ده
   .         بکرێ دیاری اڵتی سه ده ی ڕاده و ت اڵحیه وسه رک وئه بناسرێ حیزب سمی ره ئۆرگانێکی کوو وه دا داهاتوو شی هاوبه

 
 دانـانی ری کاریگـه و کـارایی و بوون هـه گرینـگ. بـێ حیـزب پارلمـانی یـان حیزب جلیسی مه  یه تازه  رگانهئۆ و ئه ناوی کرێ ده
 .  ی که ناوه نیا ته  ک نه ، وه حیزبه موو هه ر سه  به  یه ئۆرگانه و ئه
 

 .م که ا پێشنیار دهند خاڵ د چه  له  جلیسه و مه ندامانی ئه ی ئه ت و ڕاده اڵحییه سه تی و رپرسایه کان و به رکه ئه
 

  جلیسه و مه ندامانی ئه ی ئه رێژه
 
 خـالی  لـه ی سـانه که و رێکخـراو و ئۆرگـان و لـه دێموکرات دووک ر هه ندی زامه ره  به و  ئێستاوه  له ر هه  پێویسته  جلیسه مه و ئه
 ی رێـژه کـرێن ده دیـاری  کـۆنگره بـۆ ۆنچلـ  کـه حیـزب نـدامانی ئه ی ژومـاره پێـی  بـه و بهێنـرێ پێـک پێکـرد م ئامـاژه دا  وه ره سه
 کوردسـتان  له ی که رۆکه سه ر گه ئه. بێ سی هه که 6بۆ  7  له  تی رۆکایه سه کی یه سته وده بکرێ دیاری ش جلیسه مه و ئه ندامانی ئه

ــوو، ــرێ ده ب ــری ک ــه یه جێگ ــه می ک ــه کێک ی ــدامان ئه  ل ــان ن ــه ی ــه رانی نوین ــزب کانی کۆمیت ــه حی ــێ تواڵ ی وه ره ده  ل ــته ده. ب  ی س
 ی وه کۆبونـه دوو سـاڵدا  لـه بـێ ده و بگـرێ  مانگانـه خـۆی کانی وه کۆبونـه  رنامـه به  وبه رمی فه کی یه شێوه  به بێ ده تی رۆکایه سه

  خۆی کاروچاالکی ڕاپۆرتی دا  وانه کۆبونه و له و  پاییزه ی وه وکۆبونه  هاره به ی وه کۆبونه. بێ هه جلیس مه ندامانی ئه بۆ گشتی
 . جلیس مه گشتی ی وه کۆبونه  به  وه بداته

 
 جلیسی حیزب کانی مه رکه کاروئه

 
  و کوردستان  له حیزب ندامانی ئه بۆ ش هاوبه ی وه وکۆبونه سمینار پێکهێنانی حازردا حالی  له  جلیسه مه و ئه گرینگی رکی ئه
  ی دیکه رکێکی ئه. بێ ده دێموکرات دووک ر هه نێوان یی تمانهم بێ و دڕدوندگی زای فه ی وه واندنه ڕه و کوردستان ی وه ره ده
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  بـه یـان و ماون نـه کان دێموکراتـه ڵ گـه  لـه یـان جۆراوجـۆر هـۆی  بـه  کـه ی رگانه کادروپێشـمه و ئـه موو هـه  بـه گرتن ندی یوه په
 ری رێبـه ڵ گـه  لـه هاوفکری  به گروپێک انیپێکهێن.  دێموکراته کانی ریزه نێو بۆ  وانه ئه ی هێناوه و هاندان و رکراون ده ق ناحه
 ودڵسـۆز زا شـاره سـانی که  لـه هاوکـاریکردن وداوای حیـزب خۆی نێو وی یره وپه  رنامه به  به  وه پێداچوونه بۆ دێموکرات رووک هه
 کـردن تـاوتوێ و اندننگ لسـه هه بـۆ "فکـر ژوورێکـی" پێکهێنـانی. نێوخۆ وی یره وپه  رنامه به ی وه نووسینه  له کردن شداری به بۆ

  لـه یی وه تـه نه کی یه پرۆژه کردنی  ئاماده و ران نوسه و ئاکادمی و سیاسی زای شاره سانی که  له حیزب داهاتووی سیاسی رێبازی
 یشـ هاوبه ی کـۆنگره  لـه ی وه ئـه بـۆ حیـزب جلیسـی مه  بـه و دێموکرات ردووک هه ری رێبه  به ستکردنی ڕاده و  وه گروپه و ئه ن الیه

 دروســت. بــێ تر کوردانــه و روونتــر زۆر کگرتوو یــه حیزبــی یی وه تــه نه رێبــازی و  وه لێکۆلینــه و بــاس ر بــه  وێتــه بکه دا داهــاتوو
 ی کــۆنگره بــۆ کــاری وئاماده بــردن  رێوه بــه تی چۆنیــه بــۆ دێمــوکرات ردووک هــه ری رێبــه ڵ گــه  لــه هــاوفکری  بــه گروپێــک کردنــی
 دیــاری میــوان ک وه چ و نــدام ئه ک وه چ  کــه ی ســانه که و ئــه دیــاریکردنی تی چلۆنایــه و نــدامان هئ شــداری به ی ڕاده و ش هاوبــه

 ردووک هـه ری رێبـه  لـه راپـۆرت رگرتنـی وه و دان و  کـۆنگره پـێش کانی کۆنفرانسـه گرتنـی ر سـه  بـه واو ته دێری چاوه و کرێن ده
  لــه شــداری به بــۆ لبژێراو هــه ســانی که تی اڵحیه ســه ئیــدی ته و نکا کۆنفرانســه بــوونی فێــل و فــرت وبــێ ســالم ر ســه  لــه ن الیــه

 .دا داهاتوو شی هاوبه ی کۆنگره
 

 جلیس تی مه اڵحییه اڵت وسه سه ی ده ڕاده
 
  کـۆنگره شـدارانی به ڵ گـه  لـه  جلیسـه مه و ئـه تی رۆکایه سـه ی سـته ده هاوکـاری و هاوفکری و دێری چاوه دا ش هاوبه ی کۆنگره  له
  بـه واو تـه دێری چـاوه و بێ هه یان چاالکانه شداری به بن ده  رێوه به  کۆنگره کاروباری  که کانی کۆمیته  له بێ ده و  گرینگه لێک گه
 ک کارییه سـاخته و فێـل و فـرت جـۆر هـیچ  بـه  رێگـه و ن بکـه  وه حیزبـه ری رێبه داهاتووی ندامانی ئه لبژاردنی هه ی پرۆسه ر سه
 ر سـه  بـه دێری چـاوه  جلیسـه مه و ئـه داهـاتووی کانی رکـه ئه. بگـا  جلیسـه مه و ئـه ئیـدی ئه  به بێ ده  کۆنگره بوونی سالم و ن ده نه

 مـالی شـی به حیـزب، کانی ئۆرگانه کاروباری حیزب، نێوخۆی ی وه یره په کانی خاڵه چوونی رێوه به و کردن جێ  به جێ تی چۆنیه
 تووشـی حیـزب ری رێبـه  لـه سـێک که ر گـه ئه و بـێ ده سیاسـی ر فتـه وده نـدی ناوه ی هکۆمیتـ گرینگتـر مووشی هه  له و یاندن ڕاگه و

 و  وه لێپێچینــه بــێ ده  جلیســه مه و ئــه ن، بــده رایی گــه ناوچه و بانــدبازی وڵی هــه ســانێک که یــان بــوو ســت ئانقه  بــه کی یــه ڵه هه
 و بـێ ده  وه حیزبـه وداهـاتی وت رکـه ده و  رج خـه تی چۆنیـه ر سـه  بـه دێری چـاوه  جلیسه مه و ئه گرینگی کارێکی. بکا  وه لێکۆلینه

 وت رکـه ده موو هـه بـێ ده فاف شـه کی یه شـێوه  به ڵکوو به دابێ، کراو دیاری سی که ند چه ستی ده  له حیزب ودارایی  رمایه سه نابێ
 و بکــرێ کــان دزه و ڵکاران نــده گه  لــه  وه لێپێچینــه دزیکــردن و مــالی لی نــده گه وتنی رکــه ده کــاتی  لــه و دیــاربن کان داهاتــه و

 .ینرێ ڕابگه حیزب ندامانی ئه کۆی  به شی که ئاکامه
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ئایا ناو ماڵی کورد لەحاڵی ئاسایی، خۆی یەک دەخاتەوەو یەک دەگرێ یان کاتی نزیک بوونەوەی 
 !مەترسییەکان

 
 
 
 
 
 
 

 ن پااڵنیحەسە

 
 مـرۆ  مرۆڤەکـان، نیـوان ملمالنێێ، ژییانی ئارای هاتنە و بەرکێ کێ کاییەی هەڵدانی سەر و بەشەرێیەت میژووی دریژای بە
 پەڕێنـێ، تـێ شـێوە باشـترین خـۆی ژیـانی سەردەمی جۆراکانی جۆربە غە  قۆنا کێشمەکێشەکانی و لەملمالنێی بتوانێ ئەوەی بۆ

 قۆنـاغی کـات، تێپەڕینی گەڵ لە کان، بەرکێ کێ و ملمەالنێ. بردووە شەت زۆر کردنی موونئەز و کاری تاقی زۆر بۆ دەستی
 و هەنـــووکەیی داخـــوازییە داواو بەرکردنـــی دەســـتە بـــۆ تـــر، فەران مەوداییەکـــی و میـــدان پیینـــاوەتە، تێپەڕانـــدوەو تـــاکی

 لە دوور ئەوەنــدە نە ئــاوڕێکی ەتیەوەکــۆمەاڵیی ناســیی کــۆمەڵ سۆســۆلۆژیی ڕوانــگەی لە ئەگەر. ســەرەتاییەکانی پیداویســتیە
 مرۆڤەکـان دەبینـین بـدەینەوە، کۆمەڵگا و کۆمەڵ و مڕۆ  هەڵوێستی و معنەوییەکان وغەریزە ناخوو بۆ  کۆ، و تاک روانگەی

 بینیـوەتەوە، خۆیـان دڵخـوازی ڕێخستنی فۆرمی هەناوی لە ڕێخستوەو ئۆرگانیزەو خۆیان بگەن، داخوازییەکانیان بە ئەوەی بۆ
 خـۆی کە کەسـە، ئەو بیرکـردنەوەی و زەهنـیەت چـۆنیەتی گەڵ لە ئەویە گرنـگ بێـت، سیاسـی یـان مەدەنی رێخڕاوە، ئەو جا

 .بکات بۆ کاری و بگوونجێ پێیەتی، باوەری
 
 لە هـاوتەنی، و هاوهەڵکێشـیی خۆییـدا لە کە کـوورتە، دەسـتپێکە ئەو بە نەکوومەوە، دوور باسەکە، ناوەڕۆکی لە ئەوەی بۆ

 جــۆربە رووئیـای بـوونی و ملمەالنـێ دەسـتپێکی چەقـی کۆمەڵگـاو و مـرۆ  ئەویـش. گرێـدرابێت پـێکەوە باسـەکە تڵیتـایی گەڵ
 و گوونجـان ڕوانـگەی لە چ وە خـوازی؟ دەسـالت و ئـابووری کلتـووری، کاریگەریە روانگەی لە چ مرۆڤە، سروشتی ناخوو جۆری

ــان،  نەگوونجــانی؟ ــۆ مرۆڤەک ــواردەوری و خــۆی ب ــدا لە خــۆی خــۆی، چ ــڕە خۆی ــی ف ــراوەی و رەنگی ــی رێخ ــوع) حیزب  لە( متەن
 .دەکات دروست کۆمەڵگادا
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 ناکۆکییەکــان، زۆری بەشــی بەشــەری کۆمەڵگــای رێخــراو ناتەباییەکــانی و نــاکۆکی هەمــوو هەڵــدانی ســەر مێــژوی درێــژای بە
 و خــۆ نەکردنــی یــفتعر بــاز یــان نەناســی خــۆ خــوازی، بەدەســالت پیوەنــدی تــرەوە، فــاکتەرێکی هەمــوو پــیش لە پێوەنــدی

 پـێکەوە کلتـووری بـوونی نە هەمووشیانەوە، سەرووی لە کوردەواری، کۆمەڵی  باوەکانی نۆرمە خۆو کۆمەڵگا، خۆو دەورووبەر،
 وەک هەڵویسـتان، وجیـا جیـابیران نکردنـی قەبـووڵ و کـردن تعـاموول بەهێـز  بنەمـاییەکی وەک بـوون، پێکەوە و هەڵکردن

ــتەواژەییەکی ــاری دەس ــێم) جیاک ــوە ەوئ ــوونی( ئێ ــتە ئەم ب ــی واژەیە، دەس ــاتر هەرچ ــاڵەتی زی ــان ح ــوولقێنێ نەگوونج  و دەخ
 سیاسـی، ئـایینی، چ جیـاواز، ئیـدەییەکی بیـرو و، رەنـگ هەر کردنـی قەبـووڵ. هەڵنەکـردن پـێکەوە، کەناری دەمانگەیەنێتە
ــابووری، کــۆمەالیەتی، ــاییەتی ئ ــی و چین ــاکتەرە یەکیــک بە. بێــت ژینگەی ــانی یەکانیســەرەکی هەرە لەف ــوونی ژی ــرۆ  هەرم  م

 و ڕۆشـنبیری ئاسـتی نیشـانەی بەگەشەسـەندنیان، رێـگەدان و کردنـی قەبـووڵ جیاوازیـانە ئەو هەمـوو ناسینی بە. دەژمیردرێ
ــاو تێگەیشــتووی، ــدامانی کۆمەڵگ ــی رێخراوێکــی، هەر بە ســەر ئەن ــان مەدەن ــاودەبرێ سیاســی ی ــێچەوانەکەی بەاڵم. ن  ســەر پ

 جێگـۆرکێ نەکردنـی قەبوول سیاسی، دەڕدونگی کۆمەاڵیەتی، ناتەبای داخراودا، بازنەیەکی حوزەو ەل نەکردن هەڵ دەکێشێتە
 ڕێخســتنی بــوونی نە دروســت لێبــوردەیی، گیــانی نەبــوونی شــیاو، لەبــارو ڕەدەفعلــی نەبــوونی مۆڕەکــان، وگــۆڕینی دەســاڵت لە

 کـاروانی ڕێچـکەی هەم شـەپۆلەکان، ئاراسـتەی ەمه بتـوانێ کە هاوکاری سکەیەکی بازنەو ال دیتنەوە خۆنە هاوبەش شەپۆلی
 سـتراتیژیەتێکی بوونی نە لە سەرمان مەنفیەکەیدا، الیەنە بە دەتوانێ ئەمانە هەموو ئەنجامی و کۆ. بکات دیاری بەش هاو

 .دەربێنێ نەتەوەی و نیشتمانی هاوبەشی
 

 ڕێخراوەکـانی تێڕوانینـی ڕاسـتیەن، ئەم ێنەریسەلم کوردی، سیاسی حیزبی رێخرای فۆرمی لە دوایی دەییەی چەن ئەم مێژووی
ــوردی ــتی، بە ک ــیچ لە گش ــات ه ــان و ک ــدا، و زەم ــت ســەر لە قۆناغێک ــوازی ویس ــدام وداخ ــۆز و ئەن ــی و دڵس  یەکــی الینگران

 لە زۆر  دووکــوومینتی بەڵــگەو ڕاســتیەش، ئەم ســەلماندنی بــۆ. بوونەوەکــان یەکجیــا لە و دابڕانەکــان دوای لە نەگرتــوەتەوە
 سـەر لە مەترسـی و کۆبانی کەووتنی بوونەوەی نزیک تا بگرە، دا ڕۆژئاوا ڕێخراوەکانی نێوان ناکۆکیی لە هەر. دایەبەردەست

 قبــووڵ یەکتــری نە نەبــوون، حــازر بەشــە ئەم ڕێخراوەکــانی داعشــەوە، تێروریســتی ڕێخــراوی لەالیەن بەشــە ئەم تەواویەتــی
 دانیشـتن یەکـدا گەڵ لە دەرەکیـیەوە هێـزی نفـووزی و مەترسیەکان ریکاریگە ژێر لە دواتر بکەن، یەکتری هاوکاری نە کەن،

 و ناخۆشــی نێــوان و ئــازادی پرۆســەی دوای ســالەکانی ســەرەتای لە باشــوور، کوردوســتانی ســەر دێیــنەوە ئەگەر. ڕێکەووتــن و
ــاکۆکی ــوان ن ــی دوو نێ ــاڵت حیزب ــە ئەم داری دەس ــەیر بەش ــن س ــین بکەی ــاریگەری لە دەبینی ــوونی و ژێرک ــاڵتدە هژم ــی س  داران

 دۆخەکە، ڕۆژهەاڵت کوردوسـتانی سـەر دێیـنەوە کە. کرد کردن قەبووڵ یەکتر و هاوکاری بە درێژەیان و رێکەوتن ڕۆژئاوایدا،
 لە و لەتـــی چەنـــد هـــۆی بە خراپتریشـــە، بگـــرە بەڵکـــو نـــیە، باشـــر تـــر، بەشـــەکانی ئەو دۆخـــی لە باشـــتر هیچـــی نەک

 بـاڵی کە ڕێخراوەیـی و کلتـووری پێشـینەییەکی هـۆی بە. کوردوسـتان ۆژهەاڵتـیڕ سـەرەکییەکانی حیـزبە نێـوان یەکترازانانەی
  دەبێ ڕۆژهەاڵت حیزبەکانی تایبەت بە کوردیدا، حیزبی ڕێخراوەکانی ئورگانیکی و ڕێخراوەیی کاری بەسەر کێشاوە



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

102 
 

 .ینینەوەبب هاوبەشدا بەرەیەکی لە وخۆیان بکەن قەبووڵ یەکتری بگرنەوەو تاێک بکەن مەترسیێک چاوەروانی
 

ــا ــوادارم ئەوەیە، قســە کۆت ــوومەرجە هی ــیدارەکان هەل ــزبە لە وا مەترس ــان، حی ــایبەت بە کووردیەک ــانی ت  ڕۆژهەاڵت حیزبەک
 خۆیـان) کـوردی قەووڵـی بە هەڵهێـنن بـۆ هەنگـاوی خۆیان ئارەزوی ویستو سەر لە خۆیان بەڵکو بگرێ، پێ یەکیان نەکات،

 .یەکپێگرتنەوە تا شووێندانەرترە، و کاریگرتر زۆر دڵخوازانە یەکگرتنەوەیکی نچوو(. پێبگرنەوە یەکیان نەک یەکبگرنەوە،
 

 ٢١١٥ی فێبریوێری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
  

-------------------------------------------- 
 

 !مان مانەی ڕاستەقینەیخۆی وەربگرێ و بەناوی خۆیان بناسرێن" هاوڕێیانی پێشوو"وشەی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد سلێمانی

 
 كڕێـپاش نـاو ب ەزبیح وەئ ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکگرتنیە یپرس رەسەل اتڕکۆمێد یزبیح ینیەدوو ال ەیوەبوونۆو ک دارید

و  نەبـدۆب ڵـیوەه رزداەب یئاست ەل کانەنیەال یدیجەب رۆز رەگەئ و ەویەکرا ەوەگرتبوون ەب ستەد ێنو ەل رەس كیەو پشوو
 ،یەدژوار نـ رۆز یالتیشـکەت یزڕیـکیە ەیوەنانێه ستەدەب گوومانێب. ەوەنڕیس یکتریەو  گرتنەهانەب ەل بگرن دوورەب انۆیخ

 ۆبـ انیـانیز ەک یکـەو الو رەدژب یتەباب ەپترن ل ەویەشۆخەب ەورەگ یاتڕکۆمێد یانڕێیهاو یژووێو م شەهاوب ڵیخا یچوونک
 یشــانۆکێو ت یاســیس ەیوەکوردســتان بــزووتن یتــەاڵژهۆڕ ەل كێــکات. تێبەکانهیەالتیشــکەو ت یاســیس ەنگــاوەه یوتــەر رەســ
 ەیرنـامەو ب ڵو خـا یگشت یماەبن یساسەئ رەسەل کراتۆمێد یزبیح ەک تێچەشدێوپەرەو ب کاتەدەشەگ ەیوەپتەب یالتیشکەت
 ۆبـ تێـکاربکر رزداەب یئاسـت ەو ل ەوەنەبـک ترڕچ شەهاوب یباتەو خ یاسیس یزڕیکیە یستەبەمەب انیکانڵەوەه کراودایارید
 ییئـاوا ڵمـا ەشـیمەه ۆبـو،  تێـنرێبه زبیح یکانڕۆڵە وانێن ەل مەک یالن کترازانێو ل یواڵپرشوب یرانەیق ەب یتاۆک ەیوەئ

https://www.giareng.com/index.php/giarengs-map/siasi/1331-کەمینەیەکی-تەواو-عەیار،-بڕیاری-لەسەر-یەکگرتنەوەی-حیزبیدا-لە-کۆنگرەی-١٠-بەشی-سێهەم-محەممەد-سلێمانی
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 یاسـیس یخالقەئ یماەبن یساسەئ رەسەل یپشتەڵەپ و یهاوکار شداەیوکاتەرلەه. ێوانمانبکرێن یبارەنال یواەو ه شەک ەل
 .نەیبک باتەخ ەیساز و ئاماد مانۆخ تریکێجار ۆو ب ەوەنەیبدێپ ەرەپ یالتیشکەو ت
 
ــوونیە  ــنڵدەب ەوەکب ــەخ ەویەای ــاکەه یون ــاەڵمۆک یكێرت ــەاڵژهڕۆ یگ ــتان یت ــۆد ەل سەو ک ،ەکوردس ــتاداێئ یخ ــت س  یووانیپش

ــارگرژ ــیس یب ــاک یاس ــانیەزبیح یەکۆو ن ــات ک ــوەئ. ناک ــن ەل شی ــانڕۆڵە وانێ ــیح یک ــێد یزب ــتان یکراتۆم ــداێئ یکوردس  ەک ران
گـرو   ەیقسـ. ەکـردو انیبتەخ مەردەس یکانەمیژڕێ نیرسخترەس یدژەب کداێرەنگەس ەو ل ەوەکەیەب یاسیس یژووێم یژاێدرەب

ــانن كێســانەو ک ــخ کانەوێشــ ەل كەیەوێشــ ەب ەک یەم ــ ەب انۆی ــاناڵو خــاك و و نێخــو یدوژمن ــو خوو ەویســەوەاڵه تم  ەب انی
ــک ــەڵخ یشــۆڕش نــاداتیراەب انیــو چاو ەگرتــوو یتۆیەپاش  داەرێــل ەیوەئ. ننیــبب یگرتــووەرەو پ ەوێپرەســەکوردســتان ب یک

 رچـاوەب ۆبـ نەیـربخەو گونجـاوتر د اریسـتەه ەکەتەبـاب یروونـ ەب كێـزۆو ت نەیـبک رەسـەل ەیسـتێوەڵو ه نیبزان ینگیگرەب
.  اتـداڕکۆمێد یزبـیدوو ح یرەبڕێ یرزەب یئاست ەل یاسیس یگۆالید یپرس رەسەچوونمان ل ۆب رویب ینڕیربەو د اتریز یرووون

 یکراتۆمـێد یزبـیح ەیورەگ ڵەیمـاەبن ەیوەکگـرتنیە ەیلەسـەم رەسـەل نیەال كدوو رەه یاڕرویـو ب ستێوەڵه ەل ەشتنیەگێت
 یشـچوونێوپەرەب یدێـو ئوم ربگـرنەو یباشـەب انۆیـخ ینجامەئ کانەوەبوونۆو ک شتنیدان یووتەر ەیوەئ ۆب. رانێئ یکوردستان

و  پینسـیپر كەڵێـمۆک ەوازل ەسـتیوێپ تاەرەس" ت،،ێبگر کانەنیەال یگرتنەهانەب ەب رەبکات و ب راترێخ ەوەکگرتنیە یوتەر
 ۆیخەینیقەاسـتڕ ەیمـان مـان "شـووێپ یانڕێیـهاو"  "ەیوش ەک تێب كێپ ەیەنیمەز وەو ئ تێب کردنەقس ەوەکێپ یسواو یدۆتیم
ــاوەو ب ێربگــرەو ــخ ین ــیەدوو ال كەو وجــارەو ئ نێبناســر انۆی ــباشــتر ل یالتیشــکەو ت یاســیس ین ــت  كێ و  ەقســو  نەگەدێ

 یکراتۆمـێد یزبیح ت،ێبکر انیو  ناو "یوەعنەم" ینکاریئ ەیندەچ رەه ۆخ. تێبەئ رترەندانێشو دایەنەوەیپ وەل انیکانەباس
و  داریـــد یتاەرەســـ ەل رەه یالتیشـــکەو ت یاســـیس یبـــوون و نـــاو ەوەکـــردەب ەزبیـــح وەئ یرەبڕێـــو  رانێـــئ یکوردســـتان

 .اوبنڕبەهانەبو  بنیراز یەاستڕ وەب ستاێئ تێبەد شیكیەمووالەو ه کردوون ڵقبووێل ۆیخ كەو کاندا،ەوەبوونۆک
 
  نەدەنجامـدەئ ەوەبوونۆو ک دارید كدایە ەڵگ ەل یزبیح یرێدوو سکرت یشدارەبەو ب یاسیس یرەفتەد یئاست ەل یەن ەوەئ ەیئ

 یوتـەر ەل كێـنیەال چیهـ تێـناکر. نەکەدێـتاوتو کانەاریسـتەه ەتەبـاب کانـداەوەبوونۆک ۆڵیهـ ەل ەویەزبیح یگاۆدوو ل ەو ب
 ەوەداخەب ەک شەیشـتنانیدان وەئ یکـارۆبـدات، ه یرەرانـبەب ینـیەال یخستنێتگوو پش زخستنێراوەپ ڵیوەه دا،ەیەسۆپر وەئ

 یالتێشـکەت تێـبەد. ەوەكبـوونیە یپرسـ یتیەنۆو چـ ۆڕجـ رەسـ ەل یەکـەالو یکییەداگرێـپ ،ەبووەوزنەسـ ێلـ انیـ چیهـ ەرێتائ
 ەیهـات كێـدوو پ رەسـەب یگشـتەب زبیـح ەبکـات ک ۆیخـ یواقعـ یمانـاەب ەانڕكـدابێل وەئ ڵیقبوو تاەرەس اتڕکۆمێد یزبیح
. بکـات کراتۆمـێد ڵەیماەبن ەیوەوتنەكکیەرەسەو یزمیکانیم دوۆتیم رەس ەکار ل بداتڵوە، دواجار هو ەشبووەداب داەیکخراوڕێ

ــان هاو ەلجــاران  رۆز یچــوونک ــزم ــدا،ێه یســتانۆو د انڕێی ــەو د ەســبوونیبێگو ژامان ــن رەســەل ســتیوێپ كەو ەک نیب  یکۆرەوێ
 زبیــح ەیوەکگــرتنیە. نــراونەن کراودایاریــد یکەیەاســتڕئا ەب کــانەنگاوەه ەیوەنــدنێو خو ەوەکــدانێل یتیەنۆو چــ ەکەتەبــاب
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 ەیوەتەو ن یاســیس یرزەب یکێســتەروح و ه ەب مانـداۆوخێن ەل ێتــوانرەن ەک یەنـ یرانــاوەیو ق زڵۆئـا ەنــدەوەئ یکەیەسـۆپر
 ڵەیمــاەبن ەیوەوتنەککیەرەســەو ەیو مــوژد اتشــادبک كیەمــووالەه ڵــید کــان،ەوەبوونۆک یئاکــام یوایــه وەب. تێربکرەســەچار
 .نیسیبب ەزووان وەب اتڕکۆمێد ەیورەگ
  

 ٢١١٥ی ئۆکتۆبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
  

 
 فا هیجری و مسته  نزاده سه بدوڵاڵ حه ڕێزان عه بۆ به  ی کراوهک یه نامه

 
 

 
 
 
 
 

 زیز شێخانی عه

 
 ساڵو و رێز،

 
  لـه دابـڕان کان، ڵـه هه  بـه  وه پێداچوونـه  لـه اڵم بـه ئـازا، و خـۆڕاگر ئێرانـدا  له ڕۆ ره سه اڵتی سه ده و سیستم تی دژایه بۆ  ئێوه
  لــه زۆرتــان نێکی مــه ته  ئێــوه. یل بێمــه و کــز کان کێشــه رکردنی ســه چاره و کان وتنــه که ییت رپرســیاره به ســتۆگرتنی ئه وه کتر، یــه

 دێموکڕاتـدا حیزبـی بردنی ڕێوه به و کردن ئیداره  له سااڵن  به. کرد ڕ تێپه دێموکڕاتدا حیزبی کانی ئامانجه  به یشتن گه پێناوی
 پشــکی  ئێــوه. کتر یــه بووی کــه ڵه که قینــی و رق ئامــانجی مڕۆ ئــه اڵم بــه بــون، ر نگه هاوســه و هاوکــار ک، جیاوازییــه موو هــه  بــه

 مـرۆڤن، دوو  ئێمـه ک وه  ئێـوه. دێـو  نه و  فریشته  نه ریان، ده  نه  که دڵنیابن،. وێ که رده به کان شکانه و وتن رکه سه  له خۆتان
 ئـاوری و بکـا بااڵ زیاتر  وه له بڕوایی بێ دیواری  ئێوه  له نگریی الیه ناوی  به  که ن، ده رێگامه.  راپه خه و  چاکه بۆ ن کراوه  که
 . دیکه کی یه وه نه بۆ  وه بگوازرێته کترشکاندن یه کولتوری و بستێنێ  کڵپه زیاتر  وه ندنه سه تۆڵه ستی هه
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rojikurd.net/%D8%B9%DB%95%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%DB%8E%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%95%DA%B5%DA%A9-%D9%84%DB%95-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D9%81%DB%95%D8%AA%DB%95-%D8%B2%DB%8E%DA%95%DB%8C/&psig=AOvVaw1OlTBJ9P0UeJFoYq30-0bU&ust=1602761308826000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDN5aX9s-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ، نزاده سه ڕێزان هیجریی و حه به

 
 وتـی ره  لـه رچی گـه ئه. بسـتێنێ ره په زیـاتر  وه لـه شکاندن و دنکتربوغزان یه کولتوری ن ده مه رێگا کورت، ژیان و  مه که ت رفه ده
 قـورس تی رپرسـیاره به اڵم بـه نـین، و بوون نـه نیا تـه دێموکڕاتـدا حیزبـی  لـه ر دژبه ی ره به دوو مهێنانی رهه به ت نانه ته و کار
 گیــانی پێــدانی ره په و کترگرتن یــه  لــه  خنــه ره کولتــوری ری خوڵقێنــه رابــردوودا  لــه  ئێــوه ر گــه ئه.  ئێــوه شــانی ر ســه  وێتــه که ده

 کۆتاییـدا  لـه و ند سـه ده نه ی کڵپه ندن سه توڵه گیانی و کان کینه و رق بێگومان ، بوونایه کان ڵه هه  به دانپێدانان و یی لێبورده
ــاو  بــه شــکاریی دابه نــدازیاری هئ و  وه ره درێژکــه ر گــه ئه. برد ده نــه تبوون لــه و الوازبــوون ئاقــاری و ره بــه دێمــوکڕاتی حیزبــی  ن

  کراوه دێمـوکڕاتیزه  راییـه گه ناوچه  کولتـوره و ئه دا ئێوه اڵتی سه ده و باڵ ژێر  له بوون،بێگومان نه" شیمالی و جنووبی ندی، ناوه"
 . بۆوه شین لێ مڕۆی ئه ئاکامدا  له و کرد یی نجه شێرپه کی یه شه گه
 
 و نگر الیــه بــوونی  بــه دڵخۆشــن کان وره گــه  ڕه رابــه ت نانــه ته و وی زه گــۆی ر ســه کانی تکاره هسیاســ موو هــه  کــه م، گــه تێده  وه لــه

  لـه و  مرۆڤه کی ندییه تمه تایبه  وه ئه. کانیان ئایدۆلۆژیه و  بیرۆکه پێدانی ره په ت نانه ته و ڵک خه اڵنی کۆمه پشتگیری لێشاوی
 پرسـی ئاگـادارن خۆتـان ک وه. ردا وه ختـه به ژیـانێکی پێنـاوی  لـه  کانـه رۆڤهم ی وزه و هێـز ری هانـده و گونجـاو خۆیدا سنووری

ــورد لی گــه ــاڵۆزبوونی و ک ــه ئ ــه ی ئێمــه  یســه که و ئ ــه  ل ــاری و م رده ســه م رده ب ــاوه ســتیارتردا هه رێک ــه ر گــه ئه و  دان ــه  ل  ی لوتک
  کوڵــه و کــف قــواڵیی و ق چــه  لــه خۆمــان یــن، پاشــگوێخه بڕیــاردان و تی رپرســایه به خالقی ئــه و مــۆڕاڵ تیدا رپرســیاره به
  لــه خۆیــان  کــه مڕۆیــه، ئه جیهــانی کانی تکاره سیاســه  لــه رچاو بــه شــێکی به ی وره گــه ی کێشــه  وه ئــه. وه بینینــه ده کاندا رکێشــه سه

 .نیاننکا ندییه وه رژه به راوکردنی ریکی خه مژاویدا و م ته کی یه بازنه  له و  وه هێشتۆته تیس قه رابردوودا
 
 ک وه ویسـتی خۆنه رێکی رێبـه نی خـاوه  کـه حیزبێکـدا، ی چوارچێـوه  له  وڵتانداوه هه لێزانی و زایی شاره ی گوێره  به ردووکتان هه

 و رێنی ئـه خـاڵی زۆر نی خـاوه  وه بـاره و لـه. بێ هه خشتان نه و رۆڵ کوردستاندا اڵتی رۆژهه کانی ئاڵوگۆڕه  له ، ده ممه محه قازی
  لـه کێک یـه. رنین ده بـه موکوڕی کـه و  ڵـه هه  لـه  کـه ، کانـه مرۆڤه تێکۆشـانی و کـار سرووشتی و ندیی تمه تایبه  مه ئه و نرێنی نه

 ژێـر  له. وی زه ر سه  دێنێته  وه ئاسمانه  له مرۆ   که ، خۆناسینه ی لوتکه  به یشتن گه کان یشتوه پێگه  مرۆڤه کانی ندییه تمه تایبه
  لـه ڵکو بـه  نییـه ریـا ده ک نـه زانسـتدا و زانیـاریی کانی شته پێده  له  که ، نجامه ئه و ئه  گاته ده مرۆ  دا یشتنه تێگه و ئه تیشکی
 .بێ ده بوون ریای ده  به ڵ تێکه  که چێ، ده ئاو ک یه دڵۆپه

 ســتی به مه  بــه کانتان شــه ئاته دوو  نگره الیــه کانــدا کینه و رق ی وه قینــه ته کولتــوری واری شــوێنه ژێــر  لــه دواییــدا ی ســااڵنه و لــه
ــاواز ــدی وه رژه به و جی ــان ن ــه خۆی ــان ئاوره و ئ ــه  ســااڵنێکه  کــه خۆشــکرد، ی ــاواز شــێوازی  ب ــر جی ــو مێش خۆڵــه ژێ  لشــکری. کراب

 ئێسـتا. ێـود  دیکـه ی وه ئـه و  فریشـته  نـه که ده کێک یـه  کوێرانـه ویسـتی خۆشه ی روانگه  له و رچوون ده سنوور  له کانتان نگره الیه
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 ی کـه تا هـه کانتان نگره الیـه رقـی و ویسـتی خۆشه کـوڵ، و کـف  بـه ر رامبـه به  ئێـوه نگی بێـده  کـه ، سـووڕماوه  وه له ری سه مرۆ 
 و  رزگـارکردوه یان که نیشـتمانه و ل گـه  شـێوازه م به سیاسی پارتێکی وی، زه گۆی ر سه ی ناوچه و کولتور کام  له ؟ یه هه ی درێژه

 و کتر یـه  له ک یه پارچه دانیشتوانی ی وه جیاکردنه  به رێسا و یاسا کام  به ش ڕه چاره لێکی گه و  سته ژێرده نیشتمانێکی ؟ن که ده
 بێ؟ ده رزگاریان( دێموکڕاسی باڵکردنی و کتر یه ڕاندنی رپه ده و کتر یه شکاندنی بۆ) کتردا یه ر رامبه به  له یان تیژکردنه

 
  ستاندنی ئه بۆ بات خه وتی ره  له  سته ژێرده لێکی گه تی رایه رێبه دێموکڕاسیدا و ئازادیی بۆ بات خه ی ازنهب  له بو، بڕیار  ئێوه
 کترشـکاندنتان یه زی حـه و  وه کـرده اڵم به هیدان، شه رێبازی  به فاداری وه  له بوون پڕ کانتان وته و درووشم. ن بکه کانیان مافه

ــوارانی ــای رێب ــوکڕاتی رێگ ــ دێم ــرد لال وه هلێکت ــه. ک ــااڵنی بوونی وه پێک ــان س ــه و رابردووت ــه ژماره کردنی رده روه پ ــه ک ی  نگری الی
 واز کانتان نگره الیـه و گۆڕن نـه کتردا یـه ڵ گـه  له رکێ رامبه به کولتوری ر گه ئه ؟ وه درێنه لێکده رێسا و یاسا کام  به ر ئاورخۆشکه

ــه ــوری  ل ــه کترشــکاندن یه کولت ــه هێنن، ن ــهرا به  ل ــه ر مب ــان چ دواڕۆژدا ی وه ن ــه هه واڵمێکت ــۆ ؟ ی ــه ب ــه مڕۆی ئ   دواڕۆژه و اڵت رۆژه
ــاوایی ن، ئامــاده  نــده چه و  یــه هه ڵوێســتێکتان هه چ ی کــه نادیاره  و ئــه زۆری کی یــه وزه و هێــز  کــه ن، بکــه کولتورێــک  لــه ماڵئ

 ؟ داوه فیڕۆ به  نیشتمانه
 
 و ئـه  وه پێکـه  کـه دایـه، وه له تی ئازایـه. تی رپرسـیاره به بـاری ڵگرتنی هـه م رده بـه  نـهوتوو که ک یه هاوکێشـه موو هـه ی گوێره  به
 و ڕن پـه تێده  لـه په  بـه کان کاتـه. ن بکـه کان کورتیـه و م کـه  لـه ریکردن بێبـه خۆ کولتوری  له ماڵئاوایی و ستۆ ئه  بگرنه  رکه ئه

 تا هـه و  نییـه ر سـه تا هـه س کـه بـۆ ژیـان. خـوارێ بـۆ  وه نه که شـۆڕمه اترزیـ  وه لـه کتر یه رووشاندنی و کترشکاندن یه کولتوری
ــه ده ــه هه ت رف ــه  ی ــه خنه ره نگی پێشــه  ببن ــه و خۆگرتن ل ــدازیاری ئه  ببن ــه ن ــان تا هــه.  وه چاککردن ــژه ژی ــه ده بێ، هــه ی درێ  تی رف
 ک یـه وه بزوتنه.  یه شـاراوه و ون دا نده ڵبه مه م له  که ک، یه وه بزوتنه وی پێشڕه  ببنه  که بڕین، رده هیواده.  یه هه  وه بووکردنه ره قه
 ڵ گـه  لـه  وه ڕووبوونـه رووبه و خۆگرتن لـه خنه ره  لـه و کان قازییـه ردای سـه  چوونـه تی ئازایـه بـۆ  وه ڕێتـه گه ده ی ریشـه و گ ره  له
 و  روانگــه کانتان، رێنیــه نه  خاڵــه ر ســه  لــه کانتــان چــاوه تیژکردنــی جیــاتی  لــه.  وه ناپرینگێتــه کان وتنــه که و شــکان وژمی تــه

 عاشـقی و ئـۆگر ر گه ئه. نین باوک بێ کانیش ڵه هه  که لمێنن، بسه  رانه ئاورخۆشکه  نگره الیه و به  وه کرده  به و بگۆڕن شێوازتان
 ی مـوژده کانتان پۆله شه و ریا ده و هێز  نهبب توانن ده کارا رێگای خشه نه و بوون وه پێکه کبوون، یه کولتوری  به ریان، ده  به بوون
 .نن یه بگه نیشتمان کان وشکه و ماندوو  لێواره  به نگاری ره به گیانی ی وه وژمبوونه ته به
 

 شێخانی زیز عه رێزدا ڵ گه  له
 

 ٢١١٥ ەپریلیی ئ٦: ڕێکەوتی   -ی نووسەر  دیواری فیس بووک :سەرچاوە
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 دابڕان و ئێستای حدک و حدکاخوێندنەوەیەکی کورت بۆ نسکۆ و 
 

 
 
 
 
 
 

 جەمال نەجاری

 
م خوێنــدەوە، ئەوەی کە دەبــوو بگــوترێ گــوترا، کــاک مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتیی حــدکا بە ( نســکۆ و دابــڕان)کتێبــی 

ئــاوڕدانەوە لە ڕابــردوو و بە پشتنبەســتن بە قســەکانی ئەنــدامانی رێبەریــی ئێســتای حــدک لە راگەیانــدنەکان و هێننــاوەی 
ئەوەی کە بـۆ مـن . دەکـات 31کـۆنگرەی باس لە ئینشعابی دوای ( ئەزموونی خەبات)قسەکانی مامۆستا حەسەنزادە لە کتێبی 

دەورە کە مامۆسـتا حەسـەنزادە سـکرتێری گشـتیی حیزبـی دیمـوکرات بـووە،  1لەو کتێبەدا دەرکەوت ئەوە بوو کە بە درێژایـی 
کە کاک مستەفا دەبێتە سکرتێر، جۆرێـک لە ملمالنـێ لە نێـوان حەسـەنزادە شدا 31و لە کۆنگرەی  32و  33و  33کۆنگرەکانی 

بەو پێیەی مامۆستا سـێ . غەکاندا سکرتێر دەیەوێ خاوەن گوتاری زاڵ بێ لە ناو حیزبدا و هیجریدا هەبووە، لە هەموو قونا
حیـزبە بمێنێـتەوە، بـۆیە  دا چیتـر نـاتوانێ وەک کەسـی یەکەمـی ئەو 31دەورە سکرتێری گشـتیی حیـزب بـووە و لە کـۆنگرەی 

کاک مستەفا پێی وایە کە ئەو ئینشعابە لەسەر دەستی مامۆسـتا روویـداوە، وەک خـودی کـاک مسـتەفا دەڵـێ ئـێمە کەمـایەتی 
سەردەمی سکرتێری مامۆستا هەرگیز بیرمان لە جیابوونەوە لە حیـزب نەکـرد و لەگەڵ هەمـوو کێشـەکان هەنگاومـان نـا بەاڵم 

دا بە بـزووتنەوە نـاوی ( ئەزمـوونی خەبـات)نەکـرد و جیـابوونەوە، جیـابوونەوەیەک کە مامۆسـتا لە ئەوان قبووڵی ئێمەیـان 
نـاو ( رەمـزی بـزوتنەوە)دەبا و کـاک مسـتەفاش لە نسـکۆ و دابڕانـدا و بە دەیـان جـار بە تەوسـەوە مامۆسـتا حەسـەنزادە بە 

  .دەبات لە بەرانبەر وشەی بزوتنەوەدا وشەی سەرشۆڕی بەکار دێنێ
 

نـــامەوێ بچـــمە نـــاو وردەکارییەکـــانی ئەو کتێـــبە و ناشـــمەوێ الیەنگـــری لە قســـەکانی کـــاک مســـتەفا بـــکەم بەاڵم بە مـــن 
خوێندنەوەی خۆم پـێم وایە کێشـەی نێـوان مامۆسـتا و کـاک مسـتەفا هـۆی سـەرەکی ئەو ئینشـعابە بـووە و کـاک مسـتەفاش لە 

 ئەو ملمالنێیە هێندە . کتێبی ئەزموونی خەباتدا بداتەوەکتێبی نسکۆ دابڕان دا دەیەوی وەاڵمی هەندێ قسەی مامۆستا لە 

http://3.bp.blogspot.com/-529XA3qxvn0/VStnylKHULI/AAAAAAAAArk/fUDOFAyHpSg/s1600/84886.jpg
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  .قوڵ و بەرین بۆتە کە هەر دووک ال هەستیان بەوە کردووە و یەکتری تۆمەتبار دەکەن
 

ماوەیەک بوو گوتاری یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان تا دەهات بەهێـز دەبـوو و خەڵکێکـی زۆر پشـتیوانیان لەو گوتـارە دەکـرد، 
ئاوێکی ساردی بە پرۆسەی یەکگـرتنەوەدا کـرد، رێبەرانـی حـدکا ( نسکۆ و دابڕان)نزیک ببوونەوە، بەاڵم  دیموکراتەکان لێک

ــۆنگرەی  ــی ک ــرەو پرۆگرام ــەر پەی ــانەوێ لەس ــانی حــدکان و دەی ــاو ریزەک ــۆ ن ــی حــدک ب ــاری گەڕانەوەی الیەن یەک  31خوازی
 8. بیـر و ڕا هەیە لە نێوانیانـدا یەک بگـرنەوە بگرنەوە، بەاڵم الیەنـی حـدک دەیەوێ وەک دوو الیەنـی حیـزب کە جیـاوازی

دەتوانم بڵـێم . ساڵ بەسەر جیابوونەوە حدک لە حدکا تێپەڕی و دوو الیەن بە ناوی حیزبی دیموکراتەوە کاری سیاسی دەکەن
و هەر دوو ال لە یەک ئاســـتدان، جیاوازییەکـــان و ملمالنێیەکـــان هەر درێژەیـــان هەیە، پرۆســـەی یەکگـــرتنەوە بە بـــوونی ئە

من چـاوەڕوانییەکی ئەوتـۆم لە رێبەریـی حـدکا نیـیە کە گـۆڕان پێـک بێـنن چـونکە دەزانـم . ملمالنێ شەخسییانە ناچێتە پێش
نمـوونەی تەلەفزیـۆنی تیشـک . لەسەر چ ئەساسێک کار دەکەن و دە ساڵی دیکەش بە عەقڵییەتی ئەمرۆ حیزب بەرێوە دەبەن

توو جارێک لە ناو حیزب دەردەچـوو بەرێـوە دەبـردرا و ئاکامەکەشـی ئەوە کە بە عەقڵییەتی رۆژنامەی کوردستان کە دوو حەو
ئەوەندەی ئاگام لە وردەکارییەکانی داخرانی تیشک هەیە کە چیتـر . بوو کە پارەیەکی زۆریان بۆ سەرف کرد و دواجار داخرا

  .لە شێوەی کوردکاناڵلە پاریس وەشان ناکا و ئەگەریش بیەوێ دەست بەکار بێتەوە دەگەرێتەوە کۆیە و شتێک دەبێ 
 

بەاڵم من هیوام دەخواست ئەو الیەنەی لە حدکا جیابوونەوە و ناوی حدک یان لەسـەر خۆیـان نـا، ئەمـڕۆ خـاوەنی گوتـارێکی 
سـاڵەدا  8کوردستانی با و وەک حیزبێکی سیاسی سەربەخۆ لەگەڵ رووداوەکان هەڵسوکەوتی کردبا و النـیکەم لە مـاوەی ئەو 

ــۆڕانی گەورەی بەدیهێ ــاگ ــا و لە پرســە سیاســییەکان پێشــقەدەم ب ــرە دەیەوێ . ناب ــوو بگ بەاڵم مەخــابن نەک ســەرکەوتوو نەب
بەقەولی یەکێک لە ئەندامانی ئەو حیزبە گوتـاری کوردسـتانی و ! لەگەڵ الیەنی بەرانبەری کە دانی پێدا نانێ یەکبگرێتەوە

 !نێتەوە و بۆچی نەیتوانی سەرکەوتوو بێئازادیی ڕادەربڕین کە حدک پێداگری لەسەر دەکرا لە کوێدا خۆی دەبی
 

هەڵـبەت لەسـەر -ئەو قسەی کاک خالید عەزیـزی ( نسکۆ و دابڕان)بۆیە بە باوەری من لە دوای چا  و باڵوبوونەوەی کتێبی 
هـاوڕام کە یەکگـرتنەوە لەو قۆنـاغەی ئێسـتادا  -قسەکانی ئەویش لە کوردکاناڵ سەبارەت بە یەکگرتنەوە قسـەی خـۆم هەیە

  .بەست گەیشتووە و بە هیچ ئاکامێک ناگابە بۆن
 

 دەبێ بەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارەدا بگەرێین؛ لە کوێوە دەست پێ بکەین؟
 

 ٢١١٥ی ئەپریلی ١٢ڕێکەوتی   -ویبالگی نووسەر  : سەرچاوە
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 حدکا داوای یەکگرتنەوە لە حدک دەکات

 
 
 
 
 

  
 

 دەقی پەیامەکەی حدکا بۆ حدک

  
 یزیزەع دیکاک خال ؛زەڕێب
 ! ەنگرۆک یزەڕێب یرانەنێنو
 !ەستانۆد یکێواڵس یاێڕو
 
 یکـار ەیرنـامەب نیوایـه ەب نەیـکەد تانەکەکونگر یزەڕێب یرانەنێو نو ەوێئ ەل ییزباۆریپ ەوەتانەکەکونگر یستنەب ەینۆبەب

 .بگات خوازڵد یئاکام ەب رانێئ یکوردستان ەکورد ل یزۆد ەب تەخزم ەل ەکونگر
 

 !زەڕێب یانڕێیهاو
 
ــکــورد پ ۆبــ اریســتەه رۆز یکــێرجەو م لەه ەل تــانەیەکونگر مەئ ەئاگــادارن ک کیەال مــووەه مــانگوێب  ەوەکیەال ەل ،ێد کێ
ــاوچ وەل ەکێشــەب شیکوردســتان ەک)اســتەڕناو یتەاڵرهۆخــ ــا ەڕشــ یقــەچ ەتەبــوو( ەیەن  ەنیەگــروو  و ال وانێــن ەل یزڵۆو ئ
ــا ەاوازیــج ــربۆز ەک کانییەاســیو س ەیــیوەتەن ،ینییئ ــاوچ انیــ یهــانیج یکــێزێزله یتیەراەنێنــو ەب انەی کوشــتار و  ەل ەیین
 .ەکردوو یو مژاو مەت انەیناوچ وەئ ینووسەچار یداهاتوو ەک کێرۆج ەب گالونەوێت یرانێو
 
 ینائـارام ەل ۆیخـ یکانییەنـدەوەرژەب ەچـوونک ،ێـڕێگەد یکەرەسـ یورەد ەانییکۆناک وەئ یسازکردن ەل رانێئ یسالمیئ یمارۆک

 ۆیخـ یتەاڵسـەنفـوز و د ەداو ڵـیوەه ەوەزڵۆئـا ەزعەو مەئ ۆیهـەب ەک ەیەوەئ یکانییەندەوەرژەب ەل کێکیە ،ێنیبەد داەناوچ
 مووشـمانەه. ەنـاوێچنـگ ه ەب یشـیوتنەرکەس داییەنـدەوێپ وەلەوەداخەبکـا، ب گرتووترەرەپ داەکەناوچ ییپانتا ەل ژەڕۆژبڕۆ
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کــورد و،  ۆبــ تەبیتــا ەب کــانەکهاتێپ ەیربۆز ۆبــ داەنــاوچ ەل ەمیژڕێــ وەئ یتەاڵســەد یگرتنــەرەپ ەک ەیوەل یــیەگومانمــان ن
پـرش و  ەل یسـالمیئ یمارۆک یرەبدژ یکورد یکانەزێه ەک تەبیتاەب. ەداریترسەم رانێئ یکورد ەیمێئ ۆب شدایکانەکورد وێنەل
ــــواڵب ــــ مەو ب دانی ــــتواناکان ەیەوێش ــــووەه ەل انی ــــدەهڕە م ــــز وەرەب ەوەکێن ــــوو یک ــــیح ەوەداخەب ،ەچ ــــوکراێد یزب  ەب تم
 یتــەاڵژهڕۆ ەل یســالمیئ یمــارۆک یرەدژب یکەرەســ یکــێزبیح کەو دا،یــوڕ ٨٥ڵیســا ەل ەک دایــکانەزڕی ەل کەیەوەابوونیــج

ــاوەدوور ن ەب ییەشــۆخەن وەل شــدا،یرانێئ ەل ەکوردســتان و بگــر ــوو ل ەورەگ یکــەیەربەز ەیەوەابوونیــج وەئ. ەم ــپ ەب  یرەکەی
 .کردەن ێل یقازانج سەکورد، ک ەیکید یارانەیو ن رانێئ یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ ەل ەجگێو ب موکراتێد یزبیح
 
 ۆبـ ،ەوەنیـبچ کانمانـداەڵەه ەو ب نیربێـف ێـیل موومـانەه ەیوەئ ۆبـ بـووەن مەک یکەیەماو ەانڕکدابێو ل ییایج ەیناڵسا وەئ
ـــــورد ل ینووســـــەچار یرچـــــاوگرتنەبەل ەو ب داەاریســـــتەناســـــک و ه ەکـــــات مەل ەیوەئ ـــــئ یکوردســـــتان ەک  یوتـــــڕە ران،ێ

 مــان،ەوەکگرتنیەئاکامــدا  ەو ل ەوەکبــوونینز کێــل یســتەبەم ەب ەکــردوو ێپــ یســتەد ەکڵێســا نــدەچ ەک کانمانەدانوســتاندن
 ەیوەئ ۆبـدا بـ ەوەرەکالکیە یارڕیب ەک ەشان رەسەل یقورس یرکەئ تانەکەکونگر داییەندەوێپ وەل. نەیبک تریددیو ج راترێخ
 .نەیدەن یڕۆف ەکات ب اتریز ەوەل
 
 !نزاەڕێب
 
 ییکگرتـوویە ،ەوەتێگـرەد شیرانێـئ گومانێب ەک ەدانەیم وەئ یکانیەکا نەخاو یترنجەو ش ەناوچ یداهاتوو یکانۆڕەوگڵئا ەل
 اشـدایو دن ەناوچ ەل تەاڵرهۆخ یکورد ەیگێو پ ەگێو، ج ێخشەبەد ێپ مانەنیەدوو ال وەئ یزێهەل اتریز رۆز یکێزێه ەمێئ

 ەل ەســتەبەم وەئ ۆبــ ەمێئــ یشــانۆکێت ەیوەئ ۆبــ یەدایــددیج رۆز ڵــیوەه ەل یالمســیئ یمــارۆک ،ەشــۆیەب رەه کــا،ەقورســتر د
 .ێرەبارب
 

 ۆبـ ەڕمـپەل ەبـنەن چ،یهـ رەسـەل یرەبەقڕو  ەوەکـردن ۆڵەتـ یسـتەبـا ه خواز،ڵد ینجامەئ ەب شتنەیگ ۆب نەیکەد ێل داواتان
 ەکەڵەنـگەج ەک ێگـرەچاومـان ن رەب کێـدار نەڵـێد کەو ،ێنـدریبەن ەیەوەکگـرتنیە ەک ەکییەکەرەگرنگ و س ەئامانج ەیوەئ
 .نینیبەن
 
ــ ــام یوانەڕچــاو ەویەرانــەگین ەب رانێــئ یکوردســتان ەو براکانمــان ل شــکۆخ تەبیتــاەب زۆســڵد یکێکــورد مــووەو ه ەمێئ  یئاک

 .یەدایوانەڕچاو ەل ەدوژمنکاران یکێستەبەم ەب شیسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ نۆچ کووەو رەه ن،ەیکەد تانەکەکونگر
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 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 یاسیس یرەفتەد

 
١٣٩٤ - ١١ - ٥ 
٢١١٦ - ١ - ٢٥  

  
 ماڵپەڕی رووداو: سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 

 
 ی حیزبی دێموکرات باڵو کردەوە"یەکگرتنەوە"حدکا ڕاگەیەندراوێکی سەبارەت بە پرسی 

 

 
 

 شووێپ یانڕێیهاو ەڵگەل ەوەکگرتنیە یوتڕە ەب تەبارەس کەیەوەوونکردنڕ رانێئ یکوردستان یتموکراێد یزبیح یایسکرتار
 .ەوەکاتەد واڵب

 
 :دەقی ڕوونکردنەوەکە

 
 چەند قسەیەک سەبارەت بە ڕەوتی یەکگرتنەوە

 
 ەل مـوکرات،ێد یبزیح یکانەزڕی ەل زبیح یندامانەو ئ ەرگەشمێکادر و پ ،یتیەراەبڕێ یندامانەئ ەل کەیەژمار ەیوەابوونیج
 یو دانـان)*( "کیموکراتێو د یرعەو ش ییاسای" یکەیەنگرۆک یدواەو ب( ٢١١٦ - ١٢ - ٦)یتاوەه ی١٣٨٥ - ٩ - ١٥ یوتەکڕێ
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 یزبــیح ەل شــترێپ ەیوەابوونیــدوو ج ەڵەیه ەیوەکــردن ووپــاتد ەک وا،ڕەنــا ەب انۆیــخ رەســەل مــوکراتێد یزبــیح ینــاو
 یونیسـیزۆپۆئ یزبـیح نیتریکەرەسـ کەو رانێـئ یکوردسـتان یموکراتێد یزبیح یرەکەیپ ەل یقورس یکەیەربەبوو، ز موکراتێد

 وەل ایـنەت ەیەربەز وەئ. شـاندەکوردسـتان، و یتـەاڵژهڕۆ ەکـورد ل ەیوەناڵو جـوو یسـالمیئ یمـارۆک یمیژڕێ یدژ رانێئ یکورد
 ەیشــەب وەئ یکــەڵخ ەبــوو ک کەیەربەز رتــرۆز کــووەڵب شــت،ێهێجەب انەیــزبیح وەئ یزڕیــ کێســانەک ەک بــووەن ەوەوانــگڕ

ــتان ــاند، ور یکوردس ــدن،ەداب ەیتاس ــ وەرەب زان ــه ێب ــردن و  ییوای ــب ــوویە یزڕی ــەئ ییکگرت ــد، ل کیەرەبەل یوان  شەوەترازان
 یدژ ترەاشـکاوانڕبتـوانن  ەیوەئ ۆبـ نیخشـەب ێپـ ەیشـاد کـرد و ور یمـوکراتێد یزبـیح یارانەیـو ن یسالمیئ یمارۆک والترەب
کوردسـتاندا  ڕەیو تـو شـکاوڵد یکـەڵخ ێیگـو ەب زبیـح یرگەم یحاێفات انۆیخ ڵیاەیخ ەو ب نەبخ ێرەو ەپروپاگاند زبیح

 .ننێبخو
 
ــ ــ ەک ەمێئ ــازار شێئ ــدوو ج یو ئ ــد ەیوەابوونی ــانەزبیح وەئ ەیکی ــار یحــوکم رەســەهاتن یدوا ەب م ــئ یســالمیئ یکوم  ەب رانێ
ــتەج ــح ەیس ــتەه ەوەزبی ــردەد س ــار ک ــارەخ یزاەو ش ــەب یس ــج وەئ یواڵرب ــوو ەوانەنابووی ــیوەه ن،یب ــانۆز ڵ  رەگەئ ەدا ک رم
 وەل. نەیــبک رخــانەت ەوەابوونیــج یدوا ەوەکگــرتنیە ۆبــ مــانۆخ یشــانۆکێت مــووەه ن،یبگــر ەوەابوونیــج ەب رەب ەویمــانتوانەن
ــرۆز یکەیەژمــار داەرکەئ ــکــورد و غ ییەاســیس ەنیەو ال زێــه ز،ۆســڵد یشــتمانانیهاون ەل شی و  رەدیــتەارمی کــانییەکورد ەرەی

 .بوون رمانەهاند
 

 ەوەابوونیـج یتاەرەسـ یکـانڵەکو و فەک ەیوەشـتنین یو دوا ەرەبەرەب ەک ەیوەئ ۆیهـ ەبوو ب ەشانۆکێو ت ڵوەه وەئ یئاکام
 یکێارڕیـب یئاکـام ەو ل کەیەمـاو یو دوا انیـوانێن یکانییەنـدەوێپ ەیوەکـردن ییئاسا ۆب ێریگەڵه نگاوەال، ه ردووکەه ەل
 پتامبرێسـ ی٢٩ ەب رەرانـبەب یتـاوەه ی١٣٩١ یرەزبڕە ی١٤تا  ٨) زبیح یمەهەپازد ەینگرۆک ەل یەدوا ەک زبیح یتیەراەبڕێ

ـــا  ـــۆئ ی٥ت ـــندەپ( ٢١١٢ یبرۆکت ـــ س ـــرا، ک ـــدەناو ەیتیمۆک ـــپڕ ین ـــتەبەم ەب ەوتڕە وەئ ەک ردراێاس ـــا" یس ـــردن ییئاس  ەیوەک
 .بدا ەژێدر "ەوەکگرتنیە نجامداەئ ەکردن و ل ژێوتوو کان،ییەندەوێپ
 
 شێوپـەرەب ۆکـرد بـ رخـانەت ۆیخـ یو توانـا زێه یرچاوەب یکێشەب دا،ەاسپاردانڕ وەئ یدوا ەب موکراتێد یبزیح یتیەراەبڕێ

ـــ ـــچوارچ وەو ل ەپـــالن مەئ یبردن ـــ داەیەوێ ـــیەن یشـــاندانین ۆب ـــ ،یپـــاک تی ـــێتەئەیه مجـــارەکیە ۆب ـــح یتـــیەراەبڕێ یک  زبی
ــەب ــکرت یتیەکاۆرەس ــت یرێس ــوون یگش ــنک ەچ ــتەد ەیب ــیس یرەف ــهاو یاس ــێپ یانڕێی ــو ل ووش ــم انێی ــوون و ب وانی  وەئ یدواەب

دووک  رەه یـیتیەراەبڕێ یکـانەتەئەیو ه یاسیس یرەفتەد کان،ەرێسکرت وانێن ییسەدوو ک یندەوێپ انەید ەب داەوتنەکێچاوپ
 .کرد انیو باس ەقس ەوەکگرتنیە یزمیکانیو م ەکەپرس ییگرنگ رەسەو ل کهاتنێال پ
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 ییخوازیئاشـت یشـاندانیو ن ەپاگانـدۆپر یسـتەبەم ەب رتـرۆز داەوانەبـوونۆک وەل رەرامـبەب ینیەال یانڕێیهاو ەیوەئ یاەڕرەس
 وەب کـرد،ەد انەیـوەکگرتنیە یشـۆخ یرەبەخ یسـتنیب یوانەڕچاو ەوۆییەزرەتام ەب ەکوردستان، ک یکەڵخ ینەاڵمۆک ۆب انۆیخ

دووجــار  داییەنــدەوێپ وەل تەنــانەت ان،ەڵیــگەل ژکردنێو وتــوو ەوتڕە وەئ یدانــەژێدر ەل ەوەنیبــووەن ســاردڵد ەمێئــ شڵەحــا
ــوقەت ەب کــانەتەئەیه ــات وەتــا ئ ەک شــتنەیگ واف ــ کانەشــتنیدان یرەبەخ ن،ەیــگەن شەهــاوب ڵیخــا کەڵێــمۆک ەب ەیک  واڵب
 .ەوەکردەد واڵب دا،ێپ مانەئاماژ ەوەرەس ەل ەک کێستەبەم ەب انیکانەرەبەخ ەکەوەبوونۆک یدوا رەه وانەئ مەاڵب ،ەوەنەیکەن
 
 ڵسـا ٩ ەل اتریـز ەک داەکات مەل مەاڵب ،یەن داەرێل انیباس کردن یگاێو ج رنۆز ەیەماو وەئ یکانەوەبوونۆک یکانییەکارەورد
 وەئ یکانییەاســتڕ ەل کڵێــخا نــدەچ یزانــ ســتمانیوێپ ەب ،ەڕێپەدێــت ەوەکگــرتنیە ۆبــ دانڵــوەو ه ەوەابوونیــج وەئ رەســەب
و  ییشـاناز ەب سـتەه داێیـال ت ردووکەه ەک ەنیقەاسـتڕ یکـیەەوەکگرتنیە ۆبـ مـانۆخ ەیانۆیاستگڕ یشانۆکێو ت ەوانەبوونۆک

 ەینیـبنچ کتـر،یە یو شـکاندن ەوەکردنۆڵەتـ یستەه ،یرەبەقڕ یرچاوگرتنەبەل ێب ەب ەکید یکێجار ەوەکێو پ نەبک ەییبراو
 ۆڕەوگڵئـا یرەگەئ ەل نیتـوانب ەیوەئ ۆبـ. ەوەنیژڕێداب ەموکراتێد یزانۆسڵد مووەه یستیو ەک زتر،ێهەب یکێموکراتێد یزبیح
 . نەیبک رەبەستەد رانێئ یکوردستان ەکورد ل یکەڵخ ۆب یاسیس یکێوتەسکەد راندا،ێو ئ ەناوچ یکانییەاسیس
 
 یشـتنی، دان(ینـییزا ی٢١١٥) یتـاوەه ی١٣٩٤ ڵیسـا یتاەرەس ەل کان،ەتەئەیه یوتنەکێچاوپ یستانەاوڕمانگ  ندەچ یدواەب
 ییاسـیس یرەفـتەد ینێشـو ەل یتاوەه ی١٣٩٤ - ٧ - ٥ یوتەكڕێ ەل رێک سکرتدوو رەه یبوونەئاماد ەب کانییەاسیس یرەفتەد

 .کهاتێپ انڕێیهاو
 
 یگـاێج شـترێپ ەبـوو ک شـدارەب داەکەوەبـوونۆک ەل ێنو یاریشنێو پ ڵخا کەڵێمۆک ەب ەـمێئ یاسیس یرەفتەد داەشتنیدان وەل

ــ ــیەال یاریداخــواز و پرس ــبەب ین ــوون رەرام ــوونۆک وەل. ب ــار ەوەئ یدوا داەیەوەب ــد یکێج ــا وەئ ەکی ــندەپ ڵەخ ــرا س  ەک ەویەک
 ەیناڵخـا وەئ رەسـەل ۆیخـ یتەمـوافق زبیـح یتـەئەیه ،ێبـ رانێـئ یسـتانکورد یمـوکراتێد یزبـیح ینـاو رێژ ەل ەوەکگرتنیە

 :اندەیاگڕ ەوەخوار
 
 یتـیەراەبڕێ ەل شەهـاوب یکـێتەئەیه ەنگرۆکـ یکهـاتنێپ یو، تـا کـات ێکـرەد ێجـەبێج ەشازد ەینگرۆک شێپ ەوەکگرتنیە *
 وەئ یدواەب تەنــانەت گــرن،ەد ۆســتەئەو زبیـح یرەبەوەڕێــو ب ەداریــئ وافــوق،ەت ەب( ینـدەناو ەیتیمۆو کــ یاســیس یرەفـتەد)

 ەکـرد ک یتەمـوافق ەمێئـ ییاسـیس یرەفـتەد دا،ەنیەدوو ال وەوان ئێـن ەل اتریـز ەیمتمـان یکهـاتنێپ یسـتەبەم ەو ب ەشتنیدان
 .تێرەب ەوەڕێب یکانەرکەئ داەیەماو وەل زبیح یرێرتسک یگرێج کەو یزیزەع دیکاک خال زەڕێب
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

114 
 

 ینـــدامانەئ ەیژڕێـــ ەکـــرد ک یتەمـــوافق زبیـــح یتـــەئەیه ژ،ڕۆدوا ییمکـــاریقا ۆو بـــ وانەئ یـــیرانەگین ەیوەوانـــدنڕە ۆبـــ *
 ەیوەئ ۆبـ ت،ێـبکر یاریـدووک ال د رەه یوافـوقەت ەو ب کسیفـ یکەیەستیل ێیپ ەب دا،ەشازد ەینگرۆک ەل زبیح یتیەراەبڕێ
. ێنــێزەداب رۆز یکـەیەادەڕب ەیکیــیەتیەراەبڕێ ینـدامانەئ ەیژڕێـ انیــبکـات  زفەح ەکیــد ینـیەال ێکـرەن ۆیبــ کێـنیەال چیهـ
 ەک ێبـەد ەزدێسـ ەینگرۆکـ یردراوێـبژەڵه یتیەراەبڕێ یندامانەئ ەیژڕێ ێیپ ەدووک ال ب رەه ییتیەراەبڕێ یندامانەئ ەیژڕێ
 یوودانـــڕ یواد ن،یەدووک ال رەه یـــیتیەراەبڕێ ینـــدامانەئ ەیژەڕێـــب نایـــکردبـــوو،  ســـندەپ انەیکەتیەرعەدووک ال شـــ رەه
 .ێبکر ۆگفتوگ شەیەژڕێ وەئ رەسەل ەک شاندراین ەییئاماد تەنانەو ت ەابوونیج
 
 یگـاڕێ رەسـەل سـپۆک ەبـنەن یندەناو ەیتیمۆک ەیننامییو ئا ۆناوخ یوێڕەپ یکانڵەخا ەیوەئ ۆب ەکرد ک تمانەموافق ەمێئ *
ــەیەوەکگرتنیە ــوازڵد یک ــووەدووک ال، ه رەه یخ ــانەکار م ــح یک ــئ ەل)زبی ــح ەیداری ــا کاروب ەوەزبی ــانەرنامەت ــ یک و  ەنگرۆک
 .ێبچ ەوەڕێدووک ال ب رەه یوافوقەت ەب( یندەناو ەیتیمۆک ەیننامییئا یکردن ەو ئاماد ەوەداچوونێپ
 
 ەڵگەل ەکـار وەئ ەیوەئ یاەڕرەسـ ،ەدانـاو انۆیـخ رەسـەل ەوەابوونیـج یدوا ەک ەینـاو وەئ ینیناسـ یرمـەفەب ەب تەبارەس *
 ەکـرد ک ڵیقبـوو زبیـح یتـەئەیه ،پـاکی تیـیەن یشـاندانین ۆو بـ شڵەحـا وەب ،ێنـاگونج یتیەزبـایح یکار یکێئوسوول چیه
 .ێب ەستەبەم وەئ یگرەڵه ەیکەکەڕۆناو ەک ێبکر ەئاماد کەیەوێشەب زبیح ەیوەکگرتنیە ەیاننامەیب
 
 ینیناســ یرمــەفەب یانــدنەیاگڕ ،ڕیربــەد رەســەل ۆیخــ یتەمــوافق زبیــح یتــەئەیه داەیەوەبــوونۆک وەل ەک ەکیــد یکڵێخــا *
 یکـانەوەبوونۆک ەل رجـارۆز وانەئ یکییەداخواز کەو ڵەخا وەئ. بوو انەیکەوەابوونیج یدوا ەانڕێیهاو وەئ یشانۆکێت یژووێم

 .ۆڕێگ یەناێانهەید شداەهاوب
 
 ەل ەکیـد ڵیخـا نینـدەچ ەوانەل ەجگێبـ مەاڵب ،ێبەد ەوەکگرتنیە یوتڕە یکانییەکەرەس ڵەخا کەباس کران و ەیوانەئ ەارید

 .سپۆک ەو نابن ێکرەد لەح وافوقەت ەب کانەکار ییکارەورد
 
 دا،ەشـتنیدان وەل یاسـیس یرەفتەد یندامانەئ ەیربۆز ڵییشحاۆخ ۆیهەبوون ب ،ەناڵخا وەئ رەسەل زبیح یتەئەیه یوافوقەت
 ەوەڕێـدووک ال ب رەه یکانەرێسـکرت نیەال ەل ەوەبـوونۆک یبوون واوەت یدوا ەک شەیوەبوونۆک وەئ یئاکام یکانەاندنەیاگڕ ەل

 یدوا ەوەداخەب مەاڵب. ەوتڕە وەئ یانـدنەیئاکـام گ ەو ب دانەژێـدر ۆدرا بـ یواداریـکـرا و ه ەقس ەوەواوەت ینیشبەگ ەچوو، ب
و  ەهـانەب کەڵێـمۆک ەکیـد یکێجـار ،انەیکییەنـدەناو ەیتیمۆکـ ەڵگەل شـووێپ یانڕێیـهاو یاسـیس یرەفـتەد یکردن تەرەشوەم
 .ەیەکەوەکگرتنیە ەک ست،ەبەم ەب شتنەیگ یگاڕێ رەس ەخران سپۆک
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 گامــان،ڕێ رەســ ەتێــد ەک شەســپانۆک وەئ مــووەه ەڵگەو ل نیبــووەن وایــه ێبــ یەگــاڕێ وەئ یدانــەژێدر ەل ەوەشــڵەحا وەب ەمێئــ
 مـانۆخ ییکەرەسـ یرکـەئ ەکوردسـتان ب یباشـوور ەل باتمـانەخ یگاڕێ رەسەل ەسپۆک وەئ یشتنێهەکردن و ن رەسەچار ییگرنگ

 .نیبەد وامەردەب کانمانڵەوەه ەو ل نیزانەد
 
 ەک ش،ێپـ ەتێهـاتب شـتنەیگێت ەڵەهەو ب یکـەالو ڵیخـا کێنـدێه مـانەیەماو وەئ یکـانڵەوەه یوتـڕە ەل ەیەوانەل ندەرچەه
 شـتنەیگونجـاو و گ یرەسـەچار ەیوەنیزۆد ۆب ەدرایگرنگ ئ مەاڵب ندا،یەدووال یژێوتوو یوتڕە ەل نین یناسروشت یشت شەوەئ
 .دا ەییوەتەن ییندەوەرژەب یاستاڕ ەل ەئامانج ەب
 
 ەاریـد ،ەوەابوونیـج یانـدنەیاگڕ یدوا یژڕۆ ەل رەه ،ەوەکگـرتنیە ۆبـ ەوپاگانـدڕپ یخستن ێرەو یاەڕرەس ەکید ینیەال مەاڵب
 ،ێکــرەد سـندەپ انەیــکییەو داخواز اریشـنێپ ەک ەیکــات وەئ تەنـانەت ۆیەبــ. ەیەه ەوەکگـرتنیە ەل ێــیاوکڵەڕو د یـیرانەگین

 انۆیـخ کانـداەاندنەیاگڕو  غـاتیبلەت ەل کیەال ەل ەک ەبـوو ەوەئ سـتاێتـا ئ ەیکەئاکام شەوەئ ،ۆڕێگەننێد ەکید یکێداخواز
 ەوێشـ مەئ. ێگـرەن رەسـ ەوەکـردەب ەوەکگـرتنیە دنەد ڵوەه ەوەکید یکیەال ەو ل نەربخەد ەوەکگرتنیەو  یئاشت ینگریەال ەب
 تەاڵسـەد یو پاراسـتن یرەبەقڕ ،یگرووپ ییندەوەرژەب ناوێپ ەل ەک ەیەیرادیئ وەئ کاەد زێهەب ەگومان وەئ شەوتەسووکەڵه
 وەل کانەشـانۆکێو ت ڵوەه ێتـوانەو د ەرانەگینـ ەوەکگـرتنیە ەل ستاشێکرد، ئ "تەل: "یموکراتێد یزبیح ک،ێنرخ مووەه ەب
 .ێرەباربەل داییەندەوێپ
 
 ەل یزڕیــکیەو  ییکگرتــوویە ەب انەڕیــباو ەینــدامانەو ئ ەرگەشــمێکــادر و پ وەئ مــووەه ەک ێخــوازەوا د ەکەرجەملــوەه ۆیەبــ
ــاتەخ ــورد یب ــچوونۆب وەئ هــاەروەه ،ەیەه تــداەاڵژهڕۆ یک ــوکراتێد یکــێزبیح ەل یتیەرگاەشــمێپ ەک ەیەه انەی ــهەب یم  زداێ
 یزعـەو ەل ەوەدانڕئـاو ەب کـاەد سـتیوێبچـووکتردا، پ یکـێزبیح ەل یتـیەراەبڕێ ینـدامەئ ەتا بوون ب ییەشاناز یگاێج رترۆز
 نـاوێپەل کاندا،ۆڕەوگڵئا یوتڕە ەل تەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەناڵجوو یو داهاتوو موکراتێد یزبیح ڵیسا ٩ ەل اتریز یابردووڕ

 .نەبد تر یدیج ڵیوەه ەگرفت مەئ یرەسەچار
 
و  ەرگەشـمێکـادر و پ ،یتـیەراەبڕێ ینـدامانەئ ەل ەیەژمـار وەئ یشـەشکێپ مـانۆخ یسوپاسـ نیزانەد یستیوێپ ەب داییتاۆک ەل
ــبک ەوەابوویــج ینــیەال ینگرانــیەال ــرۆز یکــڵێوەه داەوەکگــرتنیە نــاوێپ ەو ل داەژانێوتــوو مەئ یوتــڕە ەل ەک نەی و  ەداو انی
 .بن وامەردەب رواەه ەناڵوەه وەئ نیواداریه
 
 و ماندوو  زێهەب مەاڵب نان،ێکهێپ یزڕیکیەو  ەوەکگرتنیە ەرن لئاسانت رۆز کانەاندنڕو داب ەوەابوونیج ەک بێ رمانیب ەل
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 .تێکرەد رەسەچار ەنیبر وەئ خوازان ییکگرتوویە یبوون
 

 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 
 ایسکرتار
 

 یتاوەه ی١٣٩٤ یفرانبارەب ی١٥
 
 ەکــرا ک ەئامــاد کــداێرجەلومەه ەل ۆوخــێن یوێــڕەو پ ەرنــامەب ێــیپ ەب( ١٣ ەینگرۆکــ) ەیەنگرۆکــ وەئ یکــانەکار مــووەه)*( 
 یرانەنێنــو یکردنــ یاریــد یســتەبەم ەب کانەانســڕنفۆک یبــوو، کــار ەنیــرۆز ینــیەال زبــدایح یتــیەراەبڕێ ەل ەابوویــج ینــیەال
 مـووەه. چـوو ەوەڕێـب ەوەابوویـج ینـیەال یو کـار یرێدەچـاو رێـژ ەل کانەکار یو باق ەنگرۆک یرتۆاپڕ یکردن ەئاماد ،ەنگرۆک
کــردن  رەســەبــاس ل یدوا یینــدەناو ەیتیکــوم ییاســیس یرتۆاپــڕدا،  ەنگرۆکــ یبــوون یرعەشــ ەب انیــنگەد ەنگرۆکــ ینــدامانەئ
 .کرد سندەپ
 

 ٢١١٦ی جانێوێری ٥: ڕێکەوتی  -  ایدیکوردستان م: ەرچاوەس
 

-------------------------------------------- 
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 حیزبی دێموکرات و چەتری یەکبوون

 
 

 
 
 
 
 
 

 کەماڵ کەریمی

 
ــابەتی ــرتنەوە ب ــوون و یەکگ ــی و یەکب ــاری و یەکیەت ــوان لە هاوک ــز نی ــی الیەنە و هێ ــتان یەکانی سیاس  رۆژهەاڵت، لە کوردس
 ئەم بــێ، بەردەوام خەبــات هەتــا و بــووە کــورد خەباتکــارانی بەردەم یەکانی ســەرەکی و گرینــگ بــابەتە لە یەکێــک هەمیشــە
 بە رۆژهەاڵت لە کـورد خەباتکـارانی سـەرنجدانی پێویسـتیی بـابەتەکە ئەسـڵی لە رگرینگتـ. دەپـارێزێ خـۆی گرینگیـی پرسە

 .شانە لەسەر پرسە ئەم بەرامبەر یان سەرەکی بەرپرسیاریەتی کە یەکانە سیاسی حیزبە تایبەت
 

 بــووبێ دا توانــای لە ئەوەنــدەی رابــردوودا، دەســاڵی لە بەتــایبەت و خــۆی تەمەنــی درێــژەی لە کوردســتان دێمــوکراتی حیزبـی
 دا الیەنەکـان هەمـوو نێـوان لە هاوکـاری سـازدانی بۆ هاندانیان و یەکان سیاسی الیەنە کردنەوەی نیزیک پێناو لە داوە هەوڵی

ــێ ــا ئەگەر هەواڵنە ئەم. تێبکۆش ــتا ت ــامێکی بە ئیس ــتوە دڵخــواز ئاک ــێ بەاڵم نەگەیش ــامیش ب ــووە ئاک  ئەوەنــدەی هەر و نەب
 دەکـرێ بـووبێ، دروسـت بەگشـتی خەڵـک داواکـارییەی ئەم رەوابـوونی لەسـەر یەک دەنگیهـاو و بـوونەوە کەمتر یەکان دڕدونگی

 خەمـی بەردەوام کە بـووە دا پێنـاوەش لەم هەر. بژمێـردرێ دا الیەنەکـان و هێز نێوان پێوەندییەکانی لە ئەرێنی خاڵێکی وەک
 لە بەدوور و بــــایەخەوە بە هەمیشـــە و خـــواردووە دیــــکەدا یەکانی سیاســـی الیەنە لەگەڵ پێوەنـــدییەکانی بەهێزکردنـــی لە

 هەلـی رەخسـاندنی پێنـاو لە تەنیـا و الیەن ئەو یـان ئەم سیاسـەتی و هەڵوێسـت و بیرکـردنەوە جۆری لەسەر یەکانی تێبینی
 .کردوە ماندوو پێوە خۆی دا هەمووان لەگەڵ زیاتر هاوکاری و هاوخەباتی

 
  کۆبوونەوە لە باسەکان کە بووە، ئەوە گرینگە پرسە ئەم یاندنیگە بەئاکام و بەدواداچوون بۆ دیمۆکرات حیزبی داواکاریی

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/kamalkarimiiii.jpg
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 نــوێنەرانی بەشـداری بە تر گشــتی کۆبـوونەوەیەکی بــۆ بگـوازرێتەوە دۆســتانە حیـزبە لەم هەرکــام نێـوان لە یەکـانەوە دووقۆڵی
 و کوردسـتان وەزعـی رلەسـە راشـکاوانە باسێکی دەسپێکردنی لەوەش مەبەست. رۆژهەاڵت یەکانی سیاسی الیەنە و حیزب هەموو

 لە یەکبوونمـــان و یەکڕیـــزی بەردەم گرفتەکـــانی بەرباســـی خســـتنە و رۆژهەاڵت خەبـــاتی لە قۆنـــاغە ئەم یەکانی پێویســـتی
 .بووە دا ئیسالمی کۆماری هاوبەشمان، دوژمنی بەرامبەر

 
 چاوپۆشـی ناتوانرێ و اکرێن و هەیە خۆیان کاری بەرنامەی و سیاسەت و توانا رۆژهەاڵت حیزبەکانی لە یەک هەر بێگومان

 هــیچ کە نــیە شــاراوە بــدزێتەوە، لــێ خــۆی مەگەر الیەنێــک هــیچ لە یە راســتی ئەو بەاڵم. بکــرێ زۆریــان و کەم دەوری لە
 خەڵکـی نێـو لە زۆرە ئیعتبـارێکی و نفـووز و توانـا خـاوەن کە کوردسـتانیش دێموکراتی حیزبی تەنانەت کوردستانی حیزبێکی
 بەو حیزبێــک هەر بــۆیە هەر. بکــا کوردســتان خەڵکــی سیاســیی بــزووتنەوەی خاوەنــداریەتی تەنیــا ەب نــاتوانێ دا، کوردســتان

 ئەو یەکانی پێویسـتی ئاسـت لە دەبـێ بـێ، بـزووتنەوەکەی و کوردسـتان خەڵکـی خەمخـۆری و هەیەتـی کە ئێعتبـارەوە و توانا
 دانیشـتنی لە جـگە ئەوەش. بـدا رۆژهەاڵت ەل کـورد بـزووتنەوەی تواناکـانی هەمـوو یەکخستنی و یەکڕیزی هەوڵی بزووتنەوە
 هێــزانەدا ئەو نێــوان لە هاوکــاریکردن رێکــاری دیــاریکردنی و هاوبەشــەکان خــاڵە دیتــنەوەی و ســەرەوەدا ئاســتی لە بەردەوام
 .نیە دیکەی رێگەیەکی

 
 بەشـداری بە ەیەککۆبـوونەو جـار یەک تەنیـا بـۆ کە چەشـنە، لەو کۆبـوونەوەیەکی سازدانی بۆ زۆر هەوڵێکی دوای هەرچەند

ــکرتێرەکانی ــوکرات الی هەردوو س ــێ و دێم ــی س ــۆمەڵە الیەن ــات، ک ــی بەداخەوە پێکه ــی نەفەس ــڕا درێژەدان ــوو و لێب  دوا بە ب
ــوونەوەش ــاوەڕی بە. کۆب ــێمە ب ــی ئ ــوونەوانە ئەم درێژەدان ــوانی کۆب ــه ر ســه کانی کۆســپه دەیت ــنەی و هەڵبگــرێ  رێگ ــک زەمی  لێ
ــوونەوە ــی. بکــا خــۆش اننێوانیــ هاوکــاریی و نیزیکب  حیزبــی پێــن  ســکرتێرەکانی کۆبــوونەوەی دوا لە باســانە ئەم ئەگەرچ
ــــتانی ــــداری لە رۆژهەاڵت کوردس ــــتیتۆی دی ــــری ئنیس ــــر، لە دا مێ ــــزانەوە لەو یەک هەر الیەن لە هەولێ ــــاوازیی بە بەڕێ  جی

 یەکـان چاوەڕوانی بەاڵم کـرد، دروسـت پرسـەدا ئەم خەمخۆرانی دڵی لە هۆمێدێکی و هیوا و بەرباس کەوتە بۆچوونەکانیانەوە
 دەکـرا، باسـی کە دەکەن بۆشاییە بەو هەست هەموو مادام کە ئەوەی چاوەڕوانی. بوو دا کۆڕێک وەها لە دەرکەوتنێک لە زیاتر
 و زەمـان تێپەڕینـی چاوەڕوانی لە جگە گرتووە هێزانە ئەو بەیەکەوەبوونی لە پێشی کە دایە بەردەم لە بەربەستێک چ ئەدی

 ماشااڵکان؟ و ئینشااڵ
 

 سـاڵی دە لە بەتـایبەت حیزبـی بەرژەوەنـدیی پاراسـتنی بـۆ هەوڵدان و تەوەری حیزب کە نیە لەوەدا گومان بێ، راست ئەوەی
 بـوون رەوایـی سـەلماندنی بە خۆمانـدووکردن و، کۆمەڵەدا و دێموکرات الی هەردوو نێو لە لێکدابڕانەکان بەدوای و رابردوودا

 لە جـــگە کە هەوڵـــدانێک. حیزبـــانەیە لەو بەشـــێک ســـەرەکیی کێشـــەی ئیســـتاش هەتـــا نـــانەوەالیە لەو هێنـــدێک الیەن لە
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 دەکـرا کە توانـایەک و هێـز. نەبووە دیکەی ئاکامێکی ئیسالمی، کۆماری دژی لە خەباتکارانەی پتانسیەلی و هێز بەفیڕۆدانی
 .بهێندرێ بەکار دا دستانکور خەڵکی بزووتنەوەی بەرژەوەندیی خزمەت لە باشترەوە ئیرادەیەکی بە دەکرێ و
 

 چارەسـەری بـۆ کە، داگرتـوە ئەوە لەسەر پێی بەبەردەوامی و رابردوودا سااڵنی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی پێناوەدا لەم
 زیـاتر خەمـی پێویسـتە کـورد بـزووتنەوەی نێـو تاڵەکـانی ئەزموونە دووبارەبوونەوەی ئەگەری لە خۆدوورخستنەوە و کێشەکان

 لە دێموکراتەکــانی مــاڵی نێــو یەکخســتنەوەی مەبەســتەش ئەم بــۆ و بخــۆین کــورد خەباتکــارانی ریزەکــانی ییەکخســتنەوە لە
 کـۆنگرەی راپـۆرتی لە هەروەک حیـزب، گۆنگرەکانی راسپاردەی بەپێی کارەش ئەم بۆ. داناوە دا بەرنامەکانی و ئەرک سەرووی

 یەکگرتنەوەیەکـی پێنـاوی لە کە دایە باوەڕە لەو ئێمە حیزبی بەدەنەی و رێبەری“: دەڵێ راستگۆیانە و هاتووە دا شانزدەهەم
 لەوە سـەرفەنەزەر) الیەن هەردوو پێویسـتە بـێ، دێموکرات حیزبی دواڕۆژی یەکگرتوویی و بەهێزی دەستەبەری کە راستەقینە

 مـودیرییەت ێـکبەجۆر کەوتنەوە وەسـەریەک رەوتـی و بـکەن قبـووڵ یەکتر هەن وەک ئیستا( چیە دابڕان بۆ خوێندنەوەیان کە
 و ئەســـ  بە خـــۆی الیەنێـــک لەودا کە رەوتێـــک. بـــکەن حیـــزب داهـــاتووی لە و رەوتە لەو خاوەنـــداری بەیەکەوە کە بـــکەن

 کێشــەکانی لە دیــکە چــی کە یەکگرتــوو و بەهێــز دێمــوکراتی حیزبێکــی واتە. بــدرێ قەڵەم لە دۆڕاو بە دیــکە الیەنەکەی
 ئیـدارەی دەسـمایەی بکـاتە خـۆی تێکۆشـەرانی سـەرجەم وزەی و روانین و ابردوور لە سەنتێز سازکردنی و نەکا گیر رابردوودا

ــودیرییەتی و خــۆی ــات و سیاســەت م ــا لە خەب ــاوەدا لەم هەر. ”کۆمەڵگ ــووە پێن ــاوگرتنی بە کە ب ــر پرێنســیپی لەبەرچ  یەکت
 .هەموان بەردیدی خستۆتە ئامادەکراوی گەاڵڵەی قبووڵکردن

 
ــد ــێگەی هەرچەن ــۆزانەیەی هەوڵە ئەم کە داخە ج ــی دڵس ــوکرات حیزب ــد لە دێم ــاڵی چەن ــردوودا س  الیەنەکەی الیەن، لە راب

 ســەر بــۆ راگەیانــدن هێرشــی تەنــانەت و داتاشـراو بەهــانەیەکەی بە هەرجــارەی و وەرنەگیــراوە بەهێنــد دێمــوکراتەوە دیـکەی
 حیزبـی ئاکامـانە، بـێ ەوڵەه ئەو هەمـوو سـەرەڕای. دزیـوەتەوە گرینگە پرسە لەم خۆیان بەهانە، دوا وەک حیزب سکرتێری

ــوکراتی ــتان دێم ــتی بە ئەمە ئەوەی لەبەر کوردس ــۆمەڵگەی ویس ــتان ک ــوازی و کوردس ــەرەکیی داخ ــک س ــان لە خەڵ  دێموکراتەک
 و دەبینێ دا دێموکراتەکان هەموو و خۆی بەردەم لە ئەرکێک وەک گرینگە پرسە ئەم بردنەپێشی و نەبوە ماندوو لێی دەزانێ،

 بیـر هەمـوان، بـۆ خۆیـان چەتـری هەڵدانی جیاتی لە دێموکراتیش دیکەی الیەنەکەی گرینگە. زانیوە بەرپرسیار بە لێ خۆی
 .گەڕ بخەنە کورددا رەوای دۆزی خزمەت لە تەنیا خۆیان توانای و وزە بتوانن دا سێبەری لە هەموان کە بکەنەوە چەترێک لە
 

 ٢١١٦ری ی دێسەمبە١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  ! ڕێبەری حدکا و حدک ئەگەر کەیفیان لێبێت، بە دوو کۆبوونەوە حیزب دەخەنەوە سەریەك

 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 
حـدکا و  یاسـیس یرەفـتەد ینـدامانەئ یـیو دووال رێو دوو سـکرت یاسیس یرەفتەدوو د وانێن ەل رزەئاست ب یدارید شیوجارەئ

  چووەوەڕێحدک دا، ب
 
 زبیـــح ەیوەکگـــرتنیە "یفـــەلەم" ەیوەخســـتنەڕگەو یســـتەبەم ۆبـــ ەشـــتنینڕۆ وەئ دار،یـــندەوەیپ یکانەرچاوەســـ ەیرێگـــوەو ب
ـــدراوەئ ـــابیئ ەب  رۆو، ز ەنجام ـــگیو گر یج ـــدەوەیپ وەل. تێکرەماشـــادەت ن ـــ داییەن ـــلەگ اریپرس ـــر كێ ـــنەت مەاڵو، ب نەف  ای

ــکەد كێاریپرســ  ەل كەو و زبیــح ەیوەخســتن كیەرەســەو ۆبــ نەکەکــارد ەوڵەدەو ب كیە كەدووالو رەه یاســتەڕب رەگەئ! نەی
تـا  یچۆبـ ەیئ اتن،ڕکۆمـێد ەیورەگ ڵەیمـاەبن ەیوەکگرتنیە یموشتاق یواوەتەب یەگوا نەڵێو د ێکرەباسد ادایدیم یرچاوەب
 ەشـۆخ نپشـووتا ەنـدەوەئ رەگەئ نڵێـیب دایـتر ەیکیەرووەب ؟ەبـووەن انۆیـوتەئ یکێکـامەئ ەوانەبـوونۆو ک دارید وەئ شڕۆمەئ
 وانێـــن یســـراوەوەاڵه یكێپرســـ ەت ۆو بـــ تێکرەدێـــپ ەیو ســـب ڕۆمـــەئ رەو ه نەنـــاک ۆبـــ یکـــار یجـــدەب ۆبـــ ەوەتنکگـــرەتەب

 یکانەلەســەم ،ەنــوکت ەل ڕو پــ شۆخــ ۆیو گفتــوو گــ ەوەخــواردن ەو قــاو شــتنیدان ەرۆوجــەب تێــناچێپ گوومــانێب رداش؟ەدووب
و  یســاز ەنیــمەز ەبــاس ل رەگەئ! تێــب یدەب یەاناســ وەب كیەمــووالەه یوانەڕو چــاو دێــو ئوم ەوەبکــاتیال كیە داریــندەوەیپ
 اڕرویـب ەیرێگوەب مەاڵب. یەداۆیخینێشو ەل یواوەتەب ەکێتەباب ت،ێماشابکرەت یتەڕەبن یکارۆه ەو ب ێبکر اویش یرجەلومەه

 زبیـح ەیوەكخسـتنیەرەسەو ینگرانـیەال سـتاداێئ ەل ،ێریرچـاوبکەب ەل کراتۆمـێد ینیەدووال یالتیشکەو ت یاسیس یرنجەو س
 وەئ  ەیەوەتەو ن اریسـتەه ەپرس وەئ یچۆب ەک ەیەوەئ ێیەرپەسەوەکدانێل وەئ یئاکام وابووەک. ەیەه یهاڕە واوەت ەینیرۆز
 ەویە یتەبیتـا ڵیو خـا سـتەبێگر كێنـدێه ەب ینـدەوەێپ رتـرۆز ەیەلەسـەم وەئ یرەوهەج ەنـگڕە! ێکرەدێـپ یسـتەد وەستەد
 ەدووالدا، ل رەه وێــن ەل ەوەبکــات یکورســ یو داهــاتوو تەاڵســەد ەل ریــب یگشــت ەیوێشــ ەب ەینیەو ال ەســتەد وەو ئ تێــبەه
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حــدکا و  ،ەشــۆخ مــانێپ ەوەخــوار یکــانەرگانۆئ ەل موومــانەه. ێو دژوارتــر کردبــ قتــرڕە ەیکەتەبــاب زداێــهەب وەورەگ یزبــیح
 ەل یمـافخواز یبـاتەخو،  داەیـو ناوچ نکوردسـتا یتـەاڵژهۆر یئاسـت رەس ەل رترەگیو کار زترێهەب یکێزێه ەب ەوەحدک ببن

 ەزێـه یستێوەڵو هاوه ینگەکدیە كێکات. ەیەه یمانیشتین ینگەكدیەو  یو هاوپشت یزڕیكەیەب یازین اتریز كێختەو مووەه
 یکـورد یقامەشـ رەسـەل ەینێـو ێبـ یرەگیو کـار نێشـو رانێـئ یئاخونـد یتەحکووم یدژەکوردستان ب یکانەرەشۆکێو ت یاسیس

 یرەمـــاوەج یتیەزاڕەو نــا یزارێـــب رەرانــبەب ەل ەوەتێـــبەو تــرس د یرانـــەگین یتوشــ میژڕێـــ داەکاتــان وەو ل کـــاەدروســت د
و  بـنەد رانەگیکوردستان نـ یکانیەلەگەژێو تو نیچ ەیكگرتووانیە ڕەیتو ەباش ل رۆدوژمن ز یچوونک. کوردستان ەیدیمدەست
 ینگـیگر. کاەد رەسەل یسابیح تەاڵسەد ت،ێوەکەردەد دایوێن ەل کانەکریو ف نگڕە مووەه ەک یو هاوپشت یمانیشتین ینگەدۆک
و  تـــرەورەگ یکـــێزبیح وێـــن ەکـــارکردن ل ەنـــگڕە. یەداڵیــكدیەو  یو هاوکـــار کردنڵقبـــو كتـــریە ەل زبـــوونێهەو ب كگــرتنیە
 ەسـتەبەم وەئ ۆبـ کـردارەب كیەال مـووەه ێبـەد ۆیەربـەو ه نیبـزان یشـانازەو ب یشـۆخڵد یگاێج كیەال مووەه ۆب زترداێهەب

 یدانێپەشــەگ ەل انۆیــخ کراویاریــد یانوویـو ب ەهــانەب ەب اتڕکۆمــێد ینـیەدووال یرەبڕێــ ەکیدیــچ نەیـکەد دێــئوم. کـار بکــات
 سـتاێمـادام ئ. نەبـد زبیـح ەیوەکگـرتنیە ەب تەبارەسـ یالتیشکەو ت یاسیس یارڕیب ەرانێو بو ەوەدزن ەن ەوەکبوونیە یوتڕە
 ،ێکرەدێـرەب گۆالیـو د تەحبۆو سـ رەیسـ ەب ەکەو، کـات ەوەبنەدۆکـ كـدایە یورەد ەل كێباشن و کات كێلەگ کانییەندەوەیپ

 یکــەڵخەب كەیەمــوژد كەوو  ێبــدر ارڕیــدوا ب یمانیشــتین و ەیوەتەن یرزەب یکێســتەهەبو  یو جــد راێــخ یکێئــاور ەالزم
   تــریچ یوایــه وەو ب رداشەدووب وانێــن یراکۆخــ ەتەکــراو ەرۆجــ وەب ەتەبــاب وەئ ەک ەوەداخەب رۆز. تێنــدرەیەابگڕکوردســتان 

ـــێداو ەل موومـــانەه ەک ەداخ یگـــاێج رۆز دایاســـتڕ ەل. ێکـــرەنێپ ەینگرۆو کـــ ەنگرۆکـــ وەئ ـــوو ەورەگ اتـــداڕکۆمێد ین و  نیب
 نینـاتوان یچـەکوردسـتان، ک یتەاڵژهڕۆ یاسیس یژووێم ەل  ەمارکردوۆت ەوەکەیەب رمانۆز یرەروەو س ابردووڕو  شتوونەیگێپ
 وەئ یالەب ەک مگرتبـووۆخ یستەو د مەد کبووێمەد". ەیەهەوەمانەکەلەگ ەیندیئا ەب یندەوەیپ ەک نەیبد رارەق كێباس رەسەل

 كەروەه!  "جـاران یباسـ رەسـ ەوەو هـاتم نجانـدەڕەن مۆخـ ەل انمڕێیـو هاو سـتانمۆد ڵـید شیجـار وەئ مەاڵب چم،ەن داەباس
 كەو سانید كێژۆو ر وەش ندەو پاش چ داەدەڵرهەس نگیگر یکێپرس كەو زبیح ەیوەکگرتنیە یتەباب ەوێنەب وێن یەئاشکرا

 سـتاێئ ،ەوەکبـوونیە یپرسـەب تەبارەسـ. ەوەتێبەبـزرد مووانەه یرچاوەب ەل ،ێبەوەو حاوان یژێپشوو در ەب یستیوێپ ەیوەئ
و  کەڵـخ یچـاو ەوەتێبکرۆڵخـ یرەو هون ینەف یکارۆهەب  تێناب اویشو  ەدابووەیپ یرچاوروونەب  رترۆز ابردووڕ یناڵسا ەل
 ەوەبـوونۆدوو ک ەب تێـبێل انیـفەیک انۆیـخ رەگەحـدکا و حـدک ئ یرەبڕێـ" .کراتۆمـێد ینـیەدووال ینێنه ئاشکرا و یالتیشکەت
ــ وەئ ــال كیە ەپرس ــدواب ەو ەکانەدی ــار ەل ارڕی ــرتنیە ەیب ــح ەیوەکگ ــیبەد كەو. "ێدرەد زبی ــێک نین ــت ەل ەکەش  یرزەب یئاس
 ەنــدەوەئ تەاڵسـەو د یکورسـ رەگەئ یاسـتەڕب. ێبکـر رێـخ ەیقســ تـاۆک كەڵـخ ڵـیدەب ەتـوانراوەن ەوەداخەو ب یەاردانـداڕیب
 .کورد یلەگ ۆب ەمووژد ەنەبک ەوەکبوونیە ،ەوەالتانەب یەن نرخەب
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 یەک پرسی یەکگرتنەوەی دێمۆکراتەکان و چەند تێبینی

  
 

 
 
 
 
 
 

 ئاوە کامران ئەمین. د
 

دا چەندین جار بەشە جیاجیاکانی کۆمەڵە، هەروەهـا دوو بەشـی دێمـوکرات هەوڵـی جۆراوجۆریـان بـۆ لە چەند ساڵی ڕابردوو
پێــی ڕووداوەکــانی پــێش  نەبــوونی متمــانە بە یەکتــر بە. دانیشــتن، پێکهــاتنەوە و درووســتکردنەوەی حیزبێکــی هــاوبەش داوە

. گرووپی کۆسپێکی جیددی لەسەر ئەم ڕێگـایە بـووەیەکانیان، پاوانخوازی و بەرژوەندی تاکەکەسی و  دابڕان و کێشە ناوخۆیی
لەم دووایــانەدا کەمتــر بــاس لە یەکگــرتنەوەی کۆمەڵەکــان، بەڵکــوو زۆرتــر بــاس لە نزیکبــوونەوەی زۆرتــری دوو بــاڵەکەی 

 یەکان بە هەر ئەندامەکانی ئەم دوو باڵەی دێموکراتیش کە چاوەڕەوانی یەکگرتنەوەن، لەسەر تۆرەمیـدیای. دێموکرات دەکرێ
بە داخەوە وادێـتە بەرچـاو کە تەواوی . خەبەرێکی نوێ خۆشـحاڵی خۆیـان لە ڕەوتـی نزیکبـوونەوەی دێموکراتەکـان دەردەبـڕن

ڕوو دەدات و ئەوە ڕێبەرەکانن کە پێکەوە دادەنیشـن   دانیشتنەکان و هتد تا ڕادەیەکی زۆر بە دوور لە چاوی جەماوەی حیزبی
ئەگەر وابـێ، ئەمە بۆخـۆی  !یە؟ و ئەنـدامەکان هـیچ نەخشـێکیان لەم ڕەوتەدا نـی و بریاری کۆتایی بە باش یان خرا  دەدەن

 !لە ناوەڕۆکدا کارەساتە
 

ئەگەر قەرار وابێ کە دوو بـاڵی حیزبێـک، کە بە هەر هـۆیەک، چ ڕێکخراوەیـی و چ بە پێـی جیـاوازیی بیـر و بـاوەڕ لەیەک 
دەکەن، یەک بگــــرنەوە، پێویســــتە لەســــەرەتادا  جیــــابوونەتەوە و ئێســــتا وەکــــو دوو حیزبــــی ســــەربەخۆ کــــار و چــــاالکی

. یەک بکردرێ و لەم ڕەوتەدا تەواوی کادر و ئەندامەکان بەشدار بن و بریـاردەر تەنیـا ڕێبەریـی حیـزبەکە نەبـێ خەسارناسی
ڵ دەبێ ڕوونکرێتەوە کە هۆی دابڕانەکە چی بوو، هەڵەکە لە کوێدا بووە؟ کام یەک لە هۆیەکانی دابڕان پاش پتر لە دە سـا

 کاری سەربەخۆی ئەم دوو حیزبە، بە دوو فەرهەنگ و دوو هەڵوێست و سیاسەتی جیاوازەوە چارەسەرکراوە؟
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یەک لەم خـااڵنە لە حیزبـی  کاتی خـۆی ڕێـبەری حـدک بـۆ جیـابوونەوە گەلێـک خـاڵی جۆراوجـۆری ڕیـز کردبـوو، ئێسـتا کـام 
و پـێش بە جیـابوونەوەی نـوێ لە داهـاتوویەکی نزیکـدا بەرامبەردا حەڵبووە کە ڕێخۆشکەرەی یەکگرتنەوەیەکی ئوسـووڵی بـێ 

بگرێتەوە؟ بۆ ئەوەی کە ئەوان بتوانن لە حیزبێکی یەکگرتوودا بە چەشنێکی هەوااڵنە کاری هاوبەش بکەن کـام میکـانیزم لە 
نـی جیـاواز هەر دوو الوە پەسەند دەکرێ؟ بڵێی حیزبی یەکگرتوو ڕێگا بە هەبوونی فراکسیۆن و ئاراستەکردنی بەرنامە و پال

ــادر و  ــرورای ک ــک بی ــتکردنی بۆلتێنێ ــوو بە درووس ــتر وانەدەب ــا باش ــدات؟ ئای ــوێ ب ــی ن ــێ دابڕان ــبەری، ب ــاری لە ڕێ و گۆڕانک
ــزبیش بەشــداری ئەم ڕەوتە  ــبەری بخــرێتە بەردەســت و بە چەشــنێکی دێموکراتــانە بەدەنەی حی ــاعەتی ڕێ ئەنــدامەکان و جەم

و حیـــزبە بە کـــار و هەڵوێســـتی هـــاوبەش و دەربڕینـــی بەیاننـــامە و هتـــد بکـــات؟ بڵێـــی باشـــتر نەبـــێ لەســـەرەتادا ئەم دو
دەستپێبکەن، کۆمیتەی هاوبەش لە بوارە جۆراوجۆرەکان پێکبێنن، هەوڵ بدەن بەرنامە وپێرەوی هـاوبەش ئامـادە بـکەن و لە 

 برۆن؟ داهاتوودا پاش ماوەیەک کاری دوو قۆڵی وەکو دوو حیزبی برا بەرەو پێکهێنانی کۆنگرەیەکی هاوبەش
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 !یەکگرتنەوەی دووباڵی دێمۆکرات گرینگە وەك ئەمری نەتەوەی سەیربکرێ
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 

نـد دەسـتە و هێـزی تـردا، دابەشـبوونە و لە نێوخـۆ و دەرەوەیـی هێزەکـانی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان کە هەریەکەیـان بەسـەر چە
دۆسـتانی سیاسـی گەلـی کـورد خـراوەتە سـەریان بـۆ ئەوەی نێومـاڵی  واڵتدا فشاری زۆریـان لەالیەن ئەنـدامان و الیەنگـران و

ەر کێشــە و خۆیــان بە باشــترین شــێوەی گونجــاو ڕیکــبخەنەوە و لە پێنــاوەدا هەوڵەکانیــان خێراتــر بــکەن هەتــا بتــوانن بەســ
ناکۆکیەکانیانــدا زاڵــبن و رەوتــی یەکبــوونەوە خێراتــر بەرەوپێشــەوە بــبەن و چیتــر ئەمــڕۆ و ســبەی لە ســەر پرســێکی ئەوتــۆ 
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دوو باڵی حیـزب پرسـی وەسەریەکخسـتنەوەی بنەمـاڵەی گەورەی دێمـۆکرات الزمە وەك ئەمرێکـی . گرینگ و نەتەوەیی نەکرێت
ئەزمــوونی . کانیـان بەو ئاڕاسـتەیەدا بهـاوێژن کە رەوتـی یەکگـرتنەوە خێراتربکـازەرووری و نەتەوەیـی سـەیربکەن و هەنگاوە

خەبــاتی سیاســی گەلــی کــورد دەری خســتتووە کە ئەگەر بێــت و هێــزە سیاســی و تێکۆشــەرەکانی لە گەڵ یەکدیــدا هەڵــبکەن و 
ی بە پرشـوباڵوی بەرخـۆدانی بەیەکەوە بەرەورووی داگیرکارییەکانی کوردستان ببنەوە، شانسی سـەرکەوتن گەلێـك زیـاتر لەوە

ــرێ ــی بک ــدا بە . نەتەوەی ــاتی ڕزگاریخوازی ــی خەب ــت و زەروورەت ــتی خواس ــتە لە ئاس ــان زۆر پێویس ــۆ دێمۆکراتەک ــۆیە ب هەرب
ــار لەو  ــۆببنەوە و دوابری ــکیالتی بەیەکەوە ک ــی و تەش ــات نەرانەی سیاس ــالۆگێکی بنی ــزی دی ــەر مێ ــاترەوە لەس ــانی زی کارئاس

ــدەن ــدیەدا ب ــك . پەیوەن ــن،کاتێ ــتان دەکەی ــی کوردس ــانی ڕۆژهەاڵت ــی و کۆمەاڵیەتیەک ــەیری رووداوە سیاس ــی  س ــنن خەڵک دەبی
کوردســتان بە چەنــد هەنگاوێــك کەوتــوونەتە پــێش حیزبــی دێمــۆکرات و زۆر جەســوورانە بەدژی ســتەمکارییەکانی حکــوومەتی 

پەیـــامێکی رزگـــاری نەتەوەی  ئاخونـــدی شـــەپۆلی نـــاڕەزایەتی و بێزاریـــان لە ســـەر شـــەقامەکانی شـــارەکانی ڕۆژهەاڵت وەك
ئەوەی هەتــا ئێــرە ســەیری دەکەن . گەیانــدۆتە کاربەدەســتانی ڕیژیمــی دژ بەمــاف و ئــازادییە دێمۆکراتیکەکــانی گەلــی کــورد

، وەك دەرکەوتـووە هەر دووالیەنـی حیـزب رانی دێمۆکراتەکان دەیـان هەوێـت ورووداوەکان بەو جۆرە نین کە خەڵک و تێکۆشە
ۆ ئەوەی خۆیان لە ژێر باری بەرپرسیارەتی یەکگرتنەوەدا البدەن و بڵێن هێندێك ڕیککەوتن و بـابەتی لە بەهانە دەگەرێن ب

ڕێکخراوەی هۆکاری بنەڕەتین و بێ ئەوەی پێشوەختە چارەسەرنەکرین نەتوانین وەك پێویست هەنگاو بۆ وەسەریەکخسـتنەوەی 
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان . ووی واڵت بەکبگینەوەوزەوتواناکان لە نێو حیزبێکی بە هێزو پتەودا بۆ خەباتی داهات

لە پێناوی یەکڕیزی و کۆدەنگی نەتەوەییدا بە چەند هەنگاوێك پێش حیزبەکان کەوتووە و کە ئەوەش ڕاسـتەوخۆ پەیوەنـدی 
ـــی ئەو ـــت بە گرینگ ـــاتر هەس ـــك زی ـــەردەم و وەختێ ـــوو س ـــیەوە هەیە و ئەو گەلە لە هەم ـــی و نەتەوایەت ـــیاری سیاس  بە وش
ــین ــك دەبین ــانی خەڵ ــۆیەش ڕۆژانە چاالکیەک ــات و هەرب ــتان دەک ــەریە لە کوردس ــتیانیە سەرانس ــی و نیش ــوویە سیاس . یەکگرت

هێزەکانی ڕۆژهەاڵتیش بەو هەسـت و ئامـانجەوە لە گەڵ یەکدیـدا رەفتـار بـکەن و کـۆدەنگی سیاسـی و  کەوابوو گرینگە ئەگەر 
. لەو ڕێگـایەوە گوشـاری زۆرتـر بخـرێتە سـەر دەسـەاڵتی ئاخونـدی ئێـراننەتەوەی لە ئاستی زۆر بەرزدا دروست بکەن، هەتا 

باروودۆخی سیاسی و ئەمنیی ئێران هێنـدێك تـایبەت مەنـدی تـازەی بۆخـۆی لە ئاسـتی نـاو چەو نێوخۆیـدا ڕخسـاندووە و کە 
سـتان رووداوێـك بـۆ کاتێـك لە کورد. لێرەدا مەجالی شیکردنەوەی نەبێت بۆ ئەوەی لە ستڕاتیژی بـابەتەکە دوور نەکەویـنەوە

ــێ، کۆمەڵگــای کوردســتان  ــاکێکی کۆمەڵگــا بێــتە پێشــەوە و ڕیــژیم ســتەمی لە ڕۆڵەیەکــی کــورد کردب ــاوچە و ت هەر شــار و ن
بەخێرای دێتە سەر شەقام و وێڕای دەربڕینی پشتیووانیان بۆ هاوزمان و هاو نەتەوەکەیـان، سیاسـەتی دژی گەلـی ئاخونـدی 

کوردستان دەمێکە دەنگیان بۆ سەربەخۆی سیاسی و ئیـداری بەرزکـردۆتە وە و هەربـۆیەش خەڵکی ڕۆژهەاڵتی . ئیدانە دەکرێ 
کاتێــك زەمــین لەرزە، کرمانشــان و شــارەکانی . ڕێــژیم ئێســتا سیاســەتی تۆزێــك هێــورتر لە کوردســتان پەیــڕەوی دەکــات

ە هانـای براکانیـانەوە چـوون و دەورووبەری گرتەوە بینیمان بە چ حەماسێکی نەتەوەی لە باکوور هەتا باشووری ڕۆژهەاڵت ب
ئەو بەدەنگەوەهـــاتن و کـــۆدەنگی نەتەوەیـــیە کە لە پشـــتیووانی مـــاددی و مەعنەوەیـــدا خـــۆی دیـــتەوە بە شـــێوەی گشـــتی لە 
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دیـارە جەو هەری ئەو باسـە وەك لە سـەرەتاوە ئامـاژەی پێکـراوە، زیـاتر تیشکخسـتنە . ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەریهەڵدایەوە
ەی حیزبەکانە و رووی قسە و رەخنەکانمان ئاڕاستەی دوو بەشـی حـدکا و حـدک بکەیـن کە بەداخەوە سەر بابەتی یەکگرتنەو

وەك خەڵك و تێکۆشەرانی هەر دوو ال چاوەڕوانبوون، بۆ یەكبوونەوە هەست بە گەشەکردن و پێشوەچوونێکی ئەو تـۆ ناکرێـت 
ی ڕاســتی بێــت لەپرۆســەی وەســـەریەککەوتنەوەی ئەوە. و رووداوێکــی زۆر بچــووك و البەال پرۆســەکە بە الیەکیتــردا دەبــات

بنەماڵەی گەورەی دێمۆکرات بێ ئومێد نەبووینە و، زۆر جار بیستمان کە ئەمساڵ یان چەند مانگێکی تر مـوژدەی خـۆش بـاڵو 
ئەگەر بێـــت و ئەو باســە لەوەی هەیە زیــاتر درێـــژە . دەکــرێتەوە، کە چــی بەداخەوە بەکــردار شـــتێکی لــێ ســەوزنەبوویەوە

ڕەنگە جیاوازی و کێشەکانیش زۆرتر پەرەبستێنن و لە داهاتوودا بە سـانای نەتـوانین لە سـەر خـاڵە هاوبەشـەکان  بکێشێت،
هیچ الیەك بۆ ئامـانجی گەورەو پیـرۆزی یەکگـرتنەوە نابێـت مانـدوو و هیالکـی بناسـێ و، هەنگـاوێکی . بڕیاری دروست بدرێ

ئەگەر پرسـی دوو دێمۆکراتەکـان بەچارەسـەر . ش لیك قبووڵبکرێـتئەوتۆ گرینگ بەدڵنیایەوە دەبێت کۆمەڵێك شتی نادروستی
نەکراوی بمێنێتەوە و ئالوگۆڕێکی سیاسی بەسەر ئێراندا بێت و بگەڕێینەوە بۆ نێوخۆی کوردستان، ڕەنگە لە کوردستانی ئـازاد 

هەسـت بەو مەترسـیە  دا ئەو دەرەتانە بەتەواوی فیدای کۆمەڵێك دەسکەوتی تایبەتی تاکەکان بکرێ و، هەر وەك ئێسـتایش
نــاڵێین مەیلــی یەکبــوونەوە دێمۆکراتەکــان نــیە، بەاڵم بەوجــۆرەی گەل و زۆریــنەی تەشــکیالتی هەر دووال . گەورەیە دەکرێــت

دەیانهەوێت لە الی هیچکام لە رێبەری دێمۆکراتەکانـدا بەدی ناکرێـت کە ئەو بـابەتەش هۆکـاری تەشـکیالتی تـایبەتی خـۆی 
می پلە بەرز بەورادەیی خولیایی دەسەاڵتی خۆیانن، بەو ئەندازەیە مەیلیان بە الی چارەنووسـی هەیە و ڕەنگە هێندێك ئەندا

ــرێ ــە نەتەوەیە بک ــی ئەو پرس ــا دژایەت ــاری بێبنەم ــت و بە هۆک ــدا نەبێ ــدییەکانی نەتەوەکەیان ــت و . بەرژەوەن ئەگەر وانەبێ
ەری سیاســـی دووبـــاڵی دێمۆکراتەکانـــدا زۆریـــنەی رەهـــا بـــۆ مەبەســـتی خێـــر دەنگـــی لە ئاســـتی کـــومیتەی ناوەنـــدی و دەفـــت

هەر بــۆیەش کە ! بەرزبکــاتەوە، پرۆســەکە ئەوەنــدەی درێــژە نەدەکێشــاو ڕەنــگە ئێســتا زەماوەنــدی یەکبوونەوەمــان گێڕابــا
شـورای "بابەتێکی بچووك هاتە پێشەوە بەخێرایی هەست بە هەڵچوون و لێکدەرکەوتنەوە دەکرێـت و، هەر وەك سـەبارەت بە 

بەاڵم با زۆر دۆستانە بڵێـم نە کـۆنگرەی نەتەوەیـی . بەچاوی خۆمان کۆمەڵێك هێرشی توندمان بینی" ایراندمکراسی خواهان 
کەوابوو با چیتر لە سەر ئەو مەسەلە الوەکیـانە . ئێرانی فیدراڵ و نە ئەو شورا تازەیەش خێرێکی ئەو تۆیان بۆ کورد نابێت

وداوە مێژوویەکان دەکەین، دەبین بە شێوەی گشتی هۆکاری شکەسـت کاتێك سەیری رو. دەرفەتی بوونەوەبەیەك لە کیسنەدەین
و تێکچوونی زۆربەی جوواڵنەوە سیاسی و نیشتیمانیەکان، ناکۆکی و ملمالنەی نێوخۆی کـورد بـووە و بەدڵنیـایەوە هەمووشـمان 

 .بە ئومێدی هانگاوی نوێ و خێرادارین. ئەو ڕاستیە دەزانین و هەست بە زیانەکانیش دەکەین
 

 ٢١١٧ی نۆڤەمبەری ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : اوەسەرچ
 

 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

126 
 

 
 هەردووبەشی حیزبی دێموکرات: نامەیەکی سەرئاوەاڵ بۆ بەڕیزان

 
 

 
 
 
 
 

 !ساڵوی برایەتی و یەکبوون و یەکڕیزی
 

بەڕێــــزان هەروەک ئاگــــادارن، دوای لێکترازانــــی ریزەکــــانی حیــــزب، ئــــێمە و هەمــــوو خەمخــــۆرانی حیزبەکەمــــان هەوڵــــی 
ــان داوەەریەکخســتنەوەی دووالیەنــی دێموکڕوەس ــان بە  اتم ــاڕەزایەتی خۆم ــاریی و رەخــنە و ن و لە ریــگەی جۆراوجــۆرەوە داواک

 .بۆ یەکڕیزی، ئەرکێکی ئەخالقی و نیشتیمانی یە و لەو رێگەیەدا هەر بەردەوام دەبین هەوڵی ئێمە. بەرێزتان گەیاندووە
 

دووالیەن بۆ وەسەریەکخستنەوەی ریزەکـانی حیـزب دیـاری کـران و بە دەیـان لەم چەند ساڵەی دواییدا، دوو هەیئەت لە هەر 
لەو هەلــومەرجە ناســکەی . کۆبــوونەوە و ســەردانی جۆراوجــۆر لەوبــارەوە کــراوە کە بە داخەوە تــا ئێســتا ئاکــامەکەی نادیــارە

ــژەی خۆپێشــاندان ــاری ئیســالمی و درێ ــانی کۆم ــرانە کەڵەکەبووک ــران، ئێســتای رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و قەی ــی ئێ ەکانی گەالن
 .جارێکیتر ئێمەی هێنایە سەر ئەم بڕوایە کە داواکەمان چەند پاتە بکەینەوە

 
تکاتــان لێــدەکەین کە بــۆ ئەنــدام و الیەنگــر و دۆســتان و خەمخــۆرانی دێمــوکڕاتی ڕوون بــکەنەوە کە بەربەســت و هۆیەکــانی 

ــدا کە ــوکڕات چــین؟ لە حاڵێک ــی دێم ــرتنەوەی دووالیەن ــدەکەن و زۆربەی ب یەکنەگ ــان لێ ەدەنەی هەردووال داوای یەکگرتنەوەت
خوازیاری یەکگرتنەوەن،چ کێشەیەک لە بەردەم رێبەرایەتی هەردووالدا هەیە کە بۆتە بەربەست؟ بـۆ وەاڵمـی ویسـتی زۆربەی 

 ئەندامانی حیزب نادرێتەوە؟
 

 .نی یەکنەگرتنەوە چینداواکارین بە شەفافییەتی هەرچی زیاترەوە بۆ خەڵک روون بکەنەوە کە هۆ یا هۆیەکا
 چاوەروانی یەکڕیزی و   لەو هەل و مەرجەدا کە ئێران لە حاڵی گۆڕاندایە، ئێمە وخەمخۆرانی دێموکڕات و خەڵکی کوردستان
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. تکایە لەوە زیاتر لە ئاست داواکاریی خەڵک و ئەندامانی حیـزب بێـدەنگ و کەمتـرخەم مەبـن. کۆدەنگی هەموو الیەنەکانین
 .کێشەکان بە بنبەست گەیشتوون، داوا بکەن با الیەنی سێهەم ببێتە هاوکار و یاریدەدەرتان ئەگەر بۆ چارەسەری

 

 .گومانتان نەبێ هەردووالتان لەبەرانبەر یەکنەگرتنەوەدا بەرپرسایەتی مەزنتان لە سەر شانە و مێژوو لێتان نابووری
  

 چاوەڕوانی وەاڵمی بەڕێزتانین
 

 کومیتەی یەکبوونی حیزبی دێموکرات
 

٢١١٨ - ٧ - ٢  
 

 ٢١١٨ی جووالی ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 

 دە ساڵ دوای لەتبووون
 

 

 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور

 
 بـۆ تەقەال و ەوڵه مانـگ چوار پاش و دا ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی نێوخۆی لە تەشکیالتی قەیرانی ساڵ دوو دوای

ــرانەوەی ــارچەیی گێ ــۆ یەکپ ــانی ب ــزب ریزەک ــەرئەنجام حی ــانگی ی٦ لە س ــان دا ٢١١٦ دیســامبری م ــۆ ملم ــوونی ب ــی لەتب  حیزب
 و بەگشـتی بـزووتنەوە ئاسـتی لە  روانگـه دوو حیـزب لەتبـوونی پـاش. راکێشـا کوردسـتان خەلکـی متمانەی جێ و خۆشەویست
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 دەکرد،پێـی حیـزب و گەل خەمخـورانی و دڵسۆزان لە تەعبیری کە یەکەم روانگەی. هەڵدا سەریان دا دێموکرات حیزبی ئاستی
ــوو ــوونە ئەو واب ــەرئەنجام لەتب ــتە س ــۆی دەبێ ــتدانی ه ــز لەدەس ــالی لە وزەی و هێ ــوکرات هەردووک ــام لە و دێم ــی دا ئاک  حیزب

 بـوو، جـۆرە بەو دێمـوکرات بەشی هەردوک بیروبۆچونی بە هەبوو پێوەندی کە دووهەم روانگەی. دەبا الوازی بەرەو دێموکرات
 بەداخبـوونی ئەوەی ڵ گـه له حدکیش. نابێ گەشەی دەرفەتی و لێدی پێشخۆی ئەوانەی وەکو لەتبوونەش ئەو وابوو پێی حدکا
 راکێشـاوە، حیـزب لەتکردنـی بـۆ ئیجبـار بە ملی ئەگەر کە دەردەبڕی هیوای بەاڵم نەدەشاردەوە، دێموکرات لەتبوونی لە خۆی
 روانــگەی بە پێوەنــدی جێگــایەی ئەو هەتــا. دێمــوکرات حیزبــی نــوێکردنەوەی و پێــدان گەشــە بــۆ دەرفەت دەکــاتە ئەوە بەاڵم

 دێمـوکرات حیزبـی خۆشـە پێیـان و بـوو خـۆش پێیـان ئێسـتا هەم و ئەوکـات هەم ئەوان هەیە، جوواڵنەوە و حیزب دڵسۆزانی
ــەریەکەوە و بەیەکەوە ــێ بەس ــانی ناکۆکی و ب ــو یەک ــی نێ ــوکرا حیزب ــدەش تدێم ــن گەورە هەرچەن ــین کە - ب ــه لە - ن  رامبەر ب
ــی ــارچەیی و یەکیێت ــزب یەکپ ــی چــوکتر بە حی ــن و دەزان ــه له بەاڵم. دەزان ــل لە کان یه راســتی بیروبۆچونەشــدا، ئەو ڵ گ  و مەی
 .بوون دێموکراتە، دوو لێکەوتەی کە واقیع ئەمری سەلماندنی بە ناچار ئەوانیش سەرئەنجام و سەرسەخترن ئارەزوکان

 
 کە دەدا نیشــان دوایــی دەســاڵەی ئەو حیــزب، داهــاتووی و کتر یــه لەســەر دێمــوکرات هەردووکــالی بیروبۆچــوونی بە ســەبارەت

 دوو ئــارەزووی ئەوەی ڵ گــه له ئەورۆ. دەرخســتوە زیــاتر خۆیــان دروســتی و راســتی حــدکا نیســبەت بە حــدک بیروبۆچوونەکــانی
 دوژمـن و دۆسـت بـۆ دێموکرات دوو کردەوەدا لە بەاڵم نەدەکرا، کوردستان تیدیموکرا حیزبی بەرێوەبەرانی الیەن لە دێموکرات
 تێکۆشــانی زۆری بەشــێکی ئەوەی ڵ گــه له. کــردوە زیــاتر تێکۆشــانیان رابــردوو نیســبەتی بە هەردووکیشــیان و هەیە بوونیــان

 ڵ گــه له دژایەتــی بــۆ خۆیــان یوزە و هێــز ئەوەی لەجیــاتی هەردووکــال بەاڵم دەگەرێــتەوە، نێوانیــان کێبەرکێــی بــۆ هەردووکــال
 رێـژیم دژی تێکۆشـان و کـار بەسـتێنی دا پێوەندییه لەو و بکەن خەبات هاوبەش دوژمنی دژی کە باشترە بکەن تەرخان یەکتر
 .بهێنن بکار سیاسی مزایدەی بۆ مەیدانەش ئەو پێچەوانە بە نەک هاوبەش، بنەماێکی بکەنە

 
ــی ــه پەرەگرتن ــی کانی پێوەندیی ــتان یدێمــوکرات حیزب ــه له کوردس ــۆڕ ڵ گ ــه کــۆمەڵە و ک ــوون کان، نێونەتەویی  لە ئەنــدام بە ب

 هەرەزۆری بەشـی ڵ گه له وگوڕ گەرم پێوەندیی بوونی کوردستان، رۆژهەاڵتی رێکخراوەی تەنیا وەک سۆسیالست ئینترناسیوناڵی
 پێوەنـدی هەبـوونی دا، ئێـران ۆنیئۆپۆزیسـی ئاسـتی لە پێوەنـدی هەبـوونی کوردستان، پارچەی چوار هەر کانی یه سیاسی هێزە
 کانی یه سیاسـی و ئەدەبـی کـۆمەڵە و کـۆڕ و سیاسی بژاردەکانی و رووناکبیران کوردستان، رۆژهەاڵتی خەڵکی کۆمەاڵنی ڵ گه له

 رێـبەری ناوەنـدی کـۆمیتەی تی کەمایـه واحیـددا حیزبـی لە کە رەوتێـک لە حـدک کە دەریدەخا پێکەوە هەموی ئەوانە نێوخۆ،
 هێـــزە ئاســـتی لە هەم و دا دێمـــوکرات بنەمـــاڵەی ئاســـتی لە هەم هێـــزی پارســـەنگی و هاویشـــتوە پەلوپـــۆی یـــاترز دەکـــرد،
 کـاک گشـتی، سـکرتێری ئیسـتعفای ئیـدیعایە، ئەو بەرچـاوی  هەره وێـنەی. گۆڕیـوە رۆژهەاڵت بـزووتنەوەی نێـو کانی یه سیاسی
 خەریـک خـۆیەوە بە کوردسـتانی خەڵکـی و کان یه سیاسـی ەکـۆمەڵ و کـۆڕ و مێـدیا زۆر کی ماویـه بـۆ کە بـوو، عەزیزی خالیدی
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 ئیسـتعفای پرسـی چـۆن نەبـێ، کـاریگەر هێزێکـی کوردستان دێموکراتی حیزبی ئەگەر کە پێش دێتە پرسیارە ئەو لێرەدا. کرد
 ئانتێنەکان؟ سەر و گشتی بیرورای دێتە ی بەرباڵوییه بەو سکرتێرەکەی

 
 بە کــردوە تەرخــان بۆخــۆی جــوواڵنەوە ئاســتی لە بەرچــاوی پــێگەی و جــێگە ســتانکورد دێمــوکراتی حیزبــی کە دا حاڵێــک  لــه

 وجـوودی ئینکـاری دێمـوکراتەوە دیـکەی بـاڵەکەی الیەن لە ئێسـتاش هەتا کەچی پێدادەنێن، دانی دوژمن و دۆست کە جۆرێک
 وجـودی کە حـدەکەی ئەو ڵ هگ له کردەوە بە دێموکرات دیکەی باڵەکەی ساڵێکە چەند ماوەی کە دایە حاڵێک لە ئەوە. دەکرێ
 پرسـیاری لێـرەدا(.  سـتاوه راوه ئێستا  یه پرۆسه و ئه  دیاره)پێکردوە دەست کگرتنەوەی یه بو دیالۆگی کی پرۆسەیه دەکات ئینکار
 هەڵوێسـتە ئەو خـودی ئایـا وتـووێژەوە؟ بکەوێ دەکەی ئینکار وجوودی تۆ کە نێک الیه ڵ گه له دەکرێ چۆن کە ئەویە سەرەکی
 کەس هەمـوو یـکە ئەوه ڵ گـه له کگرتنەوە؟ یـه پرسـی بـۆ حـدکا تەکانی نییـه و ئامـان  سـەر بخـاتە سـێبەر ئەوەی بۆ  یهن بەس

 دێموکراتەکـان کەوتنەوەی ک وەسـەریه پرسـی بـۆ لێبـڕاوانەی هەنگـاوی پەرۆشـەوە بە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبی کە دەزانێ
 کەی یه راســتی بەاڵم کــوردە، ســوودی بە دا ت نیهایــه لە و هەردووکــال دیبەســوو کگرتنەوە یــه و هەڵــدێنێتەوە و هەڵێنــاوەتەوە

 بە دێمــوکراتە دوو ئەو کگرتنەوەی یــه کە ئەوەنــدەی وە یــه حیزبی بەرژەوەنــدیی روانــگەی لە و دا کەم یــه پــلەی لە کە ئەویە
 لەمێژبـا دەبـوو حـدکا کانیلێکـدانەو و بیروبۆچـوون بەپێـی حـدک چـونکە بـۆ؟.  نیه حدک سوودی بە ئەوەندە حدکایە سوودی
 وەک بــوو قەرار کە حــدکاش و پێــدا ئاماژەمــان ســەرەوە لە کە هێــزەی ئەو بــۆتە ئەمــرۆ کەچــی توابــایەوە، و چووبــا لەنێــو
 تاقـانە چیـدی ئیتـر واقیـع ئەرزی لەسـەر حـدک بـوونی بە ئەمـرۆ بمێنێتەوە، گۆڕەپانەکە لەسەر دێموکرات تاقانەی حیزبی

 بە نەدا ئەمـڕۆ پێنـاوەدا لەو و لێبکـا پێشـوازی و پێشـێ بێـتە گەرمـی بە کگرتنەوە یـه پرسی لە وودەب حدکا بۆیە هەر.  نیه
ــد لەو بەاڵم. ســبەینێ ــاڵەدا چەن ــه پرۆســەی کە س ــتی کگرتنەوە ی ــردوە دەس ــارە حــدکا پێک ــه بەهانه بە هەرج  ئەرکە لەو ک ی
 .دزیوەتەوە خۆی گرینگە

 
 کە  نیه ئەوە لەسەر کارتێکەرێکی نا، یان بکاتەوە رەد کوردستان ێموکراتید حیزبی وجودی دێموکرات دیکەی باڵەکەی بەاڵم
 دەگەرێـتەوە، حـدک ناوبـانگی و نـاو بـۆ جێگـایەی ئەو هەتـا. کـردوە داگیر بۆخۆی سیاسی کی پانتایه و هەیە وجوودی حدک

ــی ــراف پرس ــوود بە ئیعت ــه لە وج ــاڵەکەی ن الی ــکەی ب ــوکراتەوە، دی ــا دێم ــوود تەنی ــردنەوەی بە س ــووچکە ک ــەی و گرێپ  پڕۆس
 کــۆمەاڵنی لە بــێجگە هــیچکەس، لە خــۆی ئیعتبــاری و کارنــامە کورســتان دێمــوکراتی حیزبــی ئەگینــا نێ، دەگەیــه کگرتنەوە یــه

 . نیه پێی پێویستی و وەرناگرێ رۆژهەاڵت کوردستانی خەڵکی
 

 لەسـەر دێموکراتی دیکەی باڵەکەی کانی پێشداوەرییه و هێزە بەو بوو کوردستان دێموکراتی حیزبی بۆچی کە بزانین با بەاڵم
 مـل دوای بەاڵم بـوو، حـدکا نێـو کانی دەسـتەبەندیه و کێشەکان نێوان ملبەمالنەی بەرهەمی ئەوەی ڵ گه له حدک. نەهات وەدی
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 لەسـەر بەڵکـوو. نەگـرتەبەر دێمـوکرات دیـکەی بـاڵەکەی ڵ گـه له ملـبەمالنەی رێگـای دێموکرات حیزبی لەتبوونی بۆ راکێشانی
 دەرگـــای دا تێکۆشـــان و خەبـــات شـــێوازی رووی لە هەم و سیاســـی رووی لە هەم ئوســـوولی و دروســـت خوێنـــدنەوەی رەتـــیبنە

 حیزبـی لەتبـوونی پـێش ک یـه دەیه لە زیـاتر کە دەگـرت سـەرچاوەی وە یه راسـتی لەو ئەوەش. کـردەوە دا خۆی بەسەر ئاڵوگۆڕی
 کۆتــایی چەکــداری جــوواڵنەوەی کە دەبــوو نیوێــک و دەیە لە یــاترز ک الیــه لە کە کردبــوو، بــزووتنەوەکە لە رووی دێمــوکرات
 دەســتی کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە دیــکە ســەردەمێکی چەکــدارانە شــەڕی هــاتنی کۆتــایی بە دیــکەوە کی الیــه لە و پێهــاتبوو،
 و دروسـت شـیوازی و پێبکـا هەسـت کان گۆڕانکارییـه پێـی دەنگـی حیـزب کە هەبـوو بەوە پیویسـتی سـەردەمە ئەم کە پێکردبوو
 .وەرگرێ کەڵک دروستی بە خەڵک پتانسیێلەکانی و ت زەرفییه لە و بکا نیشان دەست بۆ خەباتیان گونجاوی

 
 ئێـران سیاسیی بارودۆخی لە دروست خوێندنەوەی دەساڵەدا، لەو کوردستان دێموکراتی حیزبی بوونی دار پایه و مانەوە رەمزی

ــتی ــتان و بەگش ــایبەتی کوردس ــیه و بەت ــو  حاس ــوەی لە ونینەب ــدێک چوارچێ ــوونەتی هێن ــت س ــر و  دەس ــوو پێگی ــەتی. ب  سیاس
 پێنـــاو لە کوردســـتان رۆژهەاڵتـــی خەبـــاتی فیـــداکردنی و چـــاوەڕوانی بە پێهێنـــان کۆتـــایی مانـــای بە کە تەوەری رۆژهەاڵت

 و دەرێ یەهێنــابوو کــراس قــۆڵی لە دەســتیان الیەن و کەس زۆر کە گــۆڕێ هێنــا دا هەلومەرجێــک لە بــوو، دیــکە پارچەکــانی
 لە بنەرەتـی ئـاڵوگۆڕی  یکـه وه له بـێجگە سـاڵەدا دە لەو حدک. دانابوو دەست لەسەر دەستیان سەرگەردان و دوورەدیمەن بەبێ

 خەبـاتی بەسـتێنی پێکهێنـا، دەهات پێک مەدەنی و سیاسی خەباتی واتا ئەسڵی کۆڵەکەی دوو لە کە دا خۆی خەباتی شێوازی
ــاوەدان پێشەرگانەشــی ــردوە ئ ــاوەش ەل و ک ــدین دا پێن ــەهیدی چەن ــی ش ــکێش بەنرخ ــای بە پێش ــرد گەل بارەگ ــۆرە بەو و ک  ج

 دیـاردێکی لەتبـوون هەرچەنـد کەوابـوو. کـرد هەمـوار دیـکەش نەکانی الیـه بۆ پێشمەگانەی خەباتی رێگای و شکاند رەچەکەی
 تێنێکــی و گــڕ دا حـدک نێــو لە انک گۆڕانکارییــه و لەتبـوون کە  بەوه ســەرنجدان بە بەاڵم حــدک، بـۆ بــوو نەخــوازرا و نـاخۆش
. کردوە سابیت خۆیان دروستی و راستی حدک بیروبۆچوونەکانی رووەش لەو بڵین دەکرێ دێموکرات، بنەماڵەی بە داوە دیکەی
 کی کۆڵەکەیـــه ئەوەی ڵ گـــه له کە ئەویە ســـاڵەدا ١١ لەو کوردســـتان دێمـــوکراتی حیزبـــی بەردەوامبـــونی و چـــوونەپێش رەمـــزی

 وەک حــدک کوردســتان خەڵکــی ئەمــرۆ.  نیــه دێمـوکرات دیــکەی نەکەی الیــه دووپــاتەی بەاڵم دێمــوکراتە، ەیبنەمــاڵ بنەڕەتیـی
 و پــێگە و جــێگە بەاڵم دەبــێ، ئــاودێر دێمــوکرات و کــورد دووری مێــژووی لە رەگــورەچەڵەکی ئەوەی ڵ گــه له دەناســن حیزبێــک

 تــووێژە و چــین کە چەشــنێک بە. کــردۆتەوە نــۆژەن و فتــاری مــۆدێرن و ئەمرۆیــی کی یــه روانگه بە تاکتیکەکــانی و سـتراتیژی
 تێـپەڕ تـاراوگە لە خـۆی ژیـانی زۆربەی دیمـوکرات حیزبـی ی ئەوه ڵ گـه له. دەڕوانـن لێـی ئۆمێـدەوە بە خەڵـک جۆراوجۆرەکانی

ـــردوە ـــە ئەوەی بەاڵم ک ـــزبەی ئەو هەمیش ـــردۆتە حی ـــتی ک ـــک خۆشەویس ـــووە ئەوە خەڵ ـــاغێکی هەر لە کە ب ـــی قۆن  دا مێژووی
 بەر بە نوێیـان کراسێکی بەتایبەتی کوردستان و بەگشتی ئێران بارودۆخی لە دروست خوێندنەوەی بە حیزبە ئەو ەندانیبیرم

 .کردوە جەزابتر خەڵک کۆمەاڵنی بۆ حیزبەیان ئەو دیکە جارێکی و کردوە حیزبەکەدا
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 خەڵـک کە سـەرکردانەی ئەو هەبـوونی مکە یه هۆکارانەدا ئەو لەنێو بەاڵم زۆربن هۆکاری رەنگبێ حدک چوونەپێشی و مانەوە
 پێکهێنــانی لەســەر بــوون شــێلگیر و کوردســتان بــارودۆخی لە دروســت خوێنــدنەوەی دووهەم دەکــات، پێناســە پــێ دێموکراتیــان
 جیلــی لەپەنــا دیــارە. هەبــووە یان ســەرەکی دەوری جــوواڵنەوەدا ئاســتی لە هەم و حیــزب نێوخــۆی لە هەم سیاســی ئــاڵوگۆڕی
 چـوونە دەرفەتـی دا تەشـکیالتی رەدەکـانی هەمـوو لە کە میانسـاڵەش و الو کـۆمەڵە ئەو دەوری حیزب، ردویبەراب و بەتەمەن

 مۆتـۆربە کانی یه پێویسـتی لە کێک یـه بەڵکوو نەبووە کەم هەر نەک هەیە، و هەبووە بیروبۆچوونەکانیان هێنانەگۆڕی و پێش
 حـدک بـۆ وە یه سیاسـی بـواری لە باشـی ئاکـامی دەسـاڵەدا لەو کە بـووە تاقیکـاری و تەجـرەبە ڵ گـه له ئەندیشە و بیر کردنی

 لەو دیـکە یەکێکـی تاکەکان، بۆ ئازاد بیرورای دەستەبەرکردنی و نێوخۆوە لە حدک دێموکراتیزەکردنی کەوابوو. لێکەوتۆتەوە
 و بیـــر بە یمەودا خـــۆی نـــۆرەی بە ئەوەش و کـــردوە پراکتیـــزەی دا نێوخـــۆی لە لوتبـــوون دوای حـــدک کە بـــووە رەســـالەتانە
 لە گۆڕانکــاری هەروهــا و سیاســی گۆڕانکــاریی ئەوەی ڵ گــه له. بخەمڵــێ و ببــوژێتەوە دا حــدک لەنێــو کە داوە نــوێ ئەندیشــەی

ــیوازی ــات ش ــانێکی دا خەب ــی لە وەرچەرخ ــوکراتی حیزب ــتان دێم ــاوە، کوردس ــتە بەاڵم پێکهێن ــت پێویس ــنوورەکانی و ئاس  ئەم س
 لەنێـــوان تونـــد رکەبەری بە ســـەرنجدان بە دا حـــدک سیاســـەتی لە  ســـنووربەندییه ەمئ. بـــن دیـــاریکراوو و روون ئـــاڵوگۆڕانە
 دیــکەوە کی الیــه لە کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە سیاســی دیــکەی نەکانی الیــه بــاقی هەروهــا و ک الیــه لە دێمــوکرات باڵەکــانی
 مەودای کە بــن روون و فافشــە بەجۆرێــک سیاســی کانی گۆڕانکارییــه چوارچێــوەی و ئاســت پێویســتە. هەیە تــایبەتی گرینگــی
 بەخشـینەوەی بە و وەرگـرن لـێ کەڵکـی خـرا  مەبەسـتی بە و نادروست بە حدک کان یه سیاسی رکەبەرە کە نەبێ تێدا ئەوەی
 .بخوڵقێنن کوردستان دێموکراتی حیزبی دژی هیستریک سیاسی کەشێکی بەرچەسپ، و بوختان

 
 کۆمـاری رێژیمـی روخـانی دروشـمی ئەوەی ڵ گـه له هـاتووە، دا ١٦ کـۆنگرەی بـۆ ناوەنـدی کـۆمیتەی راپۆرتی لە هەروەک حدک

 لە حیـزبە ئەو سیاسی کانی کایه هەموو ئەوە بەاڵم دەزانێ، رەوا و مەنتیقی بە کارکردەوە و نێوەرۆک و سروشت بەو ئیسالمی
 لە پێویسـتە بکەیـن، روخان پاشان و پاشەکشە تووشی رێژیمە ئەو بتوانین ئەوەی بۆ. نادا قالب لە دا کوردستان لە و ئێران
 کەڵــک خەڵــک مەیــدانی هێنــانە بــۆ دەربیجەکــان و دەرکە و گۆڕەپانەکــان هەمــوو لە هەروهــا و گەل پتانســیێلەکانی هەمــوو
 هێنـانە بۆ لێوەردەگرێ، کەڵکی خۆی سەقامی و ت مەشروعیه بۆ ئیسالمی کۆماری کە مەجااڵنەی و کایە ئەو هەموو. وەرگرین

 .لێوەرگری کەڵکی رێژیم سەقامگیری و ت همەشروعیی پرسیاری ژێر
 

 ٢١١٧ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------ 
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

132 
 

 
 بۆ ئەوانەی خەمێکی ڕۆژهەاڵت دەخۆن

 
 

 
 
 
 
 

 "یەکگرتن، ڕەمزی سەرکەوتنە"بۆ پشتیوانی لە گوتاری 

 
ەنجیرەیەک دابڕان و ئینشعاب لە ناو ڕیزی حزبەکانی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتاندا، ناهومێـدی، بشـێوی و شـپرزەیەکی زۆر پاش ز

ئەم ڕووداوگەلە لە دنیـای حزبـایەتی و حزبـی کوردیـدا تـازە و . لە ناو مـاڵی کـورد لە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان بەدی دەکرێـت
ــوو ــ. چــاوەڕواننەکراو نەب ــوو هــیچ ک ــان ئەوەی کە جیــاواز ب ــانی ئینشــعابی حیزبەک ــدایەکی نوێام لە الیەنەک ــان ئەجێن ــۆ  ی ب

ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان پـــێ نەبـــوو و بگـــرە دۆخـــی هاوپێوەنـــدی و نزیکبـــوونەوەی حزبەکـــان لە ئەگەری هەر رووداوێـــک لە 
 بـــۆیە پـــێم وایە، ئینشـــعابەکان بە جۆرێـــک لە جۆرەکـــان رەنگـــدانەوەی کەش و هەوای. رۆژهەاڵتـــی کوردســـتان پەک خســـت

کـاریگەری . بێدەسەاڵتی و بێدەرەتانی بوو کە سااڵنێک لە نێو فەزای سیاسی و ئەزموونی باشووری کوردستاندا درووسـت ببـوو
نەرێنـی و خراپــی ئینشـعاب لە الی خەڵــک و خـودی بەدەنە و تەشــکیالتی حزبەکــان ڕەنگـدانەوەی خــۆی هەبـوو و ســاڵی پــێ 

بـۆیە هەر لە سـەرەتاوە هەتـا ئێسـتا . درووسـت کـرد ڕۆیی بۆ الیەنەکـاندەسخەنەچوو کە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئینشعاب 
فەسیبووک و دنیای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکـان . کۆمەڵێک لە هەوڵی یەکگرتنەوەی ریزەکانی حزبی دێموکرات و کۆمەڵەکان بوون

هۆکـار زۆرە کە تـا . ەخوازیی دروسـت بـوو و هەتـا ئێسـتاش بە ئەنجـام نەگەیشـتو و درووستبوونی سەدان پەیجی یەکگرتوویی
بەاڵم ئەوەی لەم وتـارەدا مـن ئەمەوێ باسـی بـکەم، سـێ هۆکـاری . ئێستا بۆچی هەوڵەکان سـڕ بـوون و کاریگەرییـان نەبـووە

پاڵپشـت و پشـتیوانی هەمـوو هەوڵێکـی ( مـن وەک الیەنگرێکـی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران)گرینگ هەیە کە ئـێمە 
 :سیاسیی ڕۆژهەالتی کوردستان بین خوازیی بزووتنەوەی یەکگرتوویی

 
 : ئێمە خەریکە لە جەوهەری بزووتنەوەی نەتەوەیی دوور ئەکەوینەوە :یەکەم

 
 ژیۆپۆلیتیکی سەخت، ئایدۆلۆژیا  هۆکارییەکانی ئەدات، کە بە  بە درێژایی دوو سەدەیە کورد هەوڵ بۆ مافە نەتەوەیی
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نەیتوانیـوە بە ئاکـامی دڵخـوازی خـۆی بگـات و ڕێگـای خـوێن و ئـاگری  دژبەیەکەکان، ملمالنێی هێزە ناوچەیی و جیهانییەکان
. بەردەوامیی و نەدۆڕاندنی ئیرادەی نەتەوەیی لە نێو خەڵکـدا هەمێشـە تەشـقی سـەرهەڵدانەوە و ڕاسـانی کـورد بـوون. بڕیوە

چ کـام لەو واڵتـانەی ئێمەی کورد خاوەنی دۆزێکی سیاسی و حقووقین کە بە بێ چارەسەرکردنی ئەم پرسە، دێموکراسی لە هی
ــایەت ــردوە بەدی ن ــکە ســیمای ئەم پرســە . کە کوردســتانیان داگیرک ــاو حزبەکــان، خەری ــوویی ن ــارە رۆحــی یەکگرت بەاڵم وادی

ئێســتاش کــورد خــاوەنی گوتــارێکی   هەتــا ئەزمــوونی دوای ئینقالبــی ئێــران و گۆڕانکارییەکــان نیشــانی داوە کە. ئەڕووشــێنێ
هەر حیزبێـک خـاوەنی پـرۆژەی . مافەکـانی کوردسـتانی تێـدا ڕوون و ئاشـكرا بـاس کرابێـت ەست نیە کە بتـوانێسیاسیی یەکد

ــاڕوونە ــانە ن ــان هەی ــاتووی ئەم خەونە گەورانە کە حزبەک ــۆی هەیە و داه ــمەرگەی خ ــزی پێش ــۆیەتی و هێ ــازی خ . دەوڵەتس
. د ســاڵ خەبــاتی کــورد بــووالنیکەمــی ئەزمــوونی ســاڵی پــاری باشــووری کوردســتان، الدان لە جەوهەری کــوردایەتیی دوو ســە

. گەلێک سـەرکەوتووە کە یەکـدەنگ بە گـژ دیکتاتۆریـدا بچـنەوە. کەواتە یەکگرتن، ڕەمزی سەرکەوتن بەسەر قەیرانەکاندایە
بێگومـان دەتـوانین لە نـاو . لە پاڵ هەموو ئەوانەشدا ئاسایشی نەتەوەیی کـورد بە یەکـدەنگی و هاوگوتـاری لە سیاسـەتدایە

یەکێـک . کوردستاندا سەدان خاڵی هاوبەش بدۆزینەوە کە ببنە بنەمای پێکەوە کارکردن و هاوخەبـاتی حزبەکانی رۆژهەالتی
لە کێشە گەورەکانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد ئەوەبوو کە کـورد هیچکـات قـوواڵیی ئیسـتراتێژی لەگەڵ گەل و خەڵکـی 

. بـووە و ئەوەش میلەتسـازی کـوردی بـۆ کـورد دواخسـتووەخۆی نەبووە؛ بەڵکوو قوواڵیی ئیستراتێژییان لەگەڵ داگیـرکەران هە
  .قوواڵیی ئیستراتێژیی کورد دەبێ خەڵکی کوردستان و خاکی کوردستان بێتکەواتە 

 

 : دووژمنی هاوبەش دەبێ کۆمان بکاتەوە، نەک دوورمان بخاتەوە :دووهەم
 

دەبـوایە خـاڵی . هاودەنـگ و هاوخەبـات بووینـایەئێمە لە هیچ دا هاوبەش نەبین، دەبوایە لە ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمیدا 
. بـــوایەت  یە، جەوهەری یەکگرتــووی و بەرەی کوردســتانی بــۆ بەربەرەکــانێ لەگەڵ دووژمنـــی هــاوبەش کە کۆمــاری ئیســالمی

ە دووژمن سـەلماندووی. لە ناو ماڵی کورد و براوەی سەرەکیی کۆماری ئیسالمیی بوو کەلێنێکی گەورەبوولێکترازان و ئینشعاب، 
کەواتە خەسـاری گەورە جیـا لەوەی کە نەوەی ئێسـتا دەیبینـێ . کە ئێمەی بەر پەالر بـکەوێ ئێعـدام و سـێدارە چاوەڕوانمـانە

النیکەمـی ئەزمـوون لە ڕابـردوو بگـرین و هەر لە . یەی کـورد ئەوەیە کە بەردەوام دەبێتە قوربانیی ئەم شپرزەیی و بـێ پالنـی
ئەرتەشێکی ڕزگاریخوازیی ئەتوانێ دووژمن بخـاتە گیـانەڵاڵ و حزبەکـانیش  .بخۆین ئێستاوە مشووری هاودەنگی و هاوخەباتی

بــا بــزانین کە هێــز لە یەکگرتووییــدایە و دنیــای دەرەوە و سیاســەتی جیهــانی لەســەر بنەمــای هێــز . ئاڵترنــاتێڤی داهــاتوو
ئەگەر . دوژمــن گەورەتــر دەکــاتی، داهــاتووی کوردســتان تەمــوومژاوی و و پەردەوازەی خۆڵەمێشــیکردنی سیاســەت. دامەزراوە

 . بمانەوێ ڕووبەڕووی سیاسەتی نەرم و زبری کۆماری ئیسالمی بینەوە، ئەوا یەکدەنگی و یەکگرتوویی تەنیا ڕێگاچارەیە
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  !بەم شپرزەییە، داخوا حکومڕانی ئێمە چۆن بێ؟ :سێهەم
 

یەکەمیان شكستی ڕێفراندۆم و کارەسـاتی . دساڵی پار لە ماوەی یەک مانگدا دوو ئەزموون هەموو کوردستانی تووشی شۆک کر
کەرکـووک و نـاوچە کوردییەکـانی باشـووری کوردســتان بـوو کە شـۆکێکی گەورە بـوو بــۆ ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان کە تـا ئێســتاش 

ـــتاندا زاڵە ـــی کوردس ـــەر ڕۆژهەاڵت ـــاتە بەس ـــەوارەکانی ئەو کارەس ـــەمای حەز و  .ئاس ـــوردی ڕۆژهەاڵت س ـــدۆم ک ـــێش ڕێفران پ
دەکـــرد، کەچـــی بشـــێوی ناومـــاڵی کـــورد لە باشـــوور و ئەزمـــوونی حـــوکمڕانی لە بینـــایی ڕێفراندۆمـــدا بەدی ئاواتەکانیـــان 

بێسەروبەرەی حزبەکانی باشوور جیا لەوە ئەو کارەساتە گەورەیـان بەسـەر کـورددا هێنـا، دڵسـاردی و خەمێکـی گەورەیـان بـۆ 
، خەمێکــی قــووڵ بــوو بــۆ خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی باشــوور زیــاتر لە چــارەکە ســەدەیەک حــوکمڕانی کــوردی. ئــێمە بەجــێ هێشــت

تـر، پـاش مـانگێ،  بەاڵمێکی... بەاڵم! حزبەکـانی خۆشـیان بڕوانێـت؟یە چـۆن لە ئەزمـوونی  کوردستان کە بەم هەموو ڕێسوایی
بوومەلەرزەکە زیاتر دەوڵەتـی بەاڵم . بە سەدان کەس گیان و ماڵیان لە دەست دا. بوومەلەرزە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی هەژاند

بەاڵم . دەوڵەت هــیچ یــارمەتییەکی خەڵکــی لێقەومــاوی نەدا .پووشــاڵی و بەرمیلــی قووپــاوی کۆمــاری ئیســالمی وەلەرزە خســت
دەوڵەتێــک کە بە هانــای هاونیشــتمانەکانیان لە  .هــاوخەمی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان خــۆی شــکۆی دەوڵەتێــک بــوو

ەوەیـی کـوردی ڕۆژهەاڵتـی هێنـایەوە سـەر ئەژنـۆ و هەسـتایەوە یە هەسـت و شـعووری نەت کرماشانەوە چوون و ئەو یەکگرتوویی
سیاسـەتمەدارانی ئـێمە کـاتێ ئەمە دەبیـنن چـۆن بیـر دەکەنەوە؟ ئایـا ئەوە خەمێکـی قـووڵ نـیە کە نـاتوانن لەسـەر . سەرپێ

داهـاتووی  ئەدیخاوەنی هاودەنگی و بەرەیەکی کوردستانی بـین؟  (وەک ئەو خەڵکە)ئەوەی کە ئێمەی کورد پێکەوە ئەتوانین 
ــاو لەت ــک هەیە کە لە پێن ــارانتی و چ زەمانەتێ ــت؟ چ گ ــدا  ڕۆژهەاڵت بە دەردی باشــوور ناچێ ــی خــاکی ڕۆژهەاڵت وپەت کردن

ئەگەر ئێستا خەمێک لە رۆژهەاڵت نەخۆین، ئەدی کەی و چـۆن دەتـوانین شەڕی براکوژی و دووبەرەکی و خیانەت ڕوو نەدات؟ 
تـر خەبـات بکەیـن و  ەنی مافەکانی خۆمان بین؟ یان دەبـێ تـاکەی و تـا چەنـد نەوەیمان بپارێزین و خاو ئاسایشی نەتەوەیی
 قوربانی بدەین؟ 

 
واڵتی فینالند تووشی شەڕێکی خوێنـایی نـاوخۆیی بـوو، بەاڵم لە . واڵتی فینالند و نەرویژ دوو نموونەن لە سەدەی ڕابردوودا

هەتا ئێستاش پەرلەمانیان کردە مەیدانی ملمالنێـی سیاسـی و نەرویژدا چە  و ڕاست هێڵێکی هاوبەشیی سیاسییان دۆزیەوە و 
 . تووشی شەڕی ناوخۆیی نەبوون

 
 بۆ دەبێ یەکگرتنەوە لە ناو ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات ڕوو بدات؟ 

 
زانا و فەیلەسووفی گەورە، کۆنفۆسیۆس دەڵێ ئەگەر بمانەوێ باخی یەکساڵمان هەبێ ئەوا دەبـێ بێسـتان و کشـت و کاڵمـان "

بەاڵم ئەگەر ئەمــانەوێ بــاخی ســەد ســاڵمان . ت، ئەگەر ئەمــانەوێ بــاخی دە ســاڵمان هەبێــت، دەبــێ بــاخی مێــوە بنــێنهەبێــ
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کەواتە پەروەردە ئەتــوانێ داهــاتووی بنەمــاڵەیەک، کۆمەڵگــایەک و تەنــانەت ". هەبێــت، ئەوا دەبــێ منــداڵ پەروەردە بکەیــن
 . دەبێ لە شوێنێکەوە دەست پێبکەین اتووی واڵتەکەماندا وهەموو ئێمە بەرپرسیارین لەبەرامبەر داه. واڵتێک بگۆڕێت

 
ئەزموونی ئینشعابەکانی حزبەکانی دیکە بـا بـۆ خۆیـان )ئەزموونی دەساڵەی ئینشعاب نیشانی داوە کە لە حیزبی دێموکراتدا 

ختار و پێکهـاتەی ئایدۆلۆژیا و خەتی فیکری جیاواز ئینشـعابی نەکـردوە، بە پـێچەوانەوە سـا (دابنێین کە خەسارناسی بکەن
. تەشکیالتی حزبی دێموکرات لە قەیرانـدا بـووە و مەسـەلەی کورسـی و دەسـەاڵت لە حیزبـی دێموکراتـدا بـووە هـۆی ئینشـعاب

بەڵگەشــم بــۆ قســەکەم ئەوەیە کە نە الیەنــی ئینشــعابی و نە الیەنــی دیــکەی دێمــوکرات خۆیــان لە مێــژوو، ڕێبــاز و هێمــا و 
ــوکرات د ــی دێم ــاز دەکەن و سیاســەتی گشــتیی حیزب ــان ڕێب ــکە و هەم ــان ڕێچ ــدوە و بەردەوام بانگەشــەی هەم ــار انەبڕان زۆرج

بەاڵم ئەمە دیاردەیەکی تایبەتی دێموکراسیی . ڕووقایمتر لە جاران لەسەر ڕابردوو و خەباتی حیزبی دێموکرات سوور بوون
کە . ێڕدا دێموکراسـیی سـەقامگیر بێـتناوخۆیی حیزبی دیموکرات بوو کە دەریخست تا چەندە دەتوانین لە ناو حزبێکی شۆڕشگ

 . من پێم وایە و پێشم وابووە کە حیزبی دێموکرات زەرفیەتی ملمالنێی زیاتر لەوەی هەبوو کە پەنا بۆ لێکترازان نەبەن
بەاڵم ئەگەر کەمێ سەیری دەورووبەرمان بکەین، بیر بکەینەوە کە ئایا بەڕاسی ئینشعاب دوایین ڕێگاچـارە بـوو؟ ئایـا ئـێمەی 

وکرات هەر ئەوەندە زەرفییەتی پێکەوە هەڵکردن و پێکەوەکارکردنمان لەگەڵ ئەو کەسـانەی کە هاوخەبـات و هاوفکرمـان دێم
تر یـان ئەو حزبـانەی کە لە داهـاتوودا سـەرهەڵدەدەن و درووسـت دەبـن  بوون، هەبوو؟ ئەدی چؤن بتـوانین لەگەڵ حزبەکـانی

ــین؟  ــێکەوە ب ــدا پ ــاو یەک پارلەمان ــن و لە ن ــار بکەی ــدا بە ک ــن؟ لە ئاڵمان ــنەی ڕ ژهەاڵت دەزان ــان بە زۆری ــا کەی خۆت هەت
تـاقە کورسییەکیشـی نەهێنـایەوە کەچـی حیزبـی  ٢١١٤ئەزموونترین و گەورەترین حزبی ئەو واڵتە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 

و  لە باشـــووریش ئەزمـــوونی گــــۆڕان. ئاڵترنـــاتی  بە شـــەش مانـــگ پێشـــینەی ڕاگەیانـــدنەوە تــــوانی بگـــاتە پارلەمـــان
لەم هەڵبـژاردنەی دواییشـدا حزبـی شـوێعی کوردسـتان . جیابوونەوەکەی لە پارتی دەریخست کە دەتـوانی ببێـتە هێـزی سـێهەم

سیاسـەت چـاوەڕوان . چەنـد کورسـییەکیان هێنـاوەتەوە" نەوەی نـوێ"کۆنترین حیزبی کوردی نەبوونە خـاوەنی کورسـی، کەچـی 
ــوێنی  ــتی بە خ ــاش بەردەوام پێویس ــراوە، کۆمەلگ ــازەیەنەک ــۆمەڵە. ت ــی   ک ــاخرین حیزب ــەر ئەوەڵ و ئ ــا س ــوکرات هەت و دێم

 . نابن  ڕ ژهەاڵت
 

لە الیەکی دیکەوە، ئەگەر هەر واڵتێکی ئەورووپایی بگەڕێن، لە زەماوەند، لە ڕێوڕەسمی حزبی و زۆر بۆنەی دیکە بـڕوانین، 
ــوربەت ــدەران و غ ــوەی هەن ــین کە پەڕی ــوردی ڕۆژهەاڵت دەبین ــەدان و هەزاران ک ــان . ەبە س ــوەبەری حیزبەک ــوەی بەڕێ ــا ئێ ئای

بەرپرسیار نین لەبەرامبەر ئەو هەموو خەڵـکەدا کە دەیـان سـاڵە لە نیشـتمانەکەیان دوورن؟ ئایـا مـودیریەتی حزبـی ئێـوە و 
ناســەقامگیری و بشــێوی ناومــاڵی کــورد بەرپرســیار نــیە لە بەرامــبەر ئەم هەمــوو توانــا و ســەرمایە ئینســانیەی کە ڕووی لە 

دەرەوە کردوە؟ زۆربەی ئەو کەسانە پێشمەرگە بوون، کـادر بـوون، چـاالکی سیاسـی و خـاوەنی ڕابردوویەکـی سیاسـیی واڵتانی 
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بوون کەچێ ئێسـتا دەبـێ لە سـفرەوە دەسـت پێـبکەن و هەتـا خۆیـان جـێ ئەکەنەوە لە کۆمەڵگـای دووهەم و سـێهەمدا سـااڵن 
تووتریش هەر دەبــێ لە خەمــی یەکگرتــوویی ناومــاڵی کــورد و ئایــا دەبــێ ئەم نەوەیە و نەوەی داهــاتوو و داهــا. دەخایەنێــت

  بشێوی حیزبەکانی ڕ ژهەاڵتی کوردستاندا بێت
 

 دوا وتەی ئەم خەمە

 
 ئێمەی الیەنگرانی دێموکرات تا کەی دەبێ ئەم خەمە قبووڵ بکەین؟ 

 

، بەاڵم ئەمەوێ بڵـێم دەبـێ بەش بە حاڵی خۆم نامەوێ گوشار بخەمە سەر هیچ الیەنێک بۆ یەکگرتنەوەیەکی بەتاڵ و پووچ
دەبـێ کولتوورێـک درووسـت بکەیـن کە . یەکـدەنگی و یەکهەڵوێسـتیهەموومان فشار بخەینە سەر حیزبەکـان بـۆ یەکگرتـوویی، 

  .تر قوربانی دووبەرەکیی کورد نەبن چیدیکە نەسڵەکانی. وسەودای سیاسی ئیزن نەدەین بە سادەیی ببینە قوربانی سات
ــارێکی ــا ج ــان ب ــان تر هاوڕێی ــنمەوە بیرت ــەنگاندنێک بێ ــتان بە هەڵس ــووری کوردس ــوونی باش ــووری کوردســتان وەک : ئەزم باش
کرم تێیداوە و نە بێزت دێ بیخۆیـت  .کوردایەتی لە باشوور پێگەیشتووە، بەاڵم بە داخەوە کرمۆڵە. مێوەیەک وایە کە گەیوە

ە سەیرکەن لە مـاوەی یەکسـاڵدا هەزار ڕووخسـار حاڵ و هەوای باشووری کوردستانیش وەهای. و نە بە کەڵکی خواردنیش دێت
پرســی کــورد لە باشــوور ئەو مێــوە کرمــۆڵەیە کە . و هەزار شووناســی سەیروســەمەرمان بینــی کە هیچکــام یەکتــر تەواو نــاکەن

 تەنیا بۆنی گەنیوی سیاسەتمەدارانیان بەسەردا دەچێ و میدیاکانیش وەک گەنە دەوری نەوەکانی ئەمڕۆ تامی ناکەن، 
 .ئەدەن

 
ئـافەتی دووبەرکـی و نیفـاقی بەاڵم ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەزموونی مێوەیەکی جوانی وەک کۆماری کوردسـتانمان هەیە، بەالم 

بـۆیە وەبیـری دێـنمەوە چـونکە . ئەگەر خەمێکی نەخۆین، مێوەکەی ئێمەش کرمۆڵ ئەبێت، ئەوە دڵنیا بـن. سیاسی دەوری داوە
دەبـێ بچێـتە حـافیزەی مێژوویـی ئـێمەوە کە نیفـاقی سیاسـی . دەکەین و هەسـتی پـێڕووداوەکان و کارەساتەکان هێشتا گەرمن 

 . ئافەتێکی ترسناکە و داهاتوومان دەڕووخێنێت
 

لە کۆتایی دا دەمەوێ بڵێم، هەموو هەوڵێکی یەکگرتنەوە، بونیادنانی کولتووری دێموکراسی و پێکەوە ژیان، پێکەوەکـارکردن 
لە حـافیزەی مێژوویمانـدا مـابێ و  ئەگەر مانیفێستی ڕزگاریی خوازیی پێشەوای مەزنمـان. و پێکەوە هەڵکردن الی من پیرۆزە
چ لە پلەی پێشـمەرگە، کـادر، ئەنـدامێکی سـادە، الیەنگـر . "یەکگرتن، ڕەمزی سەرکەوتنە"بیکەینە چرای داهاتوومان، ئەوا 

رات، ئەرکە لەســەر شــانمان هەوڵــی یــان تەشــكیالتی نهێنیــی حیــزب دا بیــت هەتــا دەگــاتە ئاســتی ڕێبەریــی حیزبــی دێمــوک
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دێموکراسـی وەک شـاخی سـەهۆڵ وایە، . یەکڕیزی ماڵی کورد بدەین و کولتووری دێموکراسی بکەینە پێـوەری ژیـانی سیاسـیمان
  .ڕەنگە ئێمە تەنیا لوتکەی شاخەکە ببینین، بەاڵم ئەوەی گرینە شاخەکەیە لەناو دەریادا

 
لە دنیـای سیاسـەتدا دیـوار . وونی نیە، ئەوە ئێمە بۆ خۆمان دیوارێکمـان هەڵچنیـوەلە نێوان ئێمەدا هیچ شتێک بهاوڕێیانم، 

پردێــک کە هاوپێوەنــدی و . ێــک درووســت بکەیـن"پـرد"یە، کەواتە بە جێگــای دیـوار بــا  پەیـامی دابــڕان و پچڕانـی پێوەنــدیی
بەهەزار هۆکـار داهـاتووی . ێ بکـاتئەو پردەش لە ناو ئەندام و سلوولەکانی حزبەکانەوە دەبـێ دەسـت پـ. بێت  نزیکبوونەوە

ەوە دەبیـنە هێزێکـی گەورە، خەڵکـی کوردسـتان و بـزووتنەوەی کـوردیش ئێمە بەیەکگرتوویی، جیـا ل. کورد لەیەکگرتووییدایە
پـێش بە  .پرسـتیژی سیاسـیی خۆمـان دەبەینەسـەر، ورە و هێـزی جەمـاوەریش بەرز ئەکەیـنەوە جیـا لەوە. یەکگرتـوو دەکەیـن
 .پێش بە خیانەت و پێش بە بێدەنگی و چاوەڕوانێ دەگیردرێشەڕی براکووژی، 

 
 : دنیای سیاسەتیش بەرفراوانە و هەموو فکر و ئەندێشە جیاوازەکان جیگایان ئەبێتەوە تەنیا دوو کەس جێگایان نابێتەوە

وەی دیکەشــیان ئە. ە"جـاش: "ئەوەی خیانەتکـارە و بەردەوام هەوڵـی خەوشـدارکردنی بـزووتنەوەی کوردسـتانە و کـورد واتەنـی
دووژمـن خەیـاڵی خـاوە، ئەوەی نـاتوانێ لە " :ێمەدایە کە هەمووکات کورد واتەنـیکە هەمیشە لە هەوڵی سڕینەوەی ئدوژمنە 

  ".کوردبوونە و ئازادی: سێدارەی بدات
 

 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەرێ ئەمرۆژانە  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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 بابا عەلی مێهرپەروەر لە نامەیەکی کراوەدا، داوا لە سکرتێرەکانی حدک و حدکا دەکا یەک بگرنەوە

 
 

 
 
 
 

باباعەلی مێهرپەوەر، سیاسەتوانی ناسراوی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، لە نامەیەکی کراوەدا، ڕوو لە سکرتێرەکانی هەر دوو 
 .هەستیاری ئێستای ئێران و کوردستان، بە زووترین کات یەک بگرنەوەالی دێموکرات دەکات تا بە سرنجدان بە دۆخی 

 
 نامەیەکی کراوە و بەپەلە بۆ سکرتێرەکانی هەر دووبەشی حیزبی دیموکرات

 
 هاورێانی بەڕێز، کاک مستەفا هیجری و کاک مستەفا مەولودی

 !ساڵو
 

راسـانێک کە تائیسـتا مـارک و . ێنی ئێـرانەسەرەتای ساڵی نـویی زاینـی شـاهیدی راسـانی گشـتیی خەڵکـانی پانتـای سـەرزەو
نیشانەی هیچ حیزب و الیەنێکی سیاسـی یـان جینـاحی سـەر بە ریژیمـی پێـوە دیـار نـیە، راسـانێکی خەڵکـی وەزاڵە هـاتووی 

قســەی ئەوخەڵــکە هەر ئەو . راســانێک کە خوازیــاری ئـاڵوگۆڕی ریشــەیی و بنەرەتــی لە نیــزام و سیسـتەمی هەبــوویە. ئێـرانە
 .کە حیزبی دیموکرات بە درێژایی مێژووی پڕ لە فیداکاری خۆی دەیدا بە گوێی خەڵکی ئێراندا بانگەوازەیە

 
 !هاورێانی هێژا 

 
 وەک دۆست و هاوخەباتێکی رۆژانی سەخت و دژواری بەربەرەکانی لە گەل ریژیمی گەل لێبیزراوی کۆماری ئیسالمی ولەو ئان 

تۆمـارکەری حەماسـەیەکی خەڵکـی راپەریـوی ئێـرانە، داواتـان لێـدەکەم  ساتە هەستیار و مێژووییـدا کە هەر چرکەسـاتێکی و
 چیدیکە دەسات لە سەر دەست دامەنین، چیدیکە یاری بە وشەی دیپلۆماتی مەکەن، چیدیکە کات بەبیانووی جۆراوجۆر لە 

 .دەست خۆتان مەدەن

https://i2.wp.com/www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/12/pdki-pdk-HDK-HDKI-LOGO.jpg?fit=800,488&ssl=1
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اتـان لێـدەکەم هەر لە ئیمـرۆوە کە هیشـتا من ئیستا ناڵێم لە رووی تەشکیالتیەوە هەر ئیمرۆ یەکبگـرن، بە اڵم بەجیـدی داو
دڵنیـابن ئەگەر کـارێکی لەو چەشـنەنەکەن، . دێرە لەسـەر پالتفـۆرمێکی گونجـاو بـۆ کـاری هـاوبەش لەو قۆنـاخەدا رێکـبکەون
 .هەر ئیستا و هەر ئیمرۆ. نەمێژوو دەتان بەخشێ نە خەڵکی بەئەمەکی کوردستان ئیتر بایەخێکتان پێدەدا

 
 براتان علی مهرپرور

 
٢١١٨ - ١ - ٢ 

 
 ٢١١٨ی جانێوێری ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------- 

 
 !ی خەرمانان کۆتایی بەکارەکانی خۆی دێنێ٢١کەمپەینی 

 
 
 
 
 
 
 

 ەرگەشـمێکـادر و پ انەیـد یبـوون دارنـیو بر دیهەو ش موکراتێد یالەق رەس ۆب رشێه ٢٧١٨ یرمانانەخ ی١٧ یساتەکار یدوا
ـــدامانەو ئ ـــ ین ـــوکراتێد یزبـــیح یرەبڕێ ـــەو ح م ـــتەبەمەب رمانـــان،ەخ ی٢١ ەیماس ـــوەه یس ـــاتنیدەو ۆبـــ دانڵ  یســـتیو یه
 ی٢١ ینـەیمپەکوردسـتان، ک یاتڕمـوکێد یزبـیح ەیوەکگـرتنیە ەڕم ەکوردسـتان ل یتـەاڵژهۆر یکـەڵخ ینەاڵمۆک ەیکگرتووانیە
 .زراەدام رمانانەخ
 

 یپرســ یرەســەچار نــاوێپ ەل دانڵــوەکوردســتان و ه یکــەڵخ یداواکــان یکردنــ ێجــەبێج ۆبــ دانڵەوەه نەیمــپەک یجئامــان
 ڤـیبزا ەیستەج ەل ەیورەگ یکێانیز دا2339 - 32 - 9لێکترازانی  یدوا ەبوو ک اتڕموکێد ڵەیماەبن یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە
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 ەیخـوازان یرزگـار ڤـیبزا یکـانیەتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەشێک ەوەبوونڵقوو ۆیه ەکوردستان دا و بوو ب یتەاڵژهۆر یتیەواەتەن
 .کوردستان یتەاڵژهۆر ەل مانەکەوەتەن
 

 یاندنەیگ ێجەپالندانان و ب ەکرد ب یستەد دایەندەوێپ وەل نەیمپەک
 
 ەل ۆیخـ یکاتەل ەانیچاالک وەئ یرتۆراپ. موکراتێد یزبیح یکانەنیەال ەیوەککردنیکنزێل ناوێپ ەل ەندەساز یکیەچاالک ەزڕی
 .ەوەتەکراو واڵب کاندایەتیەەاڵمۆکەرۆت یگاێر
 
 یکــانەزڕی ەیوەکگــرتنیە یگرانۆکوردســتان و هــ یکــەڵخ ینەاڵمۆدابــوو کــ ینــەڵێب ۆیخــ یکــار یمــەکیە یژۆرەل نەیمــپەک
  کێوێو ن ڵسا ەب کینز یدوا. ەوەئاگادار بکات ۆیخ یکانەو کار یچاالک یئاکام ەکوردستان ل یتەاڵژهۆر ەل مانەکەوەتەن

 :ەک ،ەوەنەیکەکوردستان ئاگادار د ینەاڵمۆکراو، ک یارید یئامانج ەب شتنەیگ ۆب دانڵوەو ه یچاالک
 
 یمـانتوانەو ن. بـووەن وتووەرکەسـ مـوکراتێد ینـیەدوو ال ەیوەکگـرتنیە یئامـانج یانـدنەیگ ێجـەب ەل نەیمپەک ەوەداخەب -١
 . نینەیەئاکام بگ ەدرابوو ب موکراتێد یەوەکگرتنیە ینگرانیەال ەب مەکیە یژۆرەل ەک ەینەڵێب وەئ
 
 انۆیـو خ ەانـدووەیراگ ەوەکگـرتنیە یپرسـ ۆبـ انۆیـخ ینگریەال موکراتێد یکانەنیەال شینەیمپەک ەل رەو ب داەیەماو وەل -٢
 ێبـ ،یکەرزارەسـ ینـەڵێب ایـنەت ەنانەڵێب وەئ نیشتووەیگ ەئاکام وەب ەمێئ. کەڵخ یداوا یکردن ێجەبێج ۆب ەویزان ارڕیبەب

 ەل ەبــووەن کێشــەب ەوەکگــرتنیە یو پرســ ەبــوو یگشــت یاڕرویــب یکانەاریپرســ ەب" یســ ح" ەوەمــدانەاڵو یســتەبەم ەپــالن و ب
 بــــوونەن ەئامــــاد ەنیەدووال وەئ مــــوکرات،ێد یکــــانەنیەال یکەرەســــ یرانەاردڕیــــب ەیــــیوەو کرد کیژێســــترات ینــــداێئاج
 .کوردستان یتەاڵژهۆر ەکورد ل ەییوەتەن یاڵبا یندەوەرژەب یدوا ەنەبخ انۆیخ یو گرووپ یسەکەتاک یکانیەندەوەرژەب
 
 نینـدەچ یمـەاڵو کـووەڵب ،ەداوەن انیـرمانانەخ ی٢١ ینـەیمپەک یمەاڵو اینەتەن داەیەوماوەل موکراتێد یزبیح یکانەنیەال -٣
 رمانــان،ەخ ی٢١ ەکوردســتان ل یکــەڵخ ینیــۆلیم ینەاڵمۆکــ یکوردســتان، داخــواز یکــەڵخ ەینــام شــوو،ێپ ێولــەو ه نەیمــپەک
و  ەداوەن انیشــیبارزان سـعوودەم زێــرەکوردسـتان و ب ەیکیــد یکانەشـەب یکــانەکخراوێو ر زبیـکــورد و ح یسـتانۆد یکـانڵەوەه
 .واڕب یرانەیق ەیوەکردنڵو قوو انۆیخ ەییکخراوێو ر یاسیس ییقورسا ینیزەداب ۆیه ەتەبوون ەوەب
 
  یگوتار ینۆڕیگ ەکوردستان ب یموکراتید یزبیو ح یالتیشكەت یەکهاتێپ ینۆڕیگ ەب رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح -٤
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 کێشـەب ەنەبـک کتـرازانێل ەیشـێک ەوەو ب نینـامومک یکـێمژار ەنەبک ەوەکگرتنیە یپرس ەداو انڵیوەه ەوەکردەب ۆیخ ییاسیس
و  مـــانەکەوەتەن یداهـــاتوو ۆبـــ ەیەه یکـــراوەن ینیشـــبێپ یکیەترســـەم ەککـــورد  ڤینـــاوبزا یکانەکراوەرنەســـەچار ەشـــێک ەل
 .کوردستان یتەاڵژهۆر ەکورد ل ەیخوازان یرزگار ەیوەنۆاڵج
 
  ەداو انڵیوەه ەک ۆیخ ەیندامانەئ وەئ ەڵگ ەل رانێئ یکوردستان یموکراتید یزبیح تەبیتاەب کانەنیەال یتەسوکەڵه -٥
 ۆخەربەسـ ەیوێشـ ەب ەینسـاەک وەئ یتـیەمنەئ یناوچوونەل ۆیه ەتۆب موکرات،ێد ڵەیماەبن یکانەزڕی ەیوەکخستنیەرەسەو ۆب

و  یاسـیس یزڕیـکیە یانـدنەیگ نجـامەئ ەب ڵـیوەه ەل ۆیینـاوخ یوەرێـو پ ەرنـامەو ب کانەندکراوەسـەپ ەارڕیب ەب ەڕباوەو ب
  .موکراتدانێد یزبیح یالتیشکەت
 
  ەیوەتەن ینکااڵبا یەندەوەرژەب رەس ەل ەشەڕەه تێتوانەکوردستان د ەل ەڵەمۆک ندەو چ موکراتێدوو د ۆیفاکتێد یوشڕە -٦

 ەتێـداهـاتوو الواز بکـات و بب یکـانەووداوڕ رەرامـبەبەل کـداێبوار مـووەهەکـورد ل ەیرەکوردستان بکـات و ب یتەاڵژهۆرەکورد ل
ــن یررگرتنــەو کەڵــک ۆیهــ ــبر ەڕم ەل کشــکاوێت یگــاەڵمۆک ۆیاژێڤــپ ەکــورد ل یارانەی ــندەوێپ یکانەکیژێســترات ەاری  ەب داری
 .کوردستان یتەاڵژهۆر
 
نـاو  یوانڕەتونـد ەل مـوکراتێد یزبـیح ێشـەب ردووەه یتیەراەبێر یندراوەیەگەانڕ یوانیپشت ۆیه ەتەبوون کانەازانکترێل -٧
 یرەو هانــد ننێــچەکوردســتان د یباتکــارانەخ وانێــنەل یکــەرەو دووب یتــیەدژا یوۆتــ ەمــاو ەب ەمــاو ەک کــانیەتیەەاڵمۆکەرۆت

 .کاننەشێک ەیوەکردنڵقوو
 
 ینـەیمپەک ینـاوەب مـانۆخ یو سـازماندراو یـ کتێلۆک یچـاالک ەب ییتاۆک یرماناەخ ی٢١ ینەیپمەک کەو ەمێئ ەیوەئ ەڵگ ەل

 کیەو هاوکـار ەوەکبـوونینز کێـل ەرۆرجـەه ەل یوانیپشـت کەیەوێشـ مووەه ەب نیزانەد رکدارەئ مانۆخ ن،ینێد رمانانەخ ی٢١
 یهـاتنیدەو ۆبـ داەکیـد یکـانەکخراوێر ەیوێـچچوار ەتاک و چ ل کەمان چ وۆخ ڵیوەو ه تەاڵژهۆر یکانەزێه وانێن ەل نەیبک
 .  نەیکەد وامەردەب موکراتێد یزبیح یکانەکترازاوێل ەنیەال ەیوەکگرتنیە
 
ــدان،ەبێر یدوو یندەروبەســ ەل ــدنەدام یژۆرڵســا ن ــارۆک یزران ــیح ەک نیداخــەب رۆکوردســتان ز یم ــزرەدام یزب ــارۆک یرەنێ  یم

رابـردوو  ڵیسـا ٤١ ەیمـاو ەل کانەکـدابرانێل یوتەو ر ێزانەکوردستان د یارمۆک یراتگریم ەب ۆیخ ەوەنیەدوو ال ەکوردستان ل
 ایـنەت یمـارۆک کۆرەسـ دەمەمـح یواقازەشـێپ یامەیپ نیواداریه شەوانەئ یمووەه یراەرەس.  ەاندوویخا ڵیسا ٢٢ ەل اتریز
 ۆبــ کێرەهانــد ەتێــبب اتمــوکرێد یزبــیح یرەبێــو ر رەنێــزرەو دام مــانەکەوەتەن یســتاێتــا ئ یژووێــم ەل یکوردســتان یمــارۆک
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 یواەشــێپ یتیەســەو ینــانێه ێجــەب وەرەب مــوکراتێد یزبــیح ینــیەدووال یرانــەبێر مــوکراتێد یزبــیح ینگرانــیەو ال نــدامانەئ
 . نەبک ینێنوێر مرمانەن

 
 ٢١١٨ جانێوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -  ی خەرمانان٢١کەمپەینی : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 

 
 

 درێژەدان بە دوو دیموکراتی و بەڵێ بۆ یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان نا بۆ
 
 

 
 
 
 

 ەوازبێانێگ
 
 یداوا شێشـاپێپ. یچـەد ەوێـرەب رانێـئ یکوردستان یموکراتید یزبیح یمەه١٦ ەیکونگر کداینز یکیەداهاتوو ەئاگارن ل کەو
 .ێبەه انیمەرهەبڕپ یکەیەرکونگ نیوادازریو ه نەیکەد انەیکەکونگر ۆب وتنەرکەس
 
ــــل ەیوەئ ــــتمانەبەم داەرێ ــــومەه وەل ەیەوەئ ەس ــــتەه ەرجەل ــــا ەک ەاریس ــــەب ڵیب ــــاوچ رەس ــــداێوئ ەکەن ــــاوێک ران داوا  ،ەش
 یشــدارانەب ەل یدیــج یکــیەو داوا نگمــانەد ڵپــاەنەبخ انۆیــخ ینگــەد نەێــبک مــوکراتید یزبــیح ەیدووبــار یکبوونخــوازانەیەل

 ەل ەوراشـکاوان ەرانێبـو یکێاریو بر ننێب یموکراتیدوو د ەب ییتاۆک ەوەانۆیخ نیەالەل داەگرکون مەل نەێبک مەه١٦ ەیکونگر
 .نەبد موکراتید یزبیح یاوڕکدابێل یشەدوو ب ەیدووبار ەیوەکخستنیەرەس یراستا

 
 تەبیتـاەب ،ەشـەدووب وەئ وانێـن ەل ەسـتانۆسـالم و د یکیەواەشـوهەک یبـوون یراەرەس یدوور ڵسا١١ یدوا ەک ەیوەئ گومانێب
 ردووالەه یرەبێـو ر نـدامانەئ ەل رچـاوەب یکێشـەب ڵـیوەه یراەرەسـ ،ەوەکگـرتنیە ۆبـ کانەنگاوەه دا،ییدوا ڵینداساەچ مەل
 ەاریـد. ێبـ زب،یح ەیدووبار ەیوەکبوونیە ۆیزرەتام یکەڵخ یندەزامەر یگایج ەک ەوەتەوتوەکەنێل ۆیوتەئ یکێئاکام شتاێه
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و  ەکەوتەر مەردەب ەتێخـرەد ەوەکگـرتنیە یرانـەدژب نیەال ەل انیـ ەیەگـاداهێورەل ەک ەکێلەستگەربەو ب سبۆک ەیشانین ەوەئ
 .ەسپانۆک وەئ یالبردن ێر رەس ەل ۆب یدیج یکەیەرادیئ یبوونەن
 
 بوو،  ستەکدیەو  ەکپارچیە یکێموکراتید یزبیح ەک ەیکەئامانج یهاتنیدەو ۆب موکراتید یزبیح یکبوونیە ینەیمپەک
 
 ەنەێـبخ مـانۆخ ینگـەد کگرتنخـوازانیە مـووەبـا ه. یتـیەکردوو یستهاتبەدەل یچ یمەردەب یکانەسپۆک ندوەک مووەه یراەرەس
و بتـوانن  بگـرنەڵه زبیـح ەیدووبـار ەیوەکبـوونیە مەردەب یکانەسـتەربەب ارنیـخواز ەک ەکـونگر ەیندامانەئ وەئ ینگەد ڵپا
 یتـیەراەبێو ر نەگونجـاودا بـد یکـێەنەمەزەترەف ەل زبیـح ەیدووبار ەیوەکگرتنیە یراستا ەل ەرانێو بو ەراشکاوان یکێارڕیب

 .نەبک اریرپرسەب یکردنێجەبێج ۆب زبیح یداهاتوو
 

 نیتان یریپشتگ یروانەچاو
 

 موکراتید یزبیح ەیوەکبوونیە ینەیمپەک
 

 ٢١١٨ی فێبریوێری ١٤
 

------------------------------------------------------ 
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 "حدك"و " حدكا"شی  ر دوو به یانی ههبۆ هاوڕێ

 
 

 
 
 
 
 

 ئەحمەد شێربەگی

 
 !ر تێكۆشه هاوڕێیانی

 
  یرانـه قه م وبـه  یـه واره قه م بـه  مه سیسـته م ئـه و  دایـه تیی ڕه بنـه گۆرانكـاریی م رده بـه له ئێـران  كه لێن پێده مان وه ئه كان ئاماژه

 خسـێنن ره نه  وه كگرتنـه یه لی هـه و  وه نـه خه رێكنه خۆیـان ناومـاڵی ر گـه ئه كراتدێمـۆ نی دووالیـه  ربۆیه هه. بێنێ وام ده ناتوانێ
 ك یــه اڵت خۆرهــه  لــه كــوردی قامی شــه بــزانن ی وه ئــه.  وه مێنێتــه ده كــاڵو بــێ ری ســه دا ێنێ ســبه ئێرانــی  لــه اڵت خۆرهــه كــوردی

 . ترازێ ده ك هری به له ڵك خه كانی ریزه تان وه كگرتنه یه بێ  به وێ، ده دێمۆكراتی
 

  دیكـه كی الیـه  لـه.دا داهـاتوو ئێرانـی  لـه بـااڵنس راگرتنی بۆ ر كاریگه نگێكی پارسه  بێته ده هێز به دێمۆكراتێكی  كه  ئاشكراشه
 كیدۆخێ لـه.  دیكه كانی نه الیه ی وه كگرتنه یه داگیرسانی ی خماغه چه لێدانی بۆ بێ ده رێكیش هانده دێمۆكرات دوو ی وه كگرتنه یه
 كــوردی تی رایـه نوێنه  بــه و بـدات مـانۆر  وه هێــزه وزعی مـه  لـه تــوانێ ده دا ئێـران ێنێی ســبه  لـه كوردسـتانی ی ره بــه  كـه  دایـه وا

 ر گــه ئه  ڕوونــه.بكــات دانووســتان كــورد كانی مافــه ر ســه له  وســێداره ت پــه كۆمــاری التی ســه ده دوای تــارانی ڵ گــه  لــه اڵت خۆرهــه
  بــه بۆشــاییه م لــه  یــه مه له كتــر زیره زانترو فێلــه فــارس شــوینیزمی ، ئــاراوه  تــه یه نه كــورددا كــانی هێزه ێــوانن  لــه كگرتوویی یــه

 .گرێ رنه وه خرا  ڵكی كه خۆی قازانجی
 

 كی یـه وه خوێنده به  دایـه خـۆی می هـه١٦ ی كـونگره پێكهێنـانی م رده بـه له  كـه "حـدكا" تی تایبـه به دێمـۆكرات نی دووالیه هیوادارم
   نده وه ئه نێوانتان كانی جیاوازییه ستن، هه  نیشتمانیه  مێژووییه  ركه ئه م به  ستیاره هه  بارودۆخه م له یشتن تێگه  به وردو

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://pmnews.se/w/?p=45345&psig=AOvVaw1432twK2Yu8BEVyWO_4MzK&ust=1602786053769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjUlsPZtOwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 م لـه كـردن رك ده  بـه و یی لێبـورده گیـانی  بـه سـت هه  به  بۆیه ر هه.ن بكه نسكۆ تووشی  وره گه كی یه وه بزووتنه  كه بوو نه رین به
 .كوردستان اڵتی خۆرهه ڵكی خه  نه بده خش هیوابه ومزگێنی خسێنن بره  وه كبوونه یه ڵی هه توانن ده  هقوناخ

 
  ... دێنێ دی وه هیدان شه پیرۆزی ئاواتی  كه  كگرتووییتانه یه كارای هێزی نیا ته
 

 ٢١١٨ی فێبریوێری ١٥: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------------- 
 

 ی خەرمانان٢١پشتیوانی و بەشداری لە کەمپەینی 
 

PIŞTGIRÎ Û BEŞDARÎ LI 

 
 ەوەمـدانەاڵو یسـتەبەم ەب نەرمـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک ۆبـ مـانۆخ یوانیپشت ،ەهاتوو ەوەرێژ ەناومان ل ەک ەیسانەک وەئ ەمێئ
 یمـوکراتێد یزبـیح ەیدووبـار ەیوەکگرتنیەو  موکراتێد ڵەیماەبن یکانەزیر یکگرتنیە ەڕم ەکوردستان ل یکەڵخ یداخواز ەب

 .نڕیبەردەد رانێئ یکوردستان یموکراتید یزبیکوردستان و ح
 
ــ ەیــیکخراوێو ر یالتیشــکەت یکێپرســ ایــنەت مــوکراتێد یکــانەزیر ەیوەکگــرتنیە یپرســ ەمێئــ یواڕبــ ەب  ەیوەکگــرتنیە. یەن
 یتـیەراەبێر ەداوا ل ۆیەبـ. یەتـیەواەتەو ن یـیژووێم یکیەتیەرپرسـاەو ب یقـاڵخەئ ،یمانینشـت یکێپرسـ موکراتێد ڵەیماەبن
ــیس ــیح یاس ــوکراتێد یزب ــادر، پ م ــمێو ک ــدامانەو ئ ەرگەش ــیەو ال ن ــح ینگران ــکەد زبی ــووەه ەب نەی ــزێه م ــپ ەوەانی  ۆیاژێڤ
 مـانەکەوەتەن ەب ەدووبـار یزیـکریەو  ییکگرتـوویە ینێمزگ ییزووەو ب نەبک راترێخ موکراتێد یکانەزیر ەیوەکخستنیەرەسەو
 .نەکوردستان بد یتەاڵژهۆر ەل
 
 .زنێبپار تانۆخ یادیز نتێکام ەبنووسن و ل تانۆخ ێیجەشتین ینێو شو تەرۆناو، ش اینەت یەتکا* 
 

 *Ji kerema xwe tenê Em wek kesên ku vê nameyê wajo dikin, piştgiriya xwe ji bo kampeyna 

21ê Xermananê bi armanca bersiv dayîn bi daxwazên xelkê Kurdistanê ji bo yekgirtina refên 

malbata Demokratan û YEKGIRTINEWEYA Hizba Demokrata Kurdistan û Hizba Demokrata 

Kurdistana Îranê radigehînin. 
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Bi baweriya me yekgirtina refên Demokratan tenê pirsek rêkxistinî û teşkîlatî niye. Yekgirtina 

malbata mezin ya Demokratan pirseka exlaqî û berpirsyariyeke dîrokî û netewî ye. Ji ber wê, 

em daxwazê li rêberiya siyasî, kadir û pêşmerge û endam û alîgirên her du aliyên Hizba 

Demokrat dikin hemû hêza xwe bixin xizmeta pêşdeçûna wê pêvajoyê. 

Hêviya me bi ser hev xistina refên Demokratan li rojhelata Kurdistanê ye. Em hêvîdarin 

berpirsyarên wî karî bi zûyî mizgîniya yekgirtin û yekrêziyê bidin Netewa Kurd. 

 *Ji kerema xwe tenê nav, paşnav û cihê ku têde dijîn binivsînin û xwe ji nivîsa kamêntan 

biparêzin. nav, paşnav û cîhê ku têde jiya û xwe ji nivîsa kamêntan biparêzin  

  
 ی خەرمانەن دەربڕیوە٢١ناوی ئەم کەسانیی پشتیوانی خۆمان بۆ کەمپەینی 

 
 ژێروۆن ئاالن خاس  ٣٧ ایتانیرەب یپور رامبود لوتف ١٩ نالندیف یقەح دیجەم ١
 دیسو  یشوجاع هروزێب ٣٨ ندەنلیف  ەییزگەر ەشوان ٢١ شیرتۆئ  یتۆریپ ۆئاس ٢
 مانەڵئ  ییفاەو ورێه ٣٩ ژێروۆن  یمەستۆئازاد ر ٢١ ندەنلیف (یورامەه)یدیمشەج شادڵد ٣
 ندەنلیف  یاسیلەئ رەعوم ٤١ ایتانیرەب  هرێدادم ۆکورد ٢٢ ژێروۆن  ەزادیبەن ەالو ٤
 ژێروۆن  یزارع ندەر ٤١ کوردستان  یزارع شیکورد ٢٣ ژێروۆن  یرکانیم لیمەج ٥
 ژێروۆن  دیماج کەباب ٤٢ ژێروۆن  یستادۆئ نەسەح ٢٤ ژێروۆن  یستادۆئ شۆڕش ٦
 دیسو  شاۆک ەفیتەل ٤٣ ژێروۆن  یرهادەف ەسرو ٢٥ ژێروۆن  یکەلەم میەمر ٧
 ژێروۆن  یهاشم نیمارد ٤٤ ایتانیرەب  یقادر سیدریئ ٢٦ ندەنلیف  رەدفەمەمح ڵفاز ٨
 ایتانیرەب  یشەیرۆق رانۆس ٤٥  یولودەم اریختەب ٢٧ ژێروۆن  رەروەهرپێان مئار ٩
 دیسو  یاللەج ەئاوار ٤٦ ایتانیرەب  یانیموکر نەڤیئ ٢٨ ژێروۆن  یفاتح زیکامب دەمەمح ١١
 ندەنلیف  یسوور وبەیئ ٤٧ ایسترالۆئ  یدەمەس سعودەم ٢٩ شیترۆئ  انیدەحمەئ ۆئاس ١١
 ندەنلیف  یهرەن تاڵو ٤٨ ندەنلیف  یحمانەر وسفی ٣١ ژێروۆن  انیرباسەک ردارەس ١٢
 ژێروۆن  یشهورەم ماین ٤٩ مانەڵئ  یچیچا لهامیئ ٣١ کوردستان  یمیبراهیفاتح ئ ١٣
 ندۆڵەه  ژارەه ۆرکێش ٥١  یمیبراهیئ میبرا ٣٢ مانەڵئ ڵیشحاۆخ هزادێب ١٤
 ژێروۆن  یبارێز دارڵد ٥١ ایسترالۆئ  یخسەش رانۆس ٣٣ مانەڵئ  المەشکۆخ یەهەن ١٥
 ژێروۆن  یمانەساالر قار ٥٢ ژێروۆن  یعروفەرامان م ٣٤ ندەنلیف  انیدەمەئارام مح ١٦
 دیسو  دیجاو جنونەم ٥٣ کایمرەئ  یمیحەر مانەیپ ٣٥ ژێروۆن  یدەمەمحیلەع زێرێش ١٧
 ژێروۆن  ەروازەپ ۆسار ٥٤ ایتانیرەب  ڵیسوەر ڵماەش ٣٦ ایتانیرەب  یشوجاع اریهوش ١٨



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

147 
 

 داەنەک  ڵەییخا هاەت ١١٧ ژێروۆن  یباڵگو نێحوس ٨١ دیسو  ینستان وانیرەم ٥٥
 کیلژەب  ەم زاد اللیب ١١٨ ژیروۆن  ەنزادێحوس میکەح ٨٢ هابادەم  تەاڵژهۆر یروون ۆیئاس ٥٦
 ایتورک  ڵەواەخ نیمەئ ١١٩ ایتانیرەب  یندەفەئ دەمەمح ٨٣ ندەنلیف  یدەحمەئ خێش رەنوەئ ٥٧
 داەنەک  یفاتح اللەج ١١١ دیسو  یرەروەس تەعمێن ٨٤ کوردستان  ۆڵاڵبدەع حڵسا انلمەس ٥٨
 دیسو  ەزادیفەس زاەر ١١١ دیسو  یحمانەر ەانەیب ٨٥ ندەنلیف  ەدزادەحمەئ سیدریئ ٥٩
 مانەڵئ  ییالەع ڵماەج ١١٢ ژێروۆن  یدیشەر شێروەد  ٨٦ کایمرەئ  یوەخوسر ندەامیس ٦١
 ژێروۆن  یانیموکر ۆئاس ١١٣ نساەڕەف  یجارەن ڵماەج ٨٧ ایتانیرەب  ینووران نگیگز ٦١
 ژێروۆن  یئازاد نارست ١١٤ ژێروۆن  شتەردەس نیمارد ٨٨ دیسو  یقادر نیمەئ دەمەمح ٦٢
 دانمارک  ەییدارا بان ١١٥ دیسو سور  تۆریپ رانۆس ٨٩ کوردستان  یتەاڵژهۆر ینیموع مانێسل ٦٣
 ایتورک  ەکەتۆم ١١٦ کوردستان  نەوشەفواد ج ٩١ کایرمەئ  انیدوکتور ئازاد موراد ٦٤
 ژێروۆن  یقادر زیزەع ١١٧ دیسو  رواەبادپ حڵسا ٩١ ژێروۆن  انیدەمەمح دەمەمح ٦٥
 مانەڵئ  ینێناسر حوس ١١٧ ژێروۆن  انیدەمەمح  یفەر ٩٢ دیسو  یعوسمان کرەبوبەئ ٦٦
 ندەنلیف  یاسیلەقاسم ئ ١١٩ ژێروۆن  انیدەمەمح دیخال ٩٣ ایتانیرەب  ەزازادەمورت رێتاه ٦٧
 کایمرەئ  یولودەم وسفی ١٢١ مانەڵئ  انیدەمەئارام مح ٩٤ ژێروۆن  ەززادیزەع دیخال ٦٨
 ایتانیرەب  یدەحمەئ دیخال ١٢١ ندەنلیف  یوەموس فاەمست ٩٥ ژێروۆن  یریتاه دەمەس دێس ٦٩
 دانمارک  یقاز دیشەر ١٢٢ دیسو  ینێحوس دونەیرەف ٩٦ ایتورک ( نیکورد ڵۆخا)یباسام حمانەر ٧١
 داەنەک  هروزێب  ێفۆت ١٢٣ ایسترالۆئ  یورامەه ڵماەک ٩٧ ژێروۆن  ورکەگ یزیزەع دەحمەئ ٧١
 ایتانیرەب  یناخێئ دەمەمح ١٢٤ مانەڵئ  یانیکرۆم ژهاتۆر ٩٨ دیسو الوچاک  کرەبوبەئ ٧٢
 کایمرەئ  اریلەوات عئا ١٢٥ داەنەک  یغاڵساوجب ڵژاەک ٩٩ داەنەک  یشیروەد نێحوس ٧٣
 ژێروۆن یریمەئ نسورەم ١٢٦ کوردستان  واەشێپ واەشێپ ١١١ ژێروۆن  یریهانگیج دەحمەئ ٧٤
 دیسو  یناڵپا میبرا ١٢٧ ایتانیرەب  یحمودەم حڵسا ١١١ کایمرەئ  یشەڕەلەق حمودەم ٧٥
 مانەڵئ  ایفشارنەئ زاەر ١٢٨ داەنەک  یمیبراهیئ لییسما ١١٣ ایسترالۆئ  یهاخس ڵاەڤه ٧٦
 ژێروۆن  یدەحمەنادر ئ ١٢٩ دیسو  دوستیلەع بوارێر ١١٤ مانەڵئ  ەزادیلەع اریختەب ٧٧
 ۆشن  pdki4 ۆشن ١٣١ ژێروۆن  یمورەیکامران ت ١١٥ کوردستان  یبانەپاس هابەش ٧٨
 دانمارک  الکەم ایور ١٣١ کوردستان  یکانۆب لیکام ١١٦ ندەنلیف  نپورەسەئاوات ح ٧٩
 ەسن  رەسینگەت ١٣٢ ژێروۆن  ینێلوقمان حوس ١١٧ ژێروۆن  مانپورێسل مانێسل ٨١
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 ایتورک  ایوالنەم وایه ١٨٥ ژێروۆن  رەروەهرپێچنور م ١٥٩ کوردستان  یتەاڵژهۆر ەمەح ۆمیه ١٣٣
 کوردستان  یئاه شۆڕش ١٨٦ ندۆڵەه  نەفروت دەمەمح ١٦١ ایتانیرەب  نپورێحوس لیسما ١٣٤
 ایتانیرەب  یتانیم خۆکارد ١٨٧ داەنەک  یریهانگیج میبرا ١٦١ نلماەئ  یدەمەمح دەمەمح ١٣٥
 ۆشن حدکا  ١٨٨ ایتانیرەب  ڵیسوەر ڵماەش ١٦٢ ندەنلیف  یرادۆمیلەع هرێنوچەم ١٣٦
 ایتانیرەب  کیسامان کو ١٨٩ کوردستان شکاک  زینگەچ ١٦٣ کوردستان  یتەاڵژهۆر یسەیشاو ەموژد ١٣٧
 ندەنلیف  یورانێئاالن ب ١٩١ ایتانیبر  یدەحمەمادح ئ ١٦٤ ژێروۆن  یقاسم وایه ڵداێم ١٣٨
 مانەڵئ  رەرزگەب میبرا ١٩١ ژێروۆن  یدیشەر دەمەمح ١٦٥ مانەڵئ  یخزر یحاج نسورەم ١٣٩
 کوردستان  یخێش نیتەم ١٩٢ داەنەک  نپورەسەح نیفشەئ  ١٦٦ کرماشان  یمورادخان نەسەح ١٤١
  یبەلەچ حمودەم ١٩٣ ایسترالۆئ  یدەحەئ لییکایم ١٦٧ دیسو  مبارەخ دیخال یهدەم ١٤١
 داەنەک  یسورخ میحەر ١٩٤ مانەڵئ  یلییسمایئ میحەر ١٦٨ ایتانیرەب  یسەیهانا مورادو ١٤٢
 دیسو  خۆردەم خۆشاهر ١٩٥ ژێروۆن  یمیبراهیئ دیمۆئ ١٦٩ دیسو میهەن  هانیج رهادەف ١٤٣
 مانەڵئ  یرەدەیداوود ح ١٩٦ کوردستان  رفاپووەمست ۆمیل ١٧١ ژێروۆن  یرەنگەئاه نەسەح ١٤٤
 مانەڵئ  یوالنەم ژارەه ١٩٧ ژێروۆن  پوریلەع ردەگێب ١٧١ دیسو  یهاشم یلەع دێس ١٤٥
 ژێروۆن  یالمەموختار س ١٩٨ کوردستان  یزارع ۆڵاڵبدەع ١٧٢ ندەنلیف  یرادۆمیلەع ۆڵاڵدیە ١٤٦
 ژێروۆن هاکان  یکام ١٩٩ ندەنلیف  یوسفی نیدەدرەس ١٧٣ مانەڵئ  یسەیو وانەشاخ ١٤٧
 دیسو  الحەس ٢١١ کوردستان  الکەم ایچ ١٧٤ ایسترالۆئ  یمیبراهیئ ڵاڵبد ەع ١٤٨
 داەنەک  خۆدیب شەاویس ٢١١ دیسو  یتانڵسو ەستورەم ١٧٥ کایمرەئ  یوەخوسر ندەامیس ١٤٩
 کیلژەب  یسەیو روزیف ٢١٢ ژێروۆن  کارڵگو شۆڕش ١٧٦ ندەنلیف  انیدیجەم نیزگەل ١٥١
  یکرەباب کەباب ٢١٣ ایتانیرەب  یدەحمەئ الەیل ١٧٧ دیسو  یکرەب رەندەسکەئ ١٥١
 ژێروۆن  یدیجەم باحەس ٢١٤ ەسن  یخودام دەسعەئ ١٧٨ یواسۆکر  یتۆریپ شەاویس ١٥٢
 دیسو  یاری دیمشەج ٢١٥  هادەپاک ن وبەیئ ١٧٩ مانەڵئ  یناسر خێش ەباب ١٥٣
 دیسو  پوریلەکامران ع ٢١٦ کوردستان  ینفرادیئ بیبەح ١٨١ دیسو  ڵیسوەر یحاج میرەک ١٥٤
 ی زێندونەئ  یحمودەم رەعوم ٢١٧ کوردستان  یدەمەمح دەمەمح ١٨١ ژێروۆن  یستادۆئ نەسەح ١٥٥

  ینجیخور وسفی ٢١٨ ژێروۆن  یستادۆئ شۆڕش ١٨٢ ژێروۆن  یانینەسەح دەمەمح ١٥٦
 ندەنلیف  یقاسم ریتاه ٢١٩ ژێروۆن  یستادۆئ ەشوان ١٨٣ کوردستان  یزارع میرەک دەمەمح ١٥٧
 ژێروۆن  یستادۆئ میبرا ٢١١ ایتورک  ییرزایم دیعەس ١٨٤ کوردستان  یندەسەپڵگو دەمەمح ١٥٨
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 ژێروۆن  ردەمیپا شۆڕش ٢٦٣ دانمارک  ایدنیجاو ۆئاس ٢٣٧ مانەڵئ  انیسرەرزگار ق ٢١١
 دانمارک  یخان یلەع ٢٦٤ دیسو  ینەهمەب کەامیس ٢٣٨ ژێروۆن ( یبارۆن)ینیمەعوسمان ئ ٢١٢
 دانمارک  یقادر بوارێر ٢٦٥ ژێروۆن  ڵیفاز ڵماەک ٢٣٩ ژێروۆن  ەزادێقەف میەمر ٢١٣
 ژێروۆن  ینیمەئ ڵماەش ٢٦٦ دیسو  یرەفەس ڵقباێئ ٢٤١ کیلژەب ( ێین)ییساەر میحەر ٢١٤
 ژێروۆن  یرانسور شۆڕش ٢٦٧ مانەڵئ قادرپوور  رێتاه ٢٤١ مانەڵئ  ییۆڵاڵتحەف اریهوش ٢١٥
 ژێروۆن  ەمزادیکەح ەشن ٢٦٨ کیلژەب  ینێحوس ردارەس ٢٤٢ دانمارک ( یرگولەگ)ادیپار دیخال ٢١٦
 دیسو  یوەسرۆخ بووەئ ٢٦٩ ایسترالۆئ  یرینجەئ لییسما ٢٤٣ ندەنلیف  انیحمودەم رەعوم ٢١٧
 دیسو  ڕۆییجوان حڵسا ٢٧١ ژێروۆن  یهۆڵاڵکرۆقادر ش ٢٤٤ ژێروۆن  یسەیوەڵاڵئ میرەک ٢١٨
 کوردستان  یهانیساسان ج ٢٧١ کوردستان  یدەحمەئارام ئ ٢٤٥ ایتانیرەب  یاللەج شوانیب ٢١٩
 سیسو موختار راوش  ٢٧٢ ژێروۆن  یکۆچاب الحەس ٢٤٦ ندەنلیف  ناەپتانڵسو ڵفاز ٢٢١
 ونانی  یدەیس لییسما ٢٧٣ کیلژەب  یندەز دەمجەئ ٢٤٧ دانمارک ( لیکام دێس)یسادات ڵماەک ٢٢١
 کوردستان  نیقبەح باسەع ٢٧٤ ژێروۆن ماد  رمانەه ٢٤٨ کایمرەئ  ناەپ تەقیقەح هرانێم ٢٢٣
 کایمرەئ  یانیکورش ور ٢٧٥ ندەنلیف  پورۆڵاڵبدەع ایچ ٢٤٩ دیسو یسامیح نیدەجمەن ٢٢٤
 دیسو  دییفەح روانیس ٢٧٦ مانەڵئ  یرزەگود دیمشەج ٢٥١ کوردستان  ژادەن دەحمەئ نیمزەش ٢٢٥
 ژێروۆن  یحمودەم رانۆس ٢٧٧ ژێروۆن  ەرانزادۆگ میبرا ٢٥١ کوردستان  یموراد زیزەع النید ٢٢٦
 ژێروۆن  یبدەع ۆاکید ٢٧٨ ژێروۆن  ەییزگەر دەحمەئ ٢٥٢ دانمارک  یشەرەلەق نەسەح ٢٢٧
 مانەڵئ  عدەس مانەیپ ٢٧٩ ندەنلیف  یستانێنزار کو ٢٥٣ دیسو ( یتوشێب)یمیبراهیئ منێه ٢٢٨
 دیسو  یئاالن فتوح ٢٨١ الندیوزین  یدەیئاالن ق ٢٥٤ داەنەک  یوەخوسر ندەامیس ٢٢٩
 دیسو  یقادر رەعفەج ٢٨١ دانمارک  یفیرەش باسەع ٢٥٥ ژێروۆن  ەندەخشەب ونسی ٢٣١
 ژێروۆن  یفاراب  یفۆت ٢٨٢ مانەڵئ  هرئاراێم ەناز ٢٥٦ مانەڵئ  ستگارەر ۆڵاڵبدەع ٢٣١
 ژێروۆن  یقادر ڵسوەر ٢٨٣ مانەڵئ  دپورەمەئارام مح ٢٥٧ مانەڵئ  یلیسماعیئاالن ئ ٢٣٢
 ژێروۆن  ایپوو رەنوەئ ٢٨٤ ژێروۆن  یقشەن دەحمەئ ٢٥٨ ایتانیرەب  رەروەهرپێئارام م ٢٣٣
 دیسو  یهاشم یلەع ٢٨٥ ژێروۆن  ینۆژاپ دەسعەئ ٢٥٩ ندۆڵەه  یمیبراهیئ تەحمەر ٢٣٤
 دیسو ئاب  دیواح ٢٨٦ دیسو  یمەستۆر ەجیدەخ ٢٦١ ژێروۆن قادرپور  دوونەیرەف ٢٣٥
 ژێروۆن     ییتارا دەرحەس ٢٨٧ دیسو  ەمزادیکەح فورەغ ٢٦١ دیسو  انیبارەکاووس ج ٢٣٦
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 ژێروۆن  یمیرەک لیکام ٣١١ کوردستان  یوشارەه وایه ٣١١ کوردستان  ینیمەئ دەمەمح ڵسوەر ٢٨٨
 ایسترالۆئ  انیدەحمەئ ۆکار ٣١١ مانەڵئ  یدیواح الحەس ٣١٢ ژێروۆن ( ردالیم)یحامد موراد ٢٨٩
 شیئوتر  یبباسەسامان ع ٣١٢ کوردستان  بوارانێر بوارێر ٣١٣ ایتانیرەب  ەعوسمان داودزاد ٢٩١
 دیسو  ەقادرزاد المەس ٣١٣ مانەڵئ یدەسعەئ باحەس ٣١٤ ایتانیرەب  یدەحمەموختار ئ ٢٩١
 ەسن  ڵیسوەفواد ر ٣١٤ دیسو  یننستا حمانەر ٣١٥ نساەڕەف  ەنزادەسەح دەمەمح ٢٩٢
 کوردستان تاشان  مانێسل ٣١٥ دیسو  یناڵپا نەسەح ٣١٦ ندەنلیف  یمیبراهیئ نەسەح ٢٩٣
 ژێروۆن  پوریلەع رانۆگ ٣١٦ ژێروۆن  یمیلەس دەمەمح ٣١٧ سیسو  کەنم شۆخ وایه ٢٩٤
 مانەڵئ   یفاتح نیفشەئ ٣١٧  سیسو  یتەعمێن زیروەپ ٣١٨ سیسو  دپوورەمەمح حڵسا ٢٩٥
 کوردستان  یرێخ اڵفێس ٣١٨ دیسو ییبابا ستانێکو ٣١٩ ژێروۆن یندەمام شەئارگ ٢٩٦
 کوردستان یتەاڵژهۆر م    رانۆس ٢٩٧
 کوردستان یتەاڵژهۆر  یسرور قادر ٢٩٨
 باشور یایرۆک یرازق ۆڵاڵدیە ٢٩٩
 ندەنلیف (یچوپان خێش)ەزادڵسوەعوسمان ر ٣١١

 
 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ١٢: ڕێکەوتی  -  ەرمانانی خ٢١کەمپەینی : سەرچاوە
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 یەکگرتن رەمزی سەرکەوتنە

 
 

 
 راگەیەندراو

 
 
 
 کوردستان یکەڵخ یاگرۆڕو خ رەشۆکێت ینەاڵمۆک
 دانیهەش یرزەربەس ڵەیماەبن
 کراتۆمید یانرەشۆکێو ت ستانۆد نگران،یەال ندامان،ەئ
 
ـــادارن ک کیەال مـــووەه کەو ـــارۆئاگ ـــد یـــیلەگیدژ یم ـــیدوا ەل ،یئاخون ـــخ یکـــانەکۆزەن ڵەوەه نی ـــ داۆی ـــبرلەز ۆو ب  ەل دانێ

کـــورد،  یخوازیئـــازاد یالو کەڵێـــمۆک یدانەدارێســـەل ەڵگەو هاوکـــات ل تەاڵژهۆر ەل مـــانەکەلەگ ەیمـــافخوازان ەیوەناڵجـــوو
 ەکوردسـتان و ل یمـێرەه یخـاک ییاڵقـوو ەل کراتۆمـید یرانەشـۆکێت یگاکـانەبار رەسـ ەکـرد ەیکانۆو ترسن ەندانڕد یکێرشێه

 ەرشــێه وەئ یدواەدواب. کــرد دیهەشــ انیــکراتۆمید یــیرەبێر ینــدامانەو کــادر و ئ ەرگەشــمێپ ەل کەڵێــمۆک ەوەداخەئاکامــدا ب
 یوانیوپشـت" رانێـئ یکوردسـتان یکـانەزبیح یهاوکـار ینـدەناو"و  ینـەدەم یچاالکـان ینـدراوەیەراگ یئاکـام ەل وییەستیرۆریت
 ەوەڕێـکوردسـتان ب یتـەاڵژهۆر ەل ییرەرتاسـەس ەینێمـوەو ک ەوتوانەرکەسـ یکێمانگرتن ت،ەاڵژهۆر ەیکید یکانییەاسیس ەزێه

ــنەتەن ەچــوو ک ــارۆک ای ــه کــووەڵب یئاخونــد ییســتیرۆریت یم ــاوچ یرانێو چــاود رانێــئ یکانییەاســیس ەزێ  یگــاەڵمۆو ک ەکەن
ـــیم ەیوەناڵجـــوو یژووێـــم ەل ێینـــو یرخـــانەرچەو یکڵێکـــرد و خـــا مانڕرســـووەس یتووشـــ یتڵەوەودێـــن  یکیکراتۆمـــێد – یلل
 .ناێهیدەو مانداەکەلەگ
 
 ایـنەتەن تەاڵژهۆر یکانییەاسـیس ەنیەو ال زێـکوردسـتان و ه یکـەڵخ ێڕیشـگۆڕش ینەاڵمۆکـ ەینێوێـب ییکگرتـوویە یئاکام ەل
 یبــاتەخ ەل ێنــو یکێمیپــارادا کــووەڵدرا ب یئاخونــد یســتیرۆریت یمــارۆک یویــزڕدا ەیرەکەیــپ ەل ەکیــد یرەگیکــار یکــێبرەز

 .دانا شیرانێئ ینیۆسیزۆپۆو ئ کەڵخ رەسەل ینیرەب یکییەرەگیکار ەک ەئاراو ەکوردستاندا هات ەیخوازانیئازاد
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و  زبیــح ۆبـ مەبـوو، ه خیەبــا ڕو پـ نـگیگر یامەیــدوو پ یگـرەڵکوردسـتان ه یتــەاڵژهۆر یکـەڵخ ەیوتوانەرکەسـ یمـانگرتن
 ەیوەئ ۆبـوو، بـ یسـالمیئ یمارۆک ەرووب ەکەمانگرتن یمەکیە یامەیپ: یسالمیئ یمارۆک ۆب شیمەو ه کانیەکوردستان ەکخراوێر
 کەو ەشـــیمەو ه تێـــب ریقامگەکـــوردان ســـ یدێـــز ەل ەویـــتوانەین چکـــاتیه یســـالمیئ یمـــارۆک ەک تێندرێلمەبســـ ەمێـــرژ وەب

 نـــاوداەه ەل یشـــەکید یروون و ئاشـــکرا  یکێامەیـــپ ییەرەرانســـەس ەنمـــانگرت وەئ داەکـــات وەل رەه. ەنـــراویب کێـــرەرکیداگ
 وردسـتانک یکـەڵخ ەل مەاڵو نیباشـتر تـواننەبن، د ەوەکێپ رکاتەبن، ه کگرتوویە کانییەاسیس ەنیەال رکاتەه: گرتبووەڵه
و  کتـرەیەل ەوەونکبـوینز ،یهاوکـار یئاسـت ەک کـاتەد رکـدارەکوردسـتان ئ یتەاڵژهۆر یاسیس یتیەراەبێر شەمەئ. ەوەرگرنەو
 زێـه یسـتدانەد ەل ەیکەنجـامەئ ەک ننێب کێکترازانێو ل انڕداب ەب ییتاۆو ک ەوەنەبک نتریرەب ییکگرتوویە ناوێپ ەل باتەخ

 .ییەتیەەاڵمۆک یواڕو ب ۆییو مر ەییکخراوێر ،ۆییناوخ ەیو وز
 
ــرازانێو ل انڕدابــ یژۆر ەل ــرەتــا ئ ەوەکت ــانەاوازیج ەنیەال و سەک نیەالەو ل رۆراوجــۆج یوازێشــەب ۆم  یزۆســڵد یکــەڵو خ ک

 ەب ەناڵوەه مەئ سـتاێتـا ئ ەوەداخەب مەاڵب. مـوکراتێد ەیورەگ ڵەیمـاەبن ەیوەکگـرتنیە ۆب ەدراو رۆز یکڵێوەه ەوەکوردستان
 رۆراوجــۆج ینیۆســیو کم ەژنێــل ەیوێــچوارچ ەل مــوکراتێد یکــانەنیەال ڵەســا ن ێــپ ەل اتریــز. شــتوونەیگەن ۆوتــەئ یکێئاکــام

 ەبــوون و ب ریلگێناشــ ۆیهــەب ەوەداخەب یچــ ەک. مــوکراتێد یزبــیح ەیدووبــار ەیوەکگــرتنیە ۆبــ نەکەد گۆالیــو د ەوەبــوونۆک
 مـوکراتێد یزانۆسـڵد ستان،کورد یکەڵخ مەه. شتوونەیگەئاکام ن ەب کانەوەبوونۆک ینۆمارات ەوییەکەالو یرۆراوجۆج یانوویب

کوردســتان بــاش  یمــوکراتێد یزبــیو ح رانێــئ یکوردســتان یاتمــوکرێد یزبــیح ینــیەال ردووکەه ییتیەرکرداەســ شیمــەو ه
 ەل مـانیتیەواەتەن یبـاتەخ یسـتاێئ یرجەلـومەه ەب ەوەمـدانەاڵو و کـانەرانەیق ەل ربـوونەپێت ۆبـ ەگێـر اینەت ەئاگادارن ک

 ییەسـتیوێپ مەئ یخستنێو پشت گو ییەراست مەل ەوەنیدز ۆخ ۆیەب. ەموکراتێد یکانەزیر ەیوەکگرتنیەکوردستان ،  یتەاڵژهۆر
 یکـانەزیو ر کەڵـخ وێـن ەل یسـاردڵو د ییوایه ێب ینێستەب یدروست بوون ۆیه ەتێبەو د کاتەدوژمندا د یئاش ەئاو ب اینەت
 .شدایشۆڕش
 
 ییسـتیوێکوردستان و پ یکەڵخ یستیئاست داخواز و و ەل ەیوەئ ۆب ەرشانمانەس ییژووێو م یمانینشت یرکەئ داەخۆبارود مەل
 ڵەیمـاەبن یکجـاریەو  راێـخ ەیوەکگـرتنیە نـاوێپ ەل نەیبـد ەنیەالەمەه یکـڵێوەه نیبـەن نگەدێـب کانمـانەزێه ەیوەکردنۆک
 کەیەدوژمـن ب ەک یەیەراسـت وەئ یرەنێلمەسـ" حـدکا"و " حـدک" یکـانەبنک رەسـ ۆب رمانانەخ ی١٧ یرشێه. موکراتێد ەیورەگ

 ڵەیمـاەبن ینگرانـیەو ال رانەشـۆکێت نـدامان،ەئ کـووەو ەمێ، ئ ەوەشەیەنگۆس وەو ل کاتەد موکراتێد یتیەواوەت یرەیچاو س
ــید ەیورەگ ــاوخ ەل کراتۆم ــار ەو ب تاڵو ەیوەرەو د ۆن ــمۆک یهاوک ــیوەتەن یتیەســاەک کەڵێ ــ ەی ــەیمپەک ۆخەربەو س  ی٢١" ین
ـــەیەگەراد" رمانـــانەخ ـــانۆخ یوچـــانێب یشـــانۆکێت ەوەوتەکێـــر مەو ل نین ـــ م  ســـتەد کراتۆمـــید یرانەشـــۆکێت ەیوەکگرتنۆیەب
و  نیزانـەد اریرپرسـەب رمانانەخ ی٢١ ەکوردستان ل یتەاڵژهۆر یکەڵخ ییژووێم یامەیپ رەرامبەب ەل مانۆخ ەمێئ. نیەکەدێپ
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و  نــــدامانەو ئ ێڕشــــگۆڕش ینــــیەدوو ال رەه ەداوا ل دایەنــــدەوێپ وەل. نیگــــرەد ۆســــتەئ ەب ییەژووێــــم ەرکەئ وەئ یکێســــپەد
ــیەال ــاوخ ینگران ــاەبن ەوەرەو د ۆن ــید ڵەیم ــکەد کراتۆم ــدارەب ەب نەی ــان یش ــمپەک مەل ەچاالک ــتەارمی داەنەی ــ رمانەدی ــن ب  ۆب
 ەک نیکانەرزەربەسـ ڵەمـاەو بن دانیهەشـ یونـەخ ینانێهیدەو و رمانانەخ ی٢١ ەل مانەکەلەگ یژووێم یارڕیب یکردن ێجەبێج
 .ەکگرتنیەو  ییتیەو برا ییباەت
 
 ەیورەگ ڵەیمـاەو بن مـانەکەلەگ یستەردەب ەنەیخەد نەیمپەک یکار ەیژڕۆو پ ەرنامەب کداینز یکیەداهاتوو ەل ەباس یانیشا
 .تاڵو ەیروەو د ۆناوخ یالتیشکەو ت کراتۆمید
 
 کوردستان یاگرۆڕخ یکەڵخ ینەاڵمۆک ەل واڵس
 کوردستان یدانیهەش یپاک یانیگ ەل واڵس
 .کوردستان یکورد، بژ یبژ
 
  . کانەکراتۆمێد ەیوەکگرتنیە ۆب رمانانەخ ٢١ ینیمپەک یکانەنگاوەه ێوەرکەس
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 وتارێکی تایبەت کە رووی قسەی لە گەڵ الیەنگرانی یەکگرتنەوە و یەک ریزییە

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 میرۆ عەلیار. د

 
 یەکگرتن گرتوویی ولەسەر یەک

 
 ،ەوەمەبـک وونڕ ەچـوونۆب وەئ یکـێنیەال ەیوەئۆبـ! ییەاسـیس یکولتـوور کـووەڵب ،یەنـ یاسـیس داەوەناڵجوو وێنەل ەمێئ ەیشێک
ــاژ یکــورتەب  ەوەتۆهــات ەرمەگەب کــانییەتیەەاڵمۆکۆڕەت رەســەل ەژانڕۆوەئ ەک ەوەکگــرتنیەو  کگــرتنیە یپرســ ەب مەکەد ەئام
 .رباسەب
 

 نیزترەنـاح ەب کێسانەک او،یش یکێزمان ەب کەڵکەب یاسیس یاریشنێو پ ستداللیئ ەیوەنانێه یاتیجەل ەک نینیبەد ؛یەکەم
و  تەاسـیس ێنـرەد یشـیو ناو رەرامـبەب ینـیەال رەسـ ەنەکەد رشێـو ه گرنەد" ستێوەڵه" اتییبەدەو ئ ەوش نیتر نیریو ناش
 !!ەییکخراوڕێ یتەاسیو س چوونۆروبیب ەل یکۆداک
 
 قڵەمـوت یتـەقیقەح ەب ۆیخـ بـدا،ێکـورد ل یـیزڕیکیە ۆبـ ڵـیو د ێبـەه یاوازیـج ەب ەڕیبـاو نیرچـووکترەگەئ یاسـیس ۆڤیمر

ــازان ــاف تەاســیو س خــالقەئ یســتاۆمام یقــالب ەو ل ێن ــج یدا م ــ ەوەرکردنیاوازبی ــانەنیەال ۆب ــا و ل لێشــێپەکید یک  ەڵگەناک
چ  ەوەپاشـان، ئ. ێبـ یاسـیس یکۆڤێمر یاویش ەک ڕێبەردەد ۆیخ یستێوەڵو ه ێدوەد کێاتییبەدەزمان و ئ ەب ەیکەرەرامبەب
و  وێـجن ەب ییسـتیوێپ ۆیخـ یتەاسـیس یلماندنەسـ ۆو بـ ەشـۆخ ەفـاعیو د غیـبلەت ەوێشـ وەب ڵـید ەک یەاسیس یکەیەکخراوڕێ

 ؟ەیەه وەو ب مەب کردنیتیەسووکا
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و  یالواز ەل مۆخــ یو بــوون عتبــاریو ئ زێــه!بــم؟ەمــن ه بــوو،ەن سەک رەگەئ ەک یەداێــت یکێرەو هــون یچ شــاناز ەوەئ ئــاخر
 !م؟ەبک یدەب داەکید یکەڵخ یمانەن
 
و  رادیـئ ەمانکـاتەه ەو ل کـاەو ئاسـمان د رزەع ەب یزێڕێـب کگـرتن،یەو  یتـێکیە ۆب یزۆسڵد یوێنەکابرا ب ەک ەیەوەئ رەیس
 .ەکەرەگ ۆیخ یکولتوور شەهاوب یباتەو خ کگرتنیەو  نیوەککڕێ!ێگرەد یکەرەو دووب یواڵشووبڕپ ەل ەخنڕە
 
و  ەشــێو ک گــرنەد فــاهومەت یزاەف یکهــاتنێپ ەب شێپــ ەوانەکــرد وەئ. یەکنــاێپ کــردنیزێڕێو ب وێــجن ەکگــرتنبیەو  یتــێکیە

 .ەوەنەکەد ترڵکانقوویەکەرەدووب
 
و  ەملمـالن ەل کێشـەب ەب ەو کـراو ەاردیـد ەتۆرانبیابیـج ەب یتەحـورمێزبر والتـاو و ب یزمان" انەیب یئازاد" یوێنەبەوەداخەب
 ؟یەن یئازاد ەل رگرتنەخراپو یکەڵو ک شتنەیگێوتتەچ ەوەئ ایئا! یاسیس یتباەخ
 
ــازاد ەب یکێنــدەوێپ ەاویناشــ ەاردیــد وەئ  ەب کێــتەو خزم ەیەه ەوەیــیەوەتەو ن کیــموکراتێد یو کولتــوور نڕیربــەادڕرویب یئ
 کا؟ەکورد د ڵیوماێن ییباەت
 
موســمووم دا،  یاســیس یزاەف ەو ل کــاەد ســموومەکوردســتان م یاســیس یزاەو ف ێنێوێشــەد ەکەخۆد ەیەاردیــد وەئ ،ەوانەچێپــەب
 !کا؟ەقازان  د ێک. ەوەونەکەدوور د انۆیخ یاسیس یتەسالەر ەو ل ونەکەد شۆخەن یاسیس یرەشۆکێو ت تەاسیس
 
 نیرچـووکت رەسـەو ل یهاسانەب ێتوانەد ەوۆیەخ یراونیگێکرەب یگاڕێ ەل میژڕێ ەک ەندوەس ەیرەپ ەندەوەئ ەاویناش ەکار وەئ

 !بکا ومانێجنەڕەش یو تووش ێنێژڕپەڵکمانهێشت پ
 

 ەب...(  خوازانینــدەوەرژەب رســتان،ەپیکورس)کــانەزبیح وێــن یکــانەتاک کانداەـــ"نــتێکام"و  ســتێوەڵه مــووەه ەل ؛دووهەم
 .نێنرەداد یگشتەب کگرتنیە یسپۆو ک ەوەگرتنەکنیەو  یواڵشووبڕپ یرپرسەب
 
 نــاوێپەل ەوەکگــرتنیەو  کگــرتنیە ەڵگەل کــردنیتیەو دژا یەو پــا ەپــل ینانێســتهەدەو یمــاحەو ت یرســتەپیکورس ەک نێــیبنیدا
ـــدەوەرژەب ـــەش ین ـــتڕ ،یخس ـــ اس ـــڕێبگ ورەو د ێب ـــووەه رەگەم مەاڵب. ێ ـــخۆب ەوانەئ م ـــەرهەب انۆی ـــوونەن یم ـــوور یب  یکولت
 !ن؟ین کیموکراتێد
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 ەیەکەلەســەم ەیوەهاســانکردن س،ەک دنــەچ یتخوازەاڵســەو د یرســتەپیکورس ەب ەگــرنگ ەپرســ وەئ یســنووردارکردن ،یگشــتەب
ــانۆخۆب ــار ل ەل انەڕگ. م ــنەتاوانب ــانەتاک وێ ــارۆو ه بڵەتــەم ڵیســەئ ەدا ل ک ــاردید یکەرەســ یک  گــرتنەکنیەو  یکەرەدووبەی

 .داەالماند
 
ــ کــارنۆه ایــنەت یخســەش ینــدەوەرژەو ب تەاڵســەو د یکورســ یکــانەنەخاو رەگەئ ــو در هــاتنەکنێو پ ەوەگــرتنەکنیە ۆب  ەیژێ
تـر "چـاالک"و  متونـدترەاڵب ،ەسـتەدەب انیکێتەاڵسـەدەو ن ەیەه انیو کورسـ یەوپاەپل ەن ەک ەیسانەک وەئ ەیئ ،یواڵبشووڕپ
ـــانیکەرەو دووب یزڵۆئـــا ەل" کانەرســـتەپیکورس" ەل ـــجن ەب نەکەســـتدەد ەلەســـەم نیچـــووکتر رەســـەل شـــدارن،ەدا ب ەوەن و  وێ

 حیـوزەت یچـەب ،ەوەنەکەد سـموومەم ەزاکەو ف تەرخەس ەنێد کەیەنکبوویکنزێل رەه ەڵگەو ل والەو ب مالوەب کردنیتیەسووکا
 !ن؟ەکەد کگرتنیەو  فاهومەت یتیەدژا ێک یتەاڵسەو د یکورس ۆب ەسانەک وەئ ؟ەوەتێدرەد ماڵو و ێدرەد
 
 ەیچڕچــوار پــا رەه ەل ییو هاوکــار ینــدەبۆک یهــاتنەکنێو پ گــرتنەکنیە ،یکــەرەدووب ەیوەانڕبــەو ن ەحــاوانەن یکــارۆه

 ەیەوەرە،دوورخیرێتیو توتـال کیـموکراتێناد یسروشت ۆیهەب ەک ەیەندوەسەنەشەو گ تەقەس یەاسیس ەکولتوور وەتان ئکوردس
 شەهـاوب یبـاتەو خ ییکگرتـوویەو  یتێکیەو  یموکراسێد ەب یواڕب ،یەن یزمیو پلوورال یاوازیج یکردنڵبووەق یتییەرفەو ز
  . ێنێلمەناس تییەحەاڵو س تەاڵسەد یشکردنەو داب یەراەرکوزگەمەپاوانخواز و ت ،ەالواز
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 بەرێبەرایەتی حیزبی دێموکرات" ی خەرمانان٢١کەمپەینی "گەیاندنی داوانامەی 

 
 
 
 
 
 
 
 یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح یاسـیس یندەناو یردانەس رمانان،ەخ ی٢١ ینەیمپەک یو داخواز نگەد یاندنەیگ یستەبەم ەب
 یزبـیح یتـیەراەبێر ەیئاراسـت رمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک ەیکوردستان کرا و نـام یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەو د رانێئ
 .کرا موکراتید
 
 یزبـــیح یاســـیس ینـــدەناو یردانەســـ رمانـــانەخ ی٢١ ینـــەیمپەک یژێـــبەوت ،یقـــەح جیـــدمە 2338 - 33 - 31شـــەممە  یژۆر
 کێـپ ۆیو گفتگ دارید یوتنەکێحدکا چاوپ یاسیس یندەناو یندامانەئ ەل کێشەب ەڵگ ەکرد و ل رانێئ یکوردستان یموکراتێد
و  مـوکراتێد یزبـیح ۆییو خـنـا یکانەشـێک ەب ینـدەوێپ یکانیەگشـت ەپرسـ رەسـەل ۆبـاس و گفتگـ یراێـو داەدارید وەل. ناێه
 یگـرێج یفەرەشـ نەسـەح زێـرەب یگـاێر ەل رمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک ەینامیداخواز وان،ەئ یرەسەچار ۆب دانڵوەه یستیوێپ
 ەئاراسـت رانێـئ یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح یرێکـارگ ەیسـتەو د یاسـیس ینـدەناو ەب یاسـیس ینـدەناو یرپرسەو ب مەکیە
 یتـەاڵژهۆر ەکـورد ل ەیوەنۆاڵجـ یزیـکریە نـاوێپ ەل کڵێـوەه مـووەه ەل ۆیخـ ینـیزانێپ ینـیبرەد یراێو یفەرەش زێرەب. کرا

 .ئاکام بگات ەب موکراتێد ڵەیماەبن ەیوەخستن کیەرەسەو ۆب کیەمووالەه یکانڵەوەبوو ه واخوازیکوردستان، ه
 

 یقــەح دیــجەو م پــوورەرخەف میــرەک یشــدارەب ەب رمانــانەخ ی٢١ ینــەیمپەک یتیەراەنێنــو ەیســتەد ژۆر مــانەه ۆیرەویــدوان
ــ ــتەد یردانەس ــیس یرەف ــیح یاس ــوکراتێد یزب ــتان یم ــرد انیکوردس ــد وەل. ک ــو داەداری ــاس ل یراێ ــاالک ەب ــانەو ئامانج یچ  یک
 ڵەیمـــاەبن ەیوەکگـــرتنیە مەردەب یکانەشـــێداهـــاتوو و ک یکـــانەنەیمپەک یزمـــوونەئ هـــاەروەو ه رمانـــانەخ ی٢١ ینـــەیمپەک
 ەیورەگ ڵەیمـاەبن ەیدووبـار ەیوەکگـرتنیە ۆبـ مـوکراتێد یزبـیح ینـیەو دوو ال ینـەیمپەک یانکـڵەوەه واخوازرایه موکراتێد
ــوکراتێد ــام بگــات ەب م ــدنەیگ یســتەبەم ەب. ئاک ــانەداخواز یان ــەیمپەک یک ــانەخ ی٢١ ین ــامیداخواز رمان ــەیمپەک ەین  ی٢١ ین
 ناوبراو . حدک کرا یاسیس یرەفتەد یمنداەئ یمیرەک مالەک ەیکوردستان ئاراست یموکراتێد یزبیح یرەبێر ۆب رمانانەخ
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 .ەوەنەکوردستان بد یکەڵخ یوازەبانگ ەب ینێرەئ یمەاڵو کانەنیەال مووەخواست ه یوایه یکانڵەوەه ەل زگرتنێر یراێو
 
 :ەل نیتیبر موکراتێد یکانەنیەال ۆب رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک ەیداوانام یکانەداخواز نیارترید
 
 یرێو سـکرت یگشـت یپرسـراوێل یشـدارەب ەب ەلـووتک یکـێتەئەیو ه نەدانووسـتانکار بـد یتەئەیه یکانەوەبوونۆک ەب ەرەپ -١

 .ننێب کێپ داەوەکگرتنیە یوتەر رەسەب یرێو چاود بردنەوێرەب ۆب یگشت
و  زبیـــح یشـــەب ردووەه یرانەنێنـــو ەل ێبـــ یتـــیبر ەک تێنـــدرێبه کێـــپ شەهـــاوب ییرەســـەچار ۆڕیپســـپ لێژنەیەکـــی. ٢. ١

 .مانەکەزبیح ەەیکگرتنیە ەب داریندەوێپ یکانەییەکخراوێر ەپرس یکارناسان
ــتەبەم ەب -٢ ــنز یس ــوون کی ــینگەرهەف ەیوەب ــیکخراوێر ،ی ــدنڵو خو ەی ــتەه یقان ــانۆکێت یس ــاوب یش ــبک ســتەد شەه  ەب نەی
 .تەاڵژهۆر ەیوەرەو د ۆناوخ ەل یالتیشکەت ،یاسیس یشەهاوب ەیژۆپر یکردنێجەبێو ج بردنەوێرەب
 یکێپیسـیپر ەتێـو بب یتـیەواەتەن یکـێرکەئ ەتێبکـر کانـداەوەبوونۆروکۆو ک ەنۆب ەکردن ل یشدارەب شەهاوب یکێارڕیب ەب -٣
 .تێبخر کێر ۆییناوخ یگۆالید ۆب شەهاوب یناریو سم رۆو ک تاڵو ەیوەرەو د ۆناوخ ەل یالتیشکەت یگرتووێج
 کانمـانەییەوەتەن ییەنـدەوەرژەب ەک ێریـبگ نێخولقەشـێک ییایدیـم یکێدوانێل ەشنەچ رەه ەب شێپ شەهاوب یکێارڕیب ەب -٤

 .بکات انیز یتووش
 .ییتاۆک یئامانج ەب شتنەیگ ۆبن ب کراویارید ۆب ەماو کانەناغۆق داەوەکگرتنیە ییژیسترات یپالن ەل ێبدر ڵوەه -٥
 .ەوەننیبب داێت انۆیخ کانەنیەال مووەه ەک ێکبێپ ۆوتەئ ەیکگرتووخوازانیەو  ریگشتگ ییایدیم یکێشەک -٦
 
 ینــیەدوو ال یرەبێــر ەیئاراســت ۆیخــ یاریشــنێپ" یگاێرەخشــەن"داهــاتوودا  یژۆر نــدەچ ەیمــاو ەل رمانــانەخ ی٢١ ینــەیمپەک
 وەئ یانــدنەیگ نجــامەئەو ب ەوەکگــرتنیە ەیســۆپر یکردنــ راێــخ یرەدیــتەارمی ەنگــاوەه وەئ ەواخــوازیو ه کــاتەد مــوکراتێد

 .تێب ەیەسۆپر
 

 رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک
 

 یرەبەوێرەب ەیژنێل
 

33 - 33 - 2338 
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 ی خەرمانان٢١پێشوازی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە داخوازەکانی کەمپەینی 

 
 
 
 
 
 
 
. انـدەیراگ رمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک یکـانەداخواز ۆبـ ۆیخـ یوانیو پشت یشوازێپ کداەیەنام ەکوردستان ل یموکراتید یزبیح
دا  ەوەکگـرتنیە یپرس ۆحدکا ب یتەئەیه یرپرسەو ب یاسیس یرەفتەد یندامەئ یمیرەک مالەک زێرەب ۆیواژ ەب کداەیەنام ەل

حـدک  ەینـام یقەد. ەویربرەد موکراتێد یزبیح ەیوەکگرتنیە ەیسۆپر یکێسپەد ۆب نەیمپەک یکانڵەوەه ەل انۆیخ یوانیپشت
 :ەەیوەخوار ەیوێش ەب
 
 !رمانانەخ ی٢١ ینیمپەک یرانەشۆکێت ۆب
 ەانێڕشگۆڕش یکێواڵس
 

 ۆبـ کانتـانەزووەئار ەبـاس ل ەڵگەکوردسـتان ل یموکراتێد یزبیح ۆب ردراوتانێاسپڕ یانڕێیهاو یردانەسەل رەوبەمەل کەیەماو
 .شتەیگ ەمێئ ەب کداەیەنام ێیدووتو ەل کانتانەچوونۆب موکرات،ێد ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکخستنیەرەسەو
 
ــار مەئ ــئ ییەیداواک ــواز ەوێ ــ یداخ ــەڵو خ ەمێئ ــەو د ەشــیکوردستان یک ــووالەه ێب ــر ەب کیەم ــ ەوییەنگیگ ــاب ەنیوانڕب . ەکەتەب
دوو  رەه یکانەشــتنیدان یوتــڕە یســتاندنەو ۆبـوون بــ کێــکارۆه یکــانییەانکارۆڕحــدکا و گ ی١٦ ەینگرۆکــ ەوەداخەب نـدەرچەه
 یتیەرپرسـاەب ەب سـتەه ەب ەشیمەه کەکوردستان و یموکراتێد یزبیح سانید ش،ێپ ەچووەد یباش ەب مەد وەتا ئ ەک زبیح
 نجــامەئ ەب ۆبــ مانەییشــیمەه یســتێوەڵه ێــیپ ەب ەک نەیــکەو ئاگادارتــان د ەکــردو شەوێــئ یەیداوا مەئ ۆبــ ینگاندنەســەڵه
ــدنەیگ ــ مەئ یان ــانێب ەک ەپرس ــ یوارەنێشــو گوم ــەل یباش ــڕە رەس ــانەووداوڕ یوت ــاتوو ک ــت یتــەاڵژهڕۆ یو داه ــەد انکوردس  ێب

 .نەیکەد کتانییەرۆمخەو خ ڵوەه مووەه یریپشتگ
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 یمیرەک ڵماەک
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح یتەئەیه یرپرسەب
 موکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە یپرس ۆب

 
١٣٧٩ - ٨ - ٢٨ 

 
٢١١٨ - ١١ - ١٩ 
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-------------------------------------------------------- 

 
 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێشوازی لە هەوڵدان بۆ یەکگرتنەوە دەکات

 
 
 
 
 
 
 
 یگۆالیـد یتـەئەیه یرپرسـەب ،یقـادر فیـزەنەمەح زێـرەب ۆیواژ ەب کداێاندراوەیراگ ەل رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 کێسـپۆک چیو هـ ەاندووەیگیرا موکراتێد یزبیح ینیەدووال ەیوەکگرتنیە ۆب دانڵوەه ەل ۆیخ یشوازێپ ،ەوەکراوت واڵکا بحد
 :ەیەوەخوار ەیوێش ەب ەوەتەکراو واڵب ادایدێکوردستانم یتیسا ەل ەحدکا ک یاندراوەیراگ یقەد. تێنیناب ەوەکگرتنیە ۆب
 
 یرپرسـەب ،یمـیرەک ڵمـاەکـاک ک( ٢١١٨ - ١١ - ١٩) ەب رەرانـبەب یتاوەه ی١٣٩٧ یرەوەڵزەخ ی٢٨ یوتەکڕێ ەممەدووش یژۆر
 یوتـڕە یسـتاندنەو یکـارۆه داەتەبـاب وەل ،ەوەتەکـردوو واڵبـ یکێتەبـاب شـووێپ یانڕێیـهاو ەیوەکگـرتنیە یگۆالیـد یتەئەیه
  یکانییەانکارۆڕگ ۆب ەوەتەاوێڕگ رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە ەب تەبیتا یکانەشتنیدان
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 .موکراتێد یزبیح یمەه١٦ ەینگرۆک
 
ــدەوێپ وەل ــەد یســتیوێپ ەب داییەن ــردنڕ نیزان ــ کەیەوەوونک ــەڵخ ،یگشــت یاڕ ۆب ــووەکوردســتان و ه یک ــ ســتانۆد م  یگرانۆو ئ
 یدیـد رەب ەنەیبخ ۆیخ کەو ەنگیگر ەپرس وەئ ییاستڕو  نەیبد رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە
 .یگشت یاڕ
 
 ەل ەیەسـۆپر وەئ یانـدنەیئاکـام گ ەب ۆبـ رانێـئ یکوردسـتان یمـوکرتێد یزبـیح یـیرەبڕێ دا،ڵەسا ندەچ یشتنیدان یوتڕە ەل

 ەل زب،یـــح یمـــەه١٦ ەینگرۆکـــ یرەبەرەب ەل ەک ەیئاســـت وەئ ەنیشـــتەیگ تـــاەه کـــردەن ییتـــاۆک کیەالەقەو ت ڵوەه چیهـــ
ــتنیدان ــدایرمەف یکێش ــات؛ێپ وانەئ یال ەل ەک مان ــ که ــاند ەمێئ ــردنێل اوام ــەل ک ــام رەس ــانێوتوو یئاک ــا وەو ئ ژک  ەک ەیناڵخ
 یکــانەنگاوەه ەک ەوەکگــرتنیە ەیســۆپر ەیکیــد ینــاغۆق رەســەل ەوەئ یدوا ن،ەیبــد ییتــاۆک یارڕیــبــا ب ن،یاڕهــاو یرەســەل
بـوو کـاک  اریـد ،ەوەنیـدا انیـنێرەن یماڵو ەمێئ یکانییەداگرێپ ەیوانەچێپ ەوەداخەب. نەیبک ەقس کرد،ەد راترێخ ەیکەوتڕە
 ەنیەال ییهاوکـار ەیلەسـەم ۆبـ داەنگرۆکـ ەل مـوکراتێد یزبـیح. بـوون ەمێئـ ەینگرۆکـ یئاکام یوانەڕچاو یانڕێیو هاو ڵماەک
 ەیربۆز نیەال ەل زبیــح ییەیاســیس ەارڕیــب وەدا، ئ ەیرپرســانەو ب یاســیس یکێارڕیــکوردســتان ب یتــەاڵژهڕۆ یکانییەاســیس
 ۆبـ ەنگرۆکـ ەیارڕیـب وەئ یینێرەئ ییرەندانێشو ابردووشڕ ەیماو ەو ل کراێل یشوازێپ یرانێکوردستان و ئ یکانییەاسیس ەزێه
 یکێانیـو گ ەرچـاوەب رانێـکوردستان و ئ یکانییەاسیس ەزێئاست ه ەل یمیرەک ڵماەکاک ک یرەزەن ەیوانەچێپ کانییەانکارۆڕگ
 .یخشەب کانییەاسیس ەنیەال ییهاوکار ەب ێینو
 
 یخسـاندنڕەو  ەوەکگـرتنیە یپرسـ رەسـەل ەنگرۆکـ یـینێرەئ ینیوانڕو  ارڕیب رەسەکردن و ل ردانمانەس ەمێئ ش،ەگرنۆک یدوا
 یرەزەن ەل ەک انـدەیامانگڕو  انیرەزەرنەب ەخست مانەنگرۆک ەیوانگڕ کانییەاسیس ەنیەال وانێن ییهاوکار ۆب یاسیس یکێشەک
 نگـاوەه راتـرێخ داەکەسـۆپر یانـدنەیئاکـام گ ەب ەبـا ل نەیکەد ێتان لو داوا ییەن سپۆک ەوەکگرتنیە ۆب کێشت چیه ەوەمێئ
 .نڕیگەڵه
 
 یزبـیح ییگشـت یپرسـراوێل ،یجـریه فاەکـاک مسـت زەڕێـب ەل انیـداوا وان،ەئ یاسـیس یرەفـتەد داەتەباب وەئ ەیژێدر ەل رەه
ــوکراتێد ــ م ــرد ب ــدانەاڵو ۆک ــردنڕو  ەوەم ــز ەیوەوونک ــەل اتری ــانۆڕەگڵۆئا رەس ــ یک ــ ەنگرۆک ــا و ب انیانردەس ــیزەڕێبک  ەب انیش
 تــانەوەکگرتنیە ەیرادیــئ رەگەئ انــد؛ەیگیاڕ انەڵیــگەل ەیوەبــوونۆک ەلکــرد و  یانەیکەاریشــنێپ ەل یشــوازێپ ەوییەفــراوانڵد
ــەه ــێک ێب ــەل کەیەش ــ رەس ــاب ەیگڕێ ــووەو ه نینین ــتەباب م ــاێج کێ ــ یگ ــو د کردنەقس ــاو یدوا. ەگۆالی ــ وەل کەیەم  ەردانەس
ـــ ـــاییەوانەڕچاو ەیوانەچێپ ـــ ینک ـــەئەیه ەمێئ ـــتەرەرپەس ەب وانەئ یت ـــاک ک ییس ـــاەک ـــیرەک ڵم ـــ یم ـــرد یردانەس  یاو دو نیک
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 ەپرسـ یکردنۆڤەشـر ۆبـ ەسـتیوێکاتمـان پ شەیمێئـ انـد؛ەیگیاڕ یوونڕ ەب زبیح یمەه١٦ ەینگرۆک یکانەتەباب ەیوەباسکردن
 ەانـدوەیامانگڕ کانـداەتەئەیدووال و ه رەه یکانەشتنیدان یواوەت ەل مەو ه داەیەوەبوونۆک مەل مەه ەمێئ. کانمانیەالتیشکەت
 مەل تەبیتـا ەب ن،ینینـاب کێسـپۆک ەسـتانمانۆو د مـوکراتێد یرانەشـۆکێو ت مـانەکەلەگ یسـتیو ەئـاوا ک ینگیگر یکێپرس ۆب

و  یزڕیــکیەو  یتــیەکیە ەب مانیســتیوێپ بــن،ەد ەڕپێــت داێــت مــانەکەلەو گ مــانەکەتاڵو ەک داییەاســیس ەاریســتەه ەخۆبــارود
 ەیسـۆپر یکخسـتنەپ داەناسـک ەرجەلـومەه مەل ەتەبـاب وەئ ینینووس ەل یمیرەک ڵماەکاک ک یستەبەم نیواداریه. ییەهاوکار

 وەکــورد ل یکــانڕۆڵە مــووەه ەیســتانۆد ڵــیوەه رانێــئ یکوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح داییەنــدەوێپ وەل. ێبــەن ەوەکگــرتنیە
 .کاەد یرەیس ەوەخیەبا ەو ب ێنێنرخەد رزەب داەیەسۆپر
 
 رەگەئ ن،یبـەد وامەردەب ەانڕێیـهاو وەئ ەڵگەل یو هاوکـار شـتنەیئاکـام گ ەب تـاەه ەوەکگـرتنیە ەیسـۆپر تەسـبین ەب ەمێئ
 .بگرنەڵه نگاوەه ەوەکرد ەب دایەاستاڕ وەل شیوانەئ
 
 وتنەرکەس یوایه ەب
 
 یقادر فیزەدنەممەمح
 
 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یگۆالید یتەئەیه یرپرسەب
 
   ینییزا ی٢١١٨ ینوامبر٢٢ -   یتاوەه ی١٣٩٧ یزەرماوەس ی١
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حدکا بە شێوەی ی خەرمانان بۆ دەفتەری سیاسی حدک و ناوەندی سیاسی ٢١دەقی نامەی کەمپەینی 

 :خوارەوەیە
 
 
 
 
 
 
 
 زانێرەب
 !رانێئ یکوردستان یکراتۆمید یزبیح ییاسیس یندەکوردستان و ناو یکراتۆمید یزبیح ییاسیس یرەفتەد
 واڵو س زڕێ یاێڕو
 
ــاو ەل ــدەچ ەیم ــردووداڕ یژڕۆ ن ــام ەو ل اب ــەیمپەک یشــاند یردانەســ یئاک ــانەخ ی٢١ ین ــ رمان ــنک ۆب  رەه ییتیەرکرداەســ ەیب

 کرات،ۆمـید ەیورەگ ڵەیمـاەبن ەیوەکخسـتنیەرەسەو ەڕم ەل نەیمـپەک یکانەاریشـنێو پ یداواکـار یکردنـ شەشکێتان و پدووال
 .بوون خشەب وایه یگشت ەب ەک نیبوو ەوێئ ۆیوخەاستڕو نا ۆوخەراست یماڵو و ستێوەڵه یتیەشا
 
 یقـادر فیـزەنەمەکاک ح زێرەب ەیوەونکردنوڕو  رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک ۆب یمیرەک ڵماەکاک ک زێرەب ەینام ەل کەو رەه
 کیەرەســەو ۆبــ زبیــح یزانۆســڵد یکــانڵەوەه ەڵگ ەل ینــدەوێپ ەل انیســتێوەڵو ه یمــیرەک ڵمــاەکــاک ک ەیکەنــام رەســ ەل

 انــداۆیخ ەل ەوەئ ەییو ئامــاد ســتنەروەد کراتۆمــید یزبــیح یشــەب ردووەه ت،ێــوەکەردەد مــانەکەزبیح یکــانەزیر ەیوەخســتن
 ۆبـــ یددیـــج یرەمـــپەل کـــانەنیەال ەل چکـــامیه ەوەکـــردەو ب نـــنەیەئاکـــام بگ ەب زبیـــح ەیوەکگـــرتنیە یوتـــڕە ەک ننیـــبەد
 یمەهەشــانزد ەینگرۆکــ ەرلەب کراتۆمــید یزبــیح ینــیەال ردووەه. ننینــاب یشــتنەیگ ئاکــامەو ب کــانەژێوتوو ەیوەکردنێســتپەد
 ەل رمانــانەخ ی٢١ ینــەیمپەک یشــاند یکــانۆگفتوگ ەو ل وتــوونەککێر ڵخــا ١٤ رەســ ەل رانێــئ یکوردســتان یکراتۆمــید یزبــیح
ــیح مەه ن،یەردووالەه کەت ــید یزب ــتان و ه یکراتۆم ــەکوردس ــیح شیم ــید یزب ــتان یکراتۆم ــئ یکوردس ــاد رانێ ــخ ەییئام  انۆی
 ەب رمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک. زبیـح ەیوەکگـرتنیە یاندنەینجام گەئ ەو ب ەوتنەکێر وەئ یکردن ێجەبێو ج ۆواژ ۆب ڕیربەد

 ی١٦ ەینگرۆکـ یدوا یکـانۆڕەوگڵئا یچـاو گرتنـ رەب ەو ل ەبـوون کۆکـ یرەسـەل نیەال ردووەه ەک ەیناڵخـا وەبکـردن  ەئاماژ
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 یکـەڵخ یامەیـو پ یو داخـواز مـانەکەزبیح ینـیەدوو ال وانێن یستاێئ یشەک هاەروەو ه رانێئ یکوردستان یکراتۆمید یزبیح
 نجــامەئ ەکــردن و ب اریــدەماو ۆبــ یشــیاریشنێپ یکــێالنو پ کەیە، نــامرمانانــداەخ ی٢١ ییرەرانســەس یمــانگرتن ەکــورد ل

. کـرد یرانـێئ یکوردستان یکراتۆمید یزبیکوردستان و ح یکراتۆمید یزبیح ەیئاراست زبیح ەیوەکگرتنیە ەیسۆپر یاندنەیگ
 یەوەکگــرتنیە یوتــەر یراتــرێخ یبــوون ێجــەبێج ۆبــ کەیەســتەرەک ەتێــبب ەیەکارناســان ییەاریشــنێپ ەپــالن مەئ ەیئــاوات وەب
 .مانەکەزبیح
 
 هـاەروەه ،یقـادر فیـزەنەمەو کـاک ح یمـیرەک ڵمـاەکـاک ک زانێـرەب ەیو نووسـراو ەنـام یکۆرەوێـن یرچـاوگرتنەبەلەب ەمێئ
 ەیســـۆپر یانـــدنەیگ نجـــامەئەب یکـــانۆگفتگ نەیکەدێـــکوردســـتان، داواتـــان ل یتـــەاڵژهۆر یبـــاتەخ ەیینـــووکەه ییســـتیوێپ
 ەب ەوەرمانــانەخ ی٢١ ینـەیمپەک نیەال ەل نیەالێبــ یکەیەسـتەد تێبـدر ەگێــڕو  ەوەتێبکـر ێپـ ســتەد ێنوەرلەسـ ەوەکگـرتنیە
 ینــدامەئ موومــانەه ەمێئــ گومــانێب. بــن تــانەکەوەبوونۆک یشــدارەب ەکەســڕۆپ یشــێپەچوون ەڕم ەکــردن ل یهاوکــار یســتەبەم
و  ڵوەه ەویەەنگۆســ وەل. نیــ(کوردســتان یکراتۆمــید یزبــیو ح رانێــئ یکوردســتان یکراتۆمــید یزبــیح) کراتۆمــید یزبــیح
 ســتمانەبەم نیتریکەرەســ گومــانێب. ەکراتۆمــید ەیورەگ ڵەیمــاەبن وێــن ،ۆیینــاوخ یکێرەســەچار ەیوەنیــزۆد ەمێئــ یاریشــنێپ

 یرەبڕێـ کەو تێـبتوان ەک یرەبەوێـرەب یکینـامیروون و د ۆیئاسـ نەچـاالک و خـاو کگرتوو،یە یکێزبیح ۆب ەکەیەبناغ یدانان
 تێـب یراست ەیوەئ. تێڕێبگ ورەکوردستان د یتەاڵژهۆر یرەرانسەس ەکورد ل ەیوەتەن ەیخوازانیزگارڕ ەیوەنۆاڵج ەینیقەاستڕ
 انیـ، نووسسـازدانەو چار نـگیگر ەیدوو بـژارد مەردەب ەل داەیکەشـەدووک ب رەه ەل کراتۆمـید یزبـیح ییتیەرکرداەسـ ستاێئ
 ەیزێپـار ەبنەد ردستانکو یکەڵو خ زبیح یندامانەئ ەیکگرتووخوازانیە یلیێتانسۆو پ ەوز ەل رگرتنەو کەڵک ەب ەک ەیوەئ
 یکییەشـاناز انۆیـخ ۆکوردسـتان و بـ یتەاڵژهۆر یرەماوەو ج کراتۆمید یزبیح یندامانەئ مووەه ییو تاک یگشت ییندەوەرژەب
 ەب ەک ەیوەئ انیـ ن،ەکەد مارۆت مانەکەوەتەن ۆب بارترەل یتەرفەد یقاندنڵو خو کانەشێک یرەسەچار ەب تەبارەس ییژووێم

ــتگو ــتن ێپش ــت و پیو مەئ یخس ــۆس ــکۆیەهــ رەه ەب ەلیێتانس ــیگر یکێاری، پرس ــیس ینگ ــەو ئ یاس  انۆیــخ یووڕوەرەب یخالق
 .تێئاسان ناب ەیوەدان ماڵو گومانێب ەک ەوەنەکەد
 

 یوەکوردســتان و شــ یاڵئــا یکردنــەڵه یژڕۆکوردســتان،  ەیرگەشــمێپ یژڕۆ یــیریپ وەرەب مــانەکەزبیح تــریکێژڕۆ نــدەچ یدوا
 خیەبـا وەئ مـووەه. تێـچەد دایەڵ یوەش یساتەکار یادڵیقاسملوو و سا رۆدکت تمانەمیبل یرەبڕێ یکبوونیداەل یوەش - دایەڵ

 یمـارۆک ەک مـانەکەزبیح یبـوون ەیفەلسـەف ەل کێشـەب ەتەو بـوون کراتنۆمید یزبیح ییبوون و قورسا یمەرهەب ەو رووداوان
  ییکگرتوویە ەب ەهاتوو ەوەئ یکات. ەییوەتەن یهاەنرخ و ب ەتەبوون ۆمرەئ ەمانە، ئەزراوەدام ستەد رەس ەل یکوردستان

 .نیابگرڕ رزەب دانمانیهەش یادیدروشم  ەب رەه کەکردار و ن ەو ب نیبگر ەو نرخان هاەب وەل زڕێ
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 ەب نیوانەڕچـاو وابـووەک ننینـاب داەکەسـڕۆپ یانـدنەیگ نجـامەئ ەب مەردەبەل ۆوتـەئ یکێو گرفت ەشێدووک ال ک رەه ەک مادام
 .نەبک وایه ێب شیکورد شاد و دوژمنان یزانۆسڵد ڵیو د نەبک کانتانداەنەڵێو ب ەقس رەب ەکردار ب یرگەکات ب نیزووتر

 ەوەسپاسەب
 

 ٢١١٨ دێسەمبەرێی ١: ڕێکەوتی  -  رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەکماڵپەڕی : سەرچاوە
   

-------------------------------------------------------- 
 

 
 ی خەرمانان بۆ دەستپێکی گفتگۆکانی دووالیەنی دێموکرات٢١ینی داوای کەمپە

 
 
 
 
 
 
ــەیمپەک ــان،ەخ ی٢١ ین ــداەیەنام ەل رمان ــ ک ــتەد ۆب ــیس یرەف ــیح یاس ــوکراتێد یزب ــتان و ناو یم ــدەکوردس ــیس ین ــیح یاس  یزب
 ەل یـــیراێو خ زبیـــح ەیوەکگـــرتنیە یکـــانۆگفتگ ێینوەرلەســـ ەیوەکردنێســـتپەد یاریـــخواز ران،ێـــئ یکوردســـتان یمـــوکراتید
 .ەموکراتێد یزبیح ەیوەکگرتنیە ەیسۆپر ینانێهیدەو
 

ـــ کـــداەیەنام لە 2338 - 32 - 3رۆژی  ـــدەناو ۆب ـــتەحـــدکا و د یاســـیس ین ـــەمپەحـــدک، ک یاســـیس یرەف ـــانەخ ی٢١ ین  رمان
ــاوگرتنەبەلەب" ــام یکۆرەوێــن یرچ ــرەب ەیو نووســراو ەن ــاەکــاک ک زانێ ــاک ح یمــیرەک ڵم ــادر فیــزەنەمەو ک  هــاەروەه ،یق
 نجـامەئەب یکـانۆگفتگ ەیوەئ ۆکـرد بـ مـوکراتێد یکـانەنیەال ەل یکوردسـتان، داوا یتەاڵژهۆر یباتەخ ەیینووکەه ییستیوێپ
 ی٢١ ینـەیمپەک نیەال ەل نیەالێبـ یکەیەسـتەد تێبـدر ەگڕێـو  ەوەتێبکر ێپ ستەد ێنوەرلەس ەوەکگرتنیە ەیسۆپر یاندنەیگ
 ."بن تانەکەوەبوونۆک یشدارەب ەکەسڕۆپ یشێپەچوون ەڕم ەکردن ل یهاوکار یستەبەم ەب ەوەرمانانەخ
 

 ٢١١٨ ی دێسەمبەری٣: ڕێکەوتی  -  رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەکماڵپەڕی : سەرچاوە
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 !بیروڕای سەعید بەگزادە لە سەر یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان

 
 

 
 
 
 
 کانەشـێک مانەه کەیەماو، پاش و ەکردوەن رەسەچار انیکانۆییەوخێن ەشێک اینەتەن کان،ەکدابرانێو ل نشعابیئ یرۆز یشەب
 کیـجؤرەب ەبوونان تەل مەئ ەبگر ،ەکخراوێر وەئ یواڵب ۆیه ەتۆب شەکید ەیندەوەو ئ ،ەوەتەداوەڵه انیرەس ەکید یرۆج ەب

 ەکـام ل چیهـ ڵپـا ەمەبـخ ،یرۆز یشـەب انیـ ا،یـنەت ەبو تـاوان  تـاەخ ەیوەئ ێبـ. شەکەوەبزوتن یو الواز یکز ۆیه ەبوون
 ەشــێک ۆیهــ ەب یکــورد یکــانەزێه یبــوون تەل دامەتەنــاعەق وە، ل(یــیەمــن ن یســتەبەم ەرێــل ەک)کانەانکــدابرێل یکانەشــەب
 ەوەوالشــەو، ل کــانیەردەو ف یچــوک و کــات ەســتیو و ینــدەوەرژەب ەیوەنــدنێخو نەاڵک ۆبــ ەوەتێــرەگەد اتریــز کــان،ۆییەوخێن
 نینــدەچ مــداۆخ یزبــیو ح یاســیس یانیــژ ەل. یگشــت یو، قــازانج ەوەناڵجــو یژۆو دوار بــاتەخ ینــەمید ەدوور یگرتنــ مەکەب
 دا،ەرووداوان وەئ مـووەه ەل. باتەهاوخ ەیکید یکانەزبیح ەل مەو ه ەوید مداۆخ ەیکەزبیح ەل مەه کدابرانم،ێو ل نشعابیئ
چ  ،ەکـردو سـکەرتەب کـانەنیمەک ەب داەکەزبیح ەد انیباتەخ یدانەیو م ەبوو ێپ انیتەاڵسەد ەیوانەچ ئ ،ەشێک یکانەنیەال
 ێجـەب یدوا انیـ ران،یـب ایـج یرانـدنەرپەپـاش د ەک ەوابوو انێیپ ،ەکردوەن ڵقبو انەینیرۆز ەیرنامەو ب تەاڵسەد ەیوانەئ
 رەســەژان ێو بــ ەشــێک ێبــ یکــێزبیو، ح ەوەناڵوجــ یدانەیــم  یکەرەســ یزیــه ەببــن تــوانن،ە، دتەاڵســەدەب ینــیەال یشــتنێه
، کـانییەردەف ەسـتیو و ازیـن رکـاتەه. ید ەتۆناهـات ەرۆجـ مە، بسـتایئ تـاەه مەکیالنـ ەروانـگ مەئ .نەکەدروسـت د انۆیخۆب
 یدژ ەببـن تـواننەهاسـان د رۆز شەهـاوب یکـار کەیەهاورا پاش مـاو یکەیەستەد ،ێبەد ڵزا داۆو ک یگشت یندەوەرژەب رەسەب
دووپـات  داەونـانبو شەداب وەئ یرۆز یشـەب ەل ەوەداخەب شەوەئ. ەوەبکـاتێپ سـتەد رخانەو چ ەبازن مانەه سانیکتر و دیە
و  یکـریف ەبـوارەرا چ ل رویـب یاوازیـج. مێربـاوەد ەکیـد یکانەشـەب ەیوەئ ێبـ سـتدا،ەداڵبا یکانەشـەب ەل تەبیتاەب. ەوەتۆب
گومـان  ێو بـ ەبـوو ەشیمەه ،ییەن ۆنام یکێشت دا،یزبیح ەیداریو ئ ەییکخراوێر یرکەو ئ شانۆکێکارو ت ەو چ ل کاندایەاسیس
ــەد یشــەژێردرەه ــ. ێب ــ وەئ ۆیەب ــتاۆک ەشــانێو ک یملمالن ــنا انیی ــب وەئ. ای ــپ ســتاێئ تــاەه ەیکۆری ــراو وەرەی  ەک ەیەوەئ ،ەک
 ەل سـتەو د ێڵـیب ێـیجەب ێبـەد انیـ ،یـیەچـار ن مـا،ەن تڵەو جـو شـانێک سەفەن یتانەرەد چیه ەک شدایاسیس یکێانیرەجەد
ــاتەخ ــرەڵه ب ــ ،یبگ ــەد انی ــاێر ێب ــج یگ ــد تۆخــۆب اوازی ــاتەو، خ ەوییەزۆب ــج ەب تۆخــ یب ــدر ای ــد ەژێ  یشــەب شەوەئ. ەیب
 ەنیـرۆز یکراسـۆمێد یرکەد یرۆج ،شەهاوب یکار ەنادروست ل یرکەو د زمیکانیمو،  تەقەس یکلتور ۆب ەوەتێرەگەد یرۆزەرەه
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 ەوەمالشـەل ،ێبـدرێپ انۆیـخ یگـاێو ج ینگـیگر کـان،اڵو با یگشت یەندەوەرژەب رەگەئ. کتریە ،ڵیو قبو مولەحەوت ەنیمەو ک
ــان ەشــێک مەئ ــخ ەیراد ەل تــرەورەگ ەکچک ــ، نێکــرەن راوردەب انۆی ــان ئ ێب ــوخێن ەباســ مەگوم ــەک ،ەانۆیی ــد یم ــاێو ر ننێ  یگ
 .نەکەد موارترەه ەوەحاوان ەوەکەیەب
 
 یکـێتەللیم یزێـه زانمەد یانیز ەب رۆز ەوەوالشەل ،ێبەه یتدارەاڵسەد یکێزبیح ەتاقان ەک میبژ کداێتاڵو ەل مەناک زووەئار
 ەل ،ەوەتێنێخـوەن سەک یتـەخ سەک کیەال ەل ەک ،ێب واڵو ب ەپارچ ەپارچ ەندەوەکورد، ئ ەیمێئ کەو یشتوەیگەماف ن ەب
 . ێادکردبی ەل انیدوژمن کتر،یە ەڵگەد تەقابەر رەبەل شەکید یکیەال
 
 نکاەزبیح ەیوەمبوونەک یتانەرەد شۆیەب. ەکز رۆز رمان،ۆز یال ەل کتر،یە یمولەحەو ت ەوەحاوان ەوەکەیەب یریب ەوەداخەب

 رۆز شەوەئ ەڵگەد. یـیەن ،هاسـانێیەپ یتەاڵسـەد سـتایئ ەیسـلەن مەئ یرۆز یکێشـەب ۆبـ مەکی، النـبوونمـان کەیەب لەکێو ت
  یتـەاڵژهۆر یژۆدوار ۆبـ ک،یـنز کێـل رۆز یاسـیس ەیرنـامەب ەب ،ەڵەمۆکـ نـدەو چ کراتۆمێدوو د ەک دامەتەناعەوقەد ەژێمەل

 ،ەوەنێینگیپـرەد کتـریە ینـاو ەل ەک ەیوەئ رەه. ێبـ انبـاریز شیـرۆز ێوانتـەد کـووەڵب ،یـیەن یقـازانج ایـنەتەکوردستان، ن
ــا ــوەئ. ەکتــریە یکردنــەن حومــولەو ت ڵقبــو یمان و  تەاڵســەد یرەگەئەد! یتــاڵو ەو دور یتەاڵســەد ێبــ یرزەع رەســەل شی

 .ەوەتێوەبک ێل انیداریترسەو م ەورەگ یساتەکار تواننەد ەوانەرکردنیب مەئ ماندا،ۆخ یتاڵو ەبوون ل ێجەشتین
 
 کانمانیەگشـت یەنـدەوەرژەو، ب ەوەنینێبخشـ کانداییەسـەک ەسـتیو و ازیـن ەب کێچاو ەمومانەه رەسەل ەیوەئ ەڵگەد ش،ۆیەب 

 ،یـیەن کـداێزبیحەو د کیە ینـاەپ ەل کترمـانیە یمـولەحەو ت تەو تـاق تیەرفەز ستایئ شیرەگەئ ن،ینیبب نگتریباشتر و گر
 ەل مـانەبوون کیـنز کێو ل یهاوکار یگاێر ێکرەد ەیندەوەئ ێبەد ن،ەیبک زێهەب اندامۆخەد ەزێه وەئ ەستیوێدروست و پ ەک
ــریە ــبک شۆخــ کت ــانەه. نەی ــەد موم ــامەه نیزان ــکەخ وەرک ــو ه ل ــراوەپەد سەکەب سەو ک ەیەه ۆیخــ یزێ ــاخر زی  مەاڵب. ێن
 ڵقبـو یکـدیەو  کـردنەکترنەی ەڵگەد  یهاوکـار ۆنـاتوانن پاسـاو بـن بـ ،ەچوکان ەباس مەو ناو و ئ ەییکخراوێر یندەوەرژەب
 .کردنەن
 
 یبـ مـانۆخ یقـازانجەب نیبتـوان تەاڵژهۆر یکـورد کەو ەک شێپـ ەتێـب داەنـاوچ ەل شیکـێروداو رەه ستامان،یئ یتیەراەش ەب
. مـانەکەتەللیم ینـدەوەرژەب ۆبـ ەکەرجەو م لەه ەیوەسـتنۆق ەل ەرترۆز کجاریە یدانۆریفەو ب ستدانەدەل یرەگەئ ،ەوەنیزۆق

 .بکا ێل مانەوەنیپرسێل یتۆیەخ یماف مانەکەلکەو، خ نەیمێئ یکەرەس یتاوانبار شداەالوحەراست د
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 ك یه وه كردنه ڕوون  كورته

 
 
 
 
 
 
 
 

 (انک ی دێموکڕاته وه کگرتنه پێناو یه ت به داوای دڵسۆزان بۆ رۆڵ گێڕان له باره سه) 

 
 ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه

 
 ێنـدێه رجـارۆز دا یـیدوا ڵیش سـا شـه ن ێپ  له یت بهیتا و به رانێئ یكوردستان یاتڕموكێد یزبیح یبوون ت له یدوا یناڵسا  له
ـــ كه ـــڵد یس ـــالێب) زۆس ـــ ن هی ـــدامان ئه له انی ـــیدوو ح ین ـــوكێد یزب ـــه( اتڕم ـــه وو،ڕو ره ب ـــه ته  ب ـــفون  ل ـــه انی ـــاڕێ  ل ـــ یگ   هۆڕت
 ی نـده وه ئه ێموو جـار هـه. زبیـح ك هی  به  وه ببنه اتڕموكێد یزبیم دوو ح بده ڵو هه  كردووم كه ێل انیداوا   وه كانه هییت هیاڵ مهۆك

 ی ربـهۆز  كـردوون و لـه ڵ گـه م له قسـه( فون لـه ته  بـه انیـ ووڕو ره بـه) ۆوخ اسـتهڕ  كـه  وه تـه داوه م سـتانهۆو د ئـه یماڵ وه  گونجاوه
  هۆڕتـ  لـه كێـازیر ن هـه  بـه  دا كـه سـانه و كه ئه یماڵ وه  له ماڵ به.  گرتوه انێیج كانم قسه  كه  ست كردوه وام هه دا شیكان ته هڵحا
 .بژارد دهڵ هه مینگ دهێب ینووس ده انیشت دا كان هییت هیاڵ مهۆك
 

 سـتانۆد یـی وره گـه ڵو د ڵیهـاود  لـه كێلۆپ شهو   وه كردمه انیر سه به یكورد یایمیكاد و ئه  هۆیك ۆیزانك  كه  انهییم دوا ئه تا هه
س و  كـه انیـ ده  بـه تمیـد - كان هیـ یت هیاڵ مهۆک هۆڕت وێن  چمه ده م ركهۆز  كه -  وه ندمنهێخو مۆخۆب ی نده وه ر ئه هه. كردمێت یووڕ
  بـه كجار هیـنـد  رچه هه  كردم كه یاچارن  مه ئه.  من كردوه  له انی هیو داوا ئه  وه هییزۆسڵد یووڕ له انیشیواو ته به  كینز ی ربهۆز

 .م ئاگادار بكه  كه له سه مه یت هییواقع له  زانهۆسڵو د ئه ێب شییكورت
 

ــ وه ئــه اریپرســ ــزارو هه  كــه كێــداخــوا من  كــه  هی ــ ێبوختــان و ب ك هی ــرا بهڕێ» ی شــهێك یر ســه چاره ڵیو ر هــه ســه له میزڕێ  ییت هی
 یشـێپ كێـویون ڵسـا  بـه كیـزین  كـه كێـمن انیـدا،  نـه مۆڵكـ  كه له سـه مه یر سـه ارهچ به شـتنی كـرد و تـا گـه ڵقبوو «ێڕرشگۆش
 یكــورد ی وه بزووتنــه یكــان زهڕی ییواڵوب رش پــه  ر بــه رامبــه به ێكــر گــرت، ده رانمێــئ یانكوردســت یاتڕمــوكێد یزبــیح یتبوون لــه
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 ێبـ رێكـو  و چـاوه ئـه مڵێ من ده بم؟ ئه ت فاوه ته ێرد و بمسا خه كان اتهڕموكێد یزڕی یترازان ك هیر به له یت بهیتا و به تاڵ رههۆخ
 ینیۆسـیزۆپۆئ یزكـانێه ییواڵوب رش پـه  لـه یز حـه  كـه ێقار ب قارشه شه  هڵو د و ئه  هیناڵ هه كان اتهڕموكێد ییكگرتوو هی  به  كه

 . تهاڵ رههۆخ یكورد
 
 ییت هیـرا بهڕێ ینـدام ئه ی وه لـه  جگـه  كـه مڵـێ ده  نـده وه ر ئه هه ستاێئ  ارهیم پرس ئه یماڵ وه ۆب ؟ هیدا ێكو  له  كه روگرفتهیگ ید ئه
و  بتـوانم لـه  كه مین دا كێت هییوقع مه  له كان اتهڕموكێد  له چكامیه  یله ال شیك هییسپ شڕیك  وه م،ین كان اتهڕموكێد  له چكامیه
ر  بـن و هـه یازڕ مێلـ  هیـ وه وونكردنهڕ  م كورته به ێران جار روه و سه زانۆسڵد  هی وه و تكام ئه وایه. مێڕبگ كڕۆڵێ دا هییند وهێپ

و   وه مـه ورد بكه  كه م باسـه ئامـاده  وه كرده ت هڕ یمن ی م قسانه ئه یسم هڕ به كان اتهڕموكێد  له ك هیر هه انیر دووك  هه شیكێكات
 «م رباز بكه ده  هییت هڵجا و خه له مۆخ» ین كورد گوته

 
  حسن زاده  عبدالله

 
(٢١١٩ - ٣ - ٢٥) ١٣٩٨ - ١ - ٥ 

 
 دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 

 
 "دیالۆگ لە پێناو یەکخستنەوەی ماڵی دیمۆکرات"بەرێوەچوونی کۆنفرانسی 

 
 
 
 
 
 
ــۆک ــد" ینفرانس ــاوێپ ەل گۆالی ــتنیە ن ــا ەیوەکخس ــید ڵیم ــدارەب ەب کراتۆم ــا یش ــان و ئ ەل کەیەرژم ــدامانەچاالک ــیح ین  یزب
 یکـانیەتیەراەبێر ەل ردانەسـ ۆبـ رەنێنـو کەو سەک ێسـ داەنفرانسۆک وەل. چوو ەوێرەب دێسو یتاڵو یلمۆکهۆست ەل موکراتێد
  یزبیح یتیەراەبێر ەب ەیئاراست کەیەو راسپارد یکران و داواکار یارید نفرانسۆک یامەیپ یاندنەیو گ موکراتێد یزبیح
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 . کرا زبیح ینگرانیەو ال ندامانەو ئ رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیکوردستان و ح یراتموکێد
 
 یختەتیپـا یلمۆکهۆسـت یشـار  ەل" کراتۆمـید ڵیما ەیوەکخستنیە ناوێپ ەل گۆالید" کۆنفرانسی 2336 - 4 - 9شەممە  یژۆر

کــورد و  یدانیهەشــ یادیــ ۆبــ ینگـەد ێبــ کەەیقیقــەو د بیــقەر ەیئ یتــیەواەتەن یسـروود ەب نفرانسۆکــ. چــوو ەوێــرەب دێسـو
دوو  ەل چــووەوێرەب ینســتان وانیــرەو م یتانڵســو ەســتوورەم زانێــرەب نیەالەل ەک ەنفرانســۆک وەئ. کــردێپ یســتەکوردســتان د

 یکـانەنجامەو ئ یو کـار و چـاالک کـانۆیەه ەڕمەل یکێرتۆراپـ ەکـورت یقـەح دیـجەم تاەرەسـ. داەژێـدر ۆیخـ یکانەکار لێپان
 . کرد شەشکێپ رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەک ینکایەچاالک

 
 رۆدکتـ زانێـرەب ەل کیەرەچوو ه ەوێرەب" ەوەکگرتنیە یستیوێو پ کترازانێل یسارناسەخ: "یناو رێژەل ەک مداەکیە یلێپان ەل

 یکـانەروانگ ەل کـدابرانێل یکانەسـارەخ ەڵگ ەل ینـدەوێپ ەل یو رامبـود لوتـف پـور اتەیـخ دیـخال رۆدکت ،یقیلەخ نێیحوس
 . باس کرد ەوەناسانەڵمۆو ک یاسیس یریۆت ،یدانەیم یزموونەئ
 
 یکــانەزمیو مکان نێو شــو ێچــاکتر، ر یکیەداهــاتوو وەرەب کــانەداخراو رگــاەد ەیوەکــردن" ینــاو رێــژ ەل مــداەدوو یلێپــان ەل
ـــرتنیە ـــرەب" ەوەکگ ـــدوەع زانێ ـــابیح اڵب ـــو ج ـــ ەلاڵو گ ـــ یندەفکەرەش ـــکارانێر وەئ یباس ـــرد، ک انەی ـــواننەد ەک ـــمەز ت  ەینی
 .ەوەکرد یش انیموکراتێد ڵیما ەیوەکگرتنیە یکانەرەهاند و ستەربەو ب نەبک شۆخ موکراتێد یکانەزیر ەیوەکگرتنیە
 
ــ رخــانەت ەکەنفرانســۆک ەیکیــد یشــەب  یکانەو راســپارد یداواکــار داییــتاۆکەو ل نفرانسۆکــ یشــدارانەب یچــوونۆراو ب ۆکــرا ب
 .کرا ندەسەپ" کراتۆمید ڵیما ەیوەکخستنیە ناوێپ ەل گۆالید" ینفرانسۆک
 

 :ەیەوەخوار ەیوێش ەب" کراتۆمید ڵیما ەیوەکخستنیە ناوێپ ەل گۆالید" ینفرانسۆک یکانەو راسپارد یداواکار یقەد
 

 "دیالۆگ لە پێناو یەکخستنەوەی ماڵی دیمۆکرات"داواکاری و راسپاردەکانی کۆنفرانسی 

 
 زەڕێب یمانانیهاونشت

 کراتۆمید یزبیح ینگرانیو ال ندامانەئ
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 :کۆنفرانس بە لەبەرچاو گرتنی ئەم خااڵنە

 
 یتــەاڵژهۆر ەکــورد ل ەیــیوەتەن ەیوەنۆاڵجــ ەب انەیــکراوەبوونەرەو ق ەورەگ یکێانیــرابــردوو ز یکانەکــدابرانێل ەک ەیوەئ -١

 .یتیەەاڵمۆک یواڕب یستدانەد ەو ل باتکارەچاالک و خ ەیو وز زێه یکترازانێل ۆیه ەو بوون ەاندووەیکوردستان گ
 .یزبیح یکانەکخراوێو ر ندامانەئ یبوون ی و پاس ەییژێر یالواز بوون ۆیه ەتەبوون کانەدابران -٢
کوردسـتان و  یتـەاڵژهۆر ەکـورد ل ڤـینـاو بزا یکانەشـێک ەیوەبـوونڵقوو ۆبـ ەداو یکـڵێوەه مـووەه رانێـئ یسالمیئ یمارۆک -٣
 . ەئاسانتر کردوو ۆب ەیکەکار شیکانەاوانڕکدابێل
 یتـەاڵژهۆر یتـیەواەتەن ڤـیبزا یستیوێئاست پ ەل نێتوانرەن کانۆۆڤیەو مر یمادد ەزێه ەیوەئ ۆیه ەتەبوون کانەانڕداب -٤

 ۆرێـف ەب مـانەکەوەتەن یکـانیەو مادد ۆڤیـیمر یەرماەو سـ ییتوانـا ،یرۆپسـپ ەل رچاوەب یکێشەو ب تێنرێبه کارەکوردستان ب
 . تێبچ
ـــوونەو ن کانەانڕکـــدابێل یشـــانێکەژێدر -٥ ـــ یکـــێپالن یب ـــ کراتۆمـــید یکـــانەنیەال نیەال ەل ەوەکگـــرتنیە یروون  ۆیهـــ ەتۆب
 .کتریە یدژ یروونەو د ەییکهاتێپ ییژیتوندوت یندنەسەرەو پ کدابراوێل یکەیەوەن یکردنەشەگ
 ۆبـ کەڵخ ییکوردستان و داخواز یتەاڵژهۆرەل ٢٧١٨ ڵیسا یرمانانەخ ی٢١ ەیکییەرەرانسەس ەمانگرتن یدوا یرجەلومەه -٦
ــانەزێه ەیوەکگــرتنیە ــاوێپ ەل ٢٧١٩ ڵیســا یزۆورەن یکانەســمڕەوێر ەکوردســتان ل یتــەاڵژهۆر یک ــیزڕیکیە ن ــیوەتەن ی و  ەی
 .نکوردستا یتەاڵژهۆر ەیخوازان یرزگار یبزاوت ییاسیس
ــێرەئ ەیوەمــداناڵو ۆبــ -٧ ــو ر لەگ ییداخــواز ەب ین ــرانێبو یســتێوەڵو ه ســتیو ەگــرتن ل زێ  یســتەبەم ەب هــاەروەو ه انەی
 ەکوردســتان ل یتــەاڵژهۆر ەکــورد ل یپرســ ییرشــتەرپەو س دواداچــوونەب ۆبــ ەمتمــان ێــیو ج زێــهەب یکێســەئادر یکردنیاریــد
 .داەکەناوچ ییاسیس ینساڵو با خۆبارود ەل ەیینیو بنچ یددیج یکییەانکارۆڕگ رەه یرەگەئ
 

 : وو بەشی حیزبی دێموکرات دەکات کەداوا لە رێبەری هەرد" دیالۆگ لە پێناو یەکخستنەوەی ماڵی دیمۆکرات"کۆنفرانسی 
 

 یکـانەنجامەرئەو د کـانۆیەو ه ەبـووەن یکێقـازانج چیکـورد هـ ەیوەناڵجـو ۆبـ سارەخ ەل ەجگ کانەانڕکدابێو ل ەوەابونیج -١
 یکــانەنیەال ەیوەکگــرتنیە یکــانەژێوتوو نەیــکەداوا د ۆیەبــ ن،یزانــەتونــد د ەیخــنەر ێــێو ج ینــێرەن یکێکــار ەب کــدابرانێل
 .ننەیەبگ یکجاریە ەیوەکگرتنیە ەوات خوازڵد یئامانج ەب ەوتەر وەو ئ ەوەنەبک ێپ ستەد ییراێخ ەب تکراۆمید
و  گۆالیـد یوتـەر رەسەب یرێدەو چاو بردنەوێرەب ۆب یگشت یرێو سکرت یگشت یپرسراوێل یشدارەب ەب ەلووتک یکەیەژنێل -٢
 .ننێزرەدابم داەوەکگرتنیە
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 ردووەه یتیەراەنێنـو ەل ێبـ یتـیبر ەک ننێـکبهێپ ەوەکگرتنیە ۆب ەوەکراویارید یپالن ەب یرەسەچار یشەهاوب یکەیەژنێل -٣
 . ەییکخراوێر یبوار یب و کارناسان زیح یشەب
 نیەالێبـ یسـانەو ک زبیـح یشـەب ردووەه یرانۆکارناسـان و پسـپ ەب کگرتـوویە یکراتۆمـید یزبـیح ۆب یاریشنێپ ەیوارەق -٤

ــ ەو ب تێردرێبســپ ــژرڕێداب کەیەوێش ــاڵو ەک تێ ــتیوێپ یم ــ یکانیەس ــار ەیوەنۆاڵجــ ەیانییمەردەس ــتان ل ەیخوازانیرزگ  ەکوردس
 .ەوەبدات تەاڵژهۆر
و  بردنەوێــرەب ەب نەبــک ســتەد ییکگرتــوویە یانیــگ یقانــدنڵو خو ەیــیکخراوێر یکولتــوور ەیوەبــوون کیــنز یســتەبەم ەب -٥
 .تاڵو ەیوەرەد ەل تەبیتاەب شەهاوب ەیژۆپر یکردن ێجەبێج
 .کتردایە یکانەوەبوونۆوکۆڕو ک سمڕەوێو ر ەنۆب ەکردن ل یشدارەب -٦
 ەوەنــان یکــەرەو دووب قاندنڵخوەشــێک ەل انۆیــخ ەک نێبکــر ینێنــوڕێ ردووالەه ینــدامانەئ شەهــاوب یکێانــدنەیراگ ەب -٧

 .زنێبپار
 تێبدر ییتاۆک یئامانج ەب شتنەیگ ۆب ڵوەکراوه یارید ۆب ەو ماو راێخ یکەیەوێش ەب -٨
 .ەوەننیبب داێت یانۆیخ کانەنیەال ەک ەکگرتووخوازانیە ییایدیم یکێشەک ینانێکهێپ -٩
 انێیـهاور ەل یتـیبر یکێشـاند ەوەکگـرتنیە ەیسـڕۆو پ کانۆگفتوگ یوتەر یدانیتەارمیو  یهاوکار یستەبەم ەب انسڕنفۆک ١١
 :ەکردو یارید تەدوو باب یکردنێجەبێج ۆب یقەح دیجەم ،یاتەیخ دیخال رۆدکت ،یقیلەخ نێیحوس رۆدکت
 

 .ەوەکگرتنیە یتەباب ەڕم ەل انەڵیگ ەل ۆکوردستان و گفتوگ ەل کراتۆمید یشەدووک ب رەه ییتیەرکرداەس یردانەس یەکەم؛
 .کراتداۆمید ینیەردووالەه ەیوەکگرتنیە یکانۆگفتوگ ەل ەشاند مەئ ییشدارەب دووهەم؛

 
 :کە کۆنفرانس داوا لە ئەندامانی هەردوو بەشی حیزبی دیمۆکرات دەکات

 
 ەیوەتەن ینووسـەچار ەب ینـدەوێپ ەپرسـ وەئ ،یەنـ ۆیینـاوخ ییالتیشـكەو ت کیـرگانۆئ یکێترپرسـیچ ەوەکگـرتنیە یپرس -١

 ەب کراتۆمـید یزبـیح ینگرانـیەو ال نـدامانەئ ەل رکـامەه نەیـکەداوا د ۆیەبـ ،ەیەه ەوەکوردسـتان یتەاڵژهۆر مووەه ەکورد ل
 یزبــیح ەیــیکخراوێو ر یاسـیس یــیتیەکیە یوکردنـەبت ۆو بــ کانمـانەزیر یزیــکریەو  ییکگرتـوویە ییســتیوێپ یرچـاوگرتنەبەل
 یانـدنەیگ نجـامەئەکـردن و ب ێجـەبێج رەم ەل کراتۆمـید یزبـیح ییتیەرکرداەس یهاندان ۆب انۆیخ ڵیوەه مووەه کراتۆمید

 .نەبد داەوەکگرتنیە ەیسۆپر
 ەیوەنۆاڵجـ وێـن ەل یتیەەاڵمۆکـ ییئاشت یدانێپەرەو پ مانەکەزبیح یزکردنێهەب زب،یح ییکگرتوویە ۆب باتەخ یئامانج -٢
  ییتیەرکرداەس ەیوەئ ۆب ەرەسەل مانیمانینشت یکێرکەئ ەمێئ ەل رکامەه ۆیەب ،یەکوردستاندا یتەاڵژهۆر ەل یتیەواەتەن
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 .ەوەکگرتنیە یوتەر یاندنەیگ ێجەب ۆب نەیهان بد زبیح
 
 یبـوون وایـهێبـوون و ب ەوەکێپ یانیگ یو الوازبوون زانێداه ۆیه ەتێبەد ەوەکگرتنیە یکانۆگفتوگ یوتەر یبوون نیەژخاێدر -١
 .انیکانەزبیح ەل لەگ
و  یالتیشـکەت یـیتیەکیە یزکردنـێهەب ۆبـ ەدانڵوەه" یپینسڕەپ یزکردنێهەب کرات،ۆمید ڵیما ەیوەکخستنیە ۆب دانڵوەه -٢
 .ەوهاتو کراتداۆمید یزبیح یشەب ردووەه ۆییناوخ یوێڕەپ ەل ەک" زبیح ییاسیس
ــاردنەب -٣ ــام ین ــنێپ ،ەن ــدەوێو پ اریش ــد ین ــانیەتیەراەبێر یرەهان ــیح یک ــید یزب ــ کراتۆم ــ نیب ــ ەیوەرخســتنەگەو ۆب  یپرس
 .کوردستان یکەڵخ یستیو یکردن ێجەبێو ج ەوەکگرتنیە
 
 ەســتیوێو پ تێــب نگەدێــکوردســتان ب یکــەڵخ ینەاڵمۆکــ یســتیداخــواز و و ەب رەرامــبەب تێــناتوان رپــرسەب روەمــداڵو یزبــیح

 .تێب کانییەتیەواەتەن ەخیەو با یکراسۆمید یکانەبینسڕەپ رەرامبەبوون ب ستەروەبوون، د کراتۆمید ەینمون
 
 یکگرتووخــوازیە یکــەڵخ تەبیتــا ەو ب کراتۆمــید یزانۆســڵو د نگــرانیو ال نــدامانەئ مــووەه ەروو ل انسڕنفۆکــ داییــتاۆک ەل
 ەل ۆیخـ ەیو وز زێـه مـووەه ەوەرمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک یگـاێر ەل ەک داتەد ێپـ انینەڵێو ب کاتەکوردستان د یتەاڵژهۆر
 .تێنەیرابگ ۆیخ یشانۆکێو ت ڵوەه یئاکام شەانۆیگبخات و راست ەڕگەو داەوەکگرتنیە یئامانج ناوێپ
 
 لمۆکهۆست" موکراتێد ڵیما ەیوەکخستنیە ناوێپ ەل گۆالید" ینفرانسۆک یشدارانەب
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 ی خەرمانان لەسەر بڕیاری دەرکردنی هاوڕێ مەجید حەقی لە حدکا٢١راگەیندراوی کەمپەینی 

 
 
 
 
 
 

مەجیـد حەقـی . ی خەرمانان بەداخبوونی خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ وەرگرتنەوەی مـافی ئەنـدامەتی لە بەڕێـز د٢١کەمپەینی 
 .گەیەنێت ڕادە لە الیەن حدکاوە

 
 ی ٢١هۆی بەشداریی لە دامەزراندنی کەمپەینی  بە ٢١١٨لە سێپتامبری زۆر بەداخەوە بەرپرسایەتیی هاوڕێ مەجید حەقی 

هۆکـار لە  بە هەمان ٢١١٩ - ٤ - ١٧ڕێکەوتی خەرمانان لە الیەن حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئیرانەوە هەڵپەسێردرا و لە 
 .ا وە بڕیاری لێئەستاندنەوەی مافی ئەندامەتی ناوبراو دراالیەن دەستەی کارگێڕی حدک

 
 لە 2336 - 4 - 9ڕێکەوتــی ئەو بڕیــارە دوای ســازدانی کۆنفڕانســی دیــالۆگ لە پێنــاوی یەکخســتنەوەی مــاڵی دێمــوکڕات لە 

 .ی خەرمانان بەمەبەستی گفتوگۆ و خەسارناسی لێکدابڕانەکان پێکهاتبوو، دراوە٢١سوێد کە لەالیەن کەمپەینی
 

هەوڵدان بۆ یەکڕیزی و یەکیەتی سیاسی و تەشكیالتی ڕیزەکانی حیزبی دێموکڕات، ئەرکێکی سیاسـی، نیشـتمانی و بنـاغەیی 
 .هەموو دڵسۆزانی یەکڕیزی نەتەوەی کوردە

 
خەرمانان، دەرکردنی ئەندامان بەو هۆیەوە بە پـێچەوانەی پێـڕەوی حیزبـی و  ی٢١کەمپەینی ئێمە وەک لێژنەی بەڕێوەبەریی 

بە دوور لە پڕەنسیبی حیزبی دێموکڕات دەزانین و پێمان وایە بەو شێوەیە نە حیزبی دێموکڕات گەشە دەکـات و نە ئەنـدامان 
 . هەست بە ئەمنیەت لە ناو ڕیزەکانی ئەو حیزبەدا دەکەن

 
ـــا یەکی ـــوکڕاتن و تەنی ـــی دێم ـــاو حیزب ـــدابڕان و ئینشـــعابەکانی ن ـــی دوای لێک ـــی کەش ـــزادانانە بەرهەم ـــی و ئەوجـــۆرە س ەت

 یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزب دەتوانێت پێش بە دیاردەی لەو شێوەیە بگرێت و هیوای گەشە و پێشکەوتن لە ناو ڕیزەکانی 

https://www.facebook.com/21ixarmanan/photos/a.2187805704878439/2331844793807862/?__cft__[0]=AZVGdmmK87kan8kWBsB5Yz6ZUm8h88v5h-mk1VckXD6J7sOd8QSbM8nlPm6zkywZS-73ye6BautfbyabGCQcxgk9Y1c3sRKYMi559KS4naP8DqfFYajWu1MwOCvGVq0vigRUQOBbkqQqMIShw7YB15Avc_jn7peXu1naUDHC8qTcEF2cCFnprP8GLF851SAFZ5I&__tn__=EH-R
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 .حیزبی دێموکراتدا بەهیز بکات
 

ی خەرمانــان هیــوادارە ســەرکردایەتیی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران، لەو پێوەنــدیەدا بەهەســتکردن بە ٢١کەمپەینــی 
تی لەمێژینەی خۆی و هەروەها پێویستیی یەکگرتنەوە لە پێناو یەکڕیـزی نەتەوایەتـی، پێـداچوونەوە بە هەڵویسـتی ڕەساڵە

 .خۆیدا بکاتەوە و چاالکی ئەندامان بۆ یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی دێموکرات وەک تاوانێکی تەشکیالتی لێک نەداتەوە
 

 ٢١١٩ی مای ١: ڕێکەوتی  -  رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەکماڵپەڕی : سەرچاوە
   

-------------------------------------------------------- 
 

 بۆ کۆنگرەی هەڤدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح یزێرەب یانێیهاور
 حدک ی١٧ ەینگرۆک یژاێه یشدارانەب 
 
ــدابرانی  ەل ــ نیمــەفتەح ەمەئ ۆمــرەتــا ئ ەوە2339 - 32 - 9لێک . تێســترەبەد ەک ەمــوکراتێد یزبــیح ینــیەدوو ال ەینگرۆک
 ەک دایاسـیس یبـاتەخ ەیسۆو پر انیژ ەل ەسانەک وەئ یشدارەو ب بوونەورەگ یواتا ەب سالەزدێس ،یکدابراوێل ەب ڵساەزدێس

 ینـاغۆق ەل ت،ێـنێد کێـکوردسـتان پ یکـەڵخ ەل رۆز یکێشەب ەک کڵێسەن. بوون ڵەسا فتەه ڵیمنا ەتاز ەکەکدابرانێل یکات
ــوو ،ەشــتووەیگێپ کانــداەکدابرانێل یدوا ــاتەخ ەڵــیکێت ،ەرگەشــمێپ ەب ــیکخراوێو ر یاســیس یب ــوو ەی ــانەزاراو ەڵگ ەل. ەب  یک
 مـوکراتید یزبـیح یشەب ردووەه یرانەبێر ەل اوازیج ەیوەدروشم وکرد ێنو یکانەوەن ڵەسا ەزدێس. ەئاشنا بوو ەوەرەاکیکجێل
 . ننیبەد
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 یزبـیح یشـەب ردووەه ینـدامانەو ئ کانەرگەشـمێکـورد، پ ەیوەتەن یزانۆسـڵد تـانن،ۆخ ەیرنگۆکـ یسـتنەب یکـیرەخ ەک ەوێئ
 یرمانــانەخ ی١٧ یســاتەکار یدوا ەکوردســتان ک یکــەڵخ یســتیو یمــەاڵداخــوا و تــانن،ەکەنگرۆک یئاکــام یوانەچــاو مــوکراتێد
  ؟ەوەتێدرەد ەویەدرا رمانانەخ ی٢١ ەل ٢١١٨ ڵیسا
 
کـورد  یخـۆد ۆیمرەئ یرجەلومەه یرچاوگرتنەبەلەب یەوایه وەب ن،ەیکەد تانەکەنگرۆک نیمەهەدەڤه یچوونەوێرەب ییزباۆریپ
 ەیخوازانیرزگــار یبــاتەخ یزیــکریە یژێــکبیەو  ەییینــووکەه یســتیوێپ یرچــاوگرتنەبەل ەکوردســتاندا و ب یرەرانســەس ەل
  ینێمزگ کەو ەوەوێئ ەینگرۆک ەل اتموکرێد ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکگرتنیە یارڕیکوردستان، ب یتەاڵژهۆر ەکورد ل یکەڵخ
 . تێکوردستان بدر یکەڵو خ دانیهەش ڵەیماەبن ەب
 

 ز،ێرەب یانێیهاور
 
ــ ــەد ەمێئ ــاو ەل نیزان ــاوات یراەرەرابــردوودا ســ یناڵســا ەیم ــاەبن ینــدامانەئ یرۆزەرەه یشــەب یئ ــوکراتێد ڵەیم  یکــەڵو خ م

 کەیەب مەئ. شـتوونەیگەئاکـام ن ەب ەوەکگـرتنیە ۆبـ وکراتمـێد یزبـیح ینیەدووال یشووێپ یکانڵەوەه ەل چکامیکوردستان ه
 یتـەرفەد ەانیـویتوان مـانیتیەواەتەن ڤـیبزا یارانەیـو ن کەڵخ ەینەاڵمۆناو ک ەل یساردڵد ۆیت ۆیه ەتەبوون ەشتنانەیگەن
 یانێیـهاور ەوێـئ ەل رمانـانەخ ی٢١ ینـەیمپەک ینـاوەب ۆیەبـ. ننێـب کارەب مانەکەزبیح یدژ ەوێش نیباشتر ەب کانەکدابرانێل
 ەئـاوات ەب شـتنەیو گ وتنەرکەسـ یگـاێر ایـنەت ەک ەیوەب سـتەهەو ب یـیژووێم یتیەرپرسـاەب ەب سـتەهەب نیداواکـار زێرەب

 ۆیخـ یکگرتووخـوازیە یامەیـو پ ارڕیـکوردسـتان ب یمـوکراتێد یزبـیح یمەهەدەڤـه ەینگرۆکـ ،ەیەوەکگرتنیە کانمانەشەهاوب
 .بکات اریرپرسەکوردستان ب یموکراتێد یزبیح یداهاتوو یتیەراەبێر دایکردن ێجەبێج ناوێپەو ل ەوەدووپات بکات

 
 . نیەیداوا مەئ یمەاڵو ێیرەکوردستان چاو یکەڵو خ ەمێئ
 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١١: ڕێکەوتی  -  رمانانەخ ی٢١ ینەیمپەکماڵپەڕی : سەرچاوە
 

---------------------------------------------- 
 

 
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

177 
 

 
 ەی دوو الیەنی دێموکرات بۆتە خەمی دڵسۆزانی دێموکراتباسی یەکگرتنەو

  

 
 

 .یەکگرتنەوەی دوو الیەنی حیزبی دێموکڕات سااڵنێکە باس و بابەتی دڵسۆزان و خەمخۆرانی تەبایی و یەکڕیزییە

 
ــا کۆکی و لەتبــوونی حیــزب، دڵســۆزان و خەمخــۆرانی ئەم حیــزبە دوای کــۆنگرەی ســێزدەهەمی حیزبــی دێمــوکڕات و کێشــە و ن

بەشێوەی جۆراوجۆر لە ڕێگەی پێکهێنانی کەمپەین و نووسینی نامە و سەردان و داواکاریی، خوازیـاری وەسـەریەک کەوتـنەوەی 
ا ئەنجـام دراوە، بنەماڵەی گەورەی دێموکڕات بـوون و لەم سـااڵنەدا دەیـان کۆبـوونەوەی جۆراوجـۆر لە نێـوان ئەم دوو الیەنەد

 .بەاڵم تا ئێستاش بە ئاکامێکی دڵخواز و کردەیی نەگەیشتوون
 

ــز مامۆســتا  ــدوڵاڵ حەســەنزادە"لەم ڕۆژانەدا بەڕێ ــافخوازانەی  "عەب ــزووتنەوەی م ــو ب ــاری نێ کەســایەتیی ناســراو و ســیمای دی
ەرایەتـی دوو الیەنـی دێمـوکڕات بـاڵو گەلەکەمان و یەکێک لە ڕێبەرانی نـاوداری حیزبـی دێمـوکڕات، داواکـارییەکی ڕوو بە ڕێب

کردەوە و داوای کردبـوو بـۆ بەرژەوەنـدی گەل و یەکڕیـزی و تەبـایی نێومـاڵی کـورد، حیزبـی دێمـوکڕاتی کوردسـتان و حیزبـی 
سـاڵەی  ٧٥دێموکڕاتی کوردستانی ئێران کێشە و ناکۆکییەکانیان وەالبنێن و یووبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکڕات واتە جێژنـی 

 .نی حیزبی دێموکڕات بکەنە مزگێنی یەکگرتنەوە بۆ خەڵکی کوردستان و ئۆگرانی حیزبی دێموکڕاتدامەزرا
 

ـــدا  ـــی دێمـــوکرات لە مێدیاکان ـــز مامۆســـتا حەســـەنزادە، بەرپرســـانی هەردوو الیەن ـــارییەکەی بەڕێ ـــوونەوەی داواک دوای بالوب
ــــۆڕە ک ــــدامانی هەردووال لە ت ــــڕی و ئەن ــــارەوە دەرب ــــان لەو ب ــــوونی خۆی ــــان لە ڕاوبۆچ ــــحاڵی خۆی ــــدا خۆش ۆمەاڵیەتیەکان

 .دەسپێکردنەوەی گەڕێکی دیکەی وتووێژەکان ڕاگەیاند
 

 یەکێک لەو  "بابا عەلی میهرپەروەر"تێکۆشەری سیاسی و ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکڕات بەڕێز 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/photo_2020-05-21_12-35-32.jpg
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ــش لە پەیامێ ــۆرانە هەوڵ دەدا و ئەوی ــگەیەدا خەمخ ــااڵنێکە لەو ڕێ ــۆزانەیە کە س ــۆ دڵس ــۆی ب ــادەیی خ ــحاڵی و ئام ــدا خۆش ک
 .چارەسەری ئەم پرۆسەیە ڕاگەیاندووە

 
بێگۆمان خۆشەویستی و جێگە و پێگەی حیزبی دێموکڕات لەنێو گەلـی کـورد و خەبـاتی مـافخوازانەی ئەم گەلەدا، بـۆتە هـۆی 

. بەم حیزبەوە نیگەران بـنئەوەی کە خەڵک بە سەرکەوتنەکانی خۆشحاڵ و بە دابڕان و کارەسات و ڕووداوەکانی پێوەندیدار 
حیزبی دێموکڕات خاوەنی دەیان ساڵ خەباتی پر لە شانازی، دامەزرێنەری کۆمار و خاوەنی ئـااڵ و پێشـمەرگەی کوردسـتان و 
ــەڕەفکەندی و  ــۆر ش ــملوو و دوکت ــۆر قاس ــتان و دوکت ــوومەتی کوردس ــین حک ــاری یەکەم ــەرکردەی وەک ســەرۆک کۆم ــەهیدانی س ش

ــورد هەزاران شــەهیدە کە ئەوەش  ــی ک ــۆنەوە خەڵک ــتەوە، هەر بەم ب ــوکڕات دەگەڕێ ــی دێم ــی حیزب ــا و گەورەی ــز و توان ــۆ هێ ب
چــاوەڕوانن تــا حیزبێکــی تەبــا و یەکگرتــوو لە مەیدانــدا ببیــنن و هەمــوو بە یەکەوە دژ بە دوژمنــانی گەلەکەمــان درێــژە بە 

 .خەبات بدەن
 

 ٢١٢١ی مای ٢١ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
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 هەفتەیەک و سێ هەنگاوی دڵخۆشکەر

 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
  بەاڵم تەشکیالتیش، دەرەوەی بۆ گوازرایەوە کە ئاستێک گەیشتە حدکا ناوخۆییەکانی ناکۆکیە کیشەو ڕابردوودا هەفتەی لە
 هــاتە بەرپرســانە حیــزب بەرژەوەنــدی لەبەرچــاوگرتنی بە و نــا گــۆڕ لە نــاحەزانی خەونــی حــدکا ڕێبەڕایەتــی خۆشــییەوە بە

 نـیگەران دێمـۆکڕاتی وەفادارێکی هەموو و نیشتمان دڵسۆزێکی هەموو کە هاتووە گرفتانە بەو کۆتایی وادیار ئێرە تا و دەست
 . کردبوو

 
 پێـی دێمـۆکرات حیزبـی دڵسـۆزانی زۆریـنەی و ڕۆژهەاڵت خەڵکی گەلێ بەدڵنیاییەوە کە بوو دڵخۆشکەر هەنگاوی یەکەم ئەمە

 دێمـۆکڕاتی حیزبـی نـا کەوتبـووە کێشـانە و ناخۆشـی ئەو هـۆی بە کە ڕەویـیەوە سەر لە نیگەرانیەیان ئەو تەمی و گەشانەوە
 .دێ دا دڵخۆشکەرەکان هەواڵە یەکەم ڕێزبەندی لە خەبەرەیان ئەو من الی بۆیە. ئێران کوردستانی

 
 هەڵـدا، سـەری ئاشـکرا بە دا حدکا بەدەنەی و سەرکردایەتی لەناو کە بوو خوازی یەکگرتنەوە بەهێزی گێکیدەن شت دووهەم

 بە حــدکای ســەرتاپای ئێســتا نــیەتە ئەو دڵنیــام کە. یەکگرتنەوەخــوازان ئاشــکرای و زواڵل دەنگــی بە بــوو بلــێم باشــتر یــان
 .وەگرتۆتە حدکا گشتی لێپرسراوی وەک هیجریشەوە مستەفا کاک خودی

 
 ودیــاری بەرچــاو بەشــێکی داواکارییەکــانی نــاو لە کە خــوازی یەکگتــرنەوە خــاڵەی ئەو و داوایە ئەو ڕەنگــدانەوەی ســێهەم

 کە لێکەوتەوە حەسەنزادەی مامۆستا وڕاستگۆیانەکەی جوان پەیامە دا ئاکام لە و دا حدک ناو لە هەبوو دا حدکا هاوڕێیانی
 و گەورەتـر هەنگـاوی چـاوەڕێی نیشـتمان و گەل دڵسـۆزانی هەموو و بەهێز ەوژمێکیت بە بوو خوازی یەکگرتنەوە رەوتی ئیتر

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AC%DB%95%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-714108588704654/&psig=AOvVaw2GSPlW57-UqGIZJAHnmiV_&ust=1602765773398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiNmYKOtOwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 بە لە گرینگتـــر هەمــووش لە و خەبــات لە نـــوێ وەرچەرخــانی خــاڵێكی بکـــاتە خۆشــەکان خەبەرە زوویــی بە کە کــردەیین
ــاتنەوەو  یادگــاری کە حیــزبە ئەو بەخێرایــی زۆر بەڵــێ بەخێڕایــی، زۆر دا ئاکــام لە و ڕابــردوو لە وەرگــرتن پەنــد خۆداه

 و قازســــملوو و قــــازی دێمــــۆکرات، شــــەهیدەکانی ســــەرکردە یادگــــاری ونیشــــتمانە، گەل ســــوورخەاڵتی شــــەهیدی هەزاران
 .بخاتەوە یەک شەڕەفکەندییە

 
 خــۆبردوویی لە و فیــداکاری و هــیمەت بە حیزبیــان وبنــاخەی کوردســتانن باشــووری لە لە کە ئەوخەڵــکەی دانــیە لەوە گومــان
 و ســـاختار پاراســـتنی ســـەرەکی کـــۆڵەکەی بەاڵم کـــردووە گەورەشـــیان کەتنـــی و هەڵە کە ئەوەی لەگەڵ ووە،ڕاگرتـــ خۆیـــان

 کە دەبینـــین بـــکەیەن پێشـــهاتەکان و روودا ســـەیری واقعبینـــانەوە چـــاوێکی بە ئەگەر بـــۆیە. حیـــزبن بـــوونی و تەشـــکیالت
 بەدەســتەوە حیــزبە ئەو ســەرکردایەتی و یــزبح کوتــانی بــۆ ئاســنینیان کــوتكێکی ئەوانەی کە لێــدەخوازێ وامــان هەلــوومەرج

 ولەئاکامــدا وەسەریەکخســتنەوە و یەکگــرتنەوە رەوتــی پشــتگیری توانایــان هەمــوو وبە الوە بــخەنە کــوتکەکە ئەوجــار گرتبــوو
 یەکگـرتنەوە گونجـاوبۆ و بەکەڵـک و جوان پێشنیاری لە دا کات لەهەمان. بکەن دێمۆکڕات حیزبی هەیبەتی شکۆو گەڕانەوەی

 وبێخەتـا خەتاکـار و قـازی ونەبیـنە بەنەکەیـن بـا بە کـۆن کـای چیـدیکەش با و بنێن وەال نسیحەت ئیتر بەالم بوێرننە خۆ
 و گەڕان جیــاتی لە بــا نــین، بێــبەری لێــی کەســمان و کردوومـانە هەمــوو کــراوە کە کرابــێ خەتــا ئەگەر. نەکەیــن دەستنیشـنا
 بــکەیەن، نیشـان دەسـت هەڵەکـان و دابگەڕێـین خەتاکـان ەدوایب نەیکــرد کـێ و کـرد خەتـای کـێ ووەدووکەوتنـی لێکـۆڵینەوە

 .نەکەینەوە دووبارەیان بدەین هەول دا لەئاکام
 

 :کۆتا قسەم
 

 لە حیـزب دڵسـۆازانی و الیەنگـران و ئەنـدامان شـەهیدان، سـەربەرزی بنەمـاڵەی هەمووانەوە سەرووی لە و کوردستان خەڵکی
 .یەکگرتنەوە بۆ وکردەیی لێبڕاوانە بڕێاڕی و تهیمە بڕێوەتە هیوایان چاوی الیەکەوە هەموو

 
 و هەڵوەشــان ســەر لە کــار بەرنــامە بە ســاڵە چەنــدین کە مەســەبی فاشــیزمی پەیــکەرەی لە زەبــرە گەوەرتــرین یەکگــرتنەوە
 و دڵ لە وهومێــد هیــوا بەهێــزی تەوژمێکــی دەبێــتە یەکگـرتنەوە لەبەرامــبەردا دەکــا، حیزبەکــان کــوتکردنی ولەتــو کەرتکـردن

 نـوێی قۆنـاغێکی دەنێـتە پـێ ئـازادی بـۆ تێکۆشـان و خەبـات لە حیـزب ئەمجارە بەدڵنیاییەوە و کوردستاندا خەڵکی وونیدەر
 .هیوابەخش
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 .چەند دێرێک لە سەر دەنگوێ تازەی یەک گرتنەوەی هەر دوو باڵی دێموکرات

 
 

 
 
 
 
 

 ن مەنبەرینەریما

 
 چێـک هەر ناکـات، قبـووڵ رێبەرانـی و سـەرکردە دنیـایە،لە ئەم زینـدووی گەلێکی هیچ کە بڵێم ئەوە دا پێش لە ئەکەم حەز

 .بیکەن بێت خۆش پێیان( رێبەران و سەرکردە) ئەوان
 
 سـەر لە هـیچ ا،د الیـان رێگـایە لەو وەختێـک و خەڵکـن کـاری خـزمەت رێـبەر و سـەرکردە دا، دنیـا زینـدووی گەالنـی نێو لە

 .ئەدەن سزایان الدانەکەێچیان وەزنی ئەندازەی بە بەڵکوو دەبەن، الیان کارەکەیان
 

ــورد ئــێمەی الی لە بەاڵم ــردوی گەلــی زۆر و ک ــابنە هەر نەک رێبەرانمــان، و ســەرکردە دیــکەش، م ــاری خــزمەت ن  خەڵــک، ک
 !بنەماڵەکانیچیان تەنانەت و خۆیان کاری خزمەت ئەکەن خەڵکیش بەڵکوو

 
 رەهایە، دەسەاڵتە بەو گەیشتن پێناو لە( ریبەرانمان سەرکردەو) ئەوان
 بەر دەێگرێنە نیە، ناشیرنتر خۆی لە رێگا کام
 ئەکەن درۆس کۆمەڵگا و حیزبەکان نێو لە ،ئاژاوە بێت خۆش پێیان وەخت هەر
 ئەکەن پەت و لەت حیزبەکان بێت خۆش پێیان وەخت هەر
 .بدات سزایان گەل کە نەبوە ئەوەیانە ترسی وەختیش هیچ.... و یەک سەر نخەوەدەیا زانی یان سەاڵح بە وەخت هەر
 
  ئەو دڵی ناو خستوەتە خۆشحاڵی دنیاێک دێموکرات، باڵی دوو هەر گرتنەوەی یەک تازەی باسی نیە،کە شاراوە کەس بۆ
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 نەیارەکـان بـۆ) خۆشـە پـێ یتـایبەت بە دێمۆکراتەکانیـان رێـزی یەک و گشـتی بە کوردیـان مـاڵی ناو رێزی یەک کە کەسانە
 دا دێمـۆکرات حیزبـی نێو لە تەمەنم لە بەرچاو بەشێکی کە کەسێک و گەلەکەم دڵسۆزی تاکێکی وەک منیچ و( پێچەوانەکەیە

 .خۆشحاڵم گەلێک هەواڵە بەو بردوە، سەر بە
 

 نەکەیـن، دا برینەکـان بە خـوێ و نەکەیـن بـا بە کـۆن کـای بـا ئەڵێن دایم کە هاوڕێیانە و دۆست ئەو پێچەوانەی من بەاڵم
 .خوارەوە خاڵەی دوو ئەم کردنی قبووڵ بۆ بکەین بەرپرسانمان لە داوا پێکەوە گشتمان کەم النی با ئەڵێم

 
 بنێن دا خۆیان تاوانەکانی بە دان پەناێک، و پێچ هیچ بێ و ئاشکرا بە :یەکەم

 .بکەن لێ یان لێبوردن یداوا و بکەن دێموکراتەکان بەدەنەی و کوردستان خەڵکی لە روو :دووهەم
 
 .بکەن قبووڵ خاڵە دوو ئەم و بدەن نیشان خۆیان لە تەوانە ئەو دێموکراتەکان بەرپرسانی و بێت ئەگەر وایە پێم من
 

 ئەدەن نیشان خۆیان گەورەیی یەکەم؛
 بکات دا برینەکان بە خوێ و بکات کۆن کای باسی نابێت حازر کەس ئیدی دووهەم؛
 یەک سەر و دابڕان خۆی مەیل بە کەس ئیتر و ئەبێت درۆس دا دێموکرات رێزەکانی نێو لە پتەو و قایم یەکڕێزیکی سێهەم؛
 ناکات درۆس خستەوە

 .بژین دنیا زیندووی خەڵکانی وەک کە ئەبین ئەوە فێری گرێنگتر هەمووی لە و چوارەم؛
 
 دارانـی دەسـەاڵت و بەرپرسان شەرتێک ەب نیە، گران ئەوەندە کارێکی دێموکراتەکان خستەوەی یەک سەر وایە قەناعەتم من

 و بێنـێن خـوازی دەسـەاڵت و کـردن فەرز خـۆ نـاوچەگەرای، بازی، باند و باند لە واز و بچنەوە دا خۆیان بە دێموکراتەکان،
 .بکەن لێبوردن داوای و بکەن قبووڵ خاڵە دوو ئەو
 

 نێویـان لە ئێنشـعاب و دابـڕان کە کوردسـتانیش کەیدیـ هێزەکانی بۆ وایە پێم و نیە گران و قورس زۆر داواێکی داوایە، ئەم
 .بێت رەوا داواێکی داوە، رووی دا
 

  ئەڵێن و دڵسۆزترە پێ کورد گەلی و دێموکرات حیزبی بۆ من لە خۆیان کە بکەم یچ دۆستانە و هاوڕێ لەو روو ئەکەم حەز
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 بیـر چـۆن ئـازادن ئێـوە! ئەبێـت گـادار لـێ دوژمنـی ئەڵـێن بـار و جـار یان ئەکات، خۆش دوژمن دڵی تەنیا باسانە جۆرە ئەم
 .بکەین خۆمان قسەی با گەڕێن، من وەک خەڵکانی لە هاوڕێیانە، و دۆستانە تکاێکی بەاڵم ئەکەنەوە،

 
 لە کە ئێـوەن وەک خەڵکانی ئێمە، گەلی نەبوونی زیندوو هۆکارەکانی لە یەکێک وایە قەناعەتم دڵەوە لە و ناێشارمەوە من

 .پیشە کردوەتە بێدەنگیتان حیزبەکان، و بەرپرسان خراپی ەیکردەو و کار بەرانبەر
 

 لە نــاتوانم بەاڵم نــازانم، گەلەکەم بــۆ نە دێمــۆکرات حیزبــی بــۆ نە دڵســۆزتر بە خــۆم لە کەســێک هــیچ مــن بڵــێم ئەوەێــش
 .خیانەتە نەوعێک پێ دەنگیم بێ و بم بیدەنگ حیزبەکان و بەرپرسان کاری خرا  بەرانبەر

 
 هەر دا پێنـاوەێش لەو و ڕمدەرئەبـ دێموکراتەکـان یەکگـرتنەوەی بـۆ خـۆم دڕێغـی بـێ پشـتیوانی لێـرەوە مـن بڵیـتم، ماوەتەوە
 . ناکەم لێ دڕێغی کردەوە بە بەڵکوو نا، قسە بە بێت، دەس لە کارێکم

 
 هەر کە ەننەک قبـووڵ بەرپرسـانیان و رێـبەران لە زیاتر لەمە دنیا، زیندووی گەالنی وەک کوردیش گەلی ال لەمەو هیوادارم
 .نەبێت دانیچیان سزا ترسی و بیکەن بێت خۆش پێیان شتیک
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 هیوایەکی نوێ

 
 

 
 
 
 
 

 بابە علی مهرپەروەر

 
 مـن. بـاس بەر هاتوەتەوە دیموکرات حیزبی دووبەشی هەر یەکگرتنەوەی پرسی نویوە ێکیبەگوروتین ئەمجارە و دیکە جارێکی
 حیـزب لێکـدابڕاوی دووبەشـی دووبـارەی سەریەکخسـتنەوەی بۆ چ و دابڕان لە پێشگرتن بۆ چ کەسێک وەک خۆم بەحاڵی بەش

 خەســارێکی دابەشــبوونەکە هەم یئەوە لەبەر بەاڵم. بــووم نە ســەرکەوتوو بــێ لەگەل ئیستاشــی کەبەداخەوە دا زۆرم هەوڵــی
ــۆ زۆری بــایەخێکی ســەریەکەوتنەوەکە هەم بــوو مەزن  هەر پرســە ئەو دەبــێ، کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە کــورد بــزووتنەوەی ب

 گونجـاو هەلـومەرجێکی چـاوگرتنی بەلەر ئیستا دیموکرات، حیزبی یەکبوونەوەی بۆ بێهیوایی لە زۆر ماوەیەکی دوای و زیندوە
 رابـردوودا رۆژەی چەنـد لەم دەزانـین وەک. بـوە پەیـدا حیـزب دووبـارەی یەکبـوونەوەی بۆ نوێ هیوایەکی وەکایە هاتوەتە کە

 پێویســـتی چاکســازیانە، داخـــوازێکی ریــزە چێـــوەی لەچــوار ئێــران کوردســـتانی دیمــوکراتی حیزبـــی رێبەرانــی لە کۆمەڵێــک
 لەگەل دواجاریـان وچـاوپێکەوتنی لەدیـدار و راوەئـا هێنـاوەتە( خۆیـان بەوتەی)بەجێدی حیزبیشیان دووبارەی یەکگرتنەوەی

 یەک لەم وەهـا هەر. دەربـڕاوە وتووێژەکـان دەسـتپێکردنەوەی لەسـەر رەزامەنـدی و مـوافقەت حیـزب گشـتیی لێپرسراوی بەرێز
 عبـــداللە بەرێزمامۆســـتا لەالیەن دوودیمـــوکرات کێشـــەی چارەســـەری بە ســـەبارەت هیـــوابەخش وتـــارێکی رابـــردوودا دوورۆژی
. دەربـێ یـارمەتی وتوێژەکـان لە گەرە ئەم بۆ دەتوانی و بوە بەرەوروو باش پێشوازیەکی کەلەگەڵ کراوەتەوە باڵو ادەوەحسنز
 هەمیشـە بۆ و جارێک بۆ و بەفیرۆمەدەن کات چیتر کە دەکەمەوە دووپات هەردووال لە دڵسۆزانەم داوای دیکە بۆجارێکی بۆیە
 دڵخـوازی بەئاکـامی و بـکەن چارەسـەر کوردستانە رۆژهەاڵتی لە کورد وتنەوەیبزو دڵسۆزێکی هەر دەغدەغەی کە بابەتە ئەو

 . نەبنەوە کاڵ هیواکان دیکە جارێکی بەهیوام.بگەیەنن
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 !یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و قازانجەکانی

 
  

 
 
 
 
 

 کەریم ئەڵاڵوەیسی

 
 ژیـانی و اسـایشئ بـۆ دەدەن هەوڵ واڵتـان هەمـوو لە و دان بەرەوپێشـچوون لە جیهـان هەمـوو بە نزیـک و یەکەمە ٢١ سەدەی
 گەورەتـرین. دەکۆشـن تـێ بـاش واڵتیـان و خۆیـان زیـاتری سـەرکەوتنی بـۆ وخەڵکەکانیشـان خەڵکەکەیـان بۆ وخۆشتر باشتر

 جێگـای بە کـورد. لەیەکەمەکـانە کـورد یە کەماسـی ەمئ بـۆ گومـان بـێ کـوردنەبێ هەر ەگەرئ جیهان لە دەوڵەت بێ نەتەوەی
 نووســراوە لەو مافەکــانیەتی بە گەیشــتن و ازادیئــ عەوداڵــی هەر ەوەئ خــۆی زیــاتری پێشــکەوتنی و اوەدانیئــ بــۆ هەوڵــدان
 غەدری لەگەل. رابکێشـرێ گەلێـک شت بۆ پەنجە وپێویستە دەکرێ بەاڵم بکرێ، سەرنەکەوتن هۆیەکانی هەموو باسی ناکرێ

 و خۆمـانین هەر سـەرەکی هـۆی بڵێـین دەتـوانین گەلەکەمـان، بە دەرحەق دووژمنانمـان و داگیـرکەڕان ناجوامێری کایەی فێ  و
 .بۆمان وانەش نابێتە کە شۆرشەکان هەموو نسکۆی و نوشست و شکستی لە هەرخۆمانین

 
 باســی کــورد هەمووکــات. رگرتــووەوە یەکگــرتن ســەر لە امۆژگاریمــانئ پەنــدو هەزاران. ســەرکەوتنە ســەرەکی هــۆی یەکگــرتن

 یەک دەبــێ بەهێزبــی بــتەوێ کە نووســیووە و بیســتووە ەوەیــانئ جــار میلیــۆن بە کــورد وهەزاران دەکــا وبرایەتــی یەکگرتــوویی
 !ناهاوێین هەنگاوە ەوئ لەکردوەدا بەداخەوە بەاڵم بگری،

 
ــی ســاڵە ١٤ ــوکرات حیزب ــووەو لەت دێم ــوونی لەت دووا و یەکەم ەوەئ ب ــ ولێــک ب ــیە، ابوونەوەجی ــوو لەو نی  بە دا ســاڵە هەم

 دەدا، لـێ کـورد بـۆ گشـتی بە و رۆڵەکانیـان سـەرکەوتنی بـۆ دڵیـان کە کوردسـتان رۆژهەاڵتـی خەڵکی کۆمەاڵنی جار هەزاران
ــان و داوا ــکەن کــردوە تکای ــن بگــرنەوە، یەک تکــایە کە ودەی ــزە بە دوژم ــان بەلەت و هێ ــر بوونت ــی زەفەرتــان زۆرت ــا پێ  دەب

 .ماوتەوە اکامئ بێ زۆرالیەن هەوڵی هەم و هەبووە نەوەاڵم جار زۆر داخەوە بە بەاڵم داسەردەکەوێ، وبەسەرتان

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?cat=40&psig=AOvVaw12633LufxX0JyHB2JPiisp&ust=1602766065768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjBt4SPtOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 یەکترقەبـووڵ و نەحـاوانەوە لەبەر بەڵکوو نەبووە، سیاسی مەسەلەی سەر لە جیابونەوەکانیش و بوون لەت زۆری هەر بەشی
  . نەبووە زۆری بایەخی ێمەئ الی لە دێموکراسی کە بکەین قەبوولی کەوابوو بووە نەکردن

 
 بـکەی پرسـیار کاربەیکەوەکردن و جیاواز بۆچوونی لە رێزگرتن و دێموکراسی لەسەر دێموکرات و کورد تاکێکی هەر لە ەگەرئ

 .لەسەردەنووسێ مەقالەی زۆر هەیە کەسیش سەدان و بکا بۆ قسەت کاتژمێر بەچەند هەریەکەی ڕەنگە
 

ــڕانە ەمئ نووســەری ــاکێکی وەک دێ ــخۆراوەگ ەمئ ت ــار زۆر ەلەبەش ــی  ج ــۆ داوە هەوڵ ــک ب ــوونەوەی نزی ــان ب ــا دێموکراتەک  هەت
 یەکگرتوو، دێموکراتێکی وبوونی یەکگرتن

 
 حیزبــی هەروەهــا و دەکــرێ داوا زۆرتــر کوردســتان رۆژهەاڵتــی نێوخــۆی لە چ دێموکراتەکــان یەکگــرتنەوەی ێســتائ کە بەاڵم 

 جیـدی کـاری ێسـتائ هەتـا چێ بۆ بهاوێ بۆ هەنگاوەی کە کردوە داوای یجید بە ١٦ کونگرەی لە ێرانئ کوردستان دێموکراتی
 بـۆ وشـێلگیرانە بەرنـامە بە کـاری زۆریـان حیـزبە ەوئ سـکرتێری و کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی! نیـیە؟ مەعلووم نەکراوە بۆ

 هەم بـوو امـادەئ ەک چۆپێشـێ وا عزیـزی خالیـدی کـاک بەرێـز حیـزب سـکرتێری تەنانەت و کرد دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی
 زۆر یمتیـازیئ دوو)بـێ حـدکا حیـزبیش نـاوی هەروەهـا و سـکرتێر ببێـتە هیجـری بەرێـز کە بکـا خۆی سکرتێری لە چاوپۆشی

 سـەر هـاتە زۆریشـی ڕەخـنەی نـاوبرا دڵفراوانیەیـی ەوئ لەسەر دا خۆی حیزبی نێو لە بوو کاتێکدا لە ەوئ ،(حدکا بۆ گەورە
 پەسەندکرا، ەوانەئ هەمووی رتێرسک و حدک گەورەریی دڵ بە بەاڵم

 
 و دێموکراتەکـان بـوونەوەی نزیـک بـوو دووشـت قـازانجی بەاڵم نەکەوتەوە، لێ یەکگرتنەوەی جیدیانە هەوڵە ەوئ بەداخەوە 

 بەیەکەوە کۆمەڵەکـان و دێموکراتەکـان واتە کوردسـتان رۆژهەاڵتـی حیزبەکانی هاوکاری ناوەندی لە ەوانئ کردنی کار زیاتر
 بۆ هەم قازانجە بە زۆر چوونکە بەهێزبکرێ زۆر ناوەندە ەوئ وایە حەق کە بوو باش زۆر دەستکەوتێکی ەوەئ ەوەبەخۆشی کە

 .کورد گەلی بۆ هەم و حیزبەکان خۆدیی
 

ــام کە دێموکراتەکــان یەکگــرتنەوەی  کــورد، دووژمنــی گەورەتــرین دێ، بەدواوە کومەڵەکــانی یەکگــرتنەوەی ەوەشئ دوای دڵنی
 بکـا تەرخـان بـۆ زۆری هێـزی و بکـا خەرج بـۆ دواڵری ملیۆنان امادەیەئ بۆیە دەکا لێ زیانی زۆر ێرانئ المیێسئ کۆماری واتە
 !سەرنەگرێ هەنگاوە ەوئ کە
 
  !دەترسن؟ دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی لە ژمارەیەک بۆ دەکەن پرسیار کەس زۆر دەرەوە لە چ و کوردستان خۆی نێو لە چ
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 دەبــێ بــۆیە بــوون تەشــکیالتی بەڵکــو نەبــوون سیاســی یلیئمەســا لەســەر زۆربەیــان بونەوەکــانجیا و بــوون لەت مــادام وەاڵم،
 بکـرێ بـۆ کـاری دێموکراتەکـان وەسەریەکخسـتەوەی و یەکگـرتنەوە بـۆ تەشـکلیالتی لەبـاری بۆبـدوزرێتەوە گرینگـی چارەسەری
ــاری ــیەوە، لەب ــک رێبەری ــان الیەن دوو کاتێ ــی دوو ی ــوکرات حیزب ــرنەوە، یەک دێم ــکن دەگ ــوەی بە زی ــدامانیئ نی ــبەری ەن  رێ

 ژمـــارەی دێموکراتەکـــان یەکگـــرتنەوەی لە دەکـــرێ. دێمـــوکراتە الیەنـــی هەردووک بـــۆ ەوەئ دیـــارە دەکەون لەبەرپرســـایەتی
  کە هـاتووە لـێ اوایئـ جیهـان لەهەمـووی سـکرتێر، مەسـەلەی بـۆ. زیـادبکرێ سیاسی دەفتەری و ناوەندی کۆمیتەی ەندامانیئ
 و کـــادر زۆرە ســـااڵنێکی. هەڵـــدەبژێڕدڕێن دەورە ســـێ یـــان دوو بـــۆ دێموکراتیـــک شـــێوەیەکی بە کانیســـکرتێرە یـــان "لیـــدر"

 کـۆنگرە لە ناوەنـدی کـۆمیتەی کە دێموکراتێکـدا هەڵبژاردنێکـی لە با دەناسن، یەکتر و کردوە کاریان بەیکەوە پێشمەرگەکان
 گونجـاویش چارەسـەرێکی بـا لەبەرچـاو نیشـتمان و لگە بەرژەوەندی ەگەرئ دەکرێ دیاری سکرتێر ەمجارئو هەڵدەبژێردرێ دا
 بە بــدرێ هەوڵ جـار ەوئ بـا یەکگـرتنەوە بـۆ وکێشـە مەسـەلە ببێـبە نـابێ بـوون سـکرتێر بـدۆزنەوە بەرپرسـایەتییە ەمئ بـۆ

 .نەبنەوە اوائ گرفتی تۆشی دوواتر کە بدرێ ەنجامئ ەسەریکخستەوە و کاری باشتر زۆر بنەڕەتی، و ڕیشەیی شێوەیەکی
 
 کە هەبـێ جیـدی یـرادەیئ ەگەرئ نیـیە کەم مـاوە ەوئ گەاڵوێـژ، ی٢٥ دێمـوکرات، حیزبـی دامەزرانـی رۆژی بـۆ ماوە مانگی سێ

 و قاسـملوو پێشـەوا، حیزبـی دامەزرانـی رۆژی لە بەیکەوە وتێکوشانیان خەبات ساڵی مین، ٧٥ بەیکەوە بتوانن دێموکراتەکان
 .زولمێکراومان کوردستانی هەاڵتی رۆژ خەڵكی کۆمەالنی بۆ ێدەب زۆر سەرکەوتنێکی ەوەئ بگرن جێژن شەرفکەندی

 
 دێموکراتەکـان کە بـوون چـاوەروان هەر وخەڵـک پەڕی تـێ کوردسـتان کۆماری دامەزرانی رێبەندان، ی٢ و شەهیدان رۆژی زۆر

ــادی بەیــکەوە ــان بــکەنەوە، دێمــوکرات دامەزرانــی رۆژی و کوردســتان کۆمــاری و شــەهیدان ی ــانەئ وە بــوو خێــل چاوی  هەر وەی
 .نەبینێ

 
 خــاوەن و هێنـا بەدەســت گەورەی دەسـتکەوتی زۆر پاشــایەتی رژێمـی رووخـانی پــاش یەکەمـی ســاڵی ١٥ لە یەکگرتـوو حیزبـی
 زۆر و دیپڵۆماسـی و ینتشـاراتیئ و اگـاداریئ وناوەنـدی پێشـمەرگە هەردوو دێموکرات حیزبی دوو زۆربوو، یعتباریئ و پرستیژ

 وسەرکەوتوو، هێز بە زۆر هێزیکی بە ببنەوە ێمکاناتیانئ هەموو یەکخستەوەی بە نندەتوا و هەیە نرخیان بە شتی
 
 پرسـتیژی بـۆ دەگێـرێتەوە زۆر متمـانەی و کوردسـتان رۆژهەاڵتـی کۆمەاڵنی بە دەدا زۆر ێجگارئ متمانەی و ومێدئ و هیوا ەوەئ

 حیــزب سـەر لە تایبەتیـان زۆر سـابێکیحی رۆژگارێـک کە جیهـانیش اسـتیئ لە هەروەهـا و کوردسـتان چوارپـارچەی لە حیـزب
 .بچێتەوە دەتوانێ سەرکەوتنە ەوەئ بەرەو دیسانە ەوەئ دەکرد
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 باشـووری بـۆ وەک ەمریکـائ وەک واڵتێکی دەرەوەی وزیری و نەدا خۆی گرفتی چارەسەری هەوڵی خۆی بۆ کورد، دەبێ بۆ اخۆئ
 بـۆ کوردسـتان اوایئرۆژ بۆ ەمساڵئ یان بکا کارە ەوئ کردی ویەکیەتی پارتی کردنەوەی نزیک بۆ ٢١١٣ ساڵی پێش کوردستان

 ێـرانئ لە اڵوگۆرەکـانئ بـدرێ کـورد غەیـری دووسـتانی هۆی بە هەوڵە ەوئ ەنەکەسەئو دێ یە پێ هاوکاری و کردنەوە نزیک
 دچەنـ خۆپیشـاندانی دوایـی سـاڵەی چەنـد ەوئ. داوە لەدەسـت خۆی مەشروعیەتی لەمێژە رژێم پێش، دەچێتە خێرایی بە زۆر

 و وەزاڵەهـاتووە بـاش خەڵـک ێـران،ئ شـاروچکەکانی شـارو بەتەواوی نزیـک لە کـراوە ملیـۆنیش تەنـانەت و کەسی سەدهەزار
 .رژێم لە بێزار

 
 چەنـد و کرۆنـا نەخۆشـی بە ێرانئ خەڵکی کردنی تووش و وکراینیئ تەیاری خستنی ێران،ئ ابانیئ مانگی خۆپێشاندانەکانی

 خـرا  و خەڵـک تـااڵنکردنی و کارنالەبارەکـان بەر لە ێجگـارئ رژێـم دانـاوەو کـارێگەری ویهەمـو نێوەراست رۆژهەالتی واڵتی
ــدارەکردنئ ــر ی ــووە بیزاوت ــی ب ــکە لەالیەک ــزم مەســەلەی دی ــی تیرۆری ــۆمیئ وچەک ــاری لە دەخــالەت و ەت ــد کاروب  و واڵت چەن

ــافی زۆری پێشــێلکاری ــرو ، م ــووی ەوانەئ م ــی هەم ــران تووشــی رژێم ــی و قەی ــردو زۆر گرفت ــانیئ و ەک  بە کە هەیە ەوەئ یمک
 وبەهێـز نەگـرتن یەک. بـروخێنن رژێـم کرۆنـا مەترسـیەکانی بـوونەوەی کەم پـاش ێـرانئ خەلکـی کۆمەاڵنی خۆرسک شێویەکی
 و بەخشـین جێگای هەالنە ەوئ دانی لەدەست و نابێ خۆش لێیان خەڵک ەگەرێک،ئ هەر بۆ دێموکراتەکان زوویی بە نەبوونی

 نابێ، بوردن لێ
 

 دێموکراتەکــان دەبــێ حیســابێک هەمــوو پێــی بە ەوەئ خەڵــکە، کــۆمەاڵنی بەرژەوەنــدی بــۆ وتێکۆشــان خەبــات ەگەرئ قســە دوا
ــاتی ســەرکەوتنی و زۆر بۆدەســتکەوتی  بە و مەیــدان بێــنە نەکــراو پێشــبینی ەگەرێکــیئ هەر بــۆ نەمــان جــێ بە و کــورد خەب

 گەل گشـتی بەژروەندی وەسەرەوەی حیزبی و تاک ەرژەوەندیب. بدەن یەکگرتن و وەسەریەکخستەوە بۆ هەوڵ جیدی یرادیەکیئ
 رۆژهەاڵتـی کـۆمەالنی بە بەخشـین هیـوا بـۆ کەواو نـاکرێتەوە، قەرەبـوو اسـانئ کە گەورەیە زۆر هەڵەیەکـی خستن ونیشتمان
 ەوەئ زۆر دەسـکەوتی بـۆ امـادەبوونئو دێمـوکرات حیزبـی بە زیـاتر زۆر بەخشـینەوەی متمـانە و غەدرلێکراوە زۆر کە نێشتمان

 و پـۆاڵیین یرادەیەکـیئ بە نەهـێڵن پێویسـتە و بکـرێ جی بە جێ و دەستبەکاربن دەبێ کە زۆرگرینگە و هەنووکەیی ەركێکیئ
 .دەکا شاد کورد گەلی هەروای کۆمەاڵنی هەنگاوە ەوئ ەنجامیئ تۆکمە بەرنامەی بە
 

 .دەکرێ لێ زیاتری زۆر زیانی کە سبەی نەخرێتە ەمرۆئ کاری و باشترە زۆتربکرێ هەتا خێری کاری کەوابوو
 

 ٢١٢١ی مای ١٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 وه تا درووشم وه له ویسته کگرتنه یه

 
 
 
 
 
 
 
 ری نگه کاوه ئاهه

 
 هێشـتا وه شـه مانه ئه موو هـه به اڵم به.  رێگه ر سه ته هاتوه زۆریشی کۆسپی و بوه نه سی مایه که بێ واقعدا له کورد ی وه بزووتنه

 .زیندووه دڵسۆزدا کوردی تاکی دڵی له گڕ ک وه
 
. زانـن ده منـیش ی راشـکاوانه بۆچـوونی ناسـنم ده مـن ی وانـه ئه کان، وه جیابوونه کانی هۆکاره ر سه  ناچمه یه نووسراوه کورته م له
ــن ــه ئه چ م ــاڵی) ی وکات ــه له( 2339 س ــێکی به ڵ گ ــه ش ــه رچاو  ب ــادر ل ــمه و ک ــو کانی رگه پێش ــانی ریزه نێ ــی ک ــوکراتی حیزب  دێم

 راشـکاوی بـه ئێسـتاش، تـا و حـدکا کـانی ریزه نێـو بـۆ م وه ڕانـه گه دوای چ وه، جیابووینه حدکا له و وتم که ئێران کوردستانی
 .یاندووه راگه وه پرسانه و ئه ر سه له خۆم بۆچوونی

 
 کانی کۆتاییـه له تی تایبه به حدکا کانی ریزه به بوون ست ه یو په زانستگا خوێندنی دوای و بوون ن  گه که من ک وه سی که زۆر
 بۆچـوون ندێک هه به کارم. نااڵین ده وه اڵته رۆژهه کانی حیزبه بوونی پاسی  ست ده به زۆر تاوی، هه ی83 تاکانی ره سه و 73
 رپرسـانی به زمـان لـه ت نانه ته و تی ویهبیستو سیش زۆرکه و بووه لێ گوێم ئێستاکه تا ی وه ئه اڵم به نیه سی که تاکه روانینی و

 شـکیالتی ته ی کێشـه ڵکوو به بوو نه سیاسی 2339 ی وه جیابوونه هۆکاری: نیه زیاتر قسه دوو بیستراوه، دێموکراتیش دوو ر هه
 . بوو وه حاوانه نه و
 

 و بـووم بۆچوونـه م ئـه دژی بـه واو ته من ماڵ به ئاشنایه، بۆ تان بۆچوونه و ئه وه، خوێننه ده  دێڕانه م ئه ئێستا که ئێوه دڵنیام
 کـه سێک که وت، ده کان وه کۆبوونه و پلۆنۆم له هاورێیانم به ئاشکرا به بووم حدک ری رێبه ندامی ئه که وکاتی ئه. وه شمێنمه ده

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.dengiamerika.com/a/world/3512680.html&psig=AOvVaw0URstrFMYiKZRSQRaaZZHE&ust=1602766196198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiDv8yPtOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 وێ ده عیم جــه کــاری یشــتنی تێگه و شــعوور تی حیزبایــه بکــات، حیزبــی و سیاســی کــاری نــابێ وه بحاوێتــه نــازانێ یــا نــاتوانێ
 و اڵت رۆژهـه نووسـی چاره بـه نـده یوه په ئێمـه تی حیزبایـه و باتی خـه. وه جیابوونـه بـۆ نیـه درووست کی بیانوویه مه ئه وابێ که

 ت نانـه ته وکاتیش ئـه ر هـه مـن بۆیه. ین بکه مان که باته خه له چاو ئاوا ناتوانین وه ئه ر به له تاکمان، به تاک ژیانی و گیان
 .وت ده راشکاوی به م بۆچوونه و ئه خۆم وێنتاڵکردنیخ تی قیمه به
 
 وه؟ جیابووینـه و وتین کـه حـدکا ونـوێی دیـرین ی رگه پێشمه و کادر ڵیک کۆمه ڵ گه له بۆ من ک وه ی دیکه سی که زۆر و من اڵم به
 :ک وه ڵێنی به و  واده ندێک هه نیا ته و نیا ته بێ راستی ی وه ئه
 

 ڕۆکی نـــاوه و رایی وانگـــه جه و بات خـــه کـــاری ســـازو بـــه وه پێداچوونـــه و چاکســـازی تی، وایـــه ته نـــه باتی خـــه ی وه نوێکردنـــه
 اڵت رۆژهـه الوانـی ی مێژینـه له ویسـتێکی و ز حـه لـه عبیرێک ته بڵێم توانم ده جۆرێک به که بوو  ئێمه رێبازی کانی گشتییه هێڵه
 .بوون

 
ــن ــه م ــووه وکاتیش ئ ــه پێمواب ــه ک ــه وه ئ ــێ ده ین ئێم ــه ب ــه ح ــان تی قانی ــه خۆم ــه ب ــه اڵنی کۆم ــه لمێنین بســه ڵک خ ــه چوونک  ئێم

 رزی ربه ســه ی ماڵــه بنه و ڵک خــه اڵنی کۆمــه الی لــه تێک شــروعیه مه وێ مانــه ده ر گــه ئه پێموابــوو. حــدکا ک نــه وه تــه جیابووینه
ــۆ سیاســی زینــدانیانی و هیدان شــه  و بات خــه مــۆدێڵی کــه لمینین بیســه بــێ ده وه ئــه ین، بکــه ر به ســته ده یــه وه جیابوونه م ئــه ب

 ر سـه لـه ی وه بمانـه ئێسـتاش و بکـرێ کورسـی و قام مـه بـۆ کـه ئینشـعابێک نـا ده. وتووتره که ر سـه و جیاوازه ئێمه تی حیزبایه
  بۆیـه ر هـه. ر بـه تـه نایه ڵک خه اڵنی کۆمه و دیموکرات حیزبی بۆ ت قه وه، بگرینه ک یه کورسی و قام مه ر سه له سازان مای بنه
 کانمـان واده و ڵێنی بـه و ببوون نـه ر سـه چاره کان کێشه. کرابا با ده نه و یه" ڵه هه" یه وه جیابوونه م ئه که یشتم گه  وه به زوو زۆر
 ی کێشـه نیا تـه و بوو نـه حـدکا ڵ گـه له رقێکمان فـه هـیچ حـدکیش بـااڵی رپرسـانی به ولی قـه بـه دی، هێنابوونه نه ڵک، خه به
 حــدکا، کــانی ریزه نێــو وه رێمــه بگه دا بڕیــارم بــووم، حــدکیش نــدی ناوه  کومیتــه نــدامی ئه کاتێکــدا لــه بۆیــه بوو، هو حاوانــه نه

 .نابێ ر سه چاره وه جیابوونه به  یه کێشه و ئه چوونکه
 

 و وه جیابوونـه ر سـه لـه ک یـه وه لێکدانه وێڕای و وه کردۆته باڵو کی  یه نووسراوه نزاده، سه حه بدواڵ عه مامۆستا رێزدار که ئێستا
 م لـه و رپرسـیارن به بۆخۆشـیان ق حـه بـه تی،کـه تایبه بـه دوایـی ی وه ئـه و گشـتی بـه دێمـوکڕات کـانی ریزه نێو کانی ئینشعابه
 ری رێبـه و ربگـرین وه رێنی ئـه بـه نووسـینه م ئـه وایه درووسـت و پێموایـه وێ، کـه ده ر بـه وه شـێریان پشـکی و دا ناخۆشه رووداوه

 ئـاواتی و ڵک خه اڵنی کۆمه ویستی که پرسه م له بیرێک جیدی به"  حدک" کانی رێزه نێو له وه کگرتنه یه نگرانی الیه و "حدکا"
 .وه نه بکه هیدانه، شه رزی ربه سه ی ماڵه بنه
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 تم حورمه و رێز ڕی وپه ئه ڵ گه له
 

 ری نگه ئاهه کاوه تان چووکه برای
 

 ٢١٢١ی مای ١٩: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
   

 نی حیزبی دێموكرات ر دوو الیه ی هه وه كگرتنه ی یه سپێكی پرۆسه ده  له  وه نزیكبوونه
 

 
 

 ڕۆژی كورد

 
ــه ــخهێستپ ده  ب ــان یر ش ــیس یچاالك ــراوانێو ل یاس ــه یپرس ــر دوو ال ه ــیح" ین هی ــوكراێد یزب ــتان یتم ــئ یكوردس ــیح"و  "رانێ  یزب
 ن هیـر دوو ال و هـه  كـردووهێپ یسـت ده كان نـه هیر دوو ال هـه ی وه كگرتنـه هیو   وه كبوونـهینز كێـل ی سـهڕۆپ 'كوردسـتان یموكراتێد
ر  سـه  وهكـورد  ڵیمـا ییبا و تـه یزڕیهـاو  و بـه  وه بگرنـه ك هیـ مـوكراتید یزبیح یكان نه هیال كینز یك هیداهاتوو  له وادارنیه
 . وه ننهێبه كێپ كگرتوو هیو   وره گه یموكراتێد یكێزبێو ح  وه نه بخه ك هی
 
كوردستان و  یموكراتێد یزبیو ح رانێئ یكوردستان یموكراتێد یزبیح یكان نه هیر دوو ال هه ی وه كگرتنه هی ی سهڕۆپ ی ژهێدر  له
ن  سـه حه اڵبـدو ال عه مـه سـتاۆمام" زدارڕێ یك هی نووسراوه ی ژهێدر  له و ن هیر دوو ال هه یزانۆرپرسان و دلس به یر شخهێستپ ده  به

ر  هـه یاتریـز ی وه كبوونـهینز كێـل یسـت به مه  بـه  وه كـرده یواڵبـ كان هییت هیاڵ مهۆك  هۆڕر ت سه  له ستایئ شێپ ك هی ماوه  كه "زاده

https://i0.wp.com/www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2020/05/83.jpg?fit=1200,675&ssl=1
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 ڵیسـا رادان زهۆجـ ی۴  ر بـه رانبـه به اریـی ئا٢٤وتی  هڕێك  ممه كشه هی یژڕۆ كان، نه هیال ی وه كگرتنه هیر  سه  و باس له ن هیدوو ال
 یت هڕێیـهاو  و بـه  ن زاده سـه حه اڵبدو عه ستاۆمام زڕێ به یت هیكاۆر سه  كوردستان به یموكراتێد یزبیح یكیشاند ی كوردی٢٧٢١
 یزبـیح یایسـكرتار یردان سـه زبـهیو ح ئـه یاسیس یر فته ده یندامان ن زاده ئه سه حه ۆو ئاس اریباز لیسما ا،یقادر ور زانڕێ به
و  رانێـئ یكوردسـتان یمـوكراتید یزبـیح یپرسـراوێل "یجـریفا ه مسته" زدارڕێ ن هیال  كرد و له انیرانێئ یكوردستان یموكراتێد

 یرم گــه  بــه  وه زبــهیو ح ئــه یاســیر س فتــه ده ینــدامان ئه یریهانگ جــه م ســتهڕۆو  یقــادر فیز نــه  مــه حه زانڕێــ بــه  ر كــام لــه هــه
 ین هیـر دوو ال هـه  وه كگرتنـه هی  بـه داریـند وهێپ ینكا تـه بابه  وه انـهیموو هه یتا ره سـه  و لـه ژڕۆ یكان و باسـه كـراێل انییشوازێپ
 .كرانێرباس و تاوتو خرانه به زبیح
 
 یژۆر یانیــ بــه  ر لــه سـه ات،مــوركرێد یزبــیح یكان نـه هیر دوو ال هــه ی وه كگرتنــه هی ی ســهڕۆمان پ هـه ی ژهێــدر  دواتـر و لــه یژڕۆ

  لــه كهــاتووێپ رانێــئ یكوردســتان یمــوكراتێد یزبــیح یكێشــاند ردان زهۆجــ ی۵  ر بــه رانبــه به اریــئا ی۲۵ یوت كــهڕی  ممه دووشــه
 ینـدامان ئه یگـی بـه یخـاك یئـادۆو ف یقـادر فیز نه  مه حه زانڕی و به  زبهیو ح ئه ییگشت یپرسراوێل یجریه یفا مسته زانڕی به
 ن هیــال  كــرد و لــه انیكوردســتان یكراتۆمــێد یزبــیح یایو ســكرتار كراتۆمــێد یاڵ قــه یردان ســه انیــ كــه زبهیح یاســیر س تــهف ده
 یر فتـه ده ینـدامان ن زاده ئه سـه حه ۆو ئاسـ ایقادر ور ار،یباز لیسما ،یگادان لیل ن زاده، جه سه حه اڵبدو عه ستاۆمام زانڕێ به
 یكان نــاوبراوان دا باســه یشــووێپ یردان كان و ســه باســه ی ژهێــدر  و لــه كــراێل انییشــوازیپ ییرم گــه  بــه  وه زبــهیو ح ئــه یاســیس
ــهیتا ــه ت ب ــه هی  ب ــه ی وه كگرتن ــه هیر دوو ال ه ــێد یكان ن ــاوتو كراتۆم ــه كرانێت ــه ب ــ اسرب و خران ــینیو ت ڕو گ ــهیتا یك ــه ت ب   ب
و   وه كبوونــهینز كێــل  ت بــه باره ســه انۆیــخ یشــۆخڵد ن هیــدوو الر  وت و هــه ركــه ده  وه كانــه وتنه كهێو چاوپ داریــو د  وه بوونــهۆك
 .رز نرخاند به انیكان وتنه كهێچاوپ یكان نگهیگر  هڵدا ئاشكرا كرد و خا كینز یك هیداهاتوو  له كان نه هیال ی وه كگرتنه هی
 

 كێـموو جار مان هـه كـه له گه یكان هیی وه ته نهها  به  ت به و خزمه اندنی اگهڕ ۆیخ ربه سه یكێند كوو ناوه وه” كورد یژڕۆ“ یند ناوه
و دوو   وه بكاتــه كیــنز كێــكوردســتان ل یكان موو پارچــه هــه یكان هییاســیس  زبــهیو پــارت و ح كان نــه هیال  داوه ی وه ئــه ڵیو هــه
ر دوو  هــه ۆبــ نــگیگر یكڵێخــا  بــه  ردانكردانه و ســه یو چــاالك و ئــه  وه دوور بخاتــه كان هییكوردســتان  نــه هیال وانێــن  لــه یك ره بــه
كـورد  ڵیمـا مـوكراتێد یزبـیح یكان نه هیال ی وه كگرتنه هی  به نیواداریو ه نینیب ده انیاتریز ی وه كبوونهیو نز موكراتێد ین هیال

و  داریـد و ن و ئه بده انیكان هییاسیس  هییچاالك  به  ژهێدر شووێپ  وتر له جاران و پته  له اتریكوردستان ز یكگرتوو هی ی ره و به
 كان هییاسـیس  نـه هیو ال زبیـموو ح هه ۆها ب روه و هه موكراتێد ڵیما ی وه رخستنه سه ۆب كێسپ ده یكڵێخا  تهێبب  وتنانه كهێچاوپ
 .كوردستان یكان موو پارچه هه یكان هییاسیس  و پارته زبیح یكداچوون هیگژ  و به یبراكوژ ڕی شه یمان و نه
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 !!"ڕازیبوون بەم دۆخەی ئیستا و هەوڵدان بۆ بە ئەبەدی کردنی

 
 (دیموکرات بۆ شکۆ گەڕاندنەوەی و دیموکراتەکان یەکگرتنەوەی پێویستیی ڕێڕەوی لە)

 

 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 حیزبــی" نــاوی ژێــر لە وتــارێکم دیموکراتــدا، حیزبــی تێکۆشــانی ئاشــکرابوونی متینگــی ســاڵەی چــل لە ،١٣٩٧ ڕەشــەمەی ی١١

 لە پشــتیوانییەک و بەشــداری وەک.  نووســی" دا مەزنــایەتی بەدەســتهێنانەوەی و دەســتدان لە دووڕێیــانی ســەر لە دیمــوکرات
 . سەرنجتان بەر دەخەمەوە لێرەدا وتارە ئەم کۆپلەیەکی چەند یەکگرتنەوە، پڕۆسەی هاندانی

 
 دووانە" نـامیلکەی چوارچێـوەی لە( ٢١١٩)١٣٧٨ بەهـاری سـەرەتای دیـکە، سـێکیبا زنجیـرە گەڵ لە وتـارەم ئەم تەواوی دەقی
 ڕەخنەگـرانە وخوێنـدنەوەیەکی تێڕامـان باسـانە ئەم. کردوەتەوە باڵو و چا  دا"دیموکرات حیزبی مێژووی ناتەباکانی و تەبا

 لە نـامیلکەکە لینکـی. راتیندیمـوک حیزبـی نێـو جێکەوتـووی پرەنسـیپی و پـرس و چەمک هێندێک بۆ پێداگرانە وایە جاری و
 .هەیە وتارەدا ئەم درێژەی

 
 :ئەمەش هەڵبژاردەیەک لە وتاری ئاماژە پێکراو

 
 بـوونی نـابەرامبەر گرنگتـر هەمـوان لە و هـۆ زۆر بە دا، خـۆی تەواوەتـی لە کوردسـتان شۆڕشـگێڕانەی بزووتنەوەی ئەگەر"...
 هێـزە بـوو، سـنوورەکان دیـوی ئەو بـۆ پاشەکشـە و کـزی تووشـی ،ئیسـالمی کۆمـاری ڕێژیمـی بەرامبەر ڕاوەستان توانای و هێز

 ئەوەنـدەی نیوخـۆییش ملمالنێی و کێشە و ناکۆکی هۆی بە وتارەیە، ئەم مەبەستی لێرەدا کە دیموکرات حیزبی و سیاسییەکان
 دیمـوکرات، حیزبـی رەدیـا. خۆیان النیکەمی گەیشتووەتە ڕووداوەکان سەر لە کاریگەرییان سااڵنێکە و بوون الواز و کز دیکە،

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=8&q=2013012920433175429&psig=AOvVaw0ApEI_Yuy9jtaKCypQ6NlZ&ust=1602766384024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD7gpuQtOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 خـۆی ئامانجەکـانی بـۆ تێکۆشـان و ئیسـالمی کۆمـاری دژی خەبـات نێوخۆییەکـان، ملمالنێـیە و کێشـە درێژەکێشـانی شانبەشانی
 لە جیـا بە هەم جیابۆوەکـانی، لێـک الیەنە لە کـام هەر بـووە، لێکـدابران تووشـی حیـزبەکە، کە کاتـانەش ئەو. داوە درێژە
 دیمـوکرات حیزبـی لەقوربانیـدانی پـڕ مێـژووی و شـانازییەکان لە خاوەنـدارەتیان هەم بـوون، وامبەردە قوربانیدان و خەبات
 لە و کـورد نەتەوایەتیـی لەبـزووتنەوەی دیمـوکرات حیزبـی رۆڵـی و جـێگە ئەوە هـۆی بە نەبـوون راستیانە ئەم بەاڵم. کردوە

 .دانەبەزێ و دانەکشێ پتر دا، ئێران و کوردستان سیاسیی پانتایی
 
 ئاســتی لە چاوەڕوانکراوەکــان سیاســییە ئــاڵوگۆرە هەم. تێپەڕیــوە دا دیمــوکڕات حیزبــی نێــو لێکــدابرانی دوا بەســەر اڵســ ١٣

 کۆمەڵێـک بەرەوڕووی خۆمـان تێـدایە ئەوەیـان مـایەی دیمـوکرات، الی دوو تیکۆشـانی جیـا بە سـاڵ١٣ئەزمـوونی هەم دا، ئێران
 ئەنجــامێکی و بخشــێنینیەوە دا خۆمــان ئێســتای و رابــردوو بە چاوێــک داهــاتوودا، پێنــاوی لە و بکەیــنەوە جیــددی پرســیاری
 .بێنین وەدەست لێ کوردستان خەڵکی و دیموکرات حیزبی قازانجی بە باشیان

 
 ئەو هەم دەتــوانێ چـۆن دیمـوکرات حیزبـی :بکەیـن ڕیـز دیـکەش پرسـیارەکانی سـەرەکییەوە پرسـیارە ئەو دەالقەی لە دەکـرێ

 کـام هـیچ ئایـا هەبـێ؟ قوربانیدانەی پڕ و کاریگەری پڕ ڕابردووە ئەو شایانی داهاتووی هەم و نەدا بەرباد خۆی رابردووەی
 حیــزبە بەو ببــنەوە و بگێــڕنەوە خۆیــان بــۆ ڕابــردوو مەزنــایەتیی تەنیــا بە دەتــوانن ئێســتا، دیمــوکراتی حیزبــی دوو لە

 و مێـژووە لەو دەسـت ئامـادەن کامیـان هیچ ەستۆ؟ئ بگرێتە دا کوردستان ڕۆژهەاڵتی ئاڵوگۆڕەکانی لە یەکەم ڕۆڵی دیموکراتەی
 خۆیـان بـۆ و بکەن چۆل بەرامبەرەکەیان بۆ مەیدانەکە و بگرن هەڵ دیموکرات حیزبی مێژووییەکانی ئامانجە و شانازییەکانی

 ەتـوانێد دیکە ئەوی کرد، ئەمەی الیەنێکیان ئەگەر بخەنەوە؟ ڕێک خۆ جیاوازەوە تەواو بەرنامەیەکی و پێناسە و شوناس بە
 کەوتـنەوەی دوور لێـک سـەرئەنجامی ئایـا دەخـوازێ؟ ئـاواتی بە کوردستان خەڵکی دیموکراتەی حیزبی بەو ببێتەوە تەنیا بە

 دیـکەی شـتێکی پێکەوەبـوون، باشـتری بنـاغەیەکی دیتـنەوەی بـۆ هەوڵـنەدان و یەکگرتنەوە لە خۆبواردن و، زیاتر ڕۆژ ڕۆژبە
 .ڕوونن پرسیارانە ئەو وەاڵمی دەکەوێتەوە؟ لێ داهاتوو، دۆراندنی و ڕابردوو فەوتاندنی لە جگە

 
ــاڵ١٣ لە ــانی س ــادا، بە تێکۆش ــەڵماندمان جی ــیچ کە س ــان ه ــاتوانین هەر نەک کامم ــا بە ن ــای تەنی ــی جێگ ــوکراتە حیزب  دیم

 نـاهێڵی نبەرامبەرەکەمـا وابـوو پێمان کە بکەین دروست یەش"فاضلە مدینە" ئەو ناشتوانین تەنانەت بگرینەوە، یەکگرتووەکە
 کـاتیی ڕزگـاربوونی هەبـووبێ، دا کـارکردنە جیـا بە لەو پۆزەتیـ  ئەگەرخـاڵێکی. بکەیـن دروسـتی دا یەکگرتـوو حیزبێکی لە

 گەیشـتبووە دا لەتبـوون پـێش حیزبـی لە کە - بەرامـبەر الیەنی تێکهەڵپێچانی و گرژی و دەمبەدمە لە الیەک هەر تاکەکانی
 وەپێشـکەوتنەوەی مەبەسـتی بە دا خۆمـان حیـزبەکەی لە گـۆڕان النیکەمـی پێکهێنـانی بـۆ هەوڵـدان وەها هەر ، - پۆپە چڵە

 النیکەمـی پێکهێنانی" و ،"تاکەکان کاتیی بوونی ڕزگار" دەڵێم بۆیەش. دابووە خەڵک و الیەنگران راکێشانی لە ڕەقیبەکەمان
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ـــٶران ـــام هەر چـــونکە ،"گ ـــۆیەوە بەو الیەنە، دوو لەو ک ـــانتوانیوە کە ه ـــااڵوای نەم ـــوور لە یم ـــانی و کولت  پێشـــووی میتۆدەک
 گرفتەکـــانی و کێشـــە بەرهەمهێنـــانەوەی بە ناچـــار ســـەرلەنوێ بکەیـــن، نێوخـــۆیی خەبـــاتی و بەڕێـــوەبەرێتی و حیزبـــایەتی

 (.دەگەڕێم لێی دا لێرە کە دەخوازێ زیاتر شیکردنەوەی باسە ئەم) بووینەوە خۆمان ڕابردووی
 
 دیمـوکرات، الی دوو دابـوونی ملمالنـێ لە و یەکگرتـوو دیمـوکراتێکی حیزبی ەبوونین پۆزەتیڤەدا، خاڵە دوو ئەو بەرامبەر لە

 هەر. ڕۆژهەاڵت سیاسـییەکانی هێـزە نێـوان لە هاوخەبـاتی و هاوپەیمـانی نەهاتنی پێک سەر لە هەبووە گەورەی کاریگەریی
 نێوخــۆی لە کە فورســەت زۆر ئەوە هــۆی بە بــووە کــارا و یەکگرتــوو دیمــوکراتێکی حیزبــی دیــارنەبوونی و غەیــبەت وەهــا

 کەمتـرین بقـۆزرێنەوە، ئێـران لە کـورد پرسـی قـازانجی بە دەکـرا و پـێش هـاتوونە دا ماوەیە لەو دنیا و ناوچە و ڕۆژهەاڵت
 دوو هەر ئەنـدامانی و کادرەکـان و ڕێـبەری لە زۆر ڕێژەیەکـی راهـاتنی خراپتر ئەمانەش هەمووی لە. وەربگیرێ لێ سوودیان

 رابـردوو هاوکـاتی دەستدانی لە نیگەرانی ئەوەی بێ کردنی، ئەبەدی بە بۆ هەوڵدانیانە و ئێستا دۆخەی مبە دیموکراتە الی
 .بن وەزعەدا ئەم درێژەی لە داهاتوو و
 

 چار چیە؟

 
 و دەبینـنەوە خۆیـان پتـر و تـرن کێشـە بـێ و ئاسـوودەتر دا، جیـا بە حیزبـی لە ال، دوو هەر تێکۆشـەرانی لە زۆر کە راستە

ــدێک کە راســتە ئەوەش. هەیە نمەیــدانیا ــی لە وچــاو دەم و ســیما هێن ــداری باشــتردەتوانن دا جیــا بە حیزب ــکەن مەیدان  و ب
 لە دوور وبە ڕەمەکـی یەکگرتنەوەیەکـی هەر کە دانـیە لەوەش گومـان. بەرن بەڕێـوە لێـیە، حەزیان جۆرەی بەو حیزبەکەیان،

ــدکردنەوە ــرتن بــێ و خۆنەق ــاوچەگەرێتی و دەســتەبەندی لە مــااڵوایی و رەخنەگ ــۆڕینی بــێ بە و، ن  شــێوازەکانی و میتــۆد گ
ـــامێکی بـــوون، پـــێکەوە و بەڕێـــوەبەرێتی و حیزبـــایەتی ـــیە گۆمانێـــک هـــیچ دا لەمەش بەاڵم. نـــابێ ســـەرکەوتووی ئاک  کە ن
 گەورەکـــانی ئـــاڵوگۆڕە گەڵ لە ڕووبەڕووبـــوونەوە ئێســـتاوە وەزعەی بەم و یەکگـــرتنەوە بیرخـــۆبردنەوەی لە و هەڵپەســـاردن

 دۆرانـدنی هەڵـدێری هەتـا رابـردوو بەفیڕۆدانـی لێـواری لە لێکدابڕاوەکەیەوە، بەشە دوو هەر بە دیموکڕات حیزبی هاتوو،دا
 .دەبا داهاتوو

 
ـــو لە ـــو لە و دیمـــوکرات دووالی هەر نێ  دوو لەو تەشـــکیالتی شـــێوەی بە لێکـــدابرانە ئەم هـــۆی بە کە دا کەســـانەش ئەو نێ

 هەمـوو لە هەموانمـان ئەوەی بـۆ بـن هانـدەر. بـن گوشار هێزی دەتوانن کە هەن زۆر نێکیکەسا کەوتوونەوە، دوور دیموکراتە
. بچـین پێویسـتییەوە ئەو دەنـگ بە رابـردوو، ناکۆکییەکـانی و ملمالنـێ لە دەرسـوەرگرتن و رەخنەگـرتن چاوی بە دا، ئاستێک
 یـا ئەم نەمـانەوەی و مانەوە لە ڕۆژهەاڵت لە کورد پرسی و مێژوویەک داهاتووی بڵێین کە هەبێ ڕاشکاوییەمان ئەو پێویستە



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

196 
 

ــا پۆســت لە ئەو ــتەکانی ی ــی پۆس ــک یەکەم ــرە حیزبێ ــایەوە بە. گرنگت ــووڵی بە ئەگەر دڵنی ــێ ق ــی کە بگەین ت  ئەو بەردەوامی
ــدابرانە، ــوانێ لێک ــی دەت ــوکرات حیزب ــی لە دیم ــدێڕ بەرەو دا خــۆی تەواوەتی ــوانین بەرێ، هەڵ ــبەر دەت ــر بەرام ــی یەکت  نەرم

 .بکەینەوە کوێرەکان گرێ و بنوێنین
 
 وا پێشـنیاری و پـالن و تەرح ئەوەی بـۆ بخەیـن وەگەڕ خۆمـان توانـای و نەبین بیدەنگ ئێستا دۆخەی لەم بکەین، ئیرادە با

ــێ وەهــا یەکگرتــووی حیزبێکــی ئاکــامەکەی کە ڕوو بخەیــنە  جــێ دا خــۆی لە دیمــوکرات هــۆگرانی و تێکۆشــەران هەمــوو کە ب
 ."چاوەروانیەتی کوردستان ڕۆژهەاڵتی کە بێنینەوە پێک تەدیموکرا ئەو با. بکاتەوە

 
 ٢١٢١ی مای ٢٦: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------- 

 
 

 .هەم عەقڵە هەم بڕوا یەکگرتنەوەی هەردوو باڵی دیموکرات،
 
 وەی حزب ببینێ، هەم ناوەوەی حزبپێویستە هەموو دیموکراتێک، هەم دەرە

 
 
 
 
 
 
 

 شۆڕش ئەسەدزادە

 
ــەبــاش د رۆز موومــانەه :دەرەوەی حێێزب -١ ، کــاننەموکراتید ەیوەکگــرتنیە یشــۆرەپ ەنــدەکوردســتان چ یکــەڵخ ەک نیزان

  ەک دابنەوەئ ڵیوەه ەل یەن شۆخ انێیو پ ێوەانینا یاسیس یانیندانیز یکانڵەماەبن مەه دانیهەش ڵەیماەبن مەه ەچونک
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 .ەکام حزب ەب رەس انەیکیەندانیز انی، یەکام ال ەب رەس انیکانەدیهەش ۆبزانن ئاخ
 
 ەو بگـر ەیینـاوچ یکـانەتەحکووم تـاەکوردسـتان و ه یتـر یکانەشـەب یکـەڵخ یدیـددوژمنـان و  یچاو ەب تەبارەس هاەروەه
دوژمنانمـان  .ەزووم کـردوو تەاڵژهڕۆ یکـانەحزب ییکگرتـوویە رەسـەل انیچاو، شیکانەزێزله وەوەرەد یتاناڵوو ەگاتەد تــاەه
 .یکـوژۆو خ یبـرا کـوژ ەڕیشـ ەنەیەگیبـ تـاەه ەوەنەبـک ترەورەگ یەکەرەدوب مەئ ەک ەانیو داو نەدەد انۆیخ ڵیوەه یواوەتـــ
 .نیداو انەیوەکگرتیەو  کخستنیە ڵیوەه ەزانۆسڵد رۆز شمانیکانەستۆد
 
 ەدوو حـزب مەزوتـر ئ یرچـەه ەسـتیوێپ رۆو ز ێبـەد ەوەکڵەبـا ردووەه ەب موومـانەه ەمێ، ئـحـزب ەیوەرەد یایدن ینیوانڕ ۆب
 رەسـ ەنیـبب کـووەڵب .نیبـوو رداەنگەسـ کیە ەل موومـانەه ەک شانۆکێو ت باتەخ ینێڕیز یناڵسا ەیکەموکراتید ەب ەوەنەیبک
 ەدانێـل ەبەڕو ز ووتنەرکەس یمزڕە یگاڕێ ەتاک ەمەئ .جاران ەیکەڵەمۆک ەب ەوەببن شیوانەئ ەک کانەڵەمۆک مووەه ۆب ش ەم
 وەکــردوو رجەخ یالرۆد هــاەنیۆمل ەب رانێــئ یســالمیئ یمــارۆک .ەرانێــئ یســالمیئ یمــارۆک یتیەجنــا ەل ڕپــــ یمــێژڕ ۆڕیمــات ەل
 شەمێئـ. یکوردسـتان یکانەمانحـزب و سـاز وانێن ەل ۆییناوخ ەڕیو ش یکەرەدووب ەیوەنان ۆکرد ب رخانەت یرژێنیئ نیرترۆز

 ەئـاوو ب رەسـ یقـڵب ەنەیـکـورت دا بک یکەیەمـاوەل میـژڕ یکانەالنیپ یواوەت نیب داکاریو ف بردوۆخ ەل وێڕشگۆڕش ەندەوەبا ئ
 یلتـوورەو ک نـگەرهەعـورف و ف ەل ەئاسـان رۆز یکێکـار ەمەئ .نیکـیە یبراو پشت مومانەه وەکیە یمووەکورد ه نڵێیدوژمن ب

 ەو تـاز کـانەو الو کـانەوەن یشـکێم ەل ەچوونـانۆفکـرو ب ەوێشـ مەئ ەستیوێپ تەاڵژهڕۆ یرانیشنبڕۆو  کانەحزب .کوردا ەیمێئ
 انیـتەاڵژهڕۆ یشـۆڕش وەوەسـتەب انۆیـکوردسـتان خ یباشـوور ەل ەک ڵەسـا نـدەچ مەئ ەیمـاوەل رەگەئ .ننێبچ کانەشتووەیگێپ

وزش و ئـام انیـکار داڵەسـا ٣١ ەب كیـنز ەیمـاوەل خـتەو واوەبـوو ت ســـتیوێ، پکوردستان یمێرەه یریقامگەس یقوربان ەکرد
 .کـردنەن ڵبـوەق کتـریەشـکاندن و  کتـریە وەنێحزب حـزب یفکر یرکردنێف کووەن .یەبوا یتیەو برا ێڕیشگۆڕش یفکر یچاندن

 یانتوانەیـد موکراتید یشەب ردووەه یتدارانەاڵسەد یواوەو تـــ رپرسانەو ب رانیشنبڕۆ داڵیسا ٣١ یژێدوورو در یکەیەماو ەل
 کجـاریە یکێسـانەک سـتاشێ؟ ئ ەکـردوو مـانیکـــوا چ  مەاڵب .نەبک یزڕیکیەو  ەییوەتەن یو هزر یفکر ۆڕیوگڵئا نیترەورەگ
 ڵوەه ەنـادات ک ەوەئ یدیشـاه ەمەئ ایـ؟ ئادژن یچۆ، بدژن شیرۆز کووەڵو ب نین ەوەکگرتنیە یموافق ردووالەه ەل نەه رۆز
 ەمەئبـن؟  یزڕیـکیەو  کگـرتنیە یدژ کانـداەحزب نـاوەکـورد ل یتـاک ێبـەد نۆچـ ؟ەدراوەن ەیـیوەتەو ن یگشـت یندەوەرژەب ۆب
 یزێـه کیەو  یزڕیـکیەو  کبونیەو  یگشت یندەوەرژەب ەل انیکانەقامەو م انیکانیەکورس کانەرپرسەب ەک یەن ەوەئ ەیشانین
 ووێـدز ەوشـتڕە مەئ مەڵـێد مەاڵب ١ەبـوو رچـاوترەب رتـروۆحـزب دا ز ڵیبـا کـامەل یەمـەرخەمتەک مەئ مڵێمن نا؟ ێوەد شترۆخ
 ؟ناێه ەوێکوەل یەیشۆخەن مەئ ستاێئ .ەبووەن رەه انی ەبوو مەک رۆدا ز تەاڵژهڕۆ یکوردان ناوەل ەاویشەن
 
  وانێن ەیوەبوونۆک ڵەسا نیندەچ ەیماو ەرمیبەمن ل ەیندەوەئ ئەو بەشەی پەیوەندە بە کاری ناوخۆی حزبەکانەوە، -٢
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 ەتۆشــتەیگ یاســیس یرەفــتەد ردووەه یکــانەوەنبووۆک یجــار ئاکــام نینــدەچ ١ەبــوەه ەیژێــدر یوامــەردەب ەب رەحــزب ه ردوەه
 یەدا نـ یاسـیس یکـێحزب چیهـ ەیادڕ ەل ەک ەوییەئاسـا رۆز یانوویـب ووڕبـ کێنـدەه یکـارۆهەب ناکاووەل ووتنەرکەس یپکۆتر
ــاونەوەڵه ــانۆگفتووگ ەوەتەش ــووەو ک ــات ١١١ ەل رقەب ک ــ ەوەتۆه ــفر رەس ــووەه .س ــانەئ م ــارویئ ەل ەم ــیورەگ ەل عتب ــ ەی  یحزب
، زانۆسـڵو د بحـز یسـتانۆکوردسـتان و د یکـەڵخ یداواکـان ەب دانێـگو ێب ردووالەه یرپرسانەب .ەوەکردەد مەک انیموکراتید
کوردسـتان  یکـەڵخ ەل بـووردنێل یداوا شیکجـاریە ۆبـ بـوونەن ەئامـاد تـاەه کـووەڵب بووەنێپ کەڵخ ۆب انیکێجواب چیه کەن
و  بـاتەخ ەک ەداو ەمـانەب ینگـەد کەڵـخ ەیوەل رەبەخ ێو؟  ببو یچ کانمانەوەبوونۆک یگرتنەرنەس یکارۆه نڵێب ەک .نەبک
و ( حـدکا) ەسـتیوێپ یەمـواێمـن پ سـتاشێئ .کـردنەن ڵبـوەق کتـریەو  انڕدابـ ۆبـ کـووەن، کەڵـخ یزگـارڕ ۆبـ نەبـک شانۆکێت
 یوكراتمـێد كیە ەب ەوەنەبـك مـوكراتێد ەموكراتانێد وەانێڕشگۆڕش وەانیبرا یكێانیگەبگرن و ب شەهاوب یکەیەنگرۆک( حدک)
 ەڕیوپەو ئ یزانسـت یکـــــــەیەوێش ە، بحـزب یکێتاک مووەه یتەاریرپرسەب ەکردن ب ستەه یرچاوگرتنەبەلە، بوەپت زوێهەب
  .ێبـ مـوکراتید یحزبـ یژووێـم مـانەه مانڵەسـا نینـدەچ یژووێـم .کـاتەن ەبراو انی انۆڕد ەب ستەه سەک چیه ەک یزۆسڵد
 ەڵگەل مـانۆخۆب نەیـبک زوولەنەدوژمنانمـان ت ۆب ێناب ەمێئ .رادیو ئ بەیع ەتێبکردن نا ڵبوەو ق زوولەنەدا ت یتیەبرا ەل
 ۆیەبــ .ێبــ ڵبــوەق کترمــانیەو  ێبــو شۆخــ کترمــانیە مــووەه ەک یەشــاناز وەیــیەورەگ کــووەڵب یەنــ زوولەنەت کــووەن کتــریە
دوژمنـان  نێڵـیهەن، نەیـبک ەمـادئا ەوەچـوونۆفکرو ب وەب کانمانەرگەشمێکادرو پ نەیبک ەوەئ رەسەکار ل ەستاوێئ ەل ەستیوێپ
 مـانۆخ ڵیمـا یواریـچوارد ناوەل ەمانەه ەییگل یرچەه ەستیوێپ ەمێئ .ژنڕێب انۆیخ یهرەو ژ ربگرنەو کەڵک داەتەفرس مەل

 .ناگات مانێت سەک مەه نیبەد ڵیحا کەیەچاکتر ل مەه نڵێیب یکترەیەدا ب
   

 ٢١٢١ۆکتوبەری ی ئ١٥: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ٢٧بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 !خەڵکی دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 !دستانهۆگران و دڵسۆزانی دێموکرات لە هەموو بەشەکانی کور

 !دۆستان و پشتیوانانی حیزبی دێموکرات لە ئێران و سەرانسەری جیهان
 !تێکۆشەران، ئەندامان، الیەنگران، و سەرجەم ئەو کەسانەی حیزبی دێموکرات بە ڕووگەی هیواکانی خۆیان دەزانن

  
بەم . ی خـۆی دەکـاتە جێـژنسـاڵەی دامەزرانـ ٧٥ی گەالوێـژدا، ٢٥وەک دەزانن حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەمساڵ لە ڕۆژی 

بـۆنەیەوە پێشـەکی پیرۆزبـایی ئەم یــادە لە هەمـووی ئێـوە دەکەیـن کە مــانەوەی حیزبـی دێمـوکرات و بەردەوامبـوونی لە ســەر 
خەبات بۆ ئامانجەکـانی، قەرزداری فیـداکاری، دڵسـۆزی، پشـتیوانی و هاوکـاریی بێـدریغتان لە گەڵ ئەو حیـزبە لە قۆنـاغە 

ر وەها پیرۆزبایییەکی گەرم و تایبەت پێشکەشی بنەماڵەکانی شەهیدان، بەنـدییە سیاسـییەکان، کەم هە. دایە جۆراوجۆرەکان
ئەندامان، تێکۆشەرانی دێرین و پێشمەرگەکانی سەر بە حیزبـی دێمـوکرات دەکەیـن کە گیانبەخشـین و خـۆڕاگریی ڕۆڵەکـان و 

اتیـان بە بەرزی و، خەباتەکەییـان بە نەپسـاوەیی و ئازیزانیان و، وەفاداریی خۆیان بە حیزبەکەیان، سـەری حیزبـی دێموکر
 .بەردەوامی هێشتووەتەوە

 
و بە ( ک - ژ) "کـۆمەڵەی ژیـانەوەی کوردسـتان"ساڵ لەمەوبەر، پێشـەوا قـازی محەمـمەد و هاوڕێیـانی، لە سـەر بنـاغەی  ٧٥

ــۆ ــدەر ب ــیی وەاڵم ــی سیاس ــادەکردنی ڕێکخراوێک ــانجی ئام ــاتی نەتەو  ئام ــبەری و ڕێکخســتنی خەب ــورد لەڕێ ــومەرجی  ەی ک هەل
ئەم حیـزبە بە پێشـەوایەتیی قـازی محەمـمەد، کەمتـر  .سیاسیی نوێی ناوچەکەدا، حیزبی دێموکراتی کوردسـتانیان دامەزرانـد

مانگ دوای پێکهاتنی، کۆمـاری کوردسـتان، یەکەم دەسـەاڵتی نەتەوەیـی مـودێرنی کـوردی لە چـوارچرای شـاری مەهابـاد  ٦لە 
رکۆماری کوردستان، قۆڵی لە ڕێبەریکردن و ئیدارەی کۆمار و ناوچەی ژێـر دەسـەاڵتی اش وەک سەڕاگەیاند و، شەخسی پێشەو

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/08/bistu-penj-1-1.gif
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ئەگەر دامەزرانی حیزبی دێموکرات لە هەلـومەرجی ئەو کـات، بە شـایەدیی ڕۆڵ و کاریگەرییەکـانی لە . ئەو کۆمارە هەڵماڵی
ــگ لە  ــۆڕانێکی گرن ــوو، ســەر ڕەوتــی ڕووداوە سیاســییەکان، وەرچەرخــان و نوختەگ ــورددا ب ــی ک ــزووتنەوەی نەتەوەی ــژووی ب مێ

پێکهـــاتنی کۆمـــاری کوردســـتانیش، ڕووداوێکـــی نەتەوەیـــی و سیاســـیی ئەوەنـــدە گەورە بـــوو کە ســـەرەڕای تەمەنـــی کـــورتی، 
 .شوێنەوارێکی قووڵی لە سەر خەماڵندنی ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد بەجێ هێشت

 
چەنــدین  دا، زۆر ڕێچــکە، کــردەوە و ئەزمــوونی پڕشــنگداری دەســەاڵتدارەتی و، ێــژووی حیزبــی دێمــوکراتلەو قۆنــاغە لە م

. دەسکەوت و چەمکی نەتەوەیی و شوناسخوازانە هەن کە حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان داهێنەر و خوڵقێنەریـان بـوون
سامانە بە هی خۆیـان دەزانـن و،  ئەو تانیشکەی کوردسبە خۆشیەوە لەمێژساڵە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە بەشەکانی دی

ڕاستە الوازیی ڕێژیمی شایەتی و بوونی هێزەکـانی واڵتـانی بێگـانە لە نێـو ئێـران و لە . بە شانازییەوە سوودی لێ وەردەگرن
 سیاسـی وناوچەکە لە سۆنگەی شەڕی دووهەمی جیهانییەوە، هەلومەرجێکی لەباری بۆ گەشانەوەی هەسـت و بیـر و تێکۆشـانی 

بەاڵم ئەوەش ڕاسـتییەکی سـەلمێندراوە کە سـەرچاوەی هەر دووی ئەو ڕووداوە . دا خوڵقانـد نەتەوەیی لە نێو کوردی ڕۆژهەاڵت
ـــاکبیران و  ـــاری ڕوون ـــرادە و بڕی ـــواڵو لە ئی ـــورد و هەڵق ـــی ک ـــزووتنەوەی نەتەوەی ـــتیی ب ـــاز و پێویس ـــییە گەورانە، نی سیاس

سـاڵ بە  ٧٥ێموکراتی کوردستان و ئامانجەکانی کۆماری کوردستان، پـاش تێپەڕینـی ئەوە کە حیزبی د. تێکۆشەرانی کورد بوو
دا، هەر وا ڕووگە و خواســتی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانن و، ســەرەڕای هەمــوو هەوڵــی ســەرکوتکەرانە و  ســەر دامەزرانیــان

ــا ئیســتاش ــوون و، هەت ــو نەچ ــران، لە نێ ــاری ئیســالمیی ئێ ــایەتی و کۆم ــی ش ــی دوو ڕێژیم ــووژانەوە بە  پیالن ــانەوە و ب گەش
 .بوونی ئەم بزووتنەوە ڕەوایە بەزات  خۆیانەوە دەبینن، باشترین بەڵگەن بۆ قائیم

 
ساڵە خەباتی ئازادیخوازی و شۆڕشـگێڕانەی حیزبـی دێمـوکرات لە واڵتـی خـاوەن ڕێژیمـی سـەرەڕۆ و دیکتـاتۆری ئێرانـدا،  ٧٥

ەوەیــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لە جەرگەی نــاوچەیەکی ســاڵە حیزبــی ئــێمە، بــزووتنەوەی نەت ٧٥. درێــژەی هەیە
سـاڵ لە مەیدانـدا  ٧٥. دا، ڕێـبەری دەکـاگەمارۆدراو بە پـیالن و گەلەکـۆمەگیی ڕێـژیمە سـەرکوتگەرەکان و هاوپەیمانەکانیـان

ڕەگ و مــانەوە و شــەکاوە ڕاگرتنــی ئــااڵی خەبــات بــۆ ئامــانجە پیرۆزەکــان و مــافە ڕەواکــانی نەتەوەیەک، بــێ هەبــوونی 
ئەو هۆکـارانەی جـێگە و پێگەیەکـی . دا مسـۆگەر نەدەبـوو ڕیشەیەکی قووڵی حیزبی دێموکرات لە نێـو دڵـی خەڵکـی کوردسـتان

دا دابــین کــردوە، کۆمەڵێــک تایبەتمەنــدیی گــرنگن کە حیزبــی دێمــوکرات  ئەوتۆیــان بــۆ حیزبــی دێمــوکرات لە نێــو نەتەوەکەی
تی ئاوڕێــک لە هێنــدێک لەو تایبەتمەنــدییانە بــدەینەوە و پێیــان لە ســەر لەم بــۆنەیەدا جێــی خــۆیە. هەڵگــر و خاوەنیــانە

 .دابگرینەوە
 

 حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی یەکەمی دامەزرانیەوە نوێنەرایەتیی سەرەکیترین پرسی کۆمەڵی کوردستانی کردوە کە ڕزگاری لە 
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ەو هۆیەشـــەوە کە واقیعـــی تـــاڵی ب. بندەســـتیی نەتەوەیـــی و دیـــاریکردنی مـــافی چـــارەنووس بـــۆ خەڵکـــی کوردســـتان بـــووە
دابەشکراویی کوردستان و نەتەوەی کورد بە سەر چەند واڵتی ناوچە و ڕەهەندە ژیئۆپۆلیتیکییەکانی ئەو پرسەی بە دروسـتی 

ویسـت و دروشـمی واقعبینـانەی خسـتووەتە ڕوو و، خوازیـاری چارەسـەری ئەو پرسـە لە چوارچێـوەی ئێـران بە  لێک داوەتەوە،
وەک پێویسـتیی سـتراتیژییەکی ئەوتـۆش، هاوخەبـاتی لەگەڵ هێـزە ئازادیخوازەکـانی . زم بـووەی و فیدرالیشێوەی خودموختار

ئێران بە تایبەتی نەتەوە بندەسـتەکانی ئەو واڵتەی لە پێنـاوی هێنانەسـەرکاری ڕێژیمێکـی دێموکراتیـک کە پێکهـاتەکەی و 
 .داخوازە بنەڕەتییەکانیان بێ، بە زەروورەتێک زانیوە نێوەرۆکەکەی ڕەنگدانەوەی جۆراوجۆرییەکانی دانیشتووانی واڵت و

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، هەر لەو کـاتەدا نەیشـاردووەتەوە کە کـورد یەک نەتەوەیە کە خـۆی و نیشـتمانەکەی، بە سـەر 

دیـاریکردنی  دا، خاوەنی پرسێکی ڕەوایە کە بـریتییە لە مـافی نەتەوەی کورد لە تەواوەتیی خۆی. چەند واڵتدا دابەش کراون
 .چارەنووس و هەبوونی کەیانێکی نەتەوەیی

 
حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان هەمیشـــە پشـــتیوانیی لە خەبـــاتی نەتەوەی کـــورد لە هەمـــوو بەشـــەکانی کوردســـتان بـــۆ بە 

. ێدەستهێنانی مافە ڕەواکانی کردوە و، هەوڵی داوە پێوەندییەکی دۆستانەی لە گەڵ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانیان، هەبـ
لێک تێگەیشتن و هاوپشتیی دوو الیەنەی نێوان ئەو هێزانە و، هاوکـات دەسـتوەرنەدانی هێـزە سیاسـییەکانی هەر بەشـێک لە 

دا بە ڕێخۆشــکەر و دەســتەبەری بــوون و پاراســتنی پێوەنــدی و  کاروبــاری بــزووتنەوەی کــورد لە بەشــەکانی دیــکەی کوردســتان
خەبـاتەکەی، وای خواسـتبێ پێوەنـدییەکی سنوورداریشـی لەگەڵ دەوڵەتێکـی  کـاتێکیش پێویسـتیی. هاوکاریی دۆستانە زانیـوە

دراوسێ هەبێ، بە شایەدیی مێژوو و دۆکیۆمێنتەکان، ئەم پێوەندییانەی هیچ زیانێکیـان بـۆ بـزووتنەوەی کـورد لە بەشـەکانی 
 .دیکە نەبووە و، حیزبی دێموکرات لە ئاستیان سەربەرز بووە

 
الۆگ و چارەســەری ئاشــتیخوازانەی پرســی کــورد لەگەڵ دەوڵەتــی ناوەنــدی و، گرتنەپێشــی بــاوەڕی حیزبــی دێمــوکرات بە دیــ

شــێوازی هێمنــانە و مەدەنییــانەی خەبــات و تێکۆشــان، یەک لەو بنەمایــانەیە کە حیزبــی دێمــوکرات سیاســەتی خــۆی لە ســەر 
مــایەش بــوو کە ڕێبەرانــی کۆمــاری هەر بــاوەڕ بەو بنە. دا لێیــان غافــ  نەبــووە دامەزرانــدوون و لە هــیچ قۆنــا  و ســەردەمێک

قاسـملوویان بە نـاوی . ئیسالمی ئێرانی بۆ مەبەستی تیرۆریستیی خۆیان قۆستیانەوە و، ڕێبەرێکی گەورە و بە توانـای وەک د
 .وتووێژ لە داو خست و، حیزبی دێموکرات و نەتەوەی کوردیان لێ بێبەش کرد

 
وەهــا ئەو ســااڵنەش کە بەرپرســیارەتیی بەڕێــوەبردن و پاراســتنی  مــاوەی کــورتی دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری کوردســتان و هەر

ــزب لە دەســەاڵتدارەتی،  ــانجی حی ــووە، دەیســەلمێنن کە ئام ــوکرات ب ــی دێم ــاوچەی کوردســتان لە ســەر شــانی حیزب هێنــدێ ن
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بـۆ  سەرەڕای کۆسپ و بەربەسـتی جۆراوجـۆر، بەشـداریی خەڵـک لە بە دەسـتەوەگرتنی چارەنووسـی خۆیـان، دەرفەت پێکهێنـان
ــی زمــان و  ــی، خزمەتکردن ــرو ڕای سیاس ــان و بی ــازادیی تێکۆش ــی و ئ ــی سیاس ــۆرالیزم و فرەی ــواردان بە پل ــوەبەری، ب خۆبەڕێ
کولتــووری کــوردی، البردنــی کــۆت و بەنــدی دواکەوتــووانەی کــۆمەاڵیەتیی دژ بە ژنــان، بەرەوژووربردنــی ئاســتی فەرهەنگیــی 

ەنــاهیی نێــو خەڵــک، جێگیرکردنــی بــایەخە دێمــوکراتی و مودێڕنەکــان و هاونیشــتمانان، دابینکردنــی یەکڕیــزی، تەبــایی و ت
 .پەرەپێدانی ئازادییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو کۆمەڵ بووە

 
ڕاسـتەوخۆ یـا  - دا، حیزبی دێمـوکرات هەر کـات دەرفەتـی پـێ دراوە لە هەر دوو سەردەمی ڕێژیمی شایەتی و کۆماری ئیسالمی

دا بەشـدار بـووە، کاندیـدای هەبـووە و چـووەتە نێـو ملمالنێـی هەڵبـژاردن و سـەرکەوتنی بە  اردنەکـانلە هەڵبژ - ناراستەوخۆ
ساڵەی دواییدا کە ئەم حیزبە وەک پێشوو لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە بە ناقانوونی زانـراوە  ٢٥تەنانەت لەم . دەست هێناوە

ک لە هەڵبژاردنەکـانی ئێـران و گەیانـدنی پەیـامی خۆیـان دا بووە، هەر کات مەجالێکی بۆ بەشداریی خەڵـ و لە ژێر سەرکوت
ــان، بە بەشــداریی واتــادار و لە ڕێگــای ســندووقەکانی  بەدی کــردوە، داوای لێ ــازادنەبوونی هەڵبژاردنەک کــردوون ســەرەڕای ئ

 .دەنگدانەوە، پەیام و هەڵوێستی نەتەوەیی و خەباتگێڕانەی خۆیان بە دەسەاڵتی ئێران بگەیەنن
 

دەیە ڕابـردووی خەبـاتێکی سـەخت و پـڕ لەقوربانیـدانیان لە  ٣دا پتـر لە  ات و خەڵکـی کوردسـتان لە حاڵێـکحیزبی دێموکر
گەڵ ڕێژیمی شایەتی هەبوو و، چاالکانە لە شۆڕشـی گەالنـی ئێـران بە دژی ئەو ڕێـژیمەدا بەشـدار بـوون، بە هاتنەسـەرکاری 

حیزبەکەمـان ڕێفرانـدۆم بـۆ . ە مێژینەکانیـان بەرەوڕوو بـوونکۆماری ئیسالمی، جارێکی دیکە لە گەڵ پشتگوێخرانی داخوازە ل
جێگیرکردنی نیزامی کۆماری ئیسالمی لە واڵتی ئێرانـی تەحـریم کـرد، چـونکە جـگە لەوەی گشتپرسـییەکە، خەڵکـی تەنیـا لە 

کەی لە ئاسـت دا سەرپشک کردبوو، هیچ نیشانەیەکی وەاڵمـدەربوونی نێـوەرۆکە نێوان دوو سیستەمی شایەتی و کۆماری ئیسالمی
ــوو ــار نەب ــوە دی ــی پێ ــکەی ئێران ــی بندەســتی دی ــورد و گەالن ــی ک ــۆ . داخــوازی نەتەوەی ــان ب ــانی حیزبەکەم ــاتێکیش هەوڵەک ک

ــوێی لێ ــالۆگ گ ــورد بە دی ــد و،  چارەســەری مەســەلەی ک ــوکراتی بە هەڵوەشــاوە ڕاگەیان ــی دێم ــازە، حیزب ــرا و ڕێژیمــی ت نەگی
دا هێـزە سیاسـییەکانی  ستان دەست پێ کرد، حیزبی دێمـوکرات و لەگەڵ ویـشلەشکرکێشی و هێرشی سەرانسەریی بۆ سەر کورد

 .دیکە و خەڵکی کوردستان، وێکڕا بەرامبەر بەو لەشکرکێشییە ڕاوەستان
 

ــاتر لە  ــتان کەوتــوونە بەر شــەڕێکی داســەپاوی نــابەرامبەر و، سیاســەتی  ٤١زی ســاڵە حیزبــی دێمــوکرات و خەڵکــی کوردس
حیزبـی دێمـوکرات، کاتێـک هەوڵەکـانی بـۆ چارەسـەری ئاشـتییانەی پرسـی . ی ئیسـالمیی ئێـرانسەرکوتکەرانەی ڕێژیمی کۆمار

ـــوو و، ڕۆڵـــی یەکەم و ســـەرەکیی  ـــانەوە، تەســـلیمی هەڕەشـــەکانی دەســـەاڵتدارانی تـــازە نەب ـــام م ـــێ ئاک ـــران ب کـــورد لە ئێ
زبــی هەر بە تەنیــا حی .انلەبەرەنگــاربوونەوەی پەالمــار و هێرشــی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێــژیمەدا کەوتە ســەر شــ
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لە ڕیـزی ئەو . دێموکرات نزیک بە پێن  هەزار کەس لە پێشمەرگە و تێکۆشەرانی لە ڕەوتـی ئەوبەرەنگـارییەدا شـەهید بـوون
سـادق شـەرەفکەندی، دەیـان ئەنـدامی ڕێـبەری، سـەدان . عەبـدولڕەحمان قاسـملوو و د. شەهیدانەدا، دوو سـکرتێری گشـتی، د

ــەد ــی و س ــدەی نیزام ــادری بەوەج و هەزارانفەرمان ــۆمەڵ هەن  ان ک ــۆری ک ــوێژی جۆراوج ــین و ت ــدام لە چ ــمەرگە و ئەن . پێش
ــۆی ڕۆژهەاڵت ــزب نەک هەر لە نێوخ ــدامانی حی ــەران و ئەن ــبەران، تێکۆش ــووری  ڕێ ــنوورەکان، لە باش ــوو لە دەرەوەی س ، بەڵک

رۆریسـتی و پیالنـی ئامـانجی پەالمـاری تێکوردستان و تەنانەت لە واڵتانی ئورووپـاییش کەوتـوونە بەر هێرشـی دڕنـدانە و، 
ــوون ــژیمە ب ــکەی ئەو ڕێ ــۆری دی ــتان لەم . جۆراوج ــوکراتی کوردس ــی دێم ــبەر بە حیزب ــژیمە بەرام ــدەیی ئەو ڕێ ــۆپەی دڕن چڵەپ

ســااڵنەی دواییــدا،کە نیشــاندەری نیگەرانــی و ترســی کۆمــاری ئیســالمی لە پــێگەی ئەو حیــزبە لە نێــو کــۆمەاڵنی خەڵکــی 
 .دا بوو١٣٩٧ی خەرمانانی ١٧هێرشی مووشەکی بۆ سەر پلینۆمی حیزب لە قەاڵی دێموکرات لە دا بوو،  کوردستان

 
ســـاڵی یەکەم و دووهەمـــی دامەزرانـــی و، چەنـــد ســـاڵی دوای  -حیزبـــی دێمـــوکرات تەنیـــا لە دوو بـــڕگەی مێـــژووی خۆیـــدا 

حیزبـی . کوردستان بە دەستەوە بـووەدەسەاڵتی بەڕێوەبەریی لە بەشێکی خاکی ڕۆژهەاڵتی  -سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران
دێموکراتی کوردستان لە زۆربەی هەرە زۆری سااڵنی تەمەنیدا، تێکۆشانی ئـازاد و قـانوونیی لـێ قەدەغە کـراوە و ڕێـبەری و 
کادری سەرەکیی بەڕێوەبەریی حیزب لە چیا و شاخەکانی کوردستان یـان لە دەربەدەری بە تـایبەتی لە باشـووری کوردسـتان، 

دا بە چـاوی ڕێـز و پێـزانینەوە ئـاوڕ لە دەیـان سـاڵ وەخــۆگرتنی  جێگـای خـۆیەتی لەم بــۆنەیە. یـان بەڕێـوە بـردوەئەرکـی خۆ
دیارە پەڕیوەبـوون . تێکۆشەران و خەباتکارانی ڕۆژهەاڵت لە الیەن خەڵک و هێزە سیاسییەکانی باشووری کوردستان بدەینەوە

وردسـتان، واقیعێکـی نەخـوازراوە کە دەرکەوتە و شـوێنەواری نەرێنیـی و گیرسانەوەی ڕێبەریی حیزب لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی ک
تایبەت بە خۆشی بۆ حیزب هەبـووە، بەاڵم لەسـەر یەک نەبـووە بە هـۆی ئەوە ڕێبەریـی حیـزب لە بایەخـدان بە ڕۆژهەاڵتـی 

ڕاسـتەقینەی کوردستان وەک مەیـدانی سـەرەکیی تێکۆشـان و، گرنگیـدان بە پـرس و کێشـەکانی خەڵـکەکەی وەک پشـتیوانانی 
سیاســەتی ئەم حیــزبە هەر لە کــۆنەوە کەلکــوەرگرتن لە هەمــوو شــێوە خەبــاتێکی ڕەوا بە پێــی ئیمکــان و  .خــۆی، غافــ  بــێ

بە یەکێـک لە گرنگتـرین  حیزب، حزووری ڕاستەوخۆی کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی ڕێبەری لەنێـو خەڵکـی، .پێویستی بووە
دا سـەرەڕای  سـاڵەی دوایـی ١٥ - ١١حیزبـی ئـێمە هەر لەم . خەڵـک و خـۆی زانیـوەئەڵقەکانی بە هێزکردنی پێوەنـدیی نێـوان 

 .تێچووی گیانی و لێکەوتەکانی دیکە، لەم ڕاستییە غاف  نەبووە
 

دا زاڵ کـراوە، جوغرافیـای نفـووز و  لە نێوخۆی واڵت، سەرەڕای ئەو دۆخە ئەمنیەتـی و سـەرکوتکەرانەیەی بە سـەر کوردسـتان
خســتنە نهێنییەکــانی، ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتــر و زیــاتر دەبــێ و ڕووبەرێکــی الکی و تێکۆشــانی ڕێکچــا خۆشەویســتیی حیــزب و

دەیە و نیــو تێکۆشــان و قوربانیــدانی حیزبــی دێمــوکرات، ئاســتی وشــیاریی نەتەوەیــی خەڵکەکەمــانی  ٧. فراوانتــر دادەگــرێ
هەوڵــی ئــێمە ئەوەیە چــین و توێژەکــانی  .بەرەوژوور بــردوە و گیــانی نەتەوەپەروەری و شوناســخوازیی تێــدا بەهێــز کــردوون
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خەڵـــک هـــان بـــدەین کە بـــۆ خاوەنـــداریەتی لە کێشـــە و گرفتەکـــانی خۆیـــان بێـــنە مەیـــدان، خـــۆ ڕێـــک بـــخەن و داخـــوازە 
پشــتیوانی لە جموجــۆڵی ئێعترازیــی . دا خەبــات بــکەن جۆراوجۆرەکانیــان بە شــێوەگەلی هێمنــانە بێنــنە گــۆڕێ و لە پێناویــان

یخوازی و چــاالکیی شوناسـخوازانە و شوناســپارێزانەی چاالکـانی مەدەنــی و کچـان و کــورانی وشــیاری خەڵـک، تێکۆشــانی ئـازاد
 .ڕۆژهەاڵت، بەشێکی گرنگ لە سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە و، لێبڕاوین لەمەودوا پتر لە سەری بڕۆین

 
ئەو  نــدە نیــیە کە ڕۆڵــی ڕێــبەر و ڕێکــخەریکــاریگەریی حیزبــی دێمــوکرات لە ســەر بــزووتنەوەی نەتەوەیــی کــورد، هەر ئەوە

ــانە ــەر ش ــتان لە س ــی کوردس ــزووتنەوەیەی لە ڕۆژهەاڵت ــبەری. ب ــایبەتی ڕێ ــتان و بە ت ــوکراتی کوردس ــی دێم . مەزن، د  حیزب
دا، ڕۆڵی زۆر گرنگیان لە ناساندنی پرسی کـورد بە بیانییەکـان و ڕاکێشـانی پشـتیوانیی زۆر حیـزب و  قاسملوو لە کاتی خۆی

دا  کورددا هەبووە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بە گشتی لە قۆناغی جیـاواز  ۆژاوایی بۆ الیی و ناوەندی گرنگی ڕکەسایەت
حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان، لە ســەر تێکۆشــانی . لە بەرهەمــی ئەو تێکۆشــانە دیپلۆماســییە بە نــرخە ســوودمەند بــووە

اویـی خەڵکـی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان و ڕاکێشـانی اندنی دەنگی زۆرلێکردیپلۆماسی و کار لە نێوەندە نێو دەوڵەتییەکان بۆ گەی
 .پرسە ڕەواکەیان، بەردەوام دەمێنێتەوە پشتیوانیی نێونەتەوەیی بۆ

  
 !هۆگران، دڵسۆزان و پشتیوانانی حیزبی دێموکرات

 
ــافی خــۆیەتی ئەگەر بە شــانازییەوە ئــاوڕ لە  ــی دێمــوکرات وەک بە تەمەنتــرین حیزبــی کــوردی، م ســاڵ خەبــاتی  ٧٥حیزب

نەپسـاوەی پـڕ لە قوربانیــدانی خـۆی بــداتەوە، ڕۆژە پڕشـنگدارەکان و دەســکەوتە گەورەکـانی ئەو خەبــاتە وەبیـر بێنێــتەوە، 
قامک بۆ ئەو چەمک و بنەما و پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و پڕ بەهایانە ڕابدێرێ کە هێناونیە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیـی 

ـــی لە  ـــووری سیاســـی و حیزب ـــانی خـــۆی لە ســـەنگەرە . کوردســـتانو کولت ـــبەران، تێکۆشـــەران و ڕۆڵەک لەوە کە باشـــترین ڕێ
جیاوازەکاندا بە سـەخاوەتەوە ژیـان و تەمەن و گیانیـان بەختـی ئامـانجی ڕزگـاریی نەتەوەکەیـان کـردوە؛ سـەبارەت بەوە کە 

. ەرز بــێ و بە خــۆی بنــازێمێژوویەکــی خــاوێنی تەژی لە خــزمەت و بە دوور لە پەڵە و هەڵەی نەبەخشــراوی هەیە؛ ســەرب
ڕابــردووی دوورودرێـــژی خەبـــات و تێکۆشــانی ســـەخت و خوێنـــاوی، متمــانە و ئیعتیبـــارێکی گەورە کە لە ئاســـتی نەتەوەیـــی 

دا کۆی کردوەتەوە، بەرنامەیەکی سیاسیی جێکەوتـوو و ڕێبـازێکی نەتەوەیـی و دێمـوکراتیی بـۆ هەمـوو ال  وناوچەیی و جیهانی
ت خاوەنیانە، خۆشەویستییەکی بێ سنوور کە ڕیشـەی بە نێـو پێکهـاتە جۆراوجۆرەکـانی ڕۆژهەالتـی ناسراو کە حیزبی دێموکرا

 .هاوتای حیزبەکەمانن دا شۆڕ بووەتەوە، سەرمایەیەکی بە نرخ و بێ کوردستان
 

 ک لەو حیزبی دێموکراتی کوردستان هەموو کاتێک وەک پڕەنسیپ و بنەمایەکی نەگۆڕ ڕوانیویەتە دێموکراسی و نەک بۆ ساتێ
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بایەخ و ڕێبازە الی نەداوە، بەڵکوو قۆنا  بە قۆنا  لە ژیانی سیاسـی و ئیـداریی ڕۆژانەی خۆیـدا کـاری لەسـەر چەسـپاندنی 
. دێموکراسی، بەتایبەت دێموکراسیی نێوخۆیی کردوە و لە بەرزتـرین ئۆرگـانی خۆیشـیدا هەوڵـی داوە ئەم ئەسـڵە جێگیـر بکـا

ــی  ــومەرجی دژوا ١٧گرتن ــۆنگرە لە هەل ــاڵوگۆڕی دەســەاڵت لەم ک ــاتی پێشــمەرگانەدا، و ئ ر و، جــاری وایە هەرە ناســکی خەب
 .حیزبەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن

 
بەاڵم ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە ئاوڕدانەوە لەم مێژووە پـڕ شـکۆیەدا، هەر سـەرکەوتنەکان، دەسـکەوتەکان و 

نیــــیە کە بــــڕگە و قۆنــــاغە جیاوازەکــــانی ئەم مێــــژووە، هەڵە،  گومــــانی تێــــدا. خــــاڵە گەش و پڕشــــنگدارەکان، نــــابینێ
ــرێ کەم ــدایە کە هــۆیەکەی دەک ــوڕی و شــتی نەخــوازراوی دیکەشــیان تێ ــی، کەموک ــوەبەری،  کەمتەرخەم ــادری بەڕێ ــوونی ک ئەزم

حیـزب و دا، بەرباڵویـی ڕێکخراوەکـانی  زاڵبوونی هەلومەرجی شەڕ و بارودۆخی نائاسایی بە سەر جۆغرافیای تێکۆشانی حیـزب
ــزب ــبەری بە ســەر ئۆرگانیزاســیۆنی حی ــۆنتڕۆڵی ڕێ ــوونی پەروەردە و ک ــولی  الوازب ــردن و تەحەمم دا و، ڕانەهــاتن بە وێکهەڵک

یەک لەو ڕاستییە تااڵنە، دەرئەنجـامی ملمالنـێ و نـاکۆکیی نێوخـۆیی . بیرورا و سەلیقەی جیاواز، یا هەر هۆکارێکی دیکە بێ
ــوکرات ــی دێم ــو حیزب ــووە کە لە نێ ــک دا ب ــان،  ســەرەڕای ســااڵنێک بەخــۆوە خەری ــبەری، کادرەک کردنی فکــر و هــۆش و وزەی ڕێ

کەوتـووەتەوە و، بـوون بە  دا لێ پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب، هێندێک جار لەتبوون و لێکدابران لە ڕیزەکـانی حیزبیـان
ی و تێکۆشـەرانی حیـزب، هەر وا کە گومانی تێدا نـیە هەر نەسـلێک لە ڕێـبەر. هۆی نیگەرانی و دڵساردیی خەڵکی کوردستان

ـــوون و خـــاوەنی شـــانازی و ســـەرکەوتنەکانی ســـەردەمی خۆیـــانن، لە ئاســـت الوازی و نوشوســـتی و  دابڕانەکـــانی ئەو   لەتب
سـاڵەی دامەزرانـی دا، هێشـتا نەیتوانیـوە  ٧٥خـین کە حیزبـی دێمـوکرات لە بە نۆرەی خۆمـان بە دا. سەردەمەش بەرپرسیارن

سـاڵەی دامەزرانـی  ٧٥هیوای ئێمە و هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و ئەوە دەبـێ کە . ی خۆی وەدەست بێنێتەوەیەکگرتوویی ڕیزەکان
وتـر کەوتـنەوە ســەریەکی هەر دوو الی دێمـوکرات بـۆ هەرچـی زو  حیـزب بکەیـنە هانـدەری سـەرجەم تێکۆشـەران و ئەنـدامانی

خەڵکـی دێمـوکراتپەروەری کوردسـتان و ئامـادەکردنی بنەماڵەی گەورەی دێموکرات، بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنـی یەکگـرتنەوە بە 
حیزبـــی دێمـــوکرات هەروا کە . دا ئەو حیـــزبە بـــۆ وەئەســـتۆگرتنی ڕۆڵـــی چارەنووسســـازتر لە قۆنـــاغی داهـــاتووی خەباتمـــان

چــــارەگە ســــەدەی ڕابــــردووی خەبــــاتی ڕزگــــاریخوازیی نەتەوەکەی بــــێ، بە مەرجــــی بە  ٣توانیــــوێتی شاســــواری مێــــژووی 
وەرگـرتن لە ڕابـردووی ملمالنـێ و نـاکۆکییە نێوخـۆییە زیانبارەکـانی ڕابـردووی، دەتـوانێ  ەکگرتوویی و دەرسدەستهێنانەوەی ی

 .شاسوار و قارەمانی گەیاندنی ئەم کاروانە بە قۆناغی سەرکەوتن بێ
 

اســی بــۆ ســاڵەی دامەزرانــی ئەم حیــزبەدا، ســاڵوی وەفــا و ئەمەگن ٧٥کــۆمیتەی ناوەنــدیی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان، لە 
قاسـملوو بـووژێنەرەوە و . ڕێبەرانی شەهید، پێشەوا قازی محەممەد دامەزرێنەری حیـزب و سـەرکۆماری شـەهیدی کوردسـتان، د

ڕێـبەرە   سـادق شـەرەفکەندی جێنشـینی لێهـاتوو و درێـژەدەری ئەرک و بەرپرسـایەتیی ئەو. نوێکەرەوەی حیزبی دێمـوکرات، د
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ئەوان و هەموو ئەو شـەهید و نەمـرانەی لە ڕێگـای خـزمەت بە ئامانجەکـانی حیزبـی ئێمە لە ئاستی گیانی . مەزنانە دەنێرێ
ــ. دا ســەریان نــایەوە، ســەری ڕێــز دادەنــوێنین دێمــوکرات ان گیــانی شــەهیدانمان و هەمــوو ئەوانەی دێمــوکرات بە ڕووگەی خۆی

و تـا گەیشـتن بە ئامـانجی ڕزگـاریی  دەزانن، دڵنیا دەکەین درێژەدەر و پارێزەری شانازییەکانی ئەو مێژووە پڕ شکۆیە دەبین
 .نەتەوەکەمان، ئااڵی خەباتی دێموکرات شەکاوە و، چرای تێکۆشانی، گەشاوە ڕادەگرین

 
دا بە ئیمـان بە سـەرکەوتنی ئیـرادەی مـافخوازانەی خەڵکـی کوردسـتان  سـاڵەی دامەزرانـی ٧٥حیزبی دێموکراتی کوردسـتان لە 
دا، بەڵــێن تــازە دەکــاتەوە کە بە ئیرادەیەکــی پتەوتــرەوە ڕێگــای  ری ئیســالمیزەوتکەری کۆمــا بەســەر ڕێژیمــی ســەرکوت و مــاف

ــاوەدا متمــانە و پشــتیوانی و هێــزی . وەدیهێنــانی ئامانجەکــانی خەڵکــی کوردســتان درێــژە دەدا هاوکــات دڵنیــایە کە لەو پێن
دا پێــداگرە کە کــاروانی لەبڕاننەهــاتووی هەمــوو چــین و توێژەکــانی کــۆمەاڵنی خەڵکــی کوردســتانی لە پشــتە، لەگەڵ ئەوەشــ

وەخــــۆگریی ڕوونـــاکبیران و خوێنــــدکاران، الوان و ژنــــان، چاالکــــانی بــــوارە  ک خەبـــات و تیکۆشــــانی نەتەوەکەمــــان بە ئەر
 .جۆراوجۆرەکان و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵ دەگاتە مەنزڵ

  
 ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدانی حیزب و بنەماڵە سەربەرزەکانیان،

 یانی سیاسیی کورد و بنەماڵە خۆڕاگرەکانیان،ساڵو له زیندان
 ری کوردستان، ڵکی تێکۆشه ساڵو له خه
 نگرانی حیزبی دێموکرات، ندامان و الیه ساڵو له ئه

 کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، باسکی بەهێزی گەل، رگه ساڵو له پێشمه
 سەرکەوی خەباتی ڕەوا و مافخوازانەی خەڵکی کوردستان،

 .دێموکراتی کوردستانسەرکەوێ حیزبی 
  

 حیزبی دێموکراتی کوردستان
 کۆمیتەی ناوەندی

 
 ١٣٩٩ی گەالوێژی ١٥

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٥

 
 ٢١٢١ی گەالوێژی ٥: ڕێکەوتی  -  و کوردماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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مین ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی  ٢٧ڕاگەیاندراوی ناوەندی سیاسی بە بۆنەی 
 ێرانئ

 
 
 
 
 
 
 

 هاو نیشتیمانیانی بەڕێز،
 کۆمەاڵنی خەباتگێر و خۆڕاگری خەڵکی کوردستان،

 ئۆگرانی دێموکراسی و مافی نەتەوایەتی،
 بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،

 زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی، 
 ئێران،پێشمەرگە فیداکارەکان، ئەندامان و الیەنگرانی دڵسۆزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی  کادر و

 
گەالوێــژی ی ٢٥مــوکراتی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی حیزبــی تێکۆشــەر و خۆشەویســتی کــۆمەاڵنی خەڵکــی کوردســتان، حیزبــی دێ

ساڵەی تەمەنی پڕ سەروەری خـۆی تێـپەڕ دەکـا و یـوبیلی ئەڵمـاس لە  ٧٥ی زایینی ٢١٢١ی هەتاوی بەرانبەربە ١٣٩٩ئەمساڵ 
 .بەرۆکی خۆی دەدا

 
هەمـوو ئـازادی خـوازان بەگشـتی و کـۆمەاڵنی خەڵکـی کوردسـتان، بنەمـاڵەی سـەربەرزی شـەهیدان، بەو بۆنەوە پیرۆزبایی لە 

زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی، کادر و پێشمەرگە و ئەندامان و الیەنگرانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران بە تـایبەتی 
سـاڵەدا و  ٧٥نە دادەنـوێنین کە لە مـاوەی ئەو دەکەین و سەری ڕێز و نەوازش بەرانبەر بە گیـانی پـاکی هەمـوو ئەو شـەهیدا

لە ڕەوتــی بەرگــری لە مــاف و ئازادیەکـــانی کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دا گیانیـــان فیــدای بەخــتەوەری نەتەوەکەیـــان 
 کەردووە، هەروەها سپاس و پێزانینمان ئاراستەی هەموو ئەو کەس و کەسایەتیانە دەکەین کە لە هەر بڕگەیەکی خەباتی 
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 .ساڵەدا جا بۆ هەر ماوەیەک بوو بێ بەشدار و شوێن دانەر بوون ٧٥ئەو 
 

سـاڵە دا دەری  ٧٥ئاوڕدانەوەیەک لە ڕابردووی حیزب و سەرن  دانێک لە مێـژووی خەبـات و خـۆڕاگری حیزبـی دێمـوکرات لەو 
وە، چ سـەرکەوتن و دەخەن کە لەم ماوەیە دا چ ڕێگایەکی سەخت و پڕ هەوراز و نشێوی بڕیـوە، چ سـەروەریەکی تۆمـار کـردو

دەسکەوتێکی بەدی هێناوە، چ ها هەڵوێستی بوێرانە و درووست و واقع بینانە بووە، چەندها زامی بەژانـی هەڵگرتـووە و بە 
 .ساڵ ناسێنەری قامەتی بە هەیبەتی حیزبی دێموکرات و دێموکراتەکانە ٧٥چۆک دا نەهاتووە، هەموو ئەوانە ئەمڕۆ پاش 

ی گەالوێـژی سـاڵی ٢٥وەک پێوەستێکی مێژوویی و لە هەمان کاتدا گوونجا و لەگەڵ سـەردەم لە  حیزبی دێموکراتی کوردستان
ی هەتاوی و لەسەر بنچیـنەی ڕێکخراوەیـی کـۆمەڵەی ژێکـاف وەک ڕێکخراوێکـی پەرەپێـدەری بیروهەسـتی نەتەوایەتـی و ١٣٢٤

 .بەدەستی قازی محەممەد دامەزرا
 

بوونی ئاسایی حیزبێک نەبوو بەڵکوو سەرەتای هـاتنە ئـارای حیزبێکـی مـودێڕن، دامەزرانی حیزبی دێموکرات تەنیا لە دایک 
ــوو کە لە  ــامەیەکی ڕوونــی سیاســی ب ــوو نێــوەرۆکی دێمــوکراتیکی  ٨باوەڕمەنــد بە دێموکراســی بە بەرن بەنــد دا فۆرمــولە کراب

ــڕی پ ــوو کە دەرب ــا ب ــانی خــۆی دا دان ــی تێکۆش ــڵی لە ئەولەوییەت ــد ئەس ــی نیشــان دەدا و چەن ــوویی و حیزب ێویســتی یەکگرت
 .هاوخەباتی لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەکانی ئێران و نەتەوەکانی ئێران بوون

 
ڕۆژ پـاش دامەزرانـی بە لێکـدانەوەی درووسـت و بە هەڵسـەنگاندنی کەش و هەوای سیاسـی  ١٦١حیزبی دێموکراتی کوردستان 

ێکی سیاسی و کیانێکی مودێرنی کوردی لە شێوەی کۆمـاری کوردستان پاش شەڕی دووهەمی جیهانی توانی دەسە اڵت  لەئێران و
ی هەتاوی دا بە سەرۆکایەتیی پێشەوای نەمر قازی محەممەد دابمەزرێنـێ و لە کۆبـوونەویەکی بەریـن ١٣٢٤نی ی ڕێبەندا٢لە 

ری کوردسـتان بەم جـۆرە کۆمـا .لە شاری مەهاباددا هەم کۆمار و هەم بەرنامەی کار و تێکۆشانی کۆماری کوردستان ڕابگەیێنـێ
ــاری . بەشــێکی کوردســتانی ئێــران خــۆی دەرخســتوەک بەرهەمــی دامەزرانــی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان لە  دامەزرانــی کۆم

کوردســتان شــانازییەکی مێژوویــی بــوو بــۆ حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان کە بەشــێکی بەرچــاو لە مــاف و ئازادییەکــان و مــافی 
تەنــانەت کــورد لە پارچەکــانی دیــکەش وەک دەســکەوتێکی جێگــای ئومێــد . ر کــردنەتەوایەتــی کــوردی لە زۆربــارەوە دەســتەبە

 .سەیریان دەکرد و ژمارەیەکیان لەبەڕێوەبردنی کار و ئەرکەکانی دا بەشدار بوون
 
لە تایبەتمەندییە بەر چاوەکانی حیزبی دێموکرات بەردەوامی و درێژەدان بە خەبـات لە هەر هەلوومەرجێـک دایە، دەبینـین  

رسـە بااڵکـانی حیـزب و کۆمـار و بەنـدکرانی انەمەرگ بوونی کۆمار و لە سێدارەدرانی پێشـەوا و ژومـارەیەک لە بەرپپاش جو
حیـزب لە تێکۆشـان و چـاالکی نوانـدن  باقی ڕێبەرانی حیزب و کاربەدەستانی کۆمار و ئاوارە بوونی زۆرێـک لە تێکۆشـەرانی،
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انەکانی ڕێژیمــی شــادا و شــڵەژاندنی بەقەولــی ڕێژیمــی پاشــایەتی بــوونی ســەدان تێکۆشــەری ئەو حیــزبە لە زینــد. نەوەســتا
ــاڵەکانی دوورگە ــزبەوە لە س ــدارانە لەالیەن حی ــانی چەک ــتنی بەربەرەک ــۆی وەڕێخس ــران بە ه ــارامی ئێ ــگە ٤٧ - ٤٦ی ئ دا بەڵ

 .سەلمێنەری ئەو ڕاستیەن
 

ەوپێشچوون و گوونجان لەگەڵ پێشـکەوتنە بەر  تایبەتمەندییەکی بەرچاوی دیکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان نوێبوونەوە و
و لە کــۆنگرەی ســێهەمی حیــزب لە ســاڵی  ١٣٤٩ەوەی دوکتــور قاســملوو بــۆ عێــراق لە ســاڵی فکــری و سیاســیەکانە، بە گەڕان

بە بەرنامە بۆ کاری ڕێکخستنەکانی حیزب هاتە ئاراوە، ڕێبەرایەتـی جەمعـی جێگیرتـر   ی هەتاوی دا ڕەوتێکی لەبار و١٣٥٢
قووڵی بەسەرخۆیدا هێنـا و سـیمایەکی  سیاسی دەستەبەرتر بوو و حیزب لە ڕواڵەت و لە نێوەڕۆک دا ئاڵووگۆڕیسەربەخۆیی 

خۆیەوە گرت، لەڕاستیدا ئەگەر پێشـەوای نەمـر قـازی محەمـمەد دامەزرێـنەری حیـزب بـوو   دێموکراتیک تر و مودێرن تری بە
کتـور سـادق شـەڕەفکەندیش پـارێزەر و درێژەپێـدەری ئەم ڕێبـازە دوکتور قاسملوو ڕێکخەرەوە و بـووژێنەرەوەی حیـزب بـوو و دو

 .ووگرینگە ب
 

درووسـت و نەچـوونە ژێـر تەوژمـی کەش و هەوای زاڵ بەاڵم ناڕاسـت بەسـەر ژیـنگەی   ورد و واقیعبینی سیاسـی و لێکـدانەوەی
دەســتی پێکــرد و حیزبــی کاتێــک شۆڕشــی گەالنــی ئێــران . سیاســی ئێرانــدا تایبەتمەنــدییەکی دیــکەی حیزبــی دێمــوکرات بــووە

ی تێـــدا گێـــڕا پـــاش ســـەرکەوتنی ئەو شۆڕشـــە، خـــومەینی ویســـتی لە دێمـــوکرات بەتـــایبەتی لە کوردســـتان دەوری کـــاریگەر
ڕێفراندۆمێک دا نیزامی داهاتووی ئێران دیاری بکـا، ڕایگەیانـد کە خەڵـک پێویسـتە لە نێـوان ڕێژیمـی پاشـایەتی و کۆمـاری 

هێزەکـانی  خەڵـک و  ئەوکـات بەداخەوە زۆربەی. دا یەکیـان پەسـند بـکەن” ەک وشـە کەمنەیەک وشە زیـاد و نە ی“ئیسالمی 
ئیسالمییەکان و تەنانەت کەسـایەتییە سـێکۆالرەکانەوە بـێ ئەوەی لێکیانـدابێتەوە یـا   ئێرانی بە بەشێکی بەرچاو لە چە  و

اشایەتیشــیان ڕەت کردبــۆوە دەنگیــان بە لە نێـوەڕۆکی کۆمــاری ئیســالمییەکەی خــومەینی ئاگــاداربن لەهەمـان کاتــدا ڕێژیمــی پ
ا، بەاڵم حیزبی دێمـوکرات و خەڵکـی کوردسـتان بەدوو هـۆ لەو ڕێفرانـدۆمەدا بەشـداریان سیستمی جێگای پەسندی خومەینی د

 .نەکرد
 

ئەوە کە ڕێفرانـــدۆمەکەیان پـــێ دێموکراتیـــک نەبـــوو چـــوونکە بە کەڵکـــی خەرا  وەرگـــرتن لە نـــاڕەزایەتی خەڵـــک  :یەکەم
 .بە کۆماری ئیسالمیدار بە ڕێژیمی پاشایەتی و نەگەڕانەوە بۆ ئەو سیستمە بەناچار دەنگیان بەرانبە

ــت :دووهەم ــتان بەدوور لە کەش و هەوای زاڵ و ناڕاس ــی کوردس ــوکرات و خەڵک ــی دێم ــان   حیزب ــدانەوەی خۆی ــا بە لێک تەنی
جێگای دەبێتەوە نە مافی نەتەوایەتـی گەالنـی  دڵنیابوون کە لە ڕێژیمێکی ئیدئۆلۆژیکی ئایینی و مەزهەبی دا نە دێموکراسی

ئەو   بەڵکـوو هەاڵواردن و جیاوازیـدانان و پەراوێزخسـتن دەبێـتە سیاسـەت و کـردەوەی ئەو ڕێـژیمە،دەستەبەر دەبێ،   ئێران
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بەاڵم . هەڵوێســتەی ئەوکــاتی حیزبــی دێمــوکرات لەالیــان هێنــدێ الیەنــی ئێــرانییەوە کەوتە بەر ڕەخــنە و تــۆمەت وەپاڵــدان
بۆچــوونی درووســت و هەڵوێســتی واقیــع بینــانەی ئێســتا هەر ئەوهێــز و الیەنــانە و تەنــانەت زۆربەی خەڵکــی ئێــران دان بە 

ئەوکاتی حیزبی دێموکرات دادەنێن و ئەو شانازییە بۆ حیزبـی دێمـوکرات و نەتەوەی کـورد مـایەوە کە لە سـەرەتاوە دەنگیـان 
هەروەهــا لەکــاتی داگیرکردنــی باڵوێزخــانەی ئامریکــا لەتــاران . ن نەدابە هاتنەســەر کــاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــرا

لەالیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران بەپـێچەوانەی کەش و هەوای زاڵـی ئەو کـات ئەو 
 .کردەوەیە مەحکوم کرد و بەڕەفتارێکی دژ بە نەریتە نێونەتەوەیەکانی زانی

 
ــکە ــکێنێکی دی ــدی ڕێچکەش ــان لەپێوەن ــزب و الیەنە چەپەک ــەر حی ــێچەوانەی کەش و هەوای زاڵ بەس ــوکرات بەپ ــی دێم ی حیزب

ــیالیزمەوە  ــی لە سۆس ــانجی دواڕۆژی حیزب ــملوو ئام ــور قاس ــوو کە دوکت ــا دا ئەوە ب ــاتۆری پلۆریتاری ــیالیزم و دیکت لەگەڵ سۆس
ب لەوبــارەوە لەگەڵ هێــزە چەپەکــانی دیــکە دەگــۆڕێ بە سۆســیالیزمی دێموکراتیــک کە هەم دەرخەری جیــاوازی بۆچــوونی حیــز

بــێ، هەم لەوەوە ســەرچاوەی گرتبــێ کەنــاکرێ حیزبێــک بــۆ دێموکراســی خەبــات بکــا بەاڵم ئامــانجی دواڕۆژی جۆرێــک لە 
دیکتاتۆڕی بێ، ئەو بڕیارەی حیزب و ئەو بۆچوونەی دوکتور قاسملوو کە خەراپترین دێموکراسی پـێ لە باشـترین دیکتـاتۆری 

نــدی کەوتــنە بەر هێرشــی بەشــێک لە چەپەکــان بەاڵم ئێســتا بەشــێکی بەرچــاو هەر لەو هێــزانە ئەم ڕێگەیــان باشــترە بەتوو
 .گرتۆتەبەر

 
 :حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
نـبەر بە هەڵوێسـتی ڕێژیمی دیکتاتۆر و خاوەن ئیدئۆلۆژی دواکەوتوانە و دژی مرۆڤیانەی کۆماری ئیسالمی ئێران زۆر زوو بەرا

واقیع بینانەی حیزبی دێموکرات دژکردەوەی نیشان دا و ڕێژیم لەگەڵ ئەوەی دەیزانی حیزبی دێموکرات خاوەنی چ پێگەیەکـی 
ــتان  ــارەکانی کوردس ــەرکەوتنی شــۆڕش دا لە زۆربەی ش ــازادی ســەرەتای س ــی ئ ــا هەڵبژاردن ــداکانی لە تەنی ــزە و کاندی بە هێ

یسـی شـۆرا مسـۆگەر کـردووە و دوکتـور قاسـملوو لە پارێزگـای ورمـێ وەک نـوێنەر بـۆ مەجلیسـی زۆرینەی دەنگەکانیـان بـۆ مەجل
خوبرەگــان هەڵبژێــردراوە بەم حــاڵەش حیزبــی دێمــوکراتی هەڵوەشــاوە ڕاگەیانــد و بەر بەچــوونی نــوێنەرانی هەڵبژێــردراوی 

 .نەتەوەی کورد بۆ مەجلیسی شۆرا و خوبرەگان گیرا
 

ی هەتاویـدا فتـوای جەهـادی دژی خەڵکـی کوردسـتان دەرکـرد و لێـرەوە ١٣٥٨ی گەالوێژی سـاڵی ٢٨بەوەشەوە ڕانەوەستا و لە 
شەڕێکی نابەرانبەر و زاڵمانە و بێ ڕەحمانە بەسـەر حیـزب و خەڵکـی کوردسـتان دا سـەپاند و لەهەمـوو الیەک و بە هەمـوو 

 .هێز و ئیمکاناتی شەڕەوە هێرش کرایە سەر کورد و کوردستان
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 ێموکراتی کوردستانی ئێران بەرانبەر بەم بڕیارە دوژمنکارانەیەی ڕێژیم چی بوو؟هەڵوێستی حیزبی د
 

حیزبی دێموکرات و هێزە سیاسییەکانی کورد و خەڵکی کوردستان تەنیـا دوو ڕێگایـان لەبەر بـوو، یـا بەرانـبەر بە زۆرداری و 
ی کورد یەکی نەدەگرتەوە یا پێویست بـوو ماف پێشێلکاری رێژیم ملکەچ بکەن کە ئەوە لەگەڵ تایبەتمەندیی حیزب و نەتەوە

ــدەن کە ئەوە  ــژە پێب ــوو شــێوەکانی دا درێ ــات لە هەم ــن و خەب ــک دا خــۆڕاگر ب ــار و پیالنێ ــرش و پەالم ــبەر هەر هێ لە بەران
ئەم سیاسەتەی ڕێژیم شەڕی بەناوبانگی سنە، پاوە و نەغەدە و قەاڵچۆی دەیـان . هەڵبژاردەی شایانی کورد و دێموکرات بوو

مانـگ،  ٣ەڵکـی کوردسـتان پـاش هێـزی پێشـمەرگە و خ  خەڵکـی زۆری بێـدیفاعی لـێکەوتەوە بەاڵم بەهـۆی خـۆڕاگری گوند و
 .خومەینی ناچار بوو شەڕ ڕابگرێ و بڕیاری وتووێژ بدا کە ئەویش بۆخۆ تەیارکردنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزەکانی بوو

 
کـورد بـێ فرمێسـک و خـوێن و بـێ تێچـوو تێنەپەڕیـوە، سـاڵەی حیـزب و ڕۆڵەکـانی نەتەوەی  ٧٥ڕەوتی خەبات و تێکۆشـانی 

ــدا ــردووە کە لەنێویان ــورد ک ــانی ک ــات و گەیشــتن بە ئامانجەک ــژەی خەب ــدای درێ ــان فی ــوکرات گیانی   هەزاران تێکۆشــەری دێم
دە ، دوکتۆر شەرەفکەندی و دەیـان ئەنـدامی ڕێبەرایەتـی و فەرمانـانمان پێشەوای نەمر قازی محەممەد، دوکتۆر قاسملووڕێبەر

کەس لە خەڵکــی بــێ دیفــاعی  هەزاران وەهــا و هەزاران کــادر و پێشــمەرگە و ئەنــدامانی بە وەجــی حیــزب دەبینــدرێن، هەر
  بەنــدیخانەدا ئــازار و ئەشــکەنجەیان کوردســتان بەدەســت هێــزە ســەرکوتکەرانی ڕێــژیم شــەهید یــا کەم ئەنــدام کــران یــا لە

بەاڵم جێگـای  پبـاران، خۆمپارەبـاران، بۆمبـاران و موشـەکباران کـران،بەدەیان جـار بـنکە و بارەگاکـانی حیـزب تۆ کەوتەبەر،
نەک بە چۆکیـان دانەهێنـاوە بگـرە لە برینـی ڕێگـای خەبـات تـا گەیشـتن بە مـاف و  انازییە کە هەموو ئەو زامە بە ژانـانەش

دسـتان تەنیـا لە بەرگـری دیارە بەرگری قارەمانانەی پێشمەرگە و خەڵکی کور. ئازادیە کانیان سوورتر و پێداگرتری کردوون
حەڕەکەت و خۆپێشــاندانەکانی خەڵــک لەم مــاوەیەدا بەتــایبەت خرۆشــانی چەکداریــدا بەرتەســک نەبــۆتەوە خەبــاتی شــار و 

شارەکانی لە ساڵڕۆژەکانی شەهیدکرانی دوکتـور قاسـملوو و کۆمەڵێـک بـۆنەی دیـکەدا الیەنێکـی گرینگـی دیـکەی ئەو خەبـاتە 
 .بوو
 

تانی ئێـران بە هەمـوو ئەو تایبەتمەنـدیانەی کە بە کـورتی ئاماژەیـان پێکـران هـیچ کـات ئیـدیعای حیزبی دێموکراتی کوردسـ
 .کە خۆی نەتوانێ قەرەبووی بکاتەوەبێ هەڵە بووە، بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە هیچ هەڵەیەکی وای نەکردووە   نەکردووە کە

  
تانی ئێرانی پێی دەناسرێتەوە سیاسەتی دروسـت و ساڵ خەبات و تێکۆشان ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردس ٧٥ئێستاش پاش 

واقیــع بینــانە، فیــداکاری تێکۆشــەرانی دێمــوکرات لەبەرزتــرین ئاســتی خۆیــدا و پشــتیوانی هەمیشــەیی خەڵکــی کوردســتان لە 
سـاڵ خەبــاتی بــێ پسـانەوەی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی  ٧٥تاقیکــاری  .حیزبـی خۆشەویســتی خۆیــان حیزبـی دێمــوکراتە
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ن هەڵقـــواڵوی ویســت و داخـــوازی مـــان دەڵــێ تـــا ئەو کــاتەی کە سیاســـەت و هەڵوێســت و بەرنـــامە سیاســیەکانمائێــران پێ
نەتەوەکەمانن هەروا بە پشتیوانی هەمیشەیی و بێ دەریغی خەڵکی کوردستان پشت ئەستوور دەبـین و وەبیرمـان دێنێـتەوە کە 

ــووین، لەال ــی ئەو خەباتەمــان دا یەکگرتووب ــی ڕەوت ــبەر دوژمــن دا بە لە هەر بڕگەیەک ــتان بەرز و بەڕێــز و لە بەران ی دۆس
هێزتر بووین، بۆیە پێویستە وێڕای پاراستنی هەموو ئەسڵە دێموکراتیکەکانی حیزب ئەو مەسـەلە گرینـگ و پـڕ بایەخـانەش 

 .هەروا ڕەچاو بکرێن
 

 کۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان، تێکۆشەرانی فیداکاری دێموکرات؛
 

حیزبەکەمـان خەبـاتی ئێسـتامان دژ بە دیکتـاتۆری و سـەرەڕۆیی ڕێژیمـی کۆمـاری ئیسـالمی ئێـران هەر  ساڵ تەمەنـی ٧٥دوای 
ـــــوکراتی و  ـــــوو داخـــــوازە دێم ـــــوانە و کۆنەپەرســـــتانەیەوە دژ بە هەم ـــــدئۆلۆژێکی دواکەوت ـــــک کە بە ئی بەردەوامە، ڕێژیمێ

ەوەکـان لە ئێرانـدا هەیە، نە مـافی مـرۆ  بە نەتەوایەتییەکانمان دەوەستێ، نەباوەڕی بە دێموکراسی هەیە نە بە مافی نەت
دژ بە مــافی یەکســانی ژن و پیــاو لە خێــزان و لە کــۆمەڵ دایە و  هێنــد دەگــرێ بەڵکــوو بە دیــاردەیەکی ڕۆژئــاوایی دادەنــێ،

م و ئینسـانی بە زۆر و سـەرکووت وەاڵم دەداتەوە، بەاڵم ئە لەگەڵ ڕووحی سەردەم ناتەبایە، هەموو داخوازێکی ئـازادیخوازانە
انی و دەخـاڵەت لە کاروبـاری واڵتانـدا هەلـوومەرجێکی ڕێژیمە هار و بێ هەوسارە لە ئاکامی کردەوە نادروست و نا بەجێیەک

دژواری بــۆ خــۆی پێکهێنــاوە و لەو سۆنگەشــەوە خەڵکــی ئێرانــی لەگەڵ ژیــانێکی نــائەمن و گــوزەرانێکی دژوار بەرەوڕوکــردووە، 
ڵیــک واڵت کە هــیچ دژاییەتییەکیــان لەگەڵ گەالنــی ئێــران نیــیە، ئەو ڕێــژیمە لەڕادەی جیهانیــدا کەوتــۆتە دژایەتــی کۆمە

ــی  ــاری مێژووی ــراوە کە بڕی ــزم ناس ــاکەی تیرۆری ــژەداوە و وەک م ــەتەکانی درێ ــانەکراو لە سیاس ــێکی جی ــی وەک بەش تیرۆریزم
ۆریـزم و ڕیسـوایی ئەو دەزگای قەزایی ئاڵمان دوای تیرۆری دوکتـور سـادق شـەڕەفکەندی و هاوڕێیـانی بەڵـگەی بەرچـاوی تیر

ڕێـژیمەیە، بـۆ پەرەپێــدانی بـاوەڕە دواکەوتوەکــانی پەلوپـۆی هاویشــتۆتە چەنـد واڵتـی نــاوچە و سـامانی خەڵکــی ئێـران بــۆ 
وەزعـی ئـابووری ڕێـژیم لە . دابینکردنی هەزیـنەی دەسـتە و گـرووپە توونـدڕەوە تیرۆریسـتەکان لەو واڵتـانە تەرخـان دەکـات

ی و دژایەتـی زیـاتری ئەوە خـۆی نـاڕەزایەت ن بۆ خەڵـک لەوپەڕی تـاڵی و بێـدەرەتانی دایە کەسنووری داتەپیین دایە و ژیا
ڕەوایی خـۆی لەدەسـت داوە   خەڵکی بەرانبەر بە ڕێژیمی لێکەوتۆتەوە و ڕۆژبەڕۆژیش لە پەرەسەندن دایە، لە ڕاستیدا ڕێژیم

ــەرکووت بەســتووە کە ئەوەش بــۆ هەمیشــە بڕ ــا پشــتی بە هێــز و کەرەســەی س ــا، بەپــێچەوانە حیزبــی دێمــوکراتی تەنی ناک
ایبەتمەنــدییە دێموکراتیــک و تواناکــانی بــۆ خەبــات دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران کوردســتانی ئێــران بە پاراســتنی ت

شوێندانەرێکی بەرچاوی هەیە و لەڕادەی ناوچەیی و جیهانیدا وەک حیزبێکی بەپرنسیپ و کاریگەر لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکـان 
 .ناسراوە
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سەرجەم ئەم وەزعە کە ڕێژیمی تێکەوتووە دەرەتانی خەبات دژ بە کۆماری ئیسالمی ئێران لەبارتر دەکـا، بـۆیە بە ئامـادەیی 
ڕاســـانی ڕۆژهەاڵت یـــانی خەبـــاتی شـــار و شـــاخ کە  .زیـــاتر و قـــورس و قـــایمترەوە درێـــژە بە خەبـــاتی ڕەوامـــان دەدەیـــن

نگــی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران بەرینتــر و لێکگرێــدراوتر دەنگــدانەوەیەکی بەرچــاوی هەبــووە وەک بڕیــارێکی گری
ەین، ئەوەندەی ڕێژیم بۆ دووژمن داتاشین هەوڵدەدا ئـێمە چەنـد ئەوەنـدە بـۆ پەیـدا کـردن و پاراسـتنی پێوەنـدی لەگەڵ دەک

ــین ــتەکانمان تێدەکۆش ــتی . دۆس ــورد بەگش ــانی نەتەوەی ک ــوویی ڕۆڵەک ــان، یەکگرت ــاییەوە هاوخەباتیم ــەرانی بەدڵنی و تێکۆش
بــۆ هەنگاونــانی  ١٦دێمــوکرات بەتــایبەتی و لێبــڕاوی لە خەباتمــان زامنــی گەیشــتن بە ئامانجەکانمــانە، بڕیــاری کــۆنگرەی 

جییدی بەرەو یەکگرتنەوە و بەهێزکردنی ڕیزەکانی حیزبـی دێمـوکرات، پێکهـاتنی ناوەنـدی هاوکـاری حیزبەکـانی کوردسـتانی 
 .ی فیدراڵ لەو چوارچێوەدا سەیر دەکرێنئێران و کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران

 
سـاڵو لە گیـانی . ساڵەی دامەزرانی حیزب لە هەمـوو خەڵکـی کوردسـتان و ئەوینـدارانی دێمـوکرات پیرۆزبـێ ٧٥جارێکی دیکە 

 .پاکی پێشەوای نەمر قازی محەممەد دامەزرێنەری حیزبی دێموکرات
 ێژەدەری ڕێبازی ڕێبەران و شەهیدانسالو لە حیزبی دێموکرات دامەزرێنەری کۆماری کوردستان در

 ساڵو لە گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان
 ئەمەگناسیمان ئاراستەی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان دەکەین

ڕێز و پێزانینمان پێشکێش بە تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، درێژەدەرانـی ڕێبـازی پێشـەوای نەمـر قـازی 
 ممەد، دوکتۆر قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندیمحە

 نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران، سەرکەوتن بۆ خەباتی حیزب و نەتەوەکەمان
 

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 ناوەندی سیاسی

 
 ی هەتاوی١٣٩٩گەالوێژی 

 
 ی زایینی٢١٢١ئاگۆستی 

 
 ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

214 
 

 
 

 ژی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ی گەالوێ٢٧وتاری 
 

 بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 

 !خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
 !خوشک و برایانی ئازیز

 !بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
 !بنەماڵەی زیندانییانی سیاسی، کادر و ئەندامان و پێشمەرگەکان

 !بی دێموکراتی کوردستاندۆستان و الیەنگرانی حیز
 
و،  مەکەد ێلـ تـانییزباۆریپ ڵدەب ڕپ تانۆخ ەیکەزبیکوردستان، ح یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا 73 یادی ەینۆب ەب
 یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح ەک یەیگـاێج وەکوردسـتان ل یتەاڵژهڕۆ ەل ەوەکیە ەب موومانەداهاتوو ه یناڵسا ەل وادارمیه
 هـاەروەه. نەیـبک دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ ،ەزبیـح وەئ یرەنێـزرەدام یادیـکوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یادی زراەدام ێل
 کۆرەسـ مەکیەکوردسـتان،  یمـوکراتێد یزبـیح یرەنێـزرەدام ۆبـ نینێنـوەداد شۆنـڕک یرەو سـ مـانۆخ ینـیزانێو پ زڕێـ ەوەرێل
 ەکانەسـانید داەژڕۆ وەر لەه. یندەفکەرەو دوکتـور شـ دوکتـور قاسـملوو هاەروەو ه دەممەمح یقاز واەشێکوردستان، پ یمارۆک
 موکراتــداێد یزبــیح نــاوێپ ەل انۆیــخ یانیــگ ەک ەزبیــح مەئ یــیرەبڕێ ینــدامانەکــادر و ئ ،ەرگەشــمێپ زارانەه یادیــ ەل زڕێــ

 .نیگرەد ،ەکردو یقوربان
 
 یکەیەسـۆپر ەیکەزرانـدنەدام شێپـ مەاڵبوو، ب تاڵو ەیداریئ داییاستڕ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ەیفەلسەف
کوردسـتان  یمـوکراتێد یزبـیکوردسـتان و ح یمـارۆک یزرانـدنەدام مەاڵبـوو ب ەسـۆپر مـوکراتێد یزنـیح یباتەخ. بوو یقینتەم

https://kurdistanukurd.com/?p=62058
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 یشـیکانەژڕۆپ مـوکراتێد یزبـیح ییاسـیس یانیژ ییندەمڵەوەد یتەعیبەت ەب مەاڵب ،ەوامەردەب ستاشێئ ەکەسۆبوو، پر ەژڕۆپ
 یسـتەد اڕ ێوەل ەکەسـۆواتا پر زرا،ەدام کافێژ ەڵەیمۆک ەیو بناغ ماەبن رەسەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح. بوو رۆراوجۆج
و  ۆڕکـ ەو ل انـداۆیخ یشوناسـ یدوا ەب انەڕگەو د داەد انڵیـوەکـورد، ه یریوونـاکبڕو  رەشـۆکێت کەڵێـمۆکـات ک وەئ. کرد ێپ
 زرانـد،ەدام انەیتاکەرەسـ داییاسـتڕ ەل. کـردەد ێتـاوتو انییـتیەورداکـورد و ک یزمینالیۆناس داەڵەیەمۆک مەئ یکانەوەبوونۆک
 یقـاز واەشـێپ ۆیەبـ ش،ێپـ ەتێـد کێـناغۆق داییـهانیج یدوو ەڕیش یمەردەس ەل رانێئ ییتەبیتا یزعەو یتەعیبەت ەب مەاڵب

ــمەمح ــزرەدام د،ەم ــیح یرەنێ ــوکراتێد یزب ــتان ئ یم ــ ەب رۆز ەیتەرفەد وەکوردس ــتۆق یباش ــاو ەل. ەوەس ــدا ب یکەیەم  ەوەکورت
 ەب ۆیەبــ ؛ەوەبــدات اریپرســ کەڵێــمۆک یمــاڵو و لەمەع یدانەیــم ەتێــبکــا، بچ تەاســیس ،ێنــێزرەدام زبیــح ێبــەد ەک شــتەیگ
 دا3124 ڵیسا یژێالوەگ ی23 ەل یکوردستان یموکراتێد یزبیح ،ۆیخ ییرەبڕێ ەب ،ۆیخ یتەممیه ەب ،ۆیخ یمیقا ەیرادیئ

 .زراندەدام
 
 ەل دەمـمەمح یقـاز ەک ەیوەئ رەبەل داەمـانگ شەشـ-ن ێـپ یکـورت یکەیەماو ەبوو و، ل ییژووێم یکێووداوڕ زب،یح یزرانەدام
. زرانـدەدام یکوردسـتان یمـارۆکوردسـتان، ک یمـوکراتێد یزبـیح یدوا بـوو،ەه ەیوەنـدنێخو شیتـاڵو ەیداریـئ یزمیکـانێم رەس

 ۆیەبـ کـرد،ەد ێجـەب ێجـ ۆیخـ یکـانەژڕۆپ کیە یدوا ەب کیەو  کـاەچ د یزانەید داۆیخ یشکێم ەبوو ل کێمەد دەممەمح یقاز
ــاز واەشــێپ یســتەد رەســەل ــمەمح یق ــیح دەم ــوکراتێد یزب ــاناز وەکوردســتان ئ یم ــ ییەیش ــ ێپ ــارۆک مەکیە اڕب ــتان یم   کوردس

 ەیوەتەن یکـانەزو داخوا ستیو یکردن ێجەبێج ۆب ەییوەتەن یکیەماەبن رەسەل موکراتێد یزبیح ەیوەئ ێیپەو ب ێنێزرەدابم
 ەبگـر ەوەکوردسـتان یمارۆک ەل ؛ێب ارید ەویەکانەزراوەدام مووەه ەب شەییوەتەن یو شوناس ماێدا ه  ڵیوەه زرابوو،ەکورد دام

 ەب سـتاشێئ ەزراوانەدام وەئ یمـووەه ،ەرگەشـمێپ یدواتـر نـاو ب،یـقڕە ەیئ ەیـیوەتەن یکوردسـتان، سـروود یاڵتا دواتر ئا
 .ێکرەد ێل یچاو ەوەییشاناز ەب ەوەکورد یلەگ ەینیرۆز نیەال ەل یگشت
 
 یماکــانەبن ساســداەح رۆز یکــێورانەد ەل یتــوان ،ەژڕۆپــ ەب یکــرد یەکــرد و دوا ێپــ یســتەد ەک ەیەیســۆپر وەئ ەمێئــ یزبــیح
 یزبــیح یرەبڕێــ کەو دەمــمەمح یقــاز. ێنــێزرەکوردســتان دابم یتــەاڵژهڕۆ ەل تەبیتــا ەکــورد ب یــیتیەواەتەن یتییەوۆهــ
 یکردن دروسـت کیەال ەل. رەب ەگـرت ینـدەهڕە ەفـر یکێتەاسیس ۆیەب شتبوو،ەیگ ێت کانەشێک مووەه ەکوردستان، ل یموکراتێد
 داێـت ۆیخـ کانەژێو تو نیچ مووەه ەسازمان دا ک یموکراتێد یزبیح کێرۆج ەب کان،ییەزبیح ەزراوەدام یکردن دروست زب،یح

 یربوونەمـاوەج ایـ ەیەفەلسـەف وەئ تاشسـێئ تـاەه ،یرەماوەج یکێزبیح ەکرد یموکراتێد یزبیح ەختەو وەئ رەه. ەوەننێبخو
 ەتێـنێب رانێـئ ەکـورد ل ەیلەسـەدروسـت بکـا، م ەزراوەدام شـاۆک ێتـ وداەئ یدوا ەب ،ەمـاو اریـد ەیوێـپ رەه مـوکراتێد یزبیح
 وانێـن یکانەشـێک یرەسـەچار یینۆو چـ نـدەچ ەل جـانیرباەئاز یموکراتێد یزبیح یرێپارتن ەبوو ب موکراتێد یزبیو ح ۆڕێگ

 .تاران ەڵگەل انیوتەسوکەڵه ییتیەنۆچ هاەروەو ه شتنەیگێت کێل ۆب کێزمیکانێم یکردن ستو کوردستان و درو جانیرباەئاز
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 ییشـدارەب او،یـژن و پ یـیرەرابەب ،یموکراسـێد یتـڵییەقەئ داییاسـتڕ ەل کەڵـخ ینەاڵمۆک وێنەدا ل ڵیوەه موکراتێد یزبیح
 ەوەداخ ەب. بـــوو مەک یکەیەمـــاو ەوانەئ مـــووەه مەاڵب ،ێشـــێپ ەت ببـــا داییـــتیەزبایح یانیـــژ ەل کـــانەژێو تو نیچـــ مـــووەه

 ەل رانـداێئ ەل انیـژ ەوەکیە ەب یامەیـو پ کیـموکراتێد یامەیـپ ،یخوازیئاشت یامەیپ ەک ەیوەئ یاتیج ەتاران ل یتەحکووم
 ەل. وردسـتانک رەسـ ەکـرد یرشـێه ؛ێبگـر رەو کـرد،ەد ییرەبڕێ واەشێپ یخسەو ش ۆڕێگ ەبووهات ەک موکراتێد یزبیح نیەال

 یقــاز واەشــێدا پ انیــارڕیب ەکــات ک وەئ تەنــانەت. درا ەدارێســ ەل واەشــێو پ ووخــاڕکوردســتان  یمــارۆک ەوەداخ ەئاکامــدا ب
 ەک رانێـئ یکەڵخ کەیەادڕکوردستاندا و تا  یکەڵخ وێن ەل دەممەمح یقاز واەشێپ ییستیوەشۆخ ،ێبدر ەدارێس ەل دەممەمح
 یو کـادر دارەم تەاسـیس ت،ێڵـزوڕۆ یئارسـ. کـراەد ێچـاو لـ کێپرسـ کەو شیکـانییەکایمرەئ یال ەبـوو، ک ەندەوەئ یانناسەید
 وەل ەخـتەو وەئ کـاەد دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ یردانەسـ کـرد،ەد یتاران کار ەل کایمرەئ یتەفارەس ەل ەک کایمرەئ یهاتووێل
 انیاریشـنێپ کـانییەکایمرەئ تەنـانەت ۆیەبـ. کـاەد دەممەمح یقاز یباس ەوەزڕێ ەب رۆو ز ەوەتەداو ۆیخ یگوزارش ەقانەنتەم
 ێـیو ج وتـووەکێج یکییەتیەسـاەکوردسـتان ک یمـوکراتێد یزبـیح یرەبڕێـ د،ەمـمەمح یقاز واەشێشا کرد بوو پ یتەحکووم ەب
و  ووخـاڕ مـارۆو ک گرتەن رچاوەب ەل ەیوانەئ یچیه ەوەداخ ەتاران ب یتەحکووم مەاڵب. ەوەنڵێبجوو ەڵگەل یئاوا ێناب ەزڕێ
 دێـئومو  وایـبـوو، ه کیـداەل یتیەکـوردا یریبوو، ب کیداەکورد ل یزمینالیۆناس مەاڵدرا، ب ەدارێس ەل دەممەمح یقاز اوەشێپ
 یووخـــانڕ یدوا ەکوردســـتان ب یمـــوکراتێد یزبـــیح یکـــانەو کادر نـــدامانەئ ەک ەوەئ ۆیهـــ ەبـــوو ب ەوەئ رەبـــوو، ه کیـــداەل
 ەوتــنەشــادا ک یتەحکــووم یمــانەز ەل ەزبیــح مەئ یکــانەکادر ەل کێشــەب ن،ەبــد ێپــ ەژێــدر انۆیــخ ییچــاالک شــدایمارۆک
 ەکوردستاندا ب یکەڵخ ڵید وێن ەکوردستان و ل یکەڵخ وێن ەل انیشیکێشەبوون، ب یرەدەربەد یتووش انیکێشەب کان،ەندانیز
 .داەد ەژێدر انۆیخ ییچاالک ینێنه ەیوێش
 
 مڵـــێب ێکـــرەد مەاڵدا، ب ســتەد ەل مـــانەورەگ یکیەواەشــێپ ەاســـتڕ دەمـــمەمح یقــاز واەشـــێپ یدانەدارێســ ەل ەب یەوا رەگەئ

 ۆیخـ ەیکەبـاتەخ نۆچـ ەک ەڕۆید داەوەئ یدوا ەب اتریـکورد ز ییتیەواەتەن یکورد و شعوور یتڵیەقەکورد و ئ یزمینالیۆناس
 کـانماەبن ەدان ب خیەبـا رەسـەل ێشـۆبک  ێتـ ەداو ڵـیوەه داۆیـخ یانیـژ یکـانەناغۆق مـووەه ەل ەمێئـ یزبـیبدا، ح ێپ ەژێدر

 ەل یکـانەو کادر ەزبیـح وەئ یرانـەبڕێکوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یانیژ ەل کێورانەد. بدا ەژێدر ۆیخ ییاسیس ییچاالک
 ەک ەبـوو ەوەئ یکـانەرو کاد مـوکراتێد یزبـیح یـیرەبڕێ یتـەممیو ه ڵوەه یمـووەه شەورانەد وەئ ،ەکوردستان بـوو یباشوور

کوردسـتان  یمـارۆک یووخـانڕ یدوا ەب ەک تاڵو ۆیوخـێن ەل انۆیخ ییندەوێو پ ڵەیەاڕ نۆچ ن،ەکار بک تاڵو ۆیوخێن ەل نۆچ
 یکانڵەسـا ەو ل داەن انۆڵیـک سـانید مەاڵبـوو، ب داۆڕێـگ ەگرتن و کوشتن ل ەساواکدا ک یورانەد ەل. نەبک زترێهەب ،ەوۆماب
 ەڵگەل ۆیخـ ەیشـێک ەوەژێوتـوو یگـاڕێ ەل ێشـۆبک ێتـ ەبـوو داەڕەبـاو وەل ەشـیمەه مـوکراتێد یزبـیح ندەرچەه - 47و  49

 یکێفتـــارڕەکــورد  یرانەشــۆکێو ت مـــوکراتێد یزبــیح ەڵگەشــا ل یتەحکـــووم یفتــارڕەمــادام  مەاڵبکـــا، ب ێجــەب ێتــاران جــ
 یکەیەوەناڵکوردستان، جـوو یموکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەل کێشەب ،یزانەد یعدامێکوشتن و ئ یزمان اینەبوو ت ەسئووالنەنام
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 یکـێزڕێ کداەڵخ ینەاڵمۆک وێن ەل موکراتێد یزبیح ینفووز یحوکم ەب شییەکدارەچ ەوەناڵجوو وە، ئخست ەڕێو انییکدارەچ
 یزبـیح یینـدەهڕە ەفـر یریـب ەل مڵـێب ەوەئ ێوەمـهەد یانیـ. کـرد ێلـ انییوانیپشـت کەڵـخ رۆز یکـەیەادڕتا  را،یگ ێل یرۆز
 وەئ یمـووەه نیشـۆبک ێو تـ ێبـ تاڵو ۆیوخـێن ەان لحزوورم ن،یشۆبک ێت باتەخ ەل کێرۆج مووەه ەب ەدراو ڵوەه موکراتداێد
 .ەوەنەیبک یتاق ەدانانەیم
 
 یووخـانڕو  رانێـئ ینقالبـیئ یدوا داەوانێو نشـ ورازەه وەئ ەیدامیـئ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یانیژ ییکەرەس یکێشەب

ــارۆک یمەردەســ رەگەئ. کــاەد ێپــ ســتەد رانــداێئ ەل یتیەپاشــا یتەحکــووم  یزبــیح یتەاڵســەد یوداەو م ەکوردســتان مــاو یم
 شـت،ڕۆییکوردسـتان  یخـواروو یتـا ال ران،ێـئ ینقالبـیئ یبـوو، دوا انیـرموک ەینـاوچ رەه یکـار ینێو نفووز و شو موکراتێد
 انیــ واوەکــورد ت ەیلەســەم دەمــمەمح یقــاز یدانــ ەدارێســ ەل ەب وابــوو  ێــیتــاران پ یشــووێپ یتەحکــووم ەیونەخ وەئ یعنــیە
 یرەشــۆکێت یکــەڵخ ەل رتــرۆز یکەیەســتەبــوو و د رتــرۆز یو نفــووز ییایــجوغراف یوداەم ەوانەچێپــ ەب ،ێبــەد ســکەرتەب

 ەل رەه. کوردسـتان کـرد یمـوکراتێد یزبیح ەل انیووڕکوردستان  یتەاڵژهڕۆ ەیکید یکانەشەب ەل ەوەاویژن و پ ەکوردستان ب
 رەسـەچار ەوەژێوتـوو یگـاڕێ ەتـاران ل ەڵگەد لکـور ەیشـێک ەبـوو ک ەوەئ ینگریەال موکراتێد یزبیح نقالبیئ یمەکیە یژانڕۆ
 کـارەب ۆیخـ یکـانڵەوەه مووەه ۆیەتوانا بوو، ب ەو ب زاەشار رۆز دایشێبوو و ت ەیەدیئ وەئ یعمارێدوکتور قاسملوو م ،ێبکر
 ەوەکیە ەکـرد، ب نقالبمـانیئ ەمێئ ڵێب رانێئ یکانییەتیەساەک ەو ب کانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ەب ران،ێئ یالنەگ ەب ستەب
 یکــانییەموکراتێو د ەیــیوەتەن ەمـاف ەب ەک ن،یبــوو شــدارەب داەنقالبیـئ وەل ۆیەبــ شیکــورد  ەیمێو ئـ نەیــبک رانێــئ ەیداریـئ
 زمـا،یکار یرەبڕێـ ەیواتـادار ەامەیـپ وەئ ینەیخـوم ڵاڵتویەئـا یخسـەتـاران و ش یتەحکووم ەوەداخ ەب مەاڵب ن،ەیبگ مانۆخ

 یامەیـپ ۆیەبـ گـرت؛ەن رەو ییجـدد ەبـوو ب داێـت یرۆز یکییەنـدەوەرژەب رانێـئ ۆبـ مەکـورد و ه ۆبـ مەه ەدوکتور قاسـملوو ک
 .ەویەدا ماڵکوردستان و رەس ۆکردن ب رشێو ه ەڕش ەب ەیمێئ ییئاشت

 
 ەک ەتەنـاعەق وەئ رەسـ نـاێه یتـاران یتەحکـووم مـوکرات،ێد یزبـیح یکانەرگەشـمێپ تەبیتـا ەب کانەرگەشمێپ یتەمەموقاو
 یسـالمیئ یمـارۆک یتییەو مـاه تەعیبـەو ت کۆرەوێـن ەوەداخ ەب مەاڵدرا، ب رۆز یکـڵێوەه شـداەموزاکرات وەل. نەیـبک ەموزاکر

 سەک مـووەه ەتر ل و بـاش اتریـز امیـنڵدوکتـور قاسـملوو د کـا،ەن رەارسـچ ەوۆگفتوگـ یگـاڕێ ەکـورد ل ەیلەسەم ەبوو ک ەوەئ
 مەاڵب ەمافــان وەئ ۆبــ ەکــردو نقالبمــانیئ ەمێئــ ەک ڵــێب کــانەنیەال ەو ب کەڵــخ ینەاڵمۆکــ ەب ســتیوەید مەاڵب یزانــەد ەیوەئ

 ەپاندوەسـ داەمێئ رەسەب ەڕیش یسالمیئ یمارۆک ستاێتا ئ ەوەژڕۆ وەل. ەمافان وەب ەمێئ یشتنەیگ ەل ەگرڕێتاران  یتەحکووم
 یواوەت ەل ،ەکـردو انۆیـخ ەل انیـفاعید مـوکراتێد یزبـیح یکانەرگەشـمێکوردستان و پ یکانەرگەشمێو پ موکراتێد یزبیو ح
ــاو وەئ ــیح داەم ــ یزب ــیوەه ەمێئ ــەل ەداو ڵ ــدەچ رەس ــاسەئ ن ــ س ــۆبک ێت ــانەبن ەب ،ێش ــ یماک ــادارەو ۆیخ ــ ف  وەل مەکیە ،ێب
 شیـوەئ ،ێبـەه ۆیخـ یـینگیگر ەمێئـ یال ەشیمەه موکراتێد یزبیح یبوون یرەماوەج ەب ەبوو ەوەئ ەمێئ ڵیوەه داییەندەوێپ
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ـــدەوێپ ـــ ەڵگەل ین ـــخ ینەاڵمۆک ـــێن ەل کەڵ ـــ ڵوەه ،تاڵو ۆیوخ ـــخ ەک ەیوەئ ۆدان ب ـــەاڵژهڕۆ ەل تاڵو ۆیوخـــێن ەل کەڵ  یت
ــتان ل ــارڕێ ەکوردس ــۆج یک ــیو س رۆراوج ــر یتەاس ــدەهڕە ەف ــیح ین ــوکراتێد یزب ــتان ک یم ــانەز ەل ەکوردس ــێپ یم ــاز واەش  یق

ــمەمح ــوو و ش ەوەدەم ــ یخســەدان دراب ــور ش ــملوو و دوکت ــور قاس ــژێدر شیندەفکەرەدوکت ــ انەی ــبچ وامەردەدا، ب ێپ . ێشــێپ ەتێ
 شیکوردسـتان یموکراتێد یزبیح یشۆو ه ریب ،ەکوردستان یتەاڵژهڕۆکوردستان،  یموکراتێد یزبیح یگاێج ەیەوەئ یشەکۆیەه
 .ەکوردستان ۆیوخێن ەل رەه
 
و  ژێوتــوو یزێــم رەســەدوکتــور قاســملوو، ل یرۆرێــت د،ەمــمەمح یقــاز واەشــێپ یدانــ ەدارێســ ەل ژووێــم ۆبــ ەوەنەڕێیــبگ رەگەئ
 مەو، ل ەوەتێزۆبــد کــانییەرانێئ ەزێــه یــیکینز ۆبــ کێــزمیکانێم ســتیوید ەک کێنێشــو ەل یندەفکەرەادق شــدوکتــور ســ یرۆرێــت

 ەووداوانڕ وەل کێــرۆز لــدا،یە یوەشــ ەیکەووداوڕ تەنــانەو ت ەاڵق یباران کەمووشــ ،ەمێئــ یکــادر انەیــد یرۆرێــت داەانییــدوا
جـا . ەمـوکراتێد یزبـیح ەیوەمـان یگارانت موکرات،ێد یزبیح ییرەماوەج ینفووز ەیەوەئ شیوەئ ەخستو رەد یشت کیە مووەه
 ەیکەزبیـح ،ەداو تـانڵوەه تـانۆخ یبوون دانداەیم ەحزوور و ل ،یشدارەب ەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەوێئ یەوا رەگەئ
 ۆو خـ ەوهات رەسەب ەیساتانەکار مووەه وەئ ،ەکردو ەیوانێو نش ورازەه مووەه وەئ یمولەحەت ەک کێزبیح. بگرن اڕ تانۆخ
 .گرنەد اڕ ۆخ شەوێئ ەوەئ ،ێگرەد اڕ
 

 انــد؛ەیاگڕکوردســتانتان  یمــوکراتێد یزبــیح یــیرەبڕێ ەو ب ەوەشــتێهەن ایــنەت ەب تــانەمێئ ەکەباران کەمووشــ یدوا ژڕۆ چــوار
 ەبــوو ب ەوێــئ ەیســتێوەڵه مەئ. کــرد شــتانیتیو ساب نیدا تــانەڵگەل ەوەرێــل ەمێئــ مەاڵب ن،ەدەد ەوێــئ ەل کەمووشــ ەب ەاســتڕ
 ینەاڵمۆکـ تـاەه ەوییەایـنڵد ەو ب ەزبیـح مەئ ەیکارنـام رەسـ ەتێـچەد ەک مـوکراتێد یزبـیح ەیانییـژووێم ەگەڵب وەل ەگەڵب
 یکـێحڕۆ ەبـن و ب دانـداەیم ەل ەداو انڵیـوەه داەیەمـاو وەئ یواوەت ەل ەمێئـ یرانەبڕێ. یەدانا کۆچ ەب ێب داەڵگەل یکەڵخ
 .ەکردو ۆب انیو کار نەیکار بک مانداۆخ یکانەماف ناوێپ ەل یتیەواەتەن یکێستەه ەو ب ەانێڕشگۆڕش
 
ــ یئاســت ەل ــن ەیگەڵمۆک ــ شییتڵەوەودێ ــاوەت ێب ــوونەن تەف ــاز واەشــێپ ەخــتەو وەئ رەه. ب ــمەمح یق  ەڵگەل ەداو ڵــیوەه دەم
 ەک ەینــانیەال ەئ ەڵگەل ەداو ڵــیوەه نــا،ێه کێــپ یباشــ یکییەنــدەوێپ شۆســکۆم ەڵگەو، ل ێبگــر ینــدەوێپ کانییەســینگلیئ
 ەڵگەل هــاەروەه ،ێبــ داییــندەوێپ ەل ەبــوو ەوەو کوردســتان رانێــئ ەب انیینــدەوێپ کێــرۆج ەب مەدوو ییهــانیج ەڕیشــ یختــەو

 ەمێئـ ەل شییتڵەوەودێـن ەیگەڵمۆکـ تاڵو ەیداریـو ئ شانۆکێو ت باتەخ ێیپ ەب  ێپ ێبەد یزانەید وەچون ئ. شیکانییەرەئاز
 مـانۆخ ەیلەسـەم ەک ەیوەو ئ یماسـۆپلید یتـڵییەقەئ ۆڕیگ ەنانێه یعمارێم مڵێب ێکرەدوکتور قاسملوو د وداەئ یدوا ەب. بگا
 ەڵگەل شیتــاڵو ەیوەرەد ەو ل کــان ییەرانێــئ ەڵگەل تاڵو ۆیوخــێن ەل ەیوەئ یحــوکم ەدوکتــور قاســملوو ب ن،ەیــبک یهــانیج ەب
بـاش  رۆز. ەشـتوێه ێجـەب یۆخـ ەل ەوەیەبـار مەل یزێـهەب یکەیەکارنـام ۆیەبـ رەه بـوو،ەه یباشـ یکییەوەاڵکێت کانییەانیب
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ــەد ــەم یرک ــردەد ەیکەلەس ــداەانییواد مەو ل ک ــەب ش ــ ەل کێش ــانییەئورووپا یرنجەس ــا ەو ب ک ــەڕف تەبیت  ەب ەک کانییەوەانس
. یدوکتــور قاســملوو کــرد یکــات وەئ ییگوزاریەرماەســ رەســ ەوەتەڕێــگەد ەیکەکــارۆه رۆز یکــەیەادڕتــا  ،ەکــورد دراو ەیلەســەم
 .ێشێپ ەنیچەر دەه شداەئاست وەل وامەردەب رانمانەبڕێ یینێنوڕێو  زموونەئ ییووناکاڕ رێژەل شەمێئ
 
 ەتاڵو مەئ یکــانەکهاتێپ مـووەه ییشــدارەبەو ب یگشـت یئاســت ەل رانێـئ ەیشــێک یەوا  مـانێپ ەمێئــ ەک ەیوەئ یساسـەئ رەسـەل

 مانیینــدەوێپ مـانۆخ یــیتیەاوەتەن یینـدەوەرژەب ەیوێــچوارچ ەل کـانییەرانێئ ەنیەال ەڵگەل ەداو مــانڵوەه ،ێکـرەد رەچارسـ
 نڵێـیب کیەال مـووەه ەکردن ب دروسـت ینـدەوێپ ەب کـانەزبیسـازمان و ح ەڵگەل ەداو مانڵوەه داەبوار وەل رەو، ه نەیباش ک

 رەگەئ نینـەیەگەد اڕ شەکیـد یکێو جـار ەانـدوەیگ امـانڕ. نیبـ رانێـئ یداهـاتوو ەیداریـئ یریب ەل ەوەکیە ەب ێبەد ەمێئ ەک
 ەنیەال مــووەه کان،ییەاســیس ەنیەال مــووەه ەڵگەل ێبکــر کێــوافوقەت ێبــەد ،ێبکــر ەداریــداهــاتوودا ئ ەل رانێــئ ێبــ رارەق
 .ەیەه مانۆخ یدروست یتەاسیس داەبوار وەل رانێئ ەیداریئ یینۆندوچەو چ ەکید یکانەنیەال مووەو ه کانییەومەق
 
 ەیەوەئ شیـوەئ بـن،ەن ەمێئـ یو پرسـ ەشـێک یاگادارئ وانەل کێشەب ەنگڕە ەک ەیەه کانییەرانێئ ۆب ەرێل مانەکید یکێامەیپ
 ەک ێبــەد ریگ قامەســ داێــت ییموکراســێو د یئاشــت کێــمانەز ،ێنــیبەد ەوۆیەخــ ەب شیو ئاســا تیەمنــەئ کێــکات ەتاڵو مەئ ەک
 مـووەه ییشـدارەب ەب. ێبەن داۆڕێگ ەل کێواردنەاڵبن و ه ەیەسۆپر وەئ یشدارەب داێت نەه ەک ەیرۆج وەب کانەنیەال مووەه
 نڵێـیب ێکـرەد ەختەو وەو ئ ەئاراو ەتێد یو قانوون یاسیس ،یبەزهەم ،یومەق ،یللیم یکێو ئارامش تیەمنەئ رانێئ ەل کیەال
ــئ ــئ ەیداری ــەل ەک ەکەیەداریــئ ران،ێ ــۆج وەئ یساســەئ رەس ــورد ل ژانڕۆ ەل کێــژڕۆ رەگەئ. ەزراوەدام ییەرۆراوج  ەیســۆپر ەک
 ینیۆســیزۆپۆئ نیەال ەل ەمێئــ یکانەتەاســیس ژانڕۆ ەل کێــژڕۆ رەگەئ ،ێبــەن ادەڵــگەو ل ێبــەن شــدارەب رانــداێئ ییرەبەوەڕێــب
 رەســــەل ەوەتێکـــرەدروســــت د کێـــرانێئ ەک ەوەتێبکـــر ەوەل ریــــب ژانڕۆ ەل کێـــژڕۆ رەگەئ ،ێتــــێدرەن یرنجەســـ ەوییەرانێـــئ
 وەو ئ ەوەنەیـکەد ناتـاینڵد بـووەه داییسـالمیئ یمـارۆک ەو ل شـووێپ یتەحکووم ەل ەک ەینگەرهەف وەب رەه ییراەرکوزگەمەت
 نـدەمەهرەب کـانەو ماف یو ئـازاد یموکراسـێد ەل ەیکەکەڵـو، خ ێنیناب ەوۆخ ەو ئارامش ب یو ئاشت تیەمنەئ زیرگەه ەرانێئ

 ەب تەســبین کیۆیەنارێســ چیهــ ەو ب کەیەشــێهاوک  یهــ ەب رەرامــبەکوردســتان ب یمــوکراتێد یزبــیح کەو ەمێئــ ۆیەبــ. ێنــاب
 کەو مــانۆخ یکــانییەتیەواەتەن ییەنـدەوەرژەب ێــیپ ەب کێنێشـو مــووەه نەیـدەد ڵوەو ه نینــاب مەرخەمـتەک رانێــئ یداهـاتوو

 .ۆڕێگ ەنینێب مانۆخ یتەاسیو س ێبەه ورمانەد ران،ێئ یکوردستان یکورد
 
 ەوییەتیەرپرســـاەب یســـتەه ەب ەشـــیمەکوردســـتان ه ەیکیـــد یکانەشـــەب ەڵگەل ینـــدەوێپ ەکوردســـتان ل یمـــوکراتێد یزبـــیح

 ســانید شــدایکانەشۆخ ەژڕۆ ەو، ل نیبــ داەکیــد یکانەشــەب ەڵگەل کانداەشــۆناخ ەژڕۆ ەل ەداو مــانڵوەه ەمێئــ ،ەوەتەواڵجــوو
 کێـرۆج چیه ەب ەبوو ەوەئ ەمێئ ییگشت یتەاسیس ن،یبگر رەلک وەک وانەئ یزموونەئ ەل نیشۆبک ێت. نەیبک ێل انییزباۆریپ
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 نەیـبک داەشانەب وەل کانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ییتیەستاۆد مەاڵب ن،ەیکەکوردستاندا ن ەیکید یکانەشەب ەل ردانەو ێستەد
 ەانییئاشـت یکەیەوێشـ ەو ب ژێوتـوو یگـاڕێ ەکوردسـتان ل ەیکیـد یکانەشەب ەکورد ل ەیشێک ەبوو ەوەئ زوومانەئار ەشیمەو ه
 یینـدەوێپ یژووێـم. ەیەکیـد یکێکوردسـتان شـت یباشـوور یکـەڵخ ەڵگەل مـوکراتێد یزبـیح یینـدەوێپ مەاڵب. ێبکـر رەسەچار
 ەک خــتەو وەکوردســتان، ئ یمــارۆک یمەردەســ ەوەتەڕێــگەکوردســتان د یباشــوور یکــەڵخ ەڵگەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح

 بـوونەن وانیـکاتـدا م وەئ ییکـورد یتەحکـووم ەکوردستان ل یمارۆک ەکوردستان بوون، ل یمارۆک یشدارەهاتن ب کانییەبارزان
کوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یکانییەساناز ەل کێکیە ەوەئ. بوون تداەاسیس ەیسفر رەس ەل ەوەکیە ەبوون، ب ڵما نەخاو
 مـوکرات،ێد یزبـیح یکـانەو کادر ەرگەشـمێپ ،یتیەراەبڕێجار  رۆز موکراتداێد یزبیح یژووێم یواوەت ەل. ەکوردستان یمارۆک

 ییوانیپشـت انیـرۆکوردسـتان ز یشـووربا یکـەڵخ کانداەشـۆناخ ەژڕۆ ەل. کوردسـتان یباشـوور ەتەوتـوەک انیـگاکانەو بار ەبنک
 یتۆیەخـ یگـاێج داەژڕۆ وەل ەمێئـ ۆیەهـاتوون، بـ ەوەکانمانەشـێو ک ردەد یهانـاەب رۆبـوون، ز مانـداەڵگەل رۆز ،ەکـردو ەمێئ
 انیــتەحمەکوردســتان ز یمــوکراتێد یزبــیکوردســتان و ح یتــەاڵژهڕۆ ەکــورد ل یواڕە یزۆد ۆبــ کیەال مــووەه ۆســپاس بــ یاێــڕو
 انیـاینەت داەشـانۆناخ ەژڕۆ وەل ەک کانەنیەکوردستان و ال یباشوور یکەڵخ ۆب ێبەه مانییتەبیتا یکێزڕێو  سپاس ،ەشاوێک
 .ەوەتەنیشتووێهەن
 
 یبـوار ەل دایشانۆکێو ت باتەخ یدانەیم ەل ڵسا 73و  ییەرەماوەج یکێزبیح ەکوردستاندا ک یموکراتێد یزبیح ەیکارنام ەل
مــادام  ”رۆز یفــرەو ب ەورەگ یبــان“: نەڵــێد داییــکورد ەل ەیەه شۆخــ یکــڵێقەن ،ەداو یرۆز یکییەو قوربــان ەبــوو رداۆراجــۆج
 یرۆراجــۆج یبـوار ەل ەکـردو یشــانۆکێو ت بـاتەخ ڵسـا 73 ەنفــووز ڕو پـ یرەمـاوەج یکــێزبیکوردسـتان ح یمـوکراتێد یزبـیح
 ەبگـر تـاەو ه یقـانوون یبـاتەخ ،ەرگانەشـمێپ یبـاتەخ ،یرەمـاوەج یباتەخ ،یاسیس ،ەییکخراوڕێ ،یالتیشکەت ،یماسۆپلید

. ەبـووەن شەشـێک ێبـ ییەن داێت یگومان چیه ،ەبووەن تەفاوەت ێو ب ەبوو دانداەیم ەل کانییەندەناو ەتەحکووم ەڵگەل ژێوتوو
 یکـێزبیح ۆبـ کـا،ەکـار د ەک کێسـەک ڕێـی رەسـ ەتێد شەشێو ک ەڵەه ،ییەن رەسەل مانەڵەپ مەاڵب ،ەبوو داۆڕێگ ەل شەڵەه
 نیکێزبێـح نەڵێـید ەوییەشـاناز ەب مەاڵب ن،یزانـەد ییو سروشـت ییئاسـا ەب رۆز شیکوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح کەو ەیورەگ
 یرگرتنـەو ۆبـ ێبـەد ڵەئـاوا حمـانڕۆ مەاڵب ن،ینـاب ەڵەه ێو بـ ەشێک ێب یکێزبیح ەمێئ اهاتووشداد ەل. ییەن رەسەل مانەڵەپ
 .نەیبک انیرەسەچار تاەه کانەاریشنێو پ ەخنڕەو  ینیبێت
 
ـــ ـــان ێب ـــم ەل گوم ـــیح یژووێ ـــداێد یزب ـــل موکرات ـــوو انڕداب کێ ـــعابیئ ،ەب ـــار ،ەداو یووڕ نش ـــوو یج ـــ ەک ەوا ب ـــ ەمێئ  ەوەکێپ
 رەگەئ انــدایرۆز ەیربۆز ەل مڵــیب ێپــ کتانێبــا شــت مەاڵب ،ەمێئــ ۆبــ ەبــووەن شۆخــ ەانــانڕداب کێل وەو ئ ەوەتەنیحــاواوەن
 انیـگومان یسـالمیئ یمـارۆک یتەحکووم یدژ شانۆکێو ت باتەخ ییوامەردەب رەسەل زیرگەه ەوەوتەحاواونەن ەوەکێپ کانەنیەال
 وەتـا ئ مەاڵب ێبـەه ەیشـێک شیکـیە ەڵگەل رەگەئ ەکـراو ەردەروەوا پ مـوکراتێد یزبـیح ڵەیمـاەبن یەوا رەگەجـا ئ ،ەبووەن
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 یکڵێخــا ەوەئ. ەبــووەن یگومــان رگــزەه یســالمیئ یمــارۆک یتەحکــووم یدژ ەیەه ەوەشــانۆکێو ت بــاتەخ ەب یینــدەوێپ ێــیەیج
کوردسـتان  یتەاڵژهڕۆ ییەیزەق ەداهاتوودا بوو ەل ەک ییژووێم یکێتەروورەز ێیپ ەو ب ەوەئ یساسەئ رەسەل ەمێئ ەک ەزێهەب
 وەتــا ئ داییەنــدەوێپ مەل. نەیــبک کــانەموکراتێد ەیوەکگــرتنیە یپرســ ەچــاو ل ەوییەتەاریرپرســەب یســتەه ەب ،ۆڕێگــ ەتێــد
ــیەیج ــدەوێپ ێ ــیح ەب یین ــوکراتێد یزب ــتان و س یم ــیکوردس ــ یکانەتەاس ــوو ەوەمێئ ــا ئ ەب ــتاێو ت ــاه ەب س ــم ییدیش  ەب ژوو،ێ

 ەینـدەوەئ نیـدەد ڵوەه ەمێئـ داوشەب وەمەو ل ەکـردوەن مانییتاۆک ەمێئ ن،ەه داۆڕێگ ەل ەک ەگانەڵب وەئ یواوەت ییدیشاه
ــ ەل ــدا ب ــدەوێپ ەل ،ەیەه ییتییەاریرپرســەب یســتەه ەک اریرپرســەب یکــێزبیح کەو ێتوانامان  یرکــەئ ەپرســ وەئ ەڵگەل ین
 .نینێب ێجەب مانۆخ
 

 !هاونیشتمانانی تێکۆشەر
 !خەڵکی تێکۆشەر و هەمیشە لە مەیدانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 داەژڕۆ مەل ەمێو، ئـ مەڵـێد ێپـ تـانییزباۆریکوردسـتان پ یمـوکراتێد یزبـیح ڵەیسـا 73 یادیـ ەینۆب ەب شەکید یکێجار ۆب
،  دوکتور قاسـملوو ەڵگەکوردستان، ل یموکراتێد یزبیح یرەنێزرەدام د،ەممەمح یقاز اوەشێپ ەڵگەل ،ەوەنەیکەد ێنو مانەیپ
ــ ەڵگەل ــادق ش ــور س ــووەه ەڵگەل ،یندەفکەرەدوکت ــ م ــووەه ەڵگەو ل دانیهەش ــئ یم ــەاڵژهڕۆ ەل ەوێ ــتان ک یت ــەل ەکوردس  رەس
و  تەممیهـ ەکوردسـتان ب یکراتمـوێد یزبـیح ییاسـیس یانیـژ یزموونەئ نیشۆکەد ێو، ت نیسوور ب مانۆخ یشانۆکێو ت باتەخ

 امیـنڵو د نەیـبک تـر نیرەربەب ەبـاتەخ وەئ ەوێـئ ییوانیپشـت ەب نیشۆکەد ێو، ت نینێکار ب ەداهاتوودا ب ەل ەوێئ ییوانیپشت
 ەوەرەد ەو چ ل رانێـئ ۆیوخـێن ەچ ل موکراتمـانێد یزبـیح ینگرانـیەو ال سـتانۆد مـووەه ەڵگەو ل ەوێـئ ەڵگەل ەمێئ یباتەخ
 یزبــیبــن و ح تەماڵســا  و ســ رەه ەوێــئ داییــتاۆک ەل. ەوەتێــبەد کیــنز وتنەرکەســ ەل داۆیــخ ەیژێــدر ەو ل ێبــەد کێــباتەخ
ــوکراتێد ــ رەه شیکوردســتان یم ــ داریەاپ ــ رەگەو، ئ ێب ــ کیە یپشــت ەل ەمێئ ــیداهــاتوو ئ نیب ــ ی ــم ،ەیەمێئ ــاتەخ یژووێ و  ب
 یمـوکراتێد یزبـیح یبـن، بـژ تەماڵسـا  و سـ رەه ەوەکیە ەب کمـانیەال مـووەه. ەیەمێئـ یـیداهاتوو ئ ەداو یشانین شانۆکێت

 .کوردستان
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 

 دامەزراندنی حیزبی دێموکراتمین ساڵیادی  ێێه٢٧بەبۆنەی 

 
 

 
 
 
 
 

 خەڵکی تێکۆشەر و ئازادیخوازی کوردستان
 ندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کادر و پێشمەرگە و ئه

 
 وەک ئاگادارن

 
ورد و کــ ەیوەتەن ەیناســنام ەیوەنڕیو ســ یمــاف ێبــ ەل نیفکــرێو ت تەاڵژهڕۆ یگــاەڵمۆک یکانەاریوشــ ەتــاک ییتێاریرپرســەب
 .موکراتداێد یزبیح یزرانەدام ەل ەییەنیبنچ ڵیخا ،یرەروەس یماف یرکردنەبەستەد ۆب باتەخ
 
 ەب تێـدرۆڕگەد موکراتـداێد یزبـیح ەو ل کـاتەد ەشـەگ کـافێژ ەڵەیمۆکـ یکانییەالتیشـکەت مـاەبن رەسـەل ییەفکـر ەبزاوت مەئ
 .ەرنامەب ەب ییاسیو س یالتیشکەت یکەیەوارەق
 
 داەوێـــن وەو ل اســـتەڕناو یتەاڵرهۆخـــ ییاســـیس ەینگیـــژ رەســـەب ڵیبـــا یســـتیمارکس یپـــەچ یو هـــزر ریـــب ەک کێمانەردەســـ

 ۆبـــ زمیالیـــمپرێئ یالنـــیپ ەو ب کـــراەد رەیســـ ەوتـــووانەدواک یکـــێریب کەو یخـــوازەوەتەن یو هـــزر شـــابووێک شـــدایکوردستان
 رەسـەل ،ەوۆیەخـ یـیژوێم ییتێاریرپرسـەب ەینگۆس ەل موکراتێد یزبیح ژمار،ەئ ەهاتەد هانیج یکارانێکر یزێه یشکردنەداب
 .ەبوو داگرترێپ ەییوەتەن یماف ۆب باتەو خ یستەردێژ ەل یزگارڕو  ەییوەتەن یماف ینانێستهەدەب

https://kurdistanmedia.com/so/news/پەیامی-لێپرسراوی-گشتیی-حیزبی-دێموکراتی-کوردستانی-ێران-بەبۆنەی-همین-ساڵیادی-دامەزراندنی-حیزبی-دێموکرات
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 یمـەدوو ەڕیشـ ەل کانییەاسـیس ەشـێهاوک یانۆڕگـ یئاکام ەل ەک تداەرفەد نیمەکیە ەبوو ل شییەژووێم ەتڵەساڕە وەئ ێیپەب
" ەیـیوەتەن یکـەیەکیە" کەو یکوردسـتان یمـارۆک مر،ەن یواەشێپ ییتیەکاۆرەس ەب ،ەئاراو ەهات ەکەناوچ یئاست ەل یهانیج
 .زراندەدام
 
داهـاتوو  ەب ەیکەژووێـو م راتیـم مەاڵدا، ب یمەک ەل کانەو مانگ ژڕۆ ەیژمار یرەوێپ ەکوردستان ب یمارۆک ینەمەت ندەرچەه

 ەیکیـد یکانەشـەب ەو ل زانـنەد ەمـارۆک وەئ ییتاڵهـاوو ەب انۆیـدواتـر، خ یکـانەوەن ەک کێـرۆج ەب بـاز؛ڕێ ەسپارد و بـوو ب
 .ەیەوێپ ەییوەتەن یکێسامان یرکۆم شیکوردستان

 
 یدانەدارێسـەو ل مـارۆک یووخـانڕ یدوا ەدانـا ک تەاڵژهڕۆ یو هـزر سـتەو ن سـتەه ەل یوەپـت هـاەو یکـەیەنیبنچ ،ێیەپ وەب
و  یژیســترات ەل ەیــیوەتەن یکــێڵێو ه ایــخول ەتەبــوو ەیوەناتنــایو بن ەوەانیــژ ۆبــ بــاتەخ ،یرانەبەوەڕێــب ییو بــاق واەشــێپ
 ییرۆکتـــاتیدوو د ەب رەرانـــبەب ،ڵەیســـا ٧٥ یژووێـــم یـــیژاێدر ەب ەک کێـــزبیح ؛یرەنێـــزرەدام یزبـــیح ییاســـیس ەیرنـــامەب

 .ەبوو وامەردەب ێ ه مانەه رەسەل ،یسالمیو ئ یتیەپاشا
 
 ابـردووڕ ەل اتریـز ت،ێـگرەادڕ رزەب مـوکراتێد یزبـیح یکبوونیداەل یژڕۆکوردستان،  یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەتەن ەک ستاێئ 
 یمــوکراتێد یزبــیو ح کــاتەد ۆبــ یبــاتەکــات خ مــووەه ەل ترەارانیوشــ. ەواداریــه ۆیخــ ەینیژێــمەل یئــاوات ەب شــتنەیگ ۆبــ

 .ەیەباتەخ وەئ یرەکخڕێو  نگەشێپ رواەه شیرانێئ یکوردستان
 
 یکــیەوداەکوردســتان و م یمــارۆک یزرانــەو پــاش دام شێپــ یندەروبەســ ەل ەجگێبــ دا،ڵەســا ٧٥ وەئ ەیمــاو ەل نــدەرچەه

ــاو ــیژڕێ یووخــانڕ یدوا ەیکورتم ــارۆک یشــتنەیگ تەاڵســەد ەو ب یتیەپاشــا یم ــدەچ ەل مەرجەســ ەک ،یســالمیئ یم ــا ن  کڵێس
ــناپێت ــوکراتێد یزبــیح ت،ەڕێ ــاالک ەل یئــازاد ەب م ــورت ەمــاو وەل مەاڵب ،ەبــووەن ییکوردســتان چ  رێــژ یکــانەناوچ ەل داەک
و  یشـتمانین ییرەروەو سـ یموکراسـێو د یئـازاد یهاکـانەب نـاوێپ ەل ،ەیـیزراوەدام ەیوێشـ ەو ب ەوەکـرد ەب داۆیخ یتەاڵسەد
 .ەشاوۆکێئازاد ت یکێانیژ
 
 ەڕیو بــاو ریــب ییو ئــازاد یتیەەاڵمۆکــ یتــڵەداەع او،یــژن و پ یمــاف ییکســانیە زم،یرالۆ، پلــ(شــوراکان) کەڵــخ یتەاڵســەد
 وەل کێشــەب ،ەردەروەو پ نــدنێزمـان، خو یبــوار ەب دانیـنگیگر کــان،ەنیمەک یمـاف یچــاوکردنڕەو  اوازیـج یینییو ئــا یاسـیس

 .ەودرا ۆب ڵیوەه ەوەکرد ەو ب ەرنامەب ەب ەک نەپرسان
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 یمـاەبن ەڵگەل ،ەداو ۆبـ ڵـیوەه مـوکراتێد یزبـیح ەک ەیانیـهاەبڕو پ رزەب ەئامانج وەو ئ یستەردێژ ەل یزگارڕ ۆب باتەخ
 یزبــیح ۆیەبــ. ەبــوو کۆنــاک کێــو پ بــاەنات ،یســالمیو ئ یتیەپاشــا یمــیژڕێدوو  رەه یمەردەســ ەل نــدەناو ییاســیو س یفکــر

 ڵــیوەه ،ەبــوو انــدایتوانا ەل کەیەوێشــ رەه ەو ب ەدانــاو انۆیــخ یکــانەوتووەو دواک ەڕۆرەســ ەتەاڵســەد یدژ ەب انیــموکراتێد
 شـدایەاستاڕ وەل رەه ،ەبوو وانەئ ییکەرەس یكێئامانج ەزبیح وەئ ینراەبڕێ یناوبردنەل. ەداو انیناوبردنەو ل زخستنێراوەپ
 ڵیسـا ٧٥ یزمـوونەئ مەاڵب ن؛ێکـرەد دیهەشـ ەمـانیژڕێ مەئ یالنـیپ ەب ،یندەفکەرەش.قاسملوو و د.د د،ەممەمح یقاز واەشێپ
 وەئ یئـاگر ەیسـڵێب کرات،مـوێد یزبیح یرانەشۆکێت ەل ەکید یزارانەو ه ەرانەبڕێ وەئ یدکردنیهەش ەک ەداو یشانین ابردووڕ
 ەبتـوانن ب ەک یـیەن ەزبیـح وەئ مـوکراتێد یزبیدوژمنان، ح یسکەت یریب ەیوانەچێپەب. ەکردوو نتریتەو ب رمترەگ ەیباتەخ
 یژووێــم ەل ەاوڕبــەدان یكێشــەو ب ەیەه ەیــیوەتەن ەیناســنام مــوکرات،ێد یزبــیح. رنەب ینــاوەل النیو پــ تەانەیــو خ درەغ

 انەیـو د ەداو داۆیـخ یخـاک رەسـەب ەیکەوەتەن ییرەروەسـ ینکردنـیداب ۆبـ ڵـیوەه ،یبـاتەخ یکـانەغناۆق ییژاێدر ەب. کورد
 یرخەهـاوچ یژووێـم ەبـاس ل تێناکر. ەکوردستان یتەاڵژهڕۆ یکیموکراتێد -ەییوەتەن ەیوەبزووتن ینگەشێو پ رەکخڕێ ڵەسا

 .تێردریبگ ەدیادن ەزبیح مەئ ییژووێم ڕۆڵی مەاڵب ت،ێکورد بکر ییخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن
 
و  بـاتەخ ڵسـا انەید ییرەوەادیو  ژووێم کووەڵب ،ییەن یالتیشکەو ت یاسیس یکەیەکهاتێپ یژووێم اینەت ،ڵەسا ٧٥ یژووێم

 یتــەاڵژهڕۆ یکــانەو ناوچ ژێو تــو نیچــ مەرجەســ ەو ل  ســەن نینــدەچ ەل یڕشــگۆڕو ش رەشــۆکێت زارانەه ەب ەک ەدانیــقوربان
 .ەبوون شدارەب دایایکوردستان ت

 
 شــداەوەئ ەڵگەل ،ەبــوو وتنەرکەو ســ وتەو دســتک یرەروەســ ینەخــاو داەژووێــم مەئ ێیدووتــو ەل مــوکراتێد یزبــیح یرچــەگەئ
کـات  یخـۆو د رجەلـومەه یئاکـام کانەوتنەرکەو س وتەسکەد رجارۆز رەگەئ. ەبووەن دوورەب شەڵەو ه ڕیموکوەک ەل گومانێب

 وەب رەه شـدایموکراتێد یزبـیح ەل خن،ۆبارود مانەه ینجامەئ شیکانۆنسکو  ڕیموکوەک ەل کێشەب ەوێش مانەه ەب ،ەنێو شو
 .ەیەیەوێش
 
 ەل انڕو دابـ یتـاڵوەدوور ت،ەاڵژهڕۆ ەل مـوکراتێد یزبـیح ەیئـازادان ییچـاالک یتـەرفەد یبوونەن دا،ڵەیەسا ٧٥ ەژووێم وەل
و  زبیـح وانێن ییندەوەیپ ەل یشەکید یانڕو داب ییشاۆو ب نێلەک کەیەادڕتا  ،ەییکخراوڕێو  ۆییمر ەیرچاوەس کەو کەڵخ
 شەانڕدابـ مەئ. ەبـوو ییتوانا مەک انی ییتوانا ێب ،ڕیموکوەک کەڵێمۆک یکارۆه ۆیخ ۆب شەمەئ. ەشتووێه ێجەب تەاڵژهڕۆ
 .تێب انباریز تێتوانەد ەک ۆوتەئ ەڵەیه یکەیەرنامەو ب تەاسیس ۆیه ەبنەد رجارۆز
 
  ۆب تێبکر رەسەل انیاتریز یکار کراەد ەک ەبوو ڕیموکوەک کێندێه یگرەڵه راتموکێد یزبیح ،ەانییاستڕ وەب رنجدانەس ەب
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ــانڕییەموکوەک ەیوەئ ــرەک ک ــن مت ــکیە. ەوەبب ــر ەل کێ ــانڕییەموکوەک نیگرنگت ــیەال ک ــیردەروەپ" ین ــادر و پ ی"ەی و  ەرگەشــمێک
و  تەاڵژهڕۆ ەینگیـــژ ەڵگەل ژەڕۆو ب نـــدوویز یینـــدەوەیپ یتـــەرفەو د مکـــانیئ یبـــوونەتـــر ن یکیەواتـــا ەب. یتیەنـــدامانەئ
 کــــداێناغۆق نــــدەچ ەتــــاکوو ل کــــارۆه ەتەبــــوون بــــات،ەخ یو دژوار ختەســــ یرجەلــــومەو ه رکوتەســــ یخــــۆد هــــاەروەه
 زبیـحو  ەوەبـدات نـگڕە زبـدایح ەیـیکخراوڕێو  یاسـیس ەیکهـاتێو پ ەرنامەب ەل نگترەو در مترەک گاەڵمۆک یکانییەانکارۆڕگ
ــتوانەن ســتیوێپ ەیرێگــو ەب ــئاشــنا بب ەانییــنکاراۆڕگ وەب تێ ــنێبگونج داەڵــگەل ۆیو خــ ەوەتێ ــیتــر ح یکیەواتــا ەب ت؛ێ  یزب
ـــۆک ەیشــەو گ یانکــارۆڕگ ێــیپ ەب ێپــ مــوکراتێد  وەئاســت ئ ەل ۆیخــ ەیردەروەپ ەویــتوانەین ت،ەاڵژهڕۆ یکــانەو تاک گاەڵم
کـات  رۆز شۆیەبکـات، بـ نـگەهماەه کـانییەانکارۆڕگ ینێستەب ەڵگەل ەیکەرنامەو ب ەکهاتێو پ ێرەس ەتێرەب ەانییانکارۆڕگ
 .ەوەتەو بچووک بوو ەورەگ یو گرفت ەشێک یووڕوەرەب
 

 ڕۆڵـــیو  ییایـــجوغراف ەیگێپـــ ن،ێـــیدابن رەســـەل یقـــامک ێبـــەو د ەیەه ۆیخـــ ەب تەبیتـــا یکـــییەنگیگر ەک ەکیـــد یکڵێخـــا
 ییتـاۆک یوتنەرکەسـ یرەوێـپ. یەتـداەاڵژهڕۆ ەیـیوەتەن ەیوەبزووتن یکخستنڕێ ەل سۆزاگر یباشوور یکانەناوچ یکیژێسترات

ــ ــزووتن ۆب ــورد ل ەیوەب ــەیەکیە کەو تەاڵژهڕۆ ەک ــیوەتەن یک ــجوغراف و ەی ــردنڕپ ،ییای ــاۆب وەئ ەیوەک ــتن ییەش  ەیوەو گواس
و  انڕو دابــ کردنەلیمیئاســ ۆبــ رەرکیــداگ ەینیژێــمەل یتەاســیس یاەڕرەســ. شــتمانین ەل ەشــەب مەئ ۆبــ ەبــاتەخ یکانەنــدەهڕە

 ەمێئـ مەاڵب کـات،ەد ەشـەگ ێتـا د ەیەنـاوچ مەل یتیەو کوردا ەییوەتەن یهزر ،ەیەناوچ مەئ ییکورد ەیناسنام ەیوەتواندن
 .ەوەنەیبک ڕپ یتەواوەت ەب ییەشاۆب وەئ ەویمانتوانەن کانمانڵەوەو ه ەرنامەب مووەه یربارەو س موکراتێد یزبیح کەو
 
 ەیـیەردەروەپ یکـێتەروورەو ز یفکـر یکێتەلیزەف موکرات،ێد یزبیح ڵەیسا ٧٥ یژووێم ۆب ەگرانەخنڕە یو هزر ەکراو ینیوانڕ
و  ەشـێک رەسـ ەتێبخـر رن ەسـ یورد ەب ەک کاتەواد ەنیوانڕ مەئ. کانمانەرنامەو ب تەاسیس یژکردنەڕۆو ب ەوەداچوونۆخەب ۆب
 .رەچارس ەیسۆپر ەل کنێشەب کان،ڕییەموکوەگرفت و ک یشانکردنیستنەد ۆب ڵوەه. داۆیخ یواقع ینێستەب ەل کانەستەربەب
 
 ران،ێـئ یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح ،ەوەشیکانڕییەموکوەک مووەه ەب ەک تێبکر ییەاستڕ وەب ەئاماژ تێوەمهەد داییتاۆک ەل
 انۆیـخ یه ەب یدروست ەب ەزبیح وەئ تەاڵژهڕۆ یگاەڵمۆک. ەتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەتەن ەیربۆز یوایه یگاێج رەه ستاشێئ
 ەو ل خشــنەبەد ێپــ ەیو ور زێــه ارن،یســتەه یکــانییەو الواز ەکشــەپاش ەب ن،ڵشــحاۆخ یکانەوتنەرکەســ ەب ۆیەبــ ،ێزانــەد
 شەیەگێو پـ زڕێـ وەئ. وانـنەڕد ێیل ەوەتەو حورم زڕێ یچاو ەب شدایکوردستان یکانەشەب مووەه ەل. گرنەد یپشت داەنگانەت
 نگــر،یەو ال نــدامەئ ،ەرگەشــمێکــادر و پ زارانەه ەگــاتەتــا د ەبگــر ەویەرانــەبڕێ ەل ،ەدانیهەشــ ینۆێخــ یمــەرهەب یگشــتەب
توانـا و  ەیرێگـو ەب سەک زارەه دانەسـ ەب ەک ڵەسـەن نینـدەچ یباتەو خ شانۆکێت یمەرهەب ؛یاسیس ییندانیو ز ندامەمئەک
  مەرجەس ۆب یشیکانییەشاناز مووەه دایاستەڕل ۆیەب ،ەکردوو ێل انییتێندارەو خاو ەبوون یرەدیتەارمیو  پشتڵپا رجەلومەه
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 .ەوەتەڕێگەد ستاندکور یکانەژێو تو نیچ
 
 .نەیکەد باتەخ داۆوتەئ ەییوەتەن یکێزبیح یزڕی ەل ەک ەیەورەگ یکییەشاناز ش،یموکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ ەیمێئ ۆب
 
 یدانیهەشــ یپــاک یانیـگ رەرانــبەبەل نینێنــوەداد وازشەو ن زڕێـ یرەســ موکراتــدا،ێد یزبـیح یزرانــەدام یادڵیســا نیمـە٧٥ ەل
 یئـازاد یگـاڕێ ەل ەک ەیدانیهەشـ وەئ مـووەو ه رانێـئ یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح ڵەیسا ٧٥ یشانۆکێو ت باتەخ یگاڕێ

 ۆبــ دان،یهەشــ یزرەربەســ ڵەیمــاەبن ۆبــ مــانییزباۆریو پ یگناســەمەئ ،ەکــردوو خــتەب انۆیــخ یپــاک یانیــکوردســتان، گ
 نەیــدەد نەڵــێو ب نڕیبــەردەد ەزبیــح وەئ ینگرانــیەو ال نــدامانەو ئ ەرگەشــمێکــادر و پ مــووەه ۆبــ ،یاســیس یانیینــدانیز
 .نیب انییرەروەس ەل ڕپ یگاڕێ یرەدەژێدر
 
 ینـەدەم یاگرۆڕخ یگاەڵمۆک ت،ەاڵژهڕۆ یکانییەاسیس ەنیەال مووەه ۆب یباتەو هاوخ یزڕیکیە یامەیپ دا،ۆیەشکڕپ ەادی مەل

 .ەوەنەیکەکوردستان دووپات د یکانەژێو تو نیچ مەرجەو س
 
 موکراتێد یزبیح یبژ
 کوردستان ۆب وتنەرکەس
 

 ٢٧٢١ی گەالوێژی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 :وتووێژەکان
 

 

 
 

 :بابا عەلی مێهرپەروەر
 

 ”اروان ئاویان بە جۆگەیەکدا“کۆنگرەکەی حدکا دەرگای دیالۆگ نەکاتەوە وەک ئێستا هەردووال 
 

 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد سەفا: دیداری. شەقام

 
و ئەم گـروپەش  "هەلویسـت"لەمدوایانەدا کێشەی ناوخۆیی حزبی دیموکراتی کوردستان بوبەهـۆی راگەیانـدنی گروپـی : شەقام

دوای دەرکردنــی چەنــد بەیاننــامەیەک بە پەلە تــێکەل بە حزبــی دیمــوکراتی کوردســتانی ئێــران بــوو، بە رای ئێــوە کێشــەکان 
، هۆکارەکانیان چ بون، هەلویست راستی دەکرد؟، ئایا چاکی کرد کە لەگەل الیەنـی دیـكە کەوت ؟حـدک دوای ئەمە چـی چین

  بکا باشە؟

 
من زۆر لە وردەکاریەکانی نێو خۆی حدک دا زانیاریم نیە تا بەروونـی و بەدروسـتی بـزانم کێشـەکان  :بابا عەلی مێهرپەروەر

راگەیەندراوە فەرمـی ونافەرمیەکـانی الیەنـی کێشـەکانە، بـۆ ئەوەی کەسـێک بتوانیـت بە ئەوەی کە دەیبیستین لە رێیی . چین
ــ "دوور لە  ــب و بغ ــر هەیە "ح ــاری زۆرت ــتی بەزانی ــت پێویس ــۆی دەرببرێ ــگەی خ ــەر ئەوەی کە . روان ــاتوانم لە س ــوو ن کەواب

بەکـردەوە و لەریـزی گروپـی ( اتائیسـت)ئێسـتا کە وا نەبـوەو دەرکەوتـوە جـگە لەژمـارەیەکی کەم "حەقێقەتی کێشەکان چـین 
هەڵوێستدا نەچوونەتە پاڵ حـدکا، جـگە لە ئـاڵۆزکردنی کەش و هەوایەکـی دڵخۆشـکەر لە پێوەنـدی نێـوان ئەو دوو بەشـەی 

https://rojpress.wordpress.com/2012/07/18/pdki-pdk/ali/
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دەرئەنجامێکی دیکەشی هەبووبێت ئەوە بـوە کە . حزبی دیموکراتدا کە ماوەیەک بوو هاتبوە ئاراوە، کارێکی ئەوتۆی نەکردوە 
کەسانەی بۆ ماوەیەکی کورت خۆشکرد کە دژ بە نزیکبوونەوە و چارەسەری کێشـەکانی نێـوان دیموکراتەکـان هەندێک دڵی ئەو 

 .وەاڵمێکی راستتان بدەمەوە ".لەرێی دیالۆگەوە بوون
 

کەسـی )ئەوەی کە هەڵوێست راستی دەکرد ؟ ئەگەر هەڵوێست لەکەسێکدا ببینین و لەسەر هەڵسـوکەوتەکانی ئەو یەک کەسـە 
بەرای مــن . دادوەری بکەیــن نــاتوانین لە یەک وشــەدا بڵێــێن چــاکی کــرد یــان خراپــی کــرد( اری ئەو گــرووپەیەکەم و دیــ

و بەپێـێ ( کـاک رامبـود)چوونەوەی لەو کات و ساتەدا بۆ ناو حدکا ئاوا دەمهەوێت باس بکەم ئەگەر ئەو هاورێیە وەک خۆی 
خزمەت بەگەلی کورد بێت بگـات، ئەوە مـافی خـۆیەتی و  هەڵسەنگاندنی خۆی کە لە کوێ دەتوانی باشتر بەئامانجەکانی کە

تـاک بـۆ خـۆی مـافی بریـاردانی لە سـەر رێبـازی سیاسـی و چـاالکی . کەس بۆی نیە بڵێت کە وا باش بـوو یـان وا خـرا  بـوو
ــت ــی بژێرێ ــت هەڵ ــاش دەزانێ ــگەیەک بە ب ــت چ رێ ــۆی هەیە و دەتوانێ ــی خ ــوونەوەکەی وەک ئەوەی کە . سیاس بەاڵم ئەگەر چ

ــازانجی راگەی ــانە کە باســی دەکەم بەق ــت، بەو هۆی ــانی حــزب بووبێ ــری رێزەک ــوایە بەمەســتی یەکخســتنەوەی زووت ــدراوە گ ەن
یەکەم، وەک ئیدعا کراوە، گروپی هەڵوێست و بەکۆمەڵ چوونەتەوە پاڵ حدکا، بەاڵم دەرکەوت وانەبـوە ئەگەر واش . نازانم

یشتنی ئەو گروپە لە پێ دەکەوت وملکەچـی داخوزایەکـانی حـدکا بوایە شتێکی لە مەسەلەکە نەدەگۆری چونکە نە حدک بە رۆ
ــات ــارێژ بک ــێ س ــی پ ــی دابران ــوانی برین ــدکاش دەیت ــوو نە ح ــارەیەکی کەم . دەب ــگە لەژم ــوە ج ــوەو دەرکەوت ئێســتا کە وا نەب

خۆشـکەر بەکردەوە و لەریزی گروپی هەڵوێستدا نەچوونەتە پاڵ حدکا، جگە لە ئاڵۆزکردنی کەش و هەوایەکی دڵ( تائیستا)
. لە پێوەنـــدی نێـــوان ئەو دوو بەشـــەی حزبـــی دیموکراتـــدا کە مـــاوەیەک بـــوو هـــاتبوە ئـــاراوە، کـــارێکی ئەوتـــۆی نەکـــردوە 

دەرئەنجـــامێکی دیکەشـــی هەبووبێـــت ئەوە بـــوە کە هەنـــدێک دڵـــی ئەو کەســـانەی بـــۆ مـــاوەیەکی کـــورت خۆشـــکرد کە دژ بە 
من پێموایە ئەوانـیش ئیسـتا لەو شاگەشـکە . لەرێی دیالۆگەوە بووننزیکبوونەوە و چارەسەری کێشەکانی نێوان دیموکراتەکان 

دا کە گـوایە ١٥بوونەی سەرەتاییان پەشیمان بووبێتنەوە، چونکە ئەوەی ئەوان خەونیان پێوە دەبینی کە بتوانن لە کـونگرەی 
ە نمـوونەی لێـک باڵوبـوونی بەم زووانە بەرێوەدەچێت بەسەر فەزای یەکبوون و یەکگرتنخوازیدا زاڵ بن و ئەو گرووپە بـکەن ب

بەڵگەشـم بـۆ ئەو قسـەیە ئەو راگەیانـدراوە بە پەلەی دەفـتەری . حدک و نەمانی زەروورەتی دیالوک و وتووێژ، نەهـاتە دی
سیاسی حدکا یە لە کاتێکدا کەسی یەکەمی حزب لە دەرەوەی واڵت بووە و پێدەچێت لە رووی زانیاری ناراسـت رەزامەنـدی لە 

ــدرا ــەر ئەو راگەیان ــتس ــاتی . وە دەربرێبێ ــکرتێری حــزب لەجی ــایبەت س ــێم ئەگەر حــدکا و بەت ــکاوی بڵ ــوانم بەراش ــۆیە دەت ب
بیرکــردنەوە لە رێگەچــارەیەکی ســەرەکی بــۆ کێشــەکان لەگەل تەواوەتــی حــدک دڵ بەو جــۆرە شــتانە خــۆش بــکەن، نە تەنهــا 

ەدا ئەوەش زیاد بکەم پێموایە زیانـدیتووی هەر لەو پێوەندی. کێشەکان چارەسەر نابن بەڵکو قەیرانەکە قووڵتریش دەبێتەوە
کەس،  ١١١ســەرەکی لەو کێشــەدا بەپــلەی یەکەم کــاک رامبــودە، چــونکە هەر ئەوانەی بەهیــوای گەرانەوی ژمــارەیەک پتــر لە 

 باوەشی ئاوەاڵیان بۆ ناوبراو کردەوە، ئێستا کە وەزعەکە بەوجۆرە بەپێچەوانەی پێشبینیەکەیان دەبینن، سروشتیە چاوێک 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

229 
 

 .ەفتاری خۆیان لەگەل کاک رامبود بخشێننەوەبەر
 

ــاوی  ــان بەن ــت ی ــی هەڵوێس ــدکا و "بەدوای لە پێشــگرتنی ئەو حەرەکەتە لە الیەن گروپ ــێم ئەگەر ح ــکاوی بڵ ــوانم بەراش دەت
بەتــایبەت ســکرتێری حــزب لەجیــاتی بیرکــردنەوە لە رێگەچــارەیەکی ســەرەکی بــۆ کێشــەکان لەگەل تەواوەتــی حــدک دڵ بەو 

هەر لەو پێوەنـدیەدا . خۆش بکەن، نە تەنها کێشـەکان چارەسـەر نـابن بەڵکـو قەیـرانەکە قـووڵتریش دەبێـتەوەجۆرە شتانە 
ئەوەش زیــاد بــکەم پێمــوایە زیانــدیتووی ســەرەکی لەو کێشــەدا بەپــلەی یەکەم کــاک رامبــودە، چــونکە هەر ئەوانەی بەهیــوای 

براو کــردەوە، ئێسـتا کە وەزعەکە بەوجـۆرە بەپــێچەوانەی کەس، باوەشـی ئاوەاڵیــان بـۆ نـاو ١١١گەرانەوی ژمـارەیەک پتـر لە 
هەڵوێستەوە، ریگەی لوژیکی بـۆ " .پێشبینیەکەیان دەبینن، سروشتیە چاوێک بەرەفتاری خۆیان لەگەل کاک رامبود بخشێننەوە

ەکانی حدک ئەوەیە کە پتر بەخـۆدا بچێـتەوە، بـۆ هۆکارەکـانی سـەرهەڵدانی وەهـا گروپێـک بگەرێـت، و ئاوڕێـک لە سیاسـەت
بـۆ ئەوەی لەوەهـا گروپگەلێکـدا بە قـازانجی گۆڕانکـاری ئەرێنـی . خۆی وموعامیلە ورەفتـار لەگەل وەهـا دیـاردەیەک بـداتەوە

کەڵک وەربگرێت و سـینگ فراوانترانەتـر بـۆ رووبەرووبـوونەوە لەگەڵ داواکاریەکـانی گروپـی فیکـری لەوشـێوەیە بچێـت، و بە 
وو دیمــوکرات بڕوانێــت و وانەکــات کە ئەو حەرەکەتە ســەرنەکەوتوانەی گروپــی دیــدو بۆچــوونێکی قــوولترەوە لە کێشــەی د

هەروەک ئـاوات . ناوبراو کاریگەریەکی وا لەسەر رێبەرایەتیەکەی دابنێت کە واز لە هەوڵـی چارەسـەری دوو دیمـوکرات بێنێـت
بە فــاڵ "دەڵــێن ئەو مەســەلە بەڵکــو شــیاوتر ئەوەیە وەک . و مەبەســتی دژبەرانــی یەکبــوونەوەی دووبــارەی حزبــی دیمــوکراتە

بە بـڕوای مـن ئەرکـی حـدک بـۆ هەڵسـوکەوت لەگەل . بگرێت و چاوکراوەتر بۆ خـۆی هەنگـاو بـۆ چارەسـەری هەڵبگرێـت "نیک
ئەوانەی لەلیستی هەڵویستدا بوون و هەڵوێسـتێکیان بـێجگە لە هەڵوێسـتی ئەو کەسـانە بـوو کە کەوتـنە نێـو گەمەیەکـی لە 

راگرتنیان، لەجیاتی دانی هەندێک ئیمتیازی کـاتیی هەنگـاو بـۆ جێبەجیکردنـی داوا بەجێکانیـان پێشدا دۆراو، وابێت کە بۆ 
 .کە بێگۆمان بە قازانجی گشتی تەواو دەبێت هەڵبگرێت

 
 
 
 
 
 
 
 

 بۆ کێشە نیوخۆییەکانی حدکا رات چیە؟، چۆن چارەسەر دەکرێن؟، وەرگرتنی گروپی هەڵویست دەبێتە سەرەتای : شەقام
 چارەسەریان؟ هەنگاوێک بۆ



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

230 
 

هەروەک پێشـتریش سـەبارەت بە حـدک وتـم مـن ئاگـاداریەکی زۆرم لە سـەر کێشـە نێـو خۆیەکـانی  :بابێا عەلێی مێهێرپەروەر
ــــدکاش  ــــت)ح ــــش بێ ــــدەکریت ئەوەیە کە لە بەرەبەری ( ئەگەر ب ــــی لێ ــــدا باس ــــیە، بەاڵم ئەوەی کە لە راگەیاندنەکانیش ن

رووبەرووی یەکتـر راوەسـتاون، ( کە ناکرێـت وەک کێشـەش سـەێری بکەیـن) دا دوو بۆچوون و روانگە١٥بەرێوەچوونی کونگرەی 
یەکەمیان ئەوەیە کە پێویستە بۆ چارەسـەری کێشـەی نێـوان دوو بەشـی لێکـدابڕاوی حزبەکەیـان واز لە مەرجـی نە گونجـاو و 

دەنەی تەشــکیالتی الیەنگرانــی ئەو بۆچــوونە زۆریــنەی بە. بەربەسـتەکان بێــنن و رێــگەی دیــالۆگ بــۆ چارەســەری بگــرنە پــێش
ئەو بۆچوونە لە کونفرانسەکانی پێش کـونگرەدا بە ئاشـکرا وبەروونـی و . حدکا لە خۆ دەگرێت لەگەڵ بەشێک لە رێبەرایەتی

دووهەم بۆ چوونی دژبەرانی لێک نزیک بوونەوە و کـردنەوەی دەرکـی دیـالۆگە، هەرچەنـد الیەنگرانـی . بە زەقی خۆی نواندوە
ســازکردنی . لە چــاو بۆچــوونی یەکەمــدا بەژمــارە زۆر کەمتــرن بەاڵم لە ئاســتی رێبەریــدا بەرچــاونئەو بۆچــوونە لە بەدەنەدا 

هەراوهۆریـــای گەڕانەوە یـــان پێوەســـتبوونی گرووپـــی هەڵوێســـت لە بەرەبەری کـــونگرەدا لە راســـتای پەکخســـتنی رەوتـــی 
یبوو وادەرنەچوو، لەسەرەتادا توانیـان بـۆ یەکگرتنخوازانە دابوو، کە وادیارە بەو جۆرە کە کیسەیان بۆ ئەو مەسەلە هەڵدوور

چەند رۆژێک جەوێکی بێ هیوایی لە ئاست کرانەوەی دەرکی دیالۆگ هاتە ئـاراوە بەاڵم بە نیشـتنەوەی تە  وتـۆزی سـازکراو 
 .ودەرکەوتنی راستیەکان جەوە بێ هێوایەکە رەواوەتەوە

 
 یی هێنـان بە کێشـەکان، چ ئـاڵوگۆرییەک ئەنجامبـدات؟لە پێش حدکایە، کۆنگرە دەبێ چی بکا بۆ کۆتا ١٥کۆنگرەی : شەقام

 
ئەرکێکی گرنگی لە سەرشانە و بە هیواین بتوانێت ئەرکـی شـیاوی خـۆی  ١٥هەرچۆنێک بێت کونگرەی  :بابا عەلی مێهرپەروەر

حـدکا چ رێگەچـارەی هەمووکێشـەکان چ لە . بەریوەبەرێت و بڕیارێکی یەکالکەرەوە سەبارەت بە دیاردەی دوو دیموکرات بـدات
لەنێو حدک چ لەنێو حزبە سیاسیەکانی دیکەی رۆژهەاڵتی کوردسـتاندا پـێکەوە دانیشـتن و دیـالۆگێکی کارسـازە، هەروەک بە 

ی حدکا ئەرکی سەرەکی چاوخشـاندنەوە بە سیاسـەت و چاالکیەکـانی حـزب لە چـوار سـاڵی ١٥کورتی ئاماژەم پێکرد کونگرەی 
دانانی مەرجی ناو گۆڕێن بۆ کردنەوەی دەرکـی دیـالۆگ لەگەڵ بەشـەکەی دیـکەی  رابردوویداو یەک لەوان سیاسەتی بایکوت و

ئەگەر کونگرە بەتێگەیشتن لە هەستیاری بارودۆخی نێو خـۆی واڵت و ئەو قەیرانـانە کە کۆمـاری ئیسـالمی . حزبی دیموکراتە
ــداوەو هەرو ــاوچەکەدا روویان ــونگرەدا لە ن ــاوەی دوو ک ــاڵوگۆرانە کە لەم ــوە، ئەو ئ ــانە کە لەالیەن تێیکەوت ــا ئەو داخوازی ەه

خەڵکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بــۆ چارەســەریی کێشــەی نێــوان دووبەشــی لێکــدابراوی حــزب پێشکەشــکراون بریــاری گونجــاو 
 .بدات، دەکرێت بەکونگرەیەکی سەرکەوتووی لەقەڵەمی بدەیت

 
ئایا ئەمە عەمەلییە ؟ کام ال زیاتر پابەنـدە یەکگرتنەوە و یەکخستنەوەی دیموکراتەکان باسێکی گرنگە لەو نێوەدا، : شەقام

 بەم داوایە؟
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بۆئەوەی دەستنیشان بکرێت کام ال پابەندە بەم داوایە، ئەوە لەپرۆسـەی وتوێژەکانـدا دەردەکەوێـت،  :بابا عەلی مێهرپەروەر
وتووێژن، بەبـێ مەرج  تائیستا لە راگەیاندراو و لە زاری رێبەرایەتی و بەرپرسانی حدکەوە بیستراوە کە ئامادەی دیالۆگ و

بەاڵم ئەوە هێشـتا هەر قسـەیەو هەرچەنـدیش بـاش بێـت تـا ئەوکـاتەی لەگەڵ حـدکا هەنگـاوی بە . بۆ چارەسەری کێشـەکان
لەم دوایـــانەدا لە زاری ســـکرتێری گشـــتیی حـــدکاوە لە کۆبـــوونەوە . کـــردەوەی بـــۆ هەڵنەگیـــراوە لەو قۆنـــاخەدا دەمێنێـــتەوە

ئەگەر . ی کێشەی دووبەشی لێکدابراوی حزب لەرێگای وتوێژ و دیالۆگەوە هاتۆتە ئـاراوەنێوخۆیەکانی حزبیدا باسی چارەسەر
بەرێزیان لە پاش دەرچوونی ئەو راگەیاندراوەی دەفتەری سیاسی حدکا لەسەر پەیوەست بونی گروپی هەڵوێست کە هەنـدێک 

بەرێگەچارە بزانێت، دەتوانێـت دۆخەکە  ئاڵۆزی لە فەزاکەدا پێکهێناوە، هەروەک پێشتر لەسەر قسەکانی سوور بێت ودیالۆک
بگێرێنێتەوە بـۆ دۆخـی پـێش دەرکرانـی راگەیانـدراوەکە، بەاڵم ئەگەر ئەویـش پێـی وابێـت کە راگەیانـدراوەکە لەجێـی خۆیـدا 

 .بوەو کاریگەری ماوە و وەشوێن ئەو پرۆسەیە بکەوێت، ئەوا هیوا بە نزیکبوونەوە بەم زوانە کەمتر دەبێت
 

 ئەم دوو بەشە یەکبگرنەوە؟ چۆن؟ دەکرێ ئاستەنگەکانی بەردەم یەکگرتنەوە دەستنیشان بکەی؟ چۆن دەکرێ: شەقام
 

دڵنیـام ” چـۆن دەکـرێ ئەم دووبەشـە یەک بگـرنەوە؟“لەوەاڵمی ئەو بەشە لە پرسیارەکەت کە دەڵێت  :بابا عەلی مێهرپەروەر
پـێش لەهەر . وەاڵمەکەی منـیش بەوپێـیە دەبێـت بـۆیە. مەبەستت میکانیزمی یەکگـرتنەوەکەیە، نە محـاڵ بـوونی یەکگـرتنەوە

مەســەلەیەک ئەو کــارە پێویســتی بە بڕیــارێکی ئازایــانەی رێبەرایەتیەکــانە کە بــۆ چارەســەری ئەو کێشــانە پــێکەوە و لە 
ــالمدا دانیشــن ــوهەوایەکی س ــوونەوە . کەش ــای یەکب ــی بەمان ــۆ یەکگرتنەوەیەک ــکا ب ــایکوت ش ــر نەدوان وب ــابۆی یەکت ــک ت کاتێ

پاشـان . ردووال راشکاوانە پێ لە هەڵەکانی خۆیان بنێن بۆ ئەوەی بتـوانن کێشـەکان لە ریشـەوە چارەسـەر بـکەنپیویستە هە
بەخۆشــیەوە هێشــتا )لیژنەیەکــی هــاوبەش بــۆ دارشــتنی بەرنــامە و پێرەوێکــی وا کە رەنگــدانەوی بیــرورای هەردووالیەن بێــت 

نگرەیەکی تایبەتداو بە هەڵبژاردنـی رێبەرایەتیەکـی نـوێ حزبـی ئامادەبکەن و پاشان لە کۆ( لەزۆربەی بوارەکاندا لێکنزیکن
ــنەوە ــات بنێ ــوکرات بونی ــوێی دیم ــیە. ن ــارە عەمەلی ــت ئەوک ــز بێ ــوازی بەهێ ــرادەی یەکگرتنەوەخ ــیە ئەگەر ئی ــان لەوەدان  .گوم

انەی هۆکـاری لەوەاڵمی بەشێکی دیکەی ئەم پرسیارەتدا دەبێ بڵـێم ئاسـتەنگەکانی بەردەمـی ئێسـتا هەر ئەو روانـگە وبۆچوونـ
ــا . لێکــدابرانن ــی ملمالنــێ ن ــر قەبــووڵکردن جێ ــت و گەشــبینی ویەکت ــدی گشــتی بگۆردرێ دەبێــت ئەو روانگــانە لەبەر بەرژەوەن

 .سالمەکانی پێشوو بگرێتەوە
 

ئایــا تەنیــا بە یەکگــرتنەوەی دیموکراتەکــان قەیرانــی نــاو بــزوتنەوەی کــورد لە رۆژهەاڵت کۆتــایی دیــت؟ رێــگە بــۆ : شێێەقام
 ی بەرفراوان دەکرێتەوە؟، یەکێتی و پارتی لەو نێوەدا دەوریان چیە؟بەرەیەک
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یەکگرتنەوەی ئەم دوو بەشە هەموو قەیرانەکانی بەردەم بـزووتنەوەی کـورد چارەسـەر ناکـات، بەاڵم  :بابا عەلی مێهرپەروەر

ێـتە ئـاراوە بەاڵم ئەگەر بە قەیـران لە هەر رێکخراوێکـدا لەوانەیە ب. دەتوانێت کـاریگەیەکی زۆری لە سـەر کێشـەکان هەبێـت
. شێوەیەکی دیموکراتیک و بەرپرسانە لەگەڵ کێشەکان موعامیلە و رەفتار بکرێت سـەرکەوتن بەسـەریاندا زۆر ئاسـانتر دەبێـت

زۆر لەمێژە باس لەسەر پێکهێنانی بەرەیەکـی یەکگرتـوو لە حزبەکـانی رۆژهەاڵتـی کوردسـتاندا دەکرێـت وهێشـتا لە قۆنـاخی 
لە جیـاتی لە فیکـری ئەوەدابـن . ە، بەبڕوای من ئاستەنگی هەرە سەرەکی خۆ بە میحـوەر زانینـی حزبەکـانەقسەدا تێنەپەریو

کە هێزەکانی خۆیان سەر یەک بخەن و لەدەور کۆمەڵێک دروشمی هاوبەشی نەتەوەیـی کـۆببنەوە، پـێش هەر شـتێک لەفیکـری 
خــاڵە هاوبەشــەکان هەمــوو کاتێــک ئاســانتر بــوە رێکەوتــن لەســەر . ئەوەدان شــوێن وپــێگەی ئەوان لەو بەرەدا ون دەبێــت

بــابەتێکی دیــکە کە وەک (. بــۆیە تائێســتا بەرە پێکنەهــاتوە)تــارێکەوتن لەســەر پــێگەی هەرکــام لەحزبەکــان لە بەرەدا 
ئاستەنگ لەبەردەم بەرەدا بووە ئەوەیە هەنـدێک لە حزبەکـان ئامـادەنین لەگەل هەنـدێکی دیـکە لەحزبەکـان لە یەک بەرەدا 

تەنــانەت بەداخەوە زۆر جــاریش ئامــادەنەبوون لەســەر پرســێکی تــایبەت هەڵوێســتێکی هــاوبەش بگــرن تەنــانەت . ەکــۆببنەو
ئەگەریش بۆچوونێکی هاوشێوەشیان بووبێت بەالیانەوە باش بوە هەرکام بۆ خۆیان، یـان ئەو پەرەکەی دوو دوو یـان سـێ سـێ 

یەکێتـی و پـارتی وەک دوو حزبـی . ەریەکەی کەمـدەبێتەوەپێکەوە هەڵوێستێکی هاوبەش بگرن، کە بێگومـان لەبڕشـتی کـاریگ
سەرەکی لە کوردستانی باشوور و دوو حزبی دەسەاڵت بەدەست لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، دۆسـتایەتیان لەگەڵ هەمـوو 

ی ئەو لەوانەیە لە قۆنـاخی جیـاوازدا هەڵکشـان وداکشـانێک لە ئاسـتی پێوەنـدیەکان. حزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردسـتان هەیە
ئەو وتەیە بەو مانـایە نـیە کە هەمـوو . دوو پارتە لەگەل یەک یان چەند حزبێک لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا هاتبێتە ئاراوە

چـونکە . کاتێک یەکێتی و پارتی لەبەرانبەر حزبە میوانەکان لە باشـووری کوردسـتاندا یەک هەڵوێسـتی هاوشـێوەیان بووبێـت
بەاڵم پێـک نەهـاتنی بەرە هۆکارەسـەرەکیەکەی . بە شوێن بەرژەوەندی خۆیانەوە بن هەر کام لەو حزبانەش زۆر سروشتیە کە

جگە لەو بەربەستانەی سەرەوە کە ئاماژەیان پێ کـرا، بەر بەسـتێکی . دەگەرێتەوە بۆ خودی حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان
یفـــی کۆمەڵەکـــان لەگەڵ یەکتـــر و زۆر گرینگـــی دیـــکە، نـــاکۆکی و ملمالنـــی لە نێـــو حیزبەکانـــدایە، بـــۆ وێـــنە، الیەن و تە

حزبـی دیمــوکرات لەخۆیــدا کــۆڵەکەیەکی قـایمە لە هەر بەرەیەکــدا و کاتێــک حــزب . دیموکراتەکـانیش لەگەڵ یەکتــر نــاکۆکن
دەتوانێــت ئەو نەخشــە بگێرێــت کە بــۆ خــۆی یەکدەســت ویەکگرتووبێــت، لەکاتێکــدا بەداخەوە ئیستاشــی لەگەڵ بێــت هــیچ 

بـۆیە پێکهـاتنی . کۆمەڵەکـانیش هەر بەو شـێوەیە. ئەو دووبەشـە لێـک دابـراوە، لە ئـارادا نـیەپێوەندیەکی فەرمی لە نێـوان 
 .بەرەیەک لە ئیستادا ئەگەر نەڵێێن مەحاڵە دەبڵێێن زۆر ئەستەمە
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 داهاتوی دیموکراتەکان بەکوێ دەگا، ئەنجامەکان چۆن دەبینی؟: شەقام
 

ی دوو دیموکراتەکە لەم کۆنگرەی بەردەمی حدکادا دیاری دەکرێـت، بەو مانـایە من پێموایە چارەنووس :بابا عەلی مێهرپەروەر
کە ئەگەر بریاری کرانەوەی دەرکی دیالۆگ لەگەڵ حـدک بـدرێت زۆر ناخایەنێـت کە پێوەنـدیەکان زۆر ئاسـایی دەبـنەوەو بەو 

ئەگەریـش لەم . دەبـنەوە بە یەک ناسینەی کە لە دیموکراتەکان هەمە زۆری پێناچێت یەکیش دەگرنەوە یان بەواتایەکی دیکە
گونگرەدا سیاسەت هەر ئەو سیاسەتەی ئێستا بێت و مەرجی نەگونجاو بۆ دیالۆگ دابنرێت، لە باشترین حاڵەتدا وەک ئێسـتا 

 ."ئاویان بە چۆگەیەکدا ناروا"دەبێت و 
 

نەی کە بــۆ یەکگــرتنەوەی کەس و الیەنەکــانی دیمــوکراتی جیــا لەو دوبەشــە دەبــی چــی بــکەن، ئەو گــرو  و کامپینــا: شێێەقام
 کە جەنابیشت تێیدا چاالکیت چ بەرنامەیەکی هەیە؟ "گروپی یەکبون"دیموکراتەکان چاالک بون چیان بەسەرهات، 

 
دا، یـان پـاش ئەو  ١٣٨٥ئەو کەس و الیەنە دیموکراتـانە کە پـێش لە دابەشـبوونی حـزب لە سـالی :بابا عەلی مێهێرپەروەر

ەربەخۆیانە ولەدەرەوەی ریـــزی تەشـــکیالتی دووبەشـــەکەی دیمـــوکرات درێـــژە پێـــداوە، رووداوە تێکۆشـــانی سیاســـی خۆیـــان ســـ
هەرچەند وەک ئەندامی حزب هەڵسوکەوتیان نەکردوە بەاڵم شوێن ئاوات وئامـانجە سـەرەکیەکانی حزبـی دیمـوکرات کەوتـوون 

. لە پێناویانـدا فیـداکاری کـردوەو بەدەگمەن کەسی واپەیدا دەبێت ماڵئاوایی لەهەمـوو ئەو ئامانجـانە کردبێـت کە رۆژانێـک 
ــردنەوەو  ــان هەوڵــی لێــک نزێکک ــازنەی حزبەک ــان بەشــێوەیەک لە شــێوەکان و لە دەرەوەی ب ــێم هەر هەمووی ــۆیە دەتــوانم بڵ ب
ئــارامکردنەوەی جەوی زاڵ بەســەر پێوەنــدی ئەو دوو الیەنەیانــدا داوە، بەاڵم لەبەر هــۆی ئەوەی کە ئەو کەســانە لەبــازنەی 

کیالتدا نەمــــاون، کەمتــــر بــــایەخ بەهەوڵەکانیــــان دراوە و هەر الیەنەش چاویــــان لە وشــــە وشــــەی دەســــەاڵت یــــان تەشــــ
روانگەکەکانیـان کــردوە تـابزانن بەکــام الدا قورسـایی دەکەن ئەوکــات بێبەزەیـانە لەالیەن الیەنگرانیــانەوە کەوتــوونەتە بەر 

بـۆیە زۆرکەس هەیە . بـوون تۆمەتباریـان کـردوونهێرش وتەنانەت تۆمەتی نارەوا و لە باشترین حاڵەتیشـدا بە بـێالیەن نە
بەو . سەرەرای بەپەرۆشی بۆ بـارودۆخەکە ریسـکی خۆخسـتنەبەر پەڵ نـاکەن و زۆرجـار لە ئاسـت رووداوەکـان بێـدەنگە دەکەن
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حــاڵەش ئەرکــی ویژدانیــانە کە ســەرەرای کەنــد وکوســپەکان هەرکەســە و لەئاســت خــۆیەوە بەئەرکــی خــۆی هەســتێ و بــۆ 
 .وتی یەکبوونەوەی دووبەشەکەی حزبی دیموکرات هەوڵی خۆی بخاتە گەربەهێزکردنی رە

 
یەک لەو گرووپانە کە بۆ یەکخستنەوەی دووبەشی لێکدابراوی حزبی دیمـوکرات لەو چەنـد سـاڵەی رابـردوودا لە هەوڵـدابووە 

ە سـەبارەت بەم گـرووپە لێرەدا پێویسـتە ئامـاژە بەهەڵە تێگەیشـتنێک لەالیەن هەنـدێک کەس و الیەنەو. کەمپینی یەکبوونە
 :بکەم

 
هەنــدێک کەس پێیــانوایە کە ئەو کەمپیــنە لەوکەســانە پێکهــاتوە کە لەریــزی تەشــکیالتی حــزبە دیموکراتەکانــدا  یەکەم؛

ـــومیتەی  ـــار کە لە ک ـــێکی دی ـــد کەس ـــریتیە لە چەن ـــین ب ـــانوایە کەمپ ـــا پێی ـــی گەورەیە، هەروەه ـــاون، کەئەوە هەڵەیەک نەم
یان وابیردەکەنەوە کە کەمپین بۆ خۆی ریکخراوێکە و بەوجۆرە سـەیری دەکەن، کەئەویـش هەر  بەرێوەبەریدا چاالکیان هەیە،

لەراســتی بەدوورە، بەکــورتی بڵــێم ئەو گــرووپە لە ئەنــدامان و الیەنگــران ودۆســتانی هەر دووبەشــی حزبــی دیمــوکرات و بە 
لەگەڵ هەمـــووی ئەو . دا پێکهـــاتوەمەبەســـتی خۆشـــکردنی زەمیـــنەی دیـــالوک ووتـــوێژ لەنێـــوان دووبەشـــی لێکـــدابراوی حزبـــ

ئاستەنگانە کە لەبەردەم ئەو دڵسۆزانەدا بوو بەخۆشیەوە هەوڵەکانیان بەرەبەرە دەرئەنجامەکانی دەرکەوتـوە و ئێسـتا باسـی 
ی حــدکادا، گەرمە و ئەوانە ١٥یەکگـرتنەوە ویەکبــوونەوە کە مــاوەیەک یاســا  و بــڤە بــوو لە کونفرانســەکانی پــێش کــونگرەی 

بژاردنیان بۆ نوێنەرایەتی کونگرە پترە کە الیەنگری لە ئاسایی کردنەوەی پێوەندی نێـوان حـدکا وحـدک دەکەن، شانسی هەڵ
. و بڕگەی سەرەکی بریارنامەی کونفرانسەکان داوای ئاسایی کردنەوە و ئاوەاڵکردنی دەرکی دیالوک لەنێوان دوو دیموکاتەکـان

سـەری کێشـەی دووبەشـەکەی حـزب لە رێـگەی دیـالۆگەوەن بە هـاوبیر و دەکات، ئـێمە هەمـوو ئەو کەسـانە کە خوازیـاری چارە
 .هاوهەڵوێستی خۆمان دەزانین و بەخۆشیەوە ئێستا لە هەموو کاتێک زۆرترن

 
بەم وەزعە داهاتوی بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵت، پەیوەندی هێـزو الیەنەکـان لە ئاسـتی ئێـران و لە ئاسـتی گشـت : شەقام

 .چارەنوسی کورد و کۆماری ئیسالمی چی لیدێت؟کوردستان بەکوێ دەگات و 
 

ــانی رۆژهەاڵت  :بابێێا عەلێێی مێهێێرپەروەر ــا نەبەســتراوەتەوە بەحزبەک ــا و تەنه ــورد تەنه ــزووتنەوەی ک ــێم کە ب پێویســتە بڵ
پـێش هەرشــتێک ئەوە سیاســەتی چەوت و . هەرچەنـد حزبەکــان نەخشـی حاشــاهەڵنەگریان لەو بــزووتنەوەدا هەبـوە وهەیــانە

نە و تەنـانەت دوژمنکـارانەی رژیمەکـانی زاڵ بەسـەر واڵتـی ئێـران لە سـەدەکانی رابـردوو بە تـایبەت لە سـەدەی سەرکوتکەرا
تەنـانەت . بیستەمدا، و لەبەرانبەر گەلی گورد لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا بـووە کە مـاکەو جەوهەری بـزووتنەوەی کـورد بـووە

هەمــوو رژێــمە یەک لە دوای . وەهــا سیاســەتێكی چەوت بــووەفــاکتەری ســەرەکی و فەلســەفەی بــوونی حزبەکــانیش بەرهەمــی 
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یەکەکــان بەزۆری ســەربازی هەوڵـــی یەکێتــی خــاکی واڵتیـــان داوە بێــئەوەی بچــووکترین بایەخێکیـــان بەیەکێتــی لە نێـــوان 
 بـۆیە ئەگەر توانیویـانە بەزەبـری چەک چوارچێـوەی سـەرزەوینی. نەتەوەکانی نیشتەجێی سەرزەوێنێک بـدەن کە نـاوی ئێـرانە

ــارێزن بەاڵم لە هەمانکاتــدا چ بیانەوێــت وچ نەیانەوێــت تــووی لێکترازانــێ ئەو ئێرانەیــان کە تەنهــا چەک گرنتــی  واڵت بپ
 .بەرای من ئێران لەداهاتوودا چارەنووسێکی لە هاوشێوەی یوگوسالوی زیاتر نابێت. مانەوەی کردوە، وەشاندوە

 
ــاوچەیی و نێوخــ ــارودۆخی ن ــێجگە لە لە الیەکــی تــر هەرچۆنێــک بێــت ب ــان ب ــانە رێگەیەکی ــت کە ئەو حزب ۆی واڵت وادەخوازێ
هـیچ گومانێـک لەوەدا نـیە کە ئەگەر بچـووکترین دەرەتـان و . نزیکبوونەوە لەیەکتر و چارەسـەری کێشـەکانی نێوانیـان نەبێـت

ی نـوێ و فەزایەکی تـارادەیەک دیموکراتیـک لە نێوخـۆی واڵتـدا برەخسـێت حزبـی نـوێ کە هەڵقـواڵوی بیـرو ئەندێشـەی بەرە
سەرەرای هەموو فیـداکاریەک کە رابـردوودا )داخوازی نوێی گەلی کوردی رۆژهەاڵت بێت سەر هەڵدەدات و حزبە لە مێژینەکان 

دەخەنە ( کردوویانە و سەرەرای پێشکەشکردنی ئەو هەمووشەهیدە بەنرخانە کە رێز وقەدریان لە دڵی خەڵکـدا هەر دەمێنێـت
ئەگەریـش . ، چونکە بەراستی گەلی کورد زۆریان لێ تووڕەن(نموونە لەو بوارەدا زۆرە)ە پەراوێز و دەیانکەن بە حزبی کەمین

ئەو حزبانە بەخۆدابچنەوە، روو لە نوێبوونەوەو نوێژەنکردنەوەی خۆبکەن، چی دیکە بەرژەوەنـدی گشـتیی نەخەنە ژێـر پێیـی 
ەنە بنچیـنەی داڕشـتنی سیاسـەتێکی نـوێ بەرژەوەندی تاک، پـێ لەهەڵەکـانی خۆیـان لە شـێوەی رێـبەری کردنـدا بنـێن و بـێک

ــۆببنەوەو لە بەرەیەکــی یەکگرتــوودا بەشــداری  ــی ک ــان لە دەوری کۆمەڵێــک دروشــمی ســتراتیژیکی نەتەوەی وگشــتگیر، هەمووی
ملمالنی سیاسیەکان لە ئاستی سەرتاسەریدا بـکەن و لەو رێـگەوە النـیکەم لە نێـو ئوپۆزسـیۆنی نێوخـۆ و دەرەوەدا مـافی کـورد 

هەروەهــا لەئاســتێکی نەتەوەییــدا لەگەڵ هێــزە سیاســیەکانی کوردســتان لەســەر پالنێکــی هــاوبەش بــۆ داهــاتووی  بچەســپێنن،
کۆمــاری . کوردســتان رێکــبکەون، دەتــوانن جــارێکی دیــکە ئەو پــێگە بەهێزەیــان لەنێــو دڵــی کــوردی رۆژهەاڵتــدا ببــووژێننەوە

گەلــی کــوردە بەتــایبەت لە رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، بە  ئیســالمی نیشــانی داوە کە تــا ســەر ئیســقان دژی داخــوازە رەواکــانی
راستی چۆن دەکرێـت بەو وەزعـیەتە کە ئێسـتا حزبەکـان تێیـدا دەژیـن لەبەربەرەکـانی لەگەڵ رژێمێکـی وەهـا دڕنـدە و تەیـار 

 بەچەک و پارە و درۆ و تەزویر و ریا، سەرکەوتن بەدەستبێنن؟
 

 ٢١١٢ی ی جووال١٨ڕێکەوتی   -سەرچاوە ماڵپەڕی ڕۆژپرێس  
   

-------------------------------------------- 
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 جیاوازن حدکاو حدک دووحیزبی سەربەخۆی لێک: کاوە ئاهەنگەری بۆ گۆڤاری سڤیل

 
   
 
 
 
 
 
 
 

نی دووحیزبـی  کوردستان خـاوه ئێستا و حیزبی سەربەخۆی لێک جیاوازن حدک دوو حدکاو :کاوە ئاهەنگەری بۆ گۆڤاری سڤیل
 ( حدک)دیموکراتی کوردستان  حیزبی و( حدکا)ئێران  کوردستانی دیموکراتی حیزبی نێوان کێشەکانی تەدیموکرا

 
 بۆچارەسـەری هەوڵەکـان حـدک رێـبەری ئەنـدامێکی مـاوەتەوەو بەبـاوەڕی بەهەڵپەسـێردراوی رابـردوودا سـاڵی شـەش لەماوەی
 لەیەکێتـی باس ئەوەی بۆ لەئارادا نەبووە ئۆرگانیک وبنیاتنەرانە رێگەچارەیەکی عاتفییەو دەچنەخانەی سۆزوباسی کێشەکان

  ندییـه پێوه رپرسـی به و حـدک ناوەنـدی کـومیتەی ئەنـدامی *ئەهەنـگەری کـاوە. دیموکراتەبکـات دوو ئەم نێـوان وەحـدەتی و
 سـڤیل گۆڤـاری لەگەڵ تایبەتیدا دیمانەیەکی بروکسێل لە له ئوروپا کێتی یه کاروباری بۆ حیزبە ئەم ری نوێنه و کان ئێرانییه

. دووحیزبــی دیمــوکراتە نی خــاوه کوردســتان ئێســتا و لێکجیــاوازن ســەربەخۆی حیزبــی حــدک دوو و حــدکا دەکــات لەوە بــاس
 تێکەڵبـوونەوە بیـرلە ئەوەی تا بدەن ووەحدت یەکێتی جیاواز بڕیاری دووحیزبی وەک دەبێ دیموکراتەکان یپێیوایە ئاهەنگەر

 رەخـنەلە مبـارەوە لە و لەیەکگـرتنەوەو تێکەڵبـوونەوە جیـاوازە زۆر یەکێتی بۆ اهەنگەریئ کاوە روانینی یەکگرنەوە بدەن، و
 تا هـه یـه کـه هه ری وهـه جه و کـی ره ده پێداویسـتی و رت شـه نـدێک هه کگرتن یـه و کێتی یـه": دەگرێتودەڵێـت حدکا رێبەرایەتی

ــه خــۆی حــدکا ریی رێبــه ئێســتا ــه": ئاشــکرایدەکات حــدک پرســەی مبەرشــئە بەیەکێتــی نەتەوەیــی ســەبارەت. "داون لێن  کێتی ی
 ."هاتووه داپێکنه ناوکورد له تا ئێستا هه یی وه ته نه
 

 تایبەت بە گۆڤاری سڤیل
 

 فەرەنسا -نەجاری  جەمال

https://jamalnajari.files.wordpress.com/2014/04/kawe_ahangeri.jpg
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پرســی یەکگــرتنەوەی حــدکا و حــدک لە یەک حیزنــی دیموکراتــدا بــۆتە بــابەتێکی گرنــگ و رۆژانە لە  :گۆڤێێاری سێێڤیل

لەســەر دەنووســرێ؟ جەنابــت وەک بەرپرســێکی بــااڵی حــدک چــۆن دەڕوانیــیە ئەم شــیوە باســانە کە  راگەیاندنەکانــدا بــابەتی
 ئەماژە بە یەکگرتنەوە دەکەن؟ 

 
نـدامان و دلسـۆزان و  ن ئه ی حیـزب لـه الیـه وه ره وه و له ده تبوونی حیزبی دێمۆکراته ر له دوای له دیاره هه :کاوە ئاهەنگەری

هـا دانیشـتن و نێـونجی و  ر وه وه، زۆر بـاس و لێـدوان هاتۆتـه ئـارواه، هـه حیزبی دێمۆکراتیشـه یارانی ت نه نانه دۆستان و ته
تبوونیش  راسـتیدا پـیش لـه  اڵم لـه ران، به ری خوێنه زه نه  وتۆته به ش ساڵی رابردوو که ی نزیک به شه ماوه  نووسینێکی زۆر له

نـدامانی  ن ئه م باسـه لـه الیـه کـرا و ئێسـتاش ئـه کـانی حیـزب ده کێتی ریـزه کگرتوویی و یـه له نـاوخۆی حیزبـدا زۆر باسـی یـه
تـه ئـاراوه بـه  ی کـه هاتوونه و باسـانه ت بـه باره سـه. تـه جێـێ موناقشـه و بـاس ر دوو دێمـۆکراتیش بوه هێنی هـه ئاشکرا و نـه

کی  یـه چاره  ه بـاس لـه رێگـهوه و رێکـارم دیـوه کـ م لێکدانـه وه، کـه ی سـۆز و باسـی عاتفیـه چنـه خانـه یان ده ڕی من زۆربه باوه
 .م دوو حیزبـه بکـات تی ئـه حـده کێتی و وه باس له یه  نانه کی ئاکادمیک و بێ الیه یه ر و ئۆرگانیک بکات یان به شێوه بنیاتنه
 واتە بە باوەڕی تۆ حدکا و حدک دوو حیزبی تەواو لێک جیاوازن؟ -سڤیل

 
ــاهەنگەری ــاوە ئ ــه: ک ــی س ــه دووحیزب ــه ک ــان پێموای ــه بێگووم ــاوازین و رب ــاوه  خۆی لێکجی ــتان خ ــتا کوردس ــی  ئێس نی دوو حیزب

ریکی  لێـک جیـا خـهی (هێنی شـکیالتی ئاشـکرا و نـه ته)نـدامان  یانـدن، ئه ساسـنامه،لۆگۆ، راگه رنامـه و ئه دێموکراته که به به
 .کاری خۆیانن

 
 ە لە گوتاری سیاسییاندا؟دەکرێ باسی هەندێ لە جیاوازییەکان ئەم دوو حیزبە بکەی بۆ نموون :گۆڤاری سڤیل

 
لێک رووداو و پێشــهاتی سیاســی لــه کوردســتان و ئێــران،  ر بڕوانینــه چــوار ســاڵی رابــردوو و کۆمــه گــه ئه :کێێاوە ئێێاهەنگەری

کانی حدک  سمیه ڵوێسته ره عامولی سیاسی و هه له ته. ون که رده قی ده ردووک دێمۆکرات به زه جیاوازبوونی گووتاری سیاسی هه
رانی کۆمـاری ئیسـالمی کـه لـه تاراوگـه  بـه کانی دژه وه رکۆماری و کـۆڕ و کۆبوونـه می سـه یـه ڵبژاردنی خوولی ده تا هه را بگره هه

ی جیـاوازبوون  دیـاره بـۆ دانـانی پێوانـه. کانن ری جیاوازییـه رخـه وانـه ده موو ئه شداری کـردووه، هـه چن و حدکیش به ده  ڕێوه به
نـدێکیان  کانی جیهـان، واڵت و هه وه بـین، حیزبـه سۆسـیال دێموکراتـه ره مه یروسه ێکیی سهن به دوای شت تمه پێویست ناکات حه

یه که جیـاوازبوون  وه ستم ئه به مه. چن ک ده ک یه اڵم له گووتار و رێبازی سیاسیدا زۆر وه ک نیه به یه( قاره) شیان  که ره کیشوه
 .نێکی دیکه ک الیه وه گرێدراوه نه کی حقوقی به خۆیه یهتی سایه ر که خۆ بوونی هه ربه کی دیکه سه یان به واتایه
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 پێــت وایە ئێسـتا حــدک جێــی خــۆی وەک حزبێکــی سیاسـی لە ئێــران و رۆژهەالتــی کوردســتان کــردۆتەوە؟ :گۆڤێێاری سێێڤیل

 
اڵم  وار، بـهوه دژ کی دیکـه وه هاسـانه و لـه الیـه کـه شـم لـه الیه عاکه لماندنی ئیده عایـه، سـه واڵمی مـن ئیده :کاوە ئاهەنگەری

 .ڵبژاردنێکی ئازاد و دێمۆکراتیک له ناوخۆی واڵت سپێرم به کاتی هه م ده عاکه ی ئیده وانه پێچه
 

بەاڵم الیەنی حدکا تا ئێستاش وەک حیزبێکی سەربەخۆ ناوتـان نـاهێنن، مسـتەفا هیجـری لە دوا دیمانەیـدا  :گۆڤاری سڤیل
 وە بە مانای چی دێت الی بەرێز هیجری؟داواتان لیدەکا تێکەڵ بە حدکا ببنەوە؟ تیکەڵبوونە

 
ر  بـوونی هـه. وه شـتێکی نـوێ نیـه بووڵ نیـه و ئـه کتریان قـه ن که یـه تی و حیزب و واڵتان هه سایه زۆر که :کاوە ئاهەنگەری

یـه و  هه مادام حدک پێی وایه. نێکی دیکه ز و ویستی الیه ک حه وه نه ته ستراوه قیقی و حقوقی به خۆیه به کی حه تییه سایه که
حزابی کوردسـتانی و  موو ئـه یـه؟ بـه زمـانێکی دیکـه کاتێـک هـه کی هه م بوونه چ مانایـه ی بووندایه، ئینکارکردنی ئه له بازنه

پـانی سیاسـیدا  گـرن و حـدکیش لـه گۆڕه ڵ ده گـه نـدی له تی ددان به بوونی حدک دادێـنن و پێوه وڵه نی نێوده ئێرانی و زۆر الیه
  وه ر حیزبێکـی دیکـه بـه بـوونی حـدک نـارازی بـێ ئـه گـه بـێ؟ ئه لماندنی بوون و حـزووری حـدک چـۆن ده یه،ئیتر سه بوونی هه

وه،  کگرتنـه وڵ بـۆ یه ی عـاتفی و هـه چیتـه خانـه ش ده  م ئینکارکردنه ر ئه گه ئه. بوونی حدک نیه یه و به مانای نه شتێکی دیکه
کگرتن  کێتی و یـه یه. وه ته سێردراوی ماونه ڵپه کان به هه ش ساڵه کێشه بینین که شه ڕی من مێتۆدێکی درووست نیه و ده به باوه

ش  ر بۆیــه داون، هــه ریی حــدکا خـۆی لــێ نـه تا ئێســتا رێبـه یــه کـه هــه ری هه وهـه کــی و جه ره رت و پێداویسـتی ده نـدێک شــه هه
لێش  بوو، تێکـه ک حیزبی دێمـوکرات هـه یه تبوون کی باسم کرد پێش له وه. ل نابێ وه حه روانینه  م شێوه م گرفته به پێموایه ئه
وه،  ڕانـه و گه  ڵبوونـه ڕی مـن تێکه کـرد، بۆیـه بـه بـاوه کگرتووبوونیان ده بوون و زۆر جـار باسـی یـه کگرتوو نـه اڵم یـه بوون، بـه

ت کردارێکـی  حده ی و وهکێت یه. کبوون جیایه وه و یه رانه وه و گه ڵبوونه حدەت له تێکه کێتی و وه ن یه ساسه وه نیه، ئه کگرتنه یه
کگرتن  کێتی ویـه نـاکرێ باسـی یـه. داوه و کردارێکـی نامۆیـه ڵ بێ له نـاو کـورددا رووی نـه گه تا ئێستاشی له ئۆرگانیکه که هه

ڵ  گـه وێ له یهـه ر حیزبێکی جیاوازین و حدکا ده گه ی؟ ئێمه ئه ند بوونی دیکه ئینکار بکه ک یان چه ی و بوون و حزووری یه بکه
سمیشـی پـێ  زیش بینووسێ و ئێعترافـی ره ر کاغه بێ نێویشمان بێنێ و له سه وه ده کگرتوویی پێک بێنێ، ئه کێتی و یه یهحدک 

کێتیکی ئۆرگانیــک و  وه و پێکهێنــانی یــه کگرتنــه کی جیــددی بــۆ یه یه وینــه موناقشــه ک دوو حیــزب بکه وجار وه بکــات، جــا ئــه
بووڵ نیـه و ئینکـاری  یـان قـه” حـدک”ر بـه گشـتی  گـه ئه. راردایێکی نێوخـۆیی م و قـه ساسی پالن، سیسته ر ئه سه یی له میشه هه
تی زیـاتر لـه  حـده ین بـه مانـای وه کـه ت ده حـده ن کاتێـک بـاس لـه وه ساسه وه؟ ئه ک بگرنه وێ یه یان هه ڵ کێ ده گه ن، له که ده
 .یری خۆی ڵ غه گه وو لهڵک ڵ خۆی ناکات، به گه ت له حده س وه نا هیچکه س و حیزبه ده ک که یه
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 ک حدک، ئەساسەن بڕواتان بە چەمکی تیکەڵبوونەوە یان یەکگرتنەوە هەیە؟ ئەی لەالیەن خۆتانەوە وه :گۆڤاری سڤیل

 
نـدامێکی حـدک پێموایـه    ک ئه اڵم وه یدات، بـه ت به خۆی ده سمی حیزب، ئۆرگانی تایبه ڵوێستی ره دیاره هه :کاوە ئاهەنگەری

میشــه لــه رێگــای  اڵم حیزبــی دێمــوکرات کوردســتان هه بــه. ی بــه دوادا دێ وه وه نیــه و جیابوونــه کگرتنــه وه یه ڵبوونــه کــه تێکه
ڵ  گـه نیا له ک تـه وه، نـه کگرتنـه ر بـۆ یه گی خـۆی بـۆ دیـالۆگێکی جیـددی و بنیاتنـه ردووک ال ئامـاده یاندن و دۆستانی هـه راگه

گی  ربڕیـوه و ئامـاده کانی کوردستانیشـدا ده یه کگرتوو له نێوان هێزه سیاسی کی یه هی ره ت بۆ پێکهێنانی به نانه ڵکوو ته حدکا به
 .یه واوی هه ته
 

پێـت وانیـیە الوازی گوتـاری سیاسـی حزبەکـان هۆکـاری سـەرەکی بێـت لە پێکنەهـاتنی بەرەیەکـی سیاسـی بـۆ  :گۆڤاری سڤیل
 رۆژهەاڵتی کوردستان؟

 
کێتی  ن یـه ساسـه کی نیـه، ئه ره الم به بڕوای من هۆکاری سه ر بێ، به کانی هانده ۆرهکێک له فاکت توانێ یه ده :کاوە ئاهەنگەری
  شـیره ڵگا و گـروو  و عه کێتی که زۆرتر له نێـوان کۆمـه تی بڕوانینه یه کی مکانیکی و سووننه یه بێ به شێوه دوو جۆره، یان ده

تی  گـرێ یـان حاڵـه کان له خۆ ده ریتییه ، کاریزماتیک و نه(یموروث) اڵته میراتی سته ی ده کاندا پێک دێ و زۆربه تییه سووننه
تی  لـه حاڵـه. چوون پێـک دێـێ ک نـه ک یـه جیـاوازبوون و وه ساسی لێک ر ئه ی مکانیکی زۆرتر له سه وانه ئۆرگانیک که به پێچه

وام  رده اڵم بـه لێـک جیـاوازین، بـهبینـین کـه  ش ده ت به ئێمه  باره سه. ک لێک جیاوازبوون ک چوونه نه ک یه ما وه م دا بنه که یه
تا ئێسـتا لـه نـاو کـورددا پێـک  یی هـه وه تـه کێتی نه ر بۆیـه و پێموایـه کـه یـه هه. ین کێتێکی مکانیکی بگه ێن به یه ده وڵ ده هه
! نگییـه ک ده نگی و یـه کره کبوون و یـه وڵمان پێکهێنـانی یـه وه و هـه م بـاره هاتووه و مـادام ناچینـه نـاو باسـێکی جیـددی لـه نـه

ڕ بـووه،  نگبوون تێپـه کـده نگ و یه کره کبوون و یـه ڕی مـن کـاتی یـه له حالێکدا به بـاوه. وتنمان زۆر نیه رکه ش شانسی سه بۆیه
وام و گـارانتی زیـاتره لـه  کی ئۆرگانیـک بـین کـه ده یـه کێتی کان به شوێن داڕژتنی یه بووڵکردنی جیاوازییه بێ به قه ڵکوو ده به

کی مۆدێڕنـدا، بــه  کێتییـه اڵم لــه یه کانـه بـه ی جیاوازییه وه سـاس ســڕینه دا ئه کـه ریتییه تــه نه لـه حاڵه. بـوونک  ڵ بـه یــه تێکـه
کان پێـک  سوود بۆ کورد و حیزبـه کی تۆکمه و به کێتیه ندامان، یه موو ئه خۆیی هه ربه رچاوگرتنی جیاوازیی و پاراستنی سه به له
 .دێت
 

ت بە چەمکی وەحدت و یەکگرتوویی لە نیوان هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردسـتان بۆچی وەک خۆت بڕوا :گۆڤاری سڤیل
 نیە؟
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بیســین و  کــرێ و ده ی ده وه اڵم ئــه یــه، بــه کگرتوویی هه ت و یــه حــده ڕم بــه وه وانــه مــن بــاوه بــه پێچه :کێێاوە ئێێاهەنگەری

مێکی نـوێ و ئۆرگانیـک پێـک  رهـه ێ به وه مانـه ریتی ده دی نهوه که ئێمه به مێتۆ ئه  که دا نیه، گرفته م راستایه وه، له خوێنینه ده
کان نیــه  یه نیا گرفتــی حیزبــه کوردســتانی مــه تــه وتووین، دیــاره ئه کــه ر نه شــدا ســه م پێناوه ش نــاکرێ، بۆیــه لــه وه بێنــین، ئــه

 وتووه؟ که  ر نه سه  یه پرۆژهم  ساڵه ئه ٣٢نا چۆن  یه، ده یان هه م گرفته رانی کۆماری ئیسالمی ئه به موو دژه ڵکوو هه به
  

ــێ چــی؟ لەم مــاوەیەدا  :گۆڤێێاری سێێڤیل ــوکراتی کوردســتان دەلێ ــاو حێزبــی دیم ــی هەڵوێســتی ن ــەبارەت بە بــوونی گروپ س
راگەیەندراو و لیدوانی تایبەت لەم گروپە باڵوبۆتەوە، ئایا ئەساسـەن کێشـەکانی نـاو حـدک لەو ئاسـتەدایە کە ئەم گـروپە 

 باسی دەکەن؟ 
 

 دک لەجیاتی چارەسەری کێشەکان پەنای بۆ سزادانی ئەندامانی ئەم گرووپە دا؟بۆچی ح
 

ر نـاڕازیبوون درووسـت و  گـه کی دیکه ئه تی یان به واتایه زایه نگی ناڕه ده. م ست پێبکه ئیزنم بده با ئاوا ده :کاوە ئاهەنگەری
وجود  زعـی مـه بـێ بـه وه ن ده ساسـه ئه. دترین کـردارهیـدان، پێموایـه بـه سـوو وه بێتـه مه رانه سازنده بێ و به رۆحێکی بنیاتنه

وجوود رازی نـیم و پێشـموانیه کـه  زعـی مـه ک خـۆم بـه وه رێنی پێـک بێنـین، منـیش وه تا بتوانین گۆڕانێکی ئه نارازی بین، هه
ساسـێکی  ر ئه سـه و له پێیانوایه  ند هاورێیه و چه ر ئه گه ڵوێستیش ئه ت به گرووپی هه باره سه. ش رازی بێت هیچ کوردێکی دیکه

س  وه زۆر کـه وێ گـۆڕان و چاکسـازی پێـک بێـنن، ئـه یانهـه ی حـدک ده ساسنامه رنامه و ئه لۆژیکی و ئووسوولی واته به پێی به
نـد هـاورێ  و چه ن ئـه ڵوێسـت لـه الیـه یانـدنی گرووپـی هه رۆژ پـێش راگه نـد اڵم بۆ ئاگاداریت، چه ن، به ن هاوکارییان بکه هه

ر  مان کرد، بـاوه ل قسه سه ڕێزم کاک رامبود دانیشتین و تێر و ته  ل هاورێی به گه وه، من له کوردستان بووم و له مه ویسته خۆشه
 "ی نائاسـایی ڵبوونه یان گرتنی کۆنگره یان تێکه" نیا باسی کرد، ته یاندن و گرووپێک نه ها راگه رموون هیچ باسێکی له وه بفه

م  ی ئـه وه رزکردن، پێمخۆشـه بـه گێرانـه عـه - ری هـاورێم کـاک رامبـود بـوو زه ی نـه وانـه پێچهکـه  - ری خۆم زه کرد که منیش نه
  :م باس بکه( ڵوێست گرووپی هه)  یاندنه م راگه یی ئه ساسنامه و گرفتی ئه  له نی هه باسه الیه

 
 هساسنامه ئازاد و یاسایی ی که بوونی فراکسیۆن له ناو حیزبدا به پێی ئه وه ئه ؛م که یه
 

شدار بن بـه  ندی تێدا به ناوه  ندی، جێگر و راوێژکاری کومیته ندامانی کومیته ناوه بێ ئه بۆ پێکهێنانی فراکسیۆن ده ؛م دووهه
 .وه ی دیاری کراوه رێژه
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ر نـدی حیزبیـان لـێ ئاگـادا ناوه  ڵکوو بـه گشـتی کومیتـه ک لـه مـن بـه مان کردبـوو، نـه وه قسـه یکـه پێکـه وه ڵ ئه گـه له ؛م سێهه

 .کردبوو نه
 

وه یـان پلۆنـۆمی  نـدی حیـزب بکـرێ و دوای کۆبوونـه ش بـه کومیتـه ناوه بـوو لـه پێشـدا پێشـکه یانـدراوه ده م راگه ئه ؛م چواره
ی کـه پــێش نێوخــۆی  وه ک ئــه نـهر،  بــه  ی دیکــه بگرنـه وجار رێچــاره دراوه، ئـه یان نــه کـه ر واڵمــی پرۆژه گـه نــدی ئه کوومیتـه ناوه

 .وه نه ی حیزب ئاگادار بکه وه ره ، دهحیزب
 

کان  تییـه اڵیه ر تۆڕه کۆمه ی سه که ستێکه؟ پێتانوایه که باڵوکراوه به به چ مه  یاندنه م راگه ی ئه وه ن باڵو کردنه ساسه ئه ؛م پێنجه
 جێکردنی داواکان داوه؟ کی به جێ به یه تی تا ئێستا یارمه له ئاگادار بوون، هه بێجگه

 
و   ئێمه پێویستیمان بـه ناسـینی كێشـه( م که ش ئاشکرا باسی ده وه لێره به راشکاوی باسم کردووه و ئه)  من پێموایه ؛م شه شه

ل و توانـا و  رجاوگرتنی پوتانسـیه بـه تـوانێ بـه له ڵوێسـت، توانیـوێتی یـان ده  یه، ئایا گرووپی هه کان هه ڵلی کێشه هێزی حه
ک  یه نه ی که هه و جۆره ئه -سازی  سارناسی و ناسینی توانا وهێزی چاکه خهروو؟ ئایا  ک بخاته یه چاره ئیمکاناتی حدک، رێگه

  نـدی حـدک لێـی ئاگـادار نـیم؟ ناوه  ندامی کوومیتـه دی چۆنه منی ئه لێ، ئه ر به گه کراوه؟ ئه -ین که زووی ده ی که ئاره وجۆره ئه
ڕومـان  یکـه باوه وه ر ئه گـه ک ئینقالبـی، مه رمیسـتییه نـهکانمان پێویستیمان بـه مێتـۆدێکی رێفۆ م و کۆڕییه للی که پێموایه بۆ حه
بـێ  وکات ده ڵـه و نادرووسـته جـار ئـه ی حیـزب هه ساسـنامه رنامـه و ئه و به  ساس و پێکهاتـه موو ئه ر به گشتی هه وابێ که هه

ڵوێسـت و  ی گرووپـی هه ۆ کێشـهاڵم خـ رین، بـه ی حیزبێکی دیکه به وه شاندن و بنیاتنانه ڵوه نا بۆ شێوازی ئینقالبی بۆ لێکهه په
ڵوێسـت راشـکاوانه  کان بـۆ؟گرووپی هه رۆکی بـه کێشـه رخوری نـاوه دی بـه ئـه! ساسنامه نیه رنامه و ئه ت منی نارازیش به نانه ته
ڵکوو  کــان نــین، بــه رۆکی پرۆژه وابوو کێشــه بڕیــار و نــاوه چوون، کــه نــه  رێوه کان بــه ســندکراوه نووســێ کــه بڕیــارات و په ده
ڵوێست بۆخـۆی ،  بێژی ئازیزی کوردستانی گرووپی هه له حالێکدایه که وته  وه ئه. ونه ژێر پرسیار بێ بکه رانن که ده به ڕێوه به

ڕخسـتنی هێـز و توانـای  گه گشـتی بـۆ وه بـه  .بژێردرا ڵـده نـدی کێشـاوه کـه مـن دڵنیـام هه خۆی لـه کاندیـداتۆری کومیتـه ناوه
نگاو  نگاو بـه هـه ساسێکی واقعبینانه و ئوسـوولی، هـه ر ئه سه بێ له و پێشچوون، ده ره ۆ بهکاریمان، بۆ چاالکترکردنی حیزب، ب

ت  باره وتوو بـین، سـه رکه کمان تێیدا سـه مووالیه وێ که هیوادارم هه ندیسی و داڕژتنی خۆی ده ش موهه وه اڵم ئه بچینه پێش، به
کـه بـه کومیتـه  ندراوه یه شـکردنی راگه بـوو کـه پـێش پێشکه  وه ئـهر  بـه ی مـن ئاگـادار بـم، سـزاکه له و جێگایـه به سزاش تـا ئـه

 .وه ته ی حیزب باڵوکراوه روه ندی، له ده ناوه
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گروپـی هەڵوێسـت رایگەیانـدووە خوازیـاری یەکگـرتنەوەی هەر دوو الیەنـی دیمـوکراتن و ئەمەشـیان کـردۆتە  :گۆڤاری سێڤیل
 بەرنامەی کاری خۆیان؛ سەبارەت بەمە ڕات چیە؟

 
 و شــکیالتی ته گرفتــی و کێشــه ربوونی بــه ڕ لــه گــه مه وه؟ نــه بکه ڵ کــه چیتــێ بــه چــی وێ یانــه ده ڵوێســت هه گرووپــی ن اســهس ئه

 یـه؟ هه حـدک الی کێشـه لـه مان هه ئێستاش که نیه ڕه باوه م ئه ر سه له ڵوێست هه گرووپی ر گه وه؟ مه بووینه جیانه تی مودیریه
 واشـبێ ر گـه ئه خـۆ وه؟ کبگرنـه یه وێ یانهـه ده بۆیه نیه بوونیان الی حدکا له تبوون له پێش کانی ئیترکێشه که وایه ئایاپێیان

 بپرســی تی خۆیــه جێــی بۆیــه تی، و مودیریــه شــکیالتی ته ی کێشــه لــه پــڕه حــدک گرووپــه، م ئــه کانی یاندنــه بــه پێیراگه
ــه شــه مبه نکهئه ــۆ کێشــانه و  ی حیزبب ــوێ وه ب ــه ده ک ــا ن؟ ب ــه باشــترنیه ئای ــ ک ــه موومان هه ــی و کتربنێین ی ــک حیزبێک  و ئۆرگانی
 ی وه ڵکردنـه نا تێکه ده مومکینتره، قوولترو ع شمه   وه کگرتنه یه له باس وکات ئه ین؟ مان بکه که ڵکه خه به ش پێشکه میانه رده سه
  - ڵوێست گرووپی هه کانی ندراوه یه راگه پێی به - دار کێشه حیزبی دوو
 
 خــۆداەب وه کگرتنــه یه وی کێت یــه رێگــای نیا تــه مــن ڕی بــاوه بــه بــێ؟ ده کوردســتان اڵتی رۆژهــه وردلــهک لی گــه بــۆ قــازانجێکی چ

 .ناکات ر سه  چاره گرفتێک هیچ وه بوونه ڵ تێکه که دانیه  وهەلە و گوومان  یه وه چوونه
 

 :پرۆفایل* 
 

خوێنــدنی . جیــدخانی بۆکــان لــه دایکبــووه ی چــۆمی مه ر بــه ناچــه ســه "یاوا بــه"لــه ئــاوایی  3671ســاڵی  ری نگێێه ئاهه  کێێاوه
کان  تییه اڵیه کۆمه شـت لیسانسـی لـه زانسـته واو کردووه و له زانستگای گیالن له شاری ره ندی له بۆکان ته تایی و دواناوه ره سه
 VUB کانی زانسـتگای ری زانسـته سیاسـییه ژیـت و ئیسـتاش خوێنـدکاری ماسـته لـه بلژیـک ده وه2331له ساڵی . واوکردووه ته

کــانی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان درێــژه بــه  تبوونی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران لــه ریزه بــه دوای لــه. بروکســێله
رپرســی  بژێردرێت و به ڵــده نــدی هه ک ئەنــدامی کومیتــه ناوه دا وه م حیزبــه ی پــازدەی ئــه دات و لــه کــۆنگره چــاالکی سیاســی ده

 .کێتی ئوروپا له بروکسێل ری حدکه بۆ کاروباری یه کان و نوێنه ئێرانییه  ندییه پێوه
 

 ٢١١٤ی ئەپریلی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژیڤار  : سەرچاوە
 

------------------------------------------- 
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 ی دیموكرات دەدا كه هەوڵی لێك نزیككردنەوەی دوو باڵه( ی بەفرانبار١)كەمپەینی 

  
 
 
 
 
 

 ناسڕ باباخانی

 
 ئاڵوگۆڕیان كوردستان رۆژهەاڵتی سیاسییەكانی هاوكێشە لە زۆر بگرنەوە، یەك ئەگەر: سیاسی چاالكوانی ؛خانیناسر بابا

 دێ بەسەردا
 

 ئارێز: سازدانی

 
 كوردسـتان رۆژهەاڵتی لە كورد رزگاریخوازی خەباتی كانی دێرینه حزبە لە یەكێك بە كە ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی 

 سـاڵی لێكـدابڕانی و جیـابوونەوە دوایـین ناوخۆییەكـانییەوە كێشـە بەهـۆی دەكـات، خەبـات دەیەیە 7 ی نزیكه و ئەژمار دێتە
 و كـار سەربەخۆ و جیا حزبی دوو وەك دیموكرات باڵەی دوو ئەم ساڵە 8ی  لەناو پێكهاتەیدا رووی دا و ماوەی نزیكه 2339

ــه دەكەن، چــاالكی ــاوەی لە اڵم ب ــردوودا ســاڵی دوو م ــی ئاســتی لە راب ــوونەوە لێــك مەبەســتی بە هەردووالدا، رێبەری  و نزیكب
 ئەنجـامێكی نەگەیشـتوونەتە ئێسـتا تا لێ پێكرد، دەستیان كۆبوونەوەكان دیموكرات باڵەی دوو ئەم یەكخستنەوەی سەرەنجام

 . یەكالكەرەوە
 

 بە کەمپەینێـک چوارچیـوەی ەل کە رۆژهەاڵت كـوردی خوێنـدكاری و مەدەنـی سیاسی، چاالكێكی چەند رابردووا رۆژانی لە  بۆیه
ــاوی ــی" ن ــار ی١ كەمپەین ــاوەیەکە "بەفرانب ــانی پرســە لە م ــددیان هەڵوێســتی کوردســتاندا ڕۆژهەاڵتــی جیاوازەک ــووە، جی  گرت

 . گەڕ تە خستووه هەوڵەكانیان و ئاراوە هێناوەتە دیموکرات، باڵی دوو نزیککردنەوەی لێک و یەکگرتنەوە بۆ بانگەوازێکیان
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 وو ئـه ئامـانجی كەمپەیـنە، ئەم رێكخەرانـی لە یەكێـك و سیاسـی چـاالكی و زانكـۆ مامۆستای باباخانی ناسر ا،دیمانەیەد م له
 . روو  خاته ده یان كاره

 
  چییە؟ تان كه ینه مپه كه ئامانجی: باس
 

 لە هەنـدێ كە سیاسـییە ــ فكـری رەوتێكـی بڵێـین دەكـرێ بكەیـن،  چاالكییـه م ئه سەیری كەمپەین وەك ناكرێ :ناسر باباخانی
 زەمەنیـیەدا، سـاتە و كـات لەو دەبـێ كە قەنـاعەتەی ئەو سـەر هـاتوونەتە بـاڵییەوە هەردوو بە دیمـوكرات حزبی دڵسۆزانی

 باشـووری بـۆ ئێران رلەمانی په شاندەی ئەو سەفەری بەتایبەتی بوو، ساز رۆژهەاڵت لە دواییانەدا لەم گرفتانەی ئەو بەپێی
ــۆیە كوردســتان، ــاتینە هەرب ــاعەتەی ئەو ســەر ه ــانی و رەوت ســازكردنەوەی و هەڵوێســت جۆرێــک كە قەن ــری جەری  وەڕێ فك

 حزبەكــانی لەنــاو كەمــوێنە بزاڤێكــی و جــووڵە هــۆی بــووە كە بــردووە بەڕێــوە چاالكییــان دوو پێشــتر كەمپەیــنە ئەم. بخەیــن
 دوای بە رۆژهەاڵت حزبەكـانی انیتـو تەنـانەت و بێت شوێندانەر توانی سیاسییە و فكری رەوتە و ین كەمپه ئەم رۆژهەاڵتدا،

 لە پشــتیوانی بــۆ كە كوردســتان لە گشــتی مــانگرتنی بــۆ كە بەفرانبــار ی1 كەمپەینــی بــانگەوازی وێــنە بــۆ. بكێشــێ خۆیــدا
 خەڵكـی كـۆمەاڵنی نـاودڵی خسـتە زۆری گـوڕوتینێكی سـاڵ چەنـدین پـاش كـرایەوە، بـاڵو ورمێ سیاسیی زیندانیانی مانگرتنی
 باشــووری بــۆ ئێــران پەرلەمــانی شــاندی هــاتنی بە ســەربارەت كەمپەیــنە ئەم درێــژەدا لە. زبەكــانیشح هەروەهــا رۆژهەاڵت،
 . بورووژێنێ باسە ئەم كوردی میدیای كە كرد كارێكیان و نواند هەڵوێستی بوو، لەنێودا تیرۆریستیان كەسێكی كە كوردستان

 
 لەتبـوونی لەئـارادایە، كوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە كە نكێشـەكا گرنگتـرین هەرە لە یەكێـك رەنگە ئێستاشدا ساتەوەختەی لەم

 دەكەمەوە دڵنیاتـان ئەمـن نەگـرنەوە، یەك دیموكرات باڵەی دوو ئەو كاتێك هەتا ئەگەر كە واتایەی بەو دیموكراتە، حزبی
 لەبــارەی كە نێوخــۆییەی پوتانســیلە ئەو بەپێــێ دیمــوكرات حزبــی واتە پێكنــایە، دیــكە حزبەكــانی لە بەرەیەك هــیچ كە

 و دیـــار ســـیما ئەو بەپێـــی و هەیەتـــی كە شـــانازییەی لە پـــڕ مێـــژووە ئەو بەپێـــی هەیەتـــی، رۆژهەاڵت لە جەمـــاوەرییەوە
 نەگـرنەوە، یەك بـاڵە دوو ئەو هەتـا پێمـوایە مـن پێـیە، گوتن بۆ قسەیان سیاسەتدا بواری لە كە ناسراوانەی كەسایەتییە
 هەڵكـردن پێكەوە و ئاشتی بنەمای لەسەر كە بەرەیەك سازدانی بۆ ەدیك حزبەكانی لەگەڵ دیالۆگ بۆ دەروازەیەك كردنەوەی

 . نالوێ بێت،
 

 شكســـتیان ســـەرەنجام و داوە روویـــان دیموكراتـــدا حزبـــی لەنـــاو یەكگـــرتنەوانە دیســـان و دابـــڕان لێـــك ئەم پێشـــتر: بێێێاس
  بگرێت؟ سەر هەوڵەتان ئەم وایە پێتان هێناوەتەوە،

 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

245 
 

ــنەوە، بــاڵوی رۆژانەدا لەم کە بانگەوازەكەمــان لە ئــێمە داواكــاریی :ناسێێر باباخێێانی   و راشــكاوانە بە تێیــدا لەوانەیە دەكەی
 و كردەیـی میكـانیزیمی دیارە ئەمە بگرنەوە، یەك حزبە دوو ئەو دەستبەجێ و زووانە بەم دەبێ نەكەین باس ئەوە راستەوخۆ

 سـاڵڕۆژی یەمـین96ی رێبەنـدان كە 2كە رۆژی دەبێـت  ئەوە ئـێمە داواكـارییەكەی بەاڵم دەوێـت، هەردووالیەنـی لەخۆبردوویی
 بە دانوسـتان و دیـالۆگ و نزیكبـوونەوە لێـك و سـەرەتایەك بكـرێتە یەكگـرتنەوە هەوڵەكـانی كوردسـتانە، كۆماری دامەزرانی
ــرتنەوەی مەبەســتی ــك. یەكجــارەكی یەكگ ــان لە یەكێ ــێمە كە ئەوەیە ئامانجەكانم ــانەوێ ئ ــی دەم ــر سیاســیی فەرهەنگێك  یەكت
 لە ژمارەمـان كە كەسـێكین چەنـد ئـێمە. بكەیـن كردەیـی و بنێـین بنیـات ئاشـتی مەبەسـتی بە تێگەیشـتن لێك و دنقەبووڵكر
 و حزبـی ئینتیمـای تێـدایە وایـان كەسـی و تێـدایە یـان"حـدكا" و "حـدك" ئەندامانی كە تێناپەڕن، دەست هەردوو قامكەكانی

 نیشــتمانییە ئەركێكــی ئەمە بەاڵم نەگەن، دەمــانەوەێ كە ەیدڵخــواز ئاكــامە بەو هەوڵەكانمــان رەنــگە نیــیە، رێكخراوەییــان
 پــارچەی چــوار هەر سیاســیی حزبــی گەورەتــرین مــن بــاوەڕی بە یەكگــرتنەوەی لەپێنــاو كە سیاســی چاالكوانــانی لەسەرشــانی
 خۆیـان و هەبێـت رابـردوودا بەسـەر چاوخشـاندنێكیان هەردووال رێبەرانی و بەرپرسان ئەگەر دیموكراتە، حزبی كە كوردستان

 ئێرانـدا ئاسـتی لە گـرانەوە زۆر داخێكـی بە ئەوان ئێسـتا كە دەكەن ئـازارە بەو هەست زیاتر بگونجێنن، ئێستا دۆخی لەگەڵ
 بە هۆكــارەكەی ئەمەش. وەرنــاگرن هەنـدیان بە باشــوورە كە كوردسـتانیش پــارچەیەكی لە تەنـانەت و وەرنەگیــرێن هەنـد بە

 واڵتـی لەگەڵ كوردسـتان باشـووری كە پەیوەنـدییانەی ئەو و هـاتووە باشـووردا ەربەسـ كە بـارودۆخەی لەو جگە ئێمە باوەڕی
 . خۆمان سەر دەگەڕێتەوە زۆری هەرە بەشی بەاڵم هەیەتی، ئێران

 
 سـەرەكی دەوری دەتـوانن هەن كەسـایەتی هەنـدێ و یەكجـارەكی یەكگـرتنەوەی بـۆ گۆڕێـدایە لە ئیـرادەیەك هەردووالدا لەنێو

 و تاكەكەسـی بەرژەوەنـدیی لەبەر هەن كەس و ئیـرادە هەنـدێ سیاسـی، پرسـی هەنـدێ دۆخی و وشتسر بەپێ بەاڵم بگێڕن،
 لێــدەكەم، چـاوی خۆشـبینانەوە زۆر مـن ئەوەی بەخۆشـییەوە بەاڵم یەكگــرتنەوە، بە نەبـێ پێمـل رەنـگە هۆكـار هەنـدێ لەبەر
 و هەڵبڕێـت دەنـگ كەسـێك و بێـت ئەگەر و بـایەخ بۆتە دیموكرات باڵی دوو ئەندامانی لەالی یەكگرتنەوە پرسی كە ئەوەیە
 لە كە میكانیزمــانەی ئەو ش ئێمـه. دەچــنەوە بەگژیـدا باڵــدا هەردوو لەنێـو گشــتی شـێوەیەكی بە نــاگرینەوە، یەك ئـێمە بڵـێ

 ویسـتی و بـانگەواز ئەو بكرێت، سەیر بەفرانبار ی1 كەمپەینی بانگەوازی وەك تەنیا ناكرێ روو، دەیانخەینە بانگەوازەكەدا
 لەگەڵ خــۆم شەخسـی ئەمـن كـردووە، قسـەمان هەردووال رێبەرایەتیـی لەگەڵ ئـێمە كوردسـتانە، رۆژهەاڵتـی خەڵكـی رجەمسـە

 هاوكـارانی و بـرادەران كـرد، مەسـەلەیە لەم پێشـوازیی زۆر و كـردووە باسـم تێروتەسەلی بە زۆر عەزیزی خالید كاك بەڕێز
 مســتەفا كــاك بەڕێــز شەخســی لەگەڵ خــۆم بەنیازیشــم و ردووەكــ قســەیان ”حــدكا“ رێبەرایەتیــی لەگەڵ كەمپەینــیش دیــكەی
 دەرەوەی لە ئێسـتا. بـورووژێنن بـابەتە ئەم میـدیاكانیان کە بـوون پێمـ  ال دوو هەر بڵـێم ئەوەش دەبێ. بكەم قسان هیجری
 تێیــدا كــانكۆمیتە چوارچێـوەی لە هەردووال ئەنــدامانی و دەچێــت بەڕێـوە ئاشــتەوایی بــۆ بـانگەواز پرۆســەیەكی خەریـكە واڵت

 . بەشدارن
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ــان: بێێاس ــی وایە پێت ــدە هەردووال رێبەری ــرۆكەی لەگەڵ چەن ــرتنەوەدان بی ــک چ و یەكگ ــەر ئاڵۆگۆڕێ ــدا بیرکردەنەوه بەس  یان

  هاتووە؟
 
 و هیجـری مسـتەفا كـاك شەخسـی بەتـایبەتی و رێبەرایەتـی هەردوو ڵ لەگـه مـن كە ناسـیاویەی ئەو بەپێـی :ناسر باباخێانی 

 لەنێوخـۆی ئێمە دۆستانی كە خوێندنەوەیەی ئەو بەپێ دەبینم، تێدا یان نیازپاكییه ئەو هەمە، عەزیزی خالید كاك شەخسی
 حەرەكەتەكە دەبینـــی، هەواڵنە ئەو ئەنجـــامی كە بەاڵم هەبێـــت، دژایەتـــیش و تێبینـــی رەنـــگە هەیـــانە، رۆژهەاڵت لە واڵت
 كوردسـتان رۆژهەاڵتـی كـۆمەڵگەی ئێسـتا ئـێمە كە ەوەیەئ راسـتییەكە كە بـزانین ئەوەشـم دەبێ. دەچێت ئاراستەیە ئەو بەرەو

 ســەر دێـتە كە خەڵـك. ئـابوورییەوە و كــۆمەاڵیەتی فەرهەنگـی، سیاسـی، بـاری لە بــووە بنەڕەتـی و سـەیر ركـوودێكی تووشـی
 و دەشــكێنن یەكتــر خەریكــن خۆیــان ر هــه نیــیە ئەوە“ دەڵــێن كە ئەوەیە ســەرەكییەكان رەخــنە لە یەكێــك كــورد پرســی باســی

 دۆخـی دەزانن و هەیە ناوخۆ لەگەڵ نهێنییان پەیوەندیی و چاالكی و نییە جاران وەك حزب رێبەرایەتی ئێستا ”توێننەوە؟دە
ــۆنە رۆژهەاڵت ــەرنەگرتنی. چ ــرتنەوە س ــا یەكگ ــاری لە كە لەوەی جی ــی ب ــیەوە و رۆح ــاریگەریی دەروونی ــەر ك ــاوەری لەس  جەم
ــارانی و دوژمنــان دەبێــت، رۆژهەاڵت  مەســەلە بەو چەنــدە ئیســالمییە كۆمــاری كە دوژمــن ســەرەكیترین یبەتبەتــا و كــورد نەی
 بەرامـبەر لە بەرپرسـن هەردووال یەكەمـی شەخسـی و سـەركردایەتی سـاتەوەختەدا لەم. بەردەم دەخـاتە لەمپەری و هەستیارە
 نەوەی نەوە،نەدە نیــیە كەس دوو و كەس یەك پەیــامی و قســە كە بــانگەوازە ئەو وەاڵمــی و بێــت ئەگەر خەڵكــدا، خەبــاتی
 هەوڵــی و دەكەن كــار ون ســەربازی وەك كەمپەیــنەدا لەم هەن كەس زۆر ئێســتا چــونكە ناكــات، قەبــووڵ لێیــان داهــاتوو
 كەسـی و سـیما خۆیـان بۆ كە كراوە سیاسییەوە چاالكی حەفتا لە زیاتر بە پەیوەندی ئێستا هەتا وێنە بۆ. دەدەن پەیوەندی
 بگـــاتە هەوڵە ئەو كە كـــراوە پێـــوە پەیوەنـــدییان هەبـــووە، بـــزووتنەوەدا لە یـــانرۆڵ و دەور كە كەســـانەن ئەو و ناســـراون
.  وه ناگرنـه یەك كـات هیچ كە دەكەمەوە دڵنیاتان نەگرنەوە، یەك حزبە ئەو داهاتوودا ساڵەی دوو یەك لەم ئەگەر. ئەنجام

ــیەی بەو ــانی كە پێ ــۆمەڵگە نەوەك ــان وردەوردە ك ــەردا ئاڵوگۆڕی ــت، بەس ــێك لەوانەیە دێ ــت الو كەس ــدامی و بێ ــۆمیتەی ئەن  ك
 هیجـری مستەفا كاك روانگەی و روانین شێوە لەگەڵ بۆچوونی و روانین شێوە بێت، خواردەوەدا پلەكانی و كادر یان ناوەندی،

ــاك و ــد ك ــزی خالی ــاوازی عەزی ــت، جی ــونكە هەبێ ــاڵە یەك ئەوان چ ــوون بنەم ــتا و ب ــوونەتە ئێس  ئەو دوای. بنەمــاڵە دوو ب
 نـازانن و نەكـردووە پـێكەوە حزبییـان هاوبەشـی كـاری كە بوون پەیوەست هەردووال بە الو پێشمەرگەی و كەس زۆر لەتبوونە
 ئەو ئەوانـدا سـكرتێریی پۆسـتی زەمـانی لە ئەگەر شـانە، لەسـەر مێژووییـان ئەركێكـی و بەرپرسیارێتی بۆیە چۆنە، دۆخەکە

 . دەكات باسیان ازییەوەشان و باشی بە مێژوو دەكەمەوە دڵنیاتان سەربگرێت، یەكگرتنەوەیە
 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

247 
 

 پرسـی سـتارتەكان دەبێ كە قەناعەتەی ئەو سەر هاتوونەتە دیموكرات حزبی الیەنی هەردوو  كه داوە رووی چی ئێستا: باس
  بێت؟ كاریگەرتر ئاسایی و راستەوخۆ چاوپێكەوتنی و دیدار نییە وا پێتان پێبكات، دەست میدیاوە لە یەكگرتنەوە

 
 وایە پێمــان بـدەین، نیشـان هەردووالیـان نیازپــاكیی بڕیـارە دەڵێـین ئـێمە نیـیە، ئەمە ســەرەكییەكە كێشـە :ناسێر باباخێانی 

ــن، دڵســۆزی هەردووال ــان هەردووال گەل ــاتی نە و شــەهید نە كــردووە، خەباتی ــردوو خەب  نە پێشــەوا، نە دەكــرێن، بەش راب
 ئەگەر شــانازییەكە ئەوە ناكرێــت، دابەش كــات هــیچ حــزب مێــژووی دەكــرێن، دابەش شــەرەفكەندی دوكتــۆر و قاســملوو دكتــۆر

 ی2 ئەوەیە مەبەســتمان ئــێمە هەمــوانە، هــی هەر هەبــووە شــانازییەكیش ئەگەر و هەمــوانە هــی بــووە، تێــدا هەڵەیەكــی
 بە كـۆیە لە و باشـوور لە بكرێـت ئەگەر كە بـدەین نیشـان نیازپـاكی شـێوەكان لە شـێوەیەك بە بێـین بـا داهـاتوو رێبەندانی
ــاری ــاهەنگییهاو و هاوك ــر ئ ــژن رۆژە ئەو یەكت ــت، جێ ــانی بگیرێ ــوانن واڵتــیش دەرەوەی كۆمیتەك ــدین لە بت ــی چەن  وەك واڵت

 كـاریگەریی ئەمە بگێـڕین، جێـژن رۆژە ئەو یەكتـر هاوكـاریی بە دەكرێ بۆیان كە جێگایەك هەر یان نادا، كه و سكانیدیناوی
 دوو ئـێمە یەكگـرتنەوە، رۆژی و كێشـەكان كۆتـایی بكەیـنە رێبەنـدان ی2 نـاتوانین دەنـا پرسەكەیە، رۆحیی و دەروونی باری

 پێمـانوایە. تەكنیكـین و سیاسـی كێشـەی هەمـوو ئەمانە و هەیە رێبەرایتمان دوو و كۆنگرە دوو و باڵوكراوە دوو و تەلەڤزیۆن
 دوو دابـڕانەی ئەم و بێـت ئەگەر دەكەمەوە دڵنیاتـان بكرێـت، بەهێـز ئیـرادەكە مەرجێـك بە هەیە، یەكگـرتنەوە بۆ میكانیزم

 دەزانــم، گەوەرەیە بنەمــاڵە ئەو بچــووكی ســەربازێكی بە خــۆم كە تــاك وەك ئەمــن هەبێــت، درێــژەی هەروا دیمــوكرات بــاڵی
 كەمپەیـنەدا لەم و نـاكەم درێغی یەكگرتنەوە، ئەم لەبەردەم لەمپەرن و رێگر كە كەسانەی بەو بەرامبەر بێت لەدەستم ئەوەی

 . دەدەین لەقاویان و نەوەدەكەی باڵو لەسەریان راشكاوانە
 

 بەرنـامەیەكی لەپێنـاو یەین نـه بـۆچی دەكەیـن، سەرفی یەكتردا دژایەتیی لەپێناو كە تواناییەی و وزە ئەو كە ئەوەی لەبری
 ئەو رێــبەرە و گەورە حێزبێكــی دایــكە، حزبــی دیمــوكرات. نەكەیــن خەرجــی بزووتنەوەكەمــان بەرەوپێشــبردنی بــۆ تــۆكمەتردا
 چـوار حزبەكـانی زۆربەی لە دیمـوكرات هەیە، كوردیـدا حزبی كەم لە هەیە حزبەیدا لەو پەنگراو شێوەی بە كە پۆتانسیلەی

 و خیـانەت سـەرەدەرزییەك بەقەد هەڵبـدەرەوە، حـزبە ئەو مێـژووی الپەڕەكانی وەرە. گەوەرترە و مەزنتر كوردستان پارچەی
ــدیی بەدژی الدان ــتیی بەرژەوەن ــوردی گش ــدا ك ــابینی، تێ ــانەت ن ــۆی لە ەدریغ تەن ــردووە، رۆژهەاڵت و خ  لە غەدری بەاڵم ك

 بە دیمـوكراتە، حزبـی ئینتیماكەشـم و هەیە حـزبیم ئینیتمـای خۆم بەشبەحاڵی من نەكردووە، پارچەكانی و دیكە حزبەكانی
 هەسـتێكی سەربەخۆشـن كەسـی تەنـانەت كەمـپەین دەرەوەی لە و كەمپەین لەناو بۆیە. ”حزبین ئێمە“ دەڵێن ساباڵغی قەولی

 كوردسـتاندا سیاسـەتی مەیدانی لە ئەمڕۆكە دەتوانێ یەكگرتوویی بە حزبە ئەم وایە پێیان كە حزبە ئەم بۆ هەیە دڵسۆزانە
 كوردسـتان رۆژهەاڵتـی سیاسییەكانی هاوكێشە لە زۆرێك بگرنەوە یەك دیموكرات باڵی دوو ئەگەر. بێت شوێندانەر و كاریگەر

 .دێت بەسەردا ئاڵوگۆڕیان ناوەندی حكوومەتی و
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 ٢١١٥ی جانێوێری ١٤: ڕێکەوتی  -باس نیوز  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
--------------------------------------------- 

 
 
 

 وتووێژی تایبەتی کوردکاناڵ 
 

 لەگەڵ سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 
 

 گرینگیـت زۆر جەنابـت دا، نەورۆزیـیەکەی یامەپە لە: دێموکرات حیزبی داهاتووی و دێموکراتەکان پرسی لەسەر :کوردکاناڵ
 حیزبـی دا 64ساڵی  لە کە کرد بەوە ئاماژەت و دێموکرات حیزبی داهاتووی بە بوو تایبەت کە دا پەیامەکەت لە بەشە بەو

 کـۆمەڵە کوردسـتان خەڵکـی و دێمـوکرات حیزبـی ئەنـدامانی بە ڕوو و، دەگـرێ خـۆی دامەزرانـی سـاڵەی 73 جێژنی دێموکرات
 باسـەت ئەم نوێـدا سـاڵی دەسـپێکی لە جەنابـت ئەوەی هۆکـاری و جەنابـت پەیـامەی ئەم گرنگیـی. کـرد باس ڕوانییەکتچاوە

 چیە؟ ورووژاند،
 

ــرینگییەکەی :خالیێێد عەزیێێزی ــی لەوەدایە گ ــوکراتی حیزب ــتان دێم ــزب یەکەم کوردس ــووە حی ــێوەی بە کە ب ــۆدێرن ش ــو م  لەنێ
 یەکەم. دابمەزرێنــێ کوردســتان کۆمــاری یەکەم بــڕا پێ ئەوەی ئیفتیخــاری کە ووبــ حیــزب یەکەم. دامەزراوە کــورددا جــواڵنەوەی

 لە ئـاوڕ ئەوەنـدەی. بـوو دێمـوکراتیش حیزبـی سـەرۆکی کۆمـار سەرۆک یەکەم کوردستان، کۆماری سەرۆک لەودا کە بوو حیزب
 بگـرە کۆمـارەوە لە دسـتان،کور خەڵکـی نەتەوەییەکـانی هێمـا لە دەدیەوە، کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبی تێکۆشانی و خەبات
 بــۆ کـاری دێمــوکرات حیزبـی زۆری بەشـێکی شۆڕشــگێڕی، ئەدەبیـاتی درۆسـتکردنی هەتــا پێشـمەرگە، نـاوی هەتــا ئـااڵ، هەتـا
 زۆر خەڵکێکـی ئیفتخـاری حیـزبە ئەو و تێکۆشـان، و سیاسـی خەبـاتی مەیـدانی هێنـاوییەتە و بـووە ماندوو پێیەوە و کردووە
 بـۆ شـەهیدیان زۆر بنەمـاڵەیەکی چێشـتووە، لەسـەر زینـدانییان بەشێک. بوون بەشدار تێکۆشان، و خەبات لە تێیدا کە بووە
 ڕۆژهەاڵتـی لە خەڵـک کـۆمەالنی لەنێـو هەیە بەهێـزی جەمـاوەری ئێعتبارێکی بۆیە هەر بوون، فێر لێی زۆر خەڵکێکی و داوە

. لەسـەرە کەممـان گلەیـی ڕاسـتییەکەی دیـکە، ەنـیالی زۆر لەگەڵ بەراوەرد بە کردووە سیاسەت واشی خۆشییەوە بە. کوردستان
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 دەدەیەوە ئــاوڕ تـۆ ئەگەر قوربانییەکـانی و تێکۆشـان و خەبـات مەیــدانی لە خـۆی، ئیفتخـاراتی هەمـوو بە حیـزبە ئەو بەاڵم
 بــووین، کێشــە پــڕ حیزبێکــی بــووین، پڕموشــکیلە حیزبێکــی خۆمانــدا لەنێــو ئەخیــردا، ســاڵی پەنجــا مێــژووی بە بەتــایبەت
 جاروبار و، بووە نێوخۆییمان زۆری کێشەیەکی و لەتبوون و نەحاوانەوە یەک لەگەڵ و لێکدابڕان و ئینشیعاب بووین حیزبێک
 کە کەس زۆر ڕەنــگە کــراوە بــاس وای دێمــوکراتیش حیزبــی کەســایەتییەکانی زمــانی لە کێشــانە، ئەو چەنــدوچۆنی بەداخەوە
. نەدراوە پێــی بـدەن، پێـی حیزبـایەتی لە پێویسـتە جێگـایەی ەوئ کـردووە، تێـپەڕ دێمـوکراتیش حیزبـی لە زۆری تەمەنێکـی

 دێمـۆکرات، حیزبـی وەک ئـێمە بـۆ ئەوەیە؛ دا، پـێ ئامـاژەم نەورۆزییەکەشـدا پەیامە لە کە گرینگە منەوە بەالی ئەوەی بەالم
 ئەگەر دەچـین، نخۆمـا سـاڵەی حەفتـا یـادی بەرەو کە بەشـەوە، دوو هەر لە دێمـوکرات ئەنـدامانی و دێموکرات الی دوو هەر

 چارەسـەر کێشـەکانتان چـۆن کـردووە، سیاسـەت چۆنتـان کردووە، چتان ساڵەدا حەفتا لەو ئەدی نەکا لێ پرسیارمان خەڵکیش
 هەر ڕوودەدا، زۆر نــاڕوون ســیناریۆی دێتەوە، لــێ چــی نــازانین نێوەڕاســت ڕۆژهەاڵتــی کە ئێســتادا ســەردەمی لە چــۆن کــردووە،

 بە دێمـوکرات حیزبـی ئەنـدامانی ئـێمە وایە حەق داهـاتوودا، لە دەدەنەوە ئەوانە واڵمـی چـۆن ئەی پێشێ، دێتە شتێک ڕۆژێ
 نـاوچەکە لە ڕوداوەکـان واڵمـدەری کە دەکەیـن ئامادە چۆنی دەکەین، تەیار چۆن حیزبە ئەو ئێمە ئەرێ بڵێین بەش دوو هەر
 حەفتـا یـادی لە مـوهیمە زۆر گـرینگە، زۆر ەوەمـن لەڕوانگەی دەلیلە بەو. بێ واڵت خۆی لەنێو خەڵک کۆمەاڵنی ئینتزاراتی و

ــی ســاڵەی ــێمە دێموکراتــدا حیزب ــات لە چــۆن ئ ــووە، شــەهامەتمان تێکۆشــان و خەب ــێمە ب ــانەت ئ ــی تەن ــان ڕێبەران  لەو خۆم
 دەستنیشـــانکردنی لە ئیشـــتیباکانمان، و هەڵە بە ئامـــاژەدان لە خۆمـــان، بە پێـــداچوونەوە لە داوە، لەدەســـت مەیـــدانەدا
 حیزبــی کە ئەوەی بــۆ بــووینە هــۆیەک خۆمــان کــردەوەی کــارو بە ئــێمە کە شــوێنانەی بەو ئامــاژەدان لە انمــان،کەموکوڕییەک

 حیزبـی ساڵ، حەفتا دوای وردەوردە بەوانە ئاماژە بە بکەین، کار بەیەکەوە نەمانتوانیوە یان نەبێ تێدا وەحدەتی دێموکرات
 ڕێبەریـی بەالی و مـن بەالی ئەوەی پەیوەنـدییەدا لەو و بـێ ینتـزاراتەئ ئەو واڵمدەری کە بکەین ئامادە ئەوە بەرەو دێموکرات
 . دێموکراتەکان کێشەی چارەسەریی بۆ بوو ڕێگاچارەیەک دۆزینەوەی بوو، گرنگ ئێمەوە

 
ـــک لە:کوردکانێێێاڵ ـــت دا حالێ ـــانە ئەو جەناب ـــدامانی لەالی چاوەڕوانیی ـــاس و دەکەی ســـاز دێمـــوکرات الی  دوو هەر ئەن  لە ب
 وو د ئێســتا و داوە ڕووی تێــدا لێکــدابڕانی دێمــوکرات حیزبــی ســاڵە هەشــت بە نزیــک ئێســتا دەکەی، خەڵــک چــاوەڕوانیی
 بە و کـردووە چتان ئێستا تا. گرفتە ئەم چاردسەری بۆ دان وتووێژ و دیالۆگ لە ساڵە سێ لە زیاتر ئێوە و هەیە دێموکرات

 گەیشتوون؟ ئاکامێک چ
 

 بڵـێم دەکرێ دانیشتووین، یەک لەگەڵ لێرە لەحزەیەی ئەو تا کە ئەوەیە جەنابت ەیپرسیارەک یەکەمی واڵمی :خالید عەزیزی
 کە بەشـەی ئەو ئێـران، کوردسـتانی دێمـوکراتی حیزبـی الیەنـی مـنەوە ڕوانـگەی لە. گەیشتووین بونبەست بە ئێستا بەداخەوە

 جوزئیـاتی و تەفاسـیل نێـو بچـمە شـمتێدەکۆ ئەمن جا. گەیاندووە بونبەستیان بە ئەوان سکرتێرییەتی، هیجری مستەفا کاک
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 لەوان جوابێکمـان چ داوە، هەوڵ چۆنمـان ئـێمە داوەتەوە، واڵم چۆنیـان ئەوان کـردووە، چمـان ئـێمە. لێهـات ئاوای بۆ ئەوەی
 . لێهات ئاوای بٶچی و کردووە چیان ئەوان هێناوە، گەاڵڵەیەکمان چ ئێمە وەرگرتۆتەوە،

 
 دێ، لـێ وای نـاکرێ، کـار پـێکەوە کە مەرحەلەیەکـدا لە بـێ، هەرچییەکـی وونەوە،جیاب لێک ئینشیعاب، و لەتبوون پێشەکی

 دۆزیـنەوەی بـۆ دەدا هەوڵ الیەنەی ئەو ئاسـانترە، لێکـدابڕان. زەحمەتتـرە کەوتنەوە وەسەریەک قەتعەن. دەبنەوە جودا لێک
ــارە، ــێ ڕێگاچ ــتیعداد ئەو دەب ــادەگییە و ئیس ــدا ئام ــک لەخۆی ــێ پێ ــتی کە بێن ــێ زۆر گوزەش ــک کە .ب ــر کاتێ ــارە لە بی  ڕێگەچ
 بـۆ زەرورەتـێکە بکـا، لـێ چاو وا یەکگرتنەوەیە ئەو زۆرتر. مێژووییەکاندا کێشە لە نەبینێ چەقبەستوو خۆی زۆر دەکاتەوە،
 ئەو ڕووناکــایی لەژێــر ڕابــردوودا ســاڵی چەنــد لە کوردســتاندا دێمــوکراتی حیزبــی لە ئــێمە. بچــێ بــۆی جیــددیش و داهــاتوو

 وردەوردە ئیـدی بـۆوە، عـاددی هەردووال ڕەوابیتـی کە ئەوەی پـاش. ببینیـنەوە ڕێگەچـارەیەک کە کردووە انکارم خوێندنەوەدا
 لێــرە مــن مــاوەیەدا ئەو تەواوی لە. بکەیــن مــوزاکرە و دابنیشــین یەک لەگەڵ بتــوانین ئــێمە کە دەبــوو دروســت ئەوە زەمیــنەی
 و ئەم دەرگـای لە داوە، هەوڵـم خـۆم بـۆ من جار سێ. بووە مەوەئێ لەالیەنی ئیبتیکارەکان زۆری زۆربەی پێدەکەم، ئاماژەیان

 جــاری. ڕێگەچــارەیەک دۆزیــنەوەی بــۆ دابنیشــین بەیەکەوە بێــنم هیجــری مســتەفای کــاک بە قەنــاعەت ئەوەی بــۆ داوە، ئەوم
 هەرچییەکـی ووداڕابـرد لە کێشانە ئەو کرد، زۆرمان باسێکی لەوێدا. بووین میوانی هەردووالمان کرد دۆستێک لە داوام یەکەم
 دیـکە مـاوەیەکی پـاش. ببینیـنەوە حەللێـک بـین ئامـادە با ئێستا بەاڵم هەیە، لێکدابڕان هەیە، تێدا کێشەی سیاسەت بووە،

 پەیوەنـدییان قەدیـمەوە لە دێمـوکراتە، دۆسـتی ئەوەی حوکمی بە بوو، ئێمە میوانی کرد، ئێمەی سەردانی فەڕەنسا کونسوڵی
 داوای ئەو پـاریس، لە نەمـرە قاسـملووی دوکتـۆر دیپلۆماسیی تێکۆشانی و کار بەرهەمی بەشێکی ئەوەش. هەبووە ئێمە لەگەڵ
 نـاڵێین قەت بکـا، دێمـوکرات لە داوا ئێـوە وەک دۆسـتێکی جا گوتم. دابنیشن بەیەکەوە بکەم دەعوەتتان ئەمن چۆنە کە کرد
 هەر کـردەوە، بەعسـانەمان ئەو کە لەوێدا. شتیندانی فەڕەنسا کونسوڵی لە گیرا، پێوەندی هیجریش مستەفا کاک لەگەڵ. نا
 و بکەیــن گفتوگــۆ و وتــووێژ دەکەیــن لەســەر کــاری دەڕۆیــن ئەوەدا بەدوای بەڵــێ کە قەنــاعەتە ئەو ســەر هــاتینە المــان دوو

 نـا، گوتمان. بکەن کار حیزب دوو وەک بگرنەوە، یەک ناشتوانن ئەگەر گوتی فەڕەنسا کونسوڵی تەنانەت. بکەین چارەسەری
 مـوزاکرات و دانیشـتن کۆمەڵێـک ئەوەدا بەدوای. باشـە زۆر گوتی. دەکەین کار یەکگرتنەوە بۆ. یەکگرتنەوەیە ئێمە تراتیژیس

ــاتەگۆڕێ ــێمە. ه ــان ئ ــادە گەاڵڵەیەکم ــرد ئام ــێمەدا گەاڵڵەی. ک ــاس ئ ــی دوو لەهەر ب ــوکراتی حیزب ــتان دێم ــی و کوردس  حیزب
 و مەرکەزی کـــۆمیتەی لە مـــوزاکرە و گفتوگـــۆ نەتـــیجەی کە خۆمـــان یگەاڵڵەکە ئـــێمە دەکـــا، ئێـــران کوردســـتانی دێمـــوکراتی
 هێنامــانە بــوو، لەســەرکردن قســە و پێــداچوونەوە جــار چەنــدین و خۆمــان ئەنــدامانی لەگەڵ مەشــوەرەت و خۆمــان ڕیزەکــانی
. کـرد انەیهاوڕێیـ بەو پێشـکەش سیاسـیش دەفـتەری سیاسـی، دەفـتەری بە دایەوە پلێنـۆم کـرا، پەسەند پلێنۆمدا لە پلێنۆم،

 گوتیـان شـەفایی بەشـێوەی ئەوان کـردن، لێ داوامان کە سەرەنجام. بدەنەوە واڵم ئێمە گەاڵڵەی ئەو ئەوان دەکرد ئینتزارمان
 لە بەشــە ئەو بڵــێن بینووســن، چــن مــوافقی بــدەنەوە، واڵممــان کەتبــی بە باشــە گوتمــان. نــین گەاڵڵەیە ئەو مــوافقی ئــێمە
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 دەکـرێ لێـرە بکەیـن، لەسـەر سازشـی نـاکرێ لێـرە هاوبەشـە، خـاڵی لێـرە. نـیە قبـووڵ بەشەمان ئەو قبووڵە، گەاڵڵەکەمان
 ئێـوە نـاردنەوە، لـێ خەبەرمـان ئـێمە دیسـانەکە. نەدایەوە ئێمەیـان واڵمێکـی هـیچ کەتبـی بەسـوڕەتی بکەیـن، لەسەر سازشی

ــان بنووســنەوە خۆتــان گەالڵەی ــوونەوەکەی تــوافقی کە گەاڵڵەیەک هــاتبوون، کە شــەفایی هەروا جارێــک. بێــنن بۆم  تێکەڵب
 هەبــووە، نەقســی پێشــوو تێکەڵبــوونەوەکەی کە وابوو پێمــان المــان هەردوو ئــێمە لەحاڵێکــدا. هێنــابوو ئەویــان بــوو، پێشــوو
 حیزبـی وەختـی ئەو دروسـتکردنەوەی بەسـەر یەکگـرتنەوە ڕووحـی بەباشی نەبوون، موتەعەهید باش هەردووال نەبووە، کامیل

 بـــۆ زەمیـــنەی شـــێوەیەک بە خۆیـــدا حەددی لە کـــردووە، پەیـــدا ئیـــدامەی هەر کێشـــانە ئەو دوایە ،نەبـــووە زاڵ دێموکراتـــدا
. رێگاچـارە بە ببـێ دەتـوانێ چـۆن نەبـووە، مـووەفەق کە گەالڵەیەک باشـە دەی کـردووە، دروست سێزدەش کۆنگرەی کێشەکانی
 کە دواییانـدا لەو کـرد باسمان سیاسی ەفتەرید لە بۆخۆمان ئێمە. نەبوو واڵمیان هەر ئەوان دیکە ماوەیەکی پاش بەهەرحاڵ
 خۆیــانەوە لەالیەن ئەوان لەڕاســتیدا دەنــا. بــکەن خۆیــان قســەی بــێ شــەفاییش بە بکەیــن لــێ داوایــان. ببینیــنەوە حەللێــک

 قسـە گەاڵڵەیەک لەسـەر دەیانەویسـت نە دەکـرد، داوایـان نە دەنـاردینەوە، لـێ خەبەریان نە. هێنابوو پێ کۆتایی شتەکەیان
 جارەکـان هەردووک پێشـووش جارەکـانی چـونکە ئەوجـار، سـێهەم جاری بۆ کە کرد من لە داوای سیاسی دەفتەری وابوو. نبکە
 ئەمجـارەش. ببینیـنەوە حەللێـک دابنیشـین بەیەکەوە کە کردبـوو هیجریم مستەفای کاک لەگەڵ گرتن تەماس ئیبتیکاری ئەمن
ـــاک لە داوام ـــرد مســـتەفا ک ـــا دابنیشـــین، کەبەیەکەوە ک ـــتە ئەو ب ـــا، بونبەســـت بە ش ـــی لە نەگ ـــکە مەرحەلەیەک ـــت دی  دەس
 هەردووال سیاسـی دەفـتەری مـودیرییەتی دەتـوانین چـۆن دەکەیـن، لەسـەر قسـەی دووبەدوو دەدەمـێ، گوێت ئەمن بکەینەوە، پێ

 ئەو ێـوەئ گـوتم لێکـرد گلەیـیم. بوو ئێستا پێش مانگ چوار سێ دەوری دانیشتین کە ئێمە. چارەسەرێک بە گەیشتن بۆ بکەین
ـــێمە مەرکەزی کـــومیتە الی ئێســـتاش گەاڵڵەی ئەو باشـــە دەی دابـــایەوە، واڵمێکتـــان دەبـــا نەکـــرد، قبـــووڵ گەاڵڵەیەتـــان  ئ

 کێشـەی لە و سیاسـەت لە. کـرد پێ پێشـنەهادم چەنـد مـن. چیە ئێوە حەللەکەی بزانم دەنێین، وەال گەاڵڵەیە ئەو ماوەتەوە،
 هەر مـن هەیە، دەسـەاڵت شـەڕی دەسـەاڵتدا لە تەبیعیشـە دەسـەاڵتە، لەسـەر ەڕش کە دەکرێ ئەوە باسی زۆرجار حیزبەکاندا

 باســی کاتێــک قەتــعەن کەوتبێــتەوە، وەســەریەک دێمــوکرات حیزبــی کە بەوەی کردبــێ کــۆمەکم مــن بــۆوەی پێوەنــدییەدا لەو
 سـکرتێر کێهەیـان ،هیجری مستەفای یان دەبێ سکرتێر عەزیزی خالیدی ئەدی دەڵێن دەکرێ، دێموکرات حیزبی یەکگرتنەوەی

 وەســەریەک دێمــوکرات حیزبــی هەردووالی دەمــانەوێ هەردووالمــان کە دێموکراتــدا حیزبــی یەکگــرتنەوەی پرۆســەی لە دەبــێ،
 حیـزبەدا ئەو خـزمەت لە ئەمنـیش هاوبەشـمانی، سـکرتێری جەنابـت کۆنگرە هەتا واحید، حیزبێکی کۆنگرەی بچینە خەینەوە

 ئێـوە دوایەش. پێدەکەم دەست لەخۆمەوە من کەس ئەووەڵ خۆمەوە، نیسبەت بە ئەوە. ێبسپێر پێ کارم شوێنێک هەر لە دەبم
 حیزبــی مێــژووی لە بەشــێک ئێــوە نــاوی و ئــێمە نــاوی گــۆڕێ، هێنــاوەتە نــاو لەســەر نادروســتتان و جــێ بێ حەساســییەتێکی

 چـۆن ئێـوە، بە بـدەین دیـکەش یشانسـێک بـدەین، دیـکەش ئیمتیازێکی ئێمە دیسان بۆوەیکە بەاڵم. ناکرێ ئینکار دێموکراتە،
 مـن ئەوە بـوو، لەت دێمـوکرات حیزبـی جەنابـت سـکرتێریی دەورانـی لە پەیوەندییـدا لەو تـۆ، بە دەدەم شانسێک خۆم بۆ من

 حیـزبە، ئەو یەکگرتنەوەی بە دەدەین دیکەش شانسێکی لێرە سکرتێر، بە دەبی جەنابت ئەوە نیم سکرتێری پۆستی موددەعی
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 و ئـێمە کە سـێزدە کـۆنگرەی لە نـیە، سـوور هێڵی ئێمە بۆ کە ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی نێوی رلەژێ ئامادەین ئێمە
 دەبــێ، میکــانیزمی مەجمــوعەیەک دەبــێ، ژێرمەجمــوعەی مەجمـوعەیەک بەاڵم مەبنــا، بە دەکەیــن ئەو پێــداوە، دەنگمــان ئێـوە

 مـن خـۆم الی دانیشـتنەدا لەو. سیاسـی دەفـتەری یبەیـنەدە المـان هەردووک باشە زۆر دەی گوتی. بێ ئاوا ئەوەش با قەیناکا
ــاوەتەوە هەر ڕۆیشــتووینە، زۆر هەنگــاوێکی ئــێمە دەکــرد تەســەوور وام  و بکەیــن لــێ باســی هەردووال سیاســی دەفــتەری لە م

 . کرد سیاسیمان دەفتەری کۆبوونەوەیەکی دا ئەوان لەگەڵ چووین تا بڕۆین ئەوەدا وردەکارییەکانی بەدوای وردەوردە
 

 ئەنـدامانی کە بـوو دروسـت گەشـبینیەک دواتـر دەکـرد، موزاکرەیـان پـێکەوە هەیئەتـانەی ئەو دوای خالیـد، کاک :کوردکاناڵ
 کـرد ئەوەی باسـی مسـاحیبەیەکدا لە هیجـری مسـتەفا کـاک بەڕێـز تەنـانەت و دادەنیشـتن پـیکەوە هەردووال سیاسی دەفتەری

 بە گەشـبینیەی ئەو تەنـانەت و دێـیەوە کە ئەوە بـووی، ئورووپـا لە رێکسەفە بە ئەوکات کە جەنابتن هاتنەوەی چاوەڕوانی
 ئێــوە ئەوەی دوای.  بێــتەوە خالیــد کــاک بەڕێــز کە ئەوەیــن چــاوەڕوانی و بــووە چارەســەر کێشــەکان لە بەشــێک کە دا خەڵــک
 گەیشت؟ بەکوێ دانیشتنە ئەو نیە، دیار ئاکامێک هیچ ئێستاش تا بەاڵم سیاسی، دەفتەری لە دانیشتن

 
 خوێنـدنەوەکەم بۆخـۆم ئەمـن النـیکەم المـان، هەردووک دانیشـتین، یەک لەگەڵ کە مسـتەفا کاک و من بەڵێ :خالید عەزیزی

ــــوو ــــاتەوە بەو کە واب ــــنە ڕوحی ــــوونەوەی دەچی ــــتەری کۆب ــــی دەف ــــدا و هەدرووال سیاس ــــتەری لەوێ ــــی دەف  و هەردووال سیاس
ــن ئەرکــدار هەیئەتەکانمــان ــۆ دەکەی ــی ب ــتەری کۆبــوونەوەی ەل. ئەوە جێبەجێکردن ــاس مەوزووعە ئەو کە سیاســی دەف ــرا، ب  ک

 سـوور هێڵی ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی ناوی گوتمان کە ئێمە. بکا بەوە کۆمەک دەتوانێ میکانیزم کۆمەڵێک گوتمان
 حیزبـی نێـوی ەنێـوەک دەڵێـین نـیە ئیشـکالی هـیچ بەاڵم نـیە، سـوور هێڵی ئێوە بۆ کوردستانیش دێموکراتی حیزبی نێوی نیە،

 لە بـڕۆین ئەوە بەرەو چـۆن. یە کـێ خەڵـکە ئەو دەکەیـنەوە، تـێکەڵ کـێ ئێمە ئێستا بزانین با ئێران، کوردستانی دێموکراتی
 و بـێ بەرتەڕەف المـان هەردووک نیگەرانیەکـانی کە دابنێـین یەکگـرتنەوەیەک بنەمـای. وەربگـرین دەرس پێشـوو ئیشتباهاتی

ـــی بە دوایە ـــێمە. نەکەیـــن ارکـــ یەک لەگەڵ دڕدۆنگ ـــە دەی پێکـــردن، پێشـــنەهادمان ئ  یەک دێمـــوکرات بـــاڵی هەردوو باش
 هـیچ ئـێمەوە لەڕوانـگەی ئەوانە هەمـووی دەگـرینەوە، یەک دێموکراتەکـان دەگـرینەوە، یەک دێموکرات هەردووالی دەگرینەوە،
 هەشـت ئەو ئێـران کوردسـتانی کراتیدێمو حیزبی وەک ئێوە گرنگتر لەوانە هەروەها. دەگرێتەوە هەردووال چون نیە، ئیشکالی
ــژووی ســاڵە ــدامەی لە هەیە، خۆتــان مێ ــژووی ئی ــێمەش پێشــووتان، مێ ــان مێژوویەکــی ئ ــدامەی لە هەیە جیاوازم ــژووی ئی  مێ

 هەردووال و الیەکمـانە هەمـوو مێـژووی المـان هەردووک مێـژووی بگەیـن بەقەناعەتێـک ال هەردووک وابکەین چۆن. پێشوومان
 داهـاتوودا لە یەکگرتـوو و واحیـد دێمـوکراتی حیزبـی لە خـۆی خەڵـکە ئەو بـۆوەی پێـدەکەین، اجیعەیمـور پێویست کاتی لە

 وەالنــراوە، الیەک کەوتــووە، پەراوێــز لە الیەک بــووە جۆرێــک یەکگــرتنەوەکە یــان موعــامەلەکە نەکــا ئیحســاس. ببینێــتەوە
 لە بۆخۆشـــتان گرنگتـــر ئەوانە هەمـــووی لە .دەکەیـــن پێشـــنەهاد ئەوانەش ئـــێمە. خـــودییە غەیـــرە  الیەک و خـــودییە الیەک
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 ئەوەی بــۆ. الیە دوو بەشــە دوو ئەو دەی ،!کــێن؟ بەشــە دوو ئەو هــاوبەش، کــۆنگرەی کــردووە، باســتان پێشــوودا پلێنــۆمەکەی
 چەقبەسـتوو بـوونە، تـووڕە لێـک سـەردەمی ئـی زۆرتـر کە شتانە لەو بڕەوێتەوە، ڕەوانی شتی بین، خانەیە ئەو واریدی ئێمە

ــانی» کە ئەوەیە نەبــین ــین، وەال وا شــتی و «پێشــوو هاوڕێی ــان هەردووک دەنێ ــان، دەڵێــین الم ــاڵی هەردووک دێموکراتەک  ب
 لەسـەر نـاتوانین سیاسـی دەفـتەری لە ئـێمە گوتیـان کـرد، ئەوانەمـان باسـی کاتێـک. بەیەکەوە دێموکراتەکـان یان دێموکرات

 بڕیارمـان خۆمان سیاسی دەفتەری لە ئێمە لەحاڵێکدا پلێنۆم، نەوەبیبەی دەبێ بدەین بڕیار لێرە ناتوانین بکەین، قسە ئەوە
 بـۆ تـۆ ئەدی کـردووە خـۆم لە گلەییـان کردووە، ئێمە لە گلەیی هەبووە خۆشمان ئەندامی و مەرکەزی کۆمیتە ئەندامی و دابوو
 تەســمیم داهــاتوودا لە هــاوبەش کــۆنگرەی ئەوە یە، ببــێ جەنابــت ســکرتێر بە نــابم ئەمــن کە گوتــووە مســتەفا کــاک بە وات

 ئـیمە نـیە، سـوور هێڵی دێموکرات حیزبی نێوی گوتوتە بۆ کردووین لێ گلەییان تەنانەت. نیە ئیشکالی هیچ گوتومە دەگرێ،
 مـــوهیمە ئـــێمە بـــۆ و هەیە شـــتانە ئەو موزاکراتـــدا لە بـــڕۆین، چارەســـەر بەرەو مەســـئوالنە و دڵســـۆزانە ئەگەر گوتومـــانە

 لەسـەر نـاتوانین سیاسـی لەدەفـتەری ئێمە گوتیان ئەوان. بکەین چارەسەر کێشەکان دوایە و کەوینەوە وەسەرێک هەردووالمان
 پلێنۆمیـان ئەوان هەرکـات درا قەراریـش. نـیە ئیشـکالی هـیچ گوتمـان ئـێمەش. پلێنـۆم بەرینە ئەوە دەبێ بدەین، بڕیار ئەوە
 دەفـتەری لە ئـێمە بیالفاسـیلە دەنێـرنەوە، مەئـێ لە واڵمەکە دەکـرد، باشـمان ئینتـزاری ئـێمە کە خـرا ، بە و چاک بە گرت،

 ڕۆژی لە ڵــکە بە بــووم، خۆشــبین مــن النــیکەم المــان، هەردوو حەتتــا و دادەنێــین هەیئەتەکــان و دادەنیشــینەوە سیاســییەکان
 کە ئـارەزوانەی و خەون ئەو بەیەکەوە دێموکراتـدا حیزبـی سـاڵەی حەفتـا لە ئەوەکە یـان هەبـێ باشمان پەیامێکی نەورۆزدا

 بەاڵم. بکەیــنەوە دروســتی و پێــبکەین دەســتی لەوێــڕا بەبــێ، بەقووەتمــان دێمــوکراتێکی حیزبــی هەمــانە، الیەکمــان ەمــووه
 واڵمێکـی دەکـرد چاوەڕوانیمـان و بـووین چـاوەڕوان هەر ئـێمە گـرت، پلێنۆمیـان ئێسـتا پـێش ماوەیەک ئەوان کاتێک بەداخەوە

 کــاک لەگەڵ مــن نە کۆبــوونەوەیەدا لەو دەتگــوت ،«پێشــوو یــانیهاوڕێ» بــوو، جــاران قســەی هەر یەکەم بێــتەدەرێ، بــاش
 بـۆیە. دانیشـتووین یەک لەگەڵ سیاسـی دەفـتەری نە و هەبـووە تەوافقێکمان هیچ نە و گوتووە هیچم نە و دانیشتووم مستەفا
 بەڵکـو کردبـایە، ئەوەیـان نەدەبـا. چـوونەتەدەرێ بەحسانە ئەو پێی لەژێر ئەوان وابوو پێمان و بووین ناڕەحەت بەوە ئێمە
 تکنیکـی لەبـاری ئەوەش دوای. دیـکە دانیشـتنەکانی بـۆ کردبایە ساز زەمینەیان و کردبایە پەسند ئەوەیان دەبوو پلێنۆمدا لە

. دەنێـرمەوە لـێ وەاڵمـت دەڵـێ دیـکەش الیەکەی دەبـم مونتەزیر دەڵێ الیەک دادەنیشێ، الیەن دوو ئاخر گفتوگۆ، و موزاکرات
 دانیشـتین، یەک لەگەڵ سیاسـی دەفـتەری دوو ئـێمە ئەدێ. نەنـاردۆتەوە ئـێمە لە واڵمیـان خـرا  بە و چـاک بە ئێسـتاش تا

 دەدایـنەوە، واڵمیـان النـیکەم. نین موافقی ئێمە دەڵێن ئێوە ئەوەی هاوڕێیان، بوو نەتیجەکەی ئەوەش کرد، کۆبوونەوەیەکمان
 ئەوان پلێنـۆمەکەی نەتیجەی بەاڵم بووە؛ ئەوە رەکەمانبڕیا ئێمە ئەدی نەیانگوتوە قسە، بە نە نووسراوە بە نە ئێستاش تا

 دەفـتەری لە خوارێ، کردبۆوە شۆڕمان و کردمان مستەفا کاک و من قسانەی ئەو ڕوحییاتی لەگەڵ و نەبوو باش نەتیجەیەکی
 بڵـێم رێدەکـ هەڵوێسـتە بەو ئەوان لەڕاسـتیدا بـۆیە. نەدەهـاتەوە ئەوە لەگەڵ جـور هـیچ بە کرابوو، باسی هەردووال سیاسی
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ــا گەیانــد، بونبەســت بە پڕۆســەکەیان ــێمە ئیبتکــاراتەی بەو دەن ــانبوو ئ ــیش و هەم ــا دابــوو، نیشــان ئیســتعدادێکیان ئەوان  ی
 .پێشێ چووبووینە ئێمە مەرحەلەیەک

 
 نـامەیەک نەبـووە، پێـوە پێوەنـدییەکتان هیچ ئێوە ئێستا تا سیاسیییەوە دەفتەری دوو هەر دانیشتنەکەی لەدوای :کوردکاناڵ

 نەبووە؟ شتێک هیچ ببیتەوە، کۆ مستەفا کاک لەگەڵ جەنابت یان هاتبێ، ئەوان هی یان ئەوان بۆ بچێ ئێوەوە لەالی
 

 ئـێمە نـا، دەکـرد، ئەوەمـان ئێمەچـاوەڕوانی و نەنـاردەوە ئـێمە لە خەبەرێکیـان هیچ کە ئەوان پلێنۆمی دوای :خالید عەزیزی
 لە پێشووشــدا ســااڵنی لە: دێــنمەوە بــۆ نمــوونەت دوو مــن کردوومــانە؛ ەئــێم جــارێ هەمــوو بەاڵم. نەکــردۆتەوە پێوەنــدیمان

 ئەو مـوازاتی بە گۆڕێ، بێنینە حەللێک بەعزە دەدا هەوڵمان دادەنیشتین، یەک لەگەڵ و دەکرد موزاکراتمان ئەوەی تەنیشتی
ــانی موزاکراتــانە ــاری خــوارەوەش ڕیزەک ــکەن، هــاوبەوش ک ــێمە ب ــا و ئورووپــا لە ئ ــرە و ئەمریک ــوو بە لێ ــان هەم  و ئۆرگانەک
 جۆراوجۆرەکـان، موناسـیبەتە بە هاوکـاری بـۆ بـکەن پـێ پێشـنەهادیان گوتبـوو خۆمانمـان کومیتەکـانی و حیزبـی موئەسساتی
 ئـێمە، ڕابـردوودا مـاوەی لە هەر. بـێ دروسـت شـتانە ئەو زەمینەی وردەوردە لەوێڕا و بێ یەک دەوری لە بێتەوە کۆ  خەڵکەکه

ــد دوو ڕابــردوو، ســاڵی ــان ناوەنــدی کــومیتە امیئەن ــاردۆتە خۆم ــان ئەوان، ســکرتاریای الی ن ــۆنەی لێکــردوون داوام  ی01 بەب
 ئەوە بگــرین، لــێ ڕێزیــان و بیــنەوە کــۆ دێموکراتەکــان هاوبەشــی گۆڕســتانی لەســەر بەیەکەوە بــا شــەهیدان، ڕۆژی خــاکەلێوە

 مەوریـدی. کـردۆتەوە ڕەدیـان بـووە، زۆر زۆر ەوەدەر واڵتانی لە وا مەوریدی. کردۆتەوە ڕەتیان ئەوان بەاڵم بێ، سەرەتایەک
 یـادی شـەڕەفکەندی، دوکتـۆر یـادی قاسـملوو، دوکتۆر یادی موناسیبەتی بە گوتومانە. کردۆتەوە ڕەتیان بووە، زۆرزۆر لێرە وا

 بە بـێ هانـدەرێک یـادانە ئەو جەوهەری بەڵـکە بینەوە، کۆ یەک دەوری لە بکەین، پێ دەست وردەوردە کارانەدا لەو پێشەوا،
 دوو یەک لەمــاوەی هەر. کــردۆتەوە ڕەت ئەوانەیــان هەمــووی ببینــین، یەک لەگەڵ خۆمــان ئــێمە ڕەوانــی، و ڕووحــی لەحــازی
 لە نــاردووە، ئەوان بــۆ نامەیەکمـان سیاســی دەفـتەری لە ئــێمە داخــرا، بەداخەوە تەلەویزیۆنەکەیـان کە ڕابــردوودا حەوتـووی
. بـکەن ئیسـتیفادە کوردکانـاڵ تەلەویزیـۆنی لە دەتـوانن ئێـوە داخـراوە، ئێوە ەکەیتەلەویزیۆن کە ئێستا گوتوومانە نامەکەدا
ـــۆیە ـــدییەدا لەو ب ـــێمە پێوەن ـــادەین ئ ـــان ئام ـــا دابنیشـــین، لەگەڵت ـــۆنەکەی ت ـــان تەلەویزی ـــار دەســـت خۆت ـــاتەوە، بەک  دەک

 نامەکەتـان کە  نەناردۆتەوە انخەبەرێکی ئێستا تا النیکەم بکەنەوە، باڵوی کوردکاناڵ لە پێویستتانە ئەوەی بەرنامەکانتان
 .بکەین چۆنی بەاڵم دەمانەوێ سپاس، زۆر و نامانەوێ گەیشت،

 
 کـاکە دەڵێـی النـیکەم نەوێ، خۆشیش شوێنەت ئەو تۆ هەرچەند دەنێردرێ، شوێنێک بۆ نامەیەک کاتێک ڕەوابیتدا عورفی لە

 مەبەســتم. نەداوەتەوە جوابێکیــان نووســین ەب نە و قســە بە نە ئێســتا تــا. نامــانەوێ بەاڵم ســپاس، زۆر گەیشــت نــامەکەت
ــانەدا یەک لە کێشــە ئەو تەعــامولی لە ئەوان ئەوەیە ــان خ ــردووە، گیری ــانەکە ک ــووی خ ــاری ئەوەیە بەداخەوە هەم ــۆ ئینک  ت
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 ئـێمە ئێـوە کە نەکـردووە هاوڕێیـانە لەو داوامـان شـوێنێک هیچ لە هەرگیز ئێمە لەحاڵێکدا. نەناسن ڕەسمییەت بە تۆ بکەن،
 ، دەڕوا و هەن ئەوە خـرا  یـان چاک دێموکراتە دوو ئەو. بناسین ڕەسمی بە ئێوە ئێمەش نیە پێویست. بناسن ەسمییەتڕ بە

 ئەوان. وەربگرن ئیمزا و وەربگرن سەنەد لەیەکتر بێن ناکا پێویست و دەکا خۆشی سیاسەتی و هەیە خۆی خەڵکی کەسە هەر
 زۆر داوە، خەرج بە ئیبتکارمــــان هەرچەنــــد مەواریــــدانەدا لەو مەئــــێ بــــۆیە جــــا. بەداخەوە کــــردووە گیریــــان لەوەدا یەک

 ڕەخنەیـان خۆمـان هاوڕێیـانی زۆرجـار بڵێم ئەوەش خۆشە پێم ئەمن بووە، یەکالیەنە ئەغڵەب هەوڵەکان پێشێ، نەچووینەتە
 ئینعتـاف ئێـوە رهە دەدەن، نیشـان نەرمونیـانی هێنـدە بـۆ ئێـوە ئەدی بـووە، سیاسـی دەفتەری لە ڕەخنەیان یان بووە خۆم لە

 کەمتـر مانـدوون، پێـیەوە کەمتـر ئەوان یەکگـرتنەوە، پرۆسـەی بە دەکەن مانـدوو خۆ و دەدەن هەوڵ ئێوە هەر دەدەن، نیشان
 هەر کـردووە، قبـووڵ خۆمـان ڕیزەکـانی لەنێـو گازندانەشـمان و گلەیـی ئەو ئـێمە دەکەن، ئـاوا بـۆ ئەوە خەمخۆرن، ئێوە وەک

 . سەریەک بکەونەوە دێموکراتەکان و بدۆزینەوە ڕێگەچارەیەک ئەوەی بۆ مەسئولییەت ئیحساسی لەسەر
 

 لەنێـو بـاش چـاوەڕوانییەکی ئەوەی دوای کەویـنەوە، دوور  که باسـه  له کەمێک لەوانەیە لە هەرچەند خالید کاک :کوردکاناڵ
 گەیشـتووە، بونبەسـت بە دەڵێـی جەنابـت بەداخەوە ئێسـتا هەبـوو، هیـوایەک هەبوو، گەشبینییەک یانی بوو، دروست خەڵکدا
 ،«دابـڕان و نسکۆ» بەنێوی بۆوە باڵو هیجری مستەفا کاک نووسینی لە کتێبێک هەبوو، هیوایەک کە سەروبەندەدا لەو بەاڵم
 دێمـوکراتی حیزبـی وەک ئێـوە کەسـایەتییەکانی، و کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی کراوەتەسـەر هێـرش کۆمەڵێـک کتێبەدا لەو

 بـاڵو کتێـبە ئەو سـکرتێردا ئاسـتی لە و ئەدەبیـاتە بەو ئێسـتادا لە کە ئەوە و کتێـبە ئەو نـاوەڕۆکی لەسـەر ڕاتان کوردستان
 !چیە؟ بۆتەوە،

 
 پـــێکەوە مســـتەفا کـــاک و ئەمـــن کە ســـەردەمێکدا لە النـــیکەم قۆنـــاخەدا، لەو کتێـــبە ئەو باڵوبـــوونەوەی :خالیێێێد عەزیێێێزی

ــتووین  بەعــزە دەچــووین ئەوە بەرەو و دانیشــتووین هەردووالمــان یسیاســ دەفــتەری و کــردووە شــت زۆر لە قســەمان و دانیش
 و گـرژی دەدا هەوڵـم دەڕەوانـدەوە، بەدبینـیم دەکـرد، دروسـت گەشبینیم دەکردەوە، فکر وام ئەمن النیکەم ببینینەوە، حەللێک
 دەرکـرا ئێستا بۆ کتێبە ئەو ئەوەی سەر بێمە ئەوەی پێش. بوو ناخۆش پێ زۆر کتێبەم ئەو دەرچوونی بەاڵم نەمینێ، ئاڵۆزی

 عـاددی لە ئـێمە کاتێـک ئێسـتا، پـێش سـاڵ سـێ سـاڵ دوو. دەکەم ئەو هاوشـێوەی شتێکی بە ئاماژە کتێبە، ئەو شوێنەواری و
 ئومێـدەوار خەڵکمـان دەدا، هەوڵمـان دەنـارد، یەکتـر بـۆ پەیاممـان دادەنیشـتین، پێشـێ، دەچووینە باش ڕەوابیتدا کردنەوەی
ــرد، ــو ئەوەدا گەرمەی لە دەک ــی وین،ب ــاک الیەن ــتەفا ک ــری مس ــاتی لە هیج ــێن ئەوەی جی ــێمە لەگەڵ ب ــەر ئ  چارەســەری لەس
 ئەمـن. خۆیـان نێـو چـوونە کەسـە چەنـد ئەو دوایە دابـوو، هـان ئێمە لەنێو کەسێکیان چەند لەژێرەوە بکەین، قسە کێشەکان
 بە ئەسـپێک کە ئەوەیە خرا  جبازیشەترەن شەترەنجدا بازی لە دەڵین خراپە، موعامەلەیەکی ئەوە گوتم کردن لێ گلەییشم

 کــار نــایەی هاوبەشــمانە، ســەرمایەی پێشــمەرگانە و کــادر هەمــوو بەو لەتێــک بــووە، لەت حیــزبە ئەو. دەدۆڕێنــێ پیــادەیەک
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 دەدەن فریویـان دەکەن، کـار کەس سـێ دوو لەسـەر ژێربەژێـر لە بکەیـنەوە، گەورە پـێ حیـزبەی ئەو بێـین بکەی ئەوە لەسەر
 مەوریـدی بکـاتەوە، فکـر گەورە دەبـێ ئینسـان هـیچ، بە نـابێ و دەڕوا و دێ وا شتی دەنێنەوە، پێ هوریایهەراو ئێمە لەدژی
ــۆن یەکجــاریش ئــێمە، الی هــاتبوونە لەوالڕا پــۆل بە خەلــک بــوون، زۆر ئەوە وەک  مەبەســتم. نەکــردن باســمان لەتەلەویزی

 و بـدرێ تێـک دەچـۆوە، عـاددیبوون بەرەو کە ەوابیـتەڕ ئەو کە بـۆوەی کرا، بۆیە ئەوە وەختیش ئەو مەسئولییەتە، ئیحساسی
 لەسـەر شتی جۆراوجۆر مەبەستی بە جۆراوجۆر خەڵکی و بۆوە ئاڵۆز و گرژ ڕەوابیت ماوەیەک بۆ دانا تەئسیری ڕادەیەکیش تا

 و اکرەمـوز گەرمەی لە ئـێمە بـوو، نـاخۆش پـێ زۆرم ئەمـن لەڕاسـتیدا کتێبە، ئەو و ئەوجار ئەمەی بەاڵم. دەنووسی و دەگوت
 وردەوردە بـووە، دێموکراتدا حیزبی مێژووی لە کە کێشانە ئەو کە دەچووین ئەوە بەرەو بووین، دیتنەوەدا ڕێگەچارە و گفتوگو

 بە موراجیعەشـت ئەگەر بکەیـن، پـێ مـوراجیعەی بـێ پێویسـت مەگەر بکەیـن، ئارشـیویان و دایـانبنێین فایـل وەک شوێنێک لە
. نـاچیتەدەر هەرگیـز بنەماڵەکەتە، نێو ئی نێوخۆییە، شتی هێندێک دەکرێ، بەقەبەندیتە ئارشیوەکان، کرد، مێژوویی شتی

 بەداخەوە بەاڵم. هەیە نێوخـۆیی شـتی حیـزبێکیش هەیە، نێوخـۆیی شـتی دەوڵەتێکـیش هەیە، نێوخـۆیی شـتی بنەماڵەیەکیش
 مانــدووم مــن ئەوەی گەرمەی لە کــرد دروســت مــن بــۆ ئەوەی النــیکەم هیجــرییەوە، مســتەفا کــاک لەالیەن کتێــبە ئەو نووســینی

 لە ئەمنــیش بەو ســکرتێر جەنابــت مســتەفا کــاک دەڵــێم حیــزبە ئەو وەحــدەتی بــۆ و مانــدووە ئــێمە سیاســی دەفــتەری بەوە،
 زۆرتــر کێشــەی. کەن دروســت زۆرتـر ئــاڵۆزیی ئەوەی بــۆ دەنووســن، کتێبێـک دەچــن خەریکــن ئەوەدا گەرمەی لە دام، خزمەتـت
 ئـێمە سیاسـی دەفـتەری لەگەڵ سیاسـییان دەفـتەری هاوڕێیـانی یان دانیشتووە من لەگەڵ دەمەی ئەو ئەوەی وەک. کەن دروست

 ئەو بکەیـن، ڕابـردوو باسی بنووسین کتێبێک چۆن ئەدێ کردۆتەوە لەوە بیریان بکەین، حەل چۆنی دەکەن قسە و دانیشتوون
 تێـدا بەوالیەی حـورمەتی بێ کە کتێبێـک. بکەیـنەوە ئـاڵۆزی و بەدەیـن تێـک جەوەکە دیـکەش جـارێکی گۆڕێ، بێنینە کێشانە
 لەو ئەو تەمەنـی بەقەد هێنـدێکیان کە هەیە تێـدا کەسایەتییەکانیش بە حورمەتی بێ ئەویشە، مێژووی لە بەشیک کە هەیە

 نەبـوو، مەسـئوالنە ئیقدامێکی هیجری مستەفا کاک لەالیەن کتێبە ئەو دەرکردنی بڵێم دەبێ بۆیە. کردووە خزمەتیان حیزبەدا
 چارەســەرێک چــۆن کە بــوون مانــدوو ئــێمەش سیاســی دەفــتەری کردبــوو، باســم خۆشــی لەگەڵ و بــووم مانــدوو ئەمــن نــیکەمال

 بەپەلەن، نووسـین کتێـب لە ئەوەیە دێمـوکرات حیزبـی بەدبەختییەکی. بچێ نەچوە خۆ داهاتوودا، لە ڕاوەستابان. ببینینەوە
. دەکـا دروسـت دیـکە نەسـڵەکانی بـۆ کێشـەش و دەداتەوە ئـاوڕ و ووسێدەن کتێبیک و دەڕوا بیرەوەرییەکاندا بەدوای کەس هەر
 ئەو گوتبـای و نەدابـا ئیجـازەی ئەو دەبـا النـیکەم کردبـایە، ئەوەی نەدەبـا هەیە، مسـتەفا کاک خودی لە گلەییم ئەمن بۆیە

 مــاوەیەک رانەین،بــرادە ئەو لەگەڵ جیـددی مــوزاکراتی هێنــدێک خەریکـی ئــێمە. دەربچــێ نـابێ ئێســتا بــێ واش ئەگەر کتێـبە
 . ڕادەوەستین

 
 دەخـوێنمەوە، وای بـۆوە، بـاڵو ئێسـتا کە کتێـبە ئەو بەاڵم خـراپە، یان چاکە کتێبە، ئەو نێوەڕۆکی نێو بچمە ئەوەی بێ ئەمن

 هەردووک ئەنـدامانی هیممەتـی بە کە بـووە زەمیـنەیە ئەو لەبـاربردنی بـۆ پرۆسـەیە، ئەو تێکـدانی بۆ کرد ئەوەیان عەمدەن
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 هــاوبەش کــاری و کەمــپەین بەنێــوی هەردووال ئەنــدامانی لە زۆر خەڵکــانێکی دەرەوە، لە دێمــوکرات حیزبــی انیدۆســت ال،
 ئەوەدا گەرمەی لە دروسـت بەاڵم دەڕۆیـن، چارەسـەرێک بەرەو کە دەدرا ئەوە موژدەی و دەکردەوە باڵو ئومێدەوارییان بەیەکەوە
 و دێموکراتەکـان یەکگـرتنەوەی پرۆسـەی بـۆوەیکە بـۆوە، بـاڵو عەمدی من لەڕوانگەی کتێبە ئەو. دەکەنەوە باڵو ئاوا کتێبێکی

 مێـژووی لە بیـر جاروبـار کە بەداخـم لەوە زۆر گرنگتـر ئەوانەش هەمـووی لە. بچـێ لەبـار دێمـوکرات حیزبی گەورەکردنەوەی
 هێنـدە ئێسـتاش سـڵینە کە بەداخـم لەوە هەبـووە، کێشـەمان هەموو ئەو ئەخیر ساڵی پەنجا لە دەکەمەوە، دێموکرات حیزبی

 ڕۆژهەاڵتــی دێ، لــێ چــی ئێــران ئەدی بکەیــنەوە، گەورە شــتی لە فکــر دابنیشــین ئەوەی لەجیــاتی بــژین، کێشــانەوە بەو
 عێراق کوردستانی لە هەر ژیانی ساڵە پەنجا ئێمە هاوبەشەی حیزبە ئەو دێ، بەسەر لێ چمان ئێمە دێ، لێ چی نێوەڕاست

 شەخسـییەتە فاڵن دەکرێ، سەرف ئەوە لەسەر ئینرژییەکە کتێبەدا لەو دەنووسرێ ێبێککت بکەین، لێ چی دایە، دەربەدەری و
 نــین، کەمتــر نەبــن، زیــاتر لەخۆیــان کە جەمعێکــی ڕابــردووی بکەیــن، تەحقیــر چــۆن شەخســییەتە فــاڵن بشــکێنن، چــۆن
 ئەو گەیانـدنی بونبەسـت بە مەسـئولییەتی دەڵێم دیکە جارێکی بۆ من باوەڕی بە بۆیە. پێبکەن بەرخوردی ئیحترامییەوە بەبێ

 بە ئێـران کوردسـتانی دێمـوکراتی حیزبـی الیەنـی سـەر دەکەوێـتە نەکەوتـین، سەر و هێنابوو باشمان ئەوجارە ئێمە پرۆسەیە
ــاک ســکرتێریی ــۆیە. هیجــری مســتەفا ک ــی بەڕاســتی دەڵــێم ئەوە ب ــێمە الیەن ــاد بە ئ ــددییەت بە نەفســەوە بە ئیعتم  بە و جی
 . پرۆسەیەوە وئە نێو چۆبووە عەالقەوە

 
 لە ئـاڵۆز نـاڕوون، سـیناریۆی کۆمەڵێـک دەڵێـی پەیامەکەدا لە جەنابت پەیامەکەی سەر بگەڕێینەوە خالید کاک :کوردکاناڵ
 یەکگـرتنەوەی پرۆسـەی دەفەرمـووی جەنابـت زیـاترن، ئـاڵۆزترن، نـاڕوونترن، سیناریۆکان دەبینین ئێستا و هەیە ناوچەکەدا

 دێمـوکراتی حیزبـی داهـاتووی و پرۆسـانە ئەم لەگەڵ ڕووبەڕووبـوونەوە دایە، بونبەسـت لە ێ جـار النـیکەم دێمـوکرات حیزبی
ــی چــۆن گشــتی بە کوردســتان ــت و دەبین ــێ وایە پێ ــۆوەی بکــرێ چ دەب ــیکەم کە ب ــی الن ــوکرات حیزب ــوانێ دێم  خەڵــک وەک بت
 بگەیەنێ؟ بەجێ یخۆ ئەرکی ناڕوونانەدا سیناریۆ ئەم لەنێو و بێنێ وەدەست خۆی پێگەی دەکا، چاوەڕوان

 
 ئـێمە الی ئەوەی بەاڵم پیشـێ، بێنـنە موختەلیـف حەللـی جۆراوجـۆر خەڵکـی هەبـێ، جۆراوجۆر حەللی ڕەنگە :خالید عەزیزی
 بـکەونەوە دێموکراتەکـان چۆن بوو ئەوە بۆ کارکردن ئێستادا حاڵی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی وەک هەبوو ئەولەوییەتی

 مانـدوو پێـیەوە ئـێمە بـۆوەی دەبێ، جێبەجێ بەقووەت دیموکراتێکی حیزبی بە ئینتزاراتە لەو بەشێک وابوو پێمان. سەریەک
 کە مەســـئولە لەوەدا و گەیانـــد بونبەســـت بە پرۆســـەیەی ئەو ئـــێمە بەرامـــبەری الیەنـــی بەداخەوە کە ئێســـتا بەاڵم. بـــووین

 نائومێـد ئـێمە. دانـانێین دەسـت لەسـەر ستدە ئێمە بێ، جێبەجێ خەڵک کۆمەاڵنی ئاواتەی ئەو و بگا سەرەنجام بە نەیهێشت
 مەسـەلەیە ئەم بـۆ هەرگیـز جیـددی بە ئەوان ئەوەی سەرەڕای: بدەم پەیامە ئەو لێرەدا خۆشە پێم ئەمن دیسانەکە نەبووین،
ــاتنە ــێ، نەه ــه پێش ــگە بە رنجیان س ــانی ڕێ ــێمە حەللەک ــرد، ئ ــددی بە نەک ــو جی ــدا لەنێ ــانکرد خۆیان ــاس، بە نەی ــونکە ب  چ
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ــۆ. ئومێــدەوارین هەر ئــێمە دیســانەکە بەاڵم دەدا، نیشــان او نەتیجەکــان  لەســەر ئومێــدەوارین هەر ئــێمە دیــکەش جــارێکی ب
ــرتنەوەی ــان یەکگ ــار دێموکراتەک ــن ک ــوادارم و دەکەی ــاش ئەوان هی ــدنەوەیەکی پ ــرد خوێن ــرووبەی و کێشــانە ئەو ووی ڕاب  تەج

 و بـکەنەوە لەوە فکـر دیـکەش جـاریکی بـۆ هاتوونەگۆڕێ، چۆن مەوزووعەکان و کردووە تەعامولیان چۆن و ئەخیر موزاکراتی
 سـەر لە ئامـادەین ئـێمە کـرد داوایـان وەختێـک هەر ئامـادەین ئـێمە دیـکەش جـارێکی بـۆ کـردەوە، لەوە فکریـان وەختێک هەر

 و گەیشـتنەکە بونبەسـت بە ئەرکـی وەلەو نـانێین وەال ئەوە هەرگیـز یەعنـی. بکەیـن قسە دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی پرسی
 خۆمـان ئەنـدامانی ئەوان، ئەنـدامانی خەڵـک، کـۆمەاڵنی بە ڕوو پێـوەنییەدا لەو ئێمە. ئەوانە لەسەرشانی سەرنەکەوتنەکەی

  تـا کردوومـانە موستەنەد هەموومان خەمخۆرییەوە و مەسئولییەت ئیحساسی بە بووە، ئێمەدا توانای لە ئەوەی بەڕاستی دەڵێم
 . نەیکەین مەئێ کە نەماوە شتێک هێناومانە، ئێستا

 
: وو د بـدەین، ئەوە بۆ هەوڵ ئێمە: یەک کە ئەوەیە هەر لەڕاستیدا پێدا، ئاماژەت جەنابت کە ناڕوونانەی سێناریۆ لەو بەاڵم
 لە واڵت، دەرەوەی لە گشـتی، بە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبی ئەرکی و کوردستان دێموکراتی حیزبی ئەندامانی ئێمە ئەرکی
 بـووین هیـوادار ئـێمە بـۆ؟. دەبێ قورستریش لەمەوبەدوا ئێمە، تەشکیالتی دیپڵۆماسی، میدیایی، رکیئە لێرە، واڵت، نێوخۆی

 لێــرە ئــێمە بەاڵم بگەیەنــین، بەجــێ ئەرکە ئەو بەیەکەوە بگــا، نەتــیجەیەک بە یەکگــرتنەوە ئەو ئەگەر خۆیــدا ئیــدامەی لە
 باوەڕمـان بۆخۆمـان پـڕۆژانەی ئەو جێبەجێکردنی لەسەر بەردەوامتر، و جیددیتر کاری بە دەکەین، ئەرکدار پتر خۆمان بەدوا
 النــیکەم ئــێمە گــۆڕێ،  هــاتبۆه خۆمــدا پەیــامەکەی لە کە دێمــوکراتەی حیزبــی ئەو بکەیــنە دێمــوکرات حیزبــی دەبــێ و پێــیە

ــان ــاری بۆخۆم ــدەکەین ک ــوادارم. پێ ــۆمەاڵنی هی ــدامانی واڵت، لەنێوخــۆی خەڵــک ک ــی ئەن ــوکرات حیزب ــر گشــتی، بە دێم  زۆرت
 شـتێکی لێـرە دەمەوێ تەنیـا. ئـێمە سەرشـانی دەکەوێـتە ئەوە زۆری قورساییەکی یەعنی بکەن، کار مەیداندا لەو مەوبەدوالە

 تەئکیـد دیـکە جـارێکی دەمەوێ دەقـیقەن دەکەم ناڕوونـانە سـێناریۆ ئەو باسـی کاتێـک ئەوەیە ئەویـش بکەم پـێ ئامـاژە دیکە
 داهــاتووی پەنــجەرەی لە بــووە ئەوە هەمیشــە دێموکراتەکــان کێشــەی چارەســەریی لەســەر بۆچــوونی ئــێمە الیەنــی بــکەمەوە،
 دێمــوکرات حیزبــی و یەک بکەیــنەوە دێمــوکرات حیزبــی بچــین ئەوە بەرەو ئــێمە سیاســی پێداویســتیی و کوردســتان ڕۆژهەاڵتــی
 دەیانهێنـا رانەبـرادە ئەو حەلـلەی ئەو دەمـانگوت هەمیشـەش و بکـا ئـازاد بـۆ ئێنێرژییەمـان ئەو ئەوەی بۆ سەرێک بکەوێتەوە

 مـن الیە، ئەو بێـتەوە ئەوال یـان پـدەرە، حیزبـی الیە ئەو و مادەرە حیزبی الیە ئەو و الیە ئەو نێو بێتەوە الیە ئەو گۆڕێ،
 هەموومـان کاتێـک کە دێمـوکرات قەاڵی بێـنەوە و کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی الی بێـنەوە ئەوان چ. حەللەم ئەو موخالیفی

 کیشـە یەکەمـدا ڕۆژی لە حەلـلە ئەو هەر ئەوەیە مانـای بە ئەوە. ئەوان الی بچێـتەوە ئـێمە الیەنـی چ کـردووە، کارمـان لێرە
ـــا چارەســـەر موشـــکیلەیەک هـــیچ ئەوە. خـــوڵقینەرە ـــر ئەوەیە حەل باشـــترین. ناک ـــووڵ هەن جـــۆرەی بەو یەکت ـــن قب  و بکەی
 هەمـوو ببینـنەوە، تێـدا خـۆی الیەک مـووهە بـن، بەشـدار تێیـدا الیەک هەمـوو بکەیـن، قبووڵ هەیە جۆرەی بەو ئینسانەکان
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 ئەوە تەزمینـی ئەوەیە بـن، ئاسـوودە واحیددا حیزبی لە الیەک هەموو بکەن، تەشکیالتی سیاسی ئەمنییەتی ئیحساسی الیەک
 .نەبێ زۆرتر زیانی و زەرەر بۆوە، ئاوا کێشەی تووشی ئەگەر داهاتوودا لە دێموکرات حیزبی دەکا

 
 حەفتاســاڵەی بەرەو کە کــرد، باســت جەنابــت قســانەی بەو ســەرنجدان بە پرســیار دوایــین وەک خالیــد کــاک :کوردکانێێاڵ
 سـالمدا پرۆسـەیەکی لە نەیـانتوانی نەبـوونەوە، نزیـک لێـک دێمـوکراتە دوو ئەم ئەگەر دەچـین، دێموکرات حیزبی دامەزرانی

 پەیامـت حیـزبە ئەو سـکرتێری وەک تجەناب و دەنێ هەنگاو داهاتوو بەرەو چۆن کوردستان دێموکراتی حیزبی بگرنەوە، یەک
 چیە؟ حیزبە ئەو ئەندامانی بە ڕوو
 

 لە. نێوخــۆییە یەکیکیـان لەسـەرە؛ ئەرکمـان مەیدانــدا دوو لە دێمـوکرات حیزبـی ئەنـدامانی مــن بـاوەڕی بە :خالیێد عەزیێزی
 نێـو کێشەکانی هەبێ، انشەهامەتم بڕۆینەوە، خۆماندا ئەخیری ساڵەی پەنجا مێژووی بە ئەگەر خۆماندا نێوخۆیی دانیشتنی
ــان دان، حەیــات حــاڵی لە بەخۆشــییەوە بــوون، کێشــەکاندا لە لەوانەی زۆرێــک هەیە، مێــژووەکەی دێمــوکرات، حیزبــی  لە ی

 کە بگــرە قاســملوو دوکتــۆر شــەهید دەورانــی تــا تــۆفیقەوە ئەحــمەد کــاک ڕێــزدار دەورانــی لە کــراوە، موســتەنەد کتێبەکانــدا
 سـادقی دوکتـۆر کـاک دەورانـی تـا هەبـووە درێـژەی هەر دوایەش و نـیە شـاراوەش و هەبوون مسەردە ئەو کێشەکانی دەورانێک

ــی لە شــەرەفکەندی، ــی دەوران ــدووی ڕێبەران ــی وو د هەر زین ــوکرات، بەش ــی چ دێم ــگێڕ ڕێبەرایەت ــکە، ئەوی چ و شۆڕش ــی دی  ئ
 ئامـاژەی لەوێ هەبـێ شـەهامەتمان ینێوخـۆی بەشـێوەی بتـوانین دایـن، حەیـات حاڵی لە المان وو د هەر کە ئێستاش دەورانی

 کێشـەکانی لەگەڵ تەعـامول لە بـووە ئیشـتیباهاتمان و هەڵە مەواریـدانەدا لەو زینـدوو و شـەهید رێبەرانی بڵێین. بدەین پێ
 هەاڵنەی ئەو و وەربگـرێ لـێ دەرسـی داهـاتوودا، لە دەکەین  حیزبایەتیه فێرە نەسڵەی ئەو بڵێین بۆیە ئەوە. خۆمان نێوخۆی
 . نەیکاتەوە ئەو ردوومە،ک ئەمن

 
 چ ئێــران ئیمپراتــۆرییەتی ئێــران، لە بکەیــنەوە دیــکە خوێنــدنەوەیەکی ئێــران، بــو ڕوو دەرەوە، بە ڕوو ئەوەیە دووەم ئەرکــی
 کـردووە، پێناسە چۆنمان بووە، چۆن ئیسالمی کۆماری حکوومەتی ئێران، سیاسیی سەحنەی نێو هاتۆتە کەنگێ مەزهەب بووە،
 جێگـای لە ئەوە نـیە ئەوان هـی بە کـارم بـووە، چ ئـێمە ئیشـتیباهاتی و هەڵە کـردووە، حکوومەتە ئەو ڵلەگە شەڕمان چۆن
 ئــێمە میتــۆدانەی ئەو کــردووە، تەعــامول چۆنمــان ســاڵەدا شــەش و ســی لەو و دەکەیــن موبــارزە وان لەگەڵ ئەمە دایە، خــۆی
 مـادام. بکەیـن بەوانەدا پێـداچوونەوەیەکیش گـۆڕێ، بێنیـنە تـازە شتی لەکوێ تێوەردەین، دەستی لەکوێ  بووە، باش هەموو

 کـۆمەاڵنی بە ڕوو داهاتوویە بۆ بەرنامە یەکێکیان: گۆڕێ دێنێتە شت سێ دوو ئەوانە هەمووی کرد، بەوانەدا پێداچوونەوەمان
 نـدێککەهێ دێموکراتـدا حیزبـی لەنێوخـۆی سـازییە فەرهەنـگ و میکـانیزم دیتنەوەی دیکەش ئەوی ئێران، داهاتووی و خەڵک
 دێمـوکراتی حیزبی دام باوەڕە لەو من. بکەین حەللی خۆمان بۆ و گرتووە دێموکراتی حیزبی بەرۆکی ساڵە دەیان کێشانە لەو
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 کـوێ لە کـردووە؟ چمـان چـی؟ سـاڵ حەفتا دوای هەبێ شەهامەتمان ئێمە دەبێ. هەیە پێداچوونەوە بەو ئیحتیاجی کوردستان
 تێیـدا الیەک هەمـوو هەبـێ سازندەگی ڕووحی هەبێ، ڕووحە ئەو ئەگەر دڵنیام ەین؟بک چ دەبێ لەمەوبەدوا هێناوە؟ کەمیمان
 کـۆمەاڵنی بـۆ و دێمـوکرات حیزبـی داهـاتووی بـۆ بکەیـن دروسـت بـاش هیـوایەکی بەیەکەوە دەتـوانین دڵنیـام بکەن، بەشداری
 .کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە خەڵک

 
 خالید کاک سپاس زۆر :کوردکاناڵ

 
 جەنابیشت بۆ پاسس زۆر :خالید عەزیزی

 
  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٥٣  ژماره  له

 
 ٢١١٥ی ئەپریلی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 

 
 

تی نییه و دەبێ تی پێشوازیکردن له دوو دێموکرا رفیه اڵتی کوردستان زه رۆژهه: کاوە ئاهەنگەری
 یەکبگرینەوە

 
و  کان هییـرانێئ  هییـند وهێپ یرپرس و به ردراێبژڵ هه یند ناوه تهیکوم یندامەک ئ حدک وه ەیپازد ی نگرهۆله ک یرەنگەئاه ەکاو
ــهێنو ــ یر ن ــار ۆحــدک  ب ــ یکاروب ــه بروکســ یتێک هی ــا ل ــا ەل یلێئوروپ ــوار س ــردووداڕ ڵیچ ــتەئ ەل اب ــوو ۆس ــ ەو ل ەب ــا ۆن  ڵیس
 .ەحدک بوو یرەبێر یندامەئ داابردووشڕ
 
حـدکا  یستاێئ یندامەحدک و ئ ییرەبڕی یشووێپ یندامەئ یرەنگەئاه ەکاو ەڵگەکورد ل یژۆر ەک ەکەیەمانید ەوەخوار ەیمەئ
ــاوێهیکێپ ــ ەن ــ رەســەل یکردنەقســ ۆب ــرتنیە یپرس ــانەموکراتید ەیوەکگ ــاتوو ک ــ ییەاســیس ەنیەدوو ال وەئ یو داه  یتیەنۆو چ
 .و داهاتوودا ستاێئ ەل رانێئ یسالمیئ یمارۆک ەڵگەد وتەسوکەڵه
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نـاو  ەتیەهـاتوو یسـمڕە ەب ەکەیەو مـاو یحدک بـوو ییرەبێر یندامەئ ابردووداڕ ڵیسا 6 ەیماو ەل ،ەکاک کاو :رۆژی کورد
 یواڕە یئاســت داوا ەل ەک ەحــدک کــردوو یــیرەبێر ەیئاراســت تەخــنڕە کەڵێــمۆک ەوەتۆکــرد وتاڵبــ ەینــدنەیەاگڕ وەحــدکا، ل

 یپرســـ یەوا تێــپ،ەحـــدک گرتووت ەل ەیخنــانڕە وەب ،یەحـــدکا یال پینســەپر یەوا تێـــو پ ەبــوووەن وتووەرکەســ ەیکەلەگ
 ؟ێد ستەدەچت ل کداییەندەوەیپ وەل تۆخ کەو و واەڕد ێکو وەرەب کانەموکراتید ەیوەکگرتنیە
 

دوو  یداهـاتوو ۆتـ ،ەوەمـان سـتاێئ ەیوێمشـەب رەو ه ەوەکبگرنیە یانتوانەین کانەموکراتیهاتوو د رەگەئ مەاڵب :رۆژی کورد
 ەڵگەد رەوبەمەل ڵدوو سـا ەک کـداەیەمانید ەل شـترێپ ؟ینـیبەد نۆکوردسـتان چـ یتـەاڵژهۆر یو داهـاتوو ستاێئ ەل موکراتید
 ”ەمـوکراتید یزبـیدووح ین کوردسـتان خـاوه سـتاێو ئ اوازنیـج کێـل ۆیخەربەسـ یزبـیحدکاوحـدک دووح ێـیلەد ەکـراو نابتەج
 ؟ەوەیەکەد ریب وا رەه ستاشێئ
 

کوردستان  یتاڵ ژههۆو ر وه نهیبگر ک هی ێب ده ماڵ به نیاوازیج کێل یزبیدوو ح مهێئ هیمواێپ ستاشێئ ەڵێب :کاوە ئاهەنگەری
 ک هیـ رانـه نگه نده هیو ئا یئوسـوول یک هیـ وهێبـه شـ نیـ بـده ڵو هـه ێبـ ده هۆیـب. هیین یموکراتێله دوو د کردنیشوازێپ یت هیرف زه
 .وه نهیبگر
 

 ەوەکگـرتنیە یفیموخـال ەک یبـوو ەسانەک وەل کێکیە یحدک بوو ییرەبێر یندامەئ ۆت ێکات ێکرەد ەوەباس ل :رۆژی کورد
 ؟ەاستڕ ەمەئ ایئا ؟یبوو
 

وکات  ئـه یک ر وه هه ماڵ وه به کرده واڵب انی ناراسته ۆنگ م ده بوونم به حدکا، ئه ست وهی په یوه به دوا داخه به :کاوە ئاهەنگەری
 وه کگرتنـه هی یفیموخـال شهیم م که من هه که ده ران نهێخو یرز عه ستاشێوتوومه ئ یبه راشکاو انمداێیو هاور یر بهێر وێله نو 

مـن وتوومـه و . رێسـکرت گـرێج تـهێبب ێو کـ رێسـکرت تـهێبب ێبـووم، واتـه کـ تاڵ سـته ده یکـی که یشکردن دابه یساس ر ئه له سه
بـه  دا،یالتیشـک و ته یاسـیس یت لـه گوتـار حـده ن وه و خـاوه کگرتوو هی یموکراتێد یکێزبیح ی هو نانهێکهێپ ێب که ده وه مهێلی ده
 یپرسـ ڵ گـه عاموول له تـه یتێنۆلـه چـ مـهێئ ۆما بـ بنـه تـهێس، بب که سـارهیفالنـه و ف ۆقام بـ و مـه سـتۆپ یرچاوگرتن بـه له ێب
 یبـازێر یکان هییگشـت هێڵـه ید نه سـه نیبـوو مـهێئ وه، تـه نهیلـه حـدکا جـودا بوو مـهێئ"وتوومه که  یبه راشکاو. دا وه کگرتنه هی
. دا کڵــ باتمان بــه خــه خــه ی وه نکردنــه ژهێووه و ن بوونــه ێو نــو یچاکســاز ینــڵێ واده و بــه نیبــوو مــهێئ. وه وکــردهاڵب مان  مــهێئ

 یوجار باسـ جـا ئـه ن،ینێلم بسه مان که کهڵ به خه تر یک هیت هیزبایو ح یر به وهێر به یلێدۆم یعا دهیئ ێب ده نی مهێوه ئ وابوو ئه که
زار جـار  کـه هـه مڵـێ ده یبـه راشـکاو سـانید داییـتاۆلـه ک. ننێـم مـن بـوون و ده یکان قسـه یقـ مانه ده ئه. "نی بکه وه کگرتنه هی
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سـازش لـه  دایراسـت کـه لـه ک هی وه  کگرتنه هیبه ناو  یر بهێس رێت ناتوانم بچمه ژ قه ماڵ به میئوسوول یک هی وه کگرتنه هی ڵ گه له
 .هیما من گرنگ و بنه ۆب موکراتێد یداهاتوو. هین اتریز کێس ند که چه ۆب یر کورس سه
 

حـدکا،  یکـانەزیر ەب یبـوو سـتەوەیو پ ەنـاوێحـدک ه ەوازت ل ەک تۆخـ ەیکەانـدراوەیراگ ەیوەوکـردناڵب یدوا :رۆژی کورد
حــدک  یشــانۆکێو ت بــاتەخ ەب تیــزێرێب ۆتــ نێلــەو د انداشــین ۆتــ رەرانــبەب انەیــوەحــدک دژکرد ینــدامانەئ ەل رۆز یشــتکەب

 ؟ییەچ نابتەج یمەاڵو ؟ەکردوو
 

منه و بـه  یاسیس یژووێباسم کرد، حدک م یک و وه ێکردب میزێرێکه ب مین دا هڕ و باوه له ک هی وهێش چیبه ه :کاوە ئاهەنگەری
 ۆبـ. کـردنێپ یزێـرێب تـهێناب کێسـان که انی کێس که ڵ گه له میاسیس یکۆناک ماڵ به م،ۆخ یرابردوو وانمهڕ وه ده ته و حورمه زێر

 .کرد یزێرێب ێروونه که ک شیکێس موو که هه
 

 یدوانێـل نینـدەج ێوەل وەرێـل ،یسـالمیئ یمـارۆک ەڵگەد گۆالید رەسەل ەداگرێحدک پ یتیەراەبێر ستاداێئ ەل :رۆژی کورد
 ەکـورد ل یپرسـ یەوا تێـحـدکا پ یسـتاێئ ینـدامەو ئ ەبزیـح وەئ یرەبێر یشووێپ یکێندامەئ کەو ،ەبوو ێل ێگو امانیاجیج
 ؟ێبەد رەسەچار یسالمیئ یمارۆک ەڵگەد گۆالید ەب رانێئ
 

 ینـد وه رژه به -بگـره لـه مـن باشـتر -هـانیم ج ئـه یاسیس یکێمیموو رژ ک هه وه رانێئ یسالمیئ یمارۆک یمیرژ :کاوە ئاهەنگەری
وه  مـوزاکره یگـاێکـورد لـه ر یپرسـ یل بـه حـه یستیوێر پ گه وابوو ئه که ه،یاد یو له چ ێو له کو هیچ ێزان و ده ێناس ده ۆیخ
 ڵ گــه حــدک له یکــان ژهێلــه وتوو ێو کــه رده ده شیکان دوانــهێلــه ل یکــ هــا وه ر وه هــه. کــرد ده ی م کــاره بــوو کــه ئــه ژێم لــه ه،یــبا
ردا هـاتووه،  بـه سـه یویـو ن ڵلـه دوو سـا ترایـکـه ز سـتاێو کـات و نـه تـا ئ نه ئـه میرژ ین هیال ،یسالمیئ یمارۆک یران نهێنو
 ک هیـ ژهۆهـا پـر وه ێکـات نـاتوان چیهـ شیسـالمیئ یمـارۆکمـن  ڕی کـورد و بـه بـاوه یپرس یل ت به حه باره بووه سه نه ێپ یچیه

م  ئـه یاڕجـیو ئ هیـ هه وه هی یکسان هیو  یر رابه به ،یموکراسێد ،یبه ئازاد یزات یند وهی کورد په یبکات، چوونکه پرس یل مه عه
 ۆیخـ یمان نـه ی نوسـخه یسـالمیئ یمـارۆکـات ک چیهـ هۆیـر ب هـه. هی یسـالمیئ یمـارۆک یمان نـه یبه مانا ش، انهییت هڕ بنه  هڵس ئه
 .ناکات مزایئ
 

 یدانێـپەژێدر ۆبـ تەنیەال وەئ ەک ەباشـتر بـوو یسـالمیئ یمـارۆک ەب رەرانـبەحـدکا ب یتەاسیس یەوا تێپ یچۆب :رۆژی کورد
 ؟ەبژاردووەڵه تۆخ یاسیس یباتەخ
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 ییر بـهێر یتـوافق ێبـه بـ ه،یئاشـکرا سـتاێئ ی وه ئـه ماڵ و رابـردوو، بـه کان هییـکار ورده وێـبچمـه ن ێو نامـه :کاوە ئێاهەنگەری
 شـتاێحـدکا ه ماڵ کات، بـه ده  شه کان بانگه سنکراوه له په ایو ج کهید یکێچوونۆب و ت اسهیس زبهیو ح ئه یم که هی یس حدک، که

 یمــارۆک یبــه دژ یت هیــوا ته نه یبات نــد بــوون بــه خــه پابه شیمنــ ۆو بــ ناوهێه نــه یســالمیئ یمــارۆک یمــیرژ یرووخــان لــه یواز
 .گرنگه الرداۆکێو س موکراتێد یکێزبیله ح یسالمیئ
 

 ٢١١٦ی جوونی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
 

 و میوانی تێدا نەبێ و خانەخوێ هەموو الیەک وەک یەک خاوەندارەتیی حیزبی ئایەندە بکەن
 

 
 

 جەعفەر شەریعەتی: دیمانە

 
 هەواڵەکـانی مانشـێتی دا دێمـوکرات حیزبێکـی چوارچێـوەی لە حـدکا و حـدک یەکگـرتنەوەی باسی رابردوودا حەوتووی چەند لە

 مـژارە، بەم پەیوەسـت بـابەتی چەنـد سـەر خستنە تیشک بۆ کردوە، تەرخان یخۆ بۆ کوردستانی رۆژهەاڵتی بە پەیوەندیدار
ــدامی بەگــزادە، ســەعید دا دیمــانەیەک لە ــۆمیتەی ئەن ــی دەرەوەی کــۆمیتەی بەرپرســی جێگــری و ناوەنــدی ک ــوکراتی حیزب  دێم

 . روو دەخاتە حیزبەکەی روانگەی کوردستان
 

 ئێرانــدا کوردســتانی دێمــۆکراتی حیزبــی ئەنــدامانی و  کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــی ئەنــدامانی لەنــاو :جەعێێفەر شێێەریعەتی
 لە دێموکراتەکـان یەکگـرتنەوەی پرسـی ئـارادایە، لە یەکتـر دەگەڵ التان هەردووک یەکگرتنەوەی بە سەبارەت گەرم باسێکی

 دایە؟ قۆناخێک چ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://rojhelattimes.net/arshivpesho/index.php/dimane?start=5&psig=AOvVaw3XC-mqzhjg1nZDjDo7-3Bp&ust=1602801977937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCQ8OWUtewCFQAAAAAdAAAAABAD
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 بــۆ حیـزبە هەردووک ئەنـدامانی بەخەمبـوونی و بــوون بەهەسـت نیشـانەی باشـەو زۆر باســە ئەم گەرمبـوونی :ەگێزادەب دیعەسێ
 قەت باسـەی ئەم حیزبە، ئەم بەگشتی و حدک ئەندامانی بۆ دەگەرێتەوە ئەوەندەی. یەکگرتوو دێمۆکراتی هاوبەشی ئایەندەی

 کەم یـان وەاڵمـی بێ و کۆسپ هەموو سەرەرای هەوڵەکان و رابگرێ بەگەرمی باسەکە کە بووە ئەمە هەوڵی هەمیشە نەکردوەو کز
 بەدەنـگەوە بەگەرمـی ئـاوا حـدکاش هاورێیـانی کە ئێسـتا. رابگـرێ چـاالک و زینـدووی بە بەرانبەر، الیەنی هاتنی بەدەنگەوە
 نیـیەو کـافی ئەوەنـدە ئێستاش بەاڵم. کرابان رژدتر هەوڵەکان روویداباو پێشتر زۆر دەبوو کە مەبەستەیە ئەو راست هاتوون

 باسـانەو ئەم نێـو بێنـنە بەرپرسـانیان پەردە بـێ راشـکاوانەو زۆر انـداکۆبوونەوەک لە بەتـایبەت دەبێ ال هەردووک ئەندامانی
 پــێ دێمــۆکراتی حیزبــی کە بەجۆرێــک ال هەردووک تێكەڵبــوونەوەی چــۆنیەتیی و مەبەســت دەبــێ. لێــبکەن چارەســەرییان داوای
 ئــاراوەو بێــتە ەبــێن تێــدا میــوانی و خــانەخوێ و بــکەن ئایەنــدە حیزبــی خاوەنــدارەتیی یەک وەک الیەک هەمــوو و ببــێ بەهیــز

 کوردسـتان دێمـۆکراتی حیزبـی ژیـانی کە بەشە ئەم نەداوەتە سەرنجی مستەفا کاک سەیرە پێم. بکرێ نیشان دەست رێگاکانی
ــاتر بەگشــتی ــووە بــرا مــاڵی لە زی ــاوەدان خــۆی مــاڵی هەوڵبــدا حیــزبە ئەم بەشــێکی ئەگەر! خــۆی مــاڵی هەتــا ب  کــاتەوە ئ

  کوێیە؟ لە خەراپیەکەی
 

.! کـوێن لە بڵـێم هەتـا چـوار، ئەمەیـان یەکەمەو قۆنـاخی ئەمە کە نەکردوە پرۆسەکەمان بەندی قۆناخ جۆرە بەو المان هیچ
 کەمەو نــاڵیم. هێنــاوە شــفاهیان باســێکی ئەوانــیش کــردوەو هاورێیــانە ئەو پێشکەشــی تەرحیکمــان ئــێمە ئێســتا هەتــا بەاڵم
 تێکەڵبـوونەوەی ئەزمـوونی بە بەهێـزو کردنەوەیەکـی تـێکەڵ بـۆ بەاڵم بکـرێ، دروست لەسەر باسەکانی بناخەو ببێتە ناکرێ

 . کەمە زۆر دەبینن، موهەندیسیە ئەم ناکارایی خۆمان چاوی بە ئێستاش المان هەردووک کە ١١ کۆنگرەی لە پێشوو سەقەتی
 

 شکسـتان اد هەڵوێسـتەکانتان لە ئێـوە کە دەڵـێ" تیشـک" لەگەڵ دا وتـووێژی دوایـین لە هیجـری مسـتەفا :جەعفەر شێەریعەتی
 خەبـات بـۆ ئێسـتا بەاڵم تێـدایە، بەش چوار بۆ کوردستانی دابەشکراویی نیشانەی حیزبەکەتان ئارمی دا حاڵێک لە خواردووە

 چییە؟ ناوبراو بۆچوونەی ئەو بۆ وەاڵمتان گەراونەتەوە، کوردستان رۆژهەاڵتی لە
 
 باسـی هەم دەکـاو یەکگـرتنەوە باسـی هەم ندەداسـەروبە لەو هاوکـات راسـت مسـتەفا کـاک بەریـز کە ئەوەی :ەگزادەب دیعەس

ــێمە شکســتی ــای زۆر خــۆی هەڵوێســتەکانماندا، دە ئ ــەو جێگ ــدەگرێ، قســە باس ــێمە ئەوەی بەاڵم هەڵ ــتێکماندا لە ئ  هەلوێس
 یەکپـارچەیە، کوردسـتان و مـیللەت یەک کـورد کە بـووە ئەوە لەسـەر بروامـان ئێمە. نیم بەریزیان دەگەڵ من هێنابێ شکستمان

 بەاڵم دەبـێ، مەربـووت یەکتـر بە هەمویان چارەنووسی کە ئەوەی دەگەڵ دابەشکراوەو واڵتە ئەم کە گوتوومانە هەمیشە بەاڵم
 خۆمــان مــاڵی کە بــێ ئەوە خۆمــان هەوڵــی هەمــوو دەبــێ. یەکتــر لە جیــاوازن پــارچە چــوار هەر لە باســەکان جێگــای چــارەو
  تا هەڵوێستەکانی دەگەڵ دژایەتییەکی هیچ ئەوەش. کیمانچاال و خەبات ئەسڵیی شوێنی بچینەوە بکەینەوەو ئاوەدان



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

265 
 

 . دایە بۆچوونەمان ئەم بەهێزکردنی چوارچێوەی لە راست بەڵکوو نیەو ئێمە بوونی نەتەوەیی دەگەڵ یان ئێستامان،
 

  لە یخۆ چاالکیی کارو کامەش هەر دەبێ چارەنووسین، هاودەردو و پشتیوان هەموو کە ئەوەی دەگەڵ :جەعفەر شەریعەتی
 زیـاتر بەگشـتی کوردسـتان دێمـۆکراتی حیزبـی ژیـانی کە بەشـە ئەم نەداوەتە سەرنجی بەرێزیان سەیرە پێم. بێ خۆی شوێنی

 !کوێیە؟ لە خەراپیەکەی کاتەوە ئاوەدان خۆی ماڵی هەوڵبدا حیزبە ئەم بەشێکی ئەگەر! خۆی ماڵی هەتا بووە برا ماڵی لە
 
 دوور نیـیەو خـۆی تێکۆشـانی و ژیـان شـوێنی لە کە ئەوەیە دێمـۆکرات حیزبـی شکالتیمو کێشەو زۆری بەشیکی :ەگزادەب دیعەس
 بە کە نەبـووە سـەرقاڵ خـۆیەوە واڵتـی کۆمەالیەتییەکـانی و سیاسـی کێشـە بە ئەوەندە. دەکا خەبات خۆی سروشتی جێگای لە

 سـەرچاوەی لەوەرا هەر یەکتـریش دەگەڵ نەحـاوانەوە زۆری بەشـی گرفتارە، خۆیە ئۆرگانەکانی نەحاوانەوەی و چووک کێشەی
 کە بـێ ئەوە خۆمـان هەوڵـی هەمـوو دەبێ بووینەوە تێکەڵیش کە ئەوەی پاش بەڵکوو ئێستا، نەک پێمانوایە ئێمەش. گرتوە
 دەگەڵ دژایەتییەکـــی هـــیچ ئەوەش. چاالکیمـــان و خەبـــات ئەســـڵیی شـــوێنی بچیـــنەوە بکەیـــنەوەو ئـــاوەدان خۆمـــان مـــاڵی

 ئەم بەهێزکردنــی چوارچێــوەی لە راســت بەڵکــوو نــیەو ئــێمە بــوونی نەتەوەی دەگەڵ یــان ئێســتامان، تــا هەڵوێســتەکانی
 .دایە بۆچوونەمان

 
 ئۆرگانەکـانی سـەرجەم لە یەکگرتـوو دێمـوکراتی دارشـتنەوەی باسـی ئێـوەدا حیزبەکەی ئەندامانی لەناو :جەعفەر شەریعەتی

 باسـانە ئەو داهـاتوو، بـۆ خەباتتـان شێوەی دارشتنەوەی ەتتەنان و ئارم حیزب، ناوی راگەیاندن، وێنە، بۆ دەکرێ، دا حیزب
 حدکا؟ لەگەڵ ئێستا تا کۆبوونەوەکانتان تەوەری لە بەشێک بوونەتە

 
 لە ئـێمە بەاڵم هێنـاوە، شفاهیان تەرحێکی هاورێیان کە گوتم پێشتر بۆیەش هەر. کەم زۆر بووێ، راستیت :ەگزادەب دیعەس

 هەمــوو نــاتوانێ بەتەنــێ الیەک تەرحــی بەاڵم. دراوە ئەوان تەحــویلی بەشێکیشــی هەیەو خۆمــان تەرحــی خۆمــانەوە روانــگەی
 دێمـۆکرات حیزبـی ال دووک هەر تەرحـی لەسـەر و بـکەن بـاس خۆیـان نەزەری بەوردی ئەوانـیش دەبـێ. بکاتەوە کوێرەکان گرێ

 تەحەمــولی یەکتــرو دەگەڵ تەعــامول چۆنیەتیــت گــرینگە، زۆر داهــاتوودا لە حیــزب ئیــدارەی چــۆنیەتیی بەڵــی. دارێــژرێتەوە
 کێشــەی بەســەرهەڵدانەوەی پــێش کە جۆرێــک بە حیــزب ئیــدارەی شــێوەی گرینگتــر لەهەمــوان و، نــاوخۆیی دێمۆکراســی یەکتــرو
 کە گشـتی وشـەی هینـدێک بە دەنـا بکـرێ، لەسـەر سـاخبوونەوەیان و بـن تەوافـوقی دەبێ ئەوانە. گرینگە زۆر بگرێ نێوخۆیی
 کـردوەو هاورێیـانە ئەو پێشکەشـی تەرحیکمان ئێمە. دیکە هیچی کردنەوەیە خۆ لەکۆڵ باسەکە کێشەو هەر دەبینەوە، تێکەڵ

 تـێکەڵ بـۆ بەاڵم بکـرێ، دروسـت لەسـەر باسـەکانی بنـاخەو ببێـتە نـاکرێ کەمەو نـاڵیم. هێنـاوە شـفاهیان باسێکی ئەوانیش
  چاوی بە ئێستاش المان هەردووک کە ١١ کۆنگرەی لە پێشوو سەقەتی تێکەڵبوونەوەی ئەزموونی بە بەهێزو کردنەوەیەکی
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 .کەمە زۆر دەبینن، موهەندیسیە ئەم ناکارایی خۆمان
 

  دەبێ. دەکا تێکەڵبوونەوە باسی کە نییە جاریش ئەوەڵ دەبێ، لێکترازان تووشی کە نییە یەکەمی جاری ئەوە حیزبە ئەو
 ئەگەر. دەبـێ لەتبـوون کێشـەو تووشـی بۆیەش دانیوخۆیی دێمۆکراسی ئیدارەو لە هەیە کەمایسی حیزبە ئەو کە بکەین قبووڵ

ــانهەوێ ــێکەڵ بم ــنەوەو ت ــۆ بی ــا ئەوەی ب ــنەوە، لێکجی ــێ ئەوەش نەبی ــوول دەب ــن قب ــانی کە بکەی  پێشــوومان تــێکەڵ بوونەوەک
 حیزبـی کردنـی بەهیـز بـۆ و بـاش نییەتی بە پێشوو تێکەڵبوونەوەی ئەو کە بێ قبووڵمان دەبێ. بوون ناسەرکەوتوو و سەقەت
 شـتێک ئەوەش. نەکوژێنـدرایەوە ئـاگرەکە و، بەهیزداکران زۆر پۆلووی بەسەر خۆلەمێشێک تەنیا و نەکرا موهەندیسی اتدێمۆکر
ــاری هیچیشــمان پێمــوانیە و دەزانــین ئەوە بــاش ئــێمەش هەم حــدكاو الیەنــی هەم نەگەیشــتبین، تێی هیچمــان کە نیــیە  خوازی

 هەموومـان کە نیـیەتە بەو و گەوری دڵ زۆر المـان هەردووک دەبـێ شبـۆیە. ببین فەشل ئاوا تەجرەبەیەکی کردنەوەی دووپات
ــاوەن ــاڵ، خ ــاحەبی هەموومــان م ــەرکەوتنەکانی و هەڵە س ــی بە و رابــردوین س ــز نییەت ــزب کردنــی بەهی ــبەری و حی  کردنــی رێ

. بکــرێ انەوەســتای و وردی بە زۆر دەبــێ ئەوەش. بچــین حێــزبە ئەم کــردنەوەی تــێکەڵ بەرەو رۆژهەاڵت، لە کــورد جــوالنەوەی
 .بن تەواوفوقی ئیدارەکان هەموو دەبێ

 
 بەسـەردا گۆڕانی چەندە دەزانن، حدکای لەگەڵ لێکترازانتان سەرەکیی سەرچاوەی بە کە کولتوورەی ئەو :جەعفەر شەریعەتی

 دەبا؟ یەکگرتنەوەتان بەرەو کە دۆخە ئەو گەیشتوونەتە ئێستا کە هاتووە
 
 ئەوەی داهەن، ال دووک هەر رێـبەری دە تازەش خوێنی بەاڵم پێشوون، ئەوانی هەر زۆری بەشێکی خەڵکەکە :ەگزادەب دیعەس
 هەلـومەرج و شـەرایەت بەاڵم. بـدرێتەوە وەاڵم ئـاوا زەحـمەتە نـا، یـان هـاتوە بەسەردا ئاڵوگۆری لێکترازانەکان کولتووری کە
 لە زیـاترە واڵت نـاوخۆی لە خەبـات نـیکرد چرتـر پێویسـتی جـاران، لە زیاترە زۆر بەهێز حیزبێکی زەروورەتی. گۆراوە زۆر

 زۆر دەبـێ بـکەن، بـۆ حیسابمان خۆمان بەشی و بینن بمان و هەبین ناوچەکەدا و ئێران موعادالتی لە بتوانین ئەوەی بۆ. جاران
 ەب بگـا چ بکەیـن، ئێـران کوردی قسەی نین بەهێز زۆر دووکمان هەر بە بڵێم بەراشکاوی زۆر. ئێستا لە بین تواناتر و بەهێز

 چــۆنیەتیی و مەبەســت دەبــێ. هەبــێ نەعــامالوەکە کولتــوورە گــۆرانی لەســەر کاریگەریــان دەتــوانن راســتییانە ئەم. لەتێکمــان
 حیزبـی خاوەنـدارەتیی یەک وەک الیەک هەمـوو و ببێ بەهیز پێ دێمۆکراتی حیزبی کە بەجۆرێک ال هەردووک تێكەڵبوونەوەی

 . بکرێ نیشان دەست رێگاکانی ئاراوەو بێتە نەبێ تێدا میوانی و خانەخوێ و بکەن ئایەندە
 

 کێشـەکانی تـاووتوێی بـۆ زووانە بەم کە دەکـرێ دێموکرات دوو هەر سیاسیی دەفتەری کۆبوونەوەی باسی :جەعفەر شەریعەتی
 ئاراوە؟ دێتە رێککەوتنێکیش دانیشتنەدا لەو یان فەرمییە کۆبوونەوەی یەکەم کۆبوونەوەیە ئەم بدرێ، ئەنجام نێوانتان
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 ســکرتێر، بەریزانــی هەردووک حــزوری بە ال هەردووک سیاســی دەفــتەری زووانە بەم قەرارە راســتە، بەڵــێ :ەگێێزادەب دیعەسێێ
 هەتـا بەاڵم چییە، رەسمی کۆبوونەوەی یەکەم لە بەریزتان مەبەستی نازانم. گۆرێ بێینە باسانە ئەم راشکاوی بە کۆببنەوەو

 ئاسـتەدا لەو کۆبـوونەوەی بڵـێم دەکـرێ دیـارە دانیشتوون، یەکتر دەگەڵ میبەرەس المان هەردووک هەیئەتی جار چەند ئێستا
 .یەکەمجارە ئەوە بەڵێ

 
 هەمــوو کۆبــوونەوە یەک بە پێمـوانییە بەاڵم بکــاتەوە، کـوێران گــرێ زۆر بکـاو چارەســەر شـت زۆر کۆبــوونەوەیە ئەم هیـوادارم
ــتیك ــێ تەواو ش ــوونەوە ئەو. بب ــوانێ کۆب ــا دەت ــۆ رێگ ــانی ب ــتە کە ال ردووکهە هەیئەتەک ــری لە پێویس ــردنەوەو، فک  تێکەڵک

 .بکا خۆش حیزب، داهاتووی ئیدارەی تەوافوقی و ئۆرگانەکان و داهاتوو کۆنگرەی
 

 ٢١١٥ی جووالی ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
  

 کراتەکان تەنیا یەک ڕێگا هەیە ئەویش یەکگرتنەوەیەبۆ دێمو: بیژەن قارەمانی
  
 
 
 
 
 
 
 

باسی یەکگرتنەوەی دێمۆکراتەکان لەگەڵ ئەوەیدا کە پرسێکی هەسـتیارە، هاوکـات داخـوازیی زۆریـنەی خەڵکـی کوردسـتانە و 
هینـدێک تـاک وەک پرسێکی چارەنووس سازی نەتەوەیی دێتە نرخاندن، بەو حاڵەشەوە وەها شرۆڤە دەکـرێ لە بەرژوەنـدیی 

 .نیە تا ئەو پرۆسەیە بە ئەنجام بگەیەنن( لە ئاستی دەسەاڵت لە هەر دوو ال)د 
 

 پرسی یەکگرتنەوە بۆتە ئەمرێکی واقعی سیاسیی نەتەوەیی، ئەگەر ئیرادەیەکی تاک ڕەهەندیی پرش و باڵو، هۆکارەکانی 
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شیدەکاتەوە و پێداگری لەسەر دەکا، هەوڵـدان بـۆ  ئەو لێکدابڕانە بێ، الیەنێکی دیکەی نیشتمانی، هۆکارەکانی پێکەوەبوون
یەکگــرتنەوەو نەوەی دێمۆکراتەکــانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــارێکی گونجــاوە و هــیچ بەرگرێکــی تەکنیکــی و تەشــکیالتی بە 

 .هۆکاری ئەو جیاییە نازاندرێ
 

دەخـاتە ڕوو و چەنـد پرسـیارێکی  "بیـژەن قارەمـانی"بۆ تیشکخستنە سەر ئەو باسە، ناوەندی ڕۆژی کورد ڕای چاالکی سیاسی 
 .گەاڵڵە کردووە کە بەڕێزیان واڵمیان داوەتەوە

 

 لە ڕوانگەی ئێوەوە یەکگرتنەوە دێموکراتەکان بۆ پێویستە؟: ڕۆژی کورد
 

کاتێک سەیری دابڕان و لێکترازانی ڕیزەکانی بزووتنەوەی کورد و حیزبەکان دەکەی، ئاسەواری وێـرانەیەک  :بیژەن قارەمانی
بــێ هەڵویســت بــی و بە دەســتی قەزاو و قەدەری  چــاوی خــۆت هەســت پێیــدەکەی، نــاتوانی لە ئاســتیدا بێــدەنگ و  لە پــێش

 .بسپێری و لەم هەموو کاردانەوە نەرێنیە خۆ ببوێری
 

وەک تاکیک ڕوانـگە و خوێنـدنەوەم بـۆ یەکگـرتنەوەی دێموکراتەکـان لە سـەر بنەمـا و پـێگەی مەعنەویـی حیـزب لە نـاوخۆ و 
حەوت دەیە خەبات و قوربانیدانی خەڵکی کوردستانە بۆ گەیشتن بە مافەکانیان کە ئەو حیزبە یەکەم ئـااڵهەڵگر ڕەسالەتی 

 .بووە لە خۆرهەاڵت
 

 هیچ ئینشعابێک تا ئێستا نەیتوانیوە خەزمەت بە چوونە پێشی ڕەورەوەی خەبات بکا، هەموو ئینشعابێک بۆتە هۆی 
ێنی قووڵتر و برینی ساڕێژ نەکراو لە جەستەی ماندوو و شـەاڵڵی خـوێنی سـەرجەم لێکدابڕان و دوورکەوتنەوەی زیاتر و کەل

ــزووتنەوەکە ــان لەســەر . ب ــاوان و خەتاک ــوو ت ــوونەوە یەک الیەنە بێــت و هەم ــیە کە ئینشــعاب و جوداب ــایە ن ئەوەش بەو مان
 !قم و تۆ ناحەقچوونە نیم کە من حەالیەک بە سەنەد و قەباڵە تاپۆ بکرێت، بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەو بۆ

 
لەو دۆخە نـاهەموارە دەدوێـت کە  ڕاسـت ١٣کـۆنگرەی خوێندنەوەی مەیدانی و هەمەجۆری من وەک خـۆم لە سـەر جیـابوونەوەی 

پێکهینەر و خۆڵقینەر و پـاڵ پێـوەنەری تـا لێکـدابڕان سـەرم پێکهـاتەی حیزبیکـی بە ڕەواڵەت یەکگرتـوو بـوو کـردی بە دوو 
 .و بە لەتکردنیداحیزب یان باشتر بڵێم لەتی کرد 

 
 لەسەر ئەۆ بنەمایە کە نەفسی ئینشعابەکە فکری و سیاسی نەبوو و کێشەی دەسەاڵتی تاک و سەرکردەکان بوو بەدەنەشیان 
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بە بـاوەڕی مـن . کردە دەسـتەچیلەی حیـزب و بـزوقتنەوە و تـا ئێسـتا ئـاگرەکەی پـێ خـۆش دەکەن لە جیـاتی خامۆشـی بـکەن
رین ئەرکە کە لەسەر شانی ئەو دوو بـاڵەی دێمـوکرات هەم ئەرکە هەم فەڕزە کە بەداخەوە یەکگرتنەوە زەروریترین و پێویست

 .ساڵ خۆی لێ دەبوێرن ١١پاش 
 

پێویستیی یەکگرتنەوە و یەکڕیزی بۆ ناوخۆی کوردستان گرینگە و شوێندانەر، دەبـێ لە درێژەدانـی خەبـات گەڕانەوەی شـکۆی 
 .دووبارە دێموکرات

 
مــی پرســیاری پێشــوو ئاماژەتــان بە پێوســت بــوونی ئەو یەکگــرتنەوە کــرد، هۆکارەکــانی یەک وەک لە وەاڵ: ڕۆژی کێێورد

 نەگرتنەوە چین؟
 

لە ڕاستیدا هەر دوو یەکن و تا ئێسـتا گۆڕانیـان بەسـەردا نەهـاتووە یـانی هۆکارگەلێـک کە بـوون بە هـۆی  :بیژەن قارەمانی
 .جارەیان ڕێگرە لە یەکگرتنەوەجیابوونەوە هەر هەمان شت لە قالب و قەوارەیەکی تازەدا ئەم

 
ونەوە بەکــاری دێنــنن لە دژی هەر ئەو هۆکــارانە کە زەمیــنە و بەســتێنی لەتکردنیــان خۆڵقانــد ئێســتا وەک ئــامرازی یەکنەبــو

پـێ نادروسـت و ناشـەرعیی، ئەوەش  "حـدک"خۆی پـێ فرشـتە و حەقـی مـوتڵەقە و الیەنەکەی تـری  "حدکا"، الیەنێک یەکتر
ــرێ ــراوەی  "حــدکا"کە ئەوان  لەوە ســەرچاوە دەگ ــان بە ب ــۆنگرەی خۆی ــن ١٣ک ــدەزان ــۆیرم ، ئەوەش ی ــوو شــت شــەلم ک انی هەم

بە ناوی زۆرینە و شەرعیەت، هەموو کارێکیان بە ڕەوا زانی و بە قازانجی خۆیـان بە دژی حیـزب و هاوڕێیانیـان، !!! نابوێرم
ش لە ڕەفتـاردا دروســتی و ڕەوای خـۆی نیشــان دەدا ئەوە لە کاتێکـدایە زورێـنە زامنــی مـاف و حقـوقی کەمیــنەیە و شـەرعیەتی

 .نەک بە پێچەوانە
 

دواتـر بە دەسـتی کردبایـانەوە نەک بـۆ  و ١٣کـۆنگرەی گرێ پووچکەی دەستی خۆیان لە ئیدارەی حیـزب دەکـرا حـدکای پـێش 
 .د دەکەنزاری بەرن کە بەداخەوە تـــا ئێســـتاش هەر بە ئـــاڵۆزی هێشـــتوویانەتەوە تـــا گرێیەکـــی دەکەنەوە دەی لـــێ زیـــا

هۆکارەکــان بە سیاســی نــازانم زیــاتر ڕیشــەی لە ڕابــردوو و ئیــدارەیەکی ســەقەتی ئەو حیــزبە دایە کە بەردەوام دوای چەنــد 
 .کۆنگرە دەتەقیێتەوە بەدەنە دەبێتە قوربانیی ڕێبەرایتیی حیزب

 
ای خۆیـدا دێنێـت، حیـزبە بازدان بە سەر مێژوو، بـۆ حیزبیـک کە لە نێـو خەڵکـی خـۆی نـیە، هەمـوو جارێـک کارەسـات بە دو

 دێموکراتەکان لە بەکارهێنانی ئەو دیاردە خراپە بە دژی خۆیان لەمێژە دەستێکی بااڵیان هەیە، هەموو جارێک بە قازان  و 
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 .زەرەری خۆیان و حزب بەکاری دێنن بێ ئەوەی بیر لە ئاکامەکانی بکەنەوە
 

نە، زەمینەیان بۆ دەرەخسـێت، ئەوەش وایکـردووە بەدەنە توانـا هەموو ئیشعابەکان لە ڕێگای کارتێکەریی نەرینی لەسەر بەدە
 .و میدانی پێدەدن بۆ لێکدابڕان بەاڵم بۆ یەکگرتنەوە نەقشی نیە و ناتوانێت، ئێستاء هەم حدکا هم حدک لەو قۆناغەدان

 
 ی حدکا پێویستە بەرانبەر ئەو پرسە چۆن هەڵوێست بنوێینی؟١٦بەڕی ئێوە کۆنگرەی : ڕۆژی کورد

 
ــان،  :ن قارەمێێانیبیێێژە ــوو کێشــە و دابڕانەک ــی هەم ــن، بەرهەم ــاس بکەی ــێ ئەو ڕاســتییەی وەک خــۆی ب ــۆ جــارێکیش ب ــا ب ب

وەرە تــا ئێســتاکە ئەوە لە بەر  هەوراز ٣و کۆنفراســی  ٢کــۆنگرەی دەرهاویشــتەی کۆنگرەکــانی حیــزبن، هەر لە ســەرەتاوە 
کەین ، هەمــووی ئەو ڕابــردوو و مێــژوو ناشــیرینە بە ڕاوەســتاوین چــاوەڕێی کــاری چــاک و خێریــان لێــدە ١٦دەرگــای کــۆنگرە 

ڕوخساری حیـزب و بـزوتنەوە لە ژووری کۆنگرەکـان دروسـت بـووە کە دوژمـن قـازانجی زۆری لێکـردووە و بەشـی کـورد و حیـزب 
 .دێموکرات، هەر دوو بەرەکی و ئاژاوەنانەوەی ناو ڕیزەکانی خۆی بووە

 
ەستیان ئـاوەاڵترە بـۆ گـۆڕین و جـێ گـۆڕکێی مورەکـان، چـون چەنـدین پۆسـتی جێگای مانۆڕدانی زۆرە و د ی حدکا١٦کۆنگرەی 

و هەستیاریان بەتاڵە، ئەوەش مودەعی خۆیان هەیە، لە هەمان کاتیشدا بە هـۆی پرۆسـەی ڕاسـان ڕەنـگە باسـەکانیان بە دو
 حـدک، ١٦لە کـۆنگرەی ی حدکا جیـاواز دەبـێ ١٦کۆنگرەی لێرە بەو ئەنجامە دەگەین کە . شێوە جێگای مشتوومڕیی زیاتر بن

نێوەرۆکدا، بەاڵم بە گۆڕان لە سیاسەت بە خۆ داهاتنەوە ئـاوڕ وە پشـت سـەردانیان خۆشـبین نـیم و  هەم لە فۆرم و هەم لە 
 .هەر لە ئێستاوە زەمینەی دیارە

 
، هەبـای بەرپرسـایەتی و مەسـئولیەتی بە ڕای من ئەگەر بەدەنەی حیـزب توانـایی هەبـا لە سـەر ڕێـبەری و ڕێـبەریش هەسـت

سـاڵیک  یـان١٦، کـۆنگرەی بەڕێز هیجری و دەفتەری سیاسـیی قـاتح و یەک دەنـگ بـان لە ڕاسـتای یەکڕیـزی و یەکگـرتنەوەدا
بە قەولــی بەڕێــز عیرفــان ڕەهنمــون ئەگەر ئیــرادە هەبــێ یەکگــرتنەوە کــاری دوو ))ســەرەتا یەکیانــدەگرتەوە . دەخســتوەدوا

 ١٣تووەوە دەچوونە هۆڵی کۆنگرەوە و مێژووی پشت سـەریان لە کـۆنگرەی پاشان بە حیزبێکی یەکدەست و یەکگر(( ساعەتانە
دەکردەوە و وەرزێکی نوێی حیزبایەتیان دەنووسیەوە و کاریان پێـدەکرد کە مـن وای نـابینم، چـوون هـیچ شـتێک الی وان  پاک

ابینم خــۆ لە قەرەی هــیچ هیــوایەک و ڕووناکــایەک نــ ش١٦کــۆنگرەی نەگــۆڕاوەو قائیــل بە گــۆڕان لە خۆشــیان نــین جــا بــۆیە 
 .یەکگرتنەوە بدن
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بیــرو ڕای گشــتی لەمێــژە الی حیزبەکــان و یەک لەوان حــدکا، بــاوی نەمــاوە و هەر بــۆ جــوانییە، بەدەنە هەر لە لەتکردنــدا 
سـەرکەوتنی کـۆنگرەی .... ادەور و ڕۆڵی دوو سەرەی هەیە، یەکگرتنەوە و نەگـرتنەوە کـاری ڕێـبەریە و لە سـەالحیەتی وانـد

 .بە بێ یەکگرتنەوە مەحاڵە و مومکین نییە حدکا ی١٦
 

هەر دوو الیەنــی دێمــوکرات لەو پــرش و باڵویــیەدا تاوانبــارن پێیتــان وایە کە یەک نەگــرنەوە چ ڕێگاکــارێکی : ڕۆژی کێێورد
 دیکە بۆ پێکەوە هەڵکردن هەیە؟

 
ۆزانی کـورد نەبـووە و ئێسـتاش پێم خۆشە ئەوە بڵێم ڕاشکاوانە کە ئەو لەت کردنە، ویسـتی خەڵـک و دڵسـ :بیژەن قارەمانی

هەر نـــیە، هەمـــوو هەوڵەکـــان بـــو پێشـــگرتن لە جیـــابوونەوە و ئینشـــعاب بـــێ ســـوود بـــوو و نەکەوتە بەر نەزەر و لـــوتفی 
دەسەاڵتدارانی بە ناو زۆرینە و کەمینە، لە ئەساسدا دەنـگە حیزبـی نـاڕازیەکە بـایکۆت و سـەرکووت کـرا و دەنگـی کـۆمەاڵنی 

 !!و حاشای لێکرا ئەوە پێش لەتبوونیبوو خەڵک هەر گوێ بیستی نە
 

ئێستاش هەر هەمان شت ئەو جارەیان دە ساڵە ئەوەی گۆیان لێ نەبێ دووبارە قسـەی خەڵـک و دڵسـۆزانە، ئامـاری ئەوانەی 
ن هێنـد زۆرە لە کــوتن لە سـەر داوای یەکگـرتنەوە دەرکـراون و تووشـی بـێ ڕێـزی و تیـرۆری کەسـایەتی و تـۆمەت لیـدان بـوو

 !نایە
 
یەکی دووهەم ەک خۆم یەکگرتنەوەم بۆ دێموکراتەکان پێی گۆنجاوترە، بەپێی مێژووی حدکا و جوغرافیای ڕۆژهەاڵت و ڕێگـاو

ئەگەر ئێستا یەکگرتنەوە ڕوونەدا، بەم جۆرە چوونەوە ناو واڵت و دەست بۆ چەک بـردن و دووپـات !. و سێهەمم پێ شك نایە
مەیـــدانیانیان نەبـــووە بە  وانی نـــیە، ئەوەش لەو دەســـاڵەدا نەکـــراوە وبـــوونەوەی مێژوویەکـــی تـــاڵی تـــر، دوور لە چـــاوەڕ

ئەوەندە هاوکـاری و پـێکەوە بـوونەش کە دەیبینـین بە حـوکمی دەسـەاڵتی باشـوور و خـۆ دەرخسـتن لە میـدیای ئەو  !خۆشیەوە
 .بەشەی کوردستانە و لە پیش چاوی خەڵک سیاسەتی پێدەکەن

 
ار یــا پیــن  کــۆمەڵە یەک نەگــرنەوە، هــیچ بەرە و هاوکــاریەک ئیمکــانی نیــیە و تــا ئەو دوو دێمــوکراتە و چــو: ڕۆژی کێێورد

 ؟!ناشبێت، باشە خۆ حدکا و کۆمەڵەی زحمەتکیشانی کوردستانی ئێران هاوپەیمانی ستراتیژین ئەدی کوا کار و هاوکاریان
 

ــاوەڕی مــن ئەوەنــدی لە پــرش و بــاڵوی تاوانبــارن، ســەد هێنــدە لە :بیێێژەن قارەمێێانی پــێکەوە نەبــوون و یەک  بەڵــێ بە ب
حیــزبە ســاغەکانی ســەرەتای شــۆڕش و حیــزبە لەتەکــانی .نەگــرتنەوە تاوانبــارترن ئەو دووانە بە یەکەوە تەواوکەری یەكــن 
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ئێستا، بۆ سەرکوت قبوول نەکردنی یەکتری و بیرنەکردنەوە لە بەرژەوەندیی خەڵـک و واڵت و داهـاتوو لە بەرابەر یەکـدا و 
ئەوەش .ڵەکانی ســەرەتای شــۆڕش بیــر دەکەنەوە و لە ڕەفتاریشــدا گۆڕانیــان بەســەردا نەهــاتووە کۆتــا نەهــاتن، هەروەک ســا

 .دیاردەیەکی جێگای مەترسییە، هەموو ئەگەریکی چاوەروانەکراوی تێیدا بەدی دەکرێ و هیچ باش نییە
 

بـۆ وێنەگـرتنە و نـاچیتە  چوونە سەر شایی و سەرەخۆشی و بەشداریی بۆنە و مەراسمی ئەو یان ئەم حیزب، ئەوەیـان عـورفە
 ....نخانەی سیاسەت و هاوکای کرد

 
... ەبــۆ دێموکراتەکــان هەر یەک ڕێگــا هەیە، ئەویــش یەکگــرتنەوەیەو ڕێگــای دووهەم و ســێهەم و ســەدمیش هەر یەکگــرتنەو

 .ئەوەیان ویستی خەڵکە نەک ئی حیزب
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------- 
 

یەکگرتنەوە دەبێتە هۆی ساز بوونی گوتارێکی ڕۆژهەاڵتی کە دەتوانێ دواجار خەباتی شاخ : باباخانی
 و شار لێک گرێ بدا

  
 
 
 
 
 
 
 

ی خەڵکـی کوردسـتانە و باسی یەکگرتنەوەی دێمۆکراتەکان لەگەڵ ئەوەیدا کە پرسێکی هەسـتیارە، هاوکـات داخـوازیی زۆریـنە
وەک پرسێکی چارەنووس سازی نەتەوەیی دێتە نرخاندن، بەو حاڵەشەوە وەها شرۆڤە دەکـرێ لە بەرژوەنـدیی هینـدێک تـاک 

 .نیە تا ئەو پرۆسەیە بە ئەنجام بگەیەنن( لە ئاستی دەسەاڵت لە هەر دوو ال)د 



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

273 
 

رادەیەکـی تـاک ڕەهەنـدیی پـرش و بـاڵو، هۆکارەکـانی پرسی یەکگرتنەوە بۆتە ئەمرێکی واقعی سیاسیی نەتەوەیی، ئەگەر ئی
ئەو لێکدابڕانە بێ، الیەنێکی دیکەی نیشتمانی، هۆکارەکانی پێکەوەبوون شیدەکاتەوە و پێداگری لەسەر دەکا، هەوڵـدان بـۆ 

بە یەکگــرتنەوەو نەوەی دێمۆکراتەکــانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــارێکی گونجــاوە و هــیچ بەرگرێکــی تەکنیکــی و تەشــکیالتی 
 .هۆکاری ئەو جیاییە نازاندرێ

 
دەخـاتە ڕوو و چەنـد ” ناسـر باباخـانی” بۆ تیشکخستنە سەر ئەو باسە، ناوەندی ڕۆژی کورد ڕای نووسەر و چـاالکی سیاسـی 

 .پرسیارێکی گەاڵڵە کردووە کە بەڕێزیان واڵمیان داوەتەوە
 

 یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان بۆ پێویستە؟: ڕۆژی کورد
 

بە بـاوەڕی مـن لەتبـوونی حیزبـی دێمـوکرات بە گشـتی هەم کۆمەڵگـا و هەم بژاردەکـانی بە تـایبەتی تووشـی  :ناسر باباخانی
هەروەک بۆخـۆت دەزانـی مـن هەرگیـز ئەنـدامی حیزبـی . شۆک کرد، کە تا ئێستاش ئەم شـۆکە و ئاسـەوارەکەی هەر بەردەوامە

نــاوخۆش بــووم دێمــوکراتم نەک وەک حیــزب، بەڵکــوو دێمــوکرات نەبــووم بەاڵم ڕەنــگە وەبــاڵم بــۆ بکێشــی کە ئەوکــات کە لە 
دا بێ بۆ بەرژەوەندی ئەم حیزبە درێغیم لە هـیچ چەشـنێ  گەورەتر لە حیزب و وەک ڕێباز سەیر کردووە و تا ئێستاشی لەگەڵ

 .کارێ نەکردووە
 

مـان "ی یەکی بەفرانبـارکەمپین"لەسەر بنەمای ئەم باوەڕە لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی خۆشەویستم نیزیک بە دوو ساڵ لەمەوبەر 
بۆیە بەر لەوەی واڵمی پرسیارەکەت بدەمەوە ئەگەر ئیزنم بدەی لە بەرەبەری ساڵوەگەڕی دامەزرانی ئەم کەمپیـنە . دامەزراند

بە کورتی هۆکاری دامەزرانـدنیت بـۆ بـاس بـکەم کە پەیوەنـدی ڕاسـتەوخۆی هەبـوو بە پرسـی یەکگـرتنەوەی دێموکراتەکـان و 
 :پرسیارەکەت لێکیان گرێ بدەمدواجار لەگەڵ واڵمی 

 
نـاوخۆی   یـی لـه ڕێكخراوه -شـنێ بۆشـایی فكـری  ر چه وه سـه ڕا گـه فرانبار ده كی بـه مپینی یـه  ی ساز بوونی كه دا بیرۆكه لە ڕاستی
ــا و هــه  م باشــوورە ســتم هــه به مه)  اڵت و تاراوگــه ڕۆژهــه ــی لە ڕۆژهەاڵ واتە بۆشــایی(. م ئورووپــا و ئەمریک دا  تیەکی بیرۆکەی

 .دا پراکتیزە کرێ هەبوو کە پێویست بوو پڕ کرێتەوە و پاشان لە قالبێکی ڕێکخراوەیی
 

 ...نكراو نـه ڕوان نـدێ جـار چاوه هه  بـین كـه رەوڕوو ده بـه  و پێشـهاتە  نـدێ دیـارده ڵ هه گه زۆر جاران له  هەر وەک دەزانن ئێمه
كیسـت   جێ و زۆرجـاران لـه كی خێـرا و بـه یه وه ی بۆ دژكرده یار كه و خۆ تهی  ت ناداتێ خۆ ڕێكخه وه تی ئه رفه ده  یه م خێرایی ئه
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  مـاڤی مـرۆڤن كـه  ندیدار بـه یوه ت په نانه نگییەکان و ته رهه تی، فه اڵیه سیاسی، كۆمه  م پێشهاته رجه سه  م ڕووداوانه ئه. چێ ده
مپین  كـه. ەکـی فکـری بـۆ مۆنیتـۆرینگی ڕووداوەکـان پێویسـتەهەر بۆیە بـوونی ڕێکخراوەی. ن ده دا ڕوو ده تاراوگه  ناوخۆ و له  له
ڵوێسـتی خـۆی نوانـد بە تـایبەتی بـۆ پرسـی یەکگـرتنەوەی مـاڵی گەورەی  رپرس هه ك ویژدانێكی ئاگا و بـه دا وه و ڕاستایه له

مپینی  یری كـه یـی سـه كخراوهمپینێکی ڕێ ك كـه ی وه وه رلـه م کە به بكـه  گـرینگەش  م خاڵـه بـه  ئاماژه  اڵم پێم خۆشه به.  دێموکرات
 . وه تام و بۆنێكی سیاسییه  به  وتێكی فكری بوو كرێ بڵێین زیاتر ڕه ین ده فرانبار بكه كی به یه
 

و   ت و سـێداره زینـدان و پـه  دا چـاالكیی سیاسـی واتـه اڵتی كۆمـاری ئیسـالمی سه ی ده ژێر سایه  كوتن ناكا له  وجێ به دیارە حه
نـد  رچه بێ، هه نـاوخۆ هـه  ناكرێ و ناشبێ زۆرمان چـاوەڕوانی لـه  ر بۆیه هه. كرێن توندی كۆنتڕۆل ده  هكانی تریش ب چاالكییه

قـۆرگی   لـه  كـه  ئـاراوه  نی هاتۆتـه ده ن چاالكڤانانی سیاسی و مـه الیه  ندێ كار و چاالكی له ك بێ هه حه نگی مه با ویژدان سه
دۆخێكــی پاســیودان و   كان لــه سیاســییه  نــه م هێــز و الیه رجه ســه  وه داخــه  بــه ش دۆخــی تاراوگــه  ت بــه باره ســه ...ەشــێردا كــراو

ر  سـه  مپین هاتینـه ناسـی كـه نه ڵ دۆسـتانی ماندوویی گـه  وا بـوو لـه  كه! باران  و نه  بایان پێدا هاتووه لەهەمبەر کێشەکان نه 
 . گره ڵنه كی حاشاهه پێویستییه  وه ندییانه تمه م تایبه ینێک به مپه بوونی كه  كه  ته ناعه م قه ئه
 

ت و ڕاوێـژ و  حه سـڵه اڵم پـرس و مه ڕانـد، بـه په كجار سـنووردار ڕایده ین تاقمێكی یـه مپه كانی كه ند كاره ر چه بۆ زانیاریتان هه
نگی  رهـه سیاسـی فهكانی  كان، سیما دیار و ناسراوه سیاسییه  نگرانی هێزه ندام و الیه چاالكڤانانی ناوخۆ، ئه  رگرتن له وه  ئیده

ــوو ره كوردســتان، ئێســتراتێژی ســه ــان وا ب ــوو و الم ــاوا ده  كیمان ب ــه ئ ــان كاریگ ــه  رتره نگم ــه  ك ــان   ب ــان بۆم ــوونیش ئەوەم ئەزم
هەوڵــی کەمپــین بــۆ یەکخســتنەوەی نێــو مــاڵی دێمــوکرات بەشــی هەرەزۆری لەســەر ویســتی خەڵکــی نــاوخۆ بــوو کە . وت ركــه ده

بەرژەوەنـدی )دەوام بین بۆ ئەم پرسـە و مانـدوو نەبـین، بەاڵم بەداخەوە عەقاڵنییەتـی خێڵەکـی خوازیاری ئەوە بوون کە بەر
تـا ئێسـتاش بە سـەر عەقاڵنییەتـی ڕەخنەگـرانەدا زاڵە و ئیزنـی ئەم ( ...وخـزمێن  تاکەکەسی، شارچێتی، گەڕەکچێتـی، خزم

 .کارە نادا و جارێ زەحمەتە دێموکراتەکان یەکبگرنەوە
 

زۆرینەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکرێ بڵێین بە جۆرێ قەناعەتییـان  دا368٨و  3683سااڵنی ەوەی لە دوو جودا بوون
دا بـــێ نە ســـەلماندی و نە پێمـــل بـــوو بەم  دا خەڵـــک ئێستاشـــی لەگەڵ بەاڵم لە دوایـــین دابـــڕان ...وبەم دابڕانـــانە هێنـــابو

ئەگەر لە دوو . و لە دێموکراتەکـــــان تـــــۆرا هەر بـــــۆیە خەڵـــــک تـــــا ڕادەیەک ڕووی لە حیـــــزب وەرگەڕانـــــد. لێکتـــــرازانە
جیابوونەوەکەی پێشوودا بە هۆی بـوونی ڕێبەرێکـی کاریزمـا وەک دوکتـور قاسـملوو لەگەڵ بـاڵی سـەرەکی، کـۆمەاڵنی خەڵکـی 

هەر بـۆیە هـیچ الیەک نەیتـوانی . لەگەڵ خۆی هێشتەوە، ئەوا جاری سێهەم بۆشایی کاریزمایەک بە سانایی هەسـتی پێـدەکرا
ــکزۆربەی  ــێ، ئەمە لە کاتێ ــی لەگەڵ ب ــااڵنی  هەرەزۆری خەڵک ــی س ــی  ١٩٨٨و  ١٩٨١دایە کە دابڕان ــوو کە حیزب ســەردەمێک ب
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دا بەرچـاو  دیموکرات وەک سـەرەکیترین حیزبـی کـوردی لە ڕۆژهەاڵت کوانـووی شـۆرش بـوو، حـزووری لە نـاو کـۆمەاڵنی خەڵـک
دەمان بە تەواوی گۆشـکراوی بیـرو بـاوەرێکی نەتەوەیـی بـوون بوو، هێزی پێشمەرگە لە شار دانەبڕابوو، جیلەکانی ئەوان سەر

. بەاڵم ئێستا ئەم فاکتۆرانە هەر نەماون یان زۆر کاڵ بوونەتەوە هەر بۆیە ناکرێ بە پێوەری ئەو کات بڕوانینە ئەمڕۆ ...و
ئەم جیاوازییـانە کـاڵتر دا سـێبەری  خۆ ئەگەر یەکەم دابڕان سێبەری خەستی ئایدۆلۆژیکی پێوە دیار بوو و لە دووهەم دابڕان

دەکــرێ بڵێــین ئەوەی کە بــوو بە !!! دا نەبــوو دا هــیچ گرفتێکــی سیاســی ئەوتــۆ لە گــۆڕێ بەاڵم لە لێکترازانــی ســێهەم ...ەبــۆو
هۆکــاری دابڕانــی دوایــی بەر لەهەمــوو شــتێک کەلــک وەرنەگــرتن لە میکــانیزمە دێموکراتیکییەکــان بــوو بــۆ چارەســەری گــرفتە 

 !یەکان سەلیقەیی
 

ئەم هەمـــووە پێـــداگرییە بـــۆ یەکگـــرتنەوە چیـــیە؟ باشـــە بە : زۆر باشـــە بـــا پرســـیارەکە ئـــاوا بنینەگـــۆڕێ: ی کێێێوردڕۆژ
 یەکگرتنەوەی ئەم دوو باڵە چ ڕووی دەدا؟

 
هەموو الیەک دەازنین کە دۆخی ڕۆژهەاڵت لەچاو باشوور و بـاکوور و ڕۆژئـاوا چەنـدە کارەسـاتبارە، لە یەکەم : ناسر باباخانی
نی قرمەی چەکی پێشمەرگە گوتاری ڕۆژهەاڵت بوو بە پاشکۆی گوتاری باکوور و گوتـاری باشـوور، کە بە کـردەوە ڕۆژی وەستا

مــن وەک خــۆم ســێ ســاڵ لەوەپــێش بە وتــار و . دیتمــان ئەم دوو گوتــارە نــاتوانن لەگەڵ بــارودۆخی ڕۆژهەاڵت خــۆ بگــونجێنن
م هێنــاوەتە نــاو گوتــاری سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و کــردووە و ئەم دەســتەواژەیە "گوتــاری حــزوور"نووســراوە باســم لە 

ــارکردووە ــک ئەم دەســتەواژەیەم دەک ــانەت ڕێ ــدیل": تەن ــۆ ســەر قەن ــاتر لە دوو دەیە  چــون لە ڕاســتی. "ســووکەئاوڕێک ب دا زی
ەڕێی جـا سـەیرەکە لەوەدایە هەنـدێ تـاقم و الیەن دیسـان چـاو! چاوەڕوانی و دەستەوەستانی ئاکامەکەی هەنووکە بۆتە هـیچ

 !!!ئەوەن بە هاتنی سەرکاری دۆناڵد تڕامپ کوردستان ڕزگاری بێ
 

من پێموایە یەکگرتنەوەی مەنتقی لە سەر بنەمایەکی خەسارناسانەی ئەم دوو باڵە بە پێـی قورسـایی سیاسـییان لە نـاوخۆی 
اڵت ســاز دەکــا و بــاری واڵت و لە الی هێـزە سیاســییەکانی تــر، دواجــار بەرەیەکــی یەکگرتـوو لەگەڵ حیزبەکــانی تــری ڕۆژهە

ڕەوانی ئەم یەکگرتنەوە دەبێتە شۆکێکی بەهێز بـۆ کۆمەڵگـای مەدەنـی بـۆ چـاالکییەکی زیـاتر و بەرباڵوتـر، کە وا بـوو ئـێمە 
. المان وایە یەکگرتنەوە دەبێتە هۆی ساز بوونی گوتارێکی ڕۆژهەاڵتی کە دەتوانێ دواجار خەباتی شاخ و شار لێک گرێ بدا

گرێدانی خەباتی شاخ و شار ئیزن بفەرموو با ئەم ڕاستییەت لە ال بـدرکێنم ئەم دەسـتەواژەیە  سەر لێک ئێستا کە قسە هاتە
بەرهەمی بیری ڕۆشنبیرانی ناوخۆ بوو النیکەم چەند ساڵ لەوەپـێش کە پێیـان وابـوو بـۆ نوێژەنکرنـدەوەی گوتـاری ڕۆژهەاڵت 

ــی  ــار لە بەرگ ــی یەکەم ج ــتە و هەر وەک دەزان ــارە پێویس ــامی  ی٦ئەم ک ــی حیس ــاد کەریم ــانی ڕەوانش دا (١٩٧٩)بیرەوەرییەک
کــاتێ کە ڕژێمــی  ١٩٧٩مامۆســتا حیســامی بــاس لەوە دەکــا کە لە خەرمانــانی . هــاتووە” خەبــاتی شــاخ و شــار“دەســتەواژەی 
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کۆمــاری ئیســالمی بەهێزێکــی زەبەالح و چەکــی قورســەوە لە دەروازەکــانی شــاری مەهابــاد بــوو بە تەمــای گرتنــی ئەو شــارە، 
بۆچوونەکـان . رپرسانی حیزبی دێمـوکرات لەگەڵ خەڵکـی مەهابـاد کـۆدەبنەوە تـا بڕیاڕێـک سـەبارەت بە دۆخەکە دەربـکەنبە

مـن . موبارزە شکڵی زۆرن، شـەڕ تـاقە شـکڵی خەبـات نیـیە": جیاواز دەبن بەاڵم شەهید مامۆستا مەال کەریم شاریکەندی دەڵێ
تێلگڕافێـک بـۆ خـومەینی  (دێمـوکرات)حیـزب . ، با لە چیاکان شەڕ بکەینئەگەر بوو بە شەڕ. الم باشە ڕێگاکان ئازاد بکەین

ئەگەر پاسـدار و ئەرتەش دەسـدرێژیان بـۆ سـەر . بنێرێ و بڵێ بۆ حوسنی نییەت ڕێگا چۆڵ دەکەین با لەشکر بێتەوە پادگان
ئەو دەم . ە لە شـارو ببـنە پشـتیوانی ئـێم (شـاخ)خەڵک کرد ئەودەم شەڕ دەکەین با هێـزی چەکـداری پێشـمەرگە بچـنە چیـا 

هەرچەند ئەم باسە زۆر هەڵدەگرێ بەاڵم بە کورتی بـۆ واڵمـی پرسـیارەکەی جەنابـت ” .ئەوانیش ناوێرن دەست لە شار بدەن
 .دەبێ بڵێم یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان هاوکێشە سیاسییەکان لە کوردستان دەگۆڕێ

 
ووە بەاڵم سەری نەگرتـووە، هۆکارەکـانی ئەو یەکنەبـوونەوە تا ئێستا هەوڵێکی زۆر بۆ یەکگرتنەوە لە ئارادا ب: ڕۆژی کورد

 بە ڕای ئێوە چین؟
 

  م پرسیاره بۆ واڵمی ئه  ئیزن بده! مانه كه لی باسه زه یتی غه شابه  م پرسیاره وەک لە زۆر شوێن باسم کردووە ئه: ناسر باباخانی
تی حیزبـی دێمـوكرات تووشـی  ركردایه ئەنـدامانی سـهی ڕاسـتی بـێ هەنـدێ لە  وه ئـه. سـتین ندێ باسی تیۆریك ببه هه  پشت به

  كـه ...وكان  كان، فرۆیدیسـته ڵ ماركسیسـته لەگـه  نجا سـاڵه ی پـه ڵـێ مـن مـاوه پۆپێر ده. یی بوون ی چوارچێوه جۆرێ ئۆستووره
كـان  جیهـان و دیارده ڕ مـه ی خۆیـان له ڕوانگـه  ت بـه باره وان سـه یـه، هـیچ كـام لـه ن ناسـیاویم هه "چوارچێـوه  ئۆسـتوره"نی  خـاوه
و   هــا شــرۆڤه ی گرێــدراون وه ی پێــوه م چوارچێــوه دژی ئــه  لیلێكــی بــه ده  شــنه ر چه رگیز تووشــی شــك و دڕدۆنگــی نــابن و هــه هــه
س و  و كــه ئــه  كــات كــه ده  مــه ر ئه ســه  پــۆپێر پێــداگری لــه. نگ بــێ وان هاوئاهــه ی ئــه ڵ چوارچێــوه لەگــه  ن كــه كــه فســیر ده ته
ــه الیه ــه ی نان ــاو فه  ل ــه رهه ن ــوننه نگ ــوه ته كان و س ــان جۆراوجۆره  كان و چوارچێ ــه دان ئه  ك ــه گ ــه  ر ل ــه س ــپارده ر بن كی  یه مای ڕاس

  ن كـــه گـــه دا تێده كان وتـــی دانوســـتانه ڕه  ن لـــه ڵ دیتـــران بـــده ولی گفتوگـــۆ لەگـــه ت حـــه ك مێتـــۆدێكی تایبـــه تی وه تایبـــه
بـێ  ده  كـه  یـه چوارچێوەیە  م ئۆسـتووره م گرفتـی فكـری بـوونی ئـه كـه وا بـوو یه  ابێ كهر ن وتۆیان بۆ مسۆگه یشتنێكی ئه تێگه لێك

 .رباز بن لێی ده
 

  م واتـه تونـدوتیژی بكـه باتی بێ بیردۆزی خه  وره كی جین شاڕ ، ئیستراتێژیست و گه یه واژه سته ده  به  دا ئاماژه لێره  پێم خۆشه
ــه ســه هــۆی گوشــاری ده  بــه  ی كــه نــهڵكا م خه ڵــێ ئــه شــاڕ  ده. تۆمیزاســیۆن ئه ــایی هاریكاریی ــۆ   وتۆیان نییــه كی ئــه  اڵت توان ب
ئێســتا . تۆم ئــه  كان واتــه ره پێكهێنــه  بــۆ پــاژه  ك شــكاندنی مــاده ت كــراون ڕێــك وه دا لەتوپــه ڕاســتی  ش لــه ســتێكی هاوبــه به مه

  كـراون، كـه  تۆمیزه كگرتنن بەاڵم دەکرێ بڵێین ئه ی دژی یه نهوا كجار زۆرترن له دا یه ر دوو باڵ هه  له  وه كگرتنه خوازیارانی یه
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ــوو دووه ــه وا ب ــت ئ ــیۆنه م ئه م گرف ــه تۆمیزاس ــاو ه ــه، ی ن ــه  ر دوو باڵ ــه ده به  ل ــره  وه ن ــه  بگ ــا س ــێ  ركردایه ت ــۆیە دەب تی، هەر ب
دا و دواجـار پەیوەنـدییەکی  خۆیـاندا ساز دەن تا ببنە جەرەیانێکی شوێندانەر لە ناو باڵەکـانی  هاوئاهەنگییەک لەناوخۆیان

 .ئۆرگانیک لەگەڵ باڵەکەی تر
 
  یان شـل كـردووه وه كگرتنـه یه  وه ره كانی بـه نگاوه م پێكرد بەداخەوە هه ی ئاماژه م دوو خاڵه بوونی ئه  وه باری فكرییه  له  واته كه

چێ  كانی پێشـوو نـه وه كگرتنه دی یه ره مه  به  وەکە كگرتنه ی یه وه ڕی من بۆ ئه باوه  به  رییانه زه نه  م گرفته ری ئه سه بۆ چاره  بۆیه
م  بـا بـزانین ئـه -  وه كگرتنـه ڵ یه تی لەگـه مانـای دژایـه  به -بێ  ڕبڕینی ڕای دژواریش هه ت ده نانه گرتن ته خنه بێ ئیزنی ڕه ده

ش گرینگتـر و  كان و لەمانـه ، كاتی دانوسـتانه وه كگرتنه یه  ر له ر سێ قۆناغی به هه  کە وا بوو لە! بۆ كوتن  چی پێیه  ڕوانینه
دا قسـان بكـا تـا  س بتـوانێ لە کەشـوهەوایەکی دێموکراتیـک موو كه ر هه بێ هه ، ده وه كگرتنه نووسسازتر قۆناغی پاش یه چاره
 .سارناسی و تاوتوێ بكرێ واوی خه ته  به  م مژاره ئه
 

  و دیـاره( چـون ویسـتی خەڵـکە)  بەهێـزه  یـه م ئیراده گشـتی ئـه  اڵم بـه ن بـه ده كـزی ده  نـدێ جـار لـه كان هه ند سیگناله رچه هه
ن کە زۆرم بە  یه م پڕۆسـه دژی ئه  به  سانێك كه ن كه دا هه ناو بەدەنە و تەنانەت لە ئاستی ڕێبەرایەتی  م له ناكه  وه نكۆڵی له

پێــی   ڵـێن نــابێ بـه ده  كــه  دایـه جێــی خۆی  نی دواڕۆژ لـهرا مای نیگـه ربنه ســه  س لـه نـدێ كــه تێبینــی هه  دیـاره. یە الوە ئاسـایی
ــه ئه ــه  زموون ــردوو، یه تال ــه وه كگرتنه كانی ڕاب ــه  شــیانه كی ڕووكه ی ــێ و ده و ڕوال ــه تی ب ــێ ب ــه  ب ــه  وه وردبینیی ــه ســه  و ل مای  ر بن
ی  سـنوورداره  م تاقمـه ، بەاڵم ئـه روسـتهڕوانینێكـی د  مه لێكترازانێكی تر بگیرێ ئه  ر به ی به وه سارناسی ڕابردوو بێ، بۆ ئه خه

بەاڵم هەوەک پێشـتر ! وان ژانی كورسـی گرتـوونی وان نییه، ئه وتۆ بۆ ئه كی ئه كگرتوودا جێگایه حیزبێكی یه  له  زانن كه تر ده
ا نـایە باسم کرد پرسی یەکگرتنەوە بۆتە بایخێکی سیاسی کۆمەاڵیەتی، کەس ناتوانێ بە دژی بوەسـتێ، بەاڵم ئەوە بەم مانـ

کە کەس ڕەخنەی نەبێ و نەوێرێ دەنگ هەڵبڕێ، ڕێک بە پێچەوانە دەبێ خەسارەکان بە باشی دەسنیشان کرێن، گرفتەکـان 
 .تاوتوێ کرێن تا چی تر شاهیدی لێکترازانێکی تر نەبین

 
ڵێ گرفتـی  كۆمـه... ەارترسـتی زۆر زۆر هه  كه دا، پرسـه ی دوو بـاڵی حیزبـی دێمـوكرات وه كگرتنـه ڵ پرسـی یه ندی لەگه یوه په  له

دا  و لە هەمـان کـاتیش  شـاراوه و نه  ڕق و قـین و بـوغزێكی شـاراوه  ڵ بـه تێكـه  وه داخـه  بـه  كـه  یـه هه  ند ساڵه و چه  لەمێژینه
كی تـردا، كـاتێ  بینـی لـه اڵم ده كزی بدا، بـه  له  رموگوڕییه م گه دا ئه ندێ كات هه  له  كه  یه ئاسایی  ر بۆیه تاکەکەسی بووه، هه

 . وه ڵدێنییه یان بۆنەیەکی تایبەتییەوە تێیهه  وه مانییه هۆی زرووفێكی زه  به
 

 دەور و ڕۆڵی دنیای مەجازی و سوسیال میدیا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟: ڕۆژی کورد
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موومان،  سـایی هـهژیـانی واقێعـی و ئا  لـه  شـێكه جازیش، به دنیـای مـه  ین كه بیر بكه  له  مه هەرحاڵ نابێ ئه به: ناسر باباخانی
مان  هـه  دوێین و لـه بە یەکەوە ده( ك یه سه ره ك كه وه)دا  جازی كی مه ی دنیایه چوارچێوه  نابت و من له جه  كه  یه وه له  جگه  گه مه

ــوو ئــه  كــه. مری واقێعــین دا ئــه كــاتیش ی كان تــه ڵقواڵوی واقعییه گــۆڕێ هــه  دا دێنــه جازی دنیــای مــه  ی لــه م باسوخواســانه وا ب
نـدێ جـاریش بەداخەوە، بەتـایبەتی ئەم  هه  نگـه هەرچەنـد ڕه -م  كـه سـفی ده رێنی وه ئـه  ت من بـه نانه ی خۆمانن، ته ڵگه كۆمه
ـــدووە  یـــانە ســـنووری ئـــه دوایی ـــه ئەز -خالقییاتیان بەزان ـــی  ســـاتباره كاره  موون ـــدابڕانەکانی حیزب ـــردوو چ کـــاتی لێ كانی ڕاب

ــاگر و ــوژی ئ ــەڕی براك ــوکرات، چ ش ــر پێك دێم ــووین، دوات ــار ب ــاغە ڕزگ ــێمە لەو قۆن ــدابوو، ئ ــوێنی ڕشــتنی تێ ــه خ ڵپڕژانی  ه
ــووی ــار ب ــاغیش قوت ــی، لەم قۆن ــی ســارد بین ــان بە چەک ــانی  ...نفیزیكیم ــای مەجــازی و فەیســبووکەدا بە زم ئێســتا لەم دنی

ــووینەو ــر ب ــاتووی ...ەتانەوتەشــەر بەرەوڕووی یەکت ــۆ ناکێشــی کە لەوســایەڕا ه ــاڵم ب ــۆ وەب ــاش ت ــارێکی ب ــایەیە ک نە ئەو پ
گەورەیە؟ من دڵنیـام ئەم قۆنـاغەش تێـپەڕ دەکەیـن و دەگەیـنە قۆنـاغی دیـالۆگ هەرچەنـد ناهومێـدییەک بـاڵی بەسـەر ئەم 
فەزایەدا کێشـــاوە بەتـــایبەتی لە دوای دەســـت لە کارکێشـــانەوەی بەڕێـــز کـــاک خالیـــد عەزیـــزی کە بەپـــێچەوانەی قســـە و 

 .ی دا بۆ یەکگرتنەوەی دێموکراتەکانقسەڵۆکەکان، زیاترین حەولی سادقانە
 
  كی پڕ لـه زایه و فه ره به  كه جازییەدا ئاقاری باسه م دنیا مه له  ش كه سانه م كه ی ئه من ئاگادارتر بی ڕاده  نابیشت له جه  نگه ره
تونــدوتیژی و : ڵــێ ده  ی كــه كــه یه رەســتوویی ئه  عبیره ر تــه ســه  وه ڕێتــه گه شــی ده كه ن زۆر کەمــن، هۆكاره بــه مــارگرژی ده ق و ده ڕ
م  نـدێ لـه هه  حـاڵی خـۆم پێموایـه  ش بـه بـه  وه كی تـره الیـه  لـه.  ه"ی تر و ئه"كردنی  بووڵ نه زانی و قه می نه رهه مارگرژی به ده

نێـو   كاتـه ده  نـه شـه ته  كـه  سێكه ند كه خسی نێوان چه تی شه رایه و ڕكابه  ساڵ كێشه ٣١  می زیاتر له رهه به  ڵۆكانه و قسه  قسه
م ڕق و بـوغز و قـین  ی ناكـا بـا ئـه قـه ...نكە كانیان ده بـوو زیكـری شـێخه روێشـی جەزم ك ده وه  كانیان كـه مارگرژه ده  الیەنگره

  م تاقمه جێمان دێڵێ و ئه  ڕو هەیەجانییە كه پۆلێكی تیژتێپه شه  مه ئه  گشتی پێموایه  به ...یت یه نگه ئێستا جه ...ێڵڕێژر هه
ر کـۆی  سـه  رێنی لـه ورێكـی نـه جازییەدا بتـوانن ده م دنیـا مـه شـێوی لـه سـازكردنی ئـاڵۆزی و په  بـه  سـنووردارترن كـه  وه ۆر لهز

نزمی  دابنێن، کەشوهەوای زاڵ بەسەر ئەم تاقمە سنووردارەدا عەقاڵنییەتێکی گاڵتەجاڕییە کە لە ئاسـت  وه كگرتنه ی یه پڕۆسه
 .دا دەکەونە پەراوێزەوە و ناتوانن ببنە لەمپەر ە درێژخایەنبۆیە ل. سیاسی موتوربە کراوە

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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ی دووبارەی ڕووبدا، دەنا هیچ هیوایەکم بە یەکگرتنەوە!! مەگەر موعجیزەیەک: باباعەلی مێهرپەروەر

 حیزب نەماوە
  

 
 
 
 
 
 

باسی یەکگرتنەوەی دێمۆکراتەکان لەگەڵ ئەوەیدا کە پرسێکی هەسـتیارە، هاوکـات داخـوازیی زۆریـنەی خەڵکـی کوردسـتانە و 
وەک پرسێکی چارەنووس سازی نەتەوەیی دێتە نرخاندن، بەو حاڵەشەوە وەها شرۆڤە دەکـرێ لە بەرژوەنـدیی هینـدێک تـاک 

 .نیە تا ئەو پرۆسەیە بە ئەنجام بگەیەنن( ەاڵت لە هەر دوو اللە ئاستی دەس)د 
 

پرسی یەکگرتنەوە بۆتە ئەمرێکی واقعی سیاسیی نەتەوەیی، ئەگەر ئیرادەیەکـی تـاک ڕەهەنـدیی پـرش و بـاڵو، هۆکارەکـانی 
دەکا، هەوڵـدان بـۆ  ئەو لێکدابڕانە بێ، الیەنێکی دیکەی نیشتمانی، هۆکارەکانی پێکەوەبوون شیدەکاتەوە و پێداگری لەسەر

یەکگــرتنەوەو نەوەی دێمۆکراتەکــانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــارێکی گونجــاوە و هــیچ بەرگرێکــی تەکنیکــی و تەشــکیالتی بە 
 .هۆکاری ئەو جیاییە نازاندرێ

 
 بابـا"بۆ تیشکخستنە سەر ئەو باسە، ناوەندی ڕۆژی کورد ڕای چـاالکی سیاسـی و ئەنـدامی ڕێبەرایەتـی پێشـووی حـدکا بەرێ 

 .دەخاتە ڕوو و چەند پرسیارێکی گەاڵڵە کردووە کە بەڕێزیان واڵمیان بداتەوە "عەلی میهرپەروەر
 

 یەکگرتنەوەی دێمۆکراتەکان بۆ پێویستە؟: ڕۆژی کورد
 

لە ڕووی مێــژوویەوە، یەک حیزبــی دیمــوکرات لە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا الی خەڵــک ناســراوە و  :بابێێا عەلێێی مێهێێرپەروەر
و تووشـی لێکتـرازان بـوە، ( وەک زۆر حیزبـی دیـکە)نێو ڕیزەکانی ئەو حیـزبە   ئەو کاتانە کە درز کەوتوەتە. لەگەلی ژیاوە

پـارچە لێـدابڕاوەکەی  یـان کـاتی وابـوە کە. هەوڵێکی زۆر دراوە تا جارێکی دیکە حیزب یەکپارچەیی خۆی بەدەسـت بێنێـتەوە
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ی ســارێژ بکـــاتەوە و بەشــە دابـــڕاوەکەیش الی خـــۆیەوە و حیـــزب لە توانایــدا بـــوە برینــی جەســـتەی خـــۆ زۆر گەورە نەبــوە
بەاڵم برینی ئەمجارە قووڵتر و کارەساتبارتر لەوە بـوو کە . پووکاوەتەوە و لە گۆڕەپانی سیاسیدا ئاسەوارێکی لێنەماوەتەوە

ووی ڕاســتە ئەو دووبەشــەی ئیســتا لە ڕ. لەتوانــای حیزبــدا بێــت بەبــێ یەکگــرتنەوە برینــی جەســتەی خــۆی ســارێژ بکــاتەوە
بەاڵم ئەو دوو  ..."اگیـانێکن لە دوو جەسـتەد"ڕابردووی شۆڕشگێری و ئاوات و ئامانجەکالنیان وەک یەکن و وەک شاعیر دەڵێ 

ــوردی  ــتیی و ک ــورد بە گش ــی ک ــیارە لە بەر دەم خەڵک ــات ئەو پرس ــوو ک ــدا هەم ــی دیموکرات ــاوی حیزب ــر ن ــتەیی و لە ژێ جەس
، کە کەی ئەو دوو جەستەیە دەبێـتەوە بە یەک؟ تەنـانەت تێـپەر بـوونی تەوەستان بەتایبەتی خۆی زەق دەبێڕۆژهەاڵتی کورد

بڕێـژێ و لەبیـری  کاتیش تا ئیستا نەیتوانیوە گەردی فەرامۆشی و لەبیر چوونەوە بەسەر ئەو ڕووداوە و ئاواتی یەکبوونەوە،
 .باتەوە

 
ــا ــا وتەنی ــڕانە تەنی ــە کە ئەو داب ــاران ڕوون و ئاشکراش ــن و نەی ــازانجی دوژم ــوکراتە و بەسلە ق ــی دیم ــن . ی حیزب لە الی م

ئیستاشی لەگەل بێت هیچ بـڕ وبیـانوویەک نـاتوانی و نەیتوانیـوە ببێـتە پاسـاوی لێکـدابڕان یـان پێشـگرتن لە یەکبـوونەوە، 
 .هەردووال  جگەلە بەرژەوەندخوازی تایبەتی توێژێک لە تاکە بڕیار بە دەستەکانی

  تەنیـا بە ژهەاڵتـی ناوەراسـت ئەوەمـان پـێ دەڵـی کە هێزەسیاسـیەکانی کـوردبارودۆخی سیاسی وگۆڕانکاریەکانی نـاوچەی ڕۆ
چـاو نووقانـدن . یەکریزی و تەبایی و یەکبوونەوە دەتوانن لەئاست ئەو گۆرانکاریانە خۆراگرن و قسەیەکیان بۆ وتن هەبێـت

ــانی ــانی دوژمن ــارمەتی بە پیالنگێریەک ــا دەتــوانی ی ــدیش  و خــۆ گێلکــردن لە ئاســت ئەو ڕاســتیە، تەنی ــدات، هەرچەن ــورد ب ک
 .ڕێبەرانی هێزەسیاسیەکانی کورد لەو بارەوە مەبەستێکیان نە بوو بێت

 
تا ئێستا هەوڵێکی زۆر بۆ یەکگرتنەوە لە ئارادا بووە بەاڵم سەری نەگرتـووە، هۆکارەکـانی ئەو یەکنەبـوونەوە : ڕۆژی کورد

 بە ڕای ئێوە چین؟
 

لە واڵمی پرسیاری یەکەمـدا ئامـاژەم پێکـرد، لە بنـاخە و بنەرەتـدا هۆکـاری  وەک ئەوەی تارادەیەک :بابا عەلی مێهرپەروەر
جیــابوونەوە و لێکــدابڕانی ئەمجــارەی حیزبــی دیمــوکرات جــگە لە شــەڕی کورســی و بەدســتهێنان یــان پاراســتنی بەرژەوەنــدی 

رێـت پاسـاو و جیـاوازی ئیسـتا هەوڵ دەد)تایبەتی توێژێک لە ڕێبەرانی سەربەدەرۆ بووی نێو حیزب هـیچ پاسـاوێکی سیاسـی 
مـن زۆر جـار وتـوومە وئیسـتاش دووپـاتی دەکەمەوە جیـابوونەوەی ئەمجـارە بەرهەمـی . دیـکەی نەبـوو( سیاسی بۆ بدۆزرێتەوە
ــانی ــوو!!! هەوڵ و تێکۆش ــزب ب ــو حی ــٶڵی نێ ــی هەر دووق ــابوونەوەی . ڕێبەران ــتە کە ڕوودای جی ــتیە هەر ئەو ویس ــۆیە سروش ب

 کان بۆ یەکگرتنەوە و یەکبوونەوە بە شێوەی جۆراوجۆرکۆسب و لەمپەر دروست بکات و وەک هەوڵە لێکەوتەوە، لە بەرانبەر
   : کوردان دەڵێن
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سەیر ئەوەیە هەرکـام لەو ڕێـبەرانە . بوە!!! بەداخەوە تائیستاش لەو بوارەدا سەرکەوتوو "ڕیسەکان بکاتەوە بە خوری هەموو"
بەالیەنگر و هیواخـوازی یەکگـرتنەوە دەناسـێنن و پـێ لەسـەر پێویسـتی کە دەچنە بەردەم میدیاکان و بیروڕای گشتیی خۆیان 

کە بەئاشـکرا و بە ڕاشـکاوی دژایەتـی خۆیـان بـۆ پرسـی  تائیسـتا کەسـم لەو بڕیـار بەدەسـتانە نەدیـوە .یەکبوونەوە دادەگـرن
، ئەگەر وایە بـۆ بکرێـتبارودۆخێکـدا دەبێـت پرسـیار لە وەهـا  .یەکگرتنەوە و یەکبـوونەوەی دوو دیموکراتەکـان ڕاگەیانـدبێت

چــی دوای چەنــدین ســاڵ وەک خۆیــان دەڵــێن دیــالوک و وتــوێژ و دیــاریکردنی لیــژنەی تــایبەت بــۆ ئەو مەبەســتە، بەکــردەوە 
کە ئەوە بـۆ )ارادەیەک نەهێشـتنی بارگرژیەکـان،چووکترین هەنگاوێکیـان جـگە لە ئاسـایی کـردنەوەی پێوەنـدی نێوانیـان و تـ

هەڵنەگرتـــوە؟ دیـــارە ئەوە بەو مانـــایە کە لە الیەک ئیرادەیەکـــی جیـــدی بـــۆ پرســـی ( ەخـــۆی باشـــە و هەنگـــاوێکی ئەرێنـــی
ــک لە خــۆڵکردنە چــاوی ئەو  ــی پرســەکە جۆرێ ــردوو ڕاگرتن ــوە م ــکەش بە نی ــی دی ــیە و لەالیەک یەکگــرتنەوە لە هەردووالوە ن

ــزبن ــارەی حی ــارچەیی دووب ــاری یەکپ ــوادار و خوازی ــانەیە کە هی ــیە کە لە و.خەڵک ــدا ن ــانی تێ ــی گوم ــدا هەول ــا بارودۆخێک ەه
 .خەمخۆرانی یەکبوونەوە بە بێئاکام دەمێنێتەوە

 
 ی حدکا پێویستە بەرانبەر بەو پرسە چۆن هەڵویست بنوێنێ؟١٦کۆنگرەی : ڕۆژی کورد

 
هەر کونگرەیەک کە بەرێـوە دەچـێ یەکێـک لە ئەرکە سـەرەکیەکانی ئەوەیە کە ئاوڕێـک لە چـۆنیەتی  :بابا عەلی مێهرپەروەر

ش هەمـان ئەرکـی لە سەرشـانە و پێویسـتە ١٦کونگرەی . بڕیار و ڕاسپەردەکانی کونگرەی پێشووی خۆی بداتەوە ونیبەڕێوەچو
بـــۆ ئاســـایی کـــردنەوە و پاشـــان  ١٥بە وردی لەو مەســـەلە بکـــۆڵێتەوە کە بـــۆچی ســـەرەڕای بڕیـــار و ڕاســـپاردەی کـــونگرەی 

دەرکەوت کەس  پەکان کامـانە بـوون؟ بەراسـتی ئەگەرسەریەکخستنەوەی حیزب هەنگـاوی جیـدی هەڵنەگیـراوە، لەمـپەر و کۆسـ
بـۆ ئەو پرسـەش لەم کـونگرەدا . یان کەسانێک لەو بوارەدا بە ئەنقەست کەمتەرخەم یان دژبەر بووبێتن، کونگرە بیانناسێنێت

و بەهـیچ جۆرێــک شایســتە نـیە کە کــونگرە بریــاری نــاروون . بــۆ ڕێـبەری داهــاتووی حیــزب هەبێــت بڕیـاری ڕوون و کــونکریتی
ئەوە . ناشەفاف بدات یان ڕێبەرایەتی داهاتوو ڕاسپێرێت کە بەپێـی هەڵسـەنگاندن و لێکـۆڵینەوەی خـۆی هەنگـاو هەڵبگرێـت

. بەمانای دووپات بوونەوەی ڕەوتی سااڵنی پێشوودەبێت، کە پرسی یەکگرتنەوە هەر جارە و بەبیانوویەک خـراوەتە پشـتگوێ
هەر وەهـا پێویسـتە پرسـی دوو . کە بڕیارێکی ڕوون و شـەفاف جێبەجـێ بکـاتلە ڕاستیدا کونگرە ڕێبەرایەتی بەرپرس بکات 

 .دیموکرات بۆ جارێک و بۆ هەمیشە یەکال بکاتەوە بۆ ئەوەی چیدیکە خەڵک لە چاوەروانیدا نەمێنێتەوە
 

 نبارن، بەپێی ڕوانگەی گشتیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو الیەنی دێمۆکرات لەو پرش و باڵوییەدا تاوا: ڕۆژی کورد
 پێتان وایە کە لە ئەگەری یەکنەگرنتەوەدا، چ ڕێکارێکی دیکە بۆ پێکەوە هەڵکردن هەیە؟
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وەک لە واڵمی پرسیارەکانی پێشوودا باسم کـرد لێکـدابڕان و جیـابوونەوەی ئەمجـارە کارێـک نە بـوو  :بابا عەلی مێهرپەروەر
ئەگەر الیەنێـک هەوڵـی . هەر دووال بـوو ارێکی هاوبەشـیکە یەک الیەن بە تەنێ کردبێتی، بەڵکوو لە ڕاستیدا بە جۆرێک کـ

ــرازانە خــۆش دەکــرد ــۆ ئەو لێکت ــی ب ــکە بەشــێوەیەک ڕێ ــابوونەوەی دەدا الیەکەی دی ــارە ئەوە ڕاســتیە کە کە هەردووال . جی دی
ی سیاسـی بـارودۆخ. لەوکارەساتەدا بەرپرسیارن و ناتوانن خۆی لێ دەرباز و بەری بکەن و تاوانەکە بخەنە پاڵ ئەوەی دیکە

ــان پێــدەڵی کە ئەگەر تەنــانەت دوو دیمــوکراتەکەش یەک بگــرنەوە، مەترســیەکانی بەردەم پرســی کــورد لە  نــاوچەکە ئەوەم
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئەوەنــدە گەورە و بەهێــزن کە بەرنگــار بوونەوەیــان زۆر زەحــمەت و چەتــوونە، چ بگــا بەو حــاڵەی کە 

ــرش ــن پ ــاڵو ب ــی بەروا. و ب ــتا زۆر مەترس ــۆ هەر ئیس ــان ب ــتاندا هەن کە ئەگەر هەلومەرجی ــەی کوردس ــتوو لەو بەش ڵەت نووس
ئامادەبێت، ناوەرۆکی ڕاستەقینەی خۆیان دژ بە جوواڵنەوەی کورد نیشان دەدەن و لە ڕاستیدا لەژێر چاودێری ڕیژیمدا چاالک 

ەرۆکیـان پێبگرێـت هەوڵـی بۆیە ئەرکی مێژوویی سەرشـانی هەردووالیە کە هەرچـی زووتـر و پـێش ئەوەی ڕووداوەکـان ب. دەبن
. باوەر کەن لەو بارودۆخەدا سبەیش دێـرە. بۆ کۆتاییهێنان بە دیاردەی دوودیموکراتی بێنن و یەکبگرنەوە  جیدی و لێبڕاوانە

بەبێ یەکگرتنەوە دەتوانن هاوکاری و هەماهەنگیان پێکەوە هەبێـت، نـاڵێم نـامومکین بەاڵم   ئەگەر چاوە ڕوانی ئەوە بن کە
بە دووری دەزانــم و جــگە لە ملمالنــی و پرشــوبالوی زۆرتــر بە داخەوە لەو بــوارەدا ئاســۆیەکی ڕوونــی بــۆ بەدی  بەراســتی زۆر

 .ناکەم
 

لە کۆتاییدا وێڕای سپاس بۆ بەشداریتان لەو دیمانەیەدا، ئەگەر قسەیەک یان تێبینییەکـی پێویسـت هەیە کە : ڕۆژی کورد
 ؟دەتانهەوێ بیخەنە بەر باس، تکایە بفەرموون

 
هەمــوو کاتێــک هیــوادار و گەشــبین بــووم کە ئەو دووالیەنەی دیمــوکرات جــارێکی دیــکە ببــنەوە بە  :ابێێا عەلێێی مێهێێرپەروەرب

بەاڵم بە ڕاستی دوای تێپەر بوونی چەند ساڵ بە سـەر وتـوێژی بیئاکامـدا، بەو قەنـاعەتە گەیشـتووم کە . حیزبەکەی جاران
سەرەڕای ئەوە، وەک کەسـێک کە . بە یەکگرتنەوەی دووبارەی حیزب نەماوەڕووبدا، دەنا هیچ هیوایەکم !! مەگەر موعجیزەیەک

کە چیدیکە حیزب بۆ بەرژەوەنـدی خۆیـان  سااڵنێکی زۆر لەگەل ئەوهاورێانە هاوسەنگەر و هاوخەبات بووم، داوایان لێدەکەم
رژەوەنـدیی گەلـی کـورد لە بەڵکوو کاریـک بـکەن کە حیـزب ببێـتەوە ئەو ئـامرازە کە بەراسـتی لە خزمەتـی بە. بەکار نەهێنن

 .ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بێت ئەویش بەبێ بوونەوە بەیەک مومکین نیە
 

 بەرێز بابا عەلی میهرپەروەر سپاس بۆ کات و تێڕوانینەکانتان: ڕۆژی کورد
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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 ن لەسەر پرسی یەکگرتنەوەی دوو باڵی دێموکراتوتووێژی گەورەژووری ڕاوێژ لەگەڵ هاوار بازیا

   
 
 
 
 
 
 

 خوێنەری هێژا
 

ی هەتـاوی لەسـەر ١٣٩٥ی خەزەڵـوەری ٢٥بابەتی بەردەستتوتووێژی گەورەژووری ڕاوێژە لە ڕایەڵەی تلێگرام کە لە ڕێکەوتـی 
نـدکار و چـاالکی سیاسـی، بە ، لەگەڵ بەڕێـز هـاوار بازیـان، ڕاگەیێ"یەکگرتنەوەی دوو باڵی دێمـوکرات و کۆسـپەکانی"پرسی 

 .پێشکەشکاریی ئاژوان ڕۆژهەاڵتی، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی گەورەژووری ڕاوێژ ئەنجام دراوە
 

 .ئەرک نەبێ خۆتان بۆ ئەندامانی گەورەژووری ڕاوێژ باسێنن. سەرەتا بەخێر هاتنتان دەکەم :ڕاوێژ
 

دەکەم و بەپێـی توانـا چـاودێریی ڕووداوەکـانی کوردسـتانم کـردووە، من ناوم هاوار بازیانە، کـاری ڕاگەیانـدن : هاوار بازیان
 .وەک کاری سەرەکییش مامۆستای زمانی ئینگلیزیم 

 
 ئەگەر بە گشتی چاوێک بە مێژوی دابران وجیابونەوەی ناومالی دێمۆکرات دا بگێرن، هۆکارەکانی چی بون؟ :ڕاوێژ

 
ات مێژوویەکـی دوور و هاوکـات تـاڵی هەیە کە بەداخەوە شــوێنەواری جیـابوونەوە و دابڕانەکـانی نـاو دیمـوکر: هێاوار بازیێان

هەبووە لەسـەر بـاری دەروونـی سیاسـیی کـورد لە ڕۆژهەاڵت هۆکارەکـان زیـاتر نەگونجـانی ڕێبەرانـی ئەو حیـزبە بـووە لەگەڵ 
ــێم بەزۆری هەر لە ٤یەکتــری، بە پشتبەســتن بە ســەرجەم  ســەر ســەلیقەی دابــڕانە گەورەکەی مێــژووی دیمــوکرات دەتــوانم بڵ

 .کەسەکان بووە نەک جیاوازیی ئایدیۆلۆژی
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بە درێژایــی مێــژوو زۆربەی جیابوونەوەکــان، یەکگــرتنەو و تێکەڵبــوونەوەی بە دوای خۆیــدا هێنــاوە بەاڵم بەداخەوە  :ڕاوێێێژ
کــردووە،  تێکەڵبوونەوەکــان ئاکــامی دڵخوازیــان نەپێکــاوە و ئەمە جۆرێــک لە ســڵکردنەوەی لە هەمــبەر تێکەڵبــوونەوە دروســت

هۆکــار چــیە کە، تێکەڵبــوونەوە، زۆربەی جــاران ئاکــامی دڵخــواز ناپێکێــت و بە بــڕوای ئێــوە چــی بکرێــت پــێچەوانە ئاکــامی 
 دڵخوازی لێ بەرهەم بهێنرێت؟

 
تێکەڵبوونەوەکانی پێشووتر بۆیە سەرکەوتوو نەبوون چونکە لەسەر بنەمای هەستی کاتی بوون نەک لۆژیـک و : هاوار بازیان

ــوونلێــک تێگ ــدا زاڵ نەب ــوون و دابڕان ــوکرات بەســەر نەخۆشــیی لەتب ــۆیە دیم ــتەو و . ەیشــتن، هەر ب ــی پ ــۆ یەکگرتنەوەیەک ب
 .سەرکەوتوو پێویستە ئاگایانە و بەپێی لێک تێگەیشتن هەنگاو بنێن و دوور بێن لە هەستە کاتییەکان

 
ناتێگەیشتووی کۆمەڵگـایە کە ڕەنگـدانەوەی لە سەرەکیترین هۆکاری دابڕان لە چیدا دەبێنن؟ بە گشتی ئایا بەرهەمی  :ڕاوێژ

ئەحزابێشدا دەربکەوێت یان نەبـوونی بەرنـامەیەکی تـۆکمە و قەنـاعەت پێهێـنەر لەالیەن ئەحـزابەوەیە یـان پابەنـدنەبوونی 
 .هێندێک کەسە بە بنەما شۆڕشگێڕیەکانەوە؟ ڕاڤەی بەڕێزتان لە سەر ئەم باسە چیە تکایە

 
 :ند هۆکاری سەرەکیدا پۆلێنیان بکەمدەتوانم لە چە: هاوار بازیان

 
 .الوازیی ئەندامانی ڕێبەری و ڕێبەرایەتی لە چارەسەرکردنی جیاوازییەکانی نێوانیان بەشێوەیەکی سیاسی -١
 .نەبوونی گوشارێکی بەدەنەی حیزب کە بتوانێ ڕێگه بە ڕێبەران نەدات بە مەیلی خۆیان حیزبەکەیان لەت بکەن ٢
ڕۆژهەاڵت، دەرفەتی ئەوەی بە ڕێبەرانی ناڕازی بەخشیوە کە هەرکات ویستان، بـێ باکـانە لە ڕای دووربوون لە خەڵک و  ٣

 .گشتی دەست بە لەتکردنی حیزب ببەن
 .دەتوانم بڵێم دەسەاڵتخوازیی ناو حیزبێش هۆیەکی دیکەیە و حاشای لێناکرێ -٤
 

کانتان زیـاتر یەکگرتووخـوازانە و بـێ الیەنە، جەنابت ئەندامی حدك ن، وەک ئەنـدامێکی ئەو حیـزبە کە هەڵوێسـتە :ڕاوێژ
 تا چەند لە ناو حیزبەکەتان، بەستێن بۆ یەکگرتنەوە هەموار دەبێنن؟

 
بەبــوونی خالیــد عەزیــزی، هیــوایەکی زۆر و بەســتێنێکی باشــم بــۆ ســەرگرتنی ئەو پرســە دەبێنــی و هەســتم : هێێاوار بازیێێان

ەوەی عەزیـزی پێمـوایە ئەو کـارە ئەسـتەم دەبـێ و پشـتگوێ دەخـرێ و پێدەکرد و کاری باشی بۆ دەکرا، بەاڵم بە دوورکەوتـن
ــەربگرێ وەک ئەوە وایە  ــوکرات س ــش دیم ــانەت ئەگەری ــدایە و تەن ــدییان لە دابڕن ــاش بەوانە دەدرێ کە بەرژەوەن ــی ب دەرفەت

 .منداڵێک بەمردوویی لەدایک بێ
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لیـد عەزیـزی لە ئـارا دایە، پێتـان وا نـیە بە لە ئێستادا پرسـی هەڵبـژاردنەوەی سـکرتێر، دوای کشـانەوەی کـاک خا :ڕاوێژ
سەرنجدان بەوەی کە هەوڵی یەکگـرتنەوە پێشـتر هەبـوون و خەڵکـیش داوای یەکگـرتنەوە دەکـا و حـدکاش لە کـۆنگرە نزیـک 
ـــری  ـــەدا الیەنگ ـــتی و نەک هەر لە قس ـــانەوەی کە بەڕاس ـــۆ ئەو کەس ـــێ ب ـــترین دەرفەت ب ـــتی باش ـــتا بەڕاس ـــتەوە، ئێس دەبێ

 یەکگرتنەوەن؟
 
کاتی کشانەوەی عەزیـزی لە پۆسـتەکەی، زیـانێکی کوشـندەی بە پرسـی یەکگـرتنەوە گەیانـد، بەتـایبەت وەک : اوار بازیانه

پێمـوایە ئاسـان نـابێ کەسـانێک بتـوانن لە  -باستان کرد کاتێکی گونجاوە کە حدکا بەرەو کۆنگرەیە و ڕای گشـتی لەبـارترە 
رێـک بـێ متمـانەیی گشـتی دروسـت بـووە لەوەی هـیچ کـام لە الیەنەکـانی دەرەوەی حیزبدا کار بۆ ئەو پرسە بکەن، چونکە جۆ

ئەو پەیامە خەڵکی سارد کردووەتەوە و کشانەوەی سکرتێری حـدک بەهەر  ".بە ڕاستی مەیلی یەکگرتنەوەیان نییە"دیموکرات 
 .خەڵک هیوای یەکبوونیان دابەزیوە بێانوویەک وایکردووە

 
( کـۆنگرەی هـاوبەش)ەی نەقواستۆتەوە بۆ پێشـنیاری یەکگـرتنەوە و یەک کـۆنگرەیی بەڕای ئێوە چۆنە حدکا ئەو هەل :ڕاوێژ

 کە پێشتر باسی لێدەکرا؟
 

هــیچ کــات مەبەســتی حــدکا نەبــووە، بەڵکــوو حــدکا داوای کــۆنگرەیەکی دەکــرد کە پێشــتر  کــۆنگرەی هــاوبەش: هێێاوار بازیێێان
قۆنـاخێکی بەهێزتـری ڕێکخسـتنی و سیاسـیدا بـوو،  ڕێکەوتنی لەسەر کرابێ و ئەو پرسـە باسـی سـەردەمێک بـوو کە حـدک لە

 .پێموایە حدک گرینگیی جارانی بۆ حدکا نەماوە بۆیە کەمتر باسی دانوستاندنیان لەگەڵ دەکەن
 

دیارە لە حزبێکی دێمۆکرات خوازدا بێرو ڕای جیاواز بەشێکە لە دێمۆکراتی بونی ئەندامانی ئەو حیزبە بەاڵم کاتێـک  :ڕاوێژ
 دا جیابونەوە دێتە ئاراوە چیمان پێ دەسەلمێنێت پێتان وانیە بە شێوەیەک بێ ڕێزی بە دەنگدەران بێت؟لە دوای کۆنگرە 

 
بەڵـێ، حیزبـێ دیمـوکراتیش بەدەر نەبـووە لەوەی دەسـت بـۆ متمـانە ئەنـدامانی خـۆی ببـات و پـاش کـۆنگرەی : هاوار بازیان

ەمیشە کۆنگرەکان بە چەپڵەڕێزان کۆتاییـان هـاتووە و ڕۆژی ئەگەر سەرن  بدەین، ه. بکرێ "نادیموکرات"کاری  "دیموکراتیک"
 .دواتری بەرنامەی دوور لە ناوەرۆکی کۆنگرە کاری بۆ کراوە

 
  لـه خاڵێـک چەنـد پەسـەند کردنـی بـه وانەیـهەو ل ئێـران ڵەلـه گ یـهەه دانوسـتان و گفتوگـۆ بـه ڕیەبـاو حدک چۆنه :ڕاوێژ

 که . ڕێوەبەڕنەب کانیانەچاالکیی ئیسالمی، کۆماری یاساکانی بەپێی ئێران ناو له سیاسی حیزبێکی کووەو کانیانەداواکاریی
 ئەمه دژوازی نییه؟ .سڕیوەتەوه له ناوی حیزبەکەیخۆیان ئێرانیان پاشگری چی
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حـدک سـەرکەوتوو نەبـووە لەوەی خەبـاتی فرەڕەهەنـد یـان هەمەڕەهەنـد پیـادە بکـا، ئەگینـا بەڵـێ ئەوپەڕی : هاوار بازیان
بەریــیە لەالیەکەوە وەک کــوردی ڕۆژهەاڵت باســی گفتوگــۆ لەگەڵ دەســەاڵتێکی وەک کۆمــاری ئیســالمی بــکەی و پــارادۆکس و دژ

بەکورتی هەرکەس یان هێزێک بانگەشەی گفتوگـۆ لەگەڵ کۆمـاری . نەزانی "کوردستانی تر"لەالیەکی دیکەوە کەس لەخۆت بە 
 .ئیسالمی بکات، نە خۆی ناسیوە و نە کۆماری ئیسالمی

 
 وتتان حدک، گرنگیی جارانی بۆ حدکا نەماوە، دەکرێ زیاتر شی بکەنەوە؟ هۆکار چیە؟ک :ڕاوێژ

 
پاش ئەوەی حدکا گۆڕانکارییەکی بنچینەیی لە سیاسەتی خـۆی پێکهێنـا و بە ڕەسـمی بەرەنگـاریکردنی کۆمـاری : هاوار بازیان

تـازە و هەروەهـا واڵم وەرنەگـرتنەوەی  ئیسالمی زیندوو کردەوە، هاوکات حدک کەوتە ناو کێشە و مەشـرووعییەتی سـکرتێری
حدک لە سیاسەتەکانی، وادەردەکەوت کە ئیتـر حـدکا هێزەکـانی تـری ڕۆژهەاڵت بە هاوشـان و هاوسیاسـەتی خـۆی نـازانێ و 
بەرەو تــاک ســتراتیژییەتی ڕۆیشــت کە هەمــان دژایەتیــی ســەربازی و نــوێکردنەوەی خەبــاتی چەکــدارییە تەنــانەت ئەگەر 

 .تەنیاش بێ
 

هۆکار چیە لەم دۆخەدا یەکگرتنەوەی ناو ماڵی دێموکرات بە چڕی باسی لەسەر دەکرێ و ئێوە وەک هاورێیانی حـدک  :ڕاوێژ
 تا چەند یەکگرتنەوە بە پێویست دەزانن؟

 
یەکگرتنەوە ئەرکی هەر دیموکراتێکە، بەو مەرجەی تاکتیکی چەند کەسـێک نەبـێ بەڵکـوو بـۆ دروسـتکردنەوەی : هاوار بازیان
 .ڕۆژهەاڵتێکی پڕ لە گۆڕانکاری بێ ی بەهێز بۆدیموکراتێک

 
بە گۆڕانی سکرتێری گشتیی حدک، پرسی یەکگرتنەوە چۆن ئەبێنن؟ ئایا ئەمە کەسانێکی لە پشت نیە کە ڕێگـری لە  :ڕاوێژ

 دابەزاندنی ئیدۆلۆژێکانی حدک بکات؟
 

 بەڵێ حدک و دەستکەوتەکانی دەکەونە ! نگۆڕینی سکرتێری حدک، کێشەکان دەباتەوە یەکەم ڕۆژی پاش دابڕا: هاوار بازیان
 .کانەوەی سیاسی دەبات، وای دەبێنممەترسی و کەسانی شیاو ئەو پۆستە پڕ ناکەنەوە، لە ئەنجامدا حدک بەرە پوو

 
 ٢١١٦ نۆڤەمبەریی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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  یەکگرتوویی کوردی خۆرهەاڵت و کۆسپەکانی

 
 ری ڕاوێژ لەگەڵ مەجید حەقیوتووێژی گەورەژوو

 
  
 
 
 
 
 
 

 :خوێنەری هێژا
 

یەکگرتـوویی کـوردی "ئەو باسە چڕوپڕەی لەبەر دەستتە، وتووێژی گەورەژووری ڕاوێژە لە ڕایەڵەی تلێگرام کە لەسـەر مـژاری 
ســـەر و و بە ئـــاوڕدانەوە لە الدان و لێکترازانـــی حیزبەکـــان لەگەڵ بەڕێـــز مەجیـــد حەقـــی، نوو "خـــۆرهەاڵت و کۆســـپەکانی

 9تـی چاوەدێری سیاسی و بە پێشکەشکاریی هەڵمەت مەعرووفی، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی گەورەژووری ڕاوێـژ لە ڕێکەو
 .هەتاوی ئەنجام دراوەی 3163ی خەرمانانی 7و 
 

و  جەنابـت لە تەمەنێکـی کەمەوە پێشـمەرگە و ئەنـدامی حـدکا بـوون، ئێسـتاش لە ڕێگـای نووسـین و دانـانی سـمینار :ڕاوێژ
هەرچەند دەبا سەرەتا باسمان کدبا بەاڵم چون زۆر ناسـراون نەمانپرسـی بەاڵم ئێـرە گەنجیشـی  خەسارناسی هەر بەردەوامن،

زۆر تێــدا تکــایە جــارێ بــا بچیــنە ســەر باســی خۆتــان، تکــایە بۆمــان بــاس بــکەن مەجیــد حەقــی کێــیە؟ جــا دەچــیەن ســەر 
 .پرسیارەکانی تر

  
سـاڵیەوە پێوەنـدم بە تەشـکیالتی  ١٢لە تەمەنـی . سـاڵە 54 من مەجیـد حەقـی تەمەنـمساڵو لە ئێوە خۆشەویستان  :حەقی

واتە  ١٩٩١حیزب کـرد، لە تەمەنـی پـانزدە سـالەوە بە هـۆی ئاشـکرابوونی چاالکیەکانمـان، بـووم بە پێشـمەرگە و لە سـاڵی 
ــارم دا دەرکەومە دەرێ ــوو بڕی ــی  دوای ســێ ســاڵ پێشــمەرگایەتی بەهــۆی ئەوەی حەزم لە خوێنــدن ب ــی مەلبەن و لەســەر ئیزن

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-29_22-50-17-1.jpg
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چاالکیەکـانی سیاسـی،  لێـرە جیـا لە. لە فینالندم ١٩٩٢شیمال و بە یارمەتی ماڵی پێشمەرگەکان هاتمە تورکیا و لە ساڵی 
( فوق لیسـانس)فەرهەنگی و ڕێکخراوەیی خەریکی خوێندن بووم، ئەندازیاری چاپم وەرگرتووە و هەروەها کارناسی ئەرشەدی 

ئێستا خوێندکاری دۆکتـۆرا لە بـواری ڕێـبەری سـتراتێژیک دام و . فەوقی لیسانسی مدیریتم وەرگرتووە سەنعەتی ارتباطات و
ــرنێتەوە لە بــواری  ــازی لە ڕێگــای ئینت ــی مەج ــتی و گەشــەپێدانم کە کۆرس ــای ئاش ــوەبەری ئاکــادێمی کۆمەڵگ ــا بەرێ هەروەه

دوو منـاڵم هەن کە ئەرکـی دایکێتـی و . زمەتمئەگەر پرسـیاری تریشـتان هەبێـت لە خـ. مدیریت ڕێـک دەخەیـن ڕێکخراوەیی و
 .باوکێتیان بە ئەستۆی خۆمە

 
بەو ناســنامەیە لە خەبــات و پێشــینەیە کە هەتــانە، خەبــاتی کــورد لە خــۆرهەاڵت ئەگەر خەسارناســی بکەیــن، بــۆ  :ڕاوێێێژ

 .درێژەدانی ڕێگا کەموکوڕییەکان چین؟ مەبەست ئەوانەی هەرە بەرچاون
 

فرەرەنگین بە کولتوور، ئایین، زاراوە، و پێگەی ئابووری جیـاوازەوە، ئەو جیـاوازیە دەتوانێـت لە ئێمە کۆمەلگایەکی  :حەقی
باشترین حـاڵەتی خۆیـدا جـوانترین دەوڵەمەنـدی بـۆ کۆمەڵگامـان بێـت و دەکرێـت ببێـتە هێزێکـی بەهینەیـی و ئۆپتیمـال بـۆ 

و قبووڵ نەکردنی فرەرەنگی نەمـانتوانیوە شـێوەیەکی  بەاڵم بە هۆی کولتووری ناسازمان. بەریوەبردنی خەباتێکی دێموکراتیک
مــدیریتی فرەکولتــووری و فرەرەنــگ دامەزرێنــین کە هەمــوو تواناکــان بە کــار ببــردرێن، کەموکــۆریەکی دیــکەی ئــێمە نەبــوونی 
فەرهەنگـــی پەروەردەی ڕێکخـــراوەییە، واتە ڕێکخراوەکـــانی ئـــێمە خـــاوەنی فەرهەنگێکـــی سیســـتماتیک نـــین بـــۆ پەروەردە و 

ئێمە تا ئێستا خەباتی یەک ڕهند و تک بعدیمان بەرێوە بردووە، هەمـوو بوارەکـانی کۆمەلگـا . ەرێوەبررنی هەموو تواناکانب
وەک خەبـــاتی ژنـــان، خەبـــاتی ئاکادێمیـــک، خەبـــاتی ئـــابووری، خەبـــاتی ســـەندیکا، خەبـــاتی بازاریەکـــان، خەبـــات بـــۆ 

 .ت و ناوخۆی واڵتمان بەرێوەمان نەبردووەبەرهەهمێنانی خۆجێی، وێک گرێدانی خەبات لە دەرەوەی وەال
 

ئەوانە هەمــوو ئەو کەموکــۆری و خەســارانەی کە لە دەرەوەی ســنوورەکانی کێشــە ناوخۆییەکــانی خۆمــانن و بەاڵم هەر بەهــۆی 
کێشـە ناوخۆییەکـان نەمــانتوانیوە بەکاریـان بهێنـین یــان زۆر کەم ئاگامـان لـێ بــووە یەکێـک لە کێشـەکانی نــاو خـۆی خۆمــان 

وونی وێــک گەیشــتوویی واتە هـم بســتگی کــۆمەاڵیەتی و سیاسـیە، بــوونی چەنــدین ئینشـعاب و کێشــەکانی پێوەندیــدار بە نەبـ
کێشـەیەکی دیــکە مـن نـاوی دادەنـێم کێشــەی . دەسـەاڵتی تەشـکیالتی بـووتە هـۆی ئەوەی کە هێزێکــی زۆرمـان بە فیـرۆ بـڕوات

چەنـدین کۆمەڵەمـان هەن، دوو دێموکراتمـان هەن، کۆمەڵەکـان  ئێمە بۆ نمـوونە. یان ئیفالسی ئەخاڵقی" ورشکستگی اخالقی"
هیچکامیان یەکتریـان وەک نـاوی خۆیـان و ناسـنامەیان قەبـوول نـیە بەاڵم دوو دێموکراتیـان قەبـووڵە، دێموکراتەکـانیش بە 

او خەبـاتی هەمان شێوە، ئەمە لەالیەک نیشـانەی ئانارشـیزمی سیاسـیە لە الیەکـی دیـکەوە نیشـانەی بحرانـی ئەخاڵقـی لە نـ
 .خۆمان لەو قەیرانە ڕزگار بکەین ٢١١٦ئێمەدایە بۆیە نەمانتوانیوە دوای نزیک لە دەساڵ لە جیابوونەوەکانی ساڵی 
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پرســێکی دیــکەی ئــێمە ئەوەیە کە ئــێمە حیــزب و تەشــکیالتمان گرینگتــر لە کــۆکردنەوەه هێزەکــان و بەرێــوەبەری هێزەکــانی 
هـۆ زۆرن . بەشـێکی زۆر لە تواناکـانی کۆمەڵگـا بە دەسـتنەخوراوی و بەفێـروو چـووەدەرەوەی حیزبەکان بینیـوە و لە ئاکامـاد 

 .بەاڵم بۆ ئەمشەو با ئەوەندە بێت
 

ئایا یەکگرتوویی بە واتای بوونی ستراتژی و تـاکتیکی هاوبەشـە؟ بـوون بە . ئەگەر بکرێ یەکگرتوویی پێناسە بکەن :ڕاوێژ
 شە؟ یان چی؟یەک هێزە؟ بوونی یەک ناوەندی بڕیاردانی هاوبە

 
ئەمرۆ زیاتر لە لە دوێنـێ و سـبەینێ زیـاتر  .پرسی ئەمرۆ و داهاتووە. پرسی یەکگرتوویی، تەنیا پرسی دوێنێ نیە :حەقی

ــتانە ــی کوردس ــتانی لە ڕۆژهەاڵت ــای کوردس ــتی کۆمەلگ ــارێ پێویس ــانجی . لە هەمووج ــاودڵی و هاوئام ــاورێزی، ه ــتی ه پێویس
وەندی بە پیاوان یان تەنیا پرسی ژنان نیە، یەکگرتـوویی پرسـی هەمـوو ئەنـدامانی یەکگرتوویی تەنیا پێ. نەتەوایەتیمانە

بـا ئەوەش بڵێـین لە کۆمەڵگـایەکی پیاوسـاالردا پیـاوان بەرپرسـی . کۆمەڵگا، پرسـی ژنـان، الوان، کـوران، کچـان و پیـاوانە
هەوڵـدان بـۆ یەکگـرتن ئەرکێکـی یەکگـرتن و . سەرەکی خوڵقاندنی پرۆسەی یەکگرتـوویی و کۆتـایی بە دابەشـینی کۆمەڵگـان

هەرکـام لە ئـێمە چ ژن و چ پیــاو . مرۆڤـی، ئەخاڵقـی و نەتەوەیـی هەر تـاکێکی کـورد بە هەمـوو بیـرورا و ئایـدیۆلۆجیەوەیە
ــان لە پێنــاو یەکگرتــوویی نەتەوایەتــی و کردەوەیــی جێبەجــێ بکەیــن و تەنیــا لە خەڵکــانی دیــکە داوای  دەبــێ ئەرکــی خۆم

 .یەکگرتوویی نەکەین
 
اســی یەکگرتــوویی و چەنــدبەرەکی و پــڕژوباڵوی کــورد تەنیــا دیــاردەیەکی ئەو ســەردەمە و سەدســاڵی ڕابــردوو نــیە، بەڵکــوو ب

ئەحــمەدی . دیــاردەیەکی ســەدان ســاڵەیە کە، یەکێــک لە هــۆیە هەرەســەرەکیەکانی ژێردەســتی و پارچەپــارچە بــوونی کــوردانە
ــو ــدا زۆر بە جــوانی پڕشــوباڵوی ک ــورد خــانی چیرۆکــی مەم و زین ــاری ســەرەکی ک ــان و ئەو دەردە بە نەی ردان دەخــاتە بەر زم

 :دەزانێت
 

               گەر دێ هەبوا مە ئیتیفاقەک
 ڤێگرا بکرا مە ئینقیادەک

         روم و عەرەب و عەجەم تەمامی
 هەمیا ژ مە تا دکر غوالمی

                        تەکمیل دکر مە دین و دەولەت
 م و حیکمەتتەحلیل دکر مە عیل
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پەیامی حەزرەتی خانی پەیامێکە، کە سنووری ئایدیۆلۆژی و سنوورە دەسـتکردەکان ناناسـێت، پەیـامێکە بـۆ هەمـوو مرۆڤێکـی 
ــومەرجی ئەمــرۆدا پرســی یەکگرتــوویی گرینگیەیکــی تــایبەتی هەیە. کــورد لە هەرکــوێێکی ئەو گــۆزەی زەوی هەبێــت . لە هەل

 "کـۆنگرەی هەوڵـدان بـۆ یەکڕیـزی لە پێنـاو سـەرکەوتندا"وردستانی ئێران دروشمی کۆنگرەی پانزدەهەمی حیزبی دیموکراتی ک
ـــژارد ـــت. هەڵب ـــی بێ ـــوویی نەتەوایەت ـــرتنەوە و یەکگرت ـــەی یەکگ ـــپێکی پرۆس ـــت دەس ـــمێک کە دەتوانێ ـــرتنەوە و . دروش یەکگ

و الیەنەکـان و تاکەکـانی  کاتێک باسی ئەو دوو زاراوەیە دەکەیـن و داوا لە هێـز. یەکگرتوویی دوو زاراوەی بێ ناوەرۆک نین
ئەمە بە واتـای ئەوەیە . بـۆ جێبەجـێ بـوونی ئەو داوایە  کورد دەکەین بۆ یەکگرتوویی، خۆمان بەر لە هەمووکەس بەرپرسین

ــدان بە  ــدیە گشــتی و هاوبەشــەکان و پەرەپێ ــانی بەرژەوەن ــۆ وەدیهێن ــدەین ب ــاک و ڕێکخــراودا هەول ب ــێ لە ئاســتی ت کە دەب
 .بایەخە هاوبەشەکان

 
ێمە هەموو جارێ لە کۆبوونەوە، بۆنە و جەژنەکان، لە سەری سـاڵ و کـاتی یەکتـر بینـین داوا لە هەمـوو کەس دەکەیـن بـۆ ئ

خۆمـان هەمووجـارێ قارەمـانی یەکگرتـوویی و . ئەوەی یەک بگرن و لە پێنـاو بەرژەوەنـدیەکانی نەتەوایەتیـدا خەبـات بـکەن
ئەوەی گـرنگە ئەوە بـزانین کە نـابێ . ۆمـان نـابینین بـۆ یەکگرتـوویییەکگرتوویی خوازین و کەمۆکۆریەک لە هەڵسـوکەوتی خ

و گـــوزەرا و تەنیـــا لە چوارچێـــوەی گفتگۆکـــانی نـــاو ( ظـــاهری)ڕوانینـــی ئـــێمە بە دروشـــم و داواکـــان ڕوانینێکـــی ڕووەکـــی 
ــت ــان دا بێ ــ. کۆبوونەوەک ــان لە هەل ــاتی نەتەوایەتیم ــەرەکیترین پێویســتی خەب ــووڵ و س ــمی وا پێویســتیەکی ق ومەرجی دروش

ئێستادایە کە پێویستە بەکردەوە ڕۆشنبیران، حیزب و ڕێکخراوەکان و تاکەکاکانی ناوکۆمەڵگا لە پێناوی ئەو یەکگـرتنەوەیە 
هەوڵدان بۆ البردنی دووبەرەکـی و . هەنگاو بنێن و سەنتەری خەباتی سەرەکی خۆیان بکەنە پرسی یەکگرتوویی نەتەوایەتی

سـتی وشـیاری نەتەوایەتـی خۆمـان بە ڕادەیەک بەرز کەیـن کە بتـوانین تێگەیشـتووییەکی دژایەتی پێویستی بەوە هەیە کە ئا
لە باســی ئەمــردا هەوڵ دەدەم بە کــورتی بــاس لە کۆســپەکانی ســەر . هاوبەشــمان هەبێــت لە پــرس و بــایەخە هاوبەشــەکاندا

کگرتوویی نەتەوایەتـی پیشـکەش ڕێگای یەکگرتوویی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەم و هەندێک پێشنیاریش لە پێناو یە
بەو هیوایە دوای ناسینی کسپەکانی سەررێگای یەکگرتوویمان بەهەموومانەوە هەوڵی جیـددی بـدەین بە نەهێشـتنیان و . بکەم

 .خەبات بکەین لە پێناوی یەکگرتوویی ئامانجدار و سەرکەوتووانە
 

رین هۆیەکـــانی ســـەرکەوتنی هەر نەتەوەیەک و کەوابـــوو واتـــای یەکگرتـــوویی نەتەوایەتـــی یەکیەتـــی نەتەوایەتـــی گرینگتـــ
یەکیەتـی بە واتـای پێوەنـدی واتـاداری نێـوان تاکەکـانی کۆمەڵگـا واتە بە واتـای نەتەوە، . بەرەوپێش چوونی ئەونەتەوەیە

بـۆ نەتەوەکـانی خـاوەن دەڵەت بە واتـای یەکیەتـی نێـوان دەوڵەت و . حیزب و ڕێکخراوەکان و پێکهێنەرانـی ئەو نەتەوەیەیە
ەوەیە بۆ ئێمە وەک نەتەوەیەکی بێ دەوڵەت بە واتـای یەکیەتـی نێـوان ڕێکخراوەکـان و پێکهێنەرانـی کۆمەڵگـا لە پێنـاو نەت

 .گەیشتن بە سەروەری نەتەوایەتی و ڕزگاری هەتاهەتاییە
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 لە ئێستادا یەکگرتوویی نێوان هێزەکانی خۆرهەاڵتی کوردستان چۆن دەبینن؟ :ڕاوێژ
 

ردستان ئیدعای یەکگرتوویی خـوازی دەکەن، هەموویـان دروشـمی یەکگرتـوویی خوازانەیـان هەیە، هێزەکانی کو هەموو  :حەقی
بەاڵم بەکــردەوە هێزەکــانی کوردســتان زۆر دوورن لە یەکگرتــوویی و هاوکــاری بە کــردەوە هــۆی ئەمەش دەگەرێــتەوە بــۆ ســەر 

 :لێگەر و چالشەکانی خوارەوە کە بە کورتی عەرزتان دەکەم
 

 و نەبوونی یەکگرتوویی ئیفالسی ئەخاڵقی
 نەبوونی تێگەیشتنی هاوبەش لە یەکگرتوویی

 (م ل  اندیشی)بیری ڕەها 
 عەشیرەگەری و تایفەگەری

 حیزبەکان گەورەتر لە نەتەوەن
a .لە ناو حیزبەکاندا ناوچەگەرایی 
b .باندبازی و دەسەاڵتخوازی 
c .گەندەڵی سیاسی و تەشکیالتی 

 (و قەوارەی تەشکیالتیدروشم، کردەوە )قەیرانی ناسنامە 
 قەیرانی ڕێکخراوەیی

 خۆسەپاندن و خۆناوەند دیتن
 نەبوونی پەروەردەی نەتەوەیی

 لە کارو ڕێبەری دا( جێندەری)جیاوازی زایەندی 
 ئینشعاب و لێکترازانەکان و نەگەران بە دوای ڕیشەی لێکترازانەکان

 کێشە شەخسیەکان
 پرسی نەسڵەکانی ناو جۆاڵنەوە

 قەیرانی بڕوا
 

پێتان وا نیە پێش مەرجی یەکگرتوویی، یەکگرتنەوەیە؟ ئەو لەت بوون و دابـڕان و جیـابوونەوانە، کۆسـپی سـەرەکیی  :ڕاوێژ
 یەکگرتوویی نین؟

 
 لەت بوون و دابڕان بەشێک لە پرۆسەی پڕشوباڵوی کوردەکان بە گشتیە لەگەڵ ئەمەش کۆمەڵگایەک کە پۆالریزە  :حەقی
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ر لـێگەر و چالشـەکاندا بەجیـاتی گەران بە دوای چارەسـەریەکان، هەاڵتـن لە چارەسـەریەکان بووە زۆر بە ئاسانی لە هەمـبە
هەڵدەبژێرێت کەوابوو بەڵێ دابڕان و جیابوونەوەکان یەکێک لە هۆیەگریگەکانی نەبـوونی یەکگرتـووییە بەاڵم ئەو هۆیـانەی 

دێک هـــۆن کە ئـــێمە خۆمـــان لێـــنەداوە و کە دابــڕان و جیـــابوونەوە پێـــک دێـــن، گرینگتـــرین جیابوونەوەکـــان ئەنجــامی هەنـــ
 .نەمانتوانیوە بە جوانی باسی بکەین و ڕیشەیابی بکەین هەرکردەوەیەک ئەنجامه هەندێک هۆن کە دەبێ هۆیەکانی بزانین

 
 بەڕای ئێوە بێ یەکگرتوویی لە نێوان حیزبەکان، خەڵک دەتوانن یەکگرتوو بن؟ :ڕاوێژ

 
ە فەرهەنگـی خێڵەکـی و عەشـیرەییەوە، بەو واتـایە کە بە هـۆی گریـدراوەیی خەڵکـی کوردسـتان خەڵکیکـی سیاسـین ب :حەقی

یگومـان دەبێـتە دینـامیکی ب بەش کراون، یەکگرتوویی حیزبەکانخیلەکی، خزم خزمێنی و ناوچەگەرایی بە سەر حیزبەکاندا دا
 .یەکگرتوویی نەتەوایەتی

 
ئەگەر بکــرێ بە ” حیزبەکــان گەورەتــر لە نەتەوەن“: کە فەرموونــان  ئەگەر بکــرێ ئەو خاڵەمــان بــۆ شــی بــکەنەوە :ڕاوێێێژ

 .نموونەش
 

لە پرۆسـەی لێکدابرانەکانـدا، ئەوەی کە لە هەمـوو شـتێک گرینگتـر بـوو قـازان  و بەرژەوەنـدی گرووپـی، جنـاحی و  :حەقی
رژەوەنـدی لە پێوەندی لە گەڵ پرسە نەتەوایەتیەکانـدا، حیزبەکـان بەرژەوەنـدی نەتەوایەتـی لە ڕوانـگەی بە. ناوچەیی بوو

خۆیانەوە شێ دەکەنەوە نەک پێچەوانە، بۆیە بە کردەوە بەرژەوەندی حیزبەکان لە بەرژەوەندی نەتەوایەتی گەورەتـر دەبێـت 
 .و ئەمەش لەمپەری سەرکیە لە بەرامبەر یەکگرتوویی و هاوکاری بەکردەوەدا

 
بـۆ سـەر پەسـیو و ناچـاالک بـوونی خەڵـک و  پرژ و باڵویی حیزبەکان تا ئێستا چ زیانێکی بۆ سەر خەباتی ناوخۆ و :ڕاوێژ

 کۆمەڵگای مەدەنی هەبووە؟
 

لە ڕووی بەرێوەبەری و ڕێبەریەوە، یەکێک لە گەورەترین و بەرچاوترین زیانەکان لەکیس چوونی هیز و ئێنێرژیەکـی  :حەقی
ەو لێکـدابراوانە بووتەهـۆی ئ. دژی یەکتر بـووە "پالنەکانی یەکتر"کردنی " خونسا"زۆری خەبات بۆ دژایەتی لە گەڵ یەکتر و 

ئەوەی کە کۆمەڵگا ببێتە ئەنباری ئێنێرژی نەرێنی و بەوە جەوی بێ بڕوایـی و قەیرانـی بـڕوا لە نـاو کۆمەڵگـادا بخوڵقێـت، 
ــەواری ئەو لە هەمــوو بوارەکــانی کــار، پیوەنــدیەکانی کــۆمەاڵیەتی و تاکەکەســیەوە بگــرە تــا کــارو چــاالکی ئــابووری  ئاس

 .دەبیندرێت
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ە ئێستادا حدکا دەستی کردووە بە خەباتی چەکداری ئەوە لە حاڵێکـدایە کە هەنـدێ حیـزب و الیەن بە ئاشـکرا لە ل :ڕاوێژ
ئایا یەکگرتوویی لە دۆخێکی ئەوتـۆدا . ڕێبەرییەوە بگرە تا ئەندامی ئوروپاش نەک لەگەڵی نین بەڵکوو بە دژی وەستاونەوە

 دەکرێ؟
 

. خەباتی حیزبی دێموکرات لە ڕاسانەوەدا لە خەبـاتی چەکـداری ببینـین "رکزیتم"من پێموایە هەڵەیە ئەگەر هەموو  :حەقی
ــی  ــانەوە قەرزاری خەڵک ــاغی ڕاس ــانەوە و قۆن ــدی لە گەڵ فەلســەفەی ڕاس ــانە لە پێوەن ــی هەمەالیەن ــی کردنەوەیەک حــدکا ش

ز و یەک الیـانە بـووە و کوردسـتان و حیـزب و ڕێکخراوەکـانی کوردسـتانیە لەو پیوەنـدیەدا ڕۆلـی ڕاگەیانـدنی حیزبـی زۆر الوا
 .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە نەتوانرێت لە پیوەندی لە گەڵ پرسە هاوبەشەکاندا هەڵوێستی هاوبەش هەبێت

 
ئیمکانــاتی خــۆی  و لــێگەرێن بــا هەرکەس بە قەرای توانــا": دکتــۆر ســەعید لە کــۆنگرەی نۆهەمــدا پێشــنیاریکی بەجێــی کــرد

لەکــاتی وادا ئـێمە دەتــوانین یەکگرتـووییەک لە ســەر بنەمــای . "شـداریە بگیرێــتبەشـداری لە خەبــات دا بکـات و ڕێــز لەو بە
 .تواناکان و ئامانجە هاوبەشەکان دابنێین

 
لە درێــژەی پرســیاری پێشــوو، بــۆ ئەوەی کە یەکگرتــوویی ســاز بــێ پێتــان وایە دەبــێ حــدکا لە خەبــاتی چەکــداری  :ڕاوێێێژ

 ستی خۆیان دابەزن؟پاشگەز بێتەوە یان ئەو حیزب و الیەنانە لە هەڵوێ
 

ڕۆلێ ڕێبەری جـۆاڵنەوە ئەرکێکـی قـورس دەخـاتە ئەسـتۆی حیزبـی دیمـوکرات، حـدکا وێـرای درێـژە پیـدان بە ڕەوتـی  :حەقی
ڕاسانەوە دەبێ ڕاسانەوەیەکی سیاسـی و دیپلۆمـاتیکیش دەسـت پـێ بکـات، بـۆ ئەوەی هێـز و تواناکـان لە دەوری دروشـمەکانی 

نە تەنیــا واز لە ڕاســانەوە نەهێنرێــت . ەنــدیەدا مــن پێمــوایە پێویســتە کــاری زیــاتر بکرێــتلەو پێو. ڕاســانەوە کــۆ بکــرێنەوە
 .بەڵکوو فراوانتر و قووڵتر بکرێت و هاوکات هاوکاری هێز و الیەنەکان بکرێت بۆ دۆزینەوەی هاوبەشیەکان

 
لەمبـارەوە دا، ئایـا مەبەسـتتان باستان لە قەوارەی تواناکان کرد و ئاماژەتان بە قسـەیەکی شـەهید دوکتـور سـەعید  :ڕاوێژ

 ئەوەیە کە هەموو حیزبەکان، توانای ئەو چەشنە لە خەبات و گەڕانەوەی بەرین بۆ ناوخۆیان نیە؟
 

ــڕوا و نەش پێویســتە :حەقێێی ــزی چەکــداریان هەیە، نە ب ــای هی ــان توان ــوو حیــزب و ڕیکخراوەک ــوونی ڕۆژاوای . نە هەم ئەزم
یەک هێزی چەکـداری یەکگرتـوو و بە فەرمانـدەییەکی هـاوبەش و : جێگای سەرنجەکوردستان سەرەرای هەموو کەموکۆریەکانی 

 . ناوەندی دەتوانێت کاریگەتر لەوە بێت کە چەندین هێزی چەکداری بە ئامانجی سیاسی جیاوازەوە لە کوردستان هەبن
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 .ئەوانی دیکە دەتوانن لە بوارەکانی دیکەدا هاوکاری بکەن
 

الیەنەیە، مـادام نـابێ واز لە ڕاسـانەوە بهێنـدرێت و الیەنەکـانی تـریش ئامـادە نەبـن  ٢ە یەکگرتـوویی و یەکگـرتنەو :ڕاوێژ
 پەیوەست بن، چ چارەیەکی تر دەبێ؟ واتا دەبێ چ بکرێ کە حەتمەن پەیوەست بن؟

 
کـی یەکەم شت ئەوەیە ئێمە چٶن ڕاسانەوە شی بکەینەوە، بەشێوەیەک کە هەموو کەس خۆی تێدا ببینێتەوە؟ ئەوە ئەر :حەقی

سەرەکی حدکا یە، دەبێ ڕاسانەوە وەک پرۆژەیەکی نەتەوایەتی و قۆناغێکی نوێ بە وردی شی بکرێتەوە، بایەخەکانی بـاس 
 بێت "تک بعدی"ڕاسانەوە نابێت . بکرێت و خەڵک تەنیا ڕاسانەوە لە هێزی پێشمەرگە و چەکداردا نەبینێت

 
دیکتاتۆرییەت بۆتە یەک هێـز، هێـزی تـر لە پشـتەوەی سـنوورن و باسی ڕۆژئاوای وکردستانتان کرد، بەاڵم لەوێ بە  :ڕاوێژ

لە هەمان کاتێشدا ئەو تەک هێزیە بۆتە هۆکاری هاتنە ئارای باسـی پەیوەنـدیی یەپەگە و ئێـران و حیزبـوواڵ و لە هەمـان 
اچــارین بە کاتیشــدا ئەوەتــا لە کۆبــانێ ناچــار پێشــمەرگەی باشــوور چــوو، کەواتە دیســانیش ئەو تــاکگەراییە بــاش نــیە و ن

 پلۆرالیزم، وانیە بەڕای ئێوەش؟
 

بکەیـن لەو پێوەنـدیەدا، لە کـاتی شـەردا دێموکراسـی و پلـۆرالیزم شـتێکی بـێ واتـایە بـۆ  "ارزش گـااری"دەبـێ ئـێمە  :حەقی
رێکخراوەیـی  -هیزەکانی سیاسی ڕۆژاوا هەموو لەوێ چاالکی سیاسی . نەتەوەیەک کە جاری هیچێ لە سەر عەرزی واقعدا نیە

بـوونی چەنـد هێـزی چەکـداری ئاسـتی ڕیسـکی شـەری نـاوخۆیی بەرزتـر . کەن بەاڵم ڕێگـا نـادرێ هێـزی چەکـداریان هەبێـتدە
ــاڵی  ــوونی س ــە ئەزم ــا پێمخۆش ــیە هەروەه ــتیەکی پێــی ن ــی  پێویس ــورد ه ــومەرجەدا ک ــاتەوە کە لەو هەل ی ٦٧تــا  ١٣٦٣دەک

سـەر پرسـی بـوونی چەنـدین هێـزی چەکـدار بە ئامـانجی  ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش وەبیرمان بهێنمەوە کە بەشـەکی دەگەرایەوە
 .جیاوازی سیاسیەوە

 
کەوایە بەڕای ئێــوە باشـتر نـیە لە جیــاتی هەبـوونی هێــزی سـەر بە یەک حیـزب، هێزێــک لە هەموویـان پێکبــێ وەک  :ڕاوێێژ

 ئەوەی کە دێموکرات و کۆمەڵە کردوویانە لە خۆرهەاڵت؟
 

ــۆرالیزمی سیاســی پێویســتە، بەاڵم  :حەقێێی ــانهەوێ پل ــتیدا ئەگەر بم ــیە لە ڕاس ــداری ن ــۆرالیزمی چەک ــورد پێویســتی بە پل ک
ســەرکەوین، دەبــێ خــاوەنی هێزێکــی چەکــداری هــاوبەش، لە ژێــر فەرمانــدەییەکی هــاوبەش بــین، کە دوور بــێ لە سیاســەتی 

ەرن بەبــێ حیــزبە سیاســیەکان بــا سیاســەت بــکەن و هیــزە خەباتکارەکــانی چەکــداریش خەبــاتی چەکــداری بەرێــوە ب. حیزبــی
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کۆنفرانســی "لەو پیوەنــدیەدا مــن دووســاڵ لەمەوبەر وتــارێکم نووســی لە ژیــر نــاوی پیویســتی . ئەوەی حیزبــایەتی بــکەن
و خالە سەرەکیەکانی ئەو کۆنفرانسەم پێشنیار کردو پێمـوایە ئەو خـااڵنەی لەوێ بـاس کـران، ئێسـتاش دەتـوانن  "ڕۆژهەاڵت

 .انببنە بنەمای کاری هاوبەش و بەها هاوبەشەک
 

کاک مەجید ئەو ڕێـگەنەدان بە هێـزی حیـزب و الیەنەکـانی تـر بـۆ ئەوەی هەبـن و بەشـدار بـن، پێتـان وا نـیە خـۆی  :ڕاوێژ
سەرچاوەی نایەکگرتوویی و تەنانەت شەڕی براکوژییە؟ خۆ هەموو حیزبەکانیش بـێ هێـز نـین، بـا ڕاشـکاوانە بڵـێم لە سـبەی 

 ی نادەی کە لە الیەن الیەنێکیشەوە پڕچەک کراوە؟ڕۆژهەاڵتدا چۆن ئیزن و ڕێگە بە پارتی ئازاد
 

من پێموایە بۆ ئەوەی لە قەیرانەی داهاتوودا ڕزگارمان بێت، هەوجەیە هێزی چەکداری هاوبەشـمان هەبێـت بـا بلـێن  :حەقی
یان پێشمەرگەی نشتیمانی، ئەوکات پارتی ئازادی، حدکا، حدک، کۆمەڵەکان و هتد دەتوانن بە قەرای هیزی ماددی و سیاسـ

بەشداری لە شکڵدانی هێزێکـی وادا بـن و پـێکەوە خەبـات بـکەن، ئەمە دەبێـتە هـۆی ئەوەی کە لە سیاسـەتکردندا بە جیـاتی 
ــرلەوەی کە چــٶن هێــزی چەکــداری خۆمــان وەک  لە بەرامــبەر یەکتــر بەکــار بەریــن، بیــر لەوە بــکەیەنەوە چــٶن  "کــیش"بی

ئـێمە بە بـڕوای مـن پێویسـتە . ی پەسـەند و ڕاکشـانی خەڵـک بـینسیاسەتێکی خزمەتگـوزارانە و خەلكیتـر هەڵبژیـرین و جێـ
ئەلف و بێی خەباتی نەتەوایەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە پێی پیویستیەکانی ئەمـرۆ و سـبەینێ دارێـژین چـونکە ئەزمـوونی 

 .ڕابردوو سەرکەوتوو نەبووە
 

 حیزبەکانی خۆرهەاڵت؟نیشتەجێ بوون لە کوردستانی باشوور، چەندە لەمپەرە بۆ یەکگرتوویی  :ڕاوێژ
 

هەم ڕژیـم کــاری . مـرۆ  بەرهەمـی ژیـنگەیە، ژیـنگەی باشـووری کوردسـتان بەداخەوە ژینگەیەکـی تەندوروسـت نەبـووە :حەقێی
زۆری کردووە بـۆ خوڵقانـدنی دووبەرەکـی و هەم بەرژەوەنـدیەکانی حیزبەکـانی باشـوور بـووتە هـۆی ئەوەی نەتـوانین پـێکەوە 

ەوتووتر بـین، بەمەرجـێ خۆمـان زوو لە گەڵ هەلـومەرجی باشـووردا بگونجانـدایە و بـۆ نمـوونە ئێمە دەمانتوانی سـەرک. بژین
 .دەستمان بکردایە بە پەروەردەیەکی سیستماتیک و خۆ ئامادەکردن بۆ قۆناغەکانی دواتر

 
تــایبەتیی نیشــتەجێ بــوون لە کوردســتانی باشــوور بە ڕای خــاوەن ڕایــان وایکــردووە کە حیزبەکــانی خــۆرهەاڵت و بە :ڕاوێێێژ

الیەنە جیابووەکان بۆ وەرگرتنی هێـز و مەشـرووعیەت، بەسـەر حیزبەکـانی باشـوور و بـاکوردا دابەش بـوون، ئەوە تـا چەنـد 
 ڕاستە و ئەگەر ڕاستە چ زیانێک بە یەکگرتوویی دەگەیێنێت؟
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، نـاوچەگەرایی و کێشەی سەرەکی ئـێمە لە ژیـنگەی باشـووری کوردسـتان، بەهێـز بـوونی هەسـت و فەرهەنگـی خێلەکـی :حەقی
ـــووە ـــتی ب ـــی و نەتەوە ویس ـــی نەتەوایەت ـــوونی فەرهەنگ ـــیرەیی و الواز ب ـــدیە . عەش ـــۆی ئەوە کە بەرژەوەن ـــۆتە ه ئەمەش ب

بچووکەکان ئەوەندە گەورە بکرێن کە بەرژەوەندی بااڵی نەتەوایەتی نەبینـدرێت و ئـێمە تووشـی قەیرانـی بـڕوا بـین کۆمـاری 
و بــێ جــێ لە نــاو کۆمەلگــادا،  "کــا ب"کەمەوە تــوانی لە ڕێگــای خوڵقانــدنی نیــازی  ئیســالمی زۆر زیرەکــانە و بە خەرجێکــی

ڕێبەرایەتی حیزبەکان بەتایبەت حیزبی دێموکرات بەرەو لێکترازان و لێکدابران ڕێبەری بکات و بە هۆی نەبـوونی فەرهەنـگ 
 .بووینبەجیات چارەسەری کێشەکان تووشێ لێکدابران  "بەرێوەبەری قەیرانەکان"و ستراتێژی 

 
ڕێکاری یەکگرتوویی لە کوردستانی خۆرهەاڵت چیە؟ واتـا چ پـالن و بەرنـامەیەکی کـورت مەودا یـان مامناوەنـد مەودا  :ڕاوێژ
 هەیە؟

 
لە پرۆسـەی لێکدابرانەکانـدا، ئەوەی کە لە هەمـوو شـتێک گرینگتـر بـوو قـازان  و بەرژەوەنـدی گرووپـی، جنـاحی و  :حەقی

ەڵ پرسـە نەتەوایەتیەکانـدا، حیزبەکـان بەرژەوەنـدی نەتەوایەتـی لە ڕوانـگەی بەرژەوەنـدی لە پێوەندی لە گ .ناوچەیی بوو
خۆیانەوە شی دەکەنەوە نەک پێچەوانە، بۆیە بە کردەوە بەرژەوەندی حیزبەکان لە بەرژەوەندی نەتەوایەتی گەورەتـر دەبێـت 

یەکگرتـوویی پێویسـت بە ئامـادەکردنی زەمیـنەو . و ئەمەش لەمپەری سەرکیە لە بەرامبەر یەکگرتوویی و هاوکاری بەکردەوەدا
 :جێبەجێ کردنی هەندێک هەنگاو دەکات کە بە شێوەی خوارەوە پێشنیار دەکەم

 
 هەوڵدان بۆ وێکگەیشتنی کۆمەاڵیەتی

 (حداقل)پێکهاتن لە سەر بایەخە هاوبەشەکان 
 شی کردنەوەی هاوبەشی یەکگرتوویی نەتەوایەتی

 یدیاری کردنی ستراتێژی نەتەوایەت
 قەرار گرتنی پرسی نەتەوایەتی "محور"

 پرسی بەها هاوبەشەکان و خۆپاراستن لە هۆیەکانی کێشەخوڵقێنەر
 جێبەجێ کردنی ڕەوتی یەکگرتوویی و کۆتایی هێنان بە ڕەوتی لێکترازان

 هاوسازی قەوارە و دروشمە سیاسیەکان
 بەشداریی النی کەمی ڕێژەیی ژنان لە بەرێوەبەری و بریارداندا

 شی هەموو بەشەکانی کۆمەڵگاهاوبە
 هاوخەباتی کۆمەڵگای مەدەنی لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت و هاوکاری هەموو الیەنەکان
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 ناسینی پیالنەکانی نەیارانی گەلی کورد و بەرزکردنەوەی هۆشیاری هاوبەش بۆ خۆپاراستن لە پیالنەکانی دوژمن
 گەشە پێدانی هەستی بڕوای کۆمەاڵیەتی و سیاسی

 زەمینەی بەشداری گشتی لە کار و چاالکیە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانداپێکهێنانی 
 گەشەپیدانی ڕێبەری هاوبەش

 
کـرد، دەکـرێ بۆمـان شـیبکەنەوە؟ خـۆ هەمـوو  "قەیرانی بڕوا"لە واڵمی یەک دوو پرسیاردا باستان لە تووش بوون بە  :ڕاوێژ

ــانەت کــ ــانن و تەن ــکە و ڕێبــازی خۆی ــان وایە لەســەر ڕێچ ــان الی ــی بــوون  2333ۆمەڵەش لە حیزبەک بەوالوە بەرەو نەتەوەی
 .هاتووە

 
یەوە بە شـێوەیەکی خێـرا ٢١١١دیـاردەیەکی کـۆمەاڵیەتی و جەهـانگیرە کە لە سـاڵی  'بحران اعتمـاد"قەیرانی بڕوا یا  :حەقی

ــوەتەوە ــانی تەنی ــوو جیه ــت کە. هەم ــارچە وەک جەســتەیەکی نەخــۆش ەچێ ــارچە پ ــێ دەوڵەت و پ ــی ب ــورد وەک نەتەوەیەک  ک
یەکێـک لە کێشـەکانی نـاو ڕیزەکـانی خەبـاتی کوردسـتان بـوونی . بچووکترین ڤایرۆس دەتوانێـت نەخۆشـیەکەی قـووڵتر بکـات

قەیرانـی بـڕوایە، بە شـێویەیەک کە سـەرەرای ئەوەی کە هەمـوو الیەک بـاس لە نیازپـاکی خـۆی دەکـات، هەمیشـە لە نیــازی 
 .الیەنی بەرامبەر بەگومانن

 
ئەمــرۆ . ردەی دروشــمی سیاســی نــیە، پرســەکە لە دیــاردەیەکە کە کەمتــر کــار بــۆ نەمــانی دەکرێــتکێشــەکە تەنیــا لە هەڵبــژا

دەبیـنن لە کوردسـتانیش کەمتـر خەڵـک بـڕوای بەیەکتـر دەکەن و هەمیشـە لە هەمـوو گفتگۆکانـدا وابیـردەکەینەوە کە الیەنــی 
 (.ن اعتمادبحرا)بەرامبەر دەیهەوێ کاڵوامان لە سەر دابنێت، ئەمە واتە قەیرانی بڕوا 

 
 "خوڵقاندنی نیـازی بـێ جـێ لە نـاو کۆمەلگـادا لە الیەن کۆمـاری ئیسـالمییەوە"هاوڕێیان داوا دەکەن ئەو چەمکە واتا  :ڕاوێژ

 .زیاتر شی بکرێتەوە، تکایە
 

شـــتێک بە نـــاوی جیـــاوازی چینـــایەتی نەبـــوو، هەمـــوو پێشـــمەرگە و : ســـەردەمانێک کە ئـــێمە لە قەنـــدیل بـــووین :حەقێێێی
ئێسـتا . هینـدە بـووە ١١هاوسان و وەک یەک بـوون، جیـاوازی داهـات لە پێشـمەرگەوە تـا سـکرتێر ئەوپەرەکەی  خەباتکارێک

نیازەکــانی مــاددی، مــاددی گەرایــی، کێشــە کۆمەاڵیەتیەکــان، ژیــانی بــورژوازی مەســنۆعی و مەســرەفگەرایی ڕووی کــردووە بە 
ران و پێشمەرگەکانیشـدا، ئەوە ئەو نیـازانەن کە مـرۆ  لە ڕێبەرایەتی حیزبەکان و بە پێـی ئەو بـۆ نـاو ئەنـدامان و الیەنگـ

. خەتی سەرەکی خەبات بەالرێ دا دەبەن و نیازی سەرەکی کە بریتی بێـت لە خۆپێگەیانـدن و بەرەوپـێش چـوون الواز دەکەن
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هەمـــووی ئەوانە بەرهەمـــی تەبلیغـــات و شـــەڕی نەرمـــی کۆمـــاری ئیســـالمی دژی خەڵکـــی کوردســـتان و ڕێـــبەری جـــوواڵنەوەی 
 .کوردستانن

 
کوتتان کە خەباتی ئێمە تـا ئێسـتا تەک ڕەهەنـدی بـووە بەاڵم حیزبەکـان ڕێکخـراوی الوان و ژنـان و خوێنـدکارانیان  :ڕاوێژ

 هەیە و دەشڵێن چاالکیان هەیە، ئایا ئەوە خەباتی فرەڕەهەندی نیە؟
 

ەی کـادر بـۆ حیزبـی خۆیـان، ئەوان لە پەروەرد: هەموو ڕێکخراوەکانی سەربە حیزبەکـان تەنیـا یەک ئامانجیـان هەیە :حەقی
پێوەنـــدی لە گەڵ پرســـی الوان، پەروەردەی الوان، ژنـــان و کـــارێکی ئەوتۆیـــان نەکـــردووە پرۆژەیەکـــی ئەوتۆیـــان جێبەجـــێ 

مـن سـاڵهایە لە گەڵ یەکیەتـی ژنـان و الوان کـار . نەکردووە یا تەنانەت دانەڕشتووە کە پیوەندی بە ژیانی الوانەوە هەبێـت
بەداخەوە خاوەنی پرۆژە و بەرنامەی تایبەت بە پرسی الوان یان ژنان نـین . نزیکەوە ئاگاداری ئەو کێشانە هەمدەکەم و لە 

ئەوانە ڕێکخـراوی . بۆیە نەمانتوانیوە الوی زۆر بـۆ ڕێـبەری حیـزب و ژنـی بەرچـاو بـۆ ڕێبەرایەتـی کۆمەڵگـا پەروەردە بکەیـن
 .ن"یدک"
 

زۆربەی هەرە زۆریان بەرنامەیان نەتەوەییە، دیسـانیش پێـک نـاکۆکن و ئەوەتـا  حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کە :ڕاوێژ
نـــاکرێ بەرەیەک پێکبێـــنن، لەو نـــاوە   کاکـــاش بـــۆتە ســـەرباری پرســـەکە، ئەوە لە حاڵێکـــدایە کە   کاکـــا لە ئێســـتادا 

 بەرنامەیەکی نەتەوەیی نیە، ئێوە ئەوەی بە خەسار دەزانن یان نا؟
 

ــی  :حەقێێی ــامەی نەتەوەی ــانی بەرن ــانی حیزبەک ــی ناتوانێــت ســەرکەوتوو بێــت، یەکێــک لە قەیرانەک ــڕوای نەتەوەی ــێ ب بە ب
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، قەیرانـی ناسـنامەیە، ئەوان بەرنـامەی سیاسـیان بـاس لە دابەشـکردنی دەسـەاڵت لە گەڵ  -کوردستان 

تمرکـرزگەرای بەهێـزە،ئەم جیـاوازیە  ناوەند بە شـێوەی ڕێژەیـی و فیـدرالی دەکەن، بەاڵم سیسـتەمی بەرێوەبەریـان سیسـتەمی
 .ڕەفتار بوترێت "تشن "دەبێتە هۆی کێشە گەلێکی زۆر کە دەتوانێت ناوی 

 
ک سەرەرای هەموو کەمووکۆریەکـانیەوە لە ڕوانـگە بەرنـامەی سیاسـی و سـاختاری تەشـکیالتیەوە زۆر وێکچـوونی هەیە و .ک. 

ەدا من هیوادارم بەبـێ تاوانبـارکردن بە الیەنگـری، کـاتی ئەوەمـان لەوبوار. هۆی سەرکەوتنی لە مەیدانی عەمەلیشدا ئەوەیە
 .هەبێت ڕۆژێک بە وردی باسی ئەو مەسەلەیە بکرێت

 
 شەوی ڕابردوو باسی یەکگرتوویی هێزتان کرد بەاڵم   کاکا بەپێچەوانەی حیزبەکان خۆی چەندین هێزی هەیە،  :ڕاوێژ
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تـاد، دابنـێ، ... ولە داهـاتوودا هێـزی هەورامـان و کەلهـوور و کرمـان   ژنان بە جیا و کۆدار و پژاکیش بە جیـا و لەوانەیە
 پێتان وایە ئەوە خەسارێکی زۆر نیە و دژ نیە بە یەکگرتوویی؟

 
سەردەمانێک حیزبەکـانی لێنینیسـتی، مائۆئیسـتی : بهێنمەوە( مقایسەای)ئەگەر ئیجازەم بدەن با نموونەیەکی ڕێژەیی  :حەقی

ئەوان هەرکـات لە شـورەوی یـان چـین بـاران بباریـایە، لە واڵتـی . ە کوردستان و ئێران هەبـوونو بە ئیزمەکانی دیەکشەوە ل
ئایـدیۆلۆژیەکەی دەکـرێ وەک حەرەکەتـی  و پرۆژەی سیاسی پکک. ئەوانە حیزبی ئایدیۆلۆژیک بوون. خۆمان چەتریان دەگرت

وارپـارچەی کوردسـتان دامەزراوە کە لە ڕووی مائۆئستەکان یان خـود لێنینیسـتەکان بزانـدرێت، حیزبـی ئایـدیۆلۆژی لە هەر چ
ئایدیۆلۆژیەوە گرێدراو بە بەرێز ئۆجەالنن، ئەگەر ئەم ڕاستیە قەبوول بکەین، پـیم وایە دەتـوانین خـاڵی هاوبەشـی زۆر لە 
ن گەڵیان بدۆزینەوە، بەاڵم ئەوەش دەبێ لەبەرچاو بگرین کە حیزبە ئایـدیۆلۆژیەکان هەمیشـە ڕەهـا و مـوتلەقگەران و خۆیـا

 .ناوەندی جیهان دەبینن مەگەر کاتێک کە زۆر الواز بن
 

لە پێوەندی لە گەڵ پرسیارەکەتان، پکک پێم وایە لە ڕێگای هێزدارکرندی بەشە جیاوازەکانی کوردسـتان بە باشـترین شـێوە 
ــیە و زۆر ــێمە ن ــی ئ ــدیۆلۆژیەک کە بە دڵ ــاو ئای ــت بەاڵم لە پێن ــک وەردەگرێ ــان و پۆتانســیەلەکان کەڵ ــت  لە تواناک ناتوانێ

خزمەتی بەرەوپێش چوون بکات، ئەمە ئەزموونێکی بەهیزە بۆ ئێمە لە ڕۆژهەاڵت کە بناخەی خەباتی خۆمان سەر لە نـوێ و 
بە خوێندنەوەیەکی نوێیەوە ئەنجام بدەین، بزاڤـی گانـدی، ئەفریقـای باشـووری و ئەمریکـای التینـیش هەمـان شـێوەی بەکـار 

 .هێناو سەرکەوتوو بوو
 

کێشـەکە لەوەدانـیە کە پکـک چ . ن نموونە سەرکەوتووەکان وەک ئەزموون بەکـار بهێنـین بـۆ بەهێزبـوونی خۆمـانئێمە دەتوانی
 .دەکات، پرسەکە لەوەدایە ئێمە چ دەبێ بیکەین بەاڵم ئەنجامی نادەین

 
؟ خەسـارێک کە بوونی ئایدیۆلۆژیی داخراو کە کەسی تر قەبووڵ ناکا، یەکێک لە خەسارە گەورەکانی بزاڤی کورد نیە :ڕاوێژ

ــێ و لە  ــازاد دەب ــاکوور ئ ــوو کوردســتان ڕاوەســتێ تــا ب ــهەوێ هەم ــان کاتیشــدا دەی ــێکەوتەوە و لە هەم ــوژیی کێلەشــینی ل براک
 سەربەخۆیی خوازییەوە ئێستا باسی خۆسەریی دێموکراتیک یان هەمان خودموختاری دەکات؟

 
یهان دەناسن چـونکە خۆیـان تـاقە چارەسـەرین، بەاڵم هیچ ئایدیۆلۆژیەک کراوە نیە، هەموویان خۆیان بە سەنتری ج :حەقی

خەباتی نەتەوایەتی ئەگەر خاوەنی یان ئایدیۆلۆژی یان پەروەردەیەکی سیستماتیک و خـاوەن بەرێـوەبەریەکی پەروەردەکـراو 
ەی بەدواوە حیـزب بە ڕێـبەری قاسـملوو زانکـۆ دواتـر فێـرگ ١٣٦١سـاڵی . و بە ستراتێژیک نەبێـت ناتوانێـت سـەرکەوتوو بێـت
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سیاسی نیزامی دانا کە بە پێی سەردەم بەداخەوە لە ڕەسالەتە سەرەکیەکەی دوور کەوتەوە، بـۆیە ئـێمە نەمـانتوانیوە هەمـوو 
 .پۆتانسیەلەکان بەکار بهێنین

 
و  کان تاوانبار ترن هۆکاری خـۆ دور گـرتن حیزبه  ن له دا کام الیه گرتووییه کنه و ناکۆکی و یه له: پرسیاری هاوڕێیەک :ڕاوێژ

حیـزب و   بـه  ل متمانـه ل بکـات و گـه تی گـه رایـه بێ ڕابه حیزب ده  ؟ چونکه وان چییه کگرتن الی ئه ر دروست کردن بۆ یه مپه  له
وڵـدانی ڕاسـتی  زۆرتـرین کـار و هه  رشـانی هاونیشـتمانیان کـام حیـزب لـه سه  ویتـه رکێک ناکه ری خۆی بکات ئایا هیچ ئـه ڕابه
 .اڵت ژههبۆ دۆخی ئێستای ڕۆ  یه هه
 

بۆ ئەوەی کە مرۆ  تاوانبار دەستنیشان بکات، دەبی بۆخۆی بەتەواوی بێ الیەن بێت، من بێالیەن نیم بۆیە نـاتوانم  :حەقی
ــارە ــێ تاوانب ــکەم ک ــاری ب ــارن. دی ــایەتیان تاوانب ــان بە ڕادەی بەرپرس ــی حیزبەک ــوو ڕێبەران ــان هەم ــی . هەمووم ــونکە بەش چ

ئێگۆیزمە، ئێمە ئەگەر خۆمان لە ئێگـۆیزم ڕزگـار بکەیـن دەتـوانین خـاڵی هـاوبەش  هەرەزۆری کێشەکانمان کێشەی شەخسی و
 .بدۆزینەوە کێشەکان چارەسەر بکەین

 
هاوبەشـی انـرژی منفـی و "ئەمرۆ لە شوێنێک بووم کە دوو کەس چوارساڵ بوو کێشەیان هەبوو، من تەنیا بە هێنانە نموونەی 

پێموایە ئێنیـرژی . داری ئەو ئێگۆیە بکەم کە نەیدەهێشت ئەوانە پێکەوە بدوێنتوانیم ئەو دۆستانە ئاگا "زبڵدانی پر لە بۆن
ئێمە کاتێک دوو الیەنی کێشەین، بۆ چارەسـەری . مەنفیەک کە لەدەوری خۆمان دروست کردووە یەکێک لە هۆیەکانی سەرەکین

ــ ــنەوەی خ ــۆ دۆزی ــت ب ــان بێ ــی ســێهەم هەیە کە هاوکارم ــۆر، الیەن ــێ کێشــەکان پێویســتمان بە مێنت اڵە هاوبەشــەکانمان، دەب
لە مــدیریتی . لەســەرەتا بەبڕیــار بــین بــۆ ئەوەی بتــوانین پێــک بــێن و ســەرەتا لە ســەر تەواویەت دواتــر بــرۆینە جوزئئیــات

 .کێشەکان لە کوردستاندا بە پێچەونای ئەمە جوواڵوەتەوە
 

یزبەکـان لە داهـاتوویەکی نە زۆر بـا بچێـنەوە سـەر پرسـی لێـک ترازانـی حیزبەکـان، ئێـوە چەنـد بە یەکگرتـوویی ح :ڕاوێژ
 دووردا گەشبینن؟

 
دەبــێ ڕدێنــی خۆمــان بترایشــن دەنــا پێمــان "کــاتی خــۆی لە شــەری یەکــی کەنــداودا وەزیــری دەرەوەی تــونێس وتــی  :حەقێێی
مـن لە داهـاتوویەکی نە چەنـدان دوور لەوانەیە پێـن  . ، ئەگەر بۆخۆمان یەکنەگـرین ناچارمـان دەکەن یەکگـرینەوە"دەتراشن

پێویستمان بەوە هەیە نەوەیەکی نوێ بێـتە سـەرکار . ساڵی داهاتوو بە دڵنیاییەوە بەباوەرم بە یەکگرتنەوەی دووبارە ١١ تا
 .بۆ ئەوەی کێشەکۆنەکان بەشێک نەبن لە چارەسەریەکان بەڵکوو بەشێک بن لە مێژوو و ئەزموون بن بۆ داهاتوو
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ڕای من زۆر گـرنگە، هۆکـاری سـەرنەکەوتوویی هەوڵـی کەمپەینەکـانیش ئەو بێ الیەنییە یان بوونی الیەنی سێیەمە بە :ڕاوێژ
هەر ئەوە بـوو، مـن خـۆم لە پێکهێنەرانــی کەمپەینـی یەکـی بەفرانبـار بــووم بەاڵم بەداخەوە هەر کەس بـۆ الیەکـی دەکێشــا و 

نـی سـێیەم دەتـوانێ کـێ بەاڵم بەڕای ئێوە الیە. کەسی بێ الیەن نەبوو کە ئەوەش لە ئەنجامدا مەرگی کەمپەینی بەدواوە بوو
 بێ بۆ نموونە بۆ پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان؟

 
الیەنی سێهەم دەتوانێت کەسانێکی شارەزا لە بوارەکانی بەرێـوەبەری، بەرنـامەرێژی، سـتراتێژیک سیاسـی و حقـووقی  :حەقی

و ئەوکـات ئەوانە بـۆ پێکهێنـان  بێت کە بتوانن لە دەرەوەی سنووری بەرژەوەندیەکانی تەشکیالتی پێکەوە پرۆژەیەک دابرێـژن
ئەوانە پێویست ناکات کوردی ڕۆژهەاڵت بن یا خود تەنانەت گەر کوردی ڕۆژهەاڵتـیش بـن دەتـوانن . لە کەناری یەکتر دابنێن

 .لە کەسانێک بن کە النی کەم لەالیەن هەردوو بەشی بۆ نموونە دێموکراتەوە جێگای ڕێز و بڕوا بن
 

دیاری کردنی پێوانەیەکی هاوبەشە، پیوانەی هاوبەش بە دروشـم و هەسـت و احسـاس نابێـت گرینگترین شت لەو پێوەندیەدا 
ناردرابێـت و لەرووی ئەو پرسـیارانەدا پالنێـک دابرێژرێـت کە هەرردوو الی  دەبێ تعریف کرابێت، پرسیار بـۆ هەردوو الیەن 

 .کێشەکان خۆیان تێدا ببیننەوە
 

ەندیل و کێلەشین و بە گشتی بۆ چیاکان، پێشەکیەکی پێویستە بۆ یەکگـرتنەوە و تا چەند التان وایە گەڕانەوە بۆ ق :ڕاوێژ
 یەکڕیزی؟

 
گەرانەوە بۆ قەندیل و کێلەشین دەبنە هۆی ئەوەی کە سەرنجی ئێمە لە سەر کێشەکانی خۆمان بەرەو خەباتی خۆمـان  :حەقی

ــان ب ــاوەیەک بەتەواوی لەبیرم ــۆ م ــات لەوانەیە یەکگــرتنەوە ب ــوە ئەوک ــا زوو کــۆ کەیەن چێــت، بەاڵم پێویســتیەکەی درەنــگ ی
دەردەکەوێت، ئێمە ئەگەر خاوەن پرۆژەی یەکگـرتنەوە نەبـین کە بەداخەوە نـین، نـاتوانین نە تەنیـا لە قەنـدیل بەڵکـوو لە 
مەهابــاد و کرمانشــانیش یەک بگــرینەوە، پێویســتمان بە پــرۆژە و بڕیــاری سیاســی هەیە، چــونکە تــا ئێســتا بڕیــاری سیاســی 

 .دراوەپێویست نە
 

ئەوەی کە ئێوە شەوی ڕابردوو باستان کرد، وەک پێکهاتنی هێز یان ئەرتەش یان چەکداری هاوبەشـی ئەو حیزبـانەی  :ڕاوێژ
کە پێشمەرگەیان هەیە، زۆرتر لەئێستادا وەک ئیـدئال و خەون دەچـێ، ئەگەر ئەوە جـێ بە جـێ نەبـێ کە بە دووری دەزانـم 

 ببێ، ڕێگاچار و پێشنیاری ترتان چیە؟
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ــومەرجەدا باشــترین ڕێگــا و عەمەلیتــرین ڕێگــا بێــت، پالتفــۆرمی هــاوبەش  :حەقێێی پالتفــۆرمی هــاوبەش دەتوانێــت لەو هەل
ــاڵوگۆری زانیــاری بکرێــت لە پیوەنــدی لە گەڵ حەرەکەتــی چەکــداری و پالنــی  دەتوانێــت ببێــتە هــۆی ئەوەی کە النــی کەم ئ

ە بۆ پێکهێنـانی بەرە و هێـزی چەکـداری هـاوبەش لەو ڕێگـایەدا هاوبەش دابرێژرێت بۆ داهاتوو و هەروەها تاقیگەیەکی باش
 .دەکرێ سیاسەتی هاوبەش و نزیک بەیەک دابرێژرێت

 
 چیە؟ دەکرێ باسەکەمان باشتر بۆ بکەنەوە؟  مەبەستتان لە پڕۆژە و بڕیاری سیاسیی پێویست :ڕاوێژ

 
نـاو سـەرکەوتن دراو، بەاڵم ئەو دروشـمە تەنیـا دەزانن لە کۆنگرەی پانزدەهەمی حـدکا دا دروشـمی یەکگرتـووی لە پێ :حەقی

دروشم مایەوە و هیچ بریارێکی سیاسی کە بۆ نموونە ڕێبەری حیـزب ئەرکـدار بکـات بـۆ البردنـی هەمـوو لەمپەرەکـانی بەردەم 
ــرد ــرتنەوە دەرنەک ــردووە بەاڵم . یەکگ ــووڵی ک ــرتنەوەی قەب ــمی یەکگ ــێوە، دروش ــان ش ــدکش بە هەم ــانزدەهەمی ح ــۆنگرەی ش ک

دەبـــێ بپارێزرێـــت چـــونکە  "مـــن"جی یەکگرتنەوەکـــان لە دەرەوەی چوارچیـــوە پەســـەندکراوەکانن، واتە بەرژەوەنـــدی پێشـــمەر
 .یەکگرتنەوە دەبێ لە چوارچێوەی بەرژەوەندی من وەک تاک یان گروو  و بەشە حیزب دا بێت

 
 وه؟ەکگرتنەبێت بۆ ی ڕەسەێ چارئه توان  ڕۆژهه اڵت حیزبی دیمۆکراتی نێویەب مەحیزبی سێی: پرسیاری هاوڕێیەک :ڕاوێژ

 
کێشـەی سـەرەکی ئـێمە فـرە حیزبیەکـی نـا پێویسـتە، کوردسـتان پیویسـتی بە چەنـدین حیـزب ناکـات، یەک یـان دوو  :حەقی

حیزبـی . حیزب لە قۆناغی خەباتی ڕزگاری خوزانەدا چاکتر دەتوانێت خزمەت بکات تا چەندین حیزبـی بچـووک و لێکـدابراو
لە هەردوو بەشی حیزبی دێموکراتی ئێستا پێک بێت و نەتیجەی سێهەم بدات ئەوا باسـێکی دیـکەیە  دێموکراتی سێهەم ئەگەر

کە مــن الیەنگـــری ئەوەم، واتە حیزبێــک کە وەاڵمـــی پرســیارەکانی پیوەندیـــدار بە دابراونەکــان، ئینشـــعاب و دابەشـــکردنی 
نی و دابەشـکردنی دادپەروەرانەی دەسـەاڵت لە و هەروەها بتواێـت پرسـی یەکسـا  دەسەاڵت بە پێی ناسنامەی سیاسی بداتەوە

 .هەموو ئاستەکاندا چارەسەر بکات
 

ئایدیالی من ئەوەیە کە حیزبی دێموکراتی داهـاتوو حیزبێـک بێـت کە وەاڵمـی پێویسـتی ئەمـرۆی کۆمەڵگـا بـداتەوە و هەمـوو 
بە یەکگرتـووییەکی فرەرەنـگ هەیە، ە ئێمە پێویسـتمان .کەس و هەموو چین و توێژی کۆمەڵگاخۆی لە بریارەکانیدا ببینێتەو

 .فرەرەنگی و فرەچەشنی خۆمان دەتوانین بکەیەن بناغەی یەکگرتنەوەیەکی نوێ و نوێگەرا
 

 هەڵبەت من ئەو تێبینیەشم هەیە کاک مەجید، مادام تۆ ناوی دەنێی ڕۆژهەاڵت دەبێ درووشم و ستراتژی و  :ڕاوێژ



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

303 
 

ازی نەک فیدراڵی خواز کە من نازانم جەنابـت چەنـد لەگەڵ گـۆڕینی ئەو تاکتیکیشت بگۆڕی، واتا ئەو کات تۆ سەربەخۆییخو
 درووشمە هەن؟

 
ئەگەر بڵێـین ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان واتە کوردسـتانێکی : ئەوانە هەموو قەراردادین، ئێمە دوو حاڵەت زیاتر مان نـیە :حەقی

باشــــوور و بــــاکوور دەبێــــتە هــــۆی  کە ڕۆژهەاڵتیشــــێ هەیە ئەگەر بڵێــــین کوردســــتانی ڕۆژهەاڵت شــــتێکە کە وەک کۆریــــای
ئەگەر بشلێین کوردستانی ئێران ئەوا واتە کوردستانێک کە هی ئێـرانە نەک هـی . جیابوونەوەیەکی کۆمەاڵیەتی یەکجار قووڵ

لە سەردەمی شێخ مەحموودیشدا باسـی ڕۆژهەاڵت و باشـوور . کوردان، بۆیە لەوبواردا من زۆرتر الیەنگری ئالترناتیڤی یەکەمم
شتێکی تازە نیە، بەاڵم دەتـوانین ویـرای وتنـی ڕۆژهەاڵت داوای ڕێگاچارەسـەری فیـدراڵی بکەیـن، بەاڵم فیـدرالیەکی کراوە و 

شــی کــراوە و تــاریف کــراو، بەتــایبەت بە هــۆی ئەوەی کە ئــێمە تــێکەاڵوی نەتەوایەتیمــان لە گەڵ بــۆ نومــوونە ئازەریەکــان 
 .زۆرە

 
(  رگه پێشـمه)هێزی شاخ : کە دوورە بەاڵم حەزی کرد لە بەڕیزتانی بپرسینپرسیاری هاوڕێیەک کە کەمێکیش لە باسە :ڕاوێژ

 ر شەقام؟ سه  بێته بێ چ بكات تا شار ده
 

ــاتی  :حەقێێی ــتیوانی خەب ــمەرگە پش ــت، پێش ــاری بێ ــت هاوک ــاخ بتوانێ ــت کە ش ــاالک بێ ــێ زۆر چ ــارە دەب ــتیەکەی ئەوە ش ڕاس
ە هەردووکیان واتە پێشـمەرگە و خەباتکـارانی ناوشـار بە هەمـوو هەمەالیەنەیە، نەک تاقانە خەباتکار، من پێمووایە ئەوان

 .بەشەکانیەوە دەتوانن پشتگری یەکتر بن، و خەباتیان بە یەکەوە بەستراوە بێت
 

کاتێک خەباتی ناوشار لە ئەفریقـای باشـووری بەرەولـووتکە گەیشـت، تـازە هێـزی چەکـدار خـۆی ئامـادە دەکـرد بـۆ خەبـاتی 
ــزی چەکــداری و ڕزگــاری یەکجــار ــات و بەهــۆی ڕێــبەری هاوبەشــەوە هێ ــد لە ئەفریقــا خێراتــر کۆتــایی پێه ــۆیە ئاپارتای ی ب
 .چەکداری زیادەرەوی نەکرد

 
باس لە یەکگرتنەوەی حیزبەکـان و لەتەکانیـان باسـێکی گەرمە و خەڵکـی مـاوەیەکی زۆر بە هیـوا ببـوو بەاڵم ئێسـتا  :ڕاوێژ

یاسـی یەکجـار سـاردتر بـوونەوە، دابەش بـون بەسـەر ئیسـالح تەڵەب و سارد بـوونەوە، هیواکـان بە لێـک دابڕانـی تـاکتکی س
ڕووخێنەردا، وایکردووە هیوایەک نەمێنێ، پێتان وا هەیە کەسـانێکی دژبەر بە یەکگـرتنەوە لە حیزبەکانـدا بە ئانقەسـت ئەو 

 تاکتکانە ودرووشمەکان وا لێک دوور دەخەنەوە؟
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تدا دژبەرانی یەکگـرتنەوە کەم نـین و کۆمـاری ئیسـالمیش لەو بـوارەدا زۆر بەداخەوە لە هەردوو بەشی حیزبی دێموکرا :حەقی
ــر دوور  ــتانی لەیەکت ــانی کوردس ــۆی دەدات کە حیزبەک ــی خ ــوو هەوڵ ــوێ و هەم ــاتە کێ ــایەک بک ــات کە ک ــەرمایەگوزاری دەک س

 .کەونەوە
 

کجـاری، ئیسـالح تەڵەبـی جـورم من پێموایە ئێستا لە هەمووکات زیاتر ئەرکی ئێمە ئەوەیە هەوڵ بـدەین بـۆ یەکگرتـوویی یە
 .نیە، ئەوەش یەکێک لە ڕیگا چارەکانە بەاڵم لە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمی دا کات بەفیرۆدانە

 

بـۆچی بەدەنەی حیـزب بە هەر دوو : پرسیاری هاوڕێیکە کە الموایە ئەوەش لە باسـەکە کەمێـک دوورە بەاڵم چـار نـیە :ڕاوێژ
 نەک شتی تر، نایەنە دەنگ؟ هۆکاری بێدەنگییەکە چیە؟ الیەوە، کاتێک کە دەبینن شەڕی کورسیە

 
سروشتی ئینسـان وایە، دەبیـنن لە منـاڵیەو ەمناڵەکـان پـێکەوە کێبەرکـێ دەکەن و لەسـەر بەدەسـتهێنانی کـایە، یـان  :حەقی

ە سـەر تۆ  و کەرەسەی کایە ڕقابەت دەکەن، لە کاتی کێبەرکێی فووتبال یان وەرزشـێک الیەنگرانـی وەزشـەکە هێـرش دەکەن
یەک و تەنانەت خۆیان لە بیر دەچێتەوە، ئەوە بەشێک لە پێویستی و سروشتی مرۆڤە بەاڵم لە گەڵ ئەوەشـدا ئەو کـارە زۆر 
ئاسانتر دەتوانێت پێویستی خۆدەربرینی ئێمە وەاڵم بداتەوە و پێویست ناکات بۆ بەرپرسایەتی قووڵتر بیر بکەیەنوە و هێز 

لەسەدی کارەکانی کۆمەلگـا ئەنجـام  ٨١لەسەدی کۆمەڵگا ٢١، بەو واتایەکە ٨١/٢١ئەسلی  ئەسڵێک هەیە بەناوی. بەکار بێنین
لەســەدی بریــار و پرۆســەکانی سیاســی بەرێــوە دەبەن و جێبەجــێ دەکەن، ئەوانــی دیــکە  ٨١لەســەدی ڕێکخراوەکــان  ٢١دەدنە، 

لەســەدەی دیــکەش لە پێنــاو  ٨١کارەکــان بگــۆرین و ئەو ”جهتــی“کاتێــک ئەو ئەســڵە بناســین، دەتــوانین . پێــرەوی دەکەن
هێــزی تمرکزمــان زۆر الوازە و ڕاســتیەکەی ئەمە دەمخــاتە . ئامانجەکـان بەکــار بهێنــین، بێگومــان ئەمەش کــاری زۆری دەووێـت

 .دەناڵێین” تشن  رفتاری“چونکە لەراستیدا ئێمە بەدەست جۆرێک لە . ”متشنجەکان“بیری باسێکی ڕەوانشناسی مرۆڤە 
 

ەڵکی ناوخۆ دەبیستین کە تا حیزبەکان یەک نەگرنەوە ئێمە یارمەتیان نـاکەین و دەسـت لەسـەر دەسـت زۆر جار لە خ :ڕاوێژ
دا دەنێین، یان کە دەپرسی بۆ وەک سااڵن خەبات ناکەن دەڵێن جا ئەوان ئـاوا لێـک دابـڕاون ئـێمەش نـایکەین، پێتـان وایە 

 بە وانە؟ ئەوە بیانوویەکە بۆ خۆدزینەوە لە خەبات یان مای ڕەوایانە و حەق
 

ئەوە هەمـــان ئەو شـــتەیە کە لەســـەرەوە باســـم کـــرد، خەڵـــک چـــاوەروانی دکەەن و حەز دەکەن لە ئایـــدئالەکان و  :حەقێێێی
خۆشــترین حالەتەکانــدا خەبــات بــکەن، هەرچەنــد ئەوە دەکــرێ وەک بیــانوو ببینــدرێت بەاڵم بە بــڕوای مــن ئەوە جۆرێــک لە 

ەر ئێمە بەکار دەبـات، واتە خەڵـک بەو شـێوەیە کـار و کردەوەکانمـان سـزا و گشتیە کە خەڵک لە بەرامب "سزای کۆمەاڵیەتی"
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مـن ئەو هەڵوێسـتە بە بـاش دەزانـم و دەبـێ لەسـەر ئەو . دەدات و بەجۆرێک هەڵسوکەوتی جیاوازی خوازمان بـایکۆت دەکـات
ە داخـوازی خەڵـک، بەبـێ بنەمایە ئەرکدار بین بۆ ئەوەی ئەو گلەییەی خەڵک نەمێنێت، واتە هەوڵ بدەین بـۆ وەاڵمـدانەوە ب

 .دروشم و بیانوو هێنانەوە
 

بەپێی زانیاریی خودی خۆم و بە ئاگاداری تەواوەوە دەڵێم کە هەنـدێ ژووری نەهێنیـی هەنـدێ الیەن هەن کە تێیـدا  :ڕاوێژ
ی ئەنــدامی پــلە بەرزی حیزبەکــان لەگەڵ کەســانی تــر خەریکــی ئاژاوەنــانەوەن، بــۆ نمــوونە ئەگەر چــاو لێــبکەن بــۆ کــۆنگرە

نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ یان دوای هەر بەشدارییەکی تەلەفزیۆنیی کەسێکی ڕێبەریـی الیەنێـک، فەیسـبووک دەبێـتە کڕێـوە 
 و دژبەری و لێکدان، ئەوانە چٶن دەکرێ کۆنترۆڵ بکرێ؟

 
یاســەتی کـۆنترۆلی پێوەنـدیەکانی خەڵـک شـتێکی تەقیـریبە نـامومکینە، تەنیـا ڕیـگەی ڕزگـاری ئەو شـێوە کێشـانە س :حەقێی

شـــەفاف و بەرێـــوەبەری شـــەفافە، مـــن پێمـــوایە لەوبـــاردا دەبـــێ هەم کەموکورۆیەکـــانی خۆمـــان ببینـــین و هەم ڕیســـکەکانی 
هەیە، حەز  "ئاسـەواری جانبیشـی"هەمـوو دەرمـانێکی چـاک . پێوەندیدار بە جەهانی مەجازی و تۆرە کۆمەاڵیەتیەکان بناسین

 :لەی یەکیەتی و یەکیەتی نەتەوایەتی لە چەند ڕستەدا پێشکەشتان بکەمدەکەم وەک داو خاڵ شتێکی پێوەندیدار بە مەسە
ـــان و  ـــزب و ڕێکخراوەک ـــای نەتەوە، حی ـــا واتە بە وات ـــانی کۆمەڵگ ـــوان تاکەک ـــاداری نێ ـــدی وات ـــای پێوەن ـــی بە وات یەکیەت

یە بـۆ ئـێمە وەک بۆ نەتەوەکـانی خـاوەن دەڵەت بە واتـای یەکیەتـی نێـوان دەوڵەت و نەتەوە. پێکهێنەرانی ئەو نەتەوەیەیە
نەتەوەیەکــی بــێ دەوڵەت بە واتــای یەکیەتــی نێــوان ڕێکخراوەکــان و پێکهێنەرانــی کۆمەڵگــا لە پێنــاو گەیشــتن بە ســەروەری 

گرینگ ئەوە کە تێگەیشتنی ئێمە وەک تاکەکانی ناوکۆمەڵگا لە یەکیەتی نەتەوایەتـی . نەتەوایەتی و ڕزگاری هەتاهەتاییە
گرتوویی و هاودڵی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگا بە حیزب و ڕێکخراوەکانی سیاسـی و مەدەنـی چی بێت؟ یەکیەتی بە واتای یەک

. واتە قەبووڵی هاوبەشـی النـی کەمـی بـایەخە هاوبەشـەکان. و پیشەییەوە بگرە تا دەگاتە تاک و چاالکەکانی ناو کۆمەڵگا
یەکیەتـی و یەکگرتـوویی دەکرێـت بـاس لە گرنگە کە ڕوانینمـان ڕوانینێکـی ڕووەکـی و گـوزەرا نەبێـت، چونکەکاتێـک بـاس لە 

ـــت ـــانیش وەدی دەهێنێ ـــتی تاکەک ـــت کە پێویس ـــی دەکرێ ـــی نەتەوایەت ـــووڵ و فراوان ـــتیەکی ق ـــومەرجەدا زۆر . پێویس لەو هەل
دەسـت لە دەســتی یەکتـر نـان و پــێکەوە گرێـدانی دڵەکانمـان بــۆ   هاوکــاری، هـاودڵی،": گرنگەسـەرن  بـدەینە ئەو خـاڵە کە

وایەتـی، کە لەودا نەتەوەی کـورد ڕزگـاری یەکجـاری بەدەسـت بێنێـت و بتوانێـت مـافی چارەنووسـی خـۆی ئامانجی بەرزی نەتە
دیـاری بکـات و پالنـی داهـاتووی دارێژێـت و نەوەکـانی داهـاتوو ناچـار نەبـن بـۆ ئەو بایەخـانەی ئـێمە و نەوەکـانی ڕابــردوو 

لە سەر ئەو بنەمایە دەتـوانین و دەبـێ  ".هەنۆکەییەخەباتمان کردووە دووبارە شەهید بدەن، ئەرکێکی قورس و پێویستیەکی 
 .یەکیەتی کردەوەیی پێک بێنین و هێزی خۆمان بەرەو ئامانجە بەرزەکانمان وەسەر یەک بخەین
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هەمــوو شۆرشــە خەڵکیەکــان بەرهەمــی وێکگەیشــتن و یەکیەتــی هێزەکــانی خەڵــک لە ســەر پرســێکی تــایبەتە، کە لە ڕێگــای 
مەرجـی یەکیەتـی نەتەوایەتـی گەشـەپیدانی وشـیاری . ی بەخـۆیەوە دەگرێـت و دەبێـتە شـۆرشیەکیەتی سیاسیەوە شـکڵی مـادد

. نەتەوایەتی و بەرز بوونی ئاستی هێزی تۆلێرانسـی هێـزە سیاسـیەکان لە بەرامـبەر کەسـانێک کە وەک ئەوان بیـر نـاکەنەوە
بەاڵم بە . ە تایبەتمەندی ژیـانی سیاسـیەچونکە بوونی جیاوازی و فرەرەنگی سیاسی لە ناو کۆمەڵگادا، بەشێکی جیانەبووە ل

هۆی گرینگی و بوونی بەرژەوەنـدی بـااڵی نەتەوایەتـی و بەرژەوەنـدیە هـاوبەش و گشـتیەکان، دەکـرێ لە چوارچێـوەی ژیـانی 
هاوبەشدا لە سەر هەندێک خـاڵ و پەکێجـی هـاوبەش وێکگەیشـتن و تێگەیشـتنی هـاوبەش پێـک بهێنـدرێت کە ئەنجـامی ئەو 

 .تەکانی بەرزی کۆمەلگا لێ دەکەوێتەوەگەیشتن بە ئاوا
 

 ٢١١٦ ئاگۆستیی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------- 
 

  یەکگرتوویی و یەکگرتنەوەی حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت و ئاقاری ئێستا و داهاتووی
 

 یوان دروودیوتووێژی ڕاوێژ لەگەڵ کە
  

 :خوێنەری هێژا
 

تـــر لە زنجیـــرە وتووێژەکـــانی گەورە ژووری ڕاوێـــژە لە ڕایەڵەی کـــۆمەاڵیەتی تلێگـــرامە کە لە  بـــابەتی بەردەســـتت، یەکێکی
کاریی  لەگەڵ بەڕێـز کەیـوان دروودی، چـاالکی سیاسـی و بە پێشـکەش( ٢١١٦)ی هەتاوی ١٣٩٥ی پووشپەڕی ١٦و  ١٥ڕێکەوتی 

ـــامەرانیپوور، ـــدی ک ـــژاری  هێ ـــژ لەســـەر م ـــوەبەریی ژووری ڕاوێ ـــدامی دەســـتەی بەڕێ ـــوویی و )چـــاالکی سیاســـی و ئەن یەکگرت
 .ئەنجام دراوە( یەکگرتنەوەی حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت و ئاقاری ئێستا و داهاتووی

 
سـییەکان لێـک چەنـدە شـپرزەیی لە خەبـاتی کـوردی خۆرهەاڵتـدا دەبیـنن و پێتـان وایە چۆنـاوچۆن دەکرێـت هێـزە سیا :ڕاوێژ

 نزیک بکرێنەوە و دواجار بەرەیەک پێک بهێنرێت؟
 

لەو ڕوەوە کە ئــێمە ئەزمــوونێکی تاڵمــان لە ڕابــردوودا ســەبارەت بە کــۆدەنگی هەیە، پێویســتە زیــاتر  :کەیێێوان دروودی
بەشـێوەی  لەجاران هەوڵەکانمـان بخەیـنە گەڕ، بەاڵم ئـێمە دەسـتمان بە گرینگتـرین شـوێن کە ڕای گشـتی خەڵکـی ڕۆژهەاڵتە



کگرتنەوە دێموکڕاتەکانپرسی یە  

 

 

307 
 

پێویســت ناگــات، ئەوە گەورەتــرین هــۆیە و لە پاشــان دەزانــین کە جیابوونەوەکــان نەک لە ڕووی قەبــارە بەڵکــوو زیــاتر لە 
ڕووی ڕووکردنە الیەنی جۆراوجۆر و تەنـانەت دانیشـتنی نەهێنـی لەگەڵ دەزگـا ئەمنییەکـانی ڕژیمـی ئێـران، ئەوەنـدە گومـانی 

 .ەخت داوای یەکڕیزی بکەیندروست کردووە کە سەختە بتوانین پێشو
 

بەڕای ئێوە، پێکهێنانی بەرەیەکی هاوبەش لە ڕۆژهەاڵت لە ئێسـتادا و هەبـوونی خەبـاتێکی هـاوبەش، زیـاتر وەکـوو  :ڕاوێژ
 خەون نییە؟

 
لەوانەیە وشـەی خەون لێـرەدا تۆزێـک گەورەنوانـدنی تێـدابێت، سـەرەڕای ئەوە بە ڕای مـن پێکهێنـانی ئەم : کەیوان دروودی

 .ە النیکەم بەو شێوازە ئیدئالەی الی ئێمە چاوەڕوان دەکرێت، ئەستەم بێتبەرەی
 

جگە لەو شێوازە ئیـدەئالەی لەالیەن ڕوانـگەی گشـتییەوە چـاوەڕوان دەکرێـت، ئێـوە چ شـێوازێکی دیـکە بـۆ هاوکـاری و  :ڕاوێژ
 .پێکهێنانی بەرەی هاوبەش دەبینن؟ تکایە بۆمان باس بکەن

 
ــتە ک: کەیێێوان دروودی ــا ئێس ــان الی ت ــوە کە یەکێکی ــارەوە بینی ــاوم لەو ب ــە دەکەم دوو پێشــنیازی بەرچ ــوە قس ە لەگەڵ ئێ

مامۆستا پەرویز ڕەحیم قادر لە ژێـر نـاوی پێکهێنـانی حکـوومەتی کـاتیی کوردسـتانی خـۆرهەاڵت بـووە و ئەویتـریش کە لەوە 
 .دەچێت لەم ساتەوەختە بەکەڵک بێت پرسی دوکتۆرینی هێزی هاوبەشی سەربازییە

 
ــانیزمێکی بەرهەســتیان نەخســتۆتە بەردەســت، ه ــام لەم دوو پێشــنیازە میک ــکەم کە هیچک ــاد ب ــێ ئەوەشــی پــێ زی ەڵــبەت دەب

ڕاســتیەکەی ئەوەیە کە یەکەمیــان پێویســتە الی خــودی شەخســی مامۆســتا پەرویــز ڕەحــیم قــادر شــی بکــرێتەوە کە بۆخۆیــان 
نـاڕوونی هەڵویسـتی حیزبەکـان پێویسـتی بە ڕوونکـردنەوە و  ئەوەیان وەک ڕێگەچارە داناوە، بەاڵم بۆ کەیسی دووهەم لەبەر

 .کات هەیە
 

 هێدی کامەرانی پوور

 
پێتـان وایە حیزبەکـان بە بـێ دەنگـدانی خەڵـک دەتـوانن حکـوومەتی کـاتی پێـک بێـنن؟ هەر ئەو حیزبـانە بـوون کە  :ڕاوێژ

 ێشە بوون؟نەیانتوانی کۆنگرەی نەتەوەیی پێکبێنن و لەسەر هەژماری نوێنەرەکان تووشی ک
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پێکنەهاتنی حیزبەکان لە کۆنگرەی نەتەوەییش هەر لەبەر بۆشایی ڕای گشتی بوو، بەاڵم پـێچەوانەی ڕای : کەیوان دروودی
ـــان  ـــوون کە لەبەر هیژمۆنخـــوازی هەوڵەکانی ـــاران ب ـــارتی کرێک ـــۆکراتی کوردســـتان و پ ـــارتی دیم ـــی پ ـــوە ئەوە دوو حیزب ئێ

یزبەکانی تریش کەمتەرخەمییـان نەبـووە، بەاڵم وەک وتـم دوای جیابوونەوەکـان، هەڵپڕووچقاند، ئەوە بەو مانایە نیە کە ح
حیزبەکــان ڕوویــان لە ئەحزابێــک کــرد کە ئەو حیــزبەی لێــی جیــابوونەوە پەیوەنــدییەکی ســاردیان لەگەڵیانــدا هەبــوو، ئەوە 

یعـی؟ چـونکە ئەزمـوونی حیزبـی وایکردووە کە جۆرێک لە گومان الی ئێمە لەسەر یەکگرتنی واقیعییان هەبێـت، بـۆ دەڵـێم واق
 .دێموکرات ئەوەمان بۆ دەردەخات کە ڕەوتی جیابووەوە بەردەوام وەک کۆتلەیەکی سیاسی لەکاتی یەکگرتن کاری کردووە

 
ئێســتا کە لە نــاو ئۆپۆزیســیۆنی کــوردیی کوردســتانی ئێــران بــاس لە یەکگرتــوویی سیاســی و ســەربازی لەئــارادایە،  :ڕاوێێێژ

دا ٢١١٩ر و پـژاک و لقەکانیـان کە لە ژێـر سیاسـەتی   ک ک دان و دەیـانهەوێ کوردسـتان لە سـاڵی ئۆپۆزیسیۆنی وەک کۆدا
بکەن بە یەک ئەرتەش و لە ڕۆژئاواش ئیزنیـان بە هـیچ هێزێکـی دیـکە نەدا بەشـداری بـکە، بـۆ ئەو باسـە چ ڕێگاچـارەیەک 

 (پرسیاری هاوڕێیەک)هەیە؟ 
 

لەبەرچاو بگرین کە ئەو ڕێکخراوەیە ڕەچاوی سیاسەتی گشـتیی   ک ک ـای سەبارەت بە پژاک دەبێ ئەوە : کەیوان دروودی
ـــا ئێـــران لە  ـــارالێلە، بەو واتـــایە کە هەت ـــی بەتەواوی پ ـــێت بڵێـــین کە ئەو الیەنە ڕێکخراوێک ـــردوە، لەبەر ئەوەش دەش ک

ە بـاکوور،   ک ک بەرژەوەندیی   ک ک بجووڵێت و بەهێز بێت ئەوە ڕەوتی پێشـوو بەرنـادات، بەتـایبەت لە ئێسـتادا کە ل
چــووەتە نــاو شــەڕێکی درێژخــایەن، بەاڵم ئەگەر ئێــران بەرەو ئاقارێــک بچێــت کە بکــرێ الواز بکرێــت و بەرەو داڕمــان یــان 

 .تەنانەت الوازی بچێت، ئەوە سیاسەتیان دەگۆڕدرێ و ئەو کات ئێمە پژاکێکی تر دەبینین
 

دوو بەرەدا دابەش بــوونە، کۆمەڵێــک لەو حیزبــانە لە بەرەی لە ئێسـتادا دەبینــین کە حیزبەکــانی کوردســتان بەسـەر  :ڕاوێێێژ
بـۆ نمـوونە چۆنـاوچۆن دوو دێمـوکرات و سـێ کـۆمەڵە دەتـوانن خـۆ لە . ئێراندان و کۆمەڵێکیش لە بەرەی ئامریکا و ڕۆژئاڤادا

ەکانی کوردسـتانی بەرەی دژە ئێران بناسێنن و لە نێوان خۆیاندا یەکگرتوو نەبن؟ گەلۆ ئەو پەن  حیزبە کە حیـزبە سـەرەکیی
ـتادا؟ ئەو لە یەک  ...وخـۆرهەاڵتن هەموویــان لەو بەرەیەن کە ئامــاژەم پێــدا یـان لە بەرەی یەکیەتــی و پەکەکە و ئێــران 

 بەرە بوونە، دەتوانێ یارمەتیدەر بێت بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی هاوبەش؟
 

مانەوەیــان لە گۆڕەپــانی سیاســیدا و لەبەر هــیچ الیەنێــک نــایهەوێ لەبەرەی ئێرانــدا بێــت، بەڵکــوو بــۆ : کەیێێوان دروودی
گرێدراو بوونی ناسنامە و شوناسیانە کە بەناچار بۆ کردنەوەی دەرگایەک مەجبـوور بە پێملکردنـی داخـوازیی الیەنەکـانی تـر 
بێت، پێمخۆشە ئەوەش باس بکەم کە نەبـوونی حکـوومەتێکی کـوردی لە باشـوور بە قەوارە و فـۆرمە بـاوەکەی، وایکـردووە کە 
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ــیە کە دانیشــتنی  لە ــان لەوەدا نی ــی ســەرەکیی باشــوورهیچ گوم ــزانە دابەش بــبن بەســەر دوو حیزب ــردوودا ئەم هێ ســااڵنی ڕاب
ــاری  ــر لەگەڵ ئەمنییەتیتــرین هێزەکــانی ڕژیمــی کۆم ــو ژوورە داخراوەکــان و لەوە خراپت ــدن و لەنێ نەهێنــی، دوور لە ڕاگەیان

تــایبەت کە دوای ڕێکەوتــی ئەو دانیشــتنانە بەجۆرێــک هێڵــی فیکــری و ئیســالمی، زەبرێکــی گەورە و گومــانێکی گەورەتــرە، بە
 .ستراتیژیکیان گۆڕیوە

 
تا ئێستا ڕژیمی ئیسالمی کۆمەڵێک حیزبی جۆراوجۆر و ڕەنگاوڕەنگی لە کوردستان دامەزراندووە کە ژێرشاخەی حیـزبە  :ڕاوێژ

روەهــا بەرەی یەکگرتــووی کــورد، هۆکــاری سەتاســەرییەکان بــوونە وەکــوو حیزبــی ئیعتمــادی میلــی و وەحــدەتی میلــی و هە
 سەرنەکەوتنی ئەو حیزبانە چی بووە و تا چەندە خەڵکی کوردستان بەو پیالنەوە سەرقاڵ بوونە؟

 
لە ڕاســتیدا ئەو ڕێکخــراوە کارتۆنییــانە، پــلە و پێگەیــان لەنــاو خەڵکــدا نــیە، ئەوەی زیــاتر تــۆقێنەرە : کەیێێوان دروودی

اری ئیســالمی کــردوویەتە پێخــۆری ڕاگەیانــدنەکان، بەجیــددی و بە بەرپرســیارەتییەوە پێشــخانی فیکــری الی خەڵــکە کە کۆمــ
دەڵێم، دەنگدانی خەڵک زیاتر لەوەی پەیوەندیی بە پرش و بـاڵوی ئەحـزابەوە بێـت، زیـاتر لەو چـاوگەوە پـاراو دەبێـت کە 

قــازانجی خــۆی ئاراســتە بکــات، ئەو  کۆمــاری ئیســالمی لەم ســااڵنەی ڕابــردوو لەبەر ئەو زیهنیــیەتە توانیــویە زۆر بــابەت لە
مەسەلەیە تایبەت بە کوردستان نیە و بگرە کوردستان باشـتریش بێـت، چـوونی هەشـت هەزار ئەفغـانی بـۆ شـەڕی سـووریە بە 

هەزار تــمەن، جێــی داخە بــۆ شــێوە ژیــانی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، داوا لە هەمــووان دەکەم قســەکانی  333مــووچەی 
بەڕاسـتی . "!!حەزی کـردووە": کوژراوەکـانی سـەواڵوا ببیـنن کە سـەبارەت بە کـوژرانی کـورەکەی دەڵـێ باوکی یەکێـک لە جاشـە

تۆقێنەرە، باوکێک کە چرچیی دەموچاوی دەرخەری ئەوەیە کە بە نینۆک بەردی شاخی هەڵکۆڵیوە و داری چاندووە تا بژێـوی 
 .ییەی خۆی و خەڵک ناکاتەوەژیانی بدۆزێتەوە چۆن ئاوا بەئاگاییەوە وادەڵێ و بیر لەو چەوساوە

 
پێویست بوونی بەرگریـی چەکـداری لە کوردسـتانی خـۆرهەاڵت چـۆن هەڵدەسـەنگێنن؟ گەلـۆ پشـت بەسـتن بە خەبـاتی  :ڕاوێژ

 ڕووت مەدەنی لە سێبەری ڕژیمی ئیسالمیدا، خۆفریودان و بەفێڕۆدانی کات نیە؟
 

الکە سیاسییەکان لەبەر بێ دەرەتانی تـا شـوێنێک تووشـی ئێمە قسە لەسەر ئێران دەکەین، شوێنێک کە چا: کەیوان دروودی
بەربەســت دەبــن کە لە شــیعر و ئەدەبیــات و ڕێکخــراوی ژینگەپارێزیــدا خــۆ دەبینــنەوە، بــۆیە دەکــرێ بڵێــین خــودی قەوارەی 

لە  کۆمەڵگەی مەدەنی کە لە واتـا بـاو و ناسـراوەکەی یەکێـک لە تایبەتمەنـدییە سرووشـتیەکانی نەبـوونی نیـازی سیاسـییە،
 .خۆیدا تووشی دژوازیی بوونناسانەی شوناسە
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بە سەرنجدان بە قسەکانی ئێوە، چۆنە ئەوە کە گەورەبەرپرسانی حیزبێک کە خۆ بە خـاوەنی پێـن  هەزار شـەهید و  :ڕاوێژ
حەفتا ساڵ مێژوو وەسف دەکەن و هەنووکەش چەکدارن، بەو قەناعەتە گەیشتوون کە هەموو حیزبە کوردییەکـان گونـدێکیان 
پێ ڕزگار ناکرێت؟ ئەو خۆبەکەم زانینە چەندە کاریگەری نەرێنی لەسەر ورەی خەڵک دادەنێـت و حکـوومەت بە حەیـووالیەکی 

 شکەست ناپەزیر لە مێشکیاندا وێنا دەکەن؟
 

ئەو سیاسەتە وەک ئاماژەم پێکرد لەبەر حەوجێیـی گرێـدراوییە لەو حیـزبەی کە لێـی جیـابوونەتەوە، لەم : کەیوان دروودی
ئەمە واتـا حیزبـی ! ەدا دەستەواژەیەکی سەرنجڕاکێشم لە بەڕێـز کـاک خالیـد بیسـت کە وتـی پێویسـتە تابۆشـکێنی بکرێـتماو

دێموکرات تابۆیەکە کە بێـت و نەبێـت گرێـدراوییان ئەوەنـدە زۆرە پێـی کە پێویسـتە گوتـارێکی جیـاواز لەو حیـزبە هەڵگـرن 
 لەسەر نانێم و دوو ڕێگە زیاتر نابینم تاڕادەیەک کە بەرەو دژایەتیش بچێت کە من ئەو ناوەی

 
 بەو فۆرمە بەقەول تابۆیە بدەن  وەک پێشوو درێژە -١
دروشمی ڕووخان البەرن و هەوڵ بدەن النیکەم ئەگەر ڕیفۆرمیستن، لە کاناڵێکەوە بچن کە بشێت کۆماری ئیسـالمی بێنێـتە  -٢

 .پێش بۆ ناو ئەو کاناڵە
 

ۆی خـــۆرهەاڵت و لەوێ چـــاالکی سیاســـی بکـــات، دەتـــوانێ وەکـــوو هەدە  لە گەلـــۆ ئەگەر حـــدک بـــڕواتەوە نـــاوخ :ڕاوێێێێژ
سەرکەوتوو بێت و گەلۆ لەوە ناچێت ئەوەیان لە مێشکیاندا وێنا کردبێت؟ دۆخی سیاسیی ئێران وەکوو تورکیە ئـاوەاڵ  باکوور،

ــوو ئەو پشــتیوانی لە ــدات و وەک ــانۆڕ ب ــوانێ م ــوو هەدە  لە خــۆرهەاڵتیش بت ــات؟  هەیە کە حیزبێکــی وەک ــاتی شــاخ بک خەب
لەو کـاتە حـدک نـابێتە . دەبێ لە سـیفرەوە دەسـت پـێ بکـاتەوەچوونەوە ناوخۆی حدک حاشاکردن لە هەموو ڕابردوویەتی و 

 هتد؟...وهەمان حیزبی وەحدەتی میلی و ئیعتیمادی میللی 
 

سیاسەتی خۆگونجاندنی باشـی بەڕێز عەبدواڵ حەسەنزادە پارەکە لە دیمانەیەکدا ڕاشکاوانە وتی   ک ک : کەیوان دروودی
جیـــا لەوەش دیـــارە هەر دوای دابـــڕان حیزبەکەیـــان پەیوەنـــدیی لەگەڵ   ک ک چـــڕ کـــردەوە، دیـــارە ئەو سیاســـەتە ! هەیە

سیاسـەتی ڕەسـمیی ئەوان نیـیە، بەاڵم مـن وەک خـۆم ســەبارەت بە شـیمانەی چـوونەوە نـاوخۆی ئەو حیـزبە وای بـۆ دەچــم کە 
ر بێـت دەشـێت ڕێ خـۆش بکـات بـۆ ئەو کـارە، بەاڵم هیچکـات هاوشـێوەی تـورکیە لە ئێـران ڕژیمی ئێران ئەگەر زەختـی لەسـە

 .ناکرێت، مەگەر ئەوەی کە لە هێڵی دیاریکراوی ئێراندا بجووڵێنەوە
 

 باردوخی ئێستا کوردستانی ڕوژهه الت چۆن به ڕێوە دەچیت؟ ئەگەر حیزب له خەباتی چەکداریدا کەمکاری بکات و  :ڕاوێژ
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 ەمی بکاتەوە، ئەوە چۆن دەبێ لە حاڵێکدا کە خەڵکێکی زۆریش گیراون له سەر ئەو خەباتە؟ورده وردە ک
 

حیزبی دێموکرات ئەم ڕووداوانەی پێشبینی کردووە، بـۆیە هەر ئەوەنـدە دەڵـێم کە لەگەڵ ئەوەی مـاوەیەک : کەیوان دروودی
ەوە ڕژیمی ئێران پـێچەوانەی بانگەشـەی خـۆی، ئەم جووڵە تووشی کۆسپی جۆراوجۆر دەبێت بەاڵم دەبێ گەشبین بین، لەبەر ئ

 .سەربازییەوە تووشی شڵەژان بووە، بەاڵم دەکرێ تاکتیک بگۆڕدرێ، بۆ ئەو مەبەستەش بژاردە زۆرە لە ڕووی
 

باستان لەوە کرد کە بەڕێز حەسـەنزادە پـاش جیـابوونەوە لە حیزبـی دێمـوکرات و بە سـەرنجدان بەوەی کە گوتبـووی  :ڕاوێژ
ـــۆوەپەکەکە سیاســـەت ـــژەی ئەو . ی خۆگۆنجانـــدنی باشـــە لەو حیـــزبە نزیـــک ب تـــا چەنـــدە ئەو هاوڕێیـــانە دەتـــوانن لە درێ

سیاســەتەیانەدا خــۆ لە چوارچێــوەی ئێرانــدا بگــونجێنن و چەنــد لەســەدی مــافە ڕەواکــان لەو ڕێــگەوە دەشــێ دڵخــۆش بــین کە 
 وەدەست دێن؟

 
ۆر ڕووەوە فـاکتۆری یەکەمـن بـۆ لێکـدانەوەی ئەو دوو واڵتە لە ڕاستیدا خـۆی یاسـای تـورکیە و ئێـران لە ز: کەیوان دروودی

 .سەبارەت بە میتۆدی هەڵسووڕانی حیزبە کوردییەکان
 

لەپێشدا دەبێ بزانین کە لە بـڕگەی یاسـاکانی هەڵبژاردنـی تـورکیە بەشـداریی حیـزب و ڕێکخراوەکـان ڕێگەپێـدراوە، ئەوەش 
ا بکـرێ و ئەوەش خـۆی بەواتـای ئەوەیە کە کەشـێکی لەبـار چ لە واتە ئەو دەکرێ ڕێکخستنی جەمـاوەری لە النیکەمـی خۆیـد

ــێ ئەوەی  ــۆیە ب ــۆی ب ــتی خ ــامە و خواس ــازادانەی مەڕامن ــەی ئ ــۆ بانگەش ــاوە ب ــۆمەاڵیەتی ڕەخس ــایی و چ لە ڕووی ک ڕووی یاس
 .بمانهەوێ الیەنگیرییەک بکەین هەر ئەم بابەتە دەخەینە ڕوو

 
ســاڵە لە خەباتــدان و بگــرە برینــدار بــوونەو ئەنــدامانی بنەماڵەیــان  13 کەواتە کەســانێک کە زۆربەیــان زیــاتر لە :ڕاوێێێژ

گیانیان بەختی ئەو ڕێگایە کـردووە، چۆنـاوچۆنە ئێسـتا بەو ئاکـامە گەییشـتوون کە دەتـوانن لە چوارچێـوەی یاسـای ئێرانـدا 
ووک پێناســە دەکەن؟ مــافی کــورد دەســتەبەر بــکەن و تەنــانەت حیزبــی دێمــوکراتیش تاوانبــار دەکەن و خەبــاتی چەکــداری ســ

 پێتان وانیە کە لەو سااڵنەدا حکوومەتی ئێران زۆر لەسەر ستراتیژیی حیزبەکان بۆ خەبات کاریگەریی داناوە؟
 

ـــێ، سروشـــتی شۆڕشـــگێڕی ئەوەیە کە تـــۆ لە بەرامـــبەر دۆخـــی داســـەپاو و حکـــوومەتی : کەیێێێوان دروودی ئەوەی ڕاســـتی ب
واقیع ئەوەمان پێ دەڵێ کە ڕۆژئاوا لەگەڵ ڕژیمـی ئێـران ڕادێـت و خەریکـی  خۆسەپێندا چەمکێک ئاوااڵ بکەی، ئەگینا ئەرزی

پەیوەندییە، ڕژیمی ئێران لە کاروباری زۆربەی واڵتانی دراوسێ دەسـتی بـااڵی هەیە و تەنـانەت لەنـاو حیـزبە کوردییەکـانی 
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هـێڵە فیکـری و ئیسـتراتیژیکە  بەشە جیاجیاکانی کوردستان خەریکـی داسـەپاندنی ئیـرادەیە، لەبەر ئەوە پـێم وابێـت کە ئەو
نەک لەو ڕووەوە کە دەســت بە چــاالکیی چەکــدارانە ناکــات، بەڵکــوو لەو ڕووەوە کە ڕاشــکاوانە بــاس لە زاڵ بــوونی ڕژیــم و 

 .دەستەوەستانیی بزووتنەوەی کورد دەکات، جێی ڕەخنە و لەخۆیدا لەگەڵ فەلسەفەی شۆڕش و خەبات نایەتەوە
 

گوتبووتــان پێویســت ناکــات حیزبــی دێمــوکرات  ەیســبووکیتان دانــابوو ئەگەر هەڵە نەبــم کــاک کەیــوان پۆســتێکی ف :ڕاوێێێژ
ئەوە بۆ چی دەگەڕێنـنەوە و پێتـان باشـە کە لەبەرانـبەر . ئەوەندە پێداگری بکات لەسەر ڕەتکردنەوەی یارمەتیی عەرەبستان

 تۆمەتەکانی حکوومەتدا چ هەڵوێستێک بگیردرێت؟
 

مرۆڤدۆسـتانە یەکێــک لە بنەمـا چەســپاوەکانی یاسـا و ڕێســا گەردوونییەکـانە، ئەو یاســایە دەســتێوەردانی : کەیێوان دروودی
ــایبەت  ــەکە و بەت ــوار بەش ــورد لە هەرچ ــۆ ک ــک ب ــاری تیۆری ــیکەم لەب ــییەکانە بەاڵم الن ــە سیاس ــاوی هاوکێش ــی بەرت ئەگەرچ

ڵ حکــوومەتی بەعســی عیــراق ڕۆژهەاڵت وەراسـت دەگەڕێ، حیزبــی دێمــوکرات بۆخــۆی پێشــتریش پەیوەنـدیی تونــدوتۆڵی لەگە
هەبووە و ئەو تۆمەتانەی پێشتریش خـراونەتە پـاڵی و نەیـانتوانیوە ئەو حیـزبە والێـبکەن کە بکەوێـتە پەراوێـز، ئەوە بەو 

دەســـتێوەردانی مرۆڤدۆســـتانە دەکەن بەڵکـــوو بەو واتـــایە دێـــت کە لە ئەگەری .. کە عەرەبســـتان، ئیســـراییل و مانـــا نیـــیە
یاســەتەی ئێســتا و بێــدەنگیی ناوەنــدە جیهانییەکــان ئەوە مــافی کــوردە کە خــۆی لە هاوکێشــەکاندا درێژەپێــدانی ڕژیــم بەو س

مەسەلەی تر ڕای گشتیە، حیزبـی دیمـۆکرات دەبـێ بزانـێ ئەو کـۆمەڵە کەسـانەی ئەو پەیوەنـدییەی بەتـاوان نـاو . ببینێتەوە
نیە کە لە بەرنامەو پێڕەوی ئەو حیزبە بـاس لە دەبەن، لەهەر حاڵەتێکدا دژایەتیی خۆیان درێژە پێدەدەن و بۆیان گرینگ 

ــات کە ئەو  ــدا وادەک ــاوچەیی لە درێژخایەن ــدیی ن ــردنەوەی پەیوەن ــا لەوەش ڕەت ک ــراوە، جی ــک ک چ جــۆرە سیســتەم و مەرامێ
حیزبە بۆ درێژەی ئەم ڕەوتە تووشی کەنـد و کۆسـپی زۆر بێـتەوە و بەردەوام لە هەوڵـی ئەوەدا بێـت کە ئەو تـاوانەی وەپـاڵ 

 .ەن و ئەوەش خۆی لەسەر سیاسەتی حیزب و الیەنی نیزامی بەشێوەی نەرێنی شوێندانەر بێتنەخ
 

لە باسی پێششدا باس له جووڵه کردنی حیزبی دیموکرات و ڕاسانەوه به گشتی کرا و باس لـه سـەر کاروبـاری ڕژیـم  :ڕاوێژ
ت و بۆ ئەو مەبەستەش بژاردەیەکـی زۆر هەیـه، کرا که ڕەنگه له داهاتوودا تاکتیکی نوێ بۆ مەبەستی بەرەوڕوو بوونەوه بکا

 ن؟ەدەکرێ هیندێک ڕوونتر باسی لەسەر بک
 

کـار ( بەرگریـی ڕەوا)جاڕنـامەی جیهـانی  ی33ئێستا حیزبی دیمۆکرات زیاتر لەژێر ڕۆشنایی مادەی ! بەڵێ: کەیوان دروودی
ورد لە ڕۆژهەاڵت و زۆریـش باشـە، بەاڵم دەکات، خۆی ئەم سیاسـەتە بەدوای ڕاکێشـانی سـەرنجی جیهـانییە بـۆ دۆزی ڕەوای کـ

من خۆم باشترین واڵم بۆ ئەو ناڕوونیەم لە قسەی کاوە ئاهەنگریدا لە دیمانەی چەند شەو لەوەپـێش لەگەڵ کانـاڵی مەن و 
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بـۆیە لەگەڵ . تۆدا بینی کە ڕاشکاوانە وتی کە ئەوە حکوومەتی ناوەندییە کە شێوازی بەرەوڕووبوونەوەی ئـێمە دیـاری دەکـات
وەی کە هەموو دەزانین حیزبی دیمۆکرات لە ئێستادا هیچ هێرشێک ناکات، بەاڵم لە درێژەدا لەبەر ئەو هێرشانەی کۆمـاری ئە

ئیسالمی دەکرێ بۆ گوشار جاروبار بەشێوەی پێویست سیاسەتی هێرشبەرانە بخرێتە بەرکار کە هەڵبەت ئەوە هێـزی دەوێـت و 
هەروەهـا بـژاردەی تـر کەڵـک وەرگـرتنە لە هاوکـاریی ئەو ڕێکخـراوانەی کە  پێویستە چاوەڕێی کات بین بۆ ڕوون بـوونەوەی،

باوەڕیان بە مەوجوودییەتی کۆماری ئیسالمی و یاسا و ڕێساکانی نییە، بۆ نموونە ڕێکخراوەکانی سـەربە نەتەوە بندەسـتەکان 
 .و ئەوانەی دەتوانن لە ناوەندی جوغرافیای ئێراندا زەبری قورس لە پەیکەری ڕژیم بدەن

 
پشتیوانیە دەرەکیەکان لە حیزبەکان بە جیا، نەک وەکوو بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی، تا چەندە کۆسپ خۆلقێنەرە بـۆ  :ڕاوێژ

واتە پشـــتیوانە دەرەکیەکـــان، لە بـــزووتنەوەی گشـــتی بکـــرێن نەک  یەکگرتـــوویی حیزبەکـــان لەســـەر گوتـــارێکی هـــاوبەش؟
 ی هاوبەش و یەکگرتوویی؟حیزبەکان، ڕێگە خۆشکەر نابێت بۆ پێکهێنانی بەرەیەک

 
ئەوە جێی داخە کە چاوەڕوان بین لەدەرەوە کـۆنترۆڵ بکـرێین، بەاڵم مـن ڕاشـکاوانە پێتـان دەڵـێم بەشـێک : کەیوان دروودی

لە ئێمە بە یەکجاری ئەوەی قەبووڵ کـردووە کە ڕژیمـی ئێـران نـاڕووخێ، بـۆیەش ئـاوا بەگومـانەوە سـەیری جـووڵەی نیزامـی 
 2331ان بێــت کــاک عەبــدوڵاڵ مــوهتەدی لە دیمــانەیەک لەگەڵ ڕووداو ڕاشــکاوانە وتــی کە ســاڵی دەکەن، ئەگەر لە بیرتــ

کۆماری ئیسالمی لەبەر ئەو ترسەی دوای لێدانی حیزبی بەعس لەالی ئامریکاوە هەیبوو و لەبەر ئاڵۆزیی پەیوەنـدیی لەگەڵ 
ر هەسـتیار و ناسـکە و لەوەش کە ئێـوە باسـتان کەوابـوو مەسـەلەکە زۆ. ڕوژئاوا لەسەر مەسەلەی ناوکی لەگەڵ ئێمە دانیشـت

 .کرد دژوارترە
 

قبووڵکردنی ئەوەی کە ڕژیم ناڕووخێت و هەروەها دووپاتکردەوەی ئەوەی ناتوانین و هێزمان نییە و هیچ لەدەسـتمان  :ڕاوێژ
ین و نـابنە تەبلیـغ و نایەت، چەندە کاریگەریی نەرێنی لەسەر ورەی خەڵک داناوە؟ گەلۆ ئەو لێدوانانە بە دڵخوازی ڕژیـم نـ

 ڕێکالم بۆ حکوومەتێک کە خاکەکەمانه داگیر کردووە؟
 

بەدڵنیاییەوە کۆمەڵگای سیاسـیی خـۆرهەاڵت وەک هەر شـوێنێکی تـر بەشـێکی بچـووک لەخەڵـک پێکـدێنێ، : کەیوان دروودی
ـــد کـــۆمەڵە هەیە،  ـــا دەزانـــێ کە دوو دیمـــۆکرات و چەن ـــۆیە ئەوە زۆر هەمـــوو کەس لە ڕەوتـــی ئینشـــعابات نـــازانێ، تەنی ب

مەترســیدارە، بەداخەوە شۆڕشــی ئــێمەش بێــبەش بــووە لە ڕای گشــتی و دەنگــی شــەقام تــا تاوانبارەکــان بــخەنە ژێــر زەختــی 
 .خۆیان، جا لە هەر الیەک بێت
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وەکــوو دوایــین پرســیار، بەو ئاراســتەیەدا کە حــدک دەڕوات، چارەنووســی وەکــوو حیزبەکــانی ئیعتیمــادی میللــی و  :ڕاوێێێژ
ــی  ئیختیــاری ــایەت؟....ومیلل ــان پێــڕەوی دەکەن و زەوی تــا ئاســمان ! هتــد بەســەر ن ــانەی کە حیزبەک بەو ســتراتیژییە جیای

جیاوازن، چ مکانیزمێک پێشنیار دەکەن بۆ یەکگرتوویی؟ حیزبی دێموکرات ئەو بەشە بەفەرمی وەکوو حیزبێـک ناناسـێت و بە 
کەواتە نـاتوانن لە بەرەیەکـدا بـن، چارەنووسـمان بەرەو کـوێ  هۆی ئەوەی کە جیاوازی بیریـان هەیە نـاتوانن یەک بگـرنەوە

 دەڕوات؟ دڵخۆش بین بە یەکگرتوویی و پێکهاتنی بەرەیەک یان نە؟
 

بەشـێک لە حیزبەکـان لەدەرەوەی گۆڕەپـانەکە ڕاوەسـتاون، ئەوان زیـاتر چـاوەڕێی ئەوەن کە ئـاخۆ حیزبـی : کەیوان دروودی
ــوێ  ــران بەرەو ک ــتانی ئێ ــۆکراتی کوردس ــن پێمــوایە کە ئەوان دیم ــیە، م ــت ن ــی تەندرووس دەچێــت، بەداخەوە ئەوە ڕوانگەیەک

لەئەگەری خۆسەپاندنی حدکا دێنە کایەوە و ئەگەریش حدکا تووشـی کـۆد  بێـت، زیـاتر هەوڵ ئەدەن ڕوانـگەی خۆیـان وەک 
ەم ڕۆژانە مــن هــیچ دژبەری دەســپێک و الیەنــی ژیــر و مەنتقــی دەربــخەن، دیســان دەڵــێم بەداخەوە کە ئــاوایە، النــیکەم ئ

نیشـانەیەکی تــری جیــا لەمەی کە خسـتمە ڕوو نــابینم، بەاڵم دەبــێ بـزانن کە ڕژیــم ئەمجــارە لەخـودی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
 .دژبەر و موخالیفی زۆرە و ئەو پلەوپێگە کارتۆنییە دەکرێ لەرزۆک بکرێ

 
 ٢١١٦ جووالیی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 لەبارەی یەکگرتنەوەی دیموکرات بەمزووانە کۆدەبینەوە: محەممەد نەزیف قادری

 
 
 
 
 
 

 گۆڤەند مستەفا
 

 حیـزبەکەش هەردوو بەرپرسـانی بەربـاس، هـاتووەتەوە گەرمـی بە دیمـوکرات حیزبـی هەردوو یەکگـرتنەوەی پرسـی ماوەیەکە
 .دەکەن گەیاندنی ئامان  بە و ریزەکانیان یەکخستنەوەی پرۆسەی بەردەوامی لەسەر تجەخ

  
 هەڤپەیڤینێکـدا لە پرۆسـەکە، درێژەپێـدانی دەسـتپێکردنەوەو چـۆنیەتی و پرۆسـەیە ئەو لەسەر زانیارییەکان دوایین لەبارەی
 دیمــوکراتی حیزبــی وەنــدییەکانیپەی گشــتیی دەزگــای بەرپرســی و گشــتیی لێپرســراوی جێگــری قــادری، نەزیــف محەمــمەد
 .دەداتەوە رووداو پرسیارەکانی وەاڵمی ،(حدکا) ئێران کوردستانی

  
 حیزبــی لەگەڵ دانوســتاندن بــۆ ن(حــدکا) ئێــران کوردســتانی دیمــوکراتی حیزبــی شــاندی بەرپرســی ئێــوە پێــیەی بەو :رووداو

 دیمـوکرات؟ حیزبی پێشووتری سکرتێری زادە، سەنحە عەبدوڵاڵ نووسینەی ئەو دەڕواننە چۆن ،(حدک) کوردستان دیموکراتی
 دیموکرات؟ حیزبی یەکگرتنەوەی بۆ دانوستاندنەکان دەستپێکردنەوەی بۆ باش بنچینەیەکی ببێتە دەکرێت پێتانوایە

 
 بڕیـارێکی حیزبەکەمانـدا شـانزەیەمی کـۆنگرەی لە ئـێمە یەکگـرتنەوە، پرسـی بە پەیوەسـتە ئەوەی :محەممەد نەزیف قێادری

 ریزەکـانی یەکخسـتنەوەی و یەکگـرتنەوە ئاراسـتەی بە دیـالۆگ بە گرنگیـدان و پێـداگربوون زیـاتر بـۆ داوە یارانەمانبەرپرس
 هیجــری مســتەفا کــاک بەڕێـز هەم حیزبەکەمــان شــانزەیەمی کــۆنگرەی دوای ئـێمە پەیوەنــدییەدا لەو بــۆیە. دیمــوکرات حیزبـی

 و یەکگـرتنەوە پرۆسەی بە گرنگیدان لەسەر کردووەتەوە جەختمان دانوستاندنکارمان دەستەی هەم و حیزب گشتی لێپرسراوی
 .پرۆسەیە ئەو گەیاندنی ئەنجام بە و ئاکام بە ئاراستەی بە دیالۆگ

  

https://www.rudaw.net/sorani/interview/20052020
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ـــاوەی لە ـــردوو م ـــێمە راب ـــانی لەگەڵ ســـەرکردایەتیمان ئاســـتی لەســـەر دیســـان ئ ـــان هاوڕێی  و دانوســـتاندن لە قەاڵ لە خۆم
 کـورد پرسـی و نـاوچەکە و ئێـران سیاسـییەکانی ئاڵۆگۆڕە لە دەیبینین ناوچەکەدا لە ائێست پێویستییەی ئەو گفتوگۆدابووین،

 بەبـایەخەوە و ئارا هێناوەتە پێویستییەی ئەو کاتێک هەموو لە زیاتر کوردستان، رۆژهەاڵتی لە کورد داهاتووی و گشتی بە
 .لێبدەینەوە ئاوڕی یەکگرتنەوە پرسی تەواوەوە گرنگییەکی بە
  

 و کەس زۆر هەروەهـا کـردووەتەوە، بـاڵوی کە بـابەتەی لەو زادە، حەسـەن عەبـدوڵاڵ مامۆسـتا بەڕێـز سەکانیق بە سەبارەت
 کوردسـتان، رۆژهەاڵتـی نێوخـۆی سیاسـییەکانی کەسـایەتییە چ و مەدەنـی کـۆمەڵگەی رێکخراوەکانی چ سیاسی، دیکەی الیەنی

ــزووتنەوەی دۆســتانی و کوردســتان هەرێمــی لە و واڵت دەرەوەی لە ــورد، ب ــانی یەکگــرتنەوەی پرســی لەســەر زۆرجــار ک  ریزەک
 بەو گرنگــی کــردووە هەردووال رێبەرایەتــی لە داوایــان و کــردووەتەوە لەوە جەختیــان ئێــران کوردســتانی دیمــوکراتی حیزبــی
 .هەڵبگرن جیددی و خێرا هەنگاوی یەکگرتنەوە پیلی بەرەو و بدەن بابەتە

  
 شــانزەیەمی کــۆنگرەی راســپاردەی و بڕیــار چوارچێــوەی لە دیــالۆگ بە رنگیــدانگ نســبەت بە نەگــۆڕە سیاســەتمان ئــێمە بــۆیە

ــان ــدییەدا لەو.حیزبەکەم ــێمە پەیوەن ــی ئ ــان هەوڵ ــن خۆم ــان لەگەڵ بەردەوام دەدەی ــتانمان و هاوڕێی ــداین، لە دۆس  پەیوەندی
 کـۆنگرەی بڕیـارەی ئەو ێـوەیچوارچ لە دانوسـتاندنکارمان یان وتووێژ دەستەکانی و نزیکدا داهاتوویەکی لە دەدەین هەوڵیش

 .دەستپێکردووە گفتوگۆیەکانیان و وتووێژ حیزبەکەمان شانزەیەمی
  

 دیاریکراوە؟ کاتەکەی ئایا دەکەنەوە؟ دیموکرات حیزبی یەکخستنەوەی گفتوگۆکانی بە دەست کەی کەواتە :رووداو
  

 هەنگـاوێکی هەر یـان نیشـتمانی، و تەوەیـینە ئەرکێکـی هەر بەاڵم نەکـراوە، دیـاری کـاتەکەی نا، :محەممەد نەزیف قادری
 .باشترە بگات ئاوات و بەرهەم بە زووتر هەرچی ئەگەر خێر

  
 و ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبـی رێبەرایەتی وەک بەرپرسیاریێتییەوە بە هەستکردنە ئەو گرنگە، ئێمە بۆ ئەوە بەاڵم

 ئێمەش دەستەی راسپاردەی کردووەتەوە، جەختی بابەتە ەوئ لەسەر کە هیجری مستەفا کاک ئێمە گشتی بەرپرسی بەتایبەت
 کە تەفـاهومەی و تەبـایی و هاوکـاری گیـانی بەو دیکەشـمان هاوڕێیـانی هیـوادارم هەڵبگرین، هەنگاو ئاراستەیە بەو ئەوەیە

 .ەتەباب ئەو بۆ هەڵبگرین خێرا هەنگاوی وەریدەگرن، بەبایەخەوە ئەوانیش بێگومان هەیە، ئێمەدا رێبەرایەتی لە
  

  ساڵڕۆژی دیموکرات حیزبی هەردوو یەکەوە بە کە بڵێین، کوردستان رۆژهەاڵتی خەڵکی بە دەکرێت کەواتە :رووداو
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 .دەگێڕن پێکەوە دیموکرات حیزبی ئەڵماسی یۆبێلی دامەزراندنی
 

 چەنـدە و دەبـن گەرکـاری هەنگاوەکـان چەنـدە دەدا، نیشانی دیالۆگەکە رەوتی خودی بابەتێکە ئەوە :محەممەد نەزیف قادری
 و ئاکـام ئـارەزووی پەیوەنـدییەدا لەو هاوڕێیـانەش ئەو بێگومـان گـرنگە ئێمە بۆ ئەوەی بەاڵم بگەین، ئامانجە بەو دەتوانین

 بـدەم، بەڵێنێـک هـیچ نـاتوانم کـاتەوە لەبـارەی دیمـوکراتە، حیزبـی ریزەکـانی یەکخسـتنەوەی ئەویش دەکەن، وا ئەنجامێکی
 .نەگۆڕە ئامانجە بەو گەیشتن نیسبەتی بە ئێمە سیاسەتی و جیددیە ئێمە هەنگاوی اوانەولێبڕ ئێمە ئیرادەی بەاڵم

  
 جیـاوازی بەهـۆی دیـکەش، جـارێکی چەنـد و دیمـوکرات حیزبـی ئەمجـارەی لەتبـوونی دەڵـێ، زادە حەسـەن عەبدوڵاڵ :رووداو

 بــۆ بــاش بنچینەیەکــی ئەمجــارە دەتــوانن. بــووە نەحەوانەوە یەکــدی لەگەڵ بەهــۆی بەڵکــو نەبــووە، فیکــرییەوە و ئایــدۆلۆژیا
 دابنێن؟ حەوانەوە پێکەوە

  
 حیزبێـک سیاسـی ئەزمـوونی بـۆ و سیاسـی پرۆسـەی بـۆ ناخۆش رووداوێکی هەر ئەزموونی بەهەرحاڵ :محەممەد نەزیف قادری

 یبونیــــاد دەبێــــت ســــەلیقەیی بەرخــــوردی رابــــردوو ئەزموونەکــــانی بنچیــــنەی لەســــەر وەربگیرێــــت، بــــایەخەوە بە دەبێــــت
 ریزەکـانی دێـنە ئەوانەی داهـاتوو نەوەکـانی بتوانێـت و بێت بەدواوە بەردەوامی دەوامێکی و قەوام کە بدەین یەکگرتنەوەیەک

 لەیەکـدابڕان رووداوێکـی شـاهێدی بـن، بەرخودانـدا و خەبات لەسەنگەری ئامانجەوە بەو ئێران کوردستانی دیموکراتی حیزبی
 .کورد تاکێکی هەموو بۆ نیشتمانپەروەری و خەباتگێڕی دەرسی ببنە رابردوو ئەزموونانەی ئەو و نەبن

  
 وەستاند؟ رابردووتان گفتوگۆکانی بۆچی :رووداو

  
 و گفتوگــۆ ئــێمە نەبــووە، ئــارادا لە هەر راوەســتان مانــای بە گفتوگۆیەکانمــان لەڕاســتیدا ئــێمە :محەمێێمەد نەزیێێف قێێادری

ــان ــووە، هەر چاوپێکەوتنم ــدییەدا لەو هەب ــد پەیوەن ــتی ێکهەن ــی ش ــووە، تەکنیک ــانە الیەنە ئەو ب ــابیلی تەکنیکیی ــاتر ق  زی
 و دانیشـتن بەردەوام هاوڕێیانەمـان ئەو لەگەڵ ئـێمە دەنـا. زیـاتر تێگەیشـتنی یەک لە هاوکات بووە تێڕوانینەکان ئاڵۆگۆڕی

 .پەیوەندیداین لە هەر ئێستاش پەیوەندیداین، ئاستی بەرزترین لە هەبووە چاوپێکەوتنمان
  

ـــارە :رووداو ـــی ئەمج ـــۆ دەکەن چ ـــان ئەوەی ب ـــتن گفتوگۆیەک ـــاوەکو نەوەس ـــام دەگەنە ت ـــدەگرنەوە و ئەنج ـــە ئەو و یەک  کێش
 نەبنەوە؟ دووبارە دەکەن باسیان تەکنیکیانەی
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ــت :محەمێێمەد نەزیێێف قێێادری ــوەی لە دەکرێ ــانە و ئەرک ئەو چوارچێ ــیری بەرنام ــن تەفس ــان بکەی ــەی ی ــن، پێناس  کە بکەی
ـــدە الهەردوو لە هەنگاوەکـــان ـــرا چەن ـــد و دەبێـــت خێ ـــت کـــاریگەر بەرپرســـیاریێتیەکە بە هەســـت چەن ـــۆ دەبێ ـــی ب  هەڵگرتن
 .یەکگرتنەوە رێگای سەر بەربەستەکانی

 
 ٢١٢١ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
--------------------------------------- 

 
 وە بە گفتوگۆی یەکگرتنەوەچاوەڕوانی وەاڵمی حدکاین بۆ دەستکردنە: کەمال کەریمی

 
 
 
 
 
 

 سەرباز سیامەند

 
 پرۆسـەی بە دەسـت( حـدکا) ئیـران - کوردستان دیموکراتی حیزبی و( حدک) کوردستان دیموکراتی حیزبی الیەنەکانی بڕیارە

 یوەفــد بەرپرســی و سیاســی دەفـتەری ئەنــدامی بــکەنەوە، دیمــوکرات حیزبـی ریزەکــانی یەکخســتنەوەی بــۆ دانوسـتاندنەکانیان
 .حدکان وەاڵمی چاوەڕوانی یەکگرتنەوە گفتوگۆی بە دەستکردنەوە بۆ دەڵێ، کوردستان دیموکراتی حیزبی

  
ــدا لە ــال  هەڤپەیڤینێک ــی، کەم ــدامی کەریم ــتەری ئەن ــی دەف ــدی بەرپرســی و سیاس ــی وەف ــوکراتی حیزب ــتان دیم  باســی کوردس

ـــرتنەوە" دەشـــڵێ و دەکـــات دانوســـتاندنانە ئەو رێکارەکـــانی ـــدا هـــیچ رەریزە لە یەکگ ـــیە، الیەکمان  قـــازانجی لە بەڵکـــو نی
 ".کوردستاندایە خەڵکی و دیموکرات بیری و دیموکرات هەردووالیەنی

  
 دیموکراتی حیزبی وەفدی بەرپرسی و سیاسی دەفتەری ئەندامی کەریمی، کەمال  لەگەڵ رووداو هەڤپەیڤینی دەقی

 :کوردستان

https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/1905202020
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 لەوبـارەیەوە باڵوبكـاتەوە، دیموکرات حیزبی یەکگرتنەوەی لەبارەی سینەكەینوو لەوەی بەر زادە حەسەن عەبدوڵاڵ :رووداو 
 كردبوو؟ حدك سیاسی دەفتەری و سكرتێر لەگەڵ گفتوگۆی

  
 ئەو ئەوەدابــووە خەمــی لە بەردەوام( سیاســی مەکتەبــی) سیاســی دەفــتەری و کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی :کەمێێال کەریمێێی

ــە ــام پرس ــت بەئەنج ــدییپەیو ئەوەی. بگەیێنێ ــی بە ەن ــوکراتی حیزب ــتانەوە دیم ــگەی هەیە کوردس ــی لەڕێ ــی رێبەرایەتی  حیزب
 بێگومــــان کە زادە، حەســــەن عەبــــدوڵاڵی مامۆســــتا ئەوەی. دەدرێــــت ئەنجــــام سیاســــی دەفــــتەری و کوردســــتان دیمــــوکراتی

 هەیە، وێکینــا ئێســتاش و کــردووە خەبــاتی کوردســتان دیمــوکراتی حزبــی ریزەکــانی لە ســاڵە 93 لە زیــاتر کەســایەتییەکە
 هەوڵـــی حـــزب سیاســـیی دەفـــتەری کە نیـــیە پرۆســـەوە بەو پەیوەنـــدیی و خـــۆیەتی بیروبۆچـــوونی باڵویکـــردووەتەوە ئەوەی

 بەپێـی خۆمـان بـۆ گـرنگە ئەوەی. دیموکراتـدا حیزبـی دیـکەی بەشـەکانی لە دیکەمـان هاوڕێیانی لەگەڵ دەدات جێبەجێکردنی
 کۆسـپێک کـۆمەڵە هەرچەنـدە. ئامانجێـک بگەیـنە هەوڵمانـداوە کـردووە، یپەسـند ناوەنـدی کۆمیتەی پێشتر کە گەاڵڵەیەکە،

 بەپێـی دیسـان بەاڵم نەگـات، چـاوەڕوانکراو ئەنجـامێکی بە تائێسـتا پرسـە ئەو ئەوەی هۆی بوونەتە و بەردەممان هاتووەتە
 ی37 کـۆنگرەی لە ەیـن،بک جێبەجـێ ئەرکە ئەم تـاوەکو هەوڵـدابووین لە و هەوڵـداین لە دانراوە، بۆی پێشتر پالنانەی ئەو

 نەزیـف محەمـمەد کـاک و هیجـری مسـتەفای کـاک جەنـابی سـەردانی منـیش و عەزیـزی خالیـدی کوردستاندا دیموکراتی حزبی
 هەم و کۆرۆنـا ڤایرۆسی هاتنی هەم. باسە ئەو وروژاندنەوەی دیسان بۆ کردووە مان(حدكا گشتیی لێپرسراوی جێگری) قادری

 ئەو وەاڵمــی رەســمی بە چــاوەڕوانین ئێســتا تــاوەکو کە راگرتــووە، بــابەتەی ئەو ئەوان، وەیوەاڵمــدانە لە ئــێمە چــاوەڕوانیی
 .بدەین کارانە بەو بەردەوامی بتوانین تاوەکو وەربگرین، کردمان چوارقۆڵیەی کۆبوونەوە ئەو بۆ بەدواداچوون و داواکاریە

  
 ؟باڵوكردەوە نووسینەی ئەو لەوكاتەدا بۆچی ئێوە بۆچوونی بە :رووداو

  
 ٧٥ یـادی ئەمسـاڵ پێیـوایە خـۆی بـۆ. باڵودەکاتەوە وا شتی نییە یەکەمجار( حەسەنزادە عەبدوڵاڵ) مامۆستا :کەمال کەریمی

 خـۆیەتی شەخسیی بیروبۆچوونی ئەوە باڵوبکاتەوە، پەیامە ئەم بیانووە بەو زانیوە گونجاوی بە و حزبە دامەزراندنی ساڵەی
 .هەیە بەوەوە پەیوەندیی و ەوەبەستراوەت بەخۆیەوە وەاڵمدانەوەکە و
  

ــوو دووان، لە جــگە دەڵــێ زادە حەســەن نووســینەكەیدا لە :رووداو ــی پێشــووی لێكترازانەكــانی هەم ــوكرات حیزب  بەهــۆی دیم
 دروستبكەن؟ حەوانەوە پێكەوە بۆ بنچینەیەك دەتوانن ئەمجارە بووە، نەحەوانەوە پێكەوە

  
  زۆریش. دەبێت ئاسان زۆر حەوانەوە پێکەوە هەبێت، هەردووالدا لە ئەگەر نیەکگرت ئیرادەی من بڕوای بە :کەمال کەریمی
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 کێشـانە ئەو تووشـی داهاتوودا لە دیموکرات حیزبی بۆئەوەی بکەین دەستنیشان داڕێژراو قایمی بنچینەیەکی بتوانین ئاساییە
 رەنـگە بەداخەوە بەاڵم نیـیە، ەیرسـ شـتێکی دەبـن، کێشـانە ئەو تووشـی بەردەوامـی بە سیاسـییەکان حیزبە ئەوەی. نەبێتەوە
 دەبێــت دەڵــێن، پێمــان رابــردوو ئەزموونەکــانی. روویــداوە بــووە لەوە زیــاتر دەکــات، چــاوەڕوانی خەڵــک ئەوەی ئــێمەدا لەنێـو

 بنچینەیەکـی بگەیـنە و ببینیـنەوە لەتبـوونەوانە و جیـابوونەوە ئەو هۆکـاری و بچیـنەوە رابردوومانـدا بە جۆرێـک هەوڵبدەین
 . بکەین دیاری داهاتوودا لە بەیەکەوەبوونمان و داهاتوومان ێککەوتنیر بۆ قایم

  
 دانوسـتاندنەكانی بە دەسـت كەی دیـارنییە گـوتی؛ حـدكا گشـتیی لێپرسراوی جێگری قادری، نەزیف محەممەد دوێنێ :رووداو

 ؟یەكبگرنەوە كەی و دەستپێبكەنەوە دانوستاندنەكان كەی دەتانەوێ ئێوە. دەكەنەوە یەكگرتنەوە
  

 و گفتوگۆیەکـان و دانیشـتن پرۆسـەی پێشەوەی چوونە چۆنێتی بە بەستراوەتەوە یەکدەگرینەوە، کەی ئەوەی :کەمال کەریمی
 کــاک ســەردانی بــوو، پــێش لەوەو مانــگ دوو لە زیــاتر ئــێمە. دەهێنــین بەدەســتی دانیشــتنەکاندا لەمیــانەی ئەنجامــانەی ئەو

 ئێسـتاش. بـابەتە ئەو بۆ بکەین بەدواداچوون بڕیاربوو دیدارە لەو کرد، مان"حدکا گشتیی لێپرسراوی" وەکو هیجری مستەفای
 بەو دەسـت دیسان هەیە تەواویشمان ئامادەیی. بکەینەوە پرۆسەیە بەو دەست دەتوانین کەی بزانین تاوەکو ئەوین چاوەڕوانی
 چـاوەڕوانییەکی و دیمـوکرات الیەنـی وهەردو لەبەردەم ئەرکێکە. دەستپێبکەینەوە زووترە هەرچی زەروورە. بکەینەوە پرۆسەیە

 .دروستکردووە خەڵکی لەالی زۆری
  

 لەو هەر بەاڵم پەسـندکراوە، یانـدا39 کـۆنگرەی لە یەکگـرتنەوە گـوتی؛ قادری نەزیف محەممەد قسەکانیدا لە هەر :رووداو
 پرۆســەی خــاوبوونەوەی ەرلەســ کــاریگەریی گۆڕانکــارییە ئەو هــاتووە، بەســەردا گۆڕانکــاریی حیــزبەکەش پێکهــاتەی کــۆنگرەدا

 هەبووە؟ پێشووتان دانوستاندنی
  

 باسـمان حـدکا ی39 کـۆنگرەی دوای. بـوو ئەوە دانیشـتنەکانماندا پرۆسـەی وەسـتانی هۆکارەکـانی لە یەکێـک :کەمال کەریمی
 یزبیــیح کــاری ئەوە هەرچەنــدە. کــردووە پەســندیان ئەوان کە بکەیــنەوە، لەوە بیــر دیــکە بەجــۆرێکی دەکرێــت کە کــرد لەوە

 کـــۆنگرەیەک چ ئەوان یـــان ئـــێمە لەوەی بـــوو گرنـــگ ئـــێمە بـــۆ لەئـــارادایە، یەکگـــرتنەوە بـــابەتی چـــونکە بەاڵم خۆیـــانە،
ــدەدەین ــک چ و ئەنجام ــند بڕیارێ ــن، پەس ــێجگە دەکەی ــاری لە ب ــرتنەوە بڕی ــت. یەکگ ــک دەکرێ ــک بەجۆرێ ــوان رێککەوتنێ  لەنێ
ــدا ــن، هەردووالیەن ــک کە بکەی ــڕوای لە جۆرێ ــمان ب ــەری هاوبەش ــت، لەس ــپێکمان ئەگەر هەبێ ــدایە کۆس ــپە ئەو لەبەردەم  کۆس

 .البدەین
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 بكات؟ یەكگرتنەوە دەیەوێ حدكا دەكەن تێبینیی ئێوە ئەوەندەی ئەی :رووداو
  

 دوو رابـردوو سـااڵنی. نەوێـت یەکگرتنەوەیـان ئەوان کە نەبیسـتووە،( حـدكا) لەوان ئەوەمـان ئێستا تاوەکو :کەمال کەریمی
 هەردووالیەن نەفەسـە بەو هیـوادارین. کـردووە چارەسـەر شـتمان زۆر و بابەتە ئەو لەسەر هەبووە دانیشتنمان مبەردەوا دەورە
 لە بەڵکـو نییە، الیەکماندا هیچ زەرەری لە یەکگرتنەوە. بدەین دانیشتنەکانمان پرۆسەی بە درێژە بتوانین و پێشەوە بچینە

 .کوردستاندایە خەڵکی و دیموکرات بیری و دیموکرات هەردووالیەنی قازانجی
  

 چـی ئێـوە سـەرناگرێت، و هەیە كـۆنی رەگێكـی حدكا و حدك یەكگرتنەوەی لەوباوەڕەدان دیموكرات كادیری هەندێك :رووداو
 دەڵێن؟

  
 دیمـوکرات یەکگـرتنەوەی دوای رەنـگە تەنـانەت. نابێـت کێشـە بەبـێ و نییە کێشە بێ سیاسی حیزبێکی هیچ :کەمال کەریمی

 گۆڕانکارییەکـان بیـردەکەینەوە، بابەتە لەو بێت مێژووییەکان زەروورەتە بەپێی ئەمە بەاڵم هەبێت، کێشە اخۆید ناوخۆی لە
 بیـری لەوەی زیـاتر دیمـوکرات حیزبـی هەیە بەوە پێویسـتی کوردسـتان رۆژهەاڵتی لە کورد پرسی ئێراندا، لە و ناوچەکە لە

 داهـاتووی دەبینـین، خۆمـان بەردەمـی زەرووریەکـانی ئەرکە لە کیەکێـ. بکـاتەوە یەکگرتنەوە مەسەلەی لە بیر لێکردووەتەوە
 دەبینـین زۆرجـار حیزبە ئەو بوونی چۆنێتیی و ناوچەکەدا و ئێران لە کوردستان، رۆژهەاڵتی لە کوردستان دیموکراتی حیزبی

 لەوە بیــر ئــێمە ترزیــا بخولقێــت، رەنــگە دیــکە کێشــەیەکی چ بکەیــنەوە لەوە بیــر لەوەی دوور یەکگرتنەوەمــان، بە گرێــدراوە
 دەکەیـنەوە لەوە بیـر زۆرتـر. بکەیـنەوە نـوێ کێشـەی خولقانـدنی لە قێـز تـاوەکو بکەیـن چارەسـەر کێشەکان چۆن دەکەینەوە

 .دروستبووە دیموکراتدا گەورەی بنەماڵەی لەناو ئێستا تاوەکو کێشانەی جۆرە بەو بهێنێت کۆتایی بکەین یەکگرتنەوەیەک
  

 ئەنجامبدەن؟ حدكا لەگەڵ هاوبەشی بە ئەڵماسی یۆبیلی و دیموكرات دامەزراندنی ڕۆژیساڵ ئامادەن ئێوە :رووداو
  

 خـاکەلێوە ی33 و رێبەنـدان بـۆ بەتـایبەتی بـۆنەدا، زۆر لە رابـردوو سـااڵنی. دەبێت باش زۆر بکرێت ئەگەر :کەمال کەریمی
 بۆمـــان بەداخەوە. بکەیـــنەوە یـــادە ئەم ەپـــێکەو دیموکراتەکـــان گەیانـــدووەتە پەیامەشـــمان ئەو و بـــووین پـــێکەوە بەردەوام

 رەنـگە بکرێـت ئەگەر ئەمسـاڵیش سـاڵێک، هـیچ نەبووە جێبەجێ بۆمان بەیەکەوە حیزب دامەزراندنی ساڵڕۆژی لە ئامادەبوون
 .دەربخەن خۆیان بەیەکەوە دیموکراتەکان بێت گونجاو بۆنەیەکی

  
 ئامادەیە؟ ئەمە بۆ حدک باشە :رووداو
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 حیــزبەی دوو ئەو لەبەینــی بێــت کردەیــی کە زەمینەیەکــدا، هەر لە هــاوبەش کــارێکی هــیچ بــۆ ئــێمە :کەمێێال کەریمێێی 
 کە مێژووییەکـانی بـۆنە لە بەتـایبەت کـردووە، هاوبەشـیەمان ئەو پێشـنیاری هەمیشـە. نەگوتـووە مان'نا' هەرگیز دیموکرات،
 جـوانتر بکەیـنەوە یـادانە ئەم بتـوانین کەوەبەیە دیمـوکرات حیزبـی الیەنەی دوو ئەم ئـێمە دیموکرات، حیزبی بۆ دەگەڕێتەوە

 زیانێکمـان هـیچ بەڕێـوەدەبەین، رێوڕەسـم بەیەکەوە هاوکـاری ناوەنـدەی لە جۆراوجـۆر موناسـەبەتی دوو بە ساڵە دوو. دەبێت
 بێگومـــان بکەیـــنەوە، دامەزرانـــدنەکە ســـاڵیادی بەیەکەوە دیمـــوکرات هەردوو ئەگەر دامەزرانـــدن بـــۆنەی لە. نەکـــردووە لێـــی
 .دەبێت زۆریشی انجیقاز
 

 ٢١٢١ی مای ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 

 جگە لە یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان هیچ رێیەکی ترمان نییە: قادری
 

  
  
 
 
 
 

 ت جان هیدایه

 
ــاڵی  ــتان لە س ــوکراتی کوردس ــی دیم ــڕوانین 2339حزب ــاوازی تێ ــۆی جی ــی  بەه ــزبە، تووش ــوەبردنی ئەو ح ــۆنیەتی بەڕێ لە چ

ی لـێکەوتەوە، لەدوای "حـدک"و حزبی دیموکراتی کوردسـتان " حدکا"لێکدابڕان بوو و دوو حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 
 .ئەو دابڕانە کۆمەڵێک هەوڵ بۆ یەکگرتنەوەی ئەو دوو باڵەی دیموکرات دران، بەاڵم هیچ ئەنجامێکیان نەبوو

 
وو جار هەردوو حزب لیژنەی هاوبەشیان پێـک هێنـا بـۆ دانوسـتان لەبـارەی شـێواز و میکانیزمەکـانی یەکگـرتنەوە، پێشتری د

 بەاڵم هەردوو جار بە هۆکاری جیا جیا ئەو هەواڵنە شکستیان خواردووە و هەردوو الیەن یەکتریان بە هۆی رێکنەکەوتنەکە 
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 .تۆمەتبار کردووە
 

 یموکراتەکان درێژە بە گفتوگۆکان بدەنحدکا قبوڵی کردووە لەژێر ناوی د

 
دان بە نــاوی حزبــی " حــزب"پێشــتر حزبــی دیمــوکراتی کوردســتانی ئێــران ئامــادە نەبــوو لە دانیشــتنەکانیان بە فەرمــی وەک 

دیموکرات بنێت و هەر بە ناوی هاوڕێیانی پێشوو ناوی هێنـاون، بەاڵم بەپێـی زانیارییەکـان، ئەمجـارە حـدک دوو پێشـنیازی 
ە بەردەم حدکا بەوەی، یان وەک دوو حزبی سەربەخۆ و بە ناوی فەرمی دانوستاندنەکان بۆ یەکگـرتنەوە دەسـت پـێ خستووەت

 .بکەن، یان هەردوو الیەن لە ژێر ناوی دوو دیموکرات یان دیموکراتەکان ئەو گفتوگۆیانە دەست پێ بکەن
 

فتوگۆکــان بــدەن و ئەوەیــش وەک نیازپــاکییەک بــۆ حــدکا قبــوڵی کــردووە لەژێــر نــاوی دانوســتانی دیموکراتەکــان درێــژە بە گ
رژدبوون لەسەر یەکگرتنەوە بۆ حدکا هەژمار کراوە و لە ئێستەدا لیژنەیەکی هاوبەشیان پێک هێنـاوە و چەنـدان دانیشـتنیان 

 .کردووە بۆ نووسینەوەی گەاڵڵەنامەیەک بۆ ئەوەی ببێتە بنەمای یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان
 

 ی زیاتر بە بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەبەخشێتیەکگرتنەوە گوڕوتینێک

 
دانیشتنەکانی ئەمجارەی دیموکراتەکان لەچاو دوو هەوڵەکەی پێشوو رژدترە و تا ئێسـتە پەنـجە بـۆ کۆمەڵێـک بـابەت بـراوە 

تێکەڵکــردنەوەی  کە پێشــووتر ئەو بــڕگە و بابەتــانە هەرگیــز باســیان لێــوە نەکــراوە، لە ئێســتەدا گفتوگــۆ لەســەر چــۆنیەتی
ببێــت بە میــدیای فەرمــی و حــدکاش بە " کــورد کەنــاڵ"میــدیاکانیان دکەن و بەپێــی زانیارییەکــان، حــدک پێشــنیازی کــردووە 

ــانە  ــان شــێوە نیازی ــان " تیشــک تیڤــی"هەم ــوکراتی یەکگرتــوو بمێنێــتەوە و چەنــد خاڵێکی وەک زمانحــاڵی فەرمــی حزبــی دیم
 .ە رێککەوتنێکی هاوبەشنووسیوەتەوە بۆ ئەوەی لەبارەیەوە بگەن

 
محەمەدنەزیف قادری جێگری دووەمی لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێـران لەبـارەی ئەو دانوسـتاندنانەی بـۆ 

روونــی دەکــاتەوە، لە هەردوو " وشــە"یەکگــرتنەوەی دیموکراتەکــان دەســتی پــێ کــردووە بە گەشــبینییەوە دەڕوانێــت و وەک بــۆ 
بۆ یەکگرتنەوە و تـا ئێسـتە دانیشـتنەکانمان بەردەوامە و هەنگـاو بە هەنگـاو دەڕۆیـنە پێشـەوە بەرەو الیەن نیازپاکی هەیە 

 .یەکگرتنەوەی حزبی دیموکرات
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 نامانهەوێ بگەڕێینەوە بۆ رابردوو

 
ــۆ نووســینەوەی  هەرچەنــد پێشــتر دوو جــار هەوڵــی یەکگــرتنەوەی دیموکراتەکــان ســەرباری دروســتبوونی لیــژنەی هــاوبەش ب

ـــدکا گە ـــتی ح ـــراوی گش ـــری لێپرس ـــان جێگ ـــاوە، بەاڵم ئەمجارەی ـــتی هێن ـــرتن، شکس ـــای یەکگ ـــتە بنەم ـــامەیەک کە ببێ اڵڵەن
دانوســتاندنەکان بە هەوڵێکــی رژد نــاو دەبــات و دەڵــێ، ئــێمە نامــانهەوێ بگەڕێیــنەوە بــۆ رابــردوو و ئێســتە دانیشــتنەکانمان 

 .کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بێتدەست پێ کردووە و هیواشمانە بەو ئەنجامە بگات کە بە دڵی 
 

پێشــتر ئەو هەواڵنەی بــۆ یەکگــرتنەوەی دیموکراتەکــان دەدران، لەژێــر پاڵەپەســتۆی رای گشــتی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو، 
بەاڵم ئەمجارە لەناو ئەندامان و پێشمەرگە و تەنانەت بەشێکی زۆر لە ئەندامانی رێـبەری دیموکراتەکـان ئەو پاڵەپەسـتۆیە 

 .روست بووە کە یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان تاکە هیوایە بۆ درێژەدان بە خەباتێکی رژد لە رۆژهەاڵتی کوردستاند
 

تا ئێستە زۆربەی ئەندامانی سەرکردایەتی و دەفـتەری سیاسـیی حـدک و حـدکا بە فەرمـی پشـتیوانی خۆیـان بـۆ یەکگـرتنەوە 
 .و بەهای خەبات لە رۆژهەاڵتی کوردستان ناویان بردووە دووپات کردووەتەوە و بە تاکە هیوا بۆ گەڕانەوەی سەنگ

 
حەمەنەزیف قادری لەبارەی گرنگی یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان رای دەگەیەنێت، هیوامان وایە ئەمجارەیان بتـوانین ئـاوات و 

 .و کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بهێنینە دی  ئاروزووی ئەندامان و الیەنگرانی حزبی دیموکرات
 

ــاتر بە بــزووتنەوەی کــورد لە رۆژهەاڵتــی  دووپــاتی دەکــاتەوە، یەکگــرتنەوە زۆر بــابەت چارەســەر دەکــات و گــوڕوتینێکی زی
 .کوردستان دەبەخشێت، لەم قۆناغە هەستیارە جگە لە یەکێتی و یەکگرتوویی رێگەی ترمان نییە

 
 ٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ٤: ڕێکەوتی  -  وشەماڵپەڕی : سەرچاوە

  
------------------------------------------------ 
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 یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ڕێڕەوی خۆی وەرگرتوە و گەڕانەوەی نییە: مستەفا مەولوودی
 
 

 
 
 
 
 

 هیدایەت جان: دیمانە

  
 وەل ڵــیوەدوو جــار ه شــترێپ ،ەوەبگــرن کیە ەیوەئ ۆدانوســتاندنن بــ ڵیرقاەســ مــوکراتید ردووەه ســتاێئ: هیێێدایەت جێێان

ــــاوێه انیو شکســــت ەدراو ەیەوێشــــ ــــمجارەئ مەاڵب ،ەن ــــمۆک انەی ــــەن کەڵێ ــــکرەد یدەالتــــان ب ردووەه ەل یرم ــــیپەو ب تێ  ێ
 نۆچــ مـوکراتید ەیوەکبـوونیە ۆبــ ەکـردوو ێپـ یســتەد ەسـتێئ ڵەیوەه وەئ ەوێـئ شــوو،ێپ ەل ەژدتـرڕ ەکەپرسـ کانتانەدوانێـل
 نن؟ێنگەسەدەڵه
 

 یتــەاڵژهڕۆ ەیوەبــزووتن وێــنەل ییەو ناسروشــت ۆنــام یکێتەبــاب ،ەخــوازراوەن کــانەموکراتید یتبــوونەل :مسێێتەفا مەولێێوودی
 ۆیوخـــێن ەل کانمانەکخســـتنڕێ ن،ەدەد مـــانێپ کانمانەکخســـتنڕێ ەیتیمۆکـــ ەیرتۆاپـــڕ وەئ ێـــیپەب ،ەوەشـــارمیکوردســـتان، نا

 سـتمانەد ەمێئـ شەرێل ،ەوەپت ەوەکەیەب انییندەوێو پ ەیەوەکەیەب انەڵیمۆو ک ۆڕو ک سمڕەوڕێ اون،ڕبەدان کەیەل تەاڵژهڕۆ
 ڕەتــوو یکتــریە ەل ەبــوونەوەکەیەب رۆز وەئ ینجــامەو ئ نیبــوو ەوەکەیەب رۆز ەمێئــ ەک ییەئاســا ەوەئ ،ەکــردو کــانۆگفتوگ ەب

ــردوو ــ نیک ــ ەیەوانەل ن،یاوڕو داب ــان ب انڕداب ــئاس ــتەوێپ مەاڵب ت،ێ ــردن س ــەحمەز ەوەک ــ یت ــا ک ،ەیەه ۆیخ ــانەنێلەت ــ ک  ڕپ
 ن،ەیبـد ەژێـدر ییاسیس یکار ەوەکەیەبا ب ەک ەوێیەنەد اتیبن ەنگەرهەف وەو ئ ەوەیەکەئاشت د ەوەکێپ کانەحڕۆو  ەوەیەکەد
 ەک کییەنــدەوێپ ەو ل ســتەب مــان37 ەینگرۆکــ ەمێئــ ەک داەیەمــاو وەل مەاڵب ،یــیەو ئاســان ن ەیەه انۆیــخ یتــەحمەز ەوانەئ
 وانێـن یکێداریـحـدکا دروسـت بـوو، د یتگشـ یپرسـراوێل ،یجـریه فاەتحـدک و مسـ یگشـت یرێسـکرت ،یزیزەع دیخال وانێنەل
 ەیوەئ ۆبـ ینـیب شـدایوانەل مـانییەازپاکین وەئ داەداریـد وەخـرا و ل کڕێـحـدکا  ییاسـیس ینـدەو ناو ەمێئـ ییاسیس یرەفتەد

 .نوواند رۆز مانیرمەن داییەندەوێپ وەل شەمێو ئ ەوەکگرتنیە ۆب ەوەنیزۆبد کڕێیە

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/10/120295692_3476554889067562_7480680359593833999_o.jpg
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 ێوەمـانهەد ەمێئـ ت،ێدروست بکر ەنیمەز ێبەو د تێناب رەدیتەارمی "شووێپ یانیڕێهاو" ەیواژەستەد ینانێکارهەگوتن ب مانێپ
داوامـان  کانەازیشـنێپ ەل کێـکیە ەو ل ووڕ ەخست ازمانیشنێپ کەڵێمۆک ۆیەب ت،ێب رەدیتەارمی ەک نیربگرەو کێشت ەل کەڵک

 ینـیب ینـێرەئ یکێنگـاوەه ەب مانەوەئ ەمێئ. کرد انڵیقبو شیوانەو ئ ەوەکگرتنیە ۆب نەیکار بک کانەموکراتێد یناو ەکرد ب
ــ مانیشــوازێو پ ــل ەســتێئ. کــرد ێل ــ انیــکانەزبیح یاداشــتی ەالمــان ک ردووەه ەیژنی ــوو،  ێپــ ەوەکگــرتنیە یتیەنۆچــ ۆب دراب
زوو  کانمـانەژنیل ،ەتەبـاب وەئ ۆبـ ەیەه رۆز یکێنیوتڕو گـو نەکەکـار د ەاداشتی وەئ رەسەو ل کیە ەب ەکردوو انەیکەاداشتی

 ێپــ یرۆز وادارمیــه ۆیەبــ ،ەشــۆخ ێپــ انەیــنیوتڕگو وەئ شیکــەڵو خ نینــیبەد شیوانــەئ یال ەکەتییەو جــد ەوەنبــەد ۆزوو کــ
بـاش  یکەیەمـوژد ێتـوانەد مـانەوەکگرتنیە ەک نیزانـەد شەوەئ ن،یبـ ڵزا داەیەشـێک وەئ رەسـەب یـیزوو ەب نیو بتـوان تێچەن
 .تێبەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ ەورد لک ەیوەبزووتن رەسەل یرۆز ییرەگیو کار ستانکورد یکەڵخ ۆب تێب
 

 ەحـدک ک نـاوەل مەک ینـیەال ،ەیەوەکگـرتنیە وەئ مەردەبەل رەمـپەل ەب بـنەد یەوا تێپ ەک نیچ ەگرفتان وەئ :هیدایەت جان
دروسـت  ۆبـ یرەمـپەو ل تێـگرەن رەسـ ەیەوەکگرتنیە وەئ ێوەانهیب ەک نەه کێسانەک ایئا نەحزب وەئ یرێسکرت یگرێج ەوێئ
 ن؟ەبک
 

 یمـوکراتید یزبـیح ینـاو رێـژەل ەکـردوو مـانڵقبو ەمێئـ ەیوەئ ،ەالبـردوو مانیجـد رۆز یکـێرەمپەل ەمێئـ :ەفا مەولوودیمست
 ەڵمۆدوو کـ ییەئاسا رۆز ەوەل ەجگ ،ەشتووێهەن ەیکییەکەرەس ەگرفت یەوا مێپ ن،ەیبد شانۆکێت ەب ەژێدر رانداێئ یکوردستان

  ەوەشـەهاوب یتەبـاب ێنـدەو ه ییاسـیس یبـوارەل ەنـگڕە ن،ەیـکەکـار د شـتنەیگێدوو ت ەو ب نیدابـراو ڵەسـا 34 ەب کینز ەک
 ۆبـ مانەوەنـدنێو خو یزبـیح یچـارانەوەکەیەو ب یزبـیح یبردنەوەڕێـب ەل شتنمانەیگێت مەاڵب ت،ێبەن مانۆوتەئ یکییەاوازیج
 انیــمووەه تــواننەد ەنواەئ ،ۆڕیگــ انییــزبیح ەیکهــاتێپ 39 ەینگرۆکــ یحــدکا دوا تەبیتــاەب ،ەیەه یاوازیــج ەتــانەباب وەئ

 رەسـەچار کتـریە ەڵگەل کانمانییەکەرەسـ ەتەمـادام بـاب ەوەمێئـ ەیوانگڕ ەل مەاڵب ن،ەبب رۆو کات ز نەقورس بک کانۆگفتوگ
و  نیبــەد ڵزا شــداەگرفتان وەئ رەســەب یەوا مێپــ ن،یــوەبک کڕێــ کتــریە ەڵگەل ەیەوەالمــان ئ ردووەه یداگرێــو پ ەکــردوو

 ۆیخــ ەیگڕێــو  ەســک رەســ ەتەوتــووەک ەکەســڕۆپ ۆیەبــ. ەشــێک ەب تێــبەد انەیــوەئ مڵــێب ەک منینــاب یجــد ەنــدەوەئ یکێســپۆک
 .نەکەد یزووەئار کەڵخ ەک تێبەن ییەراێخ وەب ەنگڕە ،ییەن ۆب ەیوەانەڕو گ رەب ەتەگرتوو

  
 کێـتا کات تێب یگرێج یزیزەع دیو خال رێسکرت ەب تێبب یجریه فاەمست وتوونەککڕێ ەک تێکرەد ەوەباس ل: هیدایەت جان

 ؟ەکراو ەوتنەککڕێ وەئ ایئا ستن،ەبەد ەنگرۆک
 

 باس  ،ەکردوو مانەئاماد ەوەکەیەب ەیشنووسڕە وەل ،ەکردوەباس ن مانەتەباب وەئ یرمەف ەب ەستێئ تا :مستەفا مەولوودی
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 انیـــەتەباب وەئ ەســـتێتـــا ئ دان،ۆگفتوگـــ ەل ەک شـــمانیکانەژنیل تەنـــانەو ت ەکـــراوەحـــزب ن یمـــەو دووه مەکیە یســـەک ەل
ــاس،ەب ەتەخســتووەن ــار رب ــرتنیە یک ــانەموکراتێد ەیوەکگ ــدوو ل وەئ رەه ک ــا ەیەژنی ــووەڵب ن،ەکین ــیەراەبڕێ مەرجەســ ک  یت
 ایــئا ەک ەکــراو دیــکــاک خال یخــود ەل ینــدەناو ەیتیمۆکــ ەیوەبــوونۆک ەل ەاریپرســ وەئ ن،ەتەبــاب وەئ ڵیرقاەســ ردووالەه
 شەهـاوب یکەیەنگرۆکـ وەرەتـا ب نیـوەبک کڕێـ ەداو ارمـانڕیب ەمێئـ مەاڵب ،ەبـووەوا ن یشـت ؟ەکراو ەیەوێش وەل یکێوتنەککڕێ
ــ ــ ن،ڕۆیب ــا ۆیەب ــارەل ییەئاس ــتۆپ ەیب ــ کانەس ــبک ۆگفتوگ ــو بگ نەی ــنەککڕێ ەنەی ــاب شەمەئ ەک وت ــت یکێتەب  مەاڵب ،ییەسروش
ــانەه ــەد مووم ــاوەل نیزان ــیح ن ــوکراتید یزب ــب م ــاک ن یال ارڕی ــیەت ــوەڵب ،ی ــانۆئ یال ک ــانۆئ ،ەرگ ــار و  شیرگ ــانەارڕیبک  یک
 کێـپ نمـانیەال ردووەه ەل شەڵەمۆکـ وەببـات و ئ ەوەڕێـب کگرتـوویە یزبـیح ەک ێبـەه کەڵێمۆک ێبەد رەه ۆیەب ،ەڵەمۆکەب
 .ەکراوەن ەتەباب وەئ رەسەل کێباس چیه یرمەف ەب مەاڵب ت،ێبەه یژێبەو گوت مەکیە یسەک ێشبەو د تێد
  

 کـانەموکراتید ەیک یەوا تێـپ ش،ێپـ ەبچـن کانەکـرد دانوسـتاندن ێپـ تەئامـاژ ەستێئ ەینیوتڕگو وەب رەگەئ: هیدایەت جان
 ؟ەوەگرنەد کیە
 

 ەنـاتوانم ب نـدەرچەه ت،ێـنیەبخا رۆز یـیەوا ن مێپـ ،ەوەشـێپ ەبچـن کـانەکار ەسـتێئ ەیوتڕە وەب رەگەئ :مستەفا مەولوودی
 رۆز وادارمیـه مەڵـب ت،ێـنیەخاەتـر د یکێنـدەرچەه انیـمانـگ  ێسـ انیـ کێـمانگ ەیماو مڵێو ب مەبد ێپ کتێکات یکراویارید
 .تێنیەخاەن
 

 ٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -ە  وش ەڕیپڵما: ەرچاوەس
 

------------------------------------------------ 
 

 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی
 

 ٢٠٢٠ئۆکتۆبەری = ی کوردی ٢٢٢٠خەزەڵوەری 
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