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 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ٥٧بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی 

  
 

 
 
 
 
 

 !خەڵکی دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان
  !هۆگران و دڵسۆزانی دێموکرات لە هەموو بەشەکانی کوردستان

 !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 . دەکتاتە جێتژنستاڵەی دامەزرانتی ختۆی  ٥٧ی گەالوێتژدا، ٢٧وەک دەزانن حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەمساڵ لە ڕۆژی 

بتۆنەیەوە پێشتەکی پیرۆزبتایی ئەم یتتادە لە هەمتووی ئێتوە دەکەیتن کە متتانەوەی حیزبتی دێمتوکرات و بەردەوامبتوونی لە ستتەر 
خەبات بۆ ئامانجەکتانی، قەرزداری فیتداکاری، دڵستۆزی، پشتتیوانی و هاوکتاریی بێتدریەتان لە گەڵ ئەو حیتزبە لە قۆنتاغە 

پیرۆزبایییەکی گەرم و تایبەت پێشکەشی بنەماڵەکانی شەهیدان، بەنتدییە سیاستییەکان، کەم  هەر وەها. دایە جۆراوجۆرەکان
ئەندامان، تێکۆشەرانی دێرین و پێشمەرگەکانی سەر بە حیزبتی دێمتوکرات دەکەیتن کە گیانبەخشتین و ختۆڕاگریی ڕۆڵەکتان و 

بە بەرزی و، خەباتەکەییتان بە نەپستاوەیی و ئازیزانیان و، وەفاداریی خۆیان بە حیزبەکەیان، ستەری حیزبتی دێموکراتیتان 
 .بەردەوامی هێشتووەتەوە

 
و بە ( ک - ژ) "کتۆمەڵەی ژیتانەوەی کوردستتان"ساڵ لەمەوبەر، پێشتەوا قتازی محەمتمەد و هاوڕێیتانی، لە ستەر بنتاغەی  ٥٧

ڕێتتبەری و ڕێکخستتتنی خەبتتاتی نەتەوەی کتتورد لە هەلتتومەرجی   ئامتتانجی ئامتتادەکردنی ڕێکخراوێکتتی سیاستتیی وەاڵمتتدەر بتتۆ
ئەم حیتزبە بە پێشتەوایەتیی قتازی محەمتمەد، کەمتتر  .امەزرانتدسیاسیی نوێی ناوچەکەدا، حیزبی دێموکراتی کوردستتانیان د

مەهابتاد مانگ دوای پێکهاتنی، کۆمتاری کوردستتان، یەکەم دەستەاڵتی نەتەوەیتی متودێرنی کتوردی لە چتوارچرای شتاری  ٦لە 
ێتر دەستەاڵتی ڕاگەیاند و، شەخسی پێشەواش وەک سەرکۆماری کوردستان، قۆڵی لە ڕێبەریکردن و ئیدارەی کۆمار و ناوچەی ژ
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ئەگەر دامەزرانی حیزبی دێموکرات لە هەلتومەرجی ئەو کتات، بە شتایەدیی ڕۆڵ و کاریگەرییەکتانی لە . ئەو کۆمارە هەڵماڵی
چەرختتان و نوختەگتتۆڕانێکی گرنتتگ لە مێتتژووی بتتزووتنەوەی نەتەوەیتتی کتتورددا بتتوو، ستتەر ڕەوتتتی ڕووداوە سیاستتییەکان، وەر

پێکهتتتاتنی کۆمتتتاری کوردستتتتانیێ، ڕووداوێکتتتی نەتەوەیتتتی و سیاستتتیی ئەوەنتتتدە گەورە بتتتوو کە ستتتەرەڕای تەمەنتتتی کتتتورتی، 
 .ورد بەجێ هێشتشوێنەوارێکی قووڵی لە سەر خەماڵندنی ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی ک

 
چەنتتدین  دا، زۆر ڕێچتتکە، کتتردەوە و ئەزمتتوونی پڕشتتنگداری دەستتەاڵتدارەتی و، لەو قۆنتتاغە لە مێتتژووی حیزبتتی دێمتتوکرات

. دەسکەوت و چەمکی نەتەوەیی و شوناسخوازانە هەن کە حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان داهێنەر و خوڵقێنەریتان بتوون
سامانە بە هی خۆیتان دەزانتن و،  ئەو ەی نەتەوەیی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیێبە خۆشیەوە لەمێژساڵە بزووتنەو

ڕاستە الوازیی ڕێژیمی شایەتی و بوونی هێزەکتانی واڵتتانی بێگتانە لە نێتو ئێتران و لە . وەردەگرن بە شانازییەوە سوودی لێ
ەشانەوەی هەستت و بیتر و تێکۆشتانی سیاستی و ناوچەکە لە سۆنگەی شەڕی دووهەمی جیهانییەوە، هەلومەرجێکی لەباری بۆ گ

بەاڵم ئەوەش ڕاستتییەکی ستەلمێندراوە کە ستەرچاوەی هەر دووی ئەو ڕووداوە . دا خوڵقانتد نەتەوەیی لە نێو کوردی ڕۆژهەاڵت
سیاستتتییە گەورانە، نیتتتاز و پێویستتتتیی بتتتزووتنەوەی نەتەوەیتتتی کتتتورد و هەڵقتتتواڵو لە ئیتتترادە و بڕیتتتاری ڕوونتتتاکبیران و 

ستاڵ بە  ٥٧ئەوە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئامانجەکانی کۆماری کوردستان، پتاش تێپەڕینتی . ەرانی کورد بووتێکۆش
دا، هەر وا ڕووگە و خواستتتی خەڵکتتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتانن و، ستتەرەڕای هەمتتوو هەوڵتتی ستتەرکوتکەرانە و  ستتەر دامەزرانیتتان

ن، لە نێتتو نەچتتوون و، هەتتتا ئیستتتاش گەشتتانەوە و بتتووژانەوە بە پیالنتتی دوو ڕێژیمتتی شتتایەتی و کۆمتتاری ئیستتالمیی ئێتترا
 .بوونی ئەم بزووتنەوە ڕەوایەبەزات خۆیانەوە دەبینن، باشترین بەڵگەن بۆ قائیم

 
ساڵە خەباتی ئازادیخوازی و شۆڕشتگێڕانەی حیزبتی دێمتوکرات لە واڵتتی ختاوەن ڕێژیمتی ستەرەڕۆ و دیکتتاتۆری ئێرانتدا،  ٥٧

ڵە حیزبتتی ئتتێمە، بتتزووتنەوەی نەتەوەیتتی خەڵکتتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان لە جەرگەی نتتاوچەیەکی ستتا ٥٧. درێتتژەی هەیە
ستاڵ لە مەیدانتدا  ٥٧. دا، ڕێتبەری دەکتاگەمارۆدراو بە پتیالن و گەلەکتۆمەگیی ڕێتژیمە ستەرکوتگەرەکان و هاوپەیمانەکانیتان
واکتتانی نەتەوەیەک، بتتێ هەبتتوونی ڕە  و متتانەوە و شتتەکاوە ڕاگرتنتتی ئتتااڵی خەبتتات بتتۆ ئامتتانجە پیرۆزەکتتان و متتافە ڕە

ئەو هۆکتارانەی جتێگە و پێگەیەکتی . دا مستۆگەر نەدەبتوو ڕیشەیەکی قووڵی حیزبی دێموکرات لە نێتو دڵتی خەڵکتی کوردستتان
دا دابتتین کتتردوە، کۆمەڵێتتک تایبەتمەنتتدیی گتترنگن کە حیزبتتی دێمتتوکرات  ئەوتۆیتتان بتتۆ حیزبتتی دێمتتوکرات لە نێتتو نەتەوەکەی

لەم بتتۆنەیەدا جێتتی ختتۆیەتی ئاوڕێتتک لە هێنتتدێک لەو تایبەتمەنتتدییانە بتتدەینەوە و پێیتتان لە ستتەر . ەنیتتانەهەڵگتتر و خاو
 .دابگرینەوە

 
 حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی یەکەمی دامەزرانیەوە نوێنەرایەتیی سەرەکیترین پرسی کۆمەڵی کوردستانی کردوە کە ڕزگاری لە 
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بەو هۆیەشتتتەوە کە واقیتتتتی تتتتاڵی . چتتتارەنووس بتتتۆ خەڵکتتتی کوردستتتتان بتتتووەبندەستتتتیی نەتەوەیتتتی و دیتتتاریکردنی متتتافی 
دابەشکراویی کوردستان و نەتەوەی کورد بە سەر چەند واڵتی ناوچە و ڕەهەندە ژیئۆپۆلیتیکییەکانی ئەو پرسەی بە دروستتی 

چوارچێتوەی ئێتران بە ویستت و دروشتمی واقتبینتانەی خستتووەتە ڕوو و، خوازیتاری چارەستەری ئەو پرستە لە  لێک داوەتەوە،
ئازادیخوازەکتانی  وەک پێویستتیی ستتراتیژییەکی ئەوتتۆش، هاوخەبتاتی لەگەڵ هێتزە. شێوەی خودموختاری و فیدرالیزم بتووە

ئێران بە تایبەتی نەتەوە بندەستتەکانی ئەو واڵتەی لە پێنتاوی هێنانەستەرکاری ڕێژیمێکتی دێموکراتیتک کە پێکهتاتەکەی و 
 .جۆراوجۆرییەکانی دانیشتووانی واڵت و داخوازە بنەڕەتییەکانیان بێ، بە زەروورەتێک زانیوەنێوەرۆکەکەی ڕەنگدانەوەی 

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، هەر لەو کتاتەدا نەیشتاردووەتەوە کە کتورد یەک نەتەوەیە کە ختۆی و نیشتتمانەکەی، بە ستەر 

ی پرسێکی ڕەوایە کە بتریتییە لە متافی دیتاریکردنی دا، خاوەن نەتەوەی کورد لە تەواوەتیی خۆی. چەند واڵتدا دابەش کراون
 .چارەنووس و هەبوونی کەیانێکی نەتەوەیی

 
حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان هەمیشتتتە پشتتتتیوانیی لە خەبتتتاتی نەتەوەی کتتتورد لە هەمتتتوو بەشتتتەکانی کوردستتتتان بتتتۆ بە 

. حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانیان، هەبتێدەستهێنانی مافە ڕەواکانی کردوە و، هەوڵی داوە پێوەندییەکی دۆستانەی لە گەڵ 
لێک تێگەیشتن و هاوپشتیی دوو الیەنەی نێوان ئەو هێزانە و، هاوکتات دەستتوەرنەدانی هێتزە سیاستییەکانی هەر بەشتێک لە 

دا بە ڕێخۆشتتکەر و دەستتتەبەری بتتوون و پاراستتتنی پێوەنتتدی و  کاروبتتاری بتتزووتنەوەی کتتورد لە بەشتتەکانی دیتتکەی کوردستتتان
کتاتێکیێ پێویستتیی خەبتاتەکەی، وای خواستتبێ پێوەنتدییەکی سنوورداریشتی لەگەڵ دەوڵەتێکتی . ی دۆستانە زانیتوەهاوکاری

دراوسێ هەبێ، بە شایەدیی مێژوو و دۆکیۆمێنتەکان، ئەم پێوەندییانەی هیچ زیانێکیتان بتۆ بتزووتنەوەی کتورد لە بەشتەکانی 
 .بووەدیکە نەبووە و، حیزبی دێموکرات لە ئاستیان سەربەرز 

 
بتتاوەڕی حیزبتتی دێمتتوکرات بە دیتتالۆ  و چارەستتەری ئاشتتتیخوازانەی پرستتی کتتورد لەگەڵ دەوڵەتتتی ناوەنتتدی و، گرتنەپێشتتی 
شتتێوازی هێمنتتانە و مەدەنییتتانەی خەبتتات و تێکۆشتتان، یەک لەو بنەمایتتانەیە کە حیزبتتی دێمتتوکرات سیاستتەتی ختتۆی لە ستتەر 

هەر بتتاوەڕ بەو بنەمتتایەش بتتوو کە ڕێبەرانتتی کۆمتتاری . یتتان غافتتب نەبتتووەدا لێ دامەزرانتتدوون و لە هتتیچ قۆنتتار و ستتەردەمێک
 قاسملوویان بە ناوی . ئیسالمی ئێرانی بۆ مەبەستی تیرۆریستیی خۆیان قۆستیانەوە و، ڕێبەرێکی گەورە و بە توانای وەک د

 .وتووێژ لە داو خست و، حیزبی دێموکرات و نەتەوەی کوردیان لێ بێبەش کرد
 

ەستتەاڵتدارەتیی کۆمتتاری کوردستتتان و هەر وەهتتا ئەو ستتااڵنەش کە بەرپرستتیارەتیی بەڕێتتوەبردن و پاراستتتنی متتاوەی کتتورتی د
هێنتتدێ نتتاوچەی کوردستتتان لە ستتەر شتتانی حیزبتتی دێمتتوکرات بتتووە، دەیستتەلمێنن کە ئامتتانجی حیتتزب لە دەستتەاڵتدارەتی، 
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نی چارەنووستی خۆیتان، دەرفەت پێکهێنتان بتۆ سەرەڕای کۆسپ و بەربەستتی جۆراوجتۆر، بەشتداریی خەڵتک لە بە دەستتەوەگرت
خۆبەڕێتتوەبەری، بتتواردان بە پلتتۆرالیزم و فرەیتتی سیاستتی و ئتتازادیی تێکۆشتتان و بیتترو ڕای سیاستتی، خزمەتکردنتتی زمتتان و 
کولتتتووری کتتوردی، البردنتتی کتتۆت و بەنتتدی دواکەوتتتووانەی کتتۆمەاڵیەتیی دژ بە ژنتتان، بەرەوژووربردنتتی ئاستتتی فەرهەنگیتتی 

نان، دابینکردنتتی یەکڕیتتزی، تەبتتایی و تەنتتاهیی نێتتو خەڵتتک، جێگیرکردنتتی بتتایەخە دێمتتوکراتی و مودێڕنەکتتان و هاونیشتتتما
 .پەرەپێدانی ئازادییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو کۆمەڵ بووە

 
ڕاستتەوخۆ یتا  - دا، حیزبی دێمتوکرات هەر کتات دەرفەتتی پتێ دراوە لە هەر دوو سەردەمی ڕێژیمی شایەتی و کۆماری ئیسالمی

دا بەشتدار بتووە، کاندیتدای هەبتووە و چتووەتە نێتو ملمالنێتی هەڵبتژاردن و ستەرکەوتنی بە  لە هەڵبژاردنەکتان - ناراستەوخۆ
ساڵەی دواییدا کە ئەم حیزبە وەک پێشوو لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە بە ناقانوونی زانتراوە  ٢٧تەنانەت لەم . دەست هێناوە

ە، هەر کات مەجالێکی بۆ بەشداریی خەڵتک لە هەڵبژاردنەکتانی ئێتران و گەیانتدنی پەیتامی خۆیتان دا بوو و لە ژێر سەرکوت
کتتردوون ستتەرەڕای ئتتازادنەبوونی هەڵبژاردنەکتتان، بە بەشتتداریی واتتتادار و لە ڕێگتتای ستتندووقەکانی  بەدی کتتردوە، داوای لێ

 .سەاڵتی ئێران بگەیەنندەنگدانەوە، پەیام و هەڵوێستی نەتەوەیی و خەباتگێڕانەی خۆیان بە دە
 

دەیە ڕابتردووی خەبتاتێکی ستەخت و پتڕ لەقوربانیتدانیان لە  ١دا پتتر لە  حیزبی دێموکرات و خەڵکتی کوردستتان لە حاڵێتک
گەڵ ڕێژیمی شایەتی هەبوو و، چاالکانە لە شۆڕشتی گەالنتی ئێتران بە دژی ئەو ڕێتژیمەدا بەشتدار بتوون، بە هاتنەستەرکاری 

حیزبەکەمتان ڕێررانتدۆم بتۆ . جارێکی دیکە لە گەڵ پشتگوێخرانی داخوازە لە مێژینەکانیتان بەرەوڕوو بتوونکۆماری ئیسالمی، 
جێگیرکردنی نیزامی کۆماری ئیسالمی لە واڵتی ئێرانتی تەحتریم کترد، چتونکە جتگە لەوەی گشتپرستییەکە، خەڵکتی تەنیتا لە 

و، هیچ نیشانەیەکی وەاڵمتدەربوونی نێتوەرۆکەکەی لە ئاستت دا سەرپشک کردبو نێوان دوو سیستەمی شایەتی و کۆماری ئیسالمی
کتتاتێکیێ هەوڵەکتتانی حیزبەکەمتتان بتتۆ . داختتوازی نەتەوەیتتی کتتورد و گەالنتتی بندەستتتی دیتتکەی ئێرانتتی پێتتوە دیتتار نەبتتوو

نەگیتترا و ڕێژیمتتی تتتازە، حیزبتتی دێمتتوکراتی بە هەڵوەشتتاوە ڕاگەیانتتد و،  چارەستتەری مەستتەلەی کتتورد بە دیتتالۆ  گتتوێی لێ
دا هێتزە سیاستییەکانی  لەشکرکێشی و هێرشی سەرانسەریی بۆ سەر کوردستان دەست پێ کرد، حیزبی دێمتوکرات و لەگەڵ ویتێ

 .دیکە و خەڵکی کوردستان، وێکڕا بەرامبەر بەو لەشکرکێشییە ڕاوەستان
 

ەر و، سیاستتەتی ستتاڵە حیزبتتی دێمتتوکرات و خەڵکتتی کوردستتتان کەوتتتوونە بەر شتتەڕێکی داستتەپاوی نتتابەرامب ٤١زیتتاتر لە 
حیزبتی دێمتوکرات، کاتێتک هەوڵەکتانی بتۆ چارەستەری ئاشتتییانەی پرستی . سەرکوتکەرانەی ڕێژیمی کۆماری ئیستالمیی ئێتران

کتتتورد لە ئێتتتران بتتتێ ئاکتتتام متتتانەوە، تەستتتلیمی هەڕەشتتتەکانی دەستتتەاڵتدارانی تتتتازە نەبتتتوو و، ڕۆڵتتتی یەکەم و ستتتەرەکیی 
هەر بە تەنیتتا حیزبتتی   .ستتەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێتتژیمەدا کەوتە ستتەر شتتان لەبەرەنگتتاربوونەوەی پەالمتتار و هێرشتتی هێتتزە
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لە ڕیتزی ئەو . دێموکرات نزیک بە پێنج هەزار کەس لە پێشمەرگە و تێکۆشەرانی لە ڕەوتتی ئەوبەرەنگتارییەدا شتەهید بتوون
دامی ڕێتبەری، ستەدان ستاد  شتەرەفکەندی، دەیتان ئەنت. عەبتدولڕەحمان قاستملوو و د. شەهیدانەدا، دوو ستکرتێری گشتتی، د

. پێشتتمەرگە و ئەنتتدام لە چتتین و تتتوێژی جۆراوجتتۆری کتتۆمەڵ هەن  فەرمانتتدەی نیزامتتی و ستتەدان کتتادری بەوەر و هەزاران
، بەڵکتتوو لە دەرەوەی ستتنوورەکان، لە باشتتووری  ختتۆی ڕۆژهەاڵتڕێتتبەران، تێکۆشتتەران و ئەنتتدامانی حیتتزب نەک هەر لە نێو

ئورووپتاییێ کەوتتوونە بەر هێرشتی دڕنتدانە و، ئامتانجی پەالمتاری تێرۆریستتی و پیالنتی کوردستان و تەنانەت لە واڵتانی 
چڵەپتتۆپەی دڕنتتدەیی ئەو ڕێتتژیمە بەرامتتبەر بە حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لەم . جۆراوجتتۆری دیتتکەی ئەو ڕێتتژیمە بتتوون

ە لە نێتتو کتتۆمەاڵنی خەڵکتتی ستتااڵنەی دواییتتدا،کە نیشتتاندەری نیگەرانتتی و ترستتی کۆمتتاری ئیستتالمی لە پتتێگەی ئەو حیتتزب
 .دا بوو١١٧٥ی خەرمانانی ١٥دا بوو، هێرشی مووشەکی بۆ سەر پلینۆمی حیزب لە قەاڵی دێموکرات لە  کوردستان

 
ستتتاڵی یەکەم و دووهەمتتتی دامەزرانتتتی و، چەنتتتد ستتتاڵی دوای  -حیزبتتتی دێمتتتوکرات تەنیتتتا لە دوو بتتتڕگەی مێتتتژووی خۆیتتتدا 

حیزبتی . دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی لە بەشێکی خاکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە دەستەوە بتووە -سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران
و ڕێتبەری و دێموکراتی کوردستان لە زۆربەی هەرە زۆری سااڵنی تەمەنیدا، تێکۆشانی ئتازاد و قتانوونیی لتێ قەدەغە کتراوە 

کادری سەرەکیی بەڕێوەبەریی حیزب لە چیا و شاخەکانی کوردستان یتان لە دەربەدەری بە تتایبەتی لە باشتووری کوردستتان، 
دا بە چتاوی ڕێتز و پێتزانینەوە ئتاوڕ لە دەیتان ستاڵ وەختتۆگرتنی  جێگتای ختۆیەتی لەم بتتۆنەیە. ئەرکتی خۆیتان بەڕێتوە بتردوە

دیارە پەڕیوەبتوون . لە الیەن خەڵک و هێزە سیاسییەکانی باشووری کوردستان بدەینەوە تێکۆشەران و خەباتکارانی ڕۆژهەاڵت
و گیرسانەوەی ڕێبەریی حیزب لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستتان، واقیتێکتی نەختوازراوە کە دەرکەوتە و شتوێنەواری نەرێنیتی 

ەریتی حیتزب لە بایەختدان بە ڕۆژهەاڵتتی تایبەت بە خۆشی بۆ حیزب هەبتووە، بەاڵم لەستەر یەک نەبتووە بە هتۆی ئەوە ڕێب
کوردستان وەک مەیتدانی ستەرەکیی تێکۆشتان و، گرنگیتدان بە پترس و کێشتەکانی خەڵتکەکەی وەک پشتتیوانانی ڕاستتەقینەی 

سیاستتەتی ئەم حیتتزبە هەر لە کتتۆنەوە کەلکتتوەرگرتن لە هەمتتوو شتتێوە خەبتتاتێکی ڕەوا بە پێتتی ئیمکتتان و  .ختتۆی، غافتتب بتتێ
بە یەکێتک لە گرنگتترین  ب، حزووری ڕاستەوخۆی کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی ڕێبەری لەنێتو خەڵکتی،زحی .پێویستی بووە

دا ستەرەڕای  ستاڵەی دوایتی ١٧ - ١١حیزبتی ئتێمە هەر لەم . ئەڵقەکانی بە هێزکردنی پێوەنتدیی نێتوان خەڵتک و ختۆی زانیتوە
 .تێچووی گیانی و لێکەوتەکانی دیکە، لەم ڕاستییە غافب نەبووە

 
دا زاڵ کتراوە، جوغرافیتای نرتووز و  نێوخۆی واڵت، سەرەڕای ئەو دۆخە ئەمنیەتتی و ستەرکوتکەرانەیەی بە ستەر کوردستتان لە

چتتاالکی و تێکۆشتتانی ڕێکخستتتنە نهێنییەکتتانی، ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتتتر و زیتتاتر دەبتتێ و ڕووبەرێکتتی  خۆشەویستتتیی حیتتزب و
دانی حیزبتتی دێمتتوکرات، ئاستتتی وشتتیاریی نەتەوەیتتی خەڵکەکەمتتانی دەیە و نیتتو تێکۆشتتان و قوربانیتت ٥. فراوانتتتر دادەگتترێ

هەوڵتتی ئتتێمە ئەوەیە چتتین و توێژەکتتانی . بەرەوژوور بتتردوە و گیتتانی نەتەوەپەروەری و شوناستتخوازیی تێتتدا بەهێتتز کتتردوون
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خەڵتتتک هتتتان بتتتدەین کە بتتتۆ خاوەنتتتداریەتی لە کێشتتتە و گرفتەکتتتانی خۆیتتتان بێتتتنە مەیتتتدان، ختتتۆ ڕێتتتک بتتتخەن و داختتتوازە 
پشتتتیوانی لە جموجتتۆڵی ئێتترازیتتی . دا خەبتتات بتتکەن جۆراوجۆرەکانیتتان بە شتتێوەگەلی هێمنتتانە بێنتتنە گتتۆڕێ و لە پێناویتتان

خەڵتک، تێکۆشتتانی ئتازادیخوازی و چتتاالکیی شوناستخوازانە و شوناستتپارێزانەی چاالکتانی مەدەنتتی و کچتان و کتتورانی وشتتیاری 
 .راتی کوردستان بووە و، لێبڕاوین لەمەودوا پتر لە سەری بڕۆینڕۆژهەاڵت، بەشێکی گرنگ لە سیاسەتی حیزبی دێموک

 
ئەو   کتتاریگەریی حیزبتتی دێمتتوکرات لە ستتەر بتتزووتنەوەی نەتەوەیتتی کتتورد، هەر ئەوەنتتدە نیتتیە کە ڕۆڵتتی ڕێتتبەر و ڕێکتتخەری

. مەزن، د حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و بە تتتایبەتی ڕێتتبەری. بتتزووتنەوەیەی لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان لە ستتەر شتتانە
دا، ڕۆڵی زۆر گرنگیان لە ناساندنی پرسی کتورد بە بیانییەکتان و ڕاکێشتانی پشتتیوانیی زۆر حیتزب و  قاسملوو لە کاتی خۆی

دا  کورددا هەبووە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بە گشتی لە قۆناغی جیتاواز  کەسایەتی و ناوەندی گرنگی ڕۆژاوایی بۆ الی
حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان، لە ستتەر تێکۆشتتانی . یپلۆماستتییە بە نتترخە ستتوودمەند بتتووەلە بەرهەمتتی ئەو تێکۆشتتانە د

دیپلۆماسی و کار لە نێوەندە نێو دەوڵەتییەکان بۆ گەیاندنی دەنگی زۆرلێکراویتی خەڵکتی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتان و ڕاکێشتانی 
 .پرسە ڕەواکەیان، بەردەوام دەمێنێتەوە پشتیوانیی نێونەتەوەیی بۆ

  
 !، دڵسۆزان و پشتیوانانی حیزبی دێموکراتهۆگران

 

ستتاڵ خەبتتاتی  ٥٧حیزبتتی دێمتتوکرات وەک بە تەمەنتتترین حیزبتتی کتتوردی، متتافی ختتۆیەتی ئەگەر بە شتتانازییەوە ئتتاوڕ لە 
نەپستاوەی پتڕ لە قوربانیتتدانی ختۆی بتتداتەوە، ڕۆژە پڕشتنگدارەکان و دەستتکەوتە گەورەکتانی ئەو خەبتتاتە وەبیتر بێنێتتتەوە، 

چەمک و بنەما و پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و پڕ بەهایانە ڕابدێرێ کە هێناونیە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیتی  قامک بۆ ئەو
لەوە کە باشتتتترین ڕێتتتبەران، تێکۆشتتتەران و ڕۆڵەکتتتانی ختتتۆی لە ستتتەنگەرە . و کولتتتتووری سیاستتتی و حیزبتتتی لە کوردستتتتان

انجی ڕزگتاریی نەتەوەکەیتان کتردوە؛ ستەبارەت بەوە کە جیاوازەکاندا بە ستەخاوەتەوە ژیتان و تەمەن و گیانیتان بەختتی ئامت
. مێژوویەکتتی ختتاوێنی تەژی لە ختتزمەت و بە دوور لە پەڵە و هەڵەی نەبەخشتتراوی هەیە؛ ستتەربەرز بتتێ و بە ختتۆی بنتتازێ

ڕابتتردووی دوورودرێتتتژی خەبتتتات و تێکۆشتتانی ستتتەخت و خوێنتتتاوی، متمتتانە و ئیتتیبتتتارێکی گەورە کە لە ئاستتتتی نەتەوەیتتتی 
دا کۆی کردوەتەوە، بەرنامەیەکی سیاسیی جێکەوتتوو و ڕێبتازێکی نەتەوەیتی و دێمتوکراتیی بتۆ هەمتوو ال  یی و جیهانیوناوچە

ناسراو کە حیزبی دێموکرات خاوەنیانە، خۆشەویستییەکی بێ سنوور کە ڕیشتەی بە نێتو پێکهتاتە جۆراوجۆرەکتانی ڕۆژهەالتتی 
 .هاوتای حیزبەکەمانن بێ دا شۆڕ بووەتەوە، سەرمایەیەکی بە نرخ و کوردستان

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەموو کاتێک وەک پڕەنسیپ و بنەمایەکی نەگۆڕ ڕوانیویەتە دێموکراسی و نەک بتۆ ستاتێک لەو 
بایەخ و ڕێبازە الی نەداوە، بەڵکوو قۆنار بە قۆنار لە ژیانی سیاستی و ئیتداریی ڕۆژانەی خۆیتدا کتاری لەستەر چەستپاندنی 
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. بەتایبەت دێموکراسیی نێوخۆیی کردوە و لە بەرزتترین ئۆرگتانی خۆیشتیدا هەوڵتی داوە ئەم ئەستڵە جێگیتر بکتادێموکراسی، 
کتتۆنگرە لە هەلتتومەرجی دژوار و، جتتاری وایە هەرە ناستتکی خەبتتاتی پێشتتمەرگانەدا، و ئتتاڵوگۆڕی دەستتەاڵت لەم  ١٥گرتنتتی 

 .حیزبەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن
 

کراتی کوردستان، لە ئاوڕدانەوە لەم مێژووە پتڕ شتکۆیەدا، هەر ستەرکەوتنەکان، دەستکەوتەکان و بەاڵم ڕێبەریی حیزبی دێمو
گومتتتتانی تێتتتتدا نیتتتتیە کە بتتتتڕگە و قۆنتتتتاغە جیاوازەکتتتتانی ئەم مێتتتتژووە، هەڵە، . ختتتتاڵە گەش و پڕشتتتتنگدارەکان، نتتتتابینێ

ئەزمتتوونی کتتادری بەڕێتتوەبەری،  کەمتەرخەمتتی، کەموکتتوڕی و شتتتی نەختتوازراوی دیکەشتتیان تێتتدایە کە هتتۆیەکەی دەکتترێ کەم
دا، بەرباڵویتی ڕێکخراوەکتانی حیتزب و  زاڵبوونی هەلومەرجی شەڕ و بارودۆخی نائاسایی بە سەر جۆغرافیای تێکۆشانی حیتزب

دا و، ڕانەهتتاتن بە وێکهەڵکتتردن و تەحەممتتولی  الوازبتتوونی پەروەردە و کتتۆنتڕۆڵی ڕێتتبەری بە ستتەر ئۆرگانیزاستتیۆنی حیتتزب
یەک لەو ڕاستییە تااڵنە، دەرئەنجتامی ملمالنتێ و نتاکۆکیی نێوختۆیی . ەی جیاواز، یا هەر هۆکارێکی دیکە بێبیرورا و سەلیق

و هتتۆش و وزەی ڕێتتبەری، کادرەکتتان، کردنی فکتتر ستتااڵنێک بەختتۆوە خەریتتک دا بتتووە کە ستتەرەڕای لە نێتتو حیزبتتی دێمتتوکرات
کەوتتووەتەوە و، بتوون بە  دا لێ ران لە ڕیزەکتانی حیزبیتانپێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب، هێندێک جار لەتبوون و لێکداب

گومانی تێدا نتیە هەر نەستلێک لە ڕێتبەری و تێکۆشتەرانی حیتزب، هەر وا کە . هۆی نیگەرانی و دڵساردیی خەڵکی کوردستان
ەردەمەش و ستدابڕانەکتانی ئە لەتبوون وخاوەنی شانازی و سەرکەوتنەکانی سەردەمی خۆیانن، لە ئاست الوازی و نوشوستی و 

ستاڵەی دامەزرانتی دا، هێشتتا نەیتوانیتوە یەکگرتتوویی  ٥٧بە نۆرەی خۆمان بە داخین کە حیزبی دێمتوکرات لە . بەرپرسیارن
ساڵەی دامەزرانی حیزب بکەینە  ٥٧هیوای ئێمە و هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و ئەوە دەبێ کە . ڕیزەکانی خۆی وەدەست بێنێتەوە
هەر دوو الی دێموکرات بۆ هەرچتی زووتتر کەوتتنەوە ستەریەکی بنەمتاڵەی گەورەی  ئەندامانیهاندەری سەرجەم تێکۆشەران و 

دێمتتوکرات، بتتۆ جێبەجێکردنتتی بەڵێنتتی یەکگتترتنەوە بە خەڵکتتی دێمتتوکراتپەروەری کوردستتتان و ئامتتادەکردنی ئەو حیتتزبە بتتۆ 
رات هەروا کە توانیتوێتی شاستواری وکحیزبتی دێمت. دا وەئەستۆگرتنی ڕۆڵتی چارەنووسستازتر لە قۆنتاغی داهتاتووی خەباتمتان

چتتارەگە ستتەدەی ڕابتتردووی خەبتتاتی ڕزگتتاریخوازیی نەتەوەکەی بتتێ، بە مەرجتتی بە دەستتتهێنانەوەی یەکگرتتتوویی و  ١مێتتژووی 
وەرگرتن لە ڕابردووی ملمالنتێ و نتاکۆکییە نێوختۆییە زیانبارەکتانی ڕابتردووی، دەتتوانێ شاستوار و قارەمتانی گەیانتدنی  دەرس

 .انە بە قۆناغی سەرکەوتن بێئەم کارو
 

ستتاڵەی دامەزرانتتی ئەم حیتتزبەدا، ستتاڵوی وەفتتا و ئەمەگناستتی بتتۆ  ٥٧کتتۆمیتەی ناوەنتتدیی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان، لە 
قاستملوو بتووژێنەرەوە و . ڕێبەرانی شەهید، پێشەوا قازی محەممەد دامەزرێنەری حیتزب و ستەرکۆماری شتەهیدی کوردستتان، د

ڕێتبەرە   ستاد  شتەرەفکەندی جێنشتینی لێهتاتوو و درێتژەدەری ئەرک و بەرپرستایەتیی ئەو. دێمتوکرات، دنوێکەرەوەی حیزبی 
ئێمە لە ئاستی گیانی ئەوان و هەموو ئەو شتەهید و نەمترانەی لە ڕێگتای ختزمەت بە ئامانجەکتانی حیزبتی . مەزنانە دەنێرێ
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ن و هەمتتوو ئەوانەی دێمتتوکرات بە ڕووگەی خۆیتتان نماگیتتانی شتتەهیدا. دا ستتەریان نتتایەوە، ستتەری ڕێتتز دادەنتتوێنین دێمتتوکرات
دەزانن، دڵنیا دەکەین درێژەدەر و پارێزەری شانازییەکانی ئەو مێژووە پڕ شکۆیە دەبین و تتا گەیشتتن بە ئامتانجی ڕزگتاریی 

 .نەتەوەکەمان، ئااڵی خەباتی دێموکرات شەکاوە و، چرای تێکۆشانی، گەشاوە ڕادەگرین
 

دا بە ئیمتان بە ستەرکەوتنی ئیترادەی متافخوازانەی خەڵکتی کوردستتان  ستاڵەی دامەزرانتی ٥٧تان لە حیزبی دێموکراتی کوردست
دا، بەڵتتێن تتتازە دەکتتاتەوە کە بە ئیرادەیەکتتی پتەوتتترەوە ڕێگتتای  زەوتکەری کۆمتتاری ئیستتالمی بەستتەر ڕێژیمتتی ستتەرکوت و متتا 

ە کە لەو پێنتتاوەدا متمتتانە و پشتتتیوانی و هێتتزی هاوکتتات دڵنیتتای. وەدیهێنتتانی ئامانجەکتتانی خەڵکتتی کوردستتتان درێتتژە دەدا
لەبڕاننەهتتاتووی هەمتتوو چتتین و توێژەکتتانی کتتۆمەاڵنی خەڵکتتی کوردستتتانی لە پشتتتە، لەگەڵ ئەوەشتتدا پێتتداگرە کە کتتاروانی 

وەختتتتۆگریی ڕوونتتتاکبیران و خوێنتتتتدکاران، الوان و ژنتتتتان، چاالکتتتتانی بتتتتوارە  ک خەبتتتات و تیکۆشتتتتانی نەتەوەکەمتتتتان بە ئەر
 .رەکان و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵ دەگاتە مەنزڵجۆراوجۆ

  

 ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدانی حیزب و بنەماڵە سەربەرزەکانیان،
 ساڵو له زیندانیانی سیاسیی کورد و بنەماڵە خۆڕاگرەکانیان،

 ری کوردستان، ڵکی تێکۆشه ساڵو له خه
 نگرانی حیزبی دێموکرات، ندامان و الیه ساڵو له ئه

 کانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، باسکی بەهێزی گەل، رگه له پێشمهساڵو 
 سەرکەوی خەباتی ڕەوا و مافخوازانەی خەڵکی کوردستان،

 .سەرکەوێ حیزبی دێموکراتی کوردستان
   

 حیزبی دێموکراتی کوردستان
 کۆمیتەی ناوەندی

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٧ - ١١٧٧ی گەالوێژی ١٧
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی ی گەالوێژی ٥٧وتاری 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان
 
  

 
 
 
 

 
بە ڕۆحێکی شۆڕشگێڕانە لە سەنگەری خەبات بۆ دەستەبەری مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی کورددا درێژە بە : خالید عەزیزی

 تێکۆشانی خۆمان دەدەین
  
  

 !خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
 !خوشک و برایانی ئازیز

 !بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
 !بنەماڵەی زیندانییانی سیاسی، کادر و ئەندامان و پێشمەرگەکان

 !دۆستان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

ەم و، ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، حیزبەکەی خۆتان پتڕ بەدڵ پیرۆزباییتتان لتێ دەک ٥٧بە بۆنەی یادی 
هیوادارم لە سااڵنی داهاتوو هەموومان بە یەکەوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستتان لەو جێگتایەی کە حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانی 

هەروەهتا . لێ دامەزرا یادی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان و یتادی دامەزرێتنەری ئەو حیتزبە، پێشتەوا قتازی محەمتمەد بکەیتن
کڕنتۆش دادەنتوێنین بتۆ دامەزرێتنەری حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان، یەکەم ستەرۆک لێرەوە ڕێتز و پێزانینتی خۆمتان و ستەری 

هەر لەو ڕۆژەدا دیستانەکانە . کۆماری کوردستان، پێشەوا قازی محەممەد و هەروەها دوکتتور قاستملوو و دوکتتور شتەرەفکەندی
ان لە پێنتتاو حیزبتتی دێموکراتتتدا ڕێتتز لە یتتادی هەزاران پێشتتمەرگە، کتتادر و ئەنتتدامانی ڕێبەریتتی ئەم حیتتزبە کە گیتتانی خۆیتت

 .قوربانی کردوە، دەگرین
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فەلسەفەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕاستییدا ئیدارەی واڵت بوو، بەاڵم پتێێ دامەزرانتدنەکەی پرۆستەیەکی 
ی کوردستتان خەباتی حیزنتی دێمتوکرات پرۆستە بتوو بەاڵم دامەزرانتدنی کۆمتاری کوردستتان و حیزبتی دێمتوکرات. مەنتیقی بوو

پڕۆژە بوو، پرۆسەکە ئێستاش بەردەوامە، بەاڵم بە تەبیتەتی دەوڵەمەندیی ژیانی سیاستیی حیزبتی دێمتوکرات پڕۆژەکانیشتی 
ڕا دەستتی  حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر بنەما و بناغەی کۆمەڵەی ژێکا  دامەزرا، واتا پرۆستەکە لەوێ. جۆراوجۆر بوو

شتەر و ڕوونتاکبیری کتورد، هەوڵیتان دەدا و دەگەڕان بە دوای شوناستی خۆیانتدا و لە کتۆڕ و ئەو کتات کۆمەڵێتک تێکۆ. کرد پێ
لە ڕاستتییدا ستەرەتاکەیان دامەزرانتد، . کۆبوونەوەکانی ئەم کۆمەڵەیەدا ناسیۆنالیزمی کتورد و کوردایەتییتان تتاوتوێ دەکترد

ییتدا قۆناغێتک دێتتە پتێێ، بتۆیە پێشتەوا قتازی بەاڵم بە تەبیتەتی وەزعی تایبەتیی ئێران لە سەردەمی شەڕی دووی جیهان
لە متتاوەیەکی کورتتتدا بەوە . محەمتتمەد، دامەزرێتتنەری حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان ئەو دەرفەتەی زۆر بە باشتتی قۆستتتەوە

گەیشتتت کە دەبتتێ حیتتزب دامەزرێنتتێ، سیاستتەت بکتتا، بچێتتتە مەیتتدانی عەمەل و واڵمتتی کۆمەڵێتتک پرستتیار بتتداتەوە؛ بتتۆیە بە 
دا 4251ی گەالوێژی ساڵی 52لە  یمی خۆی، بە هیممەتی خۆی، بە ڕێبەریی خۆی، حیزبی دێموکراتی کوردستانیئیرادەی قا
 .دامەزراند

 
شتەش متانگەدا لەبەر ئەوەی کە قتازی محەمتمەد لە -دامەزرانی حیزب، ڕووداوێکی مێژوویی بوو و، لە ماوەیەکی کتورتی پێتنج

. هەبتوو، دوای حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان، کۆمتاری کوردستتانی دامەزرانتدسەر مێکتانیزمی ئیتدارەی واڵتتیێ خوێنتدنەوەی 
بەجتێ دەکترد، بتۆیە  قازی محەممەد دەمێک بوو لە مێشکی خۆیدا دەیزانتی   دەکتا و یەک بە دوای یەک پڕۆژەکتانی ختۆی جێ

  ۆمتتاری کوردستتتانلەستتەر دەستتتی پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەد حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان ئەو شتتانازییەی پتتێ بتتڕا یەکەم ک
دابمەزرێنێ و بەپێی ئەوەی حیزبی دێموکرات لەسەر بنەمایەکی نەتەوەیی بۆ جێبەجێ کردنی ویست و داخوازەکتانی نەتەوەی 

دا هێما و شوناسی نەتەوەییێ بە هەموو دامەزراوەکانیەوە دیار بێ؛ لە کۆماری کوردستتانەوە بگترە   کورد دامەزرابوو، هەوڵی
ستتان، ستروودی نەتەوەیتی ئەی ڕەقیتب، دواتتر نتاوی پێشتمەرگە، هەمتووی ئەو دامەزراوانە ئێستتاش بە تا دواتر ئااڵی کورد

 .گشتی لە الیەن زۆرینەی گەلی کوردەوە بە شانازییەوە چاوی لێ دەکرێ
 

حیزبتتی ئتتێمە ئەو پرۆستتەیەی کە دەستتتی پتتێ کتترد و دوایە کتتردی بە پتتڕۆژە، تتتوانی لە دەورانێکتتی زۆر حەساستتدا بنەماکتتانی 
قتتازی محەمتتمەد وەک ڕێتتبەری حیزبتتی . هتتۆوییەتی نەتەوایەتیتتی کتتورد بە تتتایبەت لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان دابمەزرێنتتێ

کردنی  لە الیەک دروستت. گەیشتبوو، بۆیە سیاسەتێکی فترە ڕەهەنتدی گترتە بەر دێموکراتی کوردستان، لە هەموو کێشەکان تێ
حیزبی دێموکراتی سازمان دا کە هەموو چین و توێژەکان ختۆی تێتدا  کردنی دامەزراوە حیزبییەکان، بە جۆرێک حیزب، دروست

هەر ئەو وەختە حیزبی دێموکراتی کردە حیزبێکی جەماوەری، هەتتا ئێستتاش ئەو فەلستەفەیە یتا جەمتاوەربوونی . بخوێننەوە
د لە ئێتتران بێنێتتتە کۆشتتا دامەزراوە دروستتت بکتتا، مەستتەلەی کتتور حیزبتی دێمتتوکرات هەر پێتتوەی دیتتار متتاوە، بە دوای ئەودا تێ
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گۆڕێ و حیزبی دێموکرات بوو بە پارتنێری حیزبی دێموکراتی ئازەربایجتان لە چەنتد و چتۆنیی چارەستەری کێشتەکانی نێتوان 
 .کردنی مێکانیزمێک بۆ لێک تێگەیشتن و هەروەها چۆنیەتیی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ تاران ئازەربایجان و کوردستان و دروست

لەنێو کۆمەاڵنی خەڵتک لە ڕاستتییدا ئەقڵییەتتی دێموکراستی، بەرابەریتی ژن و پیتاو، بەشتداریی  حیزبی دێموکرات هەوڵی دا
بە داخەوە . تە پێشتتتێ، بەاڵم هەمتتتوو ئەوانە متتتاوەیەکی کەم بتتتوو هەمتتتوو چتتتین و توێژەکتتتان لە ژیتتتانی حیزبایەتییتتتدا ببتتتا

و پەیتامی بە یەکەوە ژیتان لە ئێرانتدا لە  حکوومەتی تاران لە جیاتی ئەوەی کە پەیامی ئاشتیخوازی، پەیتامی دێموکراتیتک
لە . بووە گۆڕێ و شەخسی پێشەوا ڕێبەریی دەکرد، وەر بگترێ؛ هێرشتی کتردە ستەر کوردستتان الیەن حیزبی دێموکرات کە هات

تەنتتانەت ئەو کتتات کە بڕیاریتتان دا پێشتتەوا قتتازی . ئاکامتتدا بە داخەوە کۆمتتاری کوردستتتان ڕووختتا و پێشتتەوا لە ستتێدارە درا
مەد لە سێدارە بدرێ، خۆشەویستیی پێشەوا قازی محەممەد لە نێو خەڵکی کوردستاندا و تا ڕادەیەک خەڵکی ئێتران کە محەم

مەدار و کتادری  ئارستی ڕۆزوێڵتت، سیاستەت. دەیانناسی ئەوەندە بتوو، کە الی ئەمریکاییەکتانیێ وەک پرستێک چتاو لتێ دەکترا
ن کاری دەکترد، ستەردانی پێشتەوا قتازی محەمتمەد دەکتا ئەو وەختتە لەو لێهاتووی ئەمریکا کە لە سەفارەتی ئەمریکا لە تارا

بتۆیە تەنتانەت ئەمریکاییەکتان پێشتنیاریان . مەنتەقانە گوزارشی خۆی داوەتەوە و زۆر بە ڕێزەوە باسی قازی محەممەد دەکتا
کی جێکەوتتوو و جێتی بە حکوومەتی شا کرد بوو پێشەوا قازی محەمتمەد، ڕێتبەری حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان کەستایەتییە

بەاڵم حکوومەتی تاران بە داخەوە هیچی ئەوانەی لە بەرچاو نەگرت و کۆمتار ڕووختا و . ڕێزە نابێ ئاوای لەگەڵ بجووڵێنەوە
پێشەوا قازی محەممەد لە سێدارە درا، بەاڵم ناسیۆنالیزمی کورد لەدایک بوو، بیری کتوردایەتی لەدایتک بتوو، هیتوا و ئومێتد 

ەوە بتتتوو بە هتتتۆی ئەوە کە ئەنتتتدامان و کادرەکتتتانی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان بە دوای ڕووختتتانی لەدایتتتک بتتتوو، هەر ئ
کۆماریشتتدا چتتاالکیی خۆیتتان درێتتژە پتتێ بتتدەن، بەشتتێک لە کادرەکتتانی ئەم حیتتزبە لە زەمتتانی حکتتوومەتی شتتادا کەوتتتنە 

تان و لە نێو دڵی خەڵکی کوردستاندا بە زیندانەکان، بەشێکیان تووشی دەربەدەری بوون، بەشێکیشیان لە نێو خەڵکی کوردس
 .شێوەی نهێنی چاالکیی خۆیان درێژە دەدا

 
ئەگەر وایە بە لە ستتێدارەدانی پێشتتتەوا قتتازی محەمتتتمەد ڕاستتتتە پێشتتەوایەکی گەورەمتتتان لە دەستتت دا، بەاڵم دەکتتترێ بڵتتتێم 

ەدا دەڕۆی کە چتۆن خەبتاتەکەی ختۆی ناسیۆنالیزمی کورد و ئەقڵیەتی کورد و شتووری نەتەوایەتیی کورد زیتاتر بە دوای ئەو
بکۆشتێ لەستەر بتایەخ دان بە بنەماکتان   درێژە پێ بتدا، حیزبتی ئتێمە لە هەمتوو قۆناغەکتانی ژیتانی خۆیتدا هەوڵتی داوە تێ

دەورانێک لە ژیانی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان و ڕێبەرانتی ئەو حیتزبە و کادرەکتانی لە . چاالکیی سیاسیی خۆی درێژە بدا
ردستان بتووە، ئەو دەورانەش هەمتووی هەوڵ و هیممەتتی ڕێبەریتی حیزبتی دێمتوکرات و کادرەکتانی ئەوە بتووە کە باشووری کو

چۆن لە نێوخۆی واڵت کار بکەن، چۆن ڕایەڵە و پێوەندیی خۆیان لە نێوختۆی واڵت کە بە دوای ڕووختانی کۆمتاری کوردستتان 
شتن لە گۆڕێتدا بتوو، بەاڵم دیستان کۆڵیتان نەدا و لە ستاڵەکانی لە دەورانی ساواکدا کە گرتن و کو. مابۆوە، بەهێزتر بکەن

هەرچەند حیزبتی دێمتوکرات هەمیشتە لەو بتاوەڕەدا بتووە تتێ بکۆشتێ لە ڕێگتای وتتووێژەوە کێشتەی ختۆی لەگەڵ  - 14و  14
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کی بەجتتتێ بکتتتا، بەاڵم متتتادام ڕەفتتتتاری حکتتتوومەتی شتتتا لەگەڵ حیزبتتتی دێمتتتوکرات و تێکۆشتتتەرانی کتتتورد ڕەفتتتتارێ تتتتاران جێ
نامەسئووالنە بوو تەنیا زمانی کوشتن و ئێتدامی دەزانی، بەشێک لە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، جتوواڵنەوەیەکی 
چەکدارییان وەڕێ خست، ئەو جوواڵنەوە چەکدارییەش بە حوکمی نرووزی حیزبی دێموکرات لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکدا ڕێزێکتی 

یتانی دەمتهەوێ ئەوە بڵتێم لە بیتری فترە ڕەهەنتدیی حیزبتی . پشتتیوانییان لتێ کتردزۆری لێ گیرا، تا ڕادەیەکتی زۆر خەڵتک 
بکۆشتین هەمتووی ئەو  بکۆشین، حزوورمتان لە نێوختۆی واڵت بتێ و تێ دێموکراتدا هەوڵ دراوە بە هەموو جۆرێک لە خەبات تێ

 .مەیدانانە تاقی بکەینەوە
 

مەی ئەو هەوراز و نشتێوانەدا دوای ئینقالبتی ئێتران و ڕووختانی بەشێکی سەرەکیی ژیانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئیتدا
ئەگەر ستتەردەمی کۆمتتاری کوردستتتان متتاوە و مەودای دەستتەاڵتی حیزبتتی . حکتتوومەتی پاشتتایەتی لە ئێرانتتدا دەستتت پتتێ دەکتتا

ن ڕۆییشتت، دێموکرات و نرووز و شوێنی کتاری هەر نتاوچەی موکریتان بتوو، دوای ئینقالبتی ئێتران، تتا الی ختوارووی کوردستتا
وابتتوو بە لە ستتێدارە دانتتی قتتازی محەمتتمەد مەستتەلەی کتتورد تەواو یتتان   یەعنتتی ئەو خەونەی حکتتوومەتی پێشتتووی تتتاران پێی

بەرتەستتک دەبتتێ، بە پتتێچەوانە مەودای جوغرافیتتایی و نرتتووزی زۆرتتتر بتتوو و دەستتتەیەکی زۆرتتتر لە خەڵکتتی تێکۆشتتەری 
هەر لە . ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕوویان لە حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان کتردکوردستان بە ژن و پیاوەوە لە بەشەکانی دیکەی 

ڕۆژانی یەکەمی ئینقالب حیزبی دێموکرات الیەنگری ئەوە بتوو کە کێشتەی کتورد لەگەڵ تتاران لە ڕێگتای وتتووێژەوە چارەستەر 
یە هەموو هەوڵەکتانی ختۆی بەکتار بکرێ، دوکتور قاسملوو مێتماری ئەو ئیدەیە بوو و تێشیدا زۆر شارەزا و بە توانا بوو، بۆ

بەست بە گەالنی ئێران، بە حیزب و الیەنە سیاسییەکان و بە کەسایەتییەکانی ئێران بڵێ ئێمە ئینقالبمتان کترد، بە یەکەوە 
کتتوردیێ بتتۆیە لەو ئیتتنقالبەدا بەشتتدار بتتووین، کە بە متتافە نەتەوەیتتی و دێموکراتییەکتتانی   ئیتتدارەی ئێتتران بکەیتتن و ئتتێمەی

ەین، بەاڵم بە داخەوە حکوومەتی تتاران و شەخستی ئتایەتوڵاڵ ختومەینی ئەو پەیتامە واتتادارەی ڕێتبەری کاریزمتا، خۆمان بگ
ە هەم بتۆ کتورد و هەم بتۆ ئێتران بەرژەوەنتدییەکی زۆری تێتدا بتوو بە جتددیی وەر نەگترت؛ بتۆیە پەیتامی دوکتور قاستملوو ک

 .م دایەوەئاشتیی ئێمەی بە شەڕ و هێرش کردن بۆ سەر کوردستان واڵ
 

 موقاوەمەتی پێشمەرگەکان بە تایبەت پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات، حکوومەتی تارانی هێنا سەر ئەو قەناعەتە کە 
لەو موزاکراتەشتدا هەوڵێکتی زۆر درا، بەاڵم بە داخەوە نێتوەرۆک و تەبتیتەت و متاهییەتی کۆمتاری ئیستالمی . موزاکرە بکەیتن

تر لە هەمتوو کەس  ئەوە بوو کە مەسەلەی کتورد لە ڕێگتای گرتوگتۆوە چارستەر نەکتا، دوکتتور قاستملوو دڵنیتام زیتاتر و بتاش
ڵتتک و بە الیەنەکتتان بڵتتێ کە ئتتێمە ئینقالبمتتان کتتردوە بتتۆ ئەو مافتتانە بەاڵم ئەوەی دەزانتتی بەاڵم دەیویستتت بە کتتۆمەاڵنی خە

لەو ڕۆژەوە تا ئێستا کۆماری ئیسالمی شەڕی بەسەر ئێمەدا ستەپاندوە . حکوومەتی تاران ڕێگرە لە گەیشتنی ئێمە بەو مافانە
ن لە خۆیتان کتردوە، لە تەواوی و حیزبی دێموکرات و پێشمەرگەکانی کوردستان و پێشتمەرگەکانی حیزبتی دێمتوکرات دیراعیتا
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ئەو متتاوەدا حیزبتتی ئتتێمە هەوڵتتی داوە لەستتەر چەنتتد ئەستتاس تتتێ بکۆشتتێ، بە بنەماکتتانی ختتۆی وەفتتادار بتتێ، یەکەم لەو 
پێوەندییەدا هەوڵی ئێمە ئەوە بووە بە جەماوەری بوونی حیزبی دێموکرات هەمیشە الی ئتێمە گرینگیتی ختۆی هەبتێ، ئەویتێ 

خەڵتتتک لە نێوختتتۆی واڵت، هەوڵ دان بتتتۆ ئەوەی کە خەڵتتتک لە نێوختتتۆی واڵت لە ڕۆژهەاڵتتتتی پێوەنتتتدی لەگەڵ کتتتۆمەاڵنی 
کوردستتتان لە ڕێکتتاری جۆراوجتتۆر و سیاستتەتی فتترە ڕەهەنتتدی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان کە لە زەمتتانی پێشتتەوا قتتازی 

. بەردەوام بچێتتتە پێشتتێ محەمتتمەدەوە دان درابتتوو و شەخستتی دوکتتتور قاستتملوو و دوکتتتور شتتەرەفکەندیێ درێژەیتتان پتتێ دا،
هۆیەکەشی ئەوەیە جێگای حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، بیر و هۆشی حیزبی دێموکراتی کوردستتانیێ 

 .هەر لە نێوخۆی کوردستانە
 

ژ و ئەگەر بگەڕێیتتنەوە بتتۆ مێتتژوو لە ستتێدارە دانتتی پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەد، تێتترۆری دوکتتتور قاستتملوو، لەستتەر مێتتزی وتتتووێ
تێتترۆری دوکتتتور ستتاد  شتتەرەفکەندی لە شتتوێنێک کە دیویستتت مێکانیزمێتتک بتتۆ نزیکیتتی هێتتزە ئێرانییەکتتان بتتدۆزێتەوە و، لەم 

بارانی قەاڵ و تەنتتانەت ڕووداوەکەی شتتەوی یەلتتدا، زۆرێتتک لەو ڕووداوانە  دواییتتانەدا تێتترۆری دەیتتان کتتادری ئتتێمە، مووشتتەک
جتا . ووزی جەماوەریی حیزبی دێموکرات، گارانتی متانەوەی حیزبتی دێمتوکراتەهەموو یەک شتی دەر خستوە ئەویێ ئەوەیە نر

ئەگەر وایە ئێوە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە بەشداری، حزوور و لە مەیداندا بوونی خۆتتان هەوڵتتان داوە، حیتزبەکەی 
رەساتانەی بەسەر هاتوە و ختۆ حیزبێک کە تەحەمولی ئەو هەموو هەوراز و نشێوانەی کردوە، ئەو هەموو کا. خۆتان ڕا بگرن

 .ڕا دەگرێ، ئەوە ئێوەش خۆ ڕا دەگرن
 

بارانەکە ئێمەتتتان بە تەنیتتا نەهێشتتتەوە و بە ڕێبەریتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانتان ڕاگەیانتتد؛  چتتوار ڕۆژ دوای مووشتتەک
ەڵوێستتتەی ئێتتوە بتتوو بە ئەم ه. داین و سابیتیشتتتان کتترد ڕاستتتە بە مووشتتەک لە ئێتتوە دەدەن، بەاڵم ئتتێمە لێتترەوە لەگەڵتتتان

بەڵگە لەو بەڵگە مێژووییتانەی حیزبتی دێمتوکرات کە دەچێتتە ستەر کارنتامەی ئەم حیتزبە و بە دڵنیتاییەوە هەتتا کتۆمەاڵنی 
ڕێبەرانی ئتێمە لە تەواوی ئەو متاوەیەدا هەوڵیتان داوە لە مەیدانتدا بتن و بە ڕۆحێکتی . خەڵکی لەگەڵدا بێ بە چۆک دانایە

 .ێکی نەتەوایەتی لە پێناو مافەکانی خۆماندا کار بکەین و کاریان بۆ کردوەشۆڕشگێڕانە و بە هەست
 

هەر ئەو وەختتتە پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەد هەوڵتتی داوە لەگەڵ . تەفتتاوەت نەبتتوون لە ئاستتتی کتتۆمەڵگەی نێتتودەوڵەتییێ بێ
ەڵ ئە الیەنتتانەی کە ئینگلیستتییەکان پێوەنتتدی بگتترێ و، لەگەڵ مۆستتکۆش پێوەنتتدییەکی باشتتی پێتتک هێنتتا، هەوڵتتی داوە لەگ

وەختتتی شتتەڕی جیهتتانیی دووەم بە جۆرێتتک پێوەنتتدییان بە ئێتتران و کوردستتتانەوە بتتووە لە پێوەندییتتدا بتتێ، هەروەهتتا لەگەڵ 
بە پێی خەبات و تێکۆشان و ئیتدارەی واڵت کتۆمەڵگەی نێتودەوڵەتییێ لە ئتێمە   چون ئەو دەیزانی دەبێ پێ. ئازەرییەکانیێ

ر قاسملوو دەکرێ بڵێم مێتماری هێنانە گۆڕی ئەقڵییەتتی دیپلۆماستی و ئەوەی کە مەستەلەی خۆمتان بە دوای ئەودا دوکتو. بگا
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کتتان و لە دەرەوەی واڵتتتیێ لەگەڵ  بە جیهتتانی بکەیتتن، دوکتتتور قاستتملوو بە حتتوکمی ئەوەی لە نێوختتۆی واڵت لەگەڵ ئێرانییە
زۆر بتاش . لەم بتارەیەوە لە ختۆی بەجتێ هێشتتوە بیانییەکان تێکەاڵوییەکی باشتی هەبتوو، هەر بتۆیە کارنتامەیەکی بەهێتزی

دەرکتتی مەستتەلەکەی دەکتترد و لەم دواییانەشتتدا بەشتتێک لە ستتەرنجی ئورووپاییەکتتان و بە تتتایبەت فەڕانستتەوییەکان کە بە 
. مەستتەلەی کتتورد دراوە، تتتا ڕادەیەکتتی زۆر هۆکتتارەکەی دەگەڕێتتتەوە ستتەر ستتەرمایەگوزاریی ئەو کتتاتی دوکتتتور قاستتملوو کتتردی

 .لەژێر ڕووناکایی ئەزموون و ڕێنوێنیی ڕێبەرانمان بەردەوام لەو ئاستەشدا هەر دەچینە پێشێ ئێمەش
 

وایە کێشتتەی ئێتران لە ئاستتتی گشتتی و بەبەشتتداریی هەمتوو پێکهاتەکتتانی ئەم واڵتە   لەستەر ئەساستی ئەوەی کە ئتتێمە پێمتان
ی بەرژەوەنتدیی نەتەوایەتیتتی خۆمتان پێوەنتتدییمان چارستەر دەکترێ، هەوڵمتتان داوە لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکتان لە چوارچێتتوە

کردن بە هەمتوو الیەک بڵێتین  باش کەین و، هەر لەو بوارەدا هەوڵمان داوە لەگەڵ ستازمان و حیزبەکتان بە پێوەنتدی دروستت
گەر ڕامتان گەیانتدوە و جتارێکی دیتکەش ڕا دەگەیەنتین ئە. کە ئێمە دەبێ بە یەکەوە لە بیری ئیتدارەی داهتاتووی ئێتران بتین

قەرار بتتێ ئێتتران لە داهتتاتوودا ئیتتدارە بکتترێ، دەبتتێ تەوافوقێتتک بکتترێ لەگەڵ هەمتتوو الیەنە سیاستتییەکان، هەمتتوو الیەنە 
 .قەومییەکان و هەموو الیەنەکانی دیکە و چەندوچۆنیی ئیدارەی ئێران لەو بوارەدا سیاسەتی دروستی خۆمان هەیە

 
ڕەنگە بەشێک لەوان ئاگاداری کێشتە و پرستی ئتێمە نەبتن، ئەویتێ ئەوەیە پەیامێکی دیکەمان لێرە بۆ ئێرانییەکان هەیە کە 

گیر دەبتتێ کە  کە ئەم واڵتە کاتێتتک ئەمنتتیەت و ئاستتایێ بە ختتۆیەوە دەبینتتێ، زەمانێتتک ئاشتتتی و دێموکراستتیی تێتتدا ستتەقام
بە بەشتداریی هەمتوو . هەموو الیەنەکان بەو جۆرەی کە هەن تێدا بەشداری ئەو پرۆسەیە بن و هەاڵواردنێک لە گۆڕێدا نەبێ

الیەک لە ئێران ئەمنیەت و ئارامشێکی میللی، قەومی، مەزهەبی، سیاسی و قانوونی دێتە ئاراوە و ئەو وەختە دەکترێ بڵێتین 
ئەگەر ڕۆژێتتک لە ڕۆژان کتتورد لە پرۆستتەی . ئیتتدارەی ئێتتران، ئیتتدارەیەکە کە لەستتەر ئەساستتی ئەو جۆراوجتتۆرییە دامەزراوە

ەشتتدار نەبتتێ و لەگەڵتتدا نەبتتێ، ئەگەر ڕۆژێتتک لە ڕۆژان سیاستتەتەکانی ئتتێمە لە الیەن ئۆپۆزیستتیۆنی بەڕێتتوەبەریی ئێرانتتدا ب
ئێتتترانییەوە ستتتەرنجی نەدرێتتتتتێ، ئەگەر ڕۆژێتتتک لە ڕۆژان بیتتتتر لەوە بکتتترێتەوە کە ئێرانێتتتک دروستتتتت دەکتتترێتەوە لەستتتتەر 

مییدا هەبتوو دڵنیاتتان دەکەیتنەوە و ئەو تەمەرکوزگەرایی هەر بەو فەرهەنگەی کە لە حکوومەتی پێشتوو و لە کۆمتاری ئیستال
ئێرانە هەرگیز ئەمنیەت و ئاشتی و ئارامێ بە خۆوە نابینێ و، خەڵتکەکەی لە دێموکراستی و ئتازادی و مافەکتان بەهرەمەنتد 

بتتۆیە ئتتێمە وەک حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان بەرامتتبەر بە هتتیج هاوکێشتتەیەک و بە هتتیچ ستتێناریۆیەک نیستتبەت بە . نتتابێ
ئێتتران کەمتتەرخەم نتتابین و هەوڵ دەدەیتن هەمتتوو شتوێنێک بە پێتتی بەرژەوەنتدییە نەتەوایەتییەکتتانی خۆمتتان وەک داهتاتووی 

 .کوردی کوردستانی ئێران، دەورمان هەبێ و سیاسەتی خۆمان بێنینە گۆڕێ
 

 ەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان هەمیشە بە هەستی بەرپرسایەتیی
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جتتوواڵوەتەوە، ئتتێمە هەوڵمتتان داوە لە ڕۆژە ناخۆشتتەکاندا لەگەڵ بەشتتەکانی دیتتکەدا بتتین و، لە ڕۆژە خۆشەکانیشتتدا دیستتان 
تێ بکۆشین لە ئەزموونی ئەوان کەلک وەر بگرین، سیاسەتی گشتیی ئێمە ئەوە بووە بە هیچ جۆرێتک . پیرۆزباییان لێ بکەین

اندا نەکەین، بەاڵم دۆستایەتیی حیزب و الیەنە سیاسییەکان لەو بەشانەدا بکەیتن وەردان لە بەشەکانی دیکەی کوردست دەستێ
و هەمیشە ئارەزوومان ئەوە بووە کێشەی کورد لە بەشەکانی دیتکەی کوردستتان لە ڕێگتای وتتووێژ و بە شتێوەیەکی ئاشتتییانە 

مێتژووی پێوەنتدیی . تێکی دیتکەیەبەاڵم پێوەنتدیی حیزبتی دێمتوکرات لەگەڵ خەڵکتی باشتووری کوردستتان شت. چارەسەر بکترێ
حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لەگەڵ خەڵکتتی باشتتووری کوردستتتان دەگەڕێتتتەوە ستتەردەمی کۆمتتاری کوردستتتان، ئەو وەختتت کە 
بارزانییەکان هاتن بەشداری کۆماری کوردستان بوون، لە کۆماری کوردستان لە حکتوومەتی کتوردیی ئەو کاتتدا میتوان نەبتوون 

ئەوە یەکێک لە سانازییەکانی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان و . بە یەکەوە لە سەر سررەی سیاسەتدا بوونخاوەن ماڵ بوون، 
لە تەواوی مێژووی حیزبی دێموکراتدا زۆر جار ڕێبەرایەتی، پێشتمەرگە و کادرەکتانی حیزبتی دێمتوکرات، . کۆماری کوردستانە

ناخۆشتەکاندا خەڵکتی باشتووری کوردستتان زۆریتان پشتتیوانیی لە ڕۆژە . بنکە و بارەگاکانیتان کەوتتوەتە باشتووری کوردستتان
ئێمە کتردوە، زۆر لەگەڵمانتدا بتوون، زۆر بەهانتای دەرد و کێشتەکانمانەوە هتاتوون، بتۆیە ئتێمە لەو ڕۆژەدا جێگتای ختۆیەتی 

حمەتیتتان وێتتڕای ستتپاس بتتۆ هەمتتوو الیەک بتتۆ دۆزی ڕەوای کتتورد لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان و حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان زە
کێشاوە، سپاس و ڕێزێکی تایبەتییمان هەبێ بۆ خەڵکی باشووری کوردستان و الیەنەکان کە لەو ڕۆژە ناخۆشتانەدا تەنیایتان 

 .نەهێشتووینەتەوە
 

ساڵ لە مەیدانی خەبات و تێکۆشانیدا لە بتواری  42لە کارنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا کە حیزبێکی جەماوەرییە و 
متتادام ” بتتانی گەورە و بەفتتری زۆر“: وە و قوربتتانییەکی زۆری داوە، نەقڵێکتتی ختتۆش هەیە لە کوردییتتدا دەڵتتێنجۆراجتتۆردا بتتو

ستاڵ خەبتات و تێکۆشتتانی کتردوە لە بتواری جۆراجتتۆری  42حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان حیزبێکتتی جەمتاوەری و پتڕ نرتتووزە 
ەبتاتی پێشتمەرگانە، خەبتاتی قتانوونی و هەتتا بگترە دیپلۆماسی، تەشکیالتی، ڕێکخراوەیی، سیاسی، خەباتی جەمتاوەری، خ

. کێشتەش نەبتووە تەفاوەت نەبووە، هیچ گومانی تێدا نیتیە بێ وتووێژ لەگەڵ حکوومەتە ناوەندییەکان لە مەیداندا بووە و بێ
ێکتی هەڵەش لە گۆڕێدا بووە، بەاڵم پەڵەمان لەسەر نییە، هەڵە و کێشەش دێتە ستەر ڕێتی کەستێک کە کتار دەکتا، بتۆ حیزب

گەورەی وەک حیزبی دێمتوکراتی کوردستتانیێ زۆر بە ئاستایی و سروشتتیی دەزانتین، بەاڵم بە شتانازییەوە دەڵێتین حێتزبێکین 
هەڵە نتابین، بەاڵم ڕۆحمتان ئتاواڵە دەبتێ بتۆ وەرگرتنتی  کێشە و بتێ لە داهاتووشدا ئێمە حیزبێکی بێ. پەڵەمان لەسەر نییە

 .رەسەریان بکەینتێبینی و ڕەخنە و پێشنیارەکان هەتا چا
 
دابڕان بتتتووە، ئینشتتتتاب ڕووی داوە، جتتتاری وا بتتتووە کە ئتتتێمە پتتتتێکەوە  گومتتتان لە مێتتتژووی حیزبتتتی دێموکراتتتتدا لێتتتک بێ

دابڕانتتانە ختتۆش نەبتتووە بتتۆ ئتتێمە، بەاڵم بتتا شتتتێکتان پتتێ بڵتتیم لە زۆربەی زۆریانتتدا ئەگەر  نەحتتاواوینەتەوە و ئەو لێک
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هەرگیز لەسەر بەردەوامیی خەبات و تێکۆشان دژی حکوومەتی کۆمتاری ئیستالمی گومانیتان الیەنەکان پێکەوە نەحاواونەوتەوە 
نەبووە، جتا ئەگەر وایە بنەمتاڵەی حیزبتی دێمتوکرات وا پەروەردە کتراوە ئەگەر لەگەڵ یەکتیێ کێشتەی هەبتێ بەاڵم تتا ئەو 

ئەوە ختتاڵێکی . گتتز گومتتانی نەبتتووەجێتتیەی پێوەنتتدیی بە خەبتتات و تێکۆشتتانەوە هەیە دژی حکتتوومەتی کۆمتتاری ئیستتالمی هەر
بەهێزە کە ئێمە لەسەر ئەساسی ئەوە و بە پێی زەروورەتێکی مێژوویی کە لە داهاتوودا بووە قەزییەی ڕۆژهەاڵتی کوردستتان 

لەم پێوەنتتدییەدا تتتا ئەو . دێتتتە گتتۆڕێ، بە هەستتتی بەرپرستتیارەتییەوە چتتاو لە پرستتی یەکگتترتنەوەی دێموکراتەکتتان بکەیتتن
یی بە حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و سیاستتەتەکانی ئتتێمەوە بتتووە و تتتا ئێستتتا بە شتتاهیدیی مێتتژوو، بە جێتتیەی پێوەنتتد

شاهیدیی تەواوی ئەو بەڵگانە کە لە گۆڕێدا هەن، ئێمە کۆتاییمان نەکتردوە و لەمەو بەداوش ئتێمە هەوڵ دەدیتن ئەوەنتدەی 
ەتیی هەیە، لە پێوەنتتدی لەگەڵ ئەو پرستتە ئەرکتتی لە توانامانتتدا بتتێ وەک حیزبێکتتی بەرپرستتیار کە هەستتتی بەرپرستتیاریی

 .خۆمان بەجێ بێنین
  

 !هاونیشتمانانی تێکۆشەر
 !خەڵکی تێکۆشەر و هەمیشە لە مەیدانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
ستاڵەی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان پیرۆزباییتتان پتێ دەڵتێم و، ئتێمە لەم ڕۆژەدا  42بۆ جارێکی دیکەش بە بۆنەی یتادی 

،  پەیمان نوێ دەکەینەوە، لەگەڵ پێشەوا قازی محەممەد، دامەزرێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، لەگەڵ دوکتور قاستملوو
ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان کە لەستتەر لەگەڵ دوکتتتور ستتاد  شتتەرەفکەندی، لەگەڵ هەمتتوو شتتەهیدان و لەگەڵ هەمتتووی ئێتتوە لە 

خەبات و تێکۆشانی خۆمان سوور بین و، تێ دەکۆشین ئەزموونی ژیتانی سیاستیی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان بە هتیممەت و 
تتر بکەیتن و دڵنیتام  پشتیوانیی ئێوە لە داهاتوودا بە کار بێنین و، تێ دەکۆشین بە پشتتیوانیی ئێتوە ئەو خەبتاتە بەربەرین

لەگەڵ ئێتوە و لەگەڵ هەمتوو دۆستتان و الیەنگرانتی حیزبتی دێموکراتمتان   لە نێوختۆی ئێتران و   لە دەرەوە خەباتی ئێمە 
لە کۆتاییتتدا ئێتتوە هەر ستتار و ستتاڵمەت بتتن و حیزبتتی . خەباتێتتک دەبتتێ و لە درێتتژەی خۆیتتدا لە ستتەرکەوتن نزیتتک دەبێتتتەوە

یەک بتتین داهتتاتوو ئیتتی ئتتێمەیە، مێتتژووی خەبتتات و دێمتتوکراتی کوردستتتانیێ هەر پتتایەدار بتتێ و، ئەگەر ئتتێمە لە پشتتتی 
هەمتوو الیەکمتان بە یەکەوە هەر ستار و ستاڵمەت بتن، بتژی حیزبتی دێمتوکراتی . تێکۆشان نیشانی داوە داهاتوو ئیتی ئتێمەیە

 .کوردستان
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 بووژانەوەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و ٠٧٥١ی (مارس)ڕێککەوتنی ئادار 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 
 ا ێتتڕع یکتتورد ەیوەبتتزووتن ەیمانتتانەقار یکتتانەرەربەب ڵستتا ٧ ەب کیتتزین یدوا( یتتتاوەه ی١١٤٨) ینتتییزا ی١٧٥١ ڵیستتا
 ەب ەک وتەرکەد انۆیتتتب کانییەعستتتەب ،ەتاڵو وەئ یکتتتانەکیە یدواەل کیە ەتەحکتتتووم ەیحمتتتانێڕەب یالمتتتارەپ ەب رەرامتتتبەب
 کێتتت انیتتکانییەمتتا  و ئازاد ینتتانهێ ستتتەدەو ۆبتت کتتانەکورد ەیرادیتتئتتاگر و ئاستتن نتتاتوانن ئ یبتترەز ەو ب یزامتتین یالمتتارەپ

 ەکتورد ل ەیلەسەم یرەسەچار کێرۆج ۆب ەخوازانیئاشت یگاڕێ ەستیوێپ ەبوو انیشۆخ یتەاڵسەد یپاراستن ۆب رەگەو ئ ننبشکێ
 ییتیەکاۆرەست ەب دکور ەیوەبزووتن ییتیەراەبڕێ ەب انیاریشنێپ یتیەراەنێنو یکەیەستەد یناردن ەب ۆیەب. رەب ەبگرن ا ێڕع
. ەوەژێوتتتو ەتێتتوەبک تڵەوەد ەڵگەد ەکەلەستتەم یرەستتەچار ۆکتترد بتت یبتتارزان یفاەالمستتتەم شتتبووۆخێنتتاودار خوال ەیرکردەستت

بتوو،  یژڕێنێو ختو ەڕشت ۆبت نتابردنەپ ێب یکانەداخواز یهاتنیدەو یاریخواز ەشیمەه ەک شەوەبزووتن ییرەبڕێ ەک ییەسروشت
 .کرد ڵقبوو ەیاریشنێپ وەئ
 
 ەیستتتەد ەک کتتردێپ یستتتەد یددیتتو ج وامەردەب یکێژێوتتتوو ،ێنتتدرەیەابگڕ یستتمڕە یکتتێ(سەئتتاگرب) ەیوئە ێبتت ەرجتتۆ مەب 

 ەوەاقێتتڕع ەیوەکتتردەب یتەاڵستتەو د کتترەب نەستتەح دەحتتمەئ یگتترێج ن،ێحوستت ددامەستت یختتود نیەالەل تڵەوەد ییتیەراەنێنتتو
 ەیاننتامەیئادار ب ی١١ یژڕۆ ەڕۆیویدوان ی٥ عاتەو س شتنەیگئاکام  ەکورتدا ب یکەیەماو ەل کانڵەوەه. کراەد یتیەکاۆرەس
بتوو،  ا ێتڕع یتەکتورد و حکتووم ەیوەبزووتن ییتیەرکرداەس وانێن یوتنەککڕێ یمەرهەب ەک شۆڕش ییتیەرکرداەس ینەنجومەئ
 .ەویەندراێخو ەوەتاڵو وەئ یمارۆرکەس کر،ەب نەسەح دەحمەئ نیەالەل
 
  ەیشەب وەئ یکوردان ۆب رەه بوو،یناس یسمەڕەب یاقێڕع یکوردستان ییمۆنۆتۆئ یماف ەئادار ک ی١١ ەیاننامەیب یرچوونەد
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 متتووەه ەل کتتووەڵب. بتتووەن یو شتتاد ژنێتتو ج ڵیشتتحاۆخ یەیمتتا ر،ەب رەستت ەهتتاتبوو انیتتو ئاوات نتتجڕە یدار ەکوردستتتان ک
 یمتتوکراتێد یزبتتیو ح رانێتتئ یکتتورد ۆبتت داەوێتتن وەل مەاڵب. کتترا رەیستت ەیتتیوەتەن یکێوتەستتکەد کەکوردستتتان و یکتتانەپارچ

 ەب ەزبیتتح مەئ ینووستتەچار ەوەلتتوولەیئ یرشتتۆش یرستتانیگەڵه یتاکانەرەستت ەل. بتتوو تتترەورەگ یکێدێتتئومەکوردستتتان نوخت
 ەل اتڕمتتوکێد یرانەشتتۆکێت کیەالەل ەچتتونک. درابتتوو ێگتتر ەوە(کوردستتتان یباشتتوور) را ێتتع یکتتورد ەیوەبتتزووتن ینووستتەچار
کوردستتتان و  ییکیتیلۆپتتۆئیژ یبتتار ێتتیپەب شەکیتتد یالەو ل ەیەوەبتتزووتن وەئ یزێتته ەل کێشتتەب ەببتتوون ەوەکتتردەب نێرمتتەگ
 رۆز یکتتەیەادڕتتتا  ۆیوختتێن یشتتانۆکێت اتڕمتتوکێد یزبتتیح ران،ێتتئ یتتتڵەوەد ەڵگەد ا ێتتڕع یکتتورد ەیوەبتتزووتن یینتتدەوێپ
 یشتێپ یواوەتەب( ١٧٦٥ - ٦٨) ١١٤٦ - ٤٥ یناڵستا ەیکییەکدارەچ ەوەبزووتن یشکان یدوا یتەبیتاەو ب ەوۆکردب سکەرتەب
 .رابووگی ێپ
 
و  یبتتارزان کۆرەستت یردانەستت ەچتتوون اتڕمتتوکێد یزبتتیح یکێشتتاند کەیەمتتاو ەئتتادار ب ی١١ ەیاننتتامەیب یرچتتوونەپتتاش د ۆیەبت
 ەیوەئ ۆبتت ێریتگەڵه ەزبیتح وەئ ییچتاالک رەستەل ررۆوقتەغەدەق دواەب ەوەل کتردێل انیتداوا ەکەوتتنەککڕێ ییزبتاۆریپ یاێتڕو

 یکێاویتپ ەک یبتارزان. ێنتیبب ەوۆیەختەب ەوەبتووژان کێترۆج ێیوردستانک یتەاڵرهۆخ ەل ەییوەتەن ییخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن
 یتتڵەوەد ستتەد ەبتدات انوویتب ستتیوەیەن ،ەگومتانەب ێیئتادار ی١١ ەیوتننتامەککڕێ یرگرتنەست ەبتوو ل اریتبوو و د نیدوورب

 یتتڵەوەد ەڵگەد ینتدەوێپ اتڕمتوکێد یزبتیح ەکترد ک یاریشتنێپ ،ەوەئ ێیجەو ب ەوەکرد تڕە یەیداوا وەئ ۆیەب. زاشاەڕەمەح
 .ەوەتێنێببووژ ۆیخ ییاسیس ییچاالک ەویەگاڕێ وەو ل ێنێزرەدام ا ێڕع
 
 یینتتدەوێپ یزێتتهەب یکتتەیەگێپ ەل شتتبوونەبێب یمانتتا ەکوردستتتان قتتورس و ب یاتڕمتتوکێد یزبتتیح یتتیرەبڕێ ۆبتت ەاریشتتنێپ مەئ
 ۆبتت ینتتێڕیز یکتتێتەرفەد یەگتتاڕێ وەئ یرەبەگتترتن ڵەوحتتاەب. کوردستتتان بتتوو یتەاڵرهۆختت ۆیوختتێن یکتتەڵخ ەڵگەد ەیتتیکخراوڕێ
 ەو تتاقم ەستتەد ،ەتتانەرەد وەل رگترتنوە لتکەک ەب کێشت مووەه ێێپ. خساندڕە کانداەرۆراوجۆج ەبوار ەل زبیح یشانۆکێت
 یکییەنتتدەوێپ چیهت مەاڵب. بتوونەن کتتتردایە ەڵگەد ەملمتالن ەل نتدەرچەه ەک زب،یتتح ینتدامانەکتادر و ئ یکتانەواڵوب - رشەپ
و  نەبتتتکدروستتتت  کگرتتتتوویە یکتتتییەرەبڕێ انیتتتو توان ژێو وتتتوو داریتتتد ەوتتتتنەک ،ەوەستتتتنەبەدەن ەویەکتتتتریە ەب یالتیشتتکەت
 .ەوەنەبک زبدایح ەییکخراوڕێو  یاسیس ەییکپارچیە یووڕ ەب وایه یکەیەالقەد
 
 ەیکییەاستتڕ ەچتونک. ەوەنەیتدەن ێلت ڕیو ئاو نپەڕی ێت دایرەسەب ەلەپەب ێناب ەوەئ ۆب ییەرەبڕێ وەئ ینانێکهێپ یزمیکانیم
 ەکەنتاغۆق ییستتیوێپ ایتنەو ت هتاتنە کێتپ ەییساستنامەو ئ ەیتیکخراوڕێ یکەیەبنتاخ چیهت رەستەل ییەرەبڕێ وەئ ەک ەیەوەئ
و  بتتتتوونەوەکێپ ەیتتتتاز یکتتتەڕەیەو الپ نەبتتتد شتتتانین انۆیتتتتخ ەل ەییبتتتووردێو ل یتیەهتتتان دا ئتتتازا یکتتتانەنیەال متتتووەه
 یغتداەب یکەیەکتاف ەل ەیرجتارەو ه انتدیخا یژڕۆ ێست ەیمتاو ەک دایسەک شەش یکەیەوەبوونۆک ەل. ەوەنەبک کارکردنەوەکێپ
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و  انسڕنرۆکتت ەنەگەتتتا د نەکتتار بتتک ەوەکێدرا پتت ارڕیتتدروستتت کتترا و ب ینتتدەناو یکەیەتیمۆهتتات، کتت کێتتپ ا ێتتڕع یختتتەتێپ
 وەئ ینتدامانەئ. ێردربژێت ەڵه یرعەش یکییەرەبڕێو  ێبکر سندەپ زبیح ۆیوخێن یوێڕەو پ ەرنامەب داێوەل ەک کەیەنگرۆک
 : ەبوون ل یتیبر ییەندەناو ەتیمۆک
 

 قاسملوو،  رۆدوکت* 
  .یسامیح یمیرەک* 
  .یقاز یریمەئ* 
  .ریشاع یمنێه* 
  .ستگارڕە ینەسەح* 
  .ەزاد نەسەح یڵاڵبدوەع* 
  .یاجیڕس ینیمەدەمەح* 
 . یزوانڕی یووسری* 
 
 .بوونەن شدارەب داەکەوەبوونۆک ەل یسامیح یمیرەو ک ریشاع یمنێه
 
 متتووەه ەبکتتا ل ژگتتارڕۆ ەڵگەد ەکڕشتتبێپ کەروەو ه ەویەمتتا فتتادارەو ەیکەمتتانەیو پ ارڕیتتب ەب( ستتتکردەد) یینتتدەناو ەتیمۆکتت

 ەک بتووەن ۆییوختێن یکتەیەوکراواڵو ب ەژنتامڕۆ ینەختاو زبیتبوو ح ڵسا ندەچ ەیوەئ ەڵگەد. کار ەوتەک ەچاالکان کانداەبوار
، «کوردستتتان» ەیوەنتتدووکردنیو ز ەژنتتامڕۆ یرکردنتتەد وەرەب ینگتتاوەه یتتیزووەب ێبتت یکتتانەچوونۆو ب تەاستتیس یرەنێناستت

 ێمتتانگ نتدەرچەه ەک رکتتردەد یرگتانۆئ یکەیەژنتتامڕۆو  ەویەنتاەڵێکوردستتان ه یمتتارۆک یمەردەست یاتڕمتتوکێد یزبتیح یرگتانۆئ
 ەڵەمۆوکتتۆڕک وێتتن ەزوو ل رۆز مەاڵب کتترا،ەچتتاد د متتداەک یکتتێاژیڕت ەو ل ەڕەچتتوار الپ ەتتتاق ەب ێیتتوەو ئ کێتتجار ایتتنەت
 .ەوەکرد ۆیخ یگاێج نینگەس یکەیەوکراواڵب کەکورددا و یکانییەبەدەو ئ یاسیس ییەتیەساەو ک کانییەاسیس
 
 یکوردستتان ییەاستیس ەکختراوڕێو  زبیتح ەڵگەد ییندەوێپ ەیادڕ نیمترەک ەزبیح مەبوو ئ ڵیسا ندەچ یکەیەماو کداڵێحا ەل

. د دیهەشتت ییزاەو شتتار یناستتراو ەل رگتترتنەوەهرەو ب ەکەخۆبتتارود ەل رگتترتنوە لتتکەک ەب بتتوو،ەه کانتتداەگانێو ب یرانتتێو ئ
 کختراوڕێو  زبیتح رۆز ەڵگەد ینتیرەب یکییەنتدەوێپ( مەدووه ەیپتل ەب) ەکید یکڕێیەهاو ندەچو ( مەکیە ەیپل ەب)قاسملوو 

 رانداەست وێتن ەل یرەس یاسیس یرەبەموعت یکێزبیح کەزوو و یکیەزووەو ب زراندەدام ەگانێو ب یرانێکورد و ئ ەڵیمۆوکۆڕو ک
 .وتەک رەدەب
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 ەب شتتنەیگ ۆبت ییو کاردروستا زبیح ۆیوخێن یوێڕەو پ ەرنامەب ڵەیەاڵگ یکردنەئاماد یکارەستبەد ەلەپەگرنگتر، ب ەوانەل
و  ەرنتامەب وداەل ەک نتاهێ کێتپ یمێیەست یانستڕنرۆدواتتر ک کڵێسا ەل مترەبوو و ک ەییساسنامەو ئ یرعەش یکییەتیەراەبڕێ
 زبیتح یمێیەست ەینگرۆکت ێیدواتتر ڵدوو ستا. ردرابژێت ەڵه ینتدەناو ەیتیمۆکرا و کت سندەپ یاسیس یبازڕێو  تەو خ وێڕەپ
 تەاستیس یپتانۆڕەگ یەنتا ێتیپ کانەنرووزەو ب ەورەگ ەزبیح ەل کێکیە کەکوردستان و یاتڕموکێد یزبیح ەرجۆ مەو ب ستراەب

 .کوردستان ەل ەییوەتەن ەیخوازانیزگارڕ یباتەو خ
 
 ۆیوختتتێن ەل رهە کەن زبیتتتح یکتتتانەکخراوڕێ ەیوەو بووژاندنتتتدن زرانتتتدنەدام ،ەورانەد وەئ ەیکیتتتد ەیورەگ رۆز یوتەستتتکەد

 ێکتترەد یتەبیتتتا ەب. بتتوو ێیکوردستتتان ەیوەرەد یکتتانییەرانێئ ەشتتار یشتتتوویدان یکتتوردان وێتتنەل کتتووەڵب ران،ێتتئ یکوردستتتان
و  ریوونتاکبڕ یژێو تتو کانەزانستتگ ەچتووەد ەیتیکخراوڕێ ەیوێشت ەب ستانکورد یاتڕموکێد یزبیح ەبوو ک جار مەکیە ۆب نڵێیب

 .ەوەکردەد ۆک یکانەدروشم و داخواز یورەد ەل یندکارانێخو یاریوش
 

 یاتڕمتتوکێد یزبتتیح وت،کە ەڕێو یتیەپادشتتا یمتتیژڕێ یدژ یالنتتەگ ینتتەڕیاپڕ کێتتکات ەبتتوو ک ەوەئ ەمتتانەئ یمتتووەه یئاکتتام
و  کتتتتانەووداوڕ نیترەتتتتتاز یبتتتتوون، ئاگتتتتادار تاڵو ەیوەرەد ەل ەیکیتتتتیەرەبڕێ ینتتتتدامانەئ ەیربۆز ەیوەئ ەڵگەکوردستتتتتان د

 ۆختت. ێدانتتەد یلهتتامیو ئ گتترتەردەو تاڵو ۆیوختتێن یرانەشتتۆکێت ەل یلهتتامیئ ۆیختت یشتتەب ەبتتوو و ب نەڕیتتاپڕ یکانەوتنەشتتکێپ
کترد و  ڵیکوردستتان گتو ەل یتیراێخەب نتدەکوردستتان چ یاتڕمتوکێد یزبتیشتا ح یمتیژڕێ یووختانڕپاش  ەک ەریبەل شمانەوەئ
 .ەویەناێه ستەدەب رانێئ یکورد یکخراوڕێ نیترەورەگ کەو ۆیخ یاویش یگاێج
 یکێرەدیتتەارمی رانێکوردستان و ئ یکانییەتیەەاڵمۆو ک یاسیس ۆڕەوگڵئا ەیوەئ ەڵگەد ەک نڵێیب ێکرەد یئاسان ەب ێیەپ وەب
 یکێستتپەد ەل ەبتتوون ک کیتتیەرەبڕێ یشتتانۆکێکاروت یمتتەرهەب ەزبیتتح مەئ ی١١٧١ ەیەید یکانەوتنەشتتکێپ ەیربۆبتتوون ز ەورەگ

 ڵتتتیوەه ەوییەشتتتۆخەب ەک ەستتتتێئ مڵتتتێب ەیەوەئ ۆبتتت مەیەقستتت مەئ. وبتتتو کیتتتداەل یناسروشتتتت یکەیەوێشتتت ەب داۆیتتتخ یکتتتار
 ێنتدێه اتڕمتوکێد یزبتیدوو ح ییتیەراەبڕێ ییەدروست ن ،یەئاراداەل اتڕموکێد یزبیح ەیورەگ ڵەیماەبن ەیوەکخستنیەرەسەو

 یستتتیو ەتۆبتت ەژێتتمەل ەک ەزۆریتتپ ەکتتار وەئ یدواخستتتن یانوویتتب مڵتتێباشتتتر ب انیتت ستتپۆک ەنەبتتک ەییساستتنامەئ یتتینیبێت ەورد
 ڵەمتاەبن ۆبت یزڕیتکیە وەپتت یکەیەبنتاخ رەستەل وانەبتا ئ. کتورد یلەگ یستانۆد مووەکوردستان و ه یکەڵخ ینەاڵمۆک مووەه
 ێیدواتتتر یکتتانەنگرۆال و ک متتووەه کتتووەڵناکتتا، ب انەینۆرکەستت سکە چیهتت رهە کەن ەک ننیتتبەد مەودەئ ،ەوەنێتتڕبگ ەکەورەگ
 .کاەد مارۆت انۆیب نێڕیز یتەخ ەب ژووشێو م نەکدە ێل انییشۆستخەد
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 حیزبی دێموکرات و گرینگیدانی بە پرسی کۆمەاڵیەتی

 
 
 
 
 
 
 
 

 جەلیل گادانی

 
بتاکوور  یرکردنتیداگ یتەبیتتا ەب رانێتئ ۆب یهانیج یمەدووه ەڕیش یمانانەیهاوپ یزێه یهاتن رەسەب واوەت یکڵێسا شتاێه
کورستتان  ەل کێشتەب ەل رۆکتتاتید یزاشتاڕە یتیزامین یزێته یمتانەن ۆیه ەبوون ەسوور ک یشەتەڕئ نیەالەل رانێئ یژئاواڕۆو 
دا ١١٢١ ڵیستتا یژێتتالوەگ ی٢٧ ەل انیتتکورد ەیوەانیتتژ ەڵەیمۆکتت هابتتادەم یرشتتا ەکتتورد ل یرەشتتۆکێت یاوانیتتپ بتتوو،ەڕیپەن ێتتت
 .زراندەدام

 ەل کێنتتدێه ەب ەئامتتاژ زانتتمەد ستتتیوێپ ەب ،ەزراوەدام ەڵەمۆکتت وەئ یمتتاەبن رەستتەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح چونکتتو
 داەوەکتترد ەتتتاران ل یتەحکتتووم. ستتتاندەئ ەیرەزوو پ رۆز انیتتموکر ەینتتاوچ ەل ەڵەمۆکتت وەئ یشتتانۆکێت. مەبتتک یکتتانەکار

 وەل. ۆیختت کەڵتتخ یرشتتانەس ەوتبتتوەک یتەحکتتووم یکتتانەرکەئ یرۆز یشتتەب. چتتوو بتتوو ستتتەدەل ەرەڤەد مەل ۆیختت یتییەحتتاکم
 ەب دانەرەو پ یاستتیس یشتتانۆکێت یاێتتڕو. کوردستتتان بتتوو یتتتەاڵژهڕۆ ەیتتیوەتەن یزبتتیح مەکیەک  - ژ ەڵەمۆکتت شتتدایمەردەس
ل ەح انیتکەڵخ یکتانەگرفت ەیربۆز ،یکبتوونیدا ەل یدێتز هابتاد،ەم یشتار ەل یتەبیتا ەب نێشو رۆز ەل یتیەواەتەن یستەه
 .ەناوەڵێه ینرخەب ینگاوەه ەوەشیو ئاسا ینگەرهەف یدوو بوار ەل یتەبیتا ەب. کردەد
 
 ۆستتتەئەو انیشتتار یشتتیو ئاسا تیتتیەمنەئ یرکتتەبتتوون، ئ تەختتزم ەیئامتتاد ژڕۆو  وەشتت ەخشتتانەبۆک خ - ژ یکتتانە"ستتوورۆڵق"

  ۆب رستەلپەه یتەریشەع کێندێه نیەال ەل نگبووڕە ەبوون ک کێرشێه رەه ەیوەنگاربوونەرەب ەیکات ئاماد مووەگرتبوو، ه
 .رشارەس ەتێبکر ڕۆو ب ناڵتا
 
  یرکەئ کانەقامەو ش نۆاڵو ک ەکوچ ەل کەڕۆگ ەیوێش ەب شەوانەش. داندرابوون تەبیتا ەیشار بنک یکانەکەڕەگ ەیربۆز ەل

https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/kak-jalil-5-1-1.jpg
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 یهانتا ەدابتا ب یووڕ ێیترەوروبەد یهتاتێد ەل تەنتانەت کیزیدوور و ن ەل کێووداوڕ رەگەئ. داەد نجامەئ انیردراوێسپەئ ێپ
 .چوونەد ەوەکەڵخ
 
 ەارەیتتت یزێتته مەو ک ەگچتتک یمبۆدوو بتت ەب دابتتوو ێتتیت ەیزێتته ەمتتووەه وەئ ەک ەربازخانەستت کەو یتەحکتتووم یادیتتبن کێنتدێه
 نەختاو ێبت ەک یرەو ژانتدارم ۆلیس ایکردبوو،  انۆڵیو چ تبوونەاڵو ه یرەسەیق ەببوو ب ێل انیمشک ەکون تۆڤییەس ەیکەشڕە

 رانێتتو کانەدانتابوون تتتا ستاختومان ۆبتت یتەبیتتا یرەزێک پتار - ژ مەاڵکرابتتوون، ب ناڵتتا انیکێنتتدێه نتدەرچەه ،ەوەمتابوون
 ەکەربازخانەست رەه ەنمتوون ۆبت. نێکترەن رانێتو اتریتکرابوون ز ناڵتا اندایلبوونۆچ یکانەژڕۆ مەکیە ەل ەک ەیوەو ل نێکرەن

 .ەخانەرگەشمێپ یەدواتر کرا
 
 ەببتوون انیترۆز ەشتار ک یینگەرهەف یندامانەو ئ نێدابخر بوونەه ەیندنگانێخو وەئ داەن انیجالەم ەوەشینگەرهەف یبوار ەل
 .گرتەڵه انیشەورەگ ینگاوەه کووەڵب ون،ەدواک ندنێخو ەل کانییەقوتاب شتێانهەیک ن - ژ ەڵەیمۆک یندامەئ
 
و  نتدنێخو مەودەتتا ئ ەک یکتورد یزمتان یرکردنتێف ۆبت "یئازاد"و  "ژێالوەگ" یکانەناو ەب ەوانەش ەیدوو قوتابخان یدانان ەب

 .الوان کرد ەب انیباش یکێتەبوو خزم اساری یواوەت ەب یکورد ەب نینووس
 
 الەم ییتیەکاۆرەستت ەب ان،ڕبتتەق ڵەقتتوو یکتتەڕەگ ەل یگتتادان دەحتتمەئ یحتتاج یختتانوو ەل "ژێتتالوەگ" ەرستتانەدەم وەل کیە
 ەب انیتنەرمەه یکتەڕەگ ەل انیتمەک و دووه - ژ ەڵەیمۆکت یرانەنێزرەدام ەل کێکیە الەم ڵەخا ەناسراو ب ،یداوود الڵبدوەع

 ەل ەجتگ. چوونەد ەوەڕێب "ینیبەگولج یلەع" رەوەب یینگەرهەف یپرسراوێل ەب یولوودەم یدەممەمح ەیکوچ ەل "یئازاد" یناو
 ەب هتاەت دەحتمەئ ینوور ند،ەز میرەک ،یورد قێفۆت دەممەعوسمان دانێ، مح وانشادانڕە زان؛ەڕێب ێییجۆخ یستاۆمام ندەچ
 .ەوەگوتەد انیرسەد ەیەدوو قوتابخان وەل ەبۆن
 
پتاش  ەک نەبتک یکتورد یزمتان ینیو نووست نتدنێخو یرێتف کێشتنەچەالو ب کۆڵێتپ مداەک یکەیەماو ەل انییتوان ەزانەڕێب وەئ
 .کرد انیباش یتەو خزم ەوەگوتن یکورد یستاۆمام ەبوون وانەل کێندێه انەیکەورەد یواوبوونەت
 

 .ەوەکرد ندوویز ییکورد ینۆک یتیرەن ینێریرمیک م - ژ ەبوو ک یتدارەحکووم ینیمرەت یستەبەم ەب اتریز وابزانم
 نیمتەدەمەح یتیتیەرایم ەب انیترەزگڕ یکەڕەگ ەل انیتریوەو ئ انینەرمەه یکەڕەگ ەل یرەاسیس فاەمست ییتیەرایم ەب انیکیە
 .چووەد ەوەڕێزارا ب نەسەح ەیمەح ای
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 ۆبت انیتک -ژ یستوورۆڵق انیت ێڕو کتارگ رەوەب یالو کێتلۆپ رکتامەه. ستاز کرابتوو ۆب انییتەبیتا یرگەجو ب ەرانیدوو م وەئ
 .چووەد ەوەڕێب انیکردبا یکێحوکم رەبوو، ه ورەد ەل تییەمنەئ ینکردنیداب
 
و  ۆو شتن ەغتدەو ن هابتادەم ەل "شتتمانین یکتیدا"و  "نیدەالحەست تانڵستو" یشیدوو نما ۆیرشانەس ەنانێهەک ب - ژ ەڵەیمۆک
و  ەیتتیوەتەن یستتتەه یکردنەشتتەگ رەستت ەل یرۆز ییرەگیدران، کتتار شتتانین ژڕۆ نتتدەچ ەشتتاران وەکتتام ل رەه ەل ەک کتتان،ۆب
 .کرد کەڵخ یبوون ۆخەوابڕب
 

 داەمەردەست وەل ەڵەمۆکت یرگانۆو ئ تەاڵژهڕۆ ەل یکورد یکڤۆاڵب مەکیە کەو "شتمانین" یزێپەب یارۆڤگ ەیوەوکردناڵو ب چاد
 ەو ل زڕێتتوەت ەچتتوونەد ەژمتتار نتتدەچ یچتتاپکران ۆبتت ەبتتوو ک مەردەستت ییریوونتتاکبڕو  ینگتتەرهەف یکتتانەرچاوەب ەکتتار ەل کیە
 .ەوەکردەد انیواڵکوردستان و ب ەناوێانهەیو د کردەد انیچاپ ،ەبوو داەخانچاد و چاپ یکارەد انیستەد ەک کێستانۆد ەیگڕێ
 
 یتەحکتووم یکراویاریتد ی"رمانتدارەف" ەیقست ەب ایتنەتەن ەک بتووەک ه - ژ یکتانەکار ەب واڕب انەیندەوەئ کەڵخ دایاستەڕل
 شار  ەل شاندانیپۆخ ەدوو جار ب کیە کوووەڵب ندران،ەداد کانەتەریشەع کۆرەس ەل وکاتداەل ەک کردەدەن انیرانێئ
 .نان انیرەدەو
 
 شتتترێپ وەرەب رۆک ز - ژ یزعتتەو ،ەکختتراوڕێ مەئ ینتتدامەئ ەب یک و بتتوون - ژ ەڵەیمۆکتت وێتتن ۆبتت دەمتتمەمح یقتتاز یهتتاتن ەب

 ەل کێنتتدێه کەو رەه. کتتردێت انیتتووڕ کیتتزیدوور و ن ەلکوردستتتان  یکانییەتیەستتاەک مەو ه رەستت ەچتتوو یزنتتەو مەه. چتتوو
 .ەیەکخراوڕێ مەئ ینگیگر ەرەه ەیرۆم ەبوو ب دەممەمح یقاز کەیەماو یکردبوو دوا انیینیشبێپ یرەبەوەڕێب یندامانەئ
 
و  کیەال ەل جتانیرباەئاز یمتوکراتێد ەیرقیتف ەڵگەد ەستتانۆد یتیکیزیو ن تۆڤییەست یجتانیرباەئاز ۆبت رەفەدوو س کیە یدوا

 یرۆز ەرەه ەیربۆز ینگتەد ەب متان،ەو ز ررەلتومەه ییستتیوێپ یحتوکم ەک، ب - ژ یرانەبەوەڕێتب یرۆز یکتیەاڕرویکبەپاش ت
 ".کوردستان یموکراتێد یزبیح" ەبوو ب ەکخراوڕێ وەئ ،ەڵەمۆک یانەڕبڕێ
 
و  انەڕبڕێتتت ەل سەک انەیتتتد ۆیواژ ەب ١١٢٤ - ٨ - ١ ەل ەک ەییمتتتاد ٨ یکەیەرنتتتامەب یانتتتدنەیاگڕ ەب ەرنێدۆمتتت ەزبیتتتح وەئ
 وەئ یکانییەستتیوێپ یرچاوەب یشەب داەاندراوەیاگڕ وەل. اندەیاگڕ ۆیخ یبوون ەویەکرا واڵچاد و ب ەڵەمۆک یکانییەتیەساەک

 .گونجابوو ەگەڵمۆک یکات
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 یو دوا ستتەب هابتادەم یشتار ەل رەه ەینگرۆکت مەکیە زرا،ەدام ەڵەمۆکت یماەبن رەس ەل ەک ەزبیح وەکورتدا ئ یکەیەماو ەل
 ەمتاد ٢٢ ەدرابتوو ب اتریتز رۆز یینگیگر داەیەنگرۆک مەل رەه ،یرەس ەل رۆز یکێو باس و خواس ەکەرنامەب یباس رەب ەخستن

 .ەماد ٢٢و  بسەچوار ف ەبوو ل یتیبر ەک ەویەوکرااڵدا ب یتاوەه ی١١٢٤ یزەماوەرەس یمانگ ەدواتر ل ەک
 
 وەل. ردرانێتبژەڵه ینتدەناو ەیتیمۆکت ینتدامەئ سەک ٢١و  ەڕبڕێتو  زبیتح یدرەست کەو دەممەمح یقاز داەیەنگرۆک وەل رەه
 ەکتتراو ەادیتتپ تاڵو رۆز ەل ستتتاشێئ ەک وتوو،ەشتتکێو پ رنێدۆمتت یکەیەگەڵمۆکتت یکانییەستتتیداوێپ متتووەه داێیەنتتو ەرنتتامەب
 :ەوەگرتەد ییتیەەاڵمۆو ک یموکراتێد یبار اتریز ەک نەیکەد ەرنامەو بەل ڵخا ندەچ ەب ەئاماژ ەنموون ۆب. کرابوو ینیشبێپ
 
 .ەکوردستان یموکراتێد یزبیح: زبیح یناو -١
 ەوەتەن کیەختتاک و  کیە ەکوردستتتان ب ەک ەکتتراوەن رانێتتئ ەل کێشتتەب انیتت رانێتتئ ەب ەئامتتاژ ۆیەبتت  داەرێتتمتتن ل ەڕیبتتاو ەب
 .ێندرێناسەد
 
 ".دونەمەت ت،ڵەداەع ت،ەقیقەح": ەزراوەدام ەیەبناخ وەئ رەس ەل زبیح -٢
 .نێکرەئ ێجەبێج ،ەنگرۆک ەکران ل سندەپاش پ زبیح یکانەو قانوون ەزامنامین مووەه
 ەیوێشتتەو ب ێچتتەردەد یتیەخاێو شتت ینشتتەخامێو کو یتیڕەشتتەو ع یستتەکەتاک یتتیرەبڕێ ەل زبیتتجتتار ح مەکیە ۆبتت یەواتتتا مەب
 .ێچەد ەوەڕێب یگشت یارڕیو ب کیموکراتێد
 
 ەدانێگو ێب ێبەئ. ێبکر چاوڕە کەڵخ ینەاڵمۆک یکانەقازانج ،یموکراسێد ەینیبنچ رەس ەل ێبەکوردستان ئ ەل هاەروەه -٤
 .ێبەه انیکیە کەو یماف یللیم یاڕشو یسیجلەم ۆب رەنێنو یبژاردنەڵه ۆب ،یبەزهەو م یومەو ق یللیم ییاوازیج
 .یتیەاۆڤمر یشۆخ ۆب ێشۆکەد ێت ەیەنیبنچ وەئ رەس ەل ،یموکراسێد یدانێپەرەپ ەل ییەتیبر زبیح یئامانج -٧
 
 .تاڵو ەیوەکردن دانەئاو ەب کاەد سەد ەیەوەئ یللیم یتەحکووم ینگاوەه نیمەکیە -٨
 یکتتورد یزمتتان ەب ێبتتەد داراتتتدایئ ەل. کتتورد بتتن ڵو کشتتتوکا کتتانەریو دا یاستتیو س یرەشتتویک یئمتتورانەم متتووەه ێبتتەئ -٧

 .ێبنووسر
 نن،ێتهەئ یمتەرهەب ارانیتجوت ەیروبتوومەب وەئ داەئ ڵوەو ه ڕێبکت نێماشت ڵکشتتوکا یدانێپەشتەگ ۆبت ێشتۆکەدێت زبیح -١١
 .ێشرۆبرر یباشەب
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 کێتیەد ەل ۆهتاتوچ ڕێتی ەل ەیستپانۆک وەئ یشتتنێهەن ۆو بت هاتێد یشساغەل یو پاراستن یدانەئاو ۆب ێشۆکەدێت زبیح -١١
 .ەکید یکێیەد ۆب
و  ینگتتتەرهەو ف یو ئتتتابوور یاستتتیس یانیتتتژ ەل تیەمتتتایح یبتتتەزهەو م یومتتتەو ق یتتتتیەواەتەن یاوازیتتتج ێبتتتەب زبیتتتح -١٢
 .نیژەکوردستان د ەل ەک کاتەد شانێتکەحمەز مووەه ییشساغەل
 ینتدەو ناو ییتاەرەست یکتانەناخۆق ینتدنێکوردستتاندا خو یکتەڵخ وێتن یتیەزانست و شارستان یدانێپەرەپ یستەبەم ەب -١١
 .ێندرێخوەد رسەد یکورد یزمان ەب کانداەقوتابخان مووەه ەو ل یجباریئ ەتێکرەئ
و  مەلەست یدژ یتونتدەب ت،ەحڕەو  رزانەه یگتاڕی ەکوردستان ب یکەڵخ یکانییەستیوێپ یکردن نیداب ۆب یللیم یتەحکووم -١٧

 .ێستەوەادڕ کرانەو موحت یشۆگرانرر
 .ێبەه انیکیە کەو یماف اوانیپ کوەژنان و دایتیەەاڵمۆو ک یو ئابوور یاسیس یکاروبار مووەه ەل ێبەئ -٢١
 نیدابتت یواوەتەب یو ئاشتتوور ینتتەرمەئ ،یجتتانیرباەئاز کتتووەو ن،یتتژەکوردستتتاندا ئ ەل ەک کتتانەوەتەن ەمەک یمتتاف ێبتتەئ -٢٢
 .ێبکر
 
 ێبتەد": ەبتوو ل یتتیبر ەک ەراویتگەڵه شتووێپ ەیرنامەب ی٧ ەیماد ەک ەیەوەئ ەرنامەب وەئ ینگیگر ییمن نوقستان ەڕیباو ەب
 نیدوو ال دابت رەه یژڕۆدوا ەک ێبکتر ندەستەپ کێتوتنەککڕێ کتداڵم نەو ختاو ێتیالد وانێن ییگشت یکێقانوون یساسەئ رەس ەل

 .ێبکر
 
 یرەدەژێتدر رەه کەن دایاستتەڕل. ستتەه نەختاو یکێکتورد متووەه یدێتئوم ێیج ەکوردستان بوو ب یموکراتێد یزبیح ەرۆج مەب
 وتووەشتکێو پ رنێدۆمت یایتدن ەڵگەل ەک ەئتاراو نتاێه ێینتو ەیلەستەم کێتلەگ کتووەڵبتوو، ب "ک - ژ" یکانەباشت ەکتار مووەه
 .کراەدەن ێل انیشیباس رەوروبەد ییمارۆو ک یتیەپاشا یکانەمەستیس ەل کووەڵتاران ب یتەحکووم ەل ەن گومانێو ب گونجاەد
 
 سەک زارەه نتدەچ رمەگ یشتەباو ەب داەمەردەست وەئ ییرانتاوەیق یایدون ەل یتوان ەکوردستان بوو ک یموکراتێد یزبیح ەوەئ
 یتەحکتووم یشتەتەڕئ ەینتدانڕد یرشتێه یدوا ەک ێرگترەبتارزان و یشتۆڕش ۆینستک یدوا ەیوەڕیپ یرانەنگاوەو ج ڵەماەبن ەل

 یکانەشتار و گونتد ەل کتانۆتتا ب ەوۆشتن ەل رەه. تەاڵژهڕۆ ەکترد انیووڕ ایتانیبر یکانەزێه ییوانیو پشت را ێع ییتیەپاشا
 انیتزگارڕبتوو  انەیته ەیەیشتپرز ەزعەو وەل زۆسڵد یکەڵخ یتەمیه ەو ب ەوییەاڵئاوڵد ەڕیپ وەبکا و ب انیریگێکوردستان ج

 .بکا انیشدارەب داکوردستان یمارۆک ەل ۆوخەاستڕ ێیو دواتر ێنێزرەانمەید مەردەس وەئ یمکاناتیئ ێیپەبکا و ب
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 یزرانتدنەدام وتتوو،ەکەڵه یتتەرفەگونجتاو و د یرجەلتومەه ەل رگترتنەو لتکەک موکراتێد یزبیح یشانۆکێت ەیلوتک گومانێب
و  فتتارڕە وەئ ەینۆبت ەب مەاڵب بتوو،ەه یکتورت رۆز یکتێنەمەت یدوژمنتان یالنتیپ ەب ەمتارۆک وەئ یرچتەگ. ەکوردستتان یمارۆک

کتتورد و  ییشتتاناز ێتتیج یتتیژووێم یکەیەمتتاد ەتۆداون بتت ینجتتامەئ دایتتبوون ەیکتتورت ەمتتاو وەئ ەل ەک ەیبتتاش و نتتاوازان ەکتتار
 .انیکوردستان

 
 ەیوێشتەکوردستان ب یاڵئا یکردنەڵه کەو ەییکخراوڕێو  یاسیس ینگیگر یکار کێندێه ەل ەجگ ێیمارۆک یاندنەیاگڕ ەل رەب
 ەوەشتیتیەەاڵمۆک ،ینگتەرهەف یبتوار ەل شتتمان،ین یرەزێپتار یزێته یکردنتەروردەپ ۆبت ەخانەرگەشتمێپ یکردنەئامتاد ،یسمڕە
 ەیوانەشت ەیستەدرەم یکردنت ەژانڕۆ ەکوردستان و ب ەیژنامڕۆو  ارۆڤگ ەیوەوکردناڵب ،ەچاپخان یدانان کەو ینگیگر ینگاوەه
 ەوەئ نگتتریگر ەوانەئ یمتووەه ەل. ەوەنرانەڵێه کانەقوتابخان مووەه ەل یکورد یزمان یندنێخو ەدان ب تیەسمڕەو  ژێالوەگ

کتورد  یدوژمنان ەیسیسەد ەب شترێپ ەک ێنێب کێپ ەتانەریشەو ع لێع مووەه وەئ وێنەل یتیەو برا ییواەئاشت یتوان ەبوو ک
 .ێنێزرەکوردستان دام یمارۆک یتوان ییەباەو ت یتیەو برا ڵیکدیە وەئ ینرخەبوون و ب باەنات رۆز ەوەکێپ
 
 ێتیپەب دایتمارۆک ەیمتانگ ەازدی یکورت ینەمەت ەل ەک مەکەد ێپ انەیئاماژ یکورت ەب ەوەرێژ ەل ەیانییتیەەاڵمۆک ەرکەئ وەئ
 بتاەن زبیتح یزۆسڵد یندامانەو ئ رانەبەوەڕێب ەیرادیو ئ تەممیه رەگەئ گومانێب. چوون ەوەڕێب زبیح ەیرنامەب یکانەندەب

 .شتنەیگەدەئاکام ن ەب داەمەک ەماو وەل یەباەن ەرنامەب وەئ یکردنەادیپ ەب ڵقوو ەڕیو باو
 
 ."موکراتێد یانیای یتیەکیە" انی "ژنان یزبیح" یزراندنەو دام دایتیەەاڵمۆک یکار ەژنان ل یشدارکردنەجار ب مەکیە ۆب -١
 .ێشار و د شانێتکەحمەز یماف یرچاوگرتنەب -٢
 .کوردستان  یموکراتێد یالوان یکخراوڕێ یدانێپ تیسمڕە -١
 ۆبتت زێتتورەو ت تۆڤییەستت یجتتانیرباەئاز یختتتەتێپ ۆیبتتاک ۆبتت کانەوارەنتتدێخو ەالو ەل سەک ستتتەتتتا ش نجتتاەپ یکرانتتەڕێب -٤

 .ندنێخو
 یکتورد یزمتان ەب یداریتئ یکاروبتار ینیو نووس ندنگاکانێخو مووەه ەل یکورد یزمان ەب رسەد یندنێخو ەدان ب تیەسمڕە -٧
 .مارۆک یتەاڵسەد رێژ یکانەناوچ مووەه ەل
 .انۆیخ یزمان ەب ندنێو خو بەکتەم یدانان ،ینییو ئا یزەگڕە یکانییەتیەماەک یماف ەب ەکردو ەب یخدانیەبا -٦
 .مارۆک یچوێت رەس ەل انیقوتاب مووەه یرگەجلوب یکردن رمۆف کیەو  نگڕە کیە -٥
 .ندنێخو ینەمەت ەشتنەیگەد ەیانڕکچ و کو وەئ مووەه ۆب ندنێخو یکردن یجباریئ -٨
 .ناڵسا ەورەگ یندنێخو ۆب ەوانەش یکالس یدانان -٧
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 .انیوکردنێخەو ب رانەکڵسوا ەیوەکردنۆو ک ەرخانیقەف یدانان -١١
 .کانەووداوڕ ەل کەڵخ یئاگادارکردن ۆب F.M یۆیراد یدانان -١١
 متووەه ەبتوو ک ەوەئ کردبتووەین کێتتڵەوەد چیه استەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەل مەد وەو تا ئ یکرد مارۆک ەیکاران وەل کێکیە -١٢
 انڵیو ستوا ەوەناڵختوەبتازار د ەل ای نانۆاڵو ک ەکوچ ەل یدارەو ن یکارێو ب یمکاناتیئ ێب رەب ەل ەک ەیالوانەالو و تاز وەئ
و  ڕکتتو کەروەو ه نەبتتک انیرەیستت انۆیتتخ یکانڵەمنتتدا کەو ەکتردن ک یشتتەداب کانتتداەندەمڵەوەد ڵەمتتا رەستت ەب ،ەکتتردوەد ۆکت

 .شتنەیگێدا و پ ندنێخو ەب انەیژێدر ێیدواتر ەوانەل کێندێه. ەندنگێخو ەرنێن انیو ب نەک انیوێخ ەب انۆیخ یکچان
 
 ەل ستتیوێپ ەیرێگتوەب مەاڵب ،ێرەب ەوەڕێتب متانڕڵەپا یبژاردنتەڵه یتتوانەیکتورت بتوو ن ەنتدەوەئ متارۆک ینتەمەت نتدەرچەه
 یگتتاڕێ ەو ل دراەد ارڕیتتب ەکیتتد ەیلەستتەم رۆو ز یشتتۆگرانرر ەل یریشتتگێپ لەلتتوپەک ینرختت ۆبتت ەوییەکتتورد یتتتڵەوەد نیەال
ئاگتادار  ەارانڕیتب وەل کەڵتخ وازەبتانگ ەیوێشتەب ایتشتار  یکانەقامەو ش دانەیم ەل زراوەدام یکانۆندگڵیو ب یۆادڕو  ەژنامڕۆ
 .چووەد ەوەڕێب یاستڕرەس ەدرابا ب یکێارڕیب رەه. کرانەد
 ەئامتاد ۆبت یشەستەرەکرا و ک یاریسازکردن د ماەنیس ینێشو ەنموون ۆب را،یگەڵباش ه ینگاوەه داەوەکردن  دانەئاو یبوار ەل

 ڵستا دەدووست ەل اتریز تریلومیک ێس ییژاێدر ەب راڵساب یشار ەڕۆیئاو ،ەنموون ۆب انی. وتەکەسازکردن ن یایفر مەاڵکرا، ب
 ەبتوو، ب رەزارکێتب یویتنەگۆو ب شتتەڕۆیشتاردا د یاستتەڕوێن ەشتار تتا بتاکوور ب یشتووربا ەل ەوۆمتاب ڵەییئاوا رەسەوا ب رەه
و  یشتۆداپ انیتمووەو تا  ه ەپشتەڕسوور و خ یخشت ەمانگدا ب ندەچ ەیماو ەل مەاڵب. ەڕیپەدێت شدایشار یبازر یاستەڕوێن

 .شاردا ەب انینێپاک و خاو ەل ەتاز یکێنەمیکرد و د زگارڕ ەلکاوەز وەل انیشار
 
 ایتنەت دیرشتۆروخێش ەیشتخانۆخەبتوو، ن ێلت "تتانەنێو" ینتاوەب یکێدوکتور اینەشار ت ەیوەئ یاەڕرەس ەوییەشکیپز یبوار ەل
 ێیرانیتئ یشتەتەڕئ یکێو دوکتتور شتنەیگەادڕ کەڵخ یردەد ەب بوو،ەن اتریز ێڵەیوەرەق ١٧تا  ١١ ەشار بوو ک ەیشخانۆخەن
 ەل ڵستا نینتدەچ ێیبکتا و دواتتر یپزشتک یکتار دراێتپ یزنتیئ رابتوویگ لیتدەب قزداەست یکانەڕەش ەل ەک "یریسەموب"ناو  ەب
 .بووەه ەوەتەباب مەئ رەسەل یباش رۆز یرەگیو کار ەویەما هابادەم
 
جتتار  رۆز زبیتتح ینتتدامانەو ئ یکتتات یرانتتەبڕێ ،ەوەکتتردێپ ستتتەد یشتتانۆکێو ت ێپتت رەستت ەوەهتتات زبیتتح ەک ێیمتتارۆک یدوا
 ۆبت هابتادەم ەل زبیتح یدایکاند ەل ەک ەوۆکردب ۆیخ یگاێوا ج کداەڵخ وێن ەل زبیح. کردەد انیکەڵخ ییو هاوکار ینێنوڕێ
 نیەال ەل یتییەحەاڵستتت مەاڵب. ەنتتتاوێه یمتتتەکیە ینگتتتەد "یریتتتزەستتتاد  و یختتتانستتتارم " وانڕە، شتتتاد ١٦ ەیورەد یمتتتانەرلەپ

 .یانناسەید ەو ن انیبووید ەن کەڵخ ەک مانەلڕپا ەنارد یگاێج ەل انیکێسەو ک ەویەکرا دڕ ەوەتەحکووم
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 کانداەمکارەستت ەگەبەرەد رەرامتبەب ەل ١١ ڵیستا ەک کتانۆب یتەبیتاەو ب هابادەم یکانەناوچ ەل کێشەب یارانیجوت هاەروەه
 ەل ەوانەل رۆکتردن ز انیرکوتەست میژڕێت یژانتدارم و ستوپا یزیته ەک ێیدواتتر. بتوو انیتهاوکار زبیح ن،ەڕیاپڕو  ستانەاوڕ
 ۆیختت یرکتتەئ ەب متتوکراتێد یزبتتیح مەاڵب. کتترا ناڵتتتا انیشتتڵیما انیکینتتدێو ه رکتترانەد انیکانەگونتتد ەل ەوەکتتانەکیمال نیەال
 ینێشتو ۆیخت یرجتەخ ەقتاو دا و ب ەل ەوەتتاران یکتانەژنامڕۆ یگاڕێ ەکرابوو ل انێیل ەیدرەغ وەچوو، ئ ەوەانینگەد ەب یزان
 .بن انۆیخ یتەالحەو کار و ف سبەک ەب دانەژێدر یکیرەکردن تا خ نیداب ۆب یبوونێجەشتین
 
 یکتانڵەما ەل رۆز یکێشتەسامناک هتات و ب یکێوێاڵس ەوەهابادەم یباشوور یال ەل ١١١٢ یهارەب ەو ل هابادەم یشار ەل رەه

و  زبیتح ینتدامانەئ یتتەممیه ەب مەاڵب. شتتەیگ ێپت انیترۆز یانیتئتاو و ز ەببتوون ل ڕپ "انینەرمەه"و  "ڕێخ" یکەرەدوو گ
 یبتتاکوور ەل وێاڵستت ەک ١١٤٥ یهتتارەب ەل. کتترد ڵتتتاەب انیتتکانڵەما یئتتاو ییتاەرەستت ەیستتەرەک ەب رەه متتوکراتێد یالوانتت
  زبیح یکانەو الو ندامەئ رەه ەوەکردەداگرت، ب ۆیخ ەیگڕێ رەس یکانڵەما ەل کێشەو ب ستاەه هابادەم یشار یتەاڵژهڕۆ
 .بوون رەکێچاول تەحکووم یستانەدەبوون و کارب دایکاریهار یدانەیم ەل
 
 مەاڵب بتتوو،ەه انیتتواوەت یتەاڵستتەد یتتتڵەوەد یزگاکتتانەدامود تڵەواەڕب نتتدەرچەه ێیتت ٤٦ - ٤٥ ەیمتتانگ ەژدەه یشتتڕشو ەل
و  رستانەرپەب یال ەبتردەد انۆیتخ یکتانڵەماەو بن یتیەەاڵمۆکت ەگترفت کتردنەد یهتاتوچوو ەرگەشتمێپ ەیناوچتان وەئ یکەڵخ
 .نەبد شانین انیکانەموشکل یللەح ەگڕێو  ەوەزنۆبد ۆب انیرەسەتا چار مەردەس وەئ یکانەرگەشمێپ
 
 ینگرانتیەو ال نتدامەو ئ یدەن انۆیتخ ەل انییشتۆخ چکاتیه ەوەمارۆک یدوا ەل یندامانەو ئ موکراتێد یزبیح ەیوەئ یاەڕرەس
  ەل ڵسا انەید ەب ایکراون  تدامێئ وانەل کێندێه راون،یگ ەڵمۆک ەجار ب ندەبوو، چ یرەدەربەو د ندانیز انیشەب
 .ستاونەوەن باتەخ ەلو  ەداوەن انۆڵیک مەاڵب ،ەوەمان کانداەخانیندەب
 
 یووستری زیتزەع ڕێهتاو یوتتەف ەیژڕۆ ێست ەل انیشتاندانیپۆخ مەکیە ١١٧٥ ڵیسا یردانەزۆج ەبوون ک زبیح یندامانەئ رەه
 متتتووەه ەشتتتاندانیپۆخ وەزوو ئ رۆز مەاڵب. رانیتتتگ یستتتەک ٤١ یکێتەمتتتاعەج وداەئ یدواەخستتتت و ب ەڕێو هابتتتادەم یشتتتار ەل

 .کرد رانێئ ەیکید یالنەگ ینگەد ەب وەاڵکێت میژڕێ یدژ ەب انۆیخ ینگەو د ەوەگرت یکوردستان یکانەشار
 
 ێشتار و د ەل رانێئ یالنەگ یشۆڕش یمەردەس ەل یکەڵخ یاڕشو یرەنێهیدەب مەکیە موکراتێد یزبیح یندامانەئ مڵێب توانمەد

 .بوون
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 یدانیتتەارمی ۆبت کتانۆو ب هابتادەم کەو یشتار کێندێه ەکوردستان بوو ل یموکراتێد یزبیح ەوەئ ێیشۆڕش یوتنەرکەس پاش
 ەیتیمۆبتتوون کتت ەئتتاوار قزەو ستت ەدەغەن یکانەشتتار ەل یستتالمیئ یمتتارۆک یشتتتنڕۆرێپ ەڕشتت یئاکتتام ەل ەک ەرانەنتتابەپ وەئ
 ێبت ێیو کتورت مەک ەب کەڵتخ ییتەارمیت ەیوەکردنۆکت ۆبکا و ب یارید ۆب انیگاڕێو  ەگێج ێتا بتوان نابووێه کێپ یمدادیه
 .شتنەیاگڕ انێیکردن و پ داەیپ ۆب انیانیژ یمکاناتیئ
 
 نتدەرچەه. دانتا یکتورد یزمتان یرکردنتێف ۆب انیکالس ەخشانەبۆخ ییهاوکار ەب موکراتێد یزبیح شداەختەس ەرجەلومەه وەل
 نەستەح ستتاۆمام من،ێهت ستتاۆمام ییهاوکتار ەب مەاڵبتوو، ب داۆڕێتگ ەکتورد ل ەب یستالمیئ یمتارۆک یشتنڕۆرێپ ەڕش یرانەگین
 ەکتاک دەحتمەو ئ یستنجان نەستەح کەو یهابتادەم یانییتنگەرهەف ەل سەک نتدەو چ ەنزادەستەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام ،یجڵزەق
 .نەبک ەئاماد ییتاەرەس یمەکیە یلۆپ یرسەد یبێدرا کت ڵوەه یمەم

و  رانشتاریپ ،ۆشن یکانەناوچ یکانەگەبەرەد ەل کێندێبازرگان ه یهدێم ییتیەکاۆرەس ەب یکات یتەحکووم یزراندنەدام یدوا
و  وتبتووەک ستتەدەو انیتکییەوەز ەشتادا پتارچ یمتانەز یشتکردنەداب ەل ەک نەبک ەارانیجوت وەب ەببەبوون د کیرەسندووس خ

و  تەحکتووم ەب انۆیتخ ییداواکار ەیوەئ ۆب هابادەم ەبانگ کرد ەیارانیو جوتەئ یرەنێنو موکراتێد یزبیح. ەوەنێبست انێیل
 ەک ەرانێتد وەئ یرەنووست زب،یتح یرمتانەف ەب. تتاران ۆکتردن بت انەڕێیتو ب ێبکتر ێلت انیدرەغ ێڵێهەو ن ننەیەبگ ینەیخوم
 ەتتاز ەتتاران بتووم ک یشتتووویدان یکتانەکورد ەڵیمۆکت یرپرستەب مەتاران و ه ەل زبیح یکخراوڕێ یرپرسەب مەکاتدا ه وەل
 ەک ینەیختتوم یال ۆقتتوم بتت ۆبتتردمن بتت مەو ه تەحکتتووم یکۆرەستت یال ۆبتترد بتت شتتداێپ ەل مەرانەنێنتتو وەئ نتتابوو،ێه کمتتانێپ
 .ەوەنەک وتەز انیکانییەوەز نێڵهەبگرن و ن کانەگەبەرەد ییژڕیستدەد ەل ێێپ دانێپ  انیولەق
 
 گتتان،ەخوبر یستتیجلەم یبژاردنتتەڵه ەل ەک ەیوەئ ۆیهتت ەبتتوون زبیتتح یدروستتت یتەاستتیو س ەانیتتتیەەاڵمۆک ەتەختتزم وەئ رەه

 ەل ێیدواتتتتر. ێوەرکەستتت ێورمتتت ەل ستتتتیوێپ ینگتتتەد ەب زبیتتتح یدایتتتو کاند رێقاستتتملوو، ستتتکرت حمانڕەبتتتدولەدوکتتتتور ع
 یکانەشتار ەیربۆز ەل چتوو،ەوەڕێب ١١٧٨ ڵیستا ەیمەشتڕە ەل ەک شدایسالمیئ یمارۆک ەپارلمان ل یمەکیە ەیورەد یبژاردنەڵه

 .سیجلەم ەشتنەیگەن ەارید ەک ردران؛ێبژەڵه کانەشار ەیربۆز ەبوون و ل وتووەرکەس زبیح یداکانیکوردستان کاند
 
 ەو ب زبیتتو ح ەرگەشتمێپ ینتاەپشتت و پ ەتێتکوردستتان بب یهتاتێد داەمتتانگ ێست یپاوەکوردستتاندا ست رەست ەب ەڕیشت ەل ایت

 نتتتدەرچەه. )بکتتتا ژێوتتتتوو یداوا ۆدر ەبکتتتا و ب ینەیختتتوم ەب ەکشتتتەپاش یتتتتوان ەرگەشتتتمێپ یداکاریتتتو ف کەڵتتتخ ییهاوکتتتار
 ۆبتت(. نەک ارترەیتت انیشتۆبکتا و خ ییبکتا هاوکتار یازڕ شەتەڕتتا ئ اەڕگەدا د ختتەو یدوا ەو ب رەست ەبتردەن انیتکانەولەق

 داەییتماد ٢٦ یکییەداخواز ەل. هابادەم ەنارد ژێوتوو ۆب یتەاڵسەد ێب یکێتیەئەه ینەیو خوم رایاگڕ ەڕمانگ ش ندەچ ەیماو
 .کردەن ڵیقبوو مەاڵب ،ینەیو خوم( درەس ینەب) مارۆک روکەس ۆب ردراێن ەژانێوتوو مەئ یئاکام
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 ەیەیمتاد ٢٦ وەئ ۆیکت ،ێنێلمەبست داەژانێوتتوو مەل ۆیخ ییپاک تییەن ەک ەیستەبەم وەدواتر ب موکراتێد یزبیح ندەرچەه
 ۆیەبت. یزانتەد تەتمینت ەب ەڕیشت ینەیختوم ەچتونک بتوو،ەن یئاکتام ێیستانید مەاڵب. نتاردن ۆیگونجاند و بت داەماد شەش ەل

 ەڕیئاشکرا شت ەکورد ب ەڵگەد کردنەڕپاسداران و ش یسپا ییهاوکار ۆب شەتەڕئ یکردنیازڕو  ێنو یمکاناتیئ ەب ید یکێجار
 .کوردستان رەس ەکرد یرشێه ەالو ندەچ ەل ەویەزێه مووەه ەو ب ەوەشتۆکورد فر ەب
 
 یناگتاەپ ەببتوو ب کتووەڵکوردستتان بتوو، ب یکردنەزیمتوکراتێد یکتیرەخ ۆیخت رەه کەکوردستتان ن ەبتوو ک دا کێکات ەل ەوەئ
 .شتبووێه ێجەب انیتاڵو یکانەنێشو یتاران و باق ینەیخوم ستەد ەل ەیزانێه وەئ مووەه
 یکێرجەلتومەه ەبتوو ل ختەست کجتاریە ێشتار و د ەل انیژ. کوردستان رەس یەخرا ەانیالەمەه ۆیمارەگ داەرشێه وەئ یدوا ەب
 ەل کتا،ەن ەڕشتاردا شت ەدابتوو ل یارڕیتب کانەشتار یرانتێکوشتتار و و ەل یریشتگێپ ۆبت ستیوەدەین یاسیس یرەفتەد ەک هاداەو

 یتیەورکتاەگ ۆیجەویشت یگونتد ەو دواتتر ل یتیەاڕنگتوەم ەل خانێش ۆڵید یوتانەشکەئ ەل شداێپ ەل ،ەوەوتبوونەشار دوور ک
 .ببوون ێجەشتین شتەردەس
 
 ارینتتدازەئ وانشتادان؛ڕە یرۆز یتتەحمەزەو ب ەئتاراو ەهتات” کوردستتان ینگتەد یتۆادڕ“ یدانتان ەیکۆریتب خانێشت ۆڵتید ەل رەه
دوکتتور  دیهەشت یامەیتپ ەکترا و ب ەئامتاد ١١٧٧ - ١ - ٢٥ یژڕۆ ەل هقتانەد ڵیستووڕە دەیو ست یگادان لیلەکاک خ ،یاتەیخ

 ەیو ور زبیتتتح یکاروبتتتار رەستتت ەل یرۆز کجتتتاریە یکییەرەگیکتتتار ەککتتترد  یکتتتانەرنامەب ەیوەوکتتتردناڵب ەب یستتتتەقاستتملوو د
 ەیوەوکتردناڵب ەل گتاڕێ رەست یستپۆو ک نتدەک دانەست یاەڕرەست ڵەچتل ستا ەیمتاو ەوەئ. بووەکوردستان ه یکەڵو خ ەرگەشمێپ
 .ەوامەردەب یکانەرنامەب
 
و  هتاتنەد ێشتار و د ەل سەرکۆز. کتردەد زبیتح ەل انیتووڕ انۆیتخ یکانەو گرفت ەگازند ۆب کەڵخ رجارۆز داەرجەلومەوهەل
و  کەڵتخ یتنتید رەب ەهتات ل ێلت یوا. ننیتدوکتتور قاستملوو بب کتردەد انیتزەبتوو، ح زبیتح یرێسکرت ەل انیووڕ انیشەربۆز
 .بوو تەحمەزەب ۆب ۆیخ ەیرکەئ یبردن ەوەڕێب انەیوەمداناڵو
 
 وەو ئ نیبت کەڵتخ یداواکتار یرەمتدەاڵو نیبتوان ەک ەوەنیزۆبد کەیەگاچارڕێ ەکراو ەوەل ریب یاسیس یرەفتەد ەیوەبوونۆک ەل
 یاستیس یرەفتتەد ،ەانێتڕد مەئ یرەنووست یاریشتنێپ رەست ەل نجێتپ ەینگرۆکت یدوا. نیگترەڵدوکتتور ه یشان رەس ەل ەتەحمەز
 .ێنێب کێپ ەانییتیەەاڵمۆک ەرکەئ وەئ یکردنێجەبێج ۆب کێنیۆسیمۆک زبیدا ح یارڕیب
 
  ەڵگەبا، د ڵید ەکردبا و ب کێکار ۆب یاریشنێپ سەک رەبوو ه ەوەئ ێیوەئ بوو،ەه یکێتەدوکتو قاسملوو عاد دیهەش
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 ."ەبگر ۆستەئەو ەیکییەتەاریرپرسەب شتۆخۆو ب ەباش رۆز": رمووەرەید ەکەاریشنێپ یسندکردنەپ
 
بتتووم،  زبیتتح ییگشتتت یکخستتتنڕێ یرپرستتەب نجێتتپ ەینگرۆکتت یدوا تتتاەه اڕ ەمتتانگ ێستت ەڕیشتت ەل ەمتتن ک ەوەوکتتاتەل رەه
  ۆو تتتا  و لتت رمانگتتاەو د ەشتتخانۆخەن کەو یرگتتانۆئ کێنتتدێه شتتداێپەل نتتدەرچەه. نمێتتب کێتتپ ەنیۆستتیمۆک وەئ ردرامێاستتپڕ
 وەئ یرەنووست. کتراەد کتانەکار یخستەش ەیقیلەست ەب اتریتو ز کرابتوونەن ستتمیس ەب مەاڵب بتوون،ەه ەخانینتدەو ب ەسەدرەم
  ستیوێپ ینیوانێڕپاش ت ەکرد ک ەئاماد ەینیۆسیمۆک وەئ یبردنەوەڕێب ییتیەناۆچل ڵەیەاڵگ مداەک یکەیەماو ەل ەانێڕد
 .کرا سندەپ
 

 :ەبوون ل یتیبر ەهاتبوو ک کێپ شەب وتەح ەل ەننامییو ئا ڵەەاڵگ ێیپەب ەنیۆسیمۆک وەئ
 
  رکردنێو ف ەروردەپ ۆڕیک -١
  ییزاەق -٢
  دانیهەش -١
  یرمانەد -٤
 شووراکان  یشەب -٧
 و زار  یوەز -٦
 .وبانەگڕێ -٥
 
و  یو زانستتت رۆپستتپ ییتیەستتاەک ییشتتدارەب ەب نیتترەب یناریستتم ەشتتانەب وەل رکتتامەه ۆدوو مانتتگ دا بتت - کیە ەیمتتاو ەل
و  یتەحکتتووم یشتتووێپ یاستتاکانی یچتتاوگرتن رەبەل ەب هتتاەروەو ه رایتتگەد رچتتاوەب ەل انیتتاڕو  ریتتو ب کهتتاتنێپ زمتتووونەئەب
 ەب کراوەئامتاد کڵەیەەاڵگ ەیکەزگتارکراوڕ ەشتەب یتەبیتا ەب ستانکورد یوکاتەئ یرجەلومەو ه یوارەکورد یکانەباش ەتیرەن

 .کرا ەادیپ ەوەکرد ەب ەوییەاسیس یرەفتەد نیەال ەل یسندکردنەپ یدوا
 
و  میژڕێت ەیو دوژمنکتاران ەرپرستانەناب یستێوەڵه کیەال ەل مەاڵب بوون،ەن زبیح یکار چکامیه ەوانەئ اڕ تەڕەبن ەل ەارید
 ەکتراو شەبێتب ەکەڵتخ وەئ ەییو ئامتاد یداکاریتف ەوەکیتد یکیەال ەل ،یکانەانیالەمەه ۆمارەو گ شتنۆررێپ ەڕش یتەبیتا ەب
 وەتتا ئ ەرگەشتمێپ یزێته ەب کیەال ەل بتووەد ختا،ەن ێپاشتگو انیکانەزب گرفتیح ەک خواستەد ەیوەئ ،یکانەماف مووەه ەل
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 ەنیۆستیمۆک وەئ یزرانتدنەدام ەب ەوەشیتیەەاڵمۆک یبوار ەو ل ێزێبپار شتمانیو ن ەوەتێدوژمن ب ینگارەرەب ێتوانەد یەیگاێج
 .ێبچ ەوەانیهانا ەب
 
 یینتتدەزامڕە ەیگێجتت رۆز ەک کرانەادیتتو پ ابتتوونڕژڕێدا ەناڵعتتاد ەنتتدەوەئ ەشتتەب وتەح وەل رکتتامەه یکانەستتندکراوەپ ڵەەاڵگ
 .ێریگەردەو ێل انیکەڵک ماورەج یندەژوەڕب ۆو ب ەوەتەماو ۆیخ کەو ستاشێئ نێشو رۆز ەل ەکراو ەیوەبوون و ئ کەڵخ
 
 ەک کترانەد یاریتد تەبیتتا یشتەو ب سەک کانەشارستتان ەتیمۆکت ەیربۆز ەل ەک ەوەنمێتب یزەڕێتب یرانەنێختو ریتبەو ەستتیوێپ
 .رنەب ەوەڕێب انیکانەرکەئ نیۆسیمۆک ەل کێشەب کەو
 
 ەل ەشتەب وەئ یکراویاریتد ەیبتودج یدانت ەل ەیوەنیدزۆو خت یستالمیئ یمتارۆک ەینیەالەمەه ۆیمارەگ ەیوانەچێپەب ەیوەئ ۆب

بتاس  ەیشتانەب وەکام ل رەه ۆبچن، ب ەوەڕێباشتر ب یرچەه کانەکار ستیوێپ یمکاناتیئ یکردن نیئازادکراو و داب یکوردستان
 ەالو تەبیتتا ەب متانیئ ەب یرانەشتۆکێو ت نتدراەداد زانێتل یکادر یکردنەئاماد ۆب ەوەانۆڕپسپ نیەال ەل تەبیتا ەیورەکران د

  مووەه ەل یتیەکوردا یوەپت یمانیو ئ ییهاتووێو ل نێخاو یستەه ەکوردستان ب یکانەرەروەو کورد پ نێخو رسەو د پاکڵد
 .بردەوەڕێب انۆیخ یردراوێسپ ێپ یرکەئ ەورەد ەیوتووانەرکەس یواوکردنەپاش ت کانداەبوار
 
و  زرانەدام کیتموکراتێد یکەیەوێشتەب یکتەڵخ یاکانڕئتازاد شتو یکوردستتان یرۆز ەرەه یشەب ەل داڵکسایە ەیماو ەل ەنێو ۆب

 .اندەڕپەادڕ انیکانەکار
 زارەه ١٢ - ١١ ەیکیزیتتن یشتتتنەیاگێڕپ ۆبتت کانەرستتەد یو بتتاق یکتتورد یزمتتان ەیوەگتتوتن رسەد ۆبتت ستتتاۆمام ٥١١ ەل اتریتتز

 ەب ەبتانێکت وەئ داڵەچوار ستا ێس وەئ ەیماو ەل رەه ەرمیبەمن ل ەیندەوەئ. کران ەروردەپ کانەگوند ەل تەبیتا ەب یقوتاب
 :گرتنەردەو ێل انیکەڵک یو قوتاب ستاۆو چاپکراون، مام ەئاماد یکورد

 
  کیە یلۆپ ۆب یکورد یزمان یندنێخو -١
   کیە یرێژمەئ -٢
  زموونەئ یزانست -١
 دوو   یرێژمەئ  -٤
   ناڵسا ەورەگ ۆب باتەو خ انیژ -٧
  یکورد ەب ەویەفارس ەل ییتاەرەس ی٢ یلۆپ ۆب یفارس یعلووم یرانێرگەو -٦



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

37 
 

 .یزانست ەیکورت یچاد کردن -٥
 
و  A.M.i یکختراوڕێدوو  یکانەرستتارەو دوکتتور و پ کتانەکورد ەدوکتتور یستەد رێژ ەل یرمانەد یکادر انەید داەماو وەل رەه
 ەل شۆڕشتت یرمانگتتاەد ٢١ ەیکیزیتتو ن ەشتتخانۆخەن ێستت -دوو  یکاروبتتار ەب شتتتنەیاگێڕپ ۆبتت ستتنوور ێبتت یشتتکانیپز یکختتراوڕێ

 ەیگێجت کانەرگەشتمێکتادر و پ ڵەیمتاەو بن کانەنداریبر ەرگەشمێپ یاتیلەمەع ەل ەجگێب ەشەب وەئ - کانەئازاد کراو ەناوچ
 چکاتیه کانەناوچ یکەڵخ ییەوان مێپ. بوون کداەڵخ تەخزم ەل ەوییەزۆسڵد ەڕیپ وەب ەچوونک. بوون کەڵخ یدێو ئوم وایه

 یکانەنێو شتو ۆیەکت و ۆڵێبت ،ەزێکتار ،ێشتتەد رد،ەز یکتان ناس،ێستو ،ێقتالو م،ەرەیتب ەل زبیتح ەیشتخانۆخەن یکانەتەخزم
 .ەوەرنەب ریب ەل ەکید
 
 رێتژەل یتیەرپرستاەب نەختاو یتیزاەق یکتادر انەیتد ،یگشتت یسزادان یاسای یسندکردنەپ ەل ەجگ ییزاەق یشەب ۆب هاەروەه

 وەل میژڕێت ەڕیشت یلتید زارەه نتدەچ ەینتدەروەپ ەب شتتنەیاگێڕپ ەل ەجگێب. کرانەد ەروردەپ داۆڕپسپ یانڕێیهاو ییرێدەچاو
 خواردبوو و  انیمیژڕێ یویفر یرەبەخ ێو ب ییستراوەچاو ب ەب وتەکەردەد ەک ان؛یرۆز ەرەه یشەب یو ئازادکردن داەیەماو

 .کورد ەڕیش ەهاتبوون
 
 ەڵگەل رۆجتت چیهتت ەب ەبتتوو ک کەیەوێشتت ەب کانییەنتتدەب ەڵگەل ەخانینتتدەب یرپرستتانەب ەیرانێو جتتوانم ەانۆڤتتمر یینتتدەوێپ
 رەستتەل کانییەنتتدەب ەیوەکتتردن وونڕ ەل ەجتتگ داەخانینتتدەب ەل. ێنتتاکر ردەرئتتاوەب یستتالمیئ یمتتارۆو ک یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ

 ۆبتت انییتتزینگلیو ئ یو فارستت یکتتورد یکالستت ستتت،یوێپ یژگتتارۆامو ئ کتتانەژڕێنێخو ەو ئاخونتتد ییستتالمیئ یمتتارۆک یتییەمتتاه
 ەبتوونەو د زبیتح یزڕیت ەهاتنەئازاد بوون د یدوا ەیانییندەب وەئ ربوونۆز. کراەد زێهەب داێت انییهاوکار یحڕۆو  ندراەداد
 ەنتدەناو ەل انیتووڕ انۆیتخ یکتانەگرفت یرەستەچار ۆبت کەڵتخ. بتوون دیهەکتردو شت انیشیانبازیگ وانەل کێندێه. ەرگەشمێپ
. بتوو زراەدام ەنگیتو ژ کەڵتخ ەب تەختزم ۆبت یگشتت یسزادان یقانوون. کردەد کانەشارستان ەیتیمۆک ەل یرانەنێو نو ییزاەق
 وەئ متووەه رگترتنەو لیترتەبترا، ب ۆکتچ بت ینتدانێرخوەب رددان،ێتمەب ەچتووک ەب ەورەگ گترتن،ەڵژن ه وار،ێڕەدار و ل ینڕیب
 یکتێتەخزم شەشتەب وەئ. کرابتوو یاریتد ۆبت ۆیخت یستزا کێتتاوان رەکرابوو، ه ەغەدەق ییوارەکورد ەیو خراپان نۆک ەتیرەن

 .کرد یتەبیتا ەکورد ب یکراوێدرلەغ یو ژن یگشتەب ەگەڵمۆک ەب یباش
 
 ەزێتو ه هتاتەدڕۆ تیتعڕە ەئاغتا بتوو ل رەکردبتوو، ه داەیتپ یبتارەنال یکێزعەو شداۆڕش یتاەرەس ەل ەو زار ک یوەز ەیشێک
 ێکتتیە ەل انییتتوەز ستتانیگور ەو ب داەردەو ەیەلەستتەم وەل انیستتتەد ەرنتتامەب ێو بتت انۆیتتخ یرتتەیک ەدواتتتر ب ێیکتتانەوڕە دەچ
 .بووەساز د رەسەل ییزڵۆتر و ئا یکیە ەب انداەیو د ستاندەد
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 ێتیپەب ەتەبتاب وەئ ۆڕیپستپ یستانەو ک تیتعڕەو  ربتابەئ یچتوونۆب ەیوەکتدانێو ل اڵموتا یکوردستان دوا یموکراتێد یزبیح
 یکەیەوێتتچوارچ وێتتن یەو خستتت شتتتڕدا ەرکەئ وەئ ۆبتت یستتتیوێپ ەیرنتتامەکوردستتتان ب ییتەبیتتتا یتتتیەزعەو ینگاندنەستتەڵه

و  ەرەق وێتن ەب ەناڵعتاد یکەیەوێشتەب یستابین یدەح ەل اتریتز یو زار یوەز کەیەنتاوچ رەه یتتییەزعەو ێتیپەو ب یئوسوول
. کتترا شەداب شتتداۆڕش یتەاڵستتەد رێتتژ یکتتانەناوچ ەل یوەز کتتتارێه زارانەکورتتتدا ه یکەیەمتتاو ەل. کتترد شەب ارانتتدایجووت

 ێبت رەیست رۆز ەنتگڕە. نەبک ەکار وەئ ێیوانەئ ەیکەگوند ەل نێب زبیح یکانڕەبا کو کردەد یداوا ۆیخۆجار مالک ب کێندێه
 یقتتازانج ەب انیتتکێکیە ەک شتتتەیگ یتتیزاەو زار و ق یوەز ینیۆستتیمۆک ەب اڵدوو ستتکا دایتتوەز ەیکتتردن شەداب وەئ یواوەت ەل

 .درا رەسەل انیحوکم کەیەرەق ای اریجوت یسود ەب انیکێکیەو  کڵم نەخاو
 
 ەنتاوچ ەل کانیەگونتد ۆیهتاتووچ یهاسان کردن ۆب داەانیشاخاو ەناوچ وەل یخاک یگاڕێ ترێمۆلیک دانەس ەب وبانەگڕێ یشەب

  انیتاسەاڵق یپرد ەنموون ۆب ەوەچاک کران ایدروست کران  نگیگر یپرد ندەچ ەستەبەم وەئ ۆب رەه. داێل کانەئازاد کراو
 ەقاجتار و ن یمتانەز ەل ەن. بتوو رەپەچ ەیکەرەست مەاڵبتوو، ب نەمەت ڵیستا ١١١ ەل اتریتز ەپرد وەئ. شتەردەس ەیناوچ ەل
 یتتەممیه ەب متوکراتێد یزبتیح یوبتانەگڕێ یشتەب. کراەن یستکارەد دایسالمیئ یمارۆک یمانەز ەل ەو ن دایوەهلەپ یمانەز ەل
 .ۆنتەمۆچ ەکرد یرەپەچ کەڵخ
بتوون  مەتتا ک. کتراەد ەئامتاد انەیتانامیژ نتدرا،ەیەگەادڕکوردستتان  ینگتەد یتۆادڕ ەل انیتبوون دیهەش ڵیواەه ێیدانیهەش ۆب

 .ندراەداد انیشەنێو یشانگایجارجار پ. دراەد انیکانەنێو ەیوەکردنۆک ۆب ڵوەه. ەویەکراەد انیادی یۆادڕ ەل ڵسا ەب ڵسا
 
 ٧١ ەب یدەنەک یدانەیتم ەل وتتووەکەڵه یکێنێشتو ەتتاران ل ەل زبیتح یلقت نیەالەل ەمانگ ێس ەڕیش ەل رەب شانگایپ مەکیە
 سەک زارەه ٤١١تتتا  ١١١ ژداڕۆ ١١ ەیمتتاو ەدانترا و ل ٤٦ - ٤٥ یشتتۆڕش یدانیهەو شت متتارۆک یمتتانەز یدانیهەشت ەینێتتو ٦١تتا 
و  دانراێتتپ انەیتتنگێو نو ەوەزرانێو کرماشتتان گتتو کتتانۆب هابتتاد،ەم یکانەشتتار ۆبتت ەنتتانێو وەئ رەه یەو دوا ماشتتاەت ەهتتاتن

 .کراێل یرمەگ ییشوازێپ
 
 ەل. دراەد کانەدیهەشت ڵەیمتاەبن ەب یمتزڕە یکییەتەارمیت مکتانیئ ەیرێگتوەب نیبوو تەاڵژهڕۆ ەبوون و ل مەک کانەدیهەش تا

 .یەدراەد انییەیمزڕە ییەتەارمی وەئ هاتنەد ردانەس ۆب ەیناڵماەبن وەئ کەیەماو ۆب ێیباشوور یکوردستان
 
 داەڕەالپ ٤٦١ ەل( ێڕشتگۆڕش یتتیەراەبڕێ)کوردستتان  یمتوکراتێد یزبتیح نیەال ەل ١١٦٨ ڵیستا ەل ێیدانیهەش یبێکت مەکیە
 یکتتێزبیح چیهتت وکتتاتەتتتا ئ ەک ەویەوکتترااڵچتتاد و ب "لەو گ زبیتتح یمتترەن یدانیهەشتت" ینتتاو ەب دیهەشتت زارانەه ەینێتتو ەب

 .کردبووەن انیکانەدیهەش ۆب انیئاوا یکار یکوردستان
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  کانەستانەشار ەتیمۆک ەل نیۆسیمۆک یرانەنێنو یشەب نیەال ەل یتیەەاڵمۆک یکاروبار ینیۆسیمۆک ەیشەب وتەح وەئ مووەه
 ۆیو هتت ێبتت اریتتد انیتتکانەکار یشتتێپ ەچتتوون ەیادڕتتتا  نیۆستتیمۆک ینتتدەناو ەوەنتتاردەد انۆیتتخ ەیمانگتتان یشتتانۆکێت یتۆڕاپتتڕ
 .ەوەتێزرۆبد ۆب ەیچار ەگڕێو  ێبکر ییارید شەکید ەیکەشەب یبوونەن ێجەبێج
 
 ندراێپەست زبتدایح رەست ەب ەبتوو ک یتتدارڵەوەد ەیوەکترد یکێدانەیتم ەوەکوردستتان ئ ەیستاواک ەمتارۆک یدوا نڵێیب نیتوانەد

 یگتتاێچتتوون و ج ەوەڕێتتب ەیتتیژێو ر یباشتتەب کتتانەرکەئ ستتتیوێپ ەیپتتار یبتتوونەو ن مکانتتاتیئ یمتتەک یاەڕرەستت مەاڵبتتوو، ب
 .کوردستان بوون یدراوۆمارەگ یکەڵخ ییندەزامڕە
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

حیزبی دێموکرات ڕووسوورە لە مێژووی کورددا و بۆ ئەم ڕووسوورییەش : مەحموود عوسمان. د
 نرخی زۆری داوە

 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی: دیمانە

 
 یبتتاتەخ ەیەد شتتتەه ەب کیتتنز یژووێتم. ێگتترەد ۆیختت یزرانتەدام ڵەیستتا ٥٧ یژنتتێکوردستتان ج یمتتوکراتێد یزبتتیح ڵوستاەئ
 ەل شتتتاێکوردستتتان ه یتتتەاڵژهڕۆ یکتتەڵخ یکتتانەماف ینانێه ستتتەدەو ۆبتت ەزبیتتح مەئ ەک یەدا کڵێتتحا ەل متتوکراتێد یزبتتیح
 یژووێتتم یانیزاەشتتار ەیوانتتگڕ ەل متتوکراتێد یزبتتیح. ەتەاڵژهڕۆ ەیوەرەد ەل ەیکییەتیەرکرداەو ستت یەدا وامەردەب یکێبتتاتەخ

 ووستوورڕ یکتێزبیح ەب داۆیتخ ەیکەوەتەن یگاەبار مەردەب ەل ەک ەیەزبانیح وەل کێکیە ەوەکورد ەیخوازانیزگارڕ ەیوەبزووتن
 رۆدوکتتت ؟یتتیەچکتتورد  ەیوەبتتزووتن رەستت ەل متتوکراتێد ییرەگیو کتتار یەچتت یەندڵربەستت وەئ یکتتانەکارۆه. ەناستتراو ندڵربەو ستت

  یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا ٥٧ یادی ەو ل یتەبیتا یکێژێوتوو ەکورد ل یاسیس ییتیەساەعوسمان ک حموودەم
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 .ەوەداتەد ەکید یکێاریپرس ندەو چ ەارانیپرس وەئ یکوردستاندا جواب
 ەژێوتوو مەل تیشدارەب ۆسپاس ب رۆز تاەرەدوکتور س کاک

 
 سپاس رۆز
 

 مەئ یرانتەبڕێکوردستتان و   یمتوکراتێد یزبیح ەڵگەل تەنابەج ینیناس یتاەرەس ەک نەیبک ەوەئ یباس شداێپەل با :پرسیار
 ؟ەوەتەڕێگەد ەیک ۆب ەزبیح
 

 یتاەرەستەل رەمتن ه ن،ەیتکەد داێتت ییشتدارەکردن ب ەقس ەب شەمێئو  ەزۆریپ یکێادی گومانێب. نێب رێخەب یکەشێپ :وەاڵم
 ەل ن،یبتوو یقوتتاب وکتاتەئ ەمێئت ەک نجاکتانەپ ڵیستا ەوەتێتب رمیب ەیندەوەئ موکراتێد یزبیح ومن،یناس ەوەمیاسیس یکار
 یپتتارت ینتتێنه ەب ەوێتتوەهتتات ل ەک ،ەویتتدوکتتتور قاستتملووم د ەختتتەو وەئ غتتداەب ەل یشتتکیپز یژێلۆکتت ەل یشتتکیپز ۆیزانکتت

 ەوکتتاتەل شەوەئ ێێپتت. ەویناستت ومەمتتن ئ ەوەختتتەو وەپتترا ، ل ۆکردبتتوو چووبتتوو بتت انیتتتڕە را ێتتع یکوردستتتان یمتتوکراتێد
 انیترکا ەکیتد ینێشتو ەبتوون و ل غتداەب ەل ینتێنهەب انیکێنتدێه ەنکۆچت بتوو،ەه موکراتێد یزبیح رەسەل مانەکید ییاویناس
 یبتارزان فاەمستت الەو م لتوولەیئ یشتۆڕش یرەنێنتو کتووەو ەکتردو مەوەرەد ۆیهتاتوچ ەک ەوەکانەستەش ەل شەوەرەد ەل. کردەد
 انیتتوەاڵکێت ەوەنۆکتت ەل ەوەئ رەبەل ،یدەد موکراتمتتانێد یزبتتیح یانیتتبرا ،ەکیتتد ینێشتتو ەل یتەبیتتتا ەو ب سیپتتار ەل ەمیتتدا

 ەل نیئاگتادار بتوو مەاڵب ،ەوتتوەکەرنەد رۆز ەبتوو ینتێنه ێیوانتەئ یتیو ئ شەمێئت یتیئ کانەشتیئ متووەه ەچتونک مەاڵبووم، ب
 .کرد انەیئ انی ەانیکردوو ەک ەیوەو ل شانۆکێت ەو ل باتەخ
 

 یگشتتەکوردستان ب ەیوەبزووتن رەس ەکورد ل ینێڕمود یزبیح مەکیە کووەو موکراتێد یزبیح ییرەگیدوکتور کار کاک :پرسیار
 ؟ینیبەد نۆچ
 

و  ەزراوەدام ەک ەجتاوەنەچتل و پ ەل یانیت ،ەنترۆکت شەکیتد یکانەزبیح ەل ،ەنۆک یکێزبیح گومانێب موکراتێد یزبیح :وەاڵم
 ەک ێیکوردستتان یمتارۆک ،ەبتوو هابتادەم ەل یشتیزراندنەدام. ەیەه ەوەکێپت انیتبتڕە ،ەژکا  بوو ێڵیسا ندەچ شەوەئ ێێپ

 رۆز متوکراتێد یزبتیح. ەیەه ییرەگیکتار یمتووەه ەوانەئ ،ەووبت یکۆرەست دەمتمەمح یقتاز واەشتێپ کتووەو یکێخسەش ەناسراو
متن  ەیوەئ مەاڵب ەکردو یباتەخ ەوەنۆک ەل گومانێب. ەکید یکانەزبیح ەل اتریو ز ەنۆو ک ەیەه یواوەت یکێنیو ناس ەناسراو

تتر  یکتانەزبیح ورد،کت ییخوازیزگتارڕ ەیوەبتزووتن ۆب ەبووەن یرەرەز ەک ەبوو ەزبانیح وەل کێکیە موکرات،ێد یزبیح زانمیب
 ەکتردو یبتاتەخ. ەبتووەه  یرەرەز متترەک ەشتتان وەل متوکراتێد یزبیح ،ەداو ەکەوەبزووتن ەو ل انۆیخ ەل انیرەرەجار ز رۆز
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 ێیکتانییەرانێئ ەنیەال ەڵگەو ل ران،ێتئ ەل یموکراستێد ۆبت ەداو ڵتیوەه. ەداو ۆبت ڵتیوەه یتێبیتوان ەیوەو ئ ۆیخ یتاڵو ۆب
 .کوردستان ۆب یمۆنۆتۆئ ۆب ێیکاتهاوو  ەکردو یهاوکار

 
 وەل. ناستتتراو بتتتوون رۆز انیکێنتتتدێه ەک انیکانەرکردەستتت و تاڵو وەو ئ تاڵو مەئ ەڵگەو ل ەداو ییبۆلتتت ڵتتتیوەه شەوەرەد ەل

 ێینێشتتو رۆز ەمتتن و ل یئتتڕە ەب ەنگتتتریگر ەوانەل ەکەیتتوەئ دیعەدوکتتتور قاستتملوو دوکتتتور ستت کتتووەناستتراو و یستتانەک داەبتتوار
 ەکەستنوور رەب ەل ەمێئت ەوکتاتەکوردستتان بتوو، ئ یرەرکیداگ یتاناڵو ەڵگەل موکراتێد یوتەسووکەڵه یوازێش ەکردو شمیباس
 را ێتو ع دامەست یتەحکتووم ەڵگەل انیکێشتت کێتختەو چیه مەاڵب را ێع ەڵگەل ێیوانەو ئ بووەه رانێئ ەڵگ ەل مانیندەوێپ
و  هتاتەئ رۆز ێبت تەحتمەڕەدوکتتور قاستملوو ب ەوەتێتد رمیتب ،ەمیمتوه رۆز ەوەئ. ێبتەه را ێع یکورد ۆب یرەرەز ەک ەکردوەن
 ستتیوەدەین ،ەویەدز ێلت ۆیخت کێجار ندەچ دام،ەس ەڵگەل نەبک ۆب یکێوتنەکێچاوپ یبیرتەت غداەب ەل ستیوەانەید چووەئ
 ەوەنتاتوانم ئ ێیمن ن،ەیبک یدحەم  ێوەهەیئ ێیوەو ئ ێچەرئەد ونیزیتلو ەل نمیبب ددامەس رەگەمن ئ وتەیو ئ ێب وەاڵکێت
 ربگترن،ەو کەچ یانتوانەید ،ێربگرەو کەڵک اتریز یتوانەید وەئ ،ەوەفکر بکات ەیەوێوشەکورد ب ەیرکردەس ەیەه مەک. مەبک
 یتەنتاعەق ەب ەنگیگتر یکێشتت ەوەئ ،ێب را ێع یکورد یرەرەز ەب ەک ەیەخان وەئ ەبچن ستیانوەین تەق مەاڵب رگرنەو ەپار
 مەاڵبتوو، ب مەک یوتەستکەبوو بچووک ببتوو، د مەک ددامەس ەڵگ ەو ل عسەب یمێژڕ ەڵگەل انیکانییەندەوەیپ ەوەئ رەبەمن ل
 .ەو باش ەرانەروەشتمانپین یکێکار ەوەئ. یەداەئەن انێیگو
 

 یزبتیح ینتدەپاب ەمەئ نێلەد سەک کێندێه ؟ەوەتەڕێگەد یچ ۆب موکراتێد یزبیح ەیتەاسیس ەوێش مەدوکتور ئ کاک :پرسیار
 .تداەاسیس ەل خال ەئ یکردن چاوڕە ەب ەموکراتێد
 

 زانتتنەئ تتتانۆخ. تتتر یکەیەپتتارچ یکتتورد یستتابیح رەستتەل ێبتتەه انیکێوتەستتکەد ەستتتویانوەین وانەئ نمیتتبەئ یمتتن وا :وەاڵم
 ەڵگەل رانێتئ یکتورد ،ێبتەه یەو تتورک رانێئ ەب یندەوەیپ ێبەد را ێع یکورد ەکردو یوا ایجوغراف ێوەمانهەو ن ێوەبمانه

 رەستتەل ێبتت کەیەوێشتت ەب ێبتتەد ەانیینتتدەوەیپ وەئ مەاڵب ،یەاو متتانەاکیجوغراف تتتر،ەیوەئ ەڵگەل تتتریوەو ئ ێبتتەه یراقتتێع
و  ێبت رانێتئ یکتورد یستابیح رەستەل ینتاب نەیتکەد ەوەرانێتئ ەب ینتدەوەیپ ەمێئت ستاێئ. ێبەن ەیەپارچ وەئ یکورد یسابیح
 ەانیتویانو تو ەکتردو انەیتوەئ یچتاوڕە( متوکراتێد یزبتیح) وانەئ. شتت ینتەیع شیەو تورک نینەیەبگ رانێئ یکورد ەب رەرەز
 انەینستتاڵبا وەئ را ێتع یکوردستتان ەل بتووەتتر ه یزبتیح ،ەنگیگتر ەوەئ. ابگترنڕ ەنستاڵبا وەئ ەانەیته ەک ییەنتدەوەیپ وەل
و  کتتانەنگیگر ڵەختتا ەل ەکێکتتیە متتوکراتێد یزبتتیح ەیکتتار وەمتتن ئ یئتتڕە ەب ەوەئ رەبەل بگتترن،یاڕ ەویتوان انەیتتن ،ەگرتتتوەانڕ

 .ەریقدەت یگاێج باتداەخ ەل شەوەئ ،ەزبیح وەئ یکانیەنێرەئ ڵەخا
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 یختتۆد یچتتاوڕە ەک متتوکراتێد یزبتتیح یباستت مەکتتاک دوکتتتور قاستتملووت کتترد، ه یباستت مەه نابتتتەدوکتتتور ج کتتاک :پرسیییار 
 کانتتتداەژێوتوو ەل ەومیتتد ێیجتتار نتتدەچ ،ەکتتردووەن انەیتتوەئ ەکیتتد یکتتانەزبیح  مەاڵب ،ەکتتردو تریکتتانەچەپار ەل یبتتاتەخ
 یمتتێرەه ەتێتتب ەکتتردو رۆرێتتت یقاستتملوو رۆکتتتدو ەک یحراروودەستت رەعتترەج نەدەد گتتاڕێ یچۆبتت ەک ەگرتتتو تەوەئ ەیختتنڕە

 .کوردستان
 

 یرەعتتترەج ینتتتاو ەدوکتتتتور قاستتتملوو ک یبکتتتوژ مەڵتتتێئ مەکەد یباستتت ستتتتاشێئ ،ەباستتتم کتتتردو وامەردەمتتتن ب ەڵتتتێب :وەاڵم
 ەل کێتتتکیەبتتتوو  مارۆرکەستتت وکتتتاتەئ ەک ێیینجانەفستتتڕەکوردستتتتان،  یمتتتێرەه ەتێتتتب نەدەئ ێپتتت یگتتتاڕێ ۆبتتت یەحراروودەستتت

دوکتتتور  یستەیک ەل. ەرچتووەد یمتووەبتوو ه دیعەدوکتتور ست یرکرانتۆرێت ەب تەبیتتا ەک نووستداۆکیم یدادگتا ەل ،ەتاوانبتاران
 متتانێل ەیەه ێیکتتەڵخ ،ەباستتم کتتردو کێنێشتتو متتووەه ەو ل ەشتتیمەه. ەوەنەکیدادگتتا بتت ەل شتتتێانهەین انخستتت،یقاستتملوودا دا

 یژوور ەل ەکتردو دیهەشت ەیتیوەتەن یکتێرەبڕێ ەهتاتو کیەکابرا م،ەبک یباس ەشیمەه زانمەئ یرکەئ ەمن ب مەاڵب ەعاجز بوو
 پرستراوێل ەب یتتیەکتورد کردوو ەیهتانیئ ۆب رانێئ ؟ەیبک ێل ییشوازێو پ ینیبیب ێبەئ ۆت نۆچ شتن،یدان یژوور ە، لەموزاکر

 نەڵتێد ەوێتئ ن،ەکەن ڵبووەق ەوەئ ێبەن چیه ەوتو مانمۆخ یستانۆد ەکوردستان، ب یباشوور یکانەزبیح ەڵگەل یندەوەیپ ۆب
باستم  ەشتیمەمتن ه ەوەئ رەبەل ؟ێچتەو ئ تێتد یتیەچ یەکتابرا مەئ ن،ێابنتتتر د یکتێکیە نڵتێب انێیتپ تواننەد ،ەناویدا رانێئ

، بکتا ەوانەئ ییدادگتا یداوا ەشتیمەو ه ێچەن ریبەل ەیوەئ نسانیئ کێختەو چیه ەک یتێشۆخ یقەو ح کێبیواج کووەو ەکردو
 یژوور ەقاستتملوو ل وردوکتتت یکردنتت دیهەشتت ەل یتەبیتتتا ەبتتوون، ب ەرانۆریتتت وەئ یرپرستتەب ەک ەوانەبکتتوژن و ئ ەک ەیوانەئ

 زانتمەد یرکتەئ ەو ب ەوتتو مەوەئ ەشتیمەه ،ەیبک ێل ییشوازێپ ینێهیب کەن ەیبک ەوانەئ ەیموحاکم یداوا ێبەد ۆت. ەموزاکر
 .مەبک یباس ەک
  

 متووەه مەئ ەڵگ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەک یئاگادار یکورد ەیوەبزووتن ییژووێم یزاەشار تەنابەج رۆدوکت :پرسیار
 مەاڵکتراون، ب دیهەشت ەیرگەشتمێو پ نتدامەئ زارانەه ەکراون ب رۆریو ت دیهەش ییرەبڕێ یندامەئ انەید ەشانۆکێو ت باتەخ
و  دانەنۆڵکتت یمتتزڕە ،ەکوردستتتان ەیوەبتتزووتن وێتتن یکتتانەارید ەزبیتتح ەل کێتتکیەباستتت کتترد  تۆختت کەو و ەداوەن ۆڵیکتت رەه
 ؟یەدایچ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییوامەردەب
 

 یکتار کێتمیژڕێ رەرامتبەبەل ە، چتونکەویتد ەیشتێک رۆز ،ەویتد یرۆز ییشتۆتر ناخ یکانەزبیح چاوەل موکراتێد یزبیح :وەاڵم
 وەئ را ێتع ەل ەمێئت ستتاێئ ،ەبتوو ەشتتان وەو ئ درەو غ ێتبف یمتووەه ەیکەرەرانتبەب ،ەبتوو لبازێف ،ەبوو ژڕێنێخو ەک ەکردو

 ەل درەغ ەب یمتتووەه رانیتتئ مەاڵب ،ەکتتردو رۆز ەیختتراپ ەمێئتت ەڵگەل ێیراقێتتع ەک ەیوەئ ەڵگەل ەکتتردو متتانەباتەخ متتووەه
 رانیتئ در،ەغ ەب ۆستمک در،ەغەقاستملوو ب در،ەغ ەب دیعەدوکتور س در،ەغ ەب ەیکەتەماعەو ج دەممەمح یقاز ،ەبردو نەیب
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 یرەرامتبەب ستتاێئ. شتنیخراپتر ەمتانەئ ەبگتر ەشتت ینتیع شەمتانەئ یمتانەشتا و ز یمتانەز ،ەکوشتو درەغ ەب ەیوانەئ مووەه
 ەل اتریتتز رۆز ەکتتردو یرانکتتارێو ن،یکتتردوو ییایتتمیک ،ەکتتردو ینرتتالەئ ،ێکردبتت اتریتتز یکوشتتتار ەنتتگڕە دامەستت یمتتێژڕێ ەمێئتت
 ەیربۆز متتتوکراتێمتتتن د یاڕ ەب ەوەئ رەبەل. ەکردو انەیتتتن متتتانەئ کتتتانییەرانێئ ێڵەیوفڕو فتتت درەغ وەب مەاڵب ەکتتتردو یرانتتتێئ
 نێکتترەد دیهەشتت ێختتتەبتتوون، و یتتیژووێم ەیرکردەستت یزانتتەد تۆبتتوون ختت میمتتوه یکانەرکردەستت ،ەداو سیکتت ەل یکانەرکردەستت
 انۆیتخ یتتەخ رەستەمتاون و ل ێیستانید مەاڵب ،ەکەزبیتح رەستەل ەتا   بگا ب ،ەیەکورد ه ەیوەبزووتن رەسەل انییرەگیکار
و  ەوەتەبتوون ایتج کێتل ەک ەیەوەئ ەیەه ێتیل مەختنڕەو  ەیەه ێیل مەیمن گل ەک کێشت نهاەت. ەکردو انیباتەو خ شتوونڕۆی

 ژڕۆ ەب ژڕۆکتورد  ەک ەیەه ەک ایدن ەیشۆناخ ەزرووف مەل ەزووتر تاەه دوارمێئوم ستاشێئ. کیە ەب ەوەببن ێبەد. شنەدوو ب
 انیشتانۆکیو ت بتاتەخ ەیژێدر رناەگەئ ن،ەکیب ێکرەئ ێیپ انیکێشت رەگەئ ەوەکیە ەب ێبەد ،ەوەبگرن کیە ێخرەئ زێراوەپ
 .یاستەڕب ەوانەئ یالواز ڵیخا انەیوەگرتنەکنیەو  ەوەابوونیج کێل. ەیەه رەه ەک
  

 ۆیخت ەل رەرەز داەییتوەتەن یاڵبتا یینتدەوەرژەب نتاوێپ ەبتوو ل ەئامتاد متوکراتێد یزبتیح رمتووتەف کەدوکتور و کاک :پرسیار
 ،ێکترەبتاس د کەو داڕۆمتیئ یژڕۆ ەل ،ەکتردوەکوردستتان ن ەیکید یکانەشەب یاسیس یکاروبار ەل یردانەوێستەبدا، هاوکات د

 ردانەوێستتەو د زنێپتارەین ەنتگڕە رمتووتەف تەنتابەج کەو نیەال کێنتدێه ەوەداخەب مەوه ییەاتەیح یکێتەروورەز مەه ەوەئ
 ینتابتەج ەیرەزەن وەئ رەه ێەییرانستەف یناوبتانگ ەب یکێرەهاوکات نووس. نەکوردستان بک ەیکید یکانەپارچ یتەاسیس ەل
 ەل یخالقتتتەئ یچتتتاوڕە ەک ەیوەئ نتتتاوێپ ەل سەب ،ەبتتتوو یقوربتتتان ،ەداو ۆیختتت ەل یرەرەز متتتوکراتێد یزبتتتیح ەڵتتتێد ،ەیەه
 ؟ەستتیوێکتوردا پ یستتایئ یتەاستیس یایتدن ەل ختال ەئ یو پاراستتن تداەاستیس ەل ەختالقەئ مەئ نتدەتا چ ەکردوو تداەاسیس
 ؟ەستیوێپ ندەتا چ رمووتەف تەنابەج ەک ەکڕۆوەئ یژڕۆ ەل کەو
 

 ەیوانەچێپتت ەکتتراو شەداب ەکەوەتەن ن،ەیتتوەتەن کیە ەمێئتت ێچتتەن ریتتبەل متتانەوەئ ەچتتونک ەستتتیوێپ رۆمتتن ز یاەڕب :وەاڵم
. ەیەنووستمان ه ەچتار یمتاف ،ەیەه شتمانەییوەتەن یبتاتەخ مەو ه ەیەه یباتەخ ۆیخ کانەپارچ ەل رکامەه. ۆیخ ەیرادیئ
و  ێستترەبب ەیتیوەتەن یکەیەنگرۆکت ەنموون ۆب ەدراو ڵوەه رجا ندەچ ،ەکراوەن ەییوەتەن یباتەخ ەل ەستیوێپ ەیوەئ مەاڵب
بتوو،  داێتت یبتوون، دوکتتور قاسملووشت کیترەخ رووتەیتب ەل فتاکتانەح یناڵسا جار مەکیەو  ێد رمیب. ەوەبنۆک ەزبانیح مەئ
 وتتنەکەدەن کڕیت مەاڵب چتوونەو ئ هاتنەئ کانەزبی، حبوون کیرەخ کیلژێب ەبوون ل کیرەخ سیپار ەل. ەوکاتەبوو ئ ێوەل

 ینتتەیب ەل کتتانەورەگ ەزبیتتح یکۆنتتاک یکتتێکیە. ەبتتووەه یکەرەستت یکتتارۆدوو ه ەمتتن وتتتووم. وتتتنەکەن کڕێتت ستتتاشێئ تتتاەو ه
 ەڵگەل بتووەه انیینتدەوەیپ ێیکتانەزبیح. ێبگتر رەست ەشتتووێه انەین ەک یەو تتورک رانێتئ یردانەوێستەد ێیمەدووه ان،ۆیخ
  ەرەت ەب ەبتوو ەن ،ەبتووەتتر ه یکتێزبیح ەڵگەل ەڕیشت ەن ،ەبووەن  ەڕەت ەوانەئ ەڵگەل موکراتێد مەاڵب. یەو تورک رانێئ
 ان،یتکردن ێیئت ەیوێش انیباتەخ ەیوێش ،ەبوو رۆد ک ک ز ەڵگەل ەیشێک موکراتێد ەنێو ۆب. تر یکیەال یدژ کیەال ەڵگەل
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 انیشتتۆخ ەبتتووەوا ه یجتتارو  ەوەنیەال وەل. ێبتتەدروستتت ن ەشتتێک ەیوەئ ۆبتت ەوەتەواڵجتتوو دایتترمەن یالەب متتوکراتێد سەب
 نتتدەچ ێێدرا پتت  ێڵتتیوەو ه ێستتترەبب ەیتتیوەتەن یکەیەنگرۆکتت ستتتمانیو ەمێئتت کەیەتتترەف. یاستتتەڕب ەوەل ەکتتردو انیتترەرەز
. بتووەه انەیشتێک یپتارت ەڵگەل تەبیتتاەو ب یو پتارت یتتیەکیە ەڵگەد ک ک ل ەچتونک. ەوۆچت کێت سانید مەاڵب ک،ڵێسا
 متوکراتێد ،ێمتن بت ۆبت یمتووەه کانییەکورست ەیویتن ێبتەد ید ک ک هات گتوت  نەلەسەم ،ییکۆناک سانید مەاڵب بووەن ەڕش
 ێبت متترەک ییبتا کورست ناکاەیق ییەن نگیگر انیکرد، وت مانەتەباب وەئ یباس سەب ۆیەک ەل انیال ەمن چووم. کراێل یدرەغ
دروستت  ەشتێک ەستتویوەین متوکراتێد ەبووەه ەک ەیختالفاتانیئ وەل ەبووەوا ه یجار ەنموون ۆب. نەخ کڕێ ەکەکار رەه المەب

 انیترەرەجتار ز رۆو ز ەیەه یریئستەو ت ەنگیگتر ەمەئ. ەبتووەدژ ن ێبیتتوانەین ێیرەگەو ئ ەکردو یلەح یتێبیتوان رەگەکا، ئ
 نەلەستتەم نینتتیبەد ستتتایئ. بتتدا ەیکەوەتەن ەل رەرەز ەستتتویوەیو ن ەکتتردو ڵبتتووەق ەیکەرەرەز ێیستتانید مەاڵب انۆیتتخ ەکتتردو

باستتمان کتترد  کەو گتترن،ەئ ێتتت یکەمووشتت کتتا،ەئ انیتترۆریت ێد رانێتتئ یتتتەیەه ەک ەیزعەو متتووەه وەئ لەگەل متتوکراتێد
 یموراعتات متوکراتێد ێیستانید مەاڵب ەیەه یتەاڵستەو د ێچتەو د تێتد ۆیخ یرەیک ەب رانێکردوون، ئ رۆریت انیکانەرکردەس
ناکتتا و  ەکیتتد یکتتانەزبیو ح یپتتارت ەل ەو ن یتتتیەکیە ەل ەن ختتتەز ستتتیوێپ ەل ادیتتز رۆز. کتتاەئ را ێتتع یکوردستتتان یزعتتەو

. ەیرنتاکەد ییەانەیتب ەینتاک کەیەقست ۆبت ێد رەستەب تەشت مووەه وەتو ئ ەباش کاەد  ێل یشەییگل کەڵخ. کاەئ انیموراعات
 ەکییەگشتت ییەنتدەوەرژەب ەل رەرەز کەبختوا، ن ەکەربەز ۆیخت یتیەستوویو تریئ مەاڵب یاستەڕب ەخواردو ێل ەیربەوتم ز کەو

 جبتوورنەم ،ەیەه انیینتدەوەیپ رانێتئ ەڵگەل یتتیەکیەو  یپتارت ەک شتتوونەیگێت. ەوییەناح وەل منیموه ڵیخا ەوانەئ. بدا
 چتتاوڕە وەئ ەنمتتوون ۆبتت. ەبتتووەن ەمەئ ەکەکەپ ەڵگەل. متتن یتەنتتاعەق ەب شتتتوونڕۆی ێیاتریتتز ەوەو ل نەشتتت بتتک کێتتعزەب

د ک ک  ،ەکتردوو داێتت یرەرەز یشۆو خ ێبەن انەیشێک ەیوەئ ۆب یتیەردووکوردستان ک یباشور یزعەو ۆب موکراتێد ەیکردن
 .نیواقت ەشتان مەئ ەیەه ەمەئ ،ەبووەن ەیەوێش وەب
  

 ەیوەبتزووتن یژووێتم ەل ەووستوورڕ یکێزبیح موکراتێد ەک ییەن ەوەئ یرەشاندین داییتاۆک ەباست کرد ل ەک ەیمانەئ :پرسیار
 ؟ەیەه ستاێئ ەک ەیوەئ کەروە، هکورددا یلەگ
 

 .ەداو ەیرخەن وەئ موکراتێو د ،ەیەه یرخەن ەکییەووسوورڕ نەبتەت ،ێوەکەرئەد ووسوورڕ ەڵێب :وەاڵم
  

 ؟ەنۆچ موکراتداێد یزبیح یستاێئ یرانەبڕێ ەڵگەل تیندەوێدوکتور پ کاک :پرسیار
 

کتتاک  ێیتترەب وەل ،ەیەه مانینتتدەوەیپ ەوەنۆکتت ەل ەزاد نەستتەح ڵاڵبتتدوەع ستتتاۆمام ەڵگەل ،ەباشتت مانینتتدەوێپ ەڵتاڵو :وەاڵم
و  نتاۆکور مەئ شەیەتترەف مەئ یاستەڕب. انیال ۆب چوومەن ەکەیەماو مەاڵب ێیتر یوانەو ئ ناسمەئ کانەنۆک. یجریه فاەمست
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دوو  رەه شتتتاێه تتتریئ مەاڵب انیتتنەیب ەل مەکەئ ێیرێتتخ ەیچتتم قستتەئ. مەدەئ انیرەمتتن ستت نتتاەد ەبتتوو داەیتتپ ەزمڕەو  زمەب
 .کیە ەب ەوەببن دوارمیمۆئ زبنیح
  

 ۆبتت تەکەیە  قست تەنتتابەج ن،یچتەد متوکراتێد یزبتتیح یزرانتەدام ڵەیستا ٥٧ یادیتت وەرەب ەک ستتاێدوکتتتور ئ کتاک :پرسییار
 ؟ەیەکوردستان ه یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ۆب یتەبیتا ەو ب موکراتێد یزبیح ینگرانیەال
 

 رۆز رۆز ەک مەکەئ رانێتئ ەیتانەاستیس وەئ ەیدانیتئ کەیەوێشت متووەه ەب م،ەکەئ ەادیت وەل ییزبتاۆریپ رۆمن ز ەڵاڵو :وەاڵم
 نەکەئ دعایتئ ژڕۆوەشت ەک کتایمرەئ. بتوو نگەدێب کاشیمرەئ ،ییەن مەک ەوەئ. ەوەکرد یتاق ەمێئ رەسەل یکەو مووش ،ەخراپ

 مەکەد رانێتئ یکانەتەاستیس ەیدانیتئ رۆمتن ز ەوەئ رەبەل. کتردەن انەیکورد کوشتتن قست ۆب ەوەداخەو ب ەستیرۆریت رانێئ ەک
 .نەکەئ ەکید ەیانۆڤمر ەدژ یکار رۆو ز نەدەئ ەدارێس ەکورد ل یچاالکان شتاێو ه ەخراپ رۆز رۆز ەک
 
 ەوەل ریتتب  ەادیتت وەلوا بتتتوانن  ەک وارمەدێتتمۆئ ،یزرانتتەدام ڵەیستتا ٥٧ ۆبتت مەکەد متتوکراتێد یزبتتیح ەل ییزبتتاۆریپ ستتانید

و،  ەوەیەنتتاک انیتتکێل ەیەوەئ ەوەئ نەڵتتێن تێتتپ رەگەئ ەوییەنێدووال بختتو رەه ەیرنتتامەب ەچتتونک. ەوەبگتترن کیە ەک ەوەنەبتتک
 ستتاێئ ایتدن ەچتونک. ەوەبگترن کیە ەک ەهاتو ەوەئ یختەو اندا،یوانێن ەنم لیناب یاسیس یاوازیج نم،یناب یفکر یکیەاوازیج
 ەخۆبتتارود مەئ رەبەجتتا ل. ایتتدون متتووەه کتتووەڵب استتتەڕوێن یتتتەاڵژهڕۆ ەمێئتت کەن ،ەبتتوو داەیتتپ داێتتت ەیورەگ رۆز ەیشتتیک
و  ێبتەه کمانێشتت ،ێبتەه کمانێورەد ێزۆت ەیوەئ ۆب ەلیکل ەمێئ یکگرتنیە ن،یب کگرتوویە مانۆخ ەک ەیەه ەوەب ستمانیوێپ
 یکێشتتت ستتتن،ەبب ەیتتیوەتەن ەینگرۆبتتتوانن کتت ەوەکەیەب کتتووەڵب ێیکتتانییەکورد ەزبیتتح متتووەه. نەیتتبک یرەگیلتتوب ەوەکەیەب
 ،ێبەه انیرەنێنو ،ەوەرەد ەل ێبەه انەییوەتەن
 
 دەمتمەمح یقتاز ەک چتنەن ریتب ەل کانەدیهەشت یادیو  ێبکر ەوەئ واەک ەیەوەئ ەادی مەل ەمن داوام ەک ەیوەئ دوارامێمۆئ من
و  ەبتوو کیە متوکراتێد ەبتوو دیهەدوکتتور قاستملوو شت ەک ،ەبتوو کیە متوکراتێد وکاتەئبوون،  دیهەش یکانڕێو هاو واەشێپ

 ەوەداخەب ەهتاتوو ێلت یوا. بتن ەوەکەیەب ەدانیهەشت وەئ یادیت ەل ێبتەچ نیهت ەبتوو کیە زبیتح ەبتوو دیهەش دیعەدوکتور س
 انیتچیه ۆبت میەنتا ا،یجەقاسملوو ب یادی ،ەوەنەکەئ ایج ەب دەممەمح یقاز یادی ەیکەد رەیس نەکەئ تمەعوەمن د نەلەسەم

 ێبتتەد ەو شتتتان یکۆنتتاک وەئ ن؟ەکینتتا ەوەکیە ەب ۆبتت مەاڵب مووتتتانمەه یستتتۆمتتن د ،ەوەنەبتتک انیتتادی ایتتج ەب رەگەئ میەنتتا
و  بتنەئ انیوانیکوردستتان پشتت یتتەاڵژهڕۆ ەل انیشتۆخ یانیو هاووالت شەمێو هاوکار بن و ئ ونەبک کڕێو  نەبک  ەرەرتەب
 .بنەئ ێیزترێه ەب
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 یکوردستتان ییپانتتا ەل متوکراتێد یزبتیح ەک ەیتانەاستیو س وتەستوکەڵه وەئ ار،یپرست نییدوا کووەدوکتور و کاک :پرسیار
  ؟ەستیوێکورد پ یکوردستان و پرس یستاێئ ۆب ندەتا چ یتیەکردوو داەورەگ
 

 بتاتەخ یرچتەگەئ ێچتەن ریتب ەل انەیتوەئ انیتمووەه کانییەکوردستان ەزبیح م؛ەیڵێئ ستاشێو ئ ەگوتووم ەشیمەه من :وەاڵم
 ەیبتک ەکەوەتەن یستابیح ێبتەد ،ەیکیبت ێوەد تیترچەه ینتاتوان یانیت. کەیەوەتەن ەل کنێشتەب المەب کەیەپارچ ەل نەکەئ
 نەبتتد ڵوەه. ەانەیتته تتتانڵەوەد ەک ێبتتەن ەو پارچتتانەئ یکتتورد یستتابیح رەستتەل نەکەئ ەک تتتانڵەوەد ەڵگەل ینتتدەوەیپ

. ێبتەه انیتنەیب ەل یاستیس ییهاوکتار ێبتەن چیهت المەب ،ەمتاوەن ستتاێئ ەاستڕ ەبووەه یبراکوژ نداۆک ەبن، ل کیە یهاوکار
 ێێپتت ەنەبتتخ ییەنتتدەوەرژەب مەئ ،ەکتتراو ەپتتارچ ەو پتتارچ ەکەیەوەتەکتتورد ن ەک نەبتتک ەوەئ یستتابیح ەوەکەیەب انیتتمووەه
 وەئ. ەکەتەللیمت ۆبت ێکترەئ ێتیپ انیباشت یکێشت رەگەو بتوانن ئ نەکار بک ەوەکەیەب ەیوەئ ۆب یزبیو ح یسەک ییندەوەرژەب
 ،ێبچت ریتب ەل انەیوەئ کانەزبیح تێناب ،ەشتوڕۆی رەبەل نێخو یرۆز کانەپارچ مووەه ەکورد ل ،ەداو یقوربان یرۆز ەتەللیم

 ایتبتن  کیە یدژ ەیەوێشت مەب متانەئ ەکتراو ەک یەیرانێوڵو متا ییەو قوربتان ەدیهەش مووەه وەئ ەک ێبچ ریبەل انیوەئ ێناب
 ڵیختا ێنتدەه رەستەو بتتوانن ل نێبنت ەالوەب ستکەت ییتیەزبتایح. نەبتک ەکیەگشتت ییەنتدەوەرژەب یستابیح. ێبتەه انەیشێک

 تتریوانەئ ایت ران،ێتئ ،ییەتتورک رەرکیداگ یتانڵەوەد نێڵهەو ن نەبک ەوەئ ییەچ ەییوەتەن یندەوەرژەب. ونەبک کڕێ شەهاوب
 .انۆیخ یندەوەرژەب ۆبگرن ب رەو ەانییکۆناک وەسوود ل

  
 ەل لتەستتتەروتێت یکێکتتترد و باستتت تەژێوتتتتوو مەئ ییشتتتدارەب داەادیتتت مەل ەکتتتاک دوکتتتتور، ستتتپاس ک مەکەسپاستتتتان د رۆز

 .کرد موکراتێد یزبیح تەبیتا ەکورد و ب ەیوەبزووتن
 
 .بن داریەپا شەوێئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قاسملوو؛ هێندەی دەیناسم، دەنووسم. د

 
 

 
 
 
 

 
 مەال بەختیار

 
مین ساڵڕۆژی حیزبی دێمتوکرات، لە منیتان ڕابینتی، بەشتدارییەکی بچتوک لەم  ٥٧سوپاس بۆ لێژنەی یوبێلی ئەڵماسی کە بۆ 

 .قاسملوو، هێندەی دەیناسم.هەوڵیێ بدەم، ڕۆڵی د. یادەدا بکەم
 

ستتاڵڕۆژی پیاهەڵتتدانی ئەڵماستتی نەبتتێ، لە باستتکردنی حیزبتتی دێمتتوکرات و ڕابەرە  پتتێێ هەمتتوو باستتێک ئومیتتدەوارم، ئەم
 !پۆزەتیڤ ونێگەتیڤەکانەوەهەڵکەوتووەکانی لەو مێژوویەدا، هەڵوێستەی هەڵسەنگاندن بێ بە الیەنە 

 
 تی گرنگخەسڵە

 
گرنگترین خەسڵەتی دێموکرات، کە جیای دەکاتەوە لە زەمیتنەی دامەزرانتدنی حیتزب و ڕێکختراوە سیاستییەکانی دیتکە، هتاوزا 
لە دایکبونێتی، لەگەڵ دامەزراندنی کۆمارە کۆرپەکەی کوردستان، کە بە کتۆرپەیی، دۆشتاودۆش لەبەر بەرژەونتدی زلهێزەکتان 

 .ن بڕیو کۆنەپەرستی ئەو سەردەمە، سەریا
 

زۆربەیتان تیتاچوون، ئێستتا مەگەر . لە مێژووی هاوچەرخی کوردستاندا، دەیان حیزب و گرود و ڕێکخراوی سیاستی دامەزراون
بەاڵم کۆماری کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و حتوکمڕانییەکەی . توێژەران لە گۆشەی توێژینەوەدا، ئاماژەیەکی پێ بکەن

ئەمەش بەڵتگەی . ، لە ویژدانی هاوبەشی نەتەوەی کتورددا، زینتدوو متاونەتەوەشێخ مەحمودی حەفید، لە باشووری کوردستان
 وەچە دوای وەچە .. ئەوەیە حەسرەتی نەبوونی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، کەرامەتی نەتەوایەتی کورد و کوردستانە
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 . سیاسیمان ئەم حەسرەتە وەکوو هاوخەم و خەباتی نەتەوایەتی لە نێو نەوەکانماندا، بەشێکە لە کولتوری
 

کۆمار و دێموکراتیێ، هەژمونیان لەسەر کێشتەی . حیزبی دێموکرات، لەو سۆنگەیەوە، ئۆرگانیک گرێدراوی کۆماری کوردستانە
 !نەتەوایەتیمان تا ئێستاش، بویسترێ و نەویسترێ، ماوە

 
ی کۆمۆنیستتەکانی ئیستپانیا و ڕووخاندنی کۆماری کوردستان و کۆماری ئازەربایجان، هاوکات لەناوچونی خەباتی شۆڕشگێڕانە

یونان، لە ڕۆژهەاڵتی نزیک و ئۆرووپادا، یەکەمین خیانەتی ئینتەرناسیۆنالیستتی شتوڕەوی و ستتالین بتوو، دەرهە  بە متافە 
جێتتی داخیشتە ئەو خیتتانەتە، لەو . ێ هەر ستتتالینی دیکتتاتۆر، داویەتتیبێگومتان بڕیتتاری یەکەم و کۆتتایی. دێموکراستییەکان
ەک لەالیەن کۆمۆنیستتتەکانی جیهتتان و ڕۆژهەاڵتتتی ناوەڕاستتت بە تتتایبەتی، ڕەختتنەی لتتێ نەگیتترا، بەڵکتتوو ستتەروبەندەدا، ن

بەپاساوی سەرکەوتنی لەشتکری ستووری شتۆڕەوی، بەستەر نازیزمتدا، کۆمۆنیستتەکان، بە سەرمەستتی ستەرکەوتن، دۆخەکەیتان 
 .یدا، داناهەڵسەنگاند و ستالینیشیان لەسەر بەرزترین لوتکەی سیاسەتی نێونەتەوەی

 
دەبێتتە بەشتێکی سیاستەتی ئەو  چاوپۆشین لە هەڵە و خیتانەتیێ،. هەمیشە سەرکەتن، لۆژیکی ڕەخنەی سیاسی الواز دەکات

 .الیەنانەی لە ئایدیۆلۆژیەتدا دۆگمان
 

 !پاشکۆیەتی

 
ماریتتتتان ئەوەی متتتتایەی ستتتتەرنجی بەنتتتتدەیە ، تەنتتتتانەت حیتتتتزبە دێموکراتەکتتتتانی ڕۆژهەاڵت و باشتتتتوریێ، هەر وەکتتتتوو کۆ

. دوای ئەو خیانەتە گەورەیە لە کورد و کۆماری کوردستان، بە شانوباڵی شۆڕەوی و ستالیندا، هەڵیان دەدا ...نەڕوخێندرابێ
بەڵکوو دێموکرات زیاتر لە سێ دەیە، لەالیەن هەندێک ستەرکردەی دێمتوکراتەوە، کە لە تێکۆشتاندا درێەییتان نەبتوو، بەاڵم 

ۆژیدا، بەبێ بەرامبەر، دێموکراتیان کردبووە پاشکۆی حیزبی تتودە کە ڕاستتڕەوترین حیزبتی لە تێگەیشتنی سیاسی و ئایدێول
 !!کۆمۆنیستی ناوچەکە بوو

 
متاهیەتی ڕاستتڕەوێتی دەرکەوت و متاڵی خەبتاتی دێموکراستی و (١٧٤٧ - ١٧٧١)کە لە بتزوتنەوەی موستەدیقەوە.. حیزبی تتودە

. بتتوو ی موستتەدیق و هەم دژی کۆمارەکتتانی کوردستتتان و ئازەربایجتتاننیشتتتیمانی ئێرانتتی وێتتران کتترد؛ هەم دژی بتتزووتنەوە
کی بەرچتتتاوی حیزبێتتتک تتتتا ئێستتتتەش ئامتتتادە نەبتتتوو متتتافی چتتتارەی خۆنووستتتینی نەتەوەی کتتتورد بستتتەلمێنێ ،کەچتتتی بەشتتتێ

 تەنانەت ،هەتا دوای ڕاپەڕینی گەالنی ! یان کردبووە پاشکۆی خۆبەخشی تودەبی دێموکرات، حیزسەرکردایەتی دێموکرات
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 ..نەفەری، لەو پاشکۆیەتییە دەستیان بەرنەدەبوو لێرەدا( ٥)ئێران، گروهی 
 

 ڕۆڵی کاریزما

 
، لەو بتتوارە سیاستتییانەی قۆنتتار کە ڕابەری بەتوانتتا و ڕابەری بێتوانتتائیتتتر ڕۆڵتتی ستتەرکردەی هەڵکەوتتتوو، دەردەکەوێ و 

 !دەپەڕنەوە، لێک جودا دەبنەوە
 
قاسملوو، یەکێک لە بڕیارە مێژووییەکانی ئەوە بوو، بێ دوودڵی بەبێ ئەوەی گوێ بداتە تەواوی پڕوپاگەندەکانی پێشتتر .د

بۆ توودە و سەرووی توودەش، لێبڕاوانە ڕەگی گولیی ئایدیۆلۆژییەتی پاشتکۆیەتی بتۆ تتوودەی نتاتودە، هەڵکێشتا و هەڵکشتا 
ەمێکیشدا هێشتا هەژمونگەری پرۆ شۆڕەوییەکان لە تەواوی جیهانتدا لە جەنگتی بۆ پاراستنی سەربەخۆیی دێموکرات؛ لە سەرد

ئایدیۆلۆژی حیزبی دێموکرات، لەو کاتەوە دەستتپێدەکات کە  -ساردیشدا بەهێز بوو؛ بەڕای من قۆناغی وەرچەرخانی سیاسی 
 .قاسملوو، دێموکراتی ڕاچڵەکاند و لەسەر پایەکانی سەربەخۆیی، دایمەزراندەوە.د
 

 شەوارەی تیۆری

 
زۆرجار، ئەوانەی بە شەوارەی تیۆری کەوتوون، لەو ڕاستتییە تێنتاگەن کە کاریزمتا،  کتاریگەرییەکی چارەنووسستازی لە نێتو 

 .هەمیشەش کاریزما، ڕابەرێکە نەک ڕابەرایتی بەکۆمەڵ. ڕووداوەکاندا هەیە
 

ڕابەڕایەتیتتتیەوە بتتتێ؛ ڕابەڕێتتتتی کتتتارامەی ختتتۆی بستتتەلمێنێ و هەڵتتتبەتە لە دوائاکامتتتدا رابەری کاریزمتتتا دەبتتتێ لە ڕێتتتگەی 
 !بەڵکوو دەبێتە ملهۆڕ..ئەگەر وا نەکات بە چەمکە زانستییەکەی نابێتە کاریزما. بەرنامەکانی سەر بخات

 
قاسملوو کترایەوە ئەو حیتزبە دێمتوکراتەی لە نێوهاوکێشتە سیاستییەکانی .لەدوای شەهید پێشەواوە، دێموکرات لە سەردەمی د

پێشتتر لە . دێموکراتیشتدا، فرەڕەهەنتد کتاریگەر بتێ - سۆستیال - ێران و کوردستاندا، بەڵکتوو لە سەرئاستتی نێتونەتەوەییئ
لە دۆختی نالەبتاری پەنجاکتان هەتتا حەفتاکتان خواردبتوو بەاڵم بەو ناو بازنەیەکی داخراودا، دێمتوکرات گیتری حیزبتایەتی 

دا لە (حکتتومەتە دژەدێموکراستتییەکانی عێتترا  - شۆڕشتتی ئەیلتتول - ێتترانئ)بەرداشتتی فشتتاری حتتاڵەش، لەو دۆخەدا، لەنێتتوان 
کاتێکتتدا ئاستتان نەبتتوو کتتۆمیتەی ناوەنتتدی حیتتزبەکە و ستتکرتێرەکەی دانیشتتتنێکی ئاستتایی بتتێ ئاستتتەنگ بتتکەن، پاراستتتنی 

 وو لە دۆخی مایەی ئەو بەها و نرخە بوو، دێموکرات ئامادە ب. دێموکرات خۆی لە خۆیدا بایەخ و بەهای مێژوویی هەیە



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

50 
 

 .، دابەزییە مەیدانییە ڕەسەن وئازادیخوازەکانڕاپەڕینی گەالنی ئێراندا وەکوو یەکێک لە حیزبە سیاس
 

 لە ژێرزەمینەوە بۆ سەرزەمین

 
 :دوو ڕووداوی گەورەی مێژوویی خوڵقاند( ١٧٥٨ - ١٧٥٧) ڕاپەڕینی گەالنی ئێران

 
 ڕوخانی ڕێژیم و سیستمی سەڵتەنەتی بوو :یەکەمیان

 .شیتەگەرایە -سەرکەوتنی تەوژمی ئیسالمی  :دووەمیشیان
 

 .نەک پێشبینیکراو بوو بەڵکوو ئامانجی سەرەکی الیەنە سیاسیەکانیێ بوو، هاتیشەدی ..یەکەمیان
نەک پێشتبینیکراو نەبتوو، بەڵکتوو پتێچەوانەی ئامتانجی تەواوی چەد و دێموکراتەکتانی ئێتران وکوردستتانیێ  ..دووەمیشیان

 .هاتەدیئەمیێ  بوو؛
 

ئەمەیە، دۆختتی سیاستتتی ڕۆژهەاڵتتتتی ناوەڕاستتتت بەڵکتتتوو تەواوی کیشتتتوەری ئاستتتیاش زۆرجتتتار ئامتتتانجە چاوەڕواننەکراوەکتتتان 
 !بەپێچەوانەوە ئامانجە خەبات لە پێناوداکراوەکان نەهاتونەتە دی.. هاتوونەتە دی

 
ی ئێران لەدوای بزووتنەوەی مەشروتەوە، بتۆ ئەگەر مێژووی خەبات و ئەرشیری ئەدەبیاتی سیاسی تەواوی الیەنە سیاسییەکان

 -ستتەرەتاکانی ڕاپەڕینتتی گەالنتتی ئێتتران ،لێکبتتدرێنەوە،دەردەکەوێ کە تەواوی حیتتزبە چەد   بتتزوتنەوەی موستتەدیق، هەتتتا
ناسیونالیستتت و پتتان ئێتترانیێ لەهتتاتنە ستتەر کتتاری ئەلتەرنتتاتیڤی شتتادا بەهەڵەدا چووبتتوون ١نێشتتتیمانپەروەر -دێمتتوکرات 

تەکانی ئێران نە لیبڕڵەکتان، نەناسیونالیستت و چەپەکتان، هیچیتان نەهتاتنە ستەرکار تەنتانەت لە هەڵبژاردنتی دێموکرا نە
 .سەرۆکایەتی ئێران و پەسەندکردنی دەستوری ویالیەتی فەقیهیشدا، کاریگەری ئەوتۆیان نەبوو. یەکەمین پەرلەمان

 
 تێزە سیاسیەکانی قاسملوو

 
لەم دەورانەدا،کە ئەدەبیتتاتی دوای ستتەرکەوتنی ڕاپەڕینتتتی گەالنتتی ئێتتران دەختتتوێنمەوە، لەنتتاو جەنجتتتاڵی ئەو دۆخەدا، لە 

تەرحەکتانی بتۆ  قاسملوو، بە ڕیالیستی دەبێتنم .تێزە سیاسیەکانی د..گەرمەی خرۆشانی هەست و هەڵوێستی خەفەکراوەکاندا
 ەڵک و ئامانجی سەرووی بەداخەوە بزوتنەوەی بەرینی خۆرسکی خچارەسەری سیاسی، لۆژیکی و ئەقاڵنی بوون بەاڵم 
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 .تواناکان ئەوکاتە بەسەر شەقامی سیاسیدا زاڵبووە
 

دەنوستێ، ئەمە الی متن ئتازایەتی ئەقاڵنیەتتی " حەزرەتتی ئیمتام"قاسملوو نامە بۆ ئیمام خومەینی بە نتاوی .کە دەخونمەوە د
قاستتملوو بتتووە، کە لە نتتاو وروژان و خرۆشتتانی خەڵكتتدا لەبەردەم الفتتاوی دروشتتمبازیدا بتتوێرانە نتتامەیەکی ئاوەهتتا .سیاستتی د

یستتتی دەکتتتات ئەمە ئەوە دەگەیەنتتتێ کە لە ڕەگەزە هەستتتتیارەکانی دۆخەکەو ریال دەنوستتێ وداکتتتۆکی لە متتتافی خودموختتتتاری 
 :قۆناغەکەو ئەرکە سیاسیەکە، تێگەیشتبوو بۆیە

 
 .پێموایە دووساڵی دوای ڕووخاندنی شا، هێشتا لە هەموو بارێکەوە لێکنەدراوەتەوە -
 ؟جارێ قوڵتر نەزانراوە ئایا سیاسەتی کوردایەتی چەکدارانە ڕاست بوو یان نا -
 ئایا شەڕی سەنگەربەندی ناو شاری سنە ڕاست بوو؟ یان ڕێپێوانی هێمنانەی خەڵکی سنە بۆ مەریوان ؟ -
 ئاخۆ ساڵەهای دیکە بەبەرەوە نەمابوو دۆخی دانوستان و خەباتی مەدەنی لەگەڵ کۆماری ئێسالمی ئێران بەردەوام بێ؟ -
جتتگە )وکرات پشتتووی درێتتژ بتتوو خەبتتاتی چەکتتداری نەکتترد ستتاڵی ڕەبە  دێمتت( ١٢)لەدوای ڕوخانتتدنی کۆمتتاری مەهابتتادەوە  -

ئەی بۆ لە دوای ڕووخاندنی شادا تەنها دوو ساڵ خۆی گترت وخەبتاتی چەکتداری ( بزوتنەوەی کۆمیتەی شۆڕشگێڕی دێموکرات 
 دەستپێکرد؟

 
 ڕوانگەی دوور لە گۆشەگیری

 
 .بدرێنەوەئەو پرسیارگەلە دەبێ دوور لە ڕوانگەی گۆشەگیری حیزبایەتیەوە وەاڵم 

 
ستاڵ بەستەر دامەزرانتدنی حیزبتی دێموکراتتدا تێتدەپەڕێ، دەرکەوتتووە کە کۆمتاری ئێستالمی ئێتران، نە بە ( ٥٧)ئێستا، کە 

خەبتتتاتی چەکتتتداری ڕۆژهەاڵتتتتی کوردستتتتان ناچتتتار کتتتراوە داختتتوازیە دێموکراستتتیەکانی گەالنتتتی ئێتتتران جێبەجتتتێ بکتتتات، نە 
ئەوەتانێ ساڵەهای گەمتارۆ ستەپێنراوەکانیێ دژی . شیتەی ئێرانی ڕوخاند ساڵەی عێراقیێ دژی ئێران، حکومەتی(٨)جەنگی

 :وای دەبینم ئێران کەوتۆتە بەردەم دوڕیانێک. ئێران، ئێرانی وەکو دۆخی گەمارۆدانی عێراقی سەردەمی سەدامیێ لێنەکردوە
  
 گۆڕینی حکومەتی ئێستای ئێرانە؟.. یان -
 .کوردو گەالنی دیکەشەچارەسەرکردنی ئاشتییانەی کێشەی  ..یاخود -
 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

52 
 

ئیقلیمی بەڕێتوەیە،  - ئەگەر بەهەڵەنەچوبم، سیاسەتی نێودەوڵەتی و ئیقلیمی و ئێرانی وادەخوێنمەوە سازشێکی نێودەوڵەتی
وەکتو ئێستتای )پڕۆژەیەکتی وابێتتە پێشتەوە  -! ئەگەر -جەختت دەکەمەوە ئەگەر بەڵتێ . بۆ ڕێکەوتنێکی ستتراتیژی نوێچەشتن

هەقتتوایە هێتتزە سیاستتیە کوردستتتانیەکان دەستتتخەڕۆی دروشتتمی دوورکتتوژە نەبتتن بە پڕۆژەیەکتتی (ردستتتانڕۆژئتتاوای کو -ستتوریا 
 !ڕیالیستی خۆیان بۆ ئەگەرێکی ئاوها ئامادە بکەن بەرپرسیارێتیەکە پێکەوە بخەنە ئەستۆ

 
 .ئاشتییانە دەخستەگەڕقاسملوو بمابا هەمو توانای خۆی بۆ پڕۆژەیەکی ئاوهای هاوبەش، بۆ چارەسەری .من دڵنیام د

 
پیرۆزتان بێتت ستاڵڕۆژە ئەڵماستیەکەتان بەهیتوام لەم ستاڵڕۆژەدا هەڵستەنگاندنی هەمەالیەنە، بتۆ خەبتات و فتۆرمیالکردنی 

ستتاڵەتان بەڕەختتنە لەخۆگرتنیشتتەوە، بتتکەنە خەاڵت و بەراتتتی ( ٥٧)سیاستتەتی حیزبتتی دێمتتوکرات، لەبەر ڕۆشتتنایی ئەزمتتونی
 .یادەکە

 
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 سۆسیالیزمی دێموکراتیک و هەنگاونانی حیزبی دێموکرات بەرەو سۆسیال دێموکراسی

 
 
 
 
 
 
 

 سمایل بازیار. د

 
  ن هیال م، له شه شه ی كونگره یكهاتنێپ  ر له مانگ به نجێپ  :، واتهدا(4892ئابی ) 4245 یژێالو گه یمانگ یم دووه ی وهین  له

 ی وه ئته ۆ، بت وه بتووه واڵدا بت”حتدكا“ یكان كخستتنهڕێ وێتن  لته ”زمیالیسۆر س سه له كێباس  كورته“ یناو  به ك هی لكهیقاسملوو نام
دا  كتتونگره  ئاشتتنا بتتن، تتتا لتته ”کیتتموكراتێد یزمیالیستتۆس“ ی بتتاره  لتته یكان چوونتتهۆو ب  وانگتتهڕ  بتته یزبتتیح ینتتدامان كتتادر و ئه

( 4844) 4221 م هێیست ینررانستۆك  ر لته قاسملوو هته(. [4])ێند بكر سه په” حدكا“ یژڕۆدوا یك ئامانج ر باس و وه به  تهێبخر
  لته كێشت به ی وه ئته ۆیه بته ماڵ بتوو، بته داگرێتپ  زبیتح وێتن  هیتنابووێه ۆیخت  كته ”كیموكراتێد یزمیالیسۆس“ ی كهۆریر ب سه له
  وه زمهیالیستتۆس  بتته” ر روه دادپتته“ ی وشتته كیتتموكراتێد نێشتتو  بوون، لتته نتته كیتتموكراتێد یپاشتتگر ڵ گتته له نررانسۆكتت یشتتداران به
 ی وه ندنتهێبوون و خو نته كۆكت زمیالیستۆس یشتن ر چته سته له” حتدكا“ وێتن یپ چته ڵیبتا  كه ێو كه رده ده  رهۆم ج به(. [5])ندراێلك
 .بوو هه زمیالیسۆس ۆب انیاوازیج
 
  پتته چه  زهێتته وێتتن  بتتاو لتته یچتتوونۆروبیب ڵ گتته له ییند ستتنووربه كڵێتت متتهدا كۆ”بتتاس  كورتتته“  لتته كراو ناستتهێپ یزمیالیستتۆس

 : وانه كرد، له ده كاندا كهیكالس
 
 یزمیالیستۆس“كرد و  ده یستیالیسۆس یتاناڵو  له انییو هیڕ وال په مالو ئه ئه ێب  كه  نانه هیس و ال و كه ئه ڵ گه له یند سنووربه (أ

 یستتتێوڵ هتته“: ڵتێ ده  وه هم بارەیتت دا لته″بتتاس  كورتتته ی وه كردنهیشت“  قاستملوو لتته( [2].)ید ده موكوڕی كتتهێبتت بته  انیتت”وجوود مته
 كتتووڵ بتته ، هیتتوال مالوئه ئه ێبتت كردنتتییو هیتتڕ پتته  و نتته كتتردنیت هیتتدژا  نتته یستتتیالیسۆس یتتتاناڵو  بتته ر رامبتته بتته  متتهێئ یزبتتیح
  كتا، لته وجوود ده مته یزمیالیستۆس یریت سته  گرانته خنه هڕ یكێچاو  به.  هی گرانه خنه هڕشدا  و كاته ر له و هه  ستانهۆد یكێستێوڵ هه
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 ی ره دوو بتته وانێتتن  ، لتته([1])”ێنتت ال ده وه یكان هیتتنێر نه  نتته هیموو ال و هتته ێگتتر رده وه كڵتت كتته یكان هییتتنێر ئه  نتته هیموو ال هتته
 ۆیختتت ییژیستتتترات یستتتتۆد  و بتتته  شتتتكاندوهیدا دایت هۆڤیستتت یال بتتته كیتتتموكراتید یزمیالیستتتۆس دا،یدار هیرما و ستتته زمیالیستتتۆس

 . وه وته كه نه ێل ییتیەكلکا ماڵ ، به([2]) داناوه
 
 یزمیالیستتتۆس“ یستتتت به مه. متتتابوو ی دا پاشتتتماوه”حتتتدكا“ ۆیوختتتێن  لتتته  كتتته یتتتی تتتتووده ڕی روبتتتاوهیب ڵ گتتته له یند ستتتنووربه (ب
 یستالمیئ یمتارۆك  ر بته رامبته به   تتووده یزبتیح یكان ستتهێوڵ و هته ت استهیس ،یی تووده ڕی روباوهیب ی پاشماوه  له ”كیموكراتید
  هڵستا یها هستاڵ“:  دا هتاتوه″بتاس  كورتته“ ی وه كردنهیشت  له. رانداێئ  له زمیالیسۆس ۆبوو ب انی وه ندنهێخو  له كووڵ بوو، به نه
  لته  هڕپت  كته  هیت تتووده یزبتیح یران بته وهڕێ بته یهت ید سته  د له وه نه ێب نه ڕۆیی دهێر ز گه ئه رانداێئ  له یستیالیسۆس یاتیب ده ئه
 (.[4])”وت و چه استڕنا ڕی روباوهیب
 
 ییداگرێتپ زمیالیستۆس ۆبت ی وه ندنتهێخو  لته دا”زمیالیسۆر س سه له كێباس  كورته“  له كراو ناسهێپ ی”كیموكراتید یزمیالیسۆس“
 :كا ده  بانهینس هڕم پ ر ئه سه له
 
قاستملوو . كتداێر ناو هته رێتژ  لته كییەرۆكتتاتید  شتنه ر چه هته ی وه تكردنه هڕو  یموكراسێو د یئازاد ی گهێر پ سه له یداگرێپ (أ
  وابتوو لته  كته ؛ینتان نتاژ  بته این تته ۆڤمتر ماڵ دا، بته ده ییشستاخ و له نتدنێدا، خو ده یدا، خانوو ده ینان زمیالیسۆس“: ڵێ ده
 یم رده ستته  لتته ێیاتریتتز رۆز ێبتتەد  وانتته چهێپ  بتته كتتووڵ بتته ،ێنێبستتت ێلتت ی كتته هییئازاد ێنتتاب این ك تتته نتته ،دا وانتته ر ئه رامبتته به
 یشتی ره پته كتووڵ كا، بته ستت نته ربه به یموكراستێد این تته  نته  كه نی دروست بكه كێزمیالیسۆس ێب ده  مهێئ. ێبدات ییدار هیرما سه
 كان ستتهینۆمۆك  زبتهیح یبتازڕێ  ینگتیگر یك هیتما ك بنه وه شدای”ایتاریلۆپر ییرۆكتاتید“ ڵ گه له یند وهی په  له(. [4])”بدا ێپ
 ێبت  متهێئ یزبتیك ح وه یللتیم -متوكراتێد یكتێزبیح یكێنتدام ئه ۆب تاریلۆپر ییرۆكتاتید  له ینگر هیال  كه  هی هڕ و باوه ر ئه سه له

  لتته ینگر هیتتال رۆجتت چیهتت  بتته نیتت بكتته  كه له ستته مه  چتتاو لتته ك هییكستتڕك ما ر وه گتته ت ئه نانتته ته ش كتتهید یك هیتتال و له  هیتتمانا
 (.[9])ێبكر یری سه ێناب وال مالوئه ئهێب یك هیما ك بنه وه ایتاریلۆپر ییرۆكتاتید
 
  و نموونته لێتدۆم  شتنه ر چه هته له ”كیموكراتید یزمیالیسۆس“ یوار كورده ڵی مهۆك یكان هییند تمه بهیتا یرچاو گرتن به له  به (ب

دا ″بتاس  كورتته“ ی وه كردنهیشت لته . ێب مان كه تهاڵو یرج لومه هه یر مدهاڵ وه  كه ێو ده یکیزمیالیسۆو س ێزێپار ده ۆخ کییەساز
و  وتوو بتوون و ئته ركه سته داێیتت یستتیالیسۆس یتتاناڵو  كته نیت بكه  و كارانه ئه زمدایالیسۆس یدروستكردن ی سهپڕۆ  له“:  هاتوه
  بته  مهێئ  كه  تانهاڵم و كام له چیه  كه  هی وه ئه نگیگر م،اڵ به.  بووه هه انیانیبوون و ز وتوو نه ركه سه داێیت  كه نی كه نه  كارانه

 تنتتامڤێ انیتت ڤیوگوستتالیو  نیو   چتت ێبتت ت هۆڤیستت ییت هیتتك هی   ن،ێتتین و ئولگتتوو داده  نموونتته  بتته نیزانتت ده انیستتتیالیسۆس
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 ی کهاتتتتهێ، پ كردوه نتتته زگتتتارڕ یت هیتتتگا به ره ده یم رده ستته یكان هییتتتند وهێپ  لتتته ۆیختتت شتتتاێه یوار كتتتورده ڵتتتی كومتتته(. [8])”ێبتت
و   هیت هته یدار هیرما سته ڵی مهۆك ڵ گه له یواو ته یکییەاوازیج ، مهێئ ڵی مهۆك ییت هی نایچ ی كهاتهێو پ مان كه تهاڵو ییت هیاڵ مهۆك

  هۆیتر ب هته.  هیت هته ییاوازیتج  كتهید یالن گته یتیر كولتوور و داب و نه ڵ گه و له ت بهیشمان تا كه له گه یتیر كولتوور و داب و نه
 تنتامڤێ ایت نسا هڕ فه ت، هۆڤیس ییت هیك هی ی زمهیالیسۆس و ئه ڵ گه له ێب ده ن،ینێزر مهیدا ێو مانه ده ی زمهیالیسۆو س ئه  وونهڕ رۆز
 (.[41])ێب هه ییاوازیج  كهید ێنێر شو هه ای
 
 یشت و ئامانجه ئته ،ێبگتونج مان كته تهاڵو یرج لومته هه ڵ گته له  كته كێزمیالیستۆر س سته له یداگرێتپ  به كیموكراتێد یزمیالیسۆس
  كتته كێپ چتته.  بتتووه ابتتردووداڕ  ك كتته لتته روه هتته   یر رانستته سه یپ چتته ۆیپاشتتك  تتتهێب كتتورد نه یپ چتته ەکیتتد یتتیچ كتته   ستتته به مه
  ، كته داوه یكتورد یپ چته  یت بتهیتا  و بته یی ناوچه یپ چه یوام هان رده و به  بووه  وه ره سه به ییرانێئ یزمینالیۆناس ییر گهیكار
 (.[44])ێب نگیگر  الوه به یت هینایچ یو پرس ێچ نه دایت هیكوردا یال به
 
  زامتتتهین یكان هڕییتتتموكو كه یشتتانكردنیستن و ده دایستتتتیالیسۆس یتتتاناڵر و رامبتتته به له ۆخ ربه ستته یكێت استتتهیس یچتتاوكردن هڕ( ر
.  ه”كیتتتموكراتێد یزمیالیستتتۆس“ ی كتتتهید یكییەنتتتد تمه بهیتا( وجوود متتته یزمیالیستتتۆس) تاڵ ژهتتتهڕۆ ی ره بتتته یكان هییستتتتیالیسۆس
 ” ستتتتانهۆد یینتتتد وهی پتتته“ یما ر بنتتته ستتته له یستتتتیالیسۆس یتتتتاناڵو ڵ گتتته له ۆیختتت یینتتتد وهی پتتته ”كیتتتموكراتید یزمیالیستتتۆس“

  بته ایت، ”([45])ستیالیمپریئ الیسۆس“  به ت هۆڤیس ییت هیك هی  و تاقم كه  سته ده كێند هه  كه  دوژمنانه ەن  واته ،ێنێزر مه داده
  بته ێبچت  وهڕێت به  وه ته هۆڤییس یت هڵو ده ن هیال له  كه كێت اسهیس ر هه  كه  تووده یزبیك ح وه و نه  نێن واو داده ته یستیالیمپریئ
 ییژموون هتته رێتتژ  لتته ۆیختت ێو هتتهی ده ”كیتتموكراتید یزمیالیستتۆس“(. [42])گرن دهڵتت هتته ۆبتت ڵیپ ن و تتته كتته ده یند ستته په یتتیراێخ
 یینتتد وه رژه به یهتتانیج یایتتتاریلۆپر یپاراستتتن یدروشتتم رێتتژ  لتته  بكتتا، چونكتته زگتتارڕ” ([41])یتتتاریلڕۆپ یزمینالۆنترناستتیئ“
 .ێزرێپارەد یت هۆڤییس ییت هیك هی
 

  لته ابوو،یتژ یستتیالیسۆس یتتاناڵو  لته رۆز یكێناڵكوردستتاندا ستا  له ”كیموكراتید یزمیالیسۆس“ ی كهۆریب یر نهێداه قاسملوو
و  یو ئتازاد یموكراستێد یبوون نته یبتوار  لته یت بتهیتا وتبوون، به ركته ده ۆبت ییستتیالیسۆس یم ستهیس یكان هڕییموكو كه  وه كهینز

و  ینتتتیزا ی21 ی هیتت ده  لتته” ([44])اینگار هتته“، ”([42])ایتتنۆڵۆپ“ یكتتتان ووداوهڕو   مانتته ئه. تتتاردایتالۆت یتان هڵتتو ده یبتتوون
بتتوو،   تتتهاڵو و ئتته ێیج شتتتهین ۆیختتۆب  كتته ایاكۆڤستتلۆكیچ  لتته 4849 ڵیستتا ی”([44])ا ڕپتت یهار بتته“ یووداوڕ یت بتتهیتا به
. بكتا  وه داچوونتهێپ” وجوود مته یزمیالیستۆس“  ت بته باره سه داۆیخ ینیوانڕ  له  كه كێرۆج  ر دانا، به سه له انڵیقوو یوار نهێشو
. بتوو انتدایژ یكان نته هیر گشت ال سه به یاسڕموكێد یكشانڵو با اردانڕیب ت هۆڤییس  له ۆخ ربه سه انیئامانج  كه  ەیووداوانڕو  ئه
 ڵ گته له كێوازێشت  بته انیت كامته رەه  كته” ([48])زمیكومتونۆئور“و ” ([49])ێنتو یپ چته“ یكریف یكان وتهڕە یوتن ركه ها ده روه هه
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و  یاستیس ەپرست  تتهێوانڕب  وهێتنو یك هیت القته ده  قاستملوو لته  كته كتردیكرد، وا ده انییند سنووربه كسۆد رسه و ئه كیكالس یپ چه
 .كان هییكریف
 
و ( [51]) ئتاراوه  هاته كوردستان ده  جار له م كه هی ۆب  كه زم،یالیسۆس  بوو له ێنو یك هی وه ندنهێخو ”كیموكراتید یزمیالیسۆس“
 یستتیالیسۆس یتتاناڵو  لته  كته یو ئتازاد یر روه دادپته یمك دوو چته ینگكردن هاوسته:  بتوون لته یتتیبر یكان ئامانجته نینگتتریگر
و  اردانڕیتتتب ۆییخ ربه ستتته یچتتتاوكردن هڕ ك،ێتتتناو  رەه رێتتتژ  لتتته كییەرۆكتتتتاتید  شتتتنه ر چه هتتته ی وه تكردنتتته هڕبتتتوون،  كڕێتتتنا
  كوردستتاندا كته یو كتات ئته ییاستیس یوا ش و هته كته  لته ”كیتموكراتێد یزمیالیستۆس“. كان هییاستیس  زهۆردیب یكردن زنهۆریپ به
 ڵ گته له این تته  نته ش هۆیتر ب بتوو؛ هته ووبارڕ ی ئاراسته ی وانه چهێپ  كردن به له ك مه بوو، وه ڵزا یگوتار ڵكایادڕ یپ چه داێیت
 كتووڵ بوو، بته نته ووڕو ره بته” حتدكا“ ینتدامان و ئه ریكتاد یرچاو بته یكێشت و به كان هییتنینێل  -یكسڕد و ما چه  زهێه ییشوازێپ
 .ر سه  هیكرا یشیتوند یرشێو ه  خنه هڕ
 
 ڵو هته ”؟یدار هیرما سته ایت زمیالیستۆس: متوكراتید یزبتیح“ ینتاو  بته كداێوتار  له ینینێل یكسڕما یپ چه یكخراوڕێ ” هڵ مهۆك“
 ۆبتت ۆیختت ییفتتادار و وه یەایتتتاریلۆپر ییرۆكتتتاتید ی وه تكردنتته هڕ” حتتدكا“ ”یكیمتتوكراتێد یزمیالیستتۆس“  كتته ێنێلم ستتهیدا ب ده
 یكێوتتتار  لتته( كتتارێكر یگتتاڕێ) رانێتتئ یرێشتتگۆڕش یكتتارانێكر یكختتراوڕێ(. [54]) وه تتتهۆكرددووپتتات  یدار هیرما ستته یم ستتتهیس
 ێب بته زمیالیستۆس  چونكته ن،یبت” حتدكا“ ی هی ژهڕۆم پ ئه یهاتنید وه یوانڕ چاوه ێب ده ت امهیق یژڕۆتا   هیوا ێیپ داەگران خنه هڕ
 (.[55]) وه تهۆكرد ت هڕ ی مكه و چه ئه ”كیموكراتێد یزمیالیسۆس”و  هینا ی ده وه ایتاریلۆپر ییرۆكتاتید
 

  لتته. هتتات كێتتپ ئەنتتدام 521شتتداریی  به  دا بتته(4891جتتونێڤری  55) 4245نتتدانی  ی ڕێبه5  لتته” حتتدكا“ یم شتته شه ی كتتونگره
نتتد  چه  و باستته ئتته. ر بتتاس بتته  هیتتخرا( كیتتموكراتید یزمیالیستتۆس) ”زمیالیستتۆر س ستته له كێباستت  كورتتته“ یپرستت دا نگرهۆكتت
 یزمیالیستۆس“(. [52])كترد زڵۆئتا  ەینگرۆكت یزا فته ێیجار ێت دوو س نانه و ته نكرد كیر خه  وه هۆیخ به ی كونگره  ەیو بوونهۆك
 یارانیت نته  تاوه ره سته  ، چتون لته([51])ناێه نته یستتیوێپ ینگت ده ەوەنگرۆك یران نهێنو ن هیال له رۆز یكێباس یدوا ”كیموكراتید
 یژڕۆدوا یئامتتانج  تتتهێب ده یستتتیالیسۆس یكیمتتوكراتێد ڵتتی متتهۆك ی كهاتتتهێو پ ێكتتر ند ده ستته دواجتتار په ماڵ بتتوون، بتته رتتترۆز
 (.[52])”حدكا“
 
 الیستتۆس“ ی وهێهاوشتت به انیتت هەیتتكۆریم ب دا ئتته”حتتدكا“ ۆیوختتێن  لتته ”كیتتموكراتید یزمیالیستتۆس“ یارانیتت نتته یرچاو بتته یكێشتت به
ا، د″بتاس  كورتته“  لته یاشتكاوڕ  و بته یوونتڕ  قاستملوو بته  بتوو كته کداێكات  له  مه ئهو ( [54])یزان ورووپا ده ئه ی”یموکراسێد
 ڵ گتته له ،”كیتتموکراتێد یزمیالیستتۆس“ ، هییتتن ”یموكراستتێد الیستتۆس“ ،”كیتتموكراتێد یزمیالیستتۆس“   لتته یستتت به كتته مه“: تڵێتت ده
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 یدار هیرما سته زم،یالیستۆس ینتاو  بته  كته  هییستتیرمۆرڕی یكێبتازڕێ یموكراسید الیسۆس ، هی هه ییاوازیج ”یموكراسید الیسۆس“
 یكتورت  ن و بته ند بكته سته په یدار هیرما سته ی وه ئه ۆدا ب ده نها كارانێكر زمیالیسۆس یناو  به ،ێنڕێسوو ده ڵی و هه ێزێپار ده
 ی وه ئته ێر بكا، بت سه چاره دایدار هیرما سه ی وهێچوارچ  له كارانێكر ییو ئابوور یت هیاڵ مهۆو ك یاسیس یكان روگرفتهیگ ێو ههی ده
 یكتڵێ كومته ینتانێكهێو پ یواو تته  بته یدار هیارم سته یوخانتدنڕ یمانتا  بته زمیالیستۆس كداڵێحا  له. بدا كێت  هی وهێم چوارچ ئه
 . ([54])”هێینو
 
و  ”كیتتموكراتێد یزمیالیستتۆس“ یمك دوو چتته یكان هییتتاوازیج ”زمیالیستتۆر س سته له كێباستت  كورتتته“ ی لكتتهینام  رنجدان بتته ستته  بته
” حتدكا“ كتداێكات  لته ،یرمستتۆریو ر ییەخوازیچاكستاز یكێبتازڕێ یموکراستێد الیستۆس. ون كته رده پتر ده ”یموکراسێد الیسۆس“
موو  هتته  لتته  هییتتت هڕ بنتته ۆڕیوگڵئتتا یاریتتخواز  كتته ێد  هیتتو مانا بتته  متته و ئه( [59])كتتا هد  ناستتهێپ رێشتتگۆڕش یكتتێزبیح  بتته ۆیختت

  كته ییەت هیتاڵ متهۆك -یئتابوور یكێم ستتهدا سی″بتاس  كورتته“  لته كراو ناستهێپ ی”كیموكراتید یزمیالیسۆس“. داڵ كومه یكان بواره
  ، بتته([58])ێگتتر رده وه ڵ كومتته  لتته یمتتاف ی كتته كاره ێتتیپ  و بتته ێردرێستتپ ده ێپتت یكتتار ییهتتاتووێل ێتتیپ  س بتته ر كتته هتته داێیتتت
 -یئتتتابوور یم ستتتتهیك س وه ، نتتته([21]) هیتتت(ڵیاڕمتتتو) یقاڵخ ئتتته زمیالیستتتۆس ۆبتتت ینتتتیوانێڕت یموکراستتتێد الیستتتۆس  وانتتته چهێپ
 ۆبت ،یت هیت هته یموکراستێد الیستۆس ڵ گه له  كه  انهییكڕۆ وهێن  هییاوازیو ج ئه یاڕ ره سه ”كیموكراتید یزمیالیسۆس“. یت هیاڵ مهۆك
  كتته( زمیتتتاریتوتال) ی هییتتتخواز هیواو و ته و ئتته كییەرۆكتتتاتید  شتتنه ر چه هتته ی وه تكردنتته هڕو  یكراستتۆمیر د ستته له یداگرێتتپ
 . نگه با، هاوار و هاوده ده  وهڕێ وجوود به مه یزمیالیسۆس
 
، ([24]) وه تته كراوه ت هڕ یگشتت به كتووڵ ، به كراوه نیستال یكان تهەاسیس ی توند ئاراسته ی خنه هڕ انی ته  دا نه”باس  كورته“  له
 ستانیمد هه ،”ایتتاریلۆپر ییرۆكتتاتید“ك  ، وه كتراوه ییئتاوڵما نزمینێل - زمیماركس یما بنه كێند هه ڵ گه له  نده رچه هه ماڵ به
 یكستڕما یچتوونۆب دایدار هیرما سته یمەستتیس ەڵگەل ینتدەوێپ ەل. ەاریتد ەویەرەست ەب نینتێمتارکس و ل ینتیروانێت یوار نهێشو
 (.[25]) ”حكوومه مه  وهەژووێم ن هیال له یت هیاڵ مهۆك یكێزامیك ن وه یدار هیرما سه“:  ناوهێكار ه به یدار هیرما ر سه سه له
 
 یتیزۆردیب یستتیالیسۆس ینتاغۆق ەب ی كته تهاڵو یشتتنی گته ۆبت ا،یوستڕ ی4844 یر بهۆكتۆئ ییستیالیسۆس یشۆڕش یر بهڕێ نێنێل
 ایوستڕ  لته یدار هیرما سته یم ستتهیس یكان هییتند وهێپ شتتاێه  ، چونكته ئتاراوه یەنتاێه( [22])”ییدار هیرما نا سه ی شه گه ی گهڕێ“
 ۆبت ی هییتزۆردیم ب ئته” بتاس  كورتته“. بتوون زێه بته داێتت ییت هیتگا به ره ده یم ستهیس یكان هییند وهێو پ ڵزا یم ستهیس  ببوونه نه
 شتتاێه 4844 یایوستڕ  ەیوێمان شت هته ەب ێیكوردستتان  ، چونكه نده سه په ەالوەب یستیالیسۆس یناغۆق ەكوردستان ب یشتنی گه
م  ئته” بتاس  كورتته ی وه كردنهیشت“. ەبتووەن ریتگێج داێتت ییدار هیرما سته یم ستتهیمتاون و س داێت ییت هیگا ربه ده یكان هییند وهێپ
 ، زراوهەمەدان داێتت ییدار هیرما سته یكان هییتند وهی پته شتتاێه  كته یستتیالیسۆس ینتاغۆق ەكوردستتان ب یشتنی گه ۆب ی هییزۆردیب
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و  ئتته وانێتتن  لتته یدار هیرما ستته  بتتوو كتته  هیتتواڕب مەر ئ ستته له نێنتتلێ“:  دا هتتاتوه"بتتاس  كورتتته ی وه كردنهیشتت“  لتته. كتتا ده چتتاو هڕ
  رجته و مه بته ،ی بتاز ده دایر سته به ێكتر ده  كهێم ستتهیس ،ێبت رۆز  بته  كته  هیین كێم ستهیناسراون س ژووداێم  له  كه ی مانه ستهیس
 ێتتوان ده ۆیختۆب  تتهاڵو م هئت  و كاتته بتدا، ئته دا تتهاڵم و لته یاستیس یتتاڵ سته ده ییت ارمتهی ێب هته یستیالیسۆس ی كهید یكێتاڵو

 ی گتتهڕێ یوتن ركه ستته یلماندن ستته ۆو بتت” ([21])دروستتت بتتوو  چوونتتهۆم ب ئتته  دا كتته یشتتانین ژووێتتم وا،ڕبتت زمیالیستتۆو س ره بتته
 ر هست بتازدان به  بته دایتر چهۆو ك یشوان یناغۆق  له  كه  وه تهێنێغوولستان د مه یتاڵو  به  نموونه ”یدار هیرما نا سه یكردن شه گه“

نتتا  ی شتته گه ی گتتهڕێ“ یوتوو ركه ستته ی نموونتته  غوولستتتان بتته مه ی وه نانتتهێه( [22].)ێچتت ده زمیالیستتۆو س ره بتته دایدار هیرما ستته
 یستتتتیالیسۆس یتتتتاناڵئاستتتت و  لتتته  وه هییتتتئابوور یووڕ  غوولستتتتان لتتته مه  چونكتتته ، كردنه ستتتتهێوڵ هتتته ێتتتیج ”یدار هیرما ستتته
 (.[24])بوو انینیوتووتر دواكه

 
” بتاس  كورتته“  وه هیت م بتاره له  ه”نینێل“ یچوونۆمان ب هه یدار هیرما سه یم ستهیس یستاێئ یناغۆق ۆب” باس  كورته“ ینیوانێڕت
 زمیالیتمپریئ  چونكه ، گرتوهڵ دروشممان هه یدار هیرما سه یدژ  له دایاستڕ  له ”زمیالیمپریئ ێبمر“ نڵێی ده كێكات  مهێئ“: ڵێ ده
 ی ده ستته ییتتتاۆك  لتته یدار هیرما ستته یم ستتتهیوابتتوو س ێتیپ نینتتێل(. [24]) هییدار هیرما ستته یستتتاێئ ینتتاغۆق ییهتتانیج یم ستتهیس
 یئتتازاد ێتتیركەبێك ێم رده و ستته( یرخكتتارۆق) یستتتیالیمپریئ ینتتاغۆق  واتتته ۆیختت ینتتاغۆق نیتتیدوا  تتته ناوه ێتتیپ  وه متته هه زدهۆن

 زمیالیتمپریئ“ ینتاو  به یكێبێدا كت(4844) ڵیسا  له ی هییزۆردیم ب ئه یكردن هۆڤشر ۆب نینێل.  هاتوهێپ ییتاۆك یدار هیرما سه
 (.[29])ینووس ”یدار هیرما سه یناغۆق نیرزتر ك به وه
 
 یشتتتتنی گهتاڵ ستته ده به یدوا لتتته  هیتتوا ێتتتیپ” بتتاس  كورتتتته“.  كستتهۆادڕپا یگتتترڵ و هتته  هییتتتن ڕیموكو كتته ێبتتت” بتتاس  كورتتته“
 یزمیالیستۆس  لته ك هی نموونه  تهێب ده ێو ركه ر سه گه ئه  كه  كردوهێپ یست ده ێنو یك هی وه كردنهیتاق نسا هڕ فه  له كان ستهیالیسۆس
  لته یچاكستاز یاریتخواز وانەبوون؛ ئ نته یدار هیرما سته یم ستتهیس یدژ نستا هڕ فته یكان ستتهیالیسۆس ماڵ بته( [28])ک،یموكراتید

.  هیتن یت هیاڵ مهۆك - یئابوور یكێم ستهیك س وه ننێزر بمهیدا ازنین به  كه ی زمهیالیسۆو س بوون و ئه دا مه ستهیم س ئه ی وهێچوارچ
و   هییدار هیرما سته یم ستهیس یدژ ییئاشكرا  و به یوونڕ  به كیموكراتید یزمیالیسۆس ۆب” باس  كورته“ ی وه ندنهێخو كداێكات له
 ێیپ س بته ركته هه داێیتت  كته ، هییت هیاڵ مهۆك - یئابوور یكێم ستهیس ێن ده یادیكوردستان بون یژڕۆدوا  له  كه ی زمهیالیسۆو س ئه
م دوو  ئته ێتیەپ  وەب( [11].)ێگتر رده وه ڵ متهۆك  له ۆیخ یماف ی كه كاره ێیپ  به ێیس ر كه و هه ێردرێسپ ده ێپ یكار ییهاتووێل
و   نموونته ینستڕە فته ”یكیمتوكراتید یزمیالیستۆس“ ێكتر ده نۆوابوو چت كته اوازن،یتج كداۆر وهێن  له  ه”كیموكراتید یزمیالیسۆس“
 (.[14])دا؟″باس  كورته“  له كراو ناسهێپ ی”كیموكراتید یزمیالیسۆس“ ۆب ێب كێزموون ئه
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 وانێتتن  بتتوو لتته م ههێستت ی گتتهڕێدا (4895) زمیالیستتۆر س ستته له كێباستت  كورتتته“  لتته كراو ناستتهێپ ”یكیمتتوكراتید یزمیالیستتۆس“
 الیستۆس ڵ گته م له وجوود بوو، هته مه یزمیالیسۆس ڵ گه له یند م سنووربه هه  وجوود، واته مه یزمیالیسۆو س یموکراسێد الیسۆس
 .یقیق حه یكییەموكراسێد  به ڵ كهێت كێزمیالیسۆس ینكردنیداب ۆبوو ب كڵێو و هه یموکراسێد
 
 یاڕ ره بوو و سته نته كتارێكر ینتیچ یزبتیح یگشتت  و بته ستتیمونۆك انیت ینتینێل - یماركست یكێزبیح” حدكا“  دا كه وه ئه ڵ گه له
م  ر ئه سه ۆب یسالمیئ یمارۆك یرشێه یئاكام  له  تووده یزبیح ییژووێم یو شكست” م چواره ی كونگره یوان هیڕ په“ ی وه ابوونهیج
  لته كیتموكراتید یزمیالیستۆس ڵ گه له ییستكارڵ رهه ما، به نه ڕۆڵی رانداێئ  له  كوردستان و نه  له  هن  كه كێرۆج  به ، داەزبیح
و   شتتهێدوا ك بته  وهەو ل ڵكتتایادڕ یپ چته یگوتتار ۆبتت  هیت زبتتهیم ح ئته ینتدامان ئه یزۆهاوستت ییاڵقتوو ی شتتانهین” حتدكا“ ۆیخت وێن

 ی وه ندنتهێر خو سته له  هیكاندا په چه وانێن  له كووڵ دا، به”حدكا“ ۆیوخێن  له  هیین استداڕ ڵید و با چه ڵیبا وانێن  له ێملمالن
 .ند وهیو ن ڵیكایادڕ ینیوانێڕت  واته زمیالیسۆس ۆب اوازیج
 
 -یتی وه تته نه ی وه نتهاڵجوو یران بتهڕێكوردستتان  یكتان ووداوهڕ  بته یستتیالیسۆس یكۆو بلت ت هۆڤییست ییت هیتك هی دانی نته  خ هیتبا
 الیستۆس یكان زبتهیح ڵ گه له یقاسملوو توان حمان هڕبدول عه.  وه بچنه انداۆیخ یكان وانگهڕ  ناچار كرد، به یكورد یكیموكراتید
(. [15])ێبگتر یند وهێكرد پ ده انییو عنه و مه یمادد ییت ارمهی داۆڤمر یماف ی رنامه به ی وهێچوارچ  له  ورووپا كه ئه یموكراتید

 یینتتد وهێپ یزرانتتدن دامه ۆكتترد بتت نستتاڕە فتته یكان ستتتهیالیسۆس  لتته یقاستتملوو داوا  كتته دا هێیتتنو  ته استتهیم س ئتته ی وهێتتچوارچ  لتته
و  كان هییمستاو نه كان، هیینست هڕ فته ییوانیئاكامتدا پشتت  ن و لته بده ییت ارمهی  كهید یكان ستهیالیسۆس  زبهیح ڵ گه ده ی كه زبهیح

” حتتدكا“  بتته ییت ارمتتهیمموز  تتته 54 یكختتراوڕێ ی گتتهڕێ  لتته نستتا هڕ فتته یستتتیالیسۆس یزبتتیح. نتتاێستتت ه ده وه یكان هییدیستتو
  نهێم و كه یكێن هیال  تهێب ده  وه كرده  زوو به رۆز ”حدكا“ یرێسكرت“: ڵێ ده  وه م باره له ینس هڕ فه یراێكوچ سیكر(. [12])كرد ده
 ن،ەستپۆژ لێتنیۆل ۆیه بته شتترێپ  قاستملوو كته. نستا هڕ فه یستیالیسۆس یزبیو ح نسا هڕ فه ی وه ره ده یت زاره وه یكان ماتهۆپلید ۆب

 یزبتیح یكتان كونگره ۆبت  شتهیم هه دوا بته  مته درابتوو، له ێپت یداریتد ی گتهڕێ نستا هڕ فته یستتیالیسۆس یزبتیح یم كته هی یرێسكرت
 ینتد وهی ورووپاشتدا پته ئه یپ چته یران بتهڕێ ڵ گته له ، دا ەیەستتانۆد ییەنتد وهی و پته ئه یوت هڕ  و له ێكر ده شتێبانگه ستیالیسۆس

 و  یوانیم پشت له  وه”حدكا“ ن هیال له ”كیموكراتید یزمیالیسۆس“ یبازڕێ یر به گرتنه گومانێب(. [11])ێنێزر مه داده
 . بووه هه ییك ره سه ڕۆڵیورووپادا  ئه یكان ستهیالیسۆس  زبهیح ی ییەشوازێپ
 

 یكختراوڕێ نیتر وره گته ۆبت ی گتهڕێ” حتدكا“  كته ی وه ئته ۆیه دواجتار بتوو بته  انتهییند وهی و پته ئته ییوام رده و به بوونۆڵتوندوت
 نالیۆنترناستتیئ“ ی نگرهۆكتت نیم هتته دهڤ حتته 4894 ڵیستتا  . وه تتتهێبكر ایتتدن یكان موكراتتتهدی  لایستتۆو س ستتتیالیسۆس  زبتتهیح
شتدار  به  دایە م كتونگره لته” حتدكا“ ییت هیرا نهێنو  قاسملوو به. هات كێپ ۆرێپ یخت تهێپ ”مایل“ یشار  له” ([12])ستیالیسۆس
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 ی44  و دواجتار لته  كتراوه شتتێبانگه  هییتهانیج  هڵت و كومته ئته یكان وه بوونتهۆو ك  نگرهۆموو كت هته ۆبت” حتدكا“  وه و كاتته لته. بوو
ر  سته له” حتدكا“ ییر بتهڕێ(. [14])رایترگ نتدام وه ئه  بته ستدایالیسۆس نالیۆنترناسیئ ی كونگره نیم ستهیب  له 4884 یر مبهێپتیس
 یكان زموونته ئه  وان بته ئته یرۆز یلتی بكتا، مته  ادهیتكوردستتان پ  لته یت هیتاڵ متهۆك یزێه به یكێت اسهیس ێب ده  بوو كه  هڕ و باوه ئه
  كتتته یت بتتتهیتا گتتترت؛ به ده ی رچاوه ستتته اڕ وه لتتته یداریتتتو ئ یت هیتتتاڵ كومتتته یكتتتان بواره  ورووپا لتتته ئتتته یكان موكراتتتتهید الیستتتۆس
 یر ستته چوونه شتان،ێتك حمه زه ییمتتادد یخۆبتارود  لته یداكتتوك ڵ گته له م كتته هی ی پلته  بته كان موكراتتتهید الیستۆس یكان وته ستكه ده
 (.[14])بوو دایئابوور یبوار  له ر گهیكار ینگاو و هه انییران شگوزهۆخ ی ادهڕ
 
 نتتێكومێد  بته  وه هییتریۆت -یاستیس یووڕ  لته شتتبووڕۆی یموکراستێد الیستۆو س ره دا به وه كرده  له  كه ۆیخ ێینو یبازڕێ ”حدكا“

 ی31  لتته یكردنتت ریتتڕۆت یت بتتهیتا  بتته کتترد،ەد ەیکتتار مە، ئ([18])قاستتملوو دابتتا  بتته یجال ر  متته ر متته گتته ، ئه([19])كرد نتته
 یوایتد یووختانڕ. انتدیخا یچتوار متانگ  متر لته كته داڵمان ستا هته یر مبته هۆڤن  له نیرل به یوارید یووخانڕتا  دا4898مموز  ته
ر  سته له یددیتج یوار نهێشتو گومتانێد، ب چه ی ره به ۆبوو ب  وره گه یكێشكست  كه یستیالیسۆس یتاناڵو ینانێسه ره و هه نیرل به

 یزمیالیستتۆس“ یگرتن رنتته وه یزموون ئتته  بتتوو و قاستتملوو كتته ده( [21])حتتدكادا وێتتن  لتته كان هڵتتكایادڕ  پتته چه  نتتهیوانێڕن ت ختتاوه
  بتازهڕێو  ئته یكردن زهیریتۆت - یاستیس  بته  بوو لته ده نته ران گتهین تتریبوو، ئ هته  وه كانته هڵكایادڕ  پته چه ن هیتال له ”یكیمتوكراتید
 . هێینو
 

 :سەرچاوە
 
 .118م، ل  رگی دووه ساڵدا، به  ده  اڵتی كوردستان له ری، ڕۆژهه وهه حامید گه[( 4)]

 
ی  كتونگره  لته. 12 - 15، ل ١٧٧٥م، باڵوکتراوەی کۆمیستیۆنی چتاپەمەنیی حتدکا،  رگی دووه تێكۆشتان، بته  ده ، نیتو سته زاده ن سته بدوڵاڵ حه عه[( 5)]

تیی  رجی تایبه لومه ری  هه اڵمده وه  سۆسیالیزمێك  كه“( ز 4894) 4241مدا  ی پێنجه كونگره  و له” سۆسیالیزمی زانستی“( ز4891) 4229مدا  چواره
 م، کۆمیسیۆنی ئینتشارات و تەبلیەاتی کومیتەی ناوەندیی  ی چواره ندكراوی كونگره سه وی نێوخۆی په و پێڕه  رنامه به. سند كرا بێ په” واڵتمان

 (.ز 4894ری  مبه دیسه) 4241رزی  رماوه م، سه ی پێنجه ندكراوی كونگره سه په” حدكا“خۆی  وی ناوه و پێڕه  رنامه به. ١١٧٨، ڕەشەمەی (حدکا)

 
  ندی نییته هزام واوی جێگای ڕه ته  واڵتانی سۆسیالیستیدا به  له” وجوود سۆسیالیزمی مه“ڵدانی  هه  شێوه  بنێین كه  وه بێ پێ له ڕاشكاوی ده  به[( 2)]

  ر سۆسیالیزم، له سه باسێك له  كورته.  یان گرتوه رچاوه سه  وه تییه تی و بابه رجی تایبه لومه هه  یان له زۆربه  كراون كه  وه م باره له  ڵه ندێك هه و هه
 .4 - 2، ل 4245الوێژی  ن، گهندی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرا ی ناوه بلیەاتی كۆمیته كانی كومسیۆنی ئینتشارات و ته باڵوكراوه

 
 ندی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران،  ی ناوه بلیەاتی كۆمیته كانی كومسیۆنی ئینتشارات و ته باڵوكراوه  له” باس  كورته“ی  وه شیكردنه[( 1)]
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 .45، ل 4242ڕی  پووشپه

 
ر  سته باستێك له  زانین كورتته یمانی ستراتیژیی خۆمان ده دۆست و هاوپه  ت به سۆڤیهتیی  كیه ماندا یه كه وه ته نی نه باتی درێژخایه خه  له  ئێمه[( 2)]

 .22سۆسیالیزم، ل 

 
 .4، ل ″باس كورته“ی  وه شیكردنه[( 4)]

 
 .52ر سۆسیالیزم، ل  سه باسێك له  كورته[( 4)]

 
 .52، ل  رچاوه مان سه هه[( 9)]

 
 .4د، ل .باس، س ی كورته وه شیكردنه[( 8)]

 
 .51د، ل .ر سۆسیالیزم، س سه باسێك له  كورته [(41)]

 
 4، 4284رمانانی  خه 42، 418  ، کوردستان، ژماره(2)د، قاسملوو تیتۆی كورد  ی چه ندێشه ئیسماعیل بازیار، قاسملوو، ناسیۆنالیزم و ئه[( 44)]

كان  ئێرانییه  ماڕكسییه  ی كه وه  قاسملوو له” : ڵێ ده  توودهكانی ڕێكخراوی شۆڕشگێری حیزبی  كادره  شكۆڵی له جی كه ئێره. 1، ل 5149ری  سێپتێمبه
جنیێ چتپ در ایتران، گرتوگتو بتا ایترر   حمید شوكت، نگاهی از درون به. ن ناڕازی بوو ندكێێ بكه مه و كومونیزم كه ره كوردستان الوانی كورد به  له

ی شۆڕشتگێری  ڵته ڵ كومه گته بتوون لهڵ تێكته  بته( سهند)مبارزان کۆمۆنیست اتحاد “ری  رانسه پی بچووكی سه ڕێكخراوی چه. 458، ص ١١٨١كشكولی، 
 2عیدی،  ن سته همه به:  بڕوانه  وه یه م باره بۆ زانیاریی پتر له.  وه واوی دوور خسته ته  یی به وه ته هێڵی نه  ی له م ڕێكخراوه تكێشانی ئێران، ئه حمه زه

؛ وحیتتد 81 -44، ل ٢١١١مەڵەی زەحمەتکێشتتانی کوردستتتانی ئێتتران، لە باڵوکراوەکتتانی کتتۆمەڵە، دی ستتکتێری کتتۆ بتتدوڵاڵی موهتتته ڵ عه گتته ستتاڵ له
 .5145،  در مسیر تاریخ، سلیمانیه  له عابدی، بازنگری كومه

 
  یان لته نتاو و نیشتانهو  كان ئه ر پرسی ئایدۆلۆژی، چینییه سه ت له كانی چین و سۆڤییه وتنی ناكۆكییه ركه دوای ده  به: سۆسیال ئیمپریالیست[( 45)]

ر واڵتتانی دیتکەدا زاڵ  سته نتاوی سۆستیالیزم به  رگرتن له ڵكوه كه به  تا  ت هێزێكی ئیمپریالیستییه سۆڤییه  بوون كه ڕه  و باوه ر ئه سه ت نا و له سۆڤییه
ت  ستۆڤییه  یانڕوانیته ده  مان شتێوه هته ووپتی دیتکە بهنتد گر یكار و چه ، پته(داران ربه سته)كان  تیی كۆمۆنیستته كیته ، یه ڵته كۆمه: ك كانی وه گرووپه. بێ
 (.545، ص ١١٥٥، فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران،  حسین علیزاده)

 
 .25د، ل .ر سۆسیالیزم، س سه باسێك له  كورته[( 42)]

 
دروشتمی   نیرێستتی حیزبتی کۆمۆنیستت و لتهما  نگڵس لته هۆی متاڕکس و ئته م جتار بته كته بتۆ یه  یته م زاراوه ئته: ئینترناسیۆنالیزمی پرۆلیتتاری[( 41)]
دوای  بتته.  داریدایه رمایه ری دژی ستته شتته موو جیهتتان له نتتدیی پرۆلیتاریتتای هتته یوه ستتت هاوپه به مه  كتته  ئتتاراوه،  هاتتته” گتترنك كرێكتتارانی جیهتتان یتته“

  ندی ئینترناسۆنالیزمی پرۆلیتارییه ناوه  كرد كه ی ده وه ی ئه شه بانگه  م واڵته می ستالیندا، ئه رده سه  تی له تایبه  ت و به تیی سۆڤیه كیه پێكهاتنی یه
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  وال لته مالوئته وكردنی بتێ ئه یڕه الی ستتالین مانتای پته رناستیۆنالیزمی پرۆلیتتاری لته ئینته. ختۆی دا  تكێشانی جیهانی بته حمه ندی زه و نازناوی ناوه
؛ (4841 ، .ش.نتد، ب وه ڕه. ا.م: رگێرانتی نگلس، مانیرێستتی حیزبتی كۆمۆنیستت، وه ئته كارڵ ماركس و فریدریك: ) تی بوو بڕوانه تیی سۆڤیه كیه یه
 ، ص .، م حستین علیتزاده)؛ (12، ص ١١٨٧چتاد ستیزدهم، تهتران، ( فرهنتگ االتالحات و مکتبهتای سیاستی)سیاستی   داریوش آشوری، دانشتنامه)

515.) 

 
بە   وه ڵكه اڵنی خه ی كۆمه ڕوانگه  له  سكرتێری گشتیی حیزبی كۆمۆنیستی پۆلۆنیا كه  به بوو” ڤالدیساڵڤ گومولكا“ 4824ری  ی ئوكتوبه48  له[( 42)]

مین پلینتۆمی حیزبتدا، بڕیتاڕ درا  شتته كۆتتایی هه  لته.  و واڵتە دادەنرا ت له ستڕویشتوویی سۆڤیه ر زێدەخوازی و ده رامبه به كانی له ره ربه سیمبولی به
چاوكردنی  سمی و بڕیاری ڕه ڕه  كانی كرێكاران كرانه زراوه دامه  تازه  نه نجومه سایێ دابنرێ، سانسۆڕ كز بكرێ، ئهاڵتی پۆلیسی ئا سه سنوورێك بۆ ده

ری  رتاستته سه  لتته. مانی زیتتادی كتترد رلتته خی په ی كاتۆلیتتك درا و نتترخ و بایتته ی جووتیتتاران و كلیستته ڵتته ر كۆمه رامبتته تێكی هێتتور و متتاقووڵ به سیاسته
ی  شته گه  ی دێموكراسییانه مێكی سۆسیالیستانه راركردنی سیسته رقه می بیروكراتی و به كاندنی سیسته ڵته ، هیوای هه وه الی سنووریشه  پۆڵۆنیادا و به

  كته  وه كتردهتی دڵنیتا  رانی ستۆڤییه گومولكتا، ڕێبته. ربازییان كترد ردانی سته ستتێوه ی ده شته ڕه بوون و هه  تووڕه  م ڕووداوانه ت به رانی سۆڤیه ڕێبه. كرد
  نگاوه گشتت هته  و كۆتتایی بته  وه زگای بیروكراتی جێ پێی خۆی قایم كترده ده 4829و ساڵی   وه مێنێته ت ده یمانی بلۆكی سۆڤییه ك هاوپه پۆڵۆنیا وه
عباستقلی . )ۆڵۆنیتا ختۆی گێتل كتردپ  تی لته كانی سۆڤییه بوونی هێزه  وه و گومولكا له ز خزێندرایه فه قه  كانی هێنرا و ژیانی سیاسی له دێموكراسییه

ڤولگانتتك لیۆنهتتارد، كۆمتتونیزمی )؛ (444 -441، ص 4294غرتتاری فتترد، تتتاریخ اروپتتا از آغتتاز تتتا پایتتان قتترن بیستتتم، چتتاد ستتوم، تهتتران، 
 (.511 -512، ل 5111لی، سلێمانی،  كوردۆ عه. د: رگێرانی اڵت و خۆرئاوادا، وه ڕووی خۆرهه ك به یه وه ورووپایی، ڕاستبوونه ئه

 
یانتتد و یاستتای  واڵت ئتتازادیی ڕاگه  جارستتتان و لتته زیرانتتی مه وهرۆك ستته  بتتوو بتته” نتتاگی ئیمیره“ 4812ستتاڵی   لتته(: جارستتتان مه)نگاریا هتته[( 44)]
  نی پێك هێنا و لته الیهتێكی بێ وڵه ال نا و خۆی ده كار وه  تی له سۆڤیه  ر به كانی سه شاند و كۆمۆنیسته ڵوه حیزبیی كۆمۆنیستی هه  اڵتی تاك سه ده
. ت كرد سۆڤیه  ربازیی له تیی سه ری بانوش كادار پێك هات و داوای یارمه ڕێبه  كی كۆمۆنیستی به یه ره ریدا به رامبه به له. رێ ده  یمانی ڤارشۆ هاته په

  ناگی له. ركوت كرد ڵكی سه ڕینی خه ی ناگی بوون، ڕاپهنگر الیه  جاریی ئازادیخواز كه زاران مه كوشتاری هه  ردانی كرد و به ستێوه ت ده سوپای سۆڤییه
محمتود محجتوب، فرامترز یتاوری، گیتتی شناستی كشتورها، . هێز كترا تی كتادار بته وڵته ر كران و ده سه ستبه نگرانی ده دا ئیتدام كرا و الیه4824ساڵی 

 .244، ص 4242جەرافیای طبیتی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی،   چهارم، تهران، 

 
ی  وه كیی جوواڵنتته ره هۆكتتاری ستته  زیرانتتی چیكۆستتلڤاكیا و بتتوو بتته رۆك وه ستته  ئیلكستتاندر دۆبچێتتك بتتوو بتته 4849ستتاڵی   لتته: بەهتتاری پتتڕا [( 44)]

پێناوی   اوی نوێ لهنگ ڕۆژ هه  كی البرا و ڕۆژ به ره نیی ده مه ر هاتنی چاپه سه ، ڕێگری له م بۆوه نی كه مه ر چاپه سه سانسۆر له  و واڵته و لیبڕالیزم له
پڕۆگرامتی نتوێی چاكستازیخوازانی نێتو حیزبتی كۆمۆنیستتی چیكۆستلۆڤاكیادا کە   له” .هاوێژرا دا ده” سیمای مرۆڤ دۆستانه  سۆسیالیزم به“دیهاتنی  وه
ڕی  وپتته ی متتۆدێلێكی نتتوێی ئه یتتهكا وڵی هێنانه وێ هتته مانتته وێ،  ده متتۆدێلێكی نتتوێی سۆستتیالیزممان ده  ئێمتته“: نتتدرا، هتتاتبوو یه ڕاگه 4849هاری  بتته

ر  بوو و هته تی نته تیی ستۆڤیه كیته رانی یه ندی ڕێبته سته جێتی په  م دۆخته ئته. ”رجی چیكۆسلوڤاكیا گونجاو بێ لومه ڵ هه گه له  ین كه بده  دێموكراسییانه
شتكر  له 51  یمانی وارشتۆ بته كانی پته دا هێزه4849تی ی ئاگۆس21  له. بهێنن”  سیمای مرۆڤانه  سۆسیالیزم به“مۆدێلی   بڕیاریان دا كۆتایی به  بۆیه

غالمرضتا علتی بابتایی، فرهنتگ علتوم سیاستی، . ر كتار البترد سته كیان له هێنا و دوبچه” هاری پڕا  به“  یان به نێو چێكۆسلۆڤاكیا و كۆتایی  چوونه
؛ 451، ص ١١٨٥قترن بیستتم، چتاد ستوم، تهتران،  ؛ عباسقلی غرتاری فترد، تتاریخ اروپتا از آغتاز تتا پایتان448، ص ١١٦٧چاد دوم، تهران، 

 .542د، ل .ڤولگانك لیۆنهارد، س
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وتنی  ركتته وت و هۆكتتاری ده ركتته مریكا و ژاپتتۆن ده ئورووپتتا و ئتته  دا لتته4841و  4821ی  یتته دوو ده  لتته  بزاڤێكتتی سیاستتی كتته: پی نتتوێ چتته[( 49)] 
ی  وه كتترده“  یلی بته و زۆرتترین مته  پی كۆنتته چته  پی نتتوێی لێڵتتر و ڕۆمانستیتر لته چته( ئایتدیالیزمی)ئارمتانخوازی . پی كتۆن بتتوو چته  نتاڕازیبوون لته

: ك گترێ وه ختۆ ده ی سیاستیی جۆراوجتۆر لته كی زۆر و ئاراستته پی نتوێ پانتاییته چته. پی كتۆن بتۆداڕێژراوی چته رنامه تا شێوازێكی به  یه”وخۆ ڕاسته
رخستتنی پراكتیكتی بزاڤتی فیكتری  گرنگتترین ده. ماویزم و فۆڕمی جۆراوجۆری ماركسیزمی نوێ سۆسیالیزم، ئانارشیزم، كاسترۆنیزم، تروتێسكینزم،

كان،  ماڕكستی و سۆسیالیستته  بتوونی زۆر لتهرستام هتۆی سه  بتوو بته  و بزاڤه ئه. نسا بوو ڕه فه  ت له تایبه به 4849ڕینی مانگی مای  پی نوێ ڕاپه چه
رانیی  قامگیری سیاستی و خۆشتگوزه دۆختی ئتارام و سته  كان لته ستازییه پیشه  وتووه پێشتكه  ڵگته كومه  ی لهپێكهاتنی دۆخی شۆڕشگێر  وت كه ركه چون ده

ت  تایبه  به  م بزاڤه ئه. ت چینی كرێكار بە هۆكاری ڕزگاری دانانرێن نانه ن و ته نجومه پی نوێ ئیتر حیزب و ئه بزاڤی چه  له.  ره یسه ئابوورییشدا مه
  موو حیزبه ی هه وه كاردانه. بوو ی هه مریكایی پێگه ورووپی و ئه واڵتانی ئه  كان له زییه گه ڕه  مینه كان و كه نێو خوێندكاران، الوه  له 4841ی  یه ده  له

، 4249های ماركسیستی، چاپی دوم، تهران،  ، اندیشه حسین بشیریه. بوو  اڵت و ڕۆژئاوا بە چەپی نوێ دوژمنانه ورووپای ڕۆژهه كانی ئه كۆمۆنیسته
 .454 ، ص .؛ داریوش آشوری، م544 -512ص 

 
كار  بته” فرانكتۆ بتاربیری“ناوی  ڵكی میالن به نووسێكی ئیتالی خه هۆی ڕۆژنامه به 4844جار ساڵی   م كه بۆ یه  یه م زاراوه ئه: ئورۆكومونیزم[( 48)]

و  ئته. ڵبژاردنی ئتازاد بتوو گشتتییەکان و هته  ر ئازادییته سته ێتداگری لهو پ” دیكتتاتۆری پرۆلیتاریتا“نسیپی ماڕكسی  النانی پڕه ی وه واته  هێنرا و به
ری  بته ك، گرتنه ك یته خۆیی و متافی وه ربه سته:  فتاكانتدا بتریتین لته كۆتایی حه  له  وه گرنه ك ده وروپای تێدا یه ی كۆمونیزمی ئه شانه ئامانجە هاوبه

ستتن  تتر و پشتبه تی، ماركسیزمێكی كراوه وایه رباڵو بێ داواكردن بۆ پێشڕه كی سیاسی به یه ره هسۆسیالیزم، ب  یشتن به بۆ گه  ڕێبازێكی دێموكراسییانه
مێكی سۆسیالیستیی پلۆرالیستتی  ی سیسته كایه وڵدان بۆ هێنانه اڵت، هه ورووپای خۆرهه ت و ئه ر سۆڤیه رامبه به  گرانه خنه ڵوێستی ڕه دیالۆ ، هه  به

حیزبتتی كۆمۆنیستتتی ئیتالیتتا، حیزبتتی   ورووپی بتتریتین لتته كانی كۆمتتونیزمی ئتته گرینگتتترین پارتتته.  وه ره تی ده ی سیاستتهخۆی ربه و ستته  دێموكراستتییانه
؛ (14 -55د، ل .ڤولگانتگ لیۆنهتارد، س)نسا، پارتی کۆمۆنیستی سوید، پارتی کۆمۆنیستی یۆنان و پارتی کۆمۆنیستی ئیسپانیا  ڕه کۆمۆنیستی فه

 (.414 ، ص .، م حسین علیزاده)

 
  كته  وه ڕێتته گه ده  تیی حیزبتی تتووده ركردایه نتدامی سته كی، ئه لته لیل مه ئێرانتدا بتۆ خته  لته” سۆسیالیزمی دێموکراتیک“شنی  چه  ی له بیرۆكه[( 51)]

  بته  و حیزبته رجی ئته بتێ مته یی ستتراوه بته  حیزبتی تتووده  كی لته له ی مه وه كیی جیابوونه ره هۆكاری سه.  وه جیا بۆ  و حیزبه له( 4814) 4254ساڵی 
ی  اڵت، ڕێگاچتاره داریی ڕۆژئتاوا و كومتونیزمی ڕۆژهته رمایه ی سته وه تكردنته ڕه  كی بته لته مه. بتوو  ت و گتوێڕایەڵیی كوێرانته تی سۆڤییه وڵه تی ده سیاسه
م ئێرانی  كه كی یه له مه. ركرد سۆسیالیزمی ئێرانی ناوی ده  به  یی كه وه ته ی سۆسیالیستی و نه ندێشه ئه  ك له یه پێكهاته  ، واته می هێنایە ئاراوه سێیه

ی نیشتتمانیی  وه كانی بزووتنته ی سۆسیالیستته ڵته كۆمه“ری  ك نوێنته وه” ئینترناستیۆنال سۆسیالستت“ن ڕێكخراوی  الیه له( 4844) 4211ساڵی   بوو كه
  خلیتل ملكتی، ختاطرات سیاستی، بتا مقدمته. ) مستا و ئیتالیتا كتردوه نه  یە له اوهو ڕێكخر و كۆنررانسی ئه  كونگره  شداریی له دێر به ك چاوه وه” ئێران

نگتاهی بە اندیشتەی چتپ گرایتانە در نه تت )آزادی   ، محمد طبیبیان و دیگتران، اندیشته4241محمدعلی همایون كاتوزیان، چاد دوم، اروپا، آذر 
، جلتد اول، چتاد (از کودتتا تتا انقتالب)یخ بیست و پنج ستالەی ایتران و غالمرضا نجاتی، تار 14 -14، ص ١١٧١، چاد سوم، تهران (مشروطە

 .424، ص ١١٥٧ششم، تهران، 

 
و، ئورگانی سازمانی كوردستانی  ر سۆسیالیسم، پێشڕه سه باسێك له  داری؟ كورته رمایه سۆسیالیزم یا سه: فیتی، حیزبی دێموكرات ر شه عره جه[( 54)]

 (.4891ری  مبه دیسه 44)، 4242زی  رماوه ی سه21، 41  ، ژماره ،( ڵه كۆمه)حیزبی كۆمۆنیستی ئێران 
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سارا محمود، سوسیالیزم دمكراتیك یا انتظار برای روز قیامت، نقدی بر نگرش حزب دمكرات، راه كارگر تئوریك، ارگان سازمان كارگران [( 55)] 
 .4244، مرداد 4  ، شماره(راه كارگر)انقالبی ایران 

 
ترین  وكات پتڕ كێشته تتا ئته  م كتۆنگرەیە ئته  گتادانی پێتی وایته. 22د، ل .م، س رگی دووه تێكۆشان، بته  ده ، نیو سه ن زاده سه هبدوڵاڵ ح عه[( 52)]

، ل ٢١١٨، بەرگتی یەکەم، دهتۆک، (کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران)لیل گادانی، پەنجا ساڵ خەبات  جه.  ی حیزب بووه كۆنگره
222. 

 
  ده  اڵتی كوردستتان لته ری، ڕۆژهته وهته ؛ حامید گه452، ل 5115، سوید، 4899 -4892م،  رگی سێیه لیقی، ژان و ژیان، به حوسێن خه. د[( 51)]

 .122، ل ٢١١١، بەرگی دووەم، هەولێر، (١٧٨٧-١٧٥٧)ساڵدا 

 
 .ز4891ری  ، فێبریوه4245ندانی  م، ڕێبه شه ی شه كونگرهندكراوی  سه وی نێوخۆی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران، په و پێڕه  رنامه به[( 52)]

 
  لته” حتدكا“ئامتانجی   الدان بتوو لته” سۆستیالیزمی دێموکراتیتک“: ڵتێ بتوو ده” سۆسیالیزمی دێموکراتیک“یارانی  نه  له  ری كه وهه حامید گه[( 54)]

نتتدامی  لیقی، ئه حوستتێن ختته(. 125د، ل .ستتاڵدا، س  ده  تان لتتهاڵتی كوردستت ری، ڕۆژهتته وهتته حامیتتد گه)بتتۆ سۆستتیال دێموكراستتی   وه سۆستتیالیزمه
پتوختی   كتورتی و بته  دا به″باس  كورته“  كراو له سۆسیالیزمی دێموکراتیکی پێناسه:  م پێی وایه شه ی شه ڵبژێردراوی كونگره ندیی هه ناوه  یكومیته

كی  یته بوو، دواتتر نامیلكه نته  شتداری كتونگره به  ریم حیستامی كته كته(. 425 د، ل.لیقی، س حوسێن خه.د)  سۆسیال دێموكراسیی ئورووپای ڕۆژئاوایه
باستێك   ، كورتته وه ریم حیستامی، لێكۆڵینته که:  بڕوانه. نێ ڕێبازی سۆسیال دێموکراسی داده  به” باس کورته“و تێیدا   وه باس باڵو کرده ر کورته سه له
 .4891فرانباری  ر سوسیالیزم، به سه له

 
 .54د، ل .ر سوسیالیزم، س سه باسێك له  كورته[( 54)] 

 .54م، ل  شه ی شه ندكراوی كونگره سه په” حدكا“وی نێوخۆی  و پێڕه  رنامه به[( 59)] 

 .8ر سۆسیالیزم، ل  سه باسێك له  كورته[( 58)] 

 .514 ، ص .داریوش آشوری، م[( 21)] 

 
اڵتدارەتیی  سه مانی ده زه  له. بوو  وی نێو خۆی حیزب بۆ ستالین بێگانه ڕێزدانان بۆ پێڕه“: ێدو ده  شنه م چه ر ستالین به سه له” باس  كورته“[( 24)]

  و كتتاره رچاوی ئته ی بته ، نموونته وه ال نتران و پتاك كرانته بوون وه نتتگ نته بەریی ستتالین هاوده ڕێوه ی بته ڵ شتێوه گته له  ی كته وانته ی ئه دا زۆربته ستتالین
بتواری   تی لته تایبته  بته  وه ڕووی ئابوورییته  كانی ستالین لته ها شكستی پڕۆژه روه ناو بران، هه کە له” لێنینگراد“  بوو لهفی  ڵشه ی حیزبی به كومیته

ر  سه باسێك له  كورته. می كشتوكاڵی سۆڤییەت دانا رهه ر به سه وارێكی خراپی له   شوێنه  كه( لخۆز و سالخۆز كه)كشتوكاڵدا و بە زۆر دروستكردنی 
 .42الیزم، ل سۆسی

 
مهێنان تێیتدا  رهته كانی به ندییته پێوه“: ڵتێ دارییەوە ده رمایه می سته ی سیستته باره ماڕكس له. 4د، ل .ر سۆسیالیزم، س سه باسێك له  كورته[( 25)]
وام و  رده ڕی به تی و شه وڵه كانی نێو ده رییهئابوو  نگژه نێوان ته  تی له تایبه هێناندا، بهم رهه م هێزی به رده به نگ له ئاسته  بێته وێ و ده كه كی ده په

داریدا كاتێتك  رمایه می سته سیستته  لته  م ناستازییانه كان، ئته داره رمایه ن سته الیه م له رهه ی به بوونی زیاده كه ڵه ژاریی كرێكاران و كه ن و هه درێژخایه
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ت و ئتامرازی  وڵته اڵت و ده سته رپابوونی شتۆرش و چینتی كرێكتارانیێ ده ی بته یتهما  بێتته كی نتابێ و ده یته ڕی خۆیتان ئیتدی هتیچ چاره و په ئه  نه گه ده
كی  یته وه ی مێتژوو، لێكۆڵینه فه لسته فه  ك لته یته روازه الح، ده لمته حیا ئه هاشم یه. د)بێ  یدا ده مێكی نوێ په رده گرن و سه ده  وه سته ده  مهێنان به رهه به

دی پێی وایە ڕاستە قاستملوو  حمه ئیدریس ئه(. 249، ل 5142ولێر،  م، هه ن، چاپی دووه سه ن حه وه ده: رگێرانی ی مێژوو، وه فه لسه فه  له  شیكارییه
ك  یه ن دواشتێوه تمته حه  اڵم پێمان نتاڵێ كته داری كۆتایی پێ دێ، به رمایه بەپێی تێگەیشتنی دیالیکتیکی پێی وابوو سه” کورتەباس“وەک نووسەری 

ش  وه و ئته  نیته( determinist)قاسملوو بۆچتوونی دیترمینستتی   كی دیكه واتایه  به. مێژوو كۆتایی پێ دێ  یه و شێوه یدا دێ و بهدوا ڵگادا به كۆمه  له
شتك، تا قاستملوو، تی هته  وه هێگڵته  دی، لته حمته ئیتدریس ئه)  وه كاتته ماڕكسیشی جیتا ده  ڵكوو له به  وه كاته كان جیای ده ماڕكسیسته  نیا له ك ته وه نه

 - 42، ل 4294كا،  ری ده و فێركردنی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران ده  وه ، كومیسۆنی لێكۆڵینه54  ، ژماره گۆڤارێكی سیاسی ڕۆشنبیری گشتییه
42.) 

 
پرۆفیستتتۆر ت،  می حیزبتتتی کۆمۆنیستتتتی ستتتۆڤییه ی بیستتتته و پێكهێنتتتانی كتتتۆنگره( 4841 - 4822)یشتتتتنی خرۆشتتتۆ   گهاڵت ستتته ده پتتتاش به[( 22)]

و  مای ئه بنه. فریقایی داڕشت كردووەکانی ئاسیایی و ئه نه شه یان بۆ واڵتە گه”داری رمایه ی نا سه شه گه“ئولیانوونسكی و هاوكارانی دیکەی بیردۆزیی 
ك و  الیته له( بتوو مریكا ده ئته  تی دژه ستهسیا  بته)ڵ  ر تێكه گه تی ئه تایبه الی واڵتانی سۆسیالیستیدا، به دا داشكان به وه ره تی ده سیاسه  له  بیردۆزییه

  م بیردۆزییتته كیی ئتتاڵوگۆڕ لتته ره هۆكتتاری ستته. زرابوو دامتته( ستتازیی قتتورس شتتی پێشه فراوانكردنتتی به)ت  وڵتته ندنی ده ستته ره ر په ستته كی دیتتکە له الیتته له
ك،  تكێشتتان، وه حمه رباڵوی زه تیی بتته یمانیتته هاوپه  سیاستتی لتتهاڵتێكی  ستته ده:  بریتتتی بتتوون لتته  بتتوون كتته” یی وه تتته دێمتتوکراتیکی نه“كانی  تتته وڵه ده

ئیمپریالیستتی بتۆ   ڵوێستتی دژه هه  لته  یی كته وه تته ی نه وه ها بووژانته روه شتار و گونتد و هته  بتۆرژوازی لته كتانی ورده كردوو، توێژه شته پرۆلیتاریای گه
فرهنگی و اجتماعی،   ی، جنبێ سۆسیالستی و پروبلماتیك وابستگی، گرتوگو، فصلنامهمهرداد مشایخ. )مەیدان  ته تی هاتوونه اڵیه وتنی كۆمه پێشكه
تی  كانی سۆڤییه ڕایهن بوو، خاوه” داری رمایه كردنی نا سه شه گه“، بیردۆزیی  مای ستراتیژیی حیزبی تووده بنه(. 84، ص 4294، تهران، 24  شماره

چتوون  كردن ده شته و گه ره به  كه  و واڵتانه ئه  م بیردۆزییه هۆی ئه به.  یه دا هه”لێنین“ی  ندێشه ئه  ی له یانگوت کە ڕیشه یان داهێنا و ده م بیردۆزییه ئه
  ڕێننن یتا بته داری تێپته رمایه تتوانن، سته ت ده ك ستۆڤییه تته  رجی هاوكتاریی نزیتك لته مته یری کۆمۆنیستت به كانی غه زه گه ریی شۆڕشگێرانی ڕه ڕێبه  به

مهتدی : ، تترجمە(علتل ناکتامی چتپ در ایتران)مازیتار بهتروز، شورشتیان آرمتانخواه )ڵكشتێن  و سۆستیالیزم هه ره ن و دواجار به ی بكهست ربه توندی به
هۆی حیزبی کۆمۆنیست و   ڕاندنەی به م تێپه اڵم لێنین ئه بوو، به ی لێنیندا هه ندێشه ئه  ی له ڕیشه  م بیردۆزییه ئه  ڕاسته(. 544، ص ١١٨١پرتوی، 

م  بتۆ زانیتاریی پتتر لته. )یی وه تته ڕاست و بتورژووازیی نه چینی نێوه  ر به ییەكانی سه وه ته نه  هۆی دێموكراته ك به دا، نه نجام ده ی پرۆلیتاریا ئهچین
رضتا جبتاری، تهتران، غالمحسین متتین، علی:  داری، ترجمه رمایه تاریخی راه رشد غیر سه  شولودونیكو  و بوگوسالفسكی، تجریه: ) بڕوانه  وه یه باره

4228.) 

 
 .52 - 55د، ل .باس، س  ی كورته وه شیكردنه[( 21)]

 
 .52 - 55، ل  رچاوه مان سه هه[( 22)]

 
  بریتییه  و واڵته سازیی ئه گرینگترین پیشه( 4848)ساڵ  22یشتن، پاش  سەاڵت گه ده  غوولستان به مه  كان له کۆمۆنیسته  كه 4851ساڵی   [( 24)]
  بووه( میلیارد دوالر 4،2)دا (4848)ساڵی   غوولستان له می نا پاڵیوراوی مه رهه به.  یه ڵییەوە هه می ئاژه رهه به  ندی به یوه په  كه  سازییه و پیشه له

 محمود محجوب، فرامرز یاوری، .  میلیارد دۆالر بووه( 98،9( )سۆسیالیستی)اڵت  می ناپاڵێوراوی ئاڵمانیای ڕۆژهه رهه مانساڵدا به هه  و له
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 .4و  255، ص ١١٦٧گیتاشناسی كشورها، جەرافیای طبیتی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، چاد چهارم، تهران، 

 
 .4ر سۆسیالیزم، ل  سه باسێك له  كورته[( 24)]

 
 .4224د هرمز، مسكو، .م:  داری، ترجمه سرمایه  باالترین مرحله  لنین، آثار منتخب، امپریالیزم بەمثابه[( 29)]

 
حیزبی کۆمۆنیست   له زیری وت و سێ وه ركه حیزبی سۆسیالیستی فەڕەنسا سه  ركۆماریدا فرانسوا میتران له ڵبژاردنی سه هه  له 4894ساڵی [(  28)]
ت بتۆ كاروبتاری  وڵته تیی ده رپرسیاریه ر به سه پێداگر بوو له 4885 - 4894كانی  ساڵه  تی سۆسیالیستیی میتران له وڵه ده. شدار كرد دا به كابینه  له

كاروبتاری   ت لته وڵته ی ڕۆڵتی ده وه مكردنته كه خوازیتاری  بوو كته ك تتاچێر و ڕێگتانی نته كانی وه ره ڵ دژبته گته ری له اڵم توانتای ڕكەبته تی، بته اڵیه كۆمه
 .249 ،   .عباسقلی غراری فرد، م.  نگاوی نا واندا هه ی ئه ئاراسته  تیدا بوون و دواجار به اڵیه كۆمه

 
  و ڕێكخراوه ی ئه م كونگره رده به  ی خۆیدا له كه وتاره  نسا له ڕه حیزبی سۆسیالیستی فه  رۆكی ئینترناسیۆنال سۆسیالیست له میشێل روكار، سه[( 11)]
هتیچ شتتێك ( بێ نته  دڵی ئێمته بته  یته وانه له  نتده رچه هه)  زموونی کۆمۆنیستتی نیشتانی داوه ئته“: ڵتێ دا ده4894ساڵی   ختی پیرۆ له ، پێته”لیما“  له

النانی  اڵم وه ست بكرێ، به ربه بێ كونترۆڵ و به دهی  و هاندانه ئه. ت بێ مای قازانجی تایبه ر بنه سه مهێنان له رهه ناتوانێ ئاڵترناتیڤی هاندانی به
ی  مهێنان و ئتاڵووێر دواجتار گرفتت و كێشته رهته كتانی به ر ئامرازه سته تیی گشتتی له نداریته و گشتتگیركردنی خاوه  ڵگەیته تكردنی كومه قه مانای سته  به

  ستخنرانی میشتل روكتار، ستخنرانی در كنگتره. س نتاكرێ هتیچ كته  ی بتهكردن دوادا دێ و ئیتداره كتا، بته ی ده ختۆی چتاره  ی كته وه زۆرتر و ئتالۆزتر لته
 .4، ص ١١٦٧، خرداد (پرو)انترناسیونال سوسیالست، لیما 

 
 .8ر سۆسیالیزم، ل  سه باسێك له  كورته[( 14)]

 
 .428، ص 4282، نشر روشنگری،  كامران امین آوه: ای، ژیگالینا و دیگران، كردستان متاالر، مترجم. او[( 15)]

 
 - 411، ل ٢١١٧زادە، هەولێر،  عەبدوڵاڵ حەسەن: فەتاح کاویان، پێداچوونەوە: كارۆل پرۆنهووبێر، خولیا و مەرگی قاسملوو، وەرگێڕانی[( 12)]

حیزبتتتی کۆمۆنیستتتتی ئیتالیتتتا، حیزبتتتی : یامی پیرۆزباییتتتان نتتتاردبوو پتتته  م حیزبانتتته ئتتته( ز4892) 4241” حتتتدكا“می  وتتتته ی حه كتتتونگره  لتتته. 412
  مستا، حیزبتی كتاری سویسترا استناد كنگتره لجیكا، حیزبتی کۆمۆنیستتی نه نسا، حیزبی کۆمۆنیستی بته ڕه نسا، حیزبی کۆمۆنیستی فه ڕه سیالیستی فهسۆ

 .4241اسرند ماه ” حدكا“مركزی   ، كمیسیون انتشارات كمیته4241  آذرماە 58 - 54” حدكا“هرتم 

 
 .242، ل ٢١١١حەسەن ڕەستگار، هەولێر، : خۆیی، وەرگێڕانی ربه یی كورد و ویستی سه هو ته ی نه وه كریس كوچێرا، بزووتنه[( 11)]

 
ئینترناسیۆنال (. سۆسیالیست، سۆسیال دیموكرات و كار)كانی  ی حیزبه جیهانییه  تییه یمانه هاوپه  لەو  بریتییه: ئینترناسیونال سۆسیالیست[( 12)]

.  ووهب ی جیاجیتتای هتته نگی جیهتتانی و پاشتتتریێ پێشتتینه م جتته پتتێێ دووه  نتتده رچه زرێنتتدرا، هه دامه 4824ی ئێستتتای ستتاڵی  شتتێوه  سۆسیالیستتت بتته
،  وه رئته به  و لته  كانه ره به ڕێوه خوبه  یمانێكی حیزبه ئینترناسیۆنال سۆسیالیست هاوپه. حیزب یان ڕێكخراوی سیاسی 444  كانی پێك دێن له ندامه ئه
ر سێ یان چوار ساڵ  هه  ، كه كونگره  له  ی بریتییه كییەکە ره سه  وه گردبوونه. ندامانی بدا بری ئه  هیچ بڕیارێكی ناچاری له  خۆی نادا كه به  و مافه ئه
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  لته( SI)رناستیونال  تی سۆسیالیستت ئینته كتا، ستكرتاریه ده  وه موو ستاڵێك كۆبوونته ن هته نجومته دا، ئه م نێوانته ماوەكتانی ئته  له. سترێ به جارێك ده
بی بیروهۆشتیاری  كتته كتانی مه باڵوكراوه  لته( 4)كراتی بیتری سۆستیال دیمتو  سۆستیال دیمتوكراتی، زنجیتره  كارزان كاوسین، ئاشنابوون بته)  نه نده له
داڕشتتنێكی  رنامه ڵستتی تونتدی به رهه به:  ی ئینترناستیۆنال سۆسیالیستتدا بتریتین لته رنامته به  كی لته ره دوو ئامانجی سته. 54، ل 5119، (ك.ن.ی)

مهێنان و  رهتته ر به ستته دێریی گشتتتی به م چتتاوه رده بتته رن له مپتته ان لهردووكی هتته  ڕێژییەکی توتالیتتتار، چونكتته رنامتته به  شتتنه رچه داری و هه رمایه ستته
بە میتتۆدی   ی كته ڵگەیانته و كومه ناوبردنی ئه” سۆسیالیست“  ناكرێ و به بێ دێموکراسی پیاده  سۆسیالیزم به. مدا رهه ی به رانه روه شكردنی دادپه دابه

 .518 ، ص .اریوش آشوری، مد.  یه ڵه چن هه ڕێوه ده توتالیتار یان دیكتاتۆری به

 
 .425د، ل .م، س رگی دووه تێكۆشان، به  ده ، نیو سه زاده ن سه بدوڵاڵ حه عه[( 14)]

 
 .428 ، ص .ژیگالینا، م[( 14)]

 
م وتتاری  رده م سته تتا ئته ، وه چاد و باڵوكرابێته  وه” حدكا“ن  الیه ی سۆسیال دێموکراسی له رنامه ی ڕێباز و به باره  له  ك كه یه ڵگه نیا به ته[( 19)]
ڕێبتتاز و ئامتتانجی سۆستتیال   ت بتته باره ستته( پێتترۆ)ی لیمتتا  كتتونگره  لتته  وكاتی ئینترناستتیونال سۆسیالیستتت بتتوو كتته رۆكی ئتته ، ستته”میشتتیل رۆكتتار“

 . .میشل روكار، م. شی كردبوو كان پێشكه دیموكراته

 
نتدامی  بتدوڵاڵ قتادری، ئه ناوی عه ڵ دوو كتوردی دیتکە بته گته له” حتدكا“ی گشتتی حمان قاسملوو سكرتێر بدولڕه عه 4898ی تەمووزی 42  له[( 18)]
ختی  ڤێیەنتا، پێتته  كتوردی باشتووری كوردستتان لته( ستول فتازڵ ڕه)المحموود  ورووپا و فازڵ مته ئه  له  م حیزبه ری ئه و نوێنه” حدكا“تیی  ركردایه سه
نی  ك الیته وه  رانی كۆمتاری ئیستالمییەوە تیترۆر كتران، كته هۆی نوێنته ڕۆژهەاڵتی كوردستان به  ری پرسی كورد له سه كاتی وتووێژ بۆ چاره مسا، له نه

حمانی  بتتدولڕه ر دوكتتتۆر عه ر تیتترۆری هتتاوڕێی تێكۆشتته ستته له” حتتدكا“نتتدیی  ی ناوه ی كومیتتته یاننامتته شتتدار بتتوون به دا به كتته وه كۆبوونه  ر لتته وتوێژكتته
م  بتۆ زانیتاریی پتتر لته. 4898مموز  ، ته4249ڕی  ، پووشپه424  ، ژماره”حدكا“ندی  ی ناوه ئۆرگانی كومیته قاسملوو، سكرتێری گشتی، كوردستان،

حمان قاسملوو  بدولڕه حموود، عه لی مه ند عه د؛ هۆشمه.تێكۆشان، س  ده ، نیو سه زاده ن سه بدوڵاڵ حه د؛ عه.كارول پرۆنهۆبێر، س:  بڕوانه  وه یه باره
و تتاران، قاستملوو چتۆن  ره ؛ پیتیتر پتیلچ، ئیستكۆرت بته٢١١٥، هەولێر، (١٧٨٧ - ١٧١١یی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا ژیان و ڕۆڵی سیاس)
 .ش.س، ب.، ب زاده یوب ن ئه سه حه:  ر  ڕاكێێ كرا، وەرگێڕان و مه ره به

 
  كتراون، بۆیته  رده روه پته  بیروبتڕوای حیزبتی تتووده  س بته و كتهستان دو رستێ كه هه  م لته كتان، النتی كته شتی زۆری كادره به: یگتوت قاسملوو ده[( 21)]

 .444د، ل .كارۆل پرۆنهووبێر، س.  ی فكر و بیریاندا كارێكی ئاسان نییه شێوه  پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ له

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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 ساڵەی حیزبی دێموکرات٥٧پرسی قانوون بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە لە مێژووی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
  ەو ل کیەال ەل ەگەڵمۆک یکانەتاک وانێن ەل کانییەندەوێپ یکخستنڕێ یتیەاۆڤمر یانیژ یکانەنگیگر ەپرس ەل کێکیە
 کەڵێتتمۆک ەب یستتتیوێپ ەانیینتتدەوێپ وەئ یکخستتتنڕێ ەک ،ەیەکیتتد یکەیەگەڵمۆکتت ۆبتت کەیەگەڵمۆکتت وانێتتن ەل ەوەکیتتد یکتتیەال

 ەب ستتتاداێئ یمەردەستت ەل ێبتت رەستتەل ەیگەڵمۆکتت یوتنتتەکڕێ ەک یەمتتاەبن ەڵەمۆکتت وەئ. ەیەه ینتتدەبێو قتتانوون و پ ەدیتتقاع
 ەیادڕ ەب ەکیتد یکێتەبتاب متووەه ێێپ ەوەتییەشارستان یبوار ەل کەیەگەڵمۆک رەه ییوتووەشکێپ ەیادڕو  ێناسرەقانوون د

 ەب ،ێکتترەد شتتانیستنەقتتانوون د ەب ەیەگەڵمۆکتت وەئ یکتتانەتاک ەوەکیتتد یکتتیەالەو ل کیەالەل ەتڵەوەد وەئ یبتتوون نتتدەپاب
 کتانەقانوون یکردنت ێجتەبێج ەیوێو شت ەتاڵو وەئ یقتانوون یستمیس ەب کەیەگەڵمۆک رەه یرەوەختەب نڵییب نیتوانەد یکورت

 کەکتتورد و ێبتت داەڵتتگەل یستاشتتیئ تتتاەه ەوەداخ ەب مەاڵب ،یتتیەن رەدەب یەاستتای وەل ێیوارەکتتورد ەیگەڵمۆکتت. ەوەتەستتتراوەب
 یقتانوون دانتان یستیجلەو م تڵەوەد ەکید یکیەواتا ەبکا ب ۆیخ یحوکم ۆیخ ەک ەخساوڕە ەن ۆب ەیتەرفەد وەئ کەیەوەتەن
 یگتتاڕێ ەلەگەڵمۆکتت یکخستتتنڕێ ەوەتێکتتراب ێلتت یریتتب ەشتتت ک مەکیە ێخستتابڕەکتتورد  ۆبتت کێتتتەرفەد کێتتکات رەه مەاڵب. ێبتتەه

 ەچتتونک ،ەچتتوو ەوێتترەب ووندا بتت بتتاتەخ ڵیحتتا ەل ەک ەوەکتتانەزبیح نیەال ەل رتتترۆز ەتەبتتاب وەئ ەاریتتد ەک ەبتتوو ەوەقتتانوون
 ەڵگەل ەڕشت یکتانەرەب ەل اینەت ەکردن یرەبڕێ وەو ئ ەکردو انیکورد ەیوەتەن یما  خواز یکانەوەناڵجوو یرەبڕێ کانەزبیح

کاتتدا  متانەهەو ل ەانیمەردەو ست وتووەشتکێپ ینگتەرهەف یدروستتکردن کەو ەیکیتد ینتیەال کووەڵب ،ەوەتۆبەدوژمندا کورت ن
 .ەکردو شانیستنەد انۆیخ ۆب رکەئ کەو و ەبوو اندایکار یستورەد ەل رداۆراوجۆج یبوار ەل ەگەڵمۆک یکخستنڕێ
 
 ینیەژختاێو قتورس و در یناوێخو یکێباتەخ یرکەئ ەوەئ ەڵگەل ەک ەبووەزبانیح وەل کێکیە ێیکوردستان یموکراتێد یزبیح
 ەیمتاو ەل متوکراتێد یزبتیح ەکیتد یکیەواتتا ەب. ەبووەغافل ن شەگەڵمۆک یکخستنڕێو  بردنەوێرەب یبوار ەل ەبوو ۆستەئ ەل
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و  یرشتانەس ەتۆوتتەک یتتاڵو و کەڵتخ یکردنت ەداریتو ئ یرەبەوێرەب داییژووێم یاوازیج یناغۆق نیندەچ ەل ینەمەت ڵسا٥٧
 ەو ل ەکتردو مینزەت ەگەڵمۆک یکخستنڕێ ۆب یساڕیو  اسای کەڵێمۆکوردستان ک یموکراتێد یزبیح داەناغانۆق وەکام ل رەهەل
 .ەکردوو ێپ یکوردستان ەیگەڵمۆک ەیداریئ ەوۆیەخ یکانەئورگان یگاڕێ
 
ئتاور  متترەک ەوەرانەژێو تو رانەنوس نیەال ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح رەسەل ەوەنیژێو تو ەوەنۆڵێکێل ەل نینیبەد مەاڵب
 متترەک ەقتانوون بتوو یمتاەبن رەستەل ەک تاڵو یبردنەوێترەب ۆبت ەزبیتح وەئ ینیوانڕ ییتیەنۆواتا چ ،ەوەتەراوەد ەتەباب وەل
 نتدەچ ەب موکراتتداێد یرانەشۆکێت یکانییەرەوەریب ەیوەنێنووس ای یزانست یکەیەوەنۆڵیکێل ەل رەگەئ. ەکراو ێل ەیوەنیلۆکێل
 ەنتدەچ متوکراتێد یزبتیح ەک ییەاستڕ وەئ یرەرخەد ۆیخ ێب ێیمەک ندەچ رەه ەوەتێدراب ەتەباب وەل کێئاور ەسووک کێرێد
 یزبتیح ەیوانتگڕ ێدرەد ڵوەه داەنیو نووستەل ەتەباب وەئ ینگیگر رەبەل رەه. ەبوو داەگەڵمۆک یکخستنڕێو  ەداریئ یمەخ ەل
 ٥٧ ەیمتتاو ەل ەتەبتتاب وەب داریتتندەوێپ یکتتانەگەڵب ەک ەیەادڕ وەئ تتتاەه یزێقتتانوون و قتتانوون پتتار ەب تەبارەستت متتوکراتێد
 یتەاڵستەکوردستتان د یمتوکراتێد یزبتیح ەیناغتانۆق وەل ەک نەیتبک انیباست نەیدەدڵتوەدابن ه ستەد رەبەل ابردووداڕ ڵیسا
و  شتتتنڕدا یگتتاڕێ ەل ەداو ڵتتیوەه نۆچتت ەبتتوو ەوەستتتەدەب یکوردستتتان یتتتەاڵژهڕۆ یواوەتەب کیتتنز ایتتو  کێشتتەب یرەبەوێتترەب
 .ێرەبەوەڕێب ەرگەشمێپ یتەاڵسەد رێژ یکوردستان ەیگەڵمۆقانوون ک کەڵێمۆک یکردن سندەپ
 
 یژووێتتتم یوتتتتڕە ەک یهتتتانیج یمتتتەدووه یرەشتتت یووداوڕو  ستتتاتەکار ەل ڕپتتت یکێنتتتاغۆق ەکوردستتتتان ل یمتتتوکراتێد یزبتتتیح
 رەستەل دەمتمەمح یقتاز واەشتێپ متووانەه ەیوەشتێپ ەل ەیتیوەتەن یریوونتاکبڕ کەڵێتمۆک یستتەد رەستەل ،ۆڕیگ انیتیەاۆڤمر

 ەل تەاڵستەد ییاڵتتاەب یدروستبوون ۆیه ەبوو رانێئ ەل ١١٢١ یرەوەڵزەخ یکانەووداوڕ. هات کێکا  پ ێژ ەڵەیمۆک ەیبناخ
 یکێشتەو ب تۆڤیەست یتیتیەکیە یکتانەزێه نیەالەل یکێشتەب ەک ،یتەبیتتا ەکوردستتان ب ەو ل یگشتەب رانێئ ەل رۆز یکێشەب
و  بتتووەن داەناوچتتان وەل ۆیوتتتەئ یکێحتتوکم چیهتت ینتتدەناو یتەاڵستتەد داەخۆبتتارود وەل. کرابتتوو ریتتداگ ەاویتتتانیبر نیەال ەل
 یکانەنتدەب نیگرنگتتر“. ستتەد ەتێبگر ۆیخ یتەاڵسەد ۆیخ ۆب کەڵو خ ەوەتێزرۆبق ەڵەه وەئ ەک خواستەد یوا تییەروورەز
 یتتتڵەوەد ەیوێتتچوارچەکتتورد ل یلتتەگ ۆبتت یو خودموختتتار یئتتازاد: ەبتتوون ل یتتتیکوردستتتان بر یمتتوکراتێد یزبتتیح ەیرنتتامەب
 یگرتنتت ەوەستتتەد ەب دا،یتتداریئ یکاروبتتار ەل یستتمڕە یزمتتان ەب یو کردنتت نتتدنێخو ۆبتت یکتتورد یزمتتان ینتتانێکارهەب رانتتدا،ێئ
 یەتیەمتاەک متووەو ه جتانیرباەئاز یلتەگ ەڵگەل یتتیەبرا یندەوێو پ یتیەکیە یزراندنەدام ،ەندەبەڵم وەئ یرزەب یتەاڵسەد
کوردستتان و  یکتانییەتیبەت ەرچاوەست ەل رگترتنەو کەڵتک ەب یزعتەو یباشتتر کردنت شتدا،ەهاوب یباتەخ ەل کانیەتیەواەتەن
 یگاڕێ ەل یئازاد ەب یکورد بتوان یلەگ ەیوەئ ۆب ،یساخ شەو ل نگەرهەف یدانێپەشەو گ یو بازرگان ڵکشتوکا یدانێپەرەپ
 ”.[4]بکا باتەخ ەیکەتاڵو یشۆو خ رێو خ وتنەشکێپ
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 قۆناغی یەکەم

 
بتوو  ەوەئ ڵتیوەه وتبتوو،ەکەڵکتورد ه یکتانییەمتا  و ئازاد ینانێهیدەو ۆب کێلەه ەک داەرجەو م لەه وەل موکراتێد یزبیح
کوردستتتان  یمتتارۆک یزرانتتدنەدام ێێکوردستتتان پتت یمتتوکراتێد یزبتتیح یرانەبەوێتترەب. یربگتترەو ێلتت یکتتەڵک ەوێشتت نیباشتتتر ەب
 یهتاتنیدەو ۆبت یتیەن سەب ایتنەت ەب تاڵو یدانەداریتئ یکێستمیس رەه ای تڵەوەد یاندنەیاگڕ ەئاگا بوون ک ەب ەوەل یباشەب

 یزرانتتدنەو دام ستتاڕیو  استتایو  کتتارڕێ کەڵێتتمۆک ەب یستتتیوێپ یتتتدارڵەوەد کتتووەڵب کتتان،ییەتیەواەتەن ەئامتتانج و ئتتاوات
. ەیەه یکانێیەدراوست ەڵگەل یکتەرەد یینتدەوێپ ،یتیەەاڵمۆو کت یئتابوور ،یداریتو ئ ییاستیس یبتوار ەل ەکمۆت یکێزمیئورگان

 کڕێتت ەیرگەشتتمێپ یزێتتکوردستتتان ه یمتتارۆک یانتتدنەیاگڕ ەل ێێمانتتگ پتت نتتدەچ ەکوردستتتان ب یمتتوکراتێد یزبتتیح ۆیەبتت رەه
. کوردستتان ناستاندبوو یکتەڵخ ینەاڵمۆک ەب انیکوردستان یاڵو ئا بیقڕە ەیئ یسروود کەو یکانیەتیەواەتەن ماێخستبوو، ه

 داێیتت ەیئاستوود ەکوردستتان ب یکیەشتتوویدان رەه ایتکتورد و  یتتاک ێبتتوانر ەک وردستتانک ەیگەڵمۆکت یکخستتنڕێ ۆب مەاڵب
 یکتتات وەئ یرجەومەڵتته ۆیهتتەب بتتوو،ەه کتتانەقانوون ەیوەدارشتتتن ەب انیستتتیوێببتتا پ رەستتەب انیتتژ ەو ئتتازادان ەوەتێبحتتاو

و  ێبختر کڕێت متانڵپار ینتانێکهێپ ۆبت کەڵتخ یرانەنێنتو یبژاردنەڵه یکانەکارڕێ کراەدەن ەلەپەو ب یئاسانەکوردستان وا ب
 ییتیەراەنێنتو ەک بتووەه یرعەشت یکێنێشتو ەب انیتازین ەبوو، چونک ەورەگ یکێگرفت موکراتێد یزبیح یرانەبڕێ ۆب ۆیخ ەوەئ
 ۆیەبتت بتتوو،ەن ەتەرفەو د جتتالەم وەگتتوترا ئ یکتتەو رەه مەاڵب ،ێبکتتر ستتندەپ ێلتت یکتتانەبکتتا و قانوون کەڵتتخ ۆیوخەاستتتڕ

 تتتاەه ەتەبتتاب وەئ یرەستتەچار ۆبتت دەمتتمەمح یقتتاز واەشتتێپ ینتتابەج متتووانەه ەیوەرەستت ەو ل زبیتتح ینتتدەناو ەیتیکتتوم
 ینتتەمەت ەیمتتاو ەل دایاستتتڕ ەگتترت و ل ۆستتتەئەو انیتتقانوون یستتندکردنەدانتتان و پ یرکتتەکوردستتتان ئ یستتیجلەم یبژاردنتتەڵه
دانتان  قانوون ەیرچاوەست کەو یمتانڵپار یرکتەو ئ ڕۆڵکوردستتان  یمتوکراتێد یزبتیح ینتدەناو ەیتیمۆکوردستتاندا کت یمتارۆک
 کەو متوکراتێد یزبتیح ڵیکوردستتان، زمانحتا ەیژنتامڕۆ یکتانەرەالپ ەب ەشتاریئ نیتتوانەد ەتەبتاب وەئ یلماندنەست ۆب را،ێگ
 نەکتراو ستندەپ ەوەزبیتح ینتدەناو ەیتیمۆکت ەل کانەرارەو ق ارڕیقانوون و ب یرۆز ەیربۆز نینیبەو د نەینوسراو بک ەیگەڵب

 .ەکراوێپ انیکوردستاندا کار یمارۆک یتەاڵسەد رێژ ەیناوچ ەک قانوون لەو و
 
 ییتیەستتاەو ک رانەنوستت ەیوانتتگڕ کەڵێتتمۆک ەپشتتت ب نیتتتوانەد ێبتت ێیکتتورتەب نتتدەرچەه ەتەبتتاب وەئ یرخستتتنەد اتریتتز ۆبتت
 مەب دایتئازاد ینتاوێپ ەل بتاتەخ ڵچتل ستا یبتێکت ەقاستملوو ل.د. نیستەکوردستان بب یموکراتێد یزبیح یرانەبڕێو  ییاسیس
 یکێوتنەرکەست کەڵتخ یشتیو ئاسا تیەمنەئ یکردن نیداب“: کاەد تانداکوردس یمارۆک ەل تیەمنەئ ینکردنیداب ەباس ل ەیەوێش
 سەک کیە ایتتنەمانگتتدا ت ەازدیتت ەیمتتاو ەبتتوون، ل کتتدارەچ سەک زارانەه ەب کتتداێکات ەکوردستتتان بتتوو، ل یمتتارۆک یرچتتاوەب

 یکێتتاوان ەب ردستتانداکو یمتارۆک ەبتوو، ل واڵب رۆز یکەیەاردیشادا د یزمان ەل ەخواردن ک لیرتەب مابوو،ەن رەه یدز. کوژرا
 یمتارۆک یانتدنەیاگڕپتاش “: ەڵتێد دایتکورد یزمیونالیو ناست زمیونالیناس یبێکت ەل یلەع رەعرەج هاەروەه” .زانراەد ەورەگ
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 تەحکتوم یزگتاەدامود ینتانێکهێپ یاریتبر ێیت١٧٤٦ یەیورێتف ی١١ ەکرا و، ل یارید مارۆرکەس کەو دەممەمح یکوردستان، قاز
 وەئ. نتتراێه کێتتپ خێباباشتت یحتتاج ییتیەکاۆرەستت ەب ناستترا،ەد یللتتیم ەیستتیئڕە تەئەیتته ەب ەک رانیتتزەو یکەیەنیدرا، کتتاب

 یکێتەاڵستەد کەکوردستتان و یتەحکتووم. نتراەداد تەاڵستەو د زگتاەد نیرزتترەب ەب مارۆرکەست یدوا یتیەللیم ەیستیئڕە تەئەیه
 ینتانێکارهەب یاتیتجەل ندرا،ێزرەببوو، دام دروست داەکەناوچ یکاروبار ەل یییەشاۆب وەئ ەیوەکردن ڕپ یستەبەم ەب ۆراکتید

 چیهتتت ەیوەئ ۆبتتت. نراێهەکتتتاردەب( ەداریتتتئ یکۆرەستتت)و ( ەداریتتتئ) یکتتتانەنیربرەد یگشتتتت ەب تەزارەو و ریتتتزەو یکتتتانەزاراو
 کەدانتان بتوو، ن قانوون یرپرستەب ۆیکوردستتان خت یمتوکراتێد یزبتیح ،ێبەدروست ن رانداێئ یستوورەد ەڵگەل ێیکییەکۆناک
 ”.کوردستان یمارۆک
 

 ەکترا ب دەمتمەمح یقتاز“: ەڵێدا د(کورد یلەگ ەییوەتەن وین ییاسای ییتیەساەک ەیشێک) یبێکت ەل ڵگو رەمار  عوم رۆدوکت
 شەداب رداەستت ەب انیتوکار ێیئ تەحکتتووم ییتیەکاۆرەست کتووەکوردستتتان، و یمتوکراتێد یزبتیح ەیکیتتد یرانتەبڕێو  مارۆرکەست
 یفقتولەجەن “هتاەروەه.چتوونەردەد ەوەمتارۆک یکۆرەست ینتاو ەب کتانەارڕیب مەاڵب نرابتوو،یهەن کێتپارلمان پ یچ رەگەئ. کرا
 ییرەبەوەڕێتتو ب واەشتتێپ ییتدارەاڵستتەد ەیبتتاردا لە”ئتتاراس یکتتانەوارێل تتتاەه ییەنتتاوێخو یهابتتادەم ەل “یبتتێکت ەل” انیپستت
 وەب رەب ەگتترت ییتەبیاتتت یکتتارڕێ هابتتادداەم ەل ۆیختت ییتدارەاڵستتەد ەیورەد ەل دەمتتمەمح یقتتاز “: ینووستتەئتتاوا د ەوەتاڵو
 تیتتیەمنەئ ەکتترد ک یوا ییەرەبەوێتترەکتتارکردن و ب ەوێشتت وەئ. بتتدا ووڕو کوشتتتن  ڕۆو بتت ناڵلتته شتتاردا تتتا داەن یزنتتیئ ەیەوێشتت
کردبتوو  یوا ەتیتیەمنەئ وەئ ینکردنتیکتوژرا و داب سەک کیە اینەت دداەممەمح یقاز ییتدارەاڵسەد ڵدوو سا ەیماو ەل. ێبەه
: ەڵتێدا د(کردستتان خیتتار ەخالالت) یبتێکت ەل ”یقتاز دەحمەئ“. ێبەه دەممەمح یقاز ەب انییتەبیتا یکییەگرۆه کەڵخ ەک
 ژیتونتتدوت ەیوێشتت ەب یستتیلۆپ یکتتردار جتتانیرباەئاز ەیوانەچێپتت ەب داێتتوەبتتوو، و ل نتتدوویز رەکوردستتتان شتتاد و ستت یمتتارۆک“
 یاستیس یرۆریتو ت بتتەو ق یژیتونتدوت. گترتەد کتانییەجیخار یتۆادڕ ەل انێیتگو ان،یتژەد دایتئازاد ەڕیپ وەل کەڵخ. بووەن
کتورد  یلتەگ ەییوەتەن ییخوازیزگارڕ ەیوەناڵجوو ەل ییژووێم یکەیەوەنۆڵیکێل ەل ەوەیەبار وەل یشتەردەس نیاسی. د” .بووەن
و  انتدنەڕاپڕو  یداریتئ ییشتاۆب ەیوەپرکتردن ۆبت“: کتاەکتات د وەئ یرجەلتومەه ەئاوا باس ل دا”رانێئ یکوردستان“ یبێکت ەل
 ینتتانیکهێپ یاریتئاکامتدا بر ەستتازدا و ل یکەیوەبتوونۆک نتدەک چ.د.ح یینتدەناو ەیتیکتتوم ەکەمێترەه یکاروبتار یبردنەوەڕێتب

: ێنووستەد داەژێدر ەل نیاسی. د” .خێباباش یحاج ییتیەکاۆرەس ەب( یللیم ەیسیئڕ ئتیه) یشانیناون رێژ ەدا ل  یکێتەحکووم
و  کترانەد رەیچتاو ست کیە ەب انییتتاڵکوردستتاندا هاوو یتەحکتووم یەیستا رێتژەل یشاهنشتاه یشتەرتەژاندارم و ئ ەدوور ل“
 رەستەو ل بتووەیکتورد ه ەک بتووەه انەیتمافان وەئ یاڕکتێت کتانەنیمەدوو، ک ەو پتل کیە ەپتل یتاڵهاوو یناو ەب بووەن کێشت
 ینتاو ەئاشتکرا ب اخودیت ینێنه یکێندانیز. ناێهەدەن سەک ۆب انینوتاویو ت رایگەدەن سەک یاسیس یدیو د چوونۆب ییاوازیج
 یکتانەناوچ ەل کتووەڵب رانێتئ یتەحکتووم یتەاڵستەد رێژ ەیناوچان وەل اینەت کەن کداێکات ەل ەوەئ. بووەن یاسیس یندانیز
 دیتحام هتاەروەه” .بتوو ییئاستا رۆز یاستیس یاڕرویتب ییاوازیج رەسەگرتن و کوشتن ل جانیرباەئاز یتەحکووم یتەاڵسەد رێژ
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 یمتتارۆک ەل“: کتتاەکوردستتتاندا د یمتتارۆک ەقتتانوون پاراستتتن ل یباستت ەیەوێشتت مەدا ب ”کوردستتتان یمتتارۆک“ یبتتێکت ەل یرەوهەگ
و  تتانڵەوەد ەیوانەچێپت ەب مەاڵب کترا،ەد وەرەیتپ اسای جانیئازربا یمارۆو ک ۆخەربەس یتانڵەوەد مووەه کەکوردستاندا، و

 متتانینیب شتتترێپ یکتتەو رەه بتتوو،ەن یواتتتا پارلمتتان بتتوو،ەن یرەاستتادانی یزگتتاەکوردستتتان د یمتتارۆک ،ەوەجتتانیئازربا یمتتارۆک
 یتتیرەدادو یزگتتاەد یرەبەوەڕێتتب ەکتترد ب ییجتتدەم ینیحوستت الەو م انتتدەیاگڕ یتەحکتتووم ۆیکوردستتتان ختت یمتتوکراتێد یزبتتیح
 یتتڵەوەد یگتاڕێ ەل داەکەنتاوچ ەل ەوەحاوان یئاشت ەب ۆکوردستان ب یموکراتێد یزبیکاتدا ح مانەه ەل. ”کوردستان یمارۆک
و  ەستتانۆد یینتدەوێپ ەداو ڵیوەه کێتڵەوەد کەو ۆیخ یتەاڵسەد رێژ یکانەناوچ یبردنەوێرەب ەل ەجگێب ەکوردستان یمارۆک

 ەڵگەل یکانەشتتێک یهاوکتتار ەیماننتتامەیپ یستتتنەو ب ەوەقتتانوون یگتتاڕی ەو ل ینتتێب کێتتپ ۆیختت یکانێدراوستت ەڵگەل رازەهتاوت
کوردستتان و  یمتارۆک وانێتن ەل شتتنەیگ ێتت کێتو ل یهاوکتار یمتانەیپ مەکیە ەستتەبەم وەئ ۆبکتا و بت رەسەچار یکانێدراوس
 ێستت یژڕۆ“: ەوەتەکتتراو واڵکوردستتتان دا بتت ەیژنتتامڕۆ ەل ەیەوێشتت وەب ەیکەرتۆاپتتڕ ەبستتتراو ک جتتانیئازربا یللتتیم یتەحکتتوم

( جتانیرباەئاز یللتیم یتەحکتوم –کوردستتان  یمتارۆک) یتەدوو حکوم رەه یرانەس یبوونەئاماد ەب ١١٢٧ یرەمەبان ی١ ەممەش
 وانێتتن ەل یتیەستتتاۆد یوکردنتتەو پت شتتتنەیگێت کێتتل یکەیەوتننتتامەکڕێ زێتتورەت یشتتار ەل جتتانیئازربا یللتتیم یتەعمتتار ەل

 ”[5].مزاکرایدا ئ ڵخا( ٥) وتەحەل جانیکوردستان و ئازربا یتەحکوم
 
 یرانەبەوەڕێتب داەکتات وەل رەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح یرانەبەوەڕێب ەک نییەاستڕ وەئ یرەرخەد ەوەرەس ەینموونان وەئ
کته لته  هیمانا وەب ؛ێبچ یڕۆکات به ف شتوهێانهەین ێیکەیەچرک ۆو ب ناوهەدان ستەد رەسەل انیستەد شن،یکوردستان یمارۆک
 یدوا. انتتدوهەیاگڕ انەیتتگەڵمۆک ییگشتتت یاڕو بتته  ەرکتتردوەد انیتتاریبر ەتەبتتاب یتتینگیگر ێتتیبهپ انتتدایژ یکتتانەبوار متتووەه
 ن،ەبتک ێجتەبێج ەکەارڕیتداوه ب انڵیتوەکوردستتاندا ه یمتارۆک یتەلته حکتووم داریندەوێپ یزگاەدامود ،ەکەتەباب یاندنەیاگڕ

 کەو رانیتزەو یتتەئەیو ه ەکتردو یکتار متانڵپار کەو داییەندەوێپ وەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆواته ک
 وەئ یلماندنەستت ۆبتتاس کتترا بتت شتتترێپ یکتتەروەه. کتتردوون ێجتتەبێج یکتتانڵەەاڵو گ ەژۆو پتتر کتتانەقانوون ،یتتیجرایئ یزگتتاەد

 گتتهەڵنموونتته ب کەو وهەتۆبتت واڵکوردستتتاندا چتتاد و بتت یمتتارۆک یمەردەکتته لتته ستت« کوردستتتان ەیژنتتامڕۆ» نیتتتوانەد هەیقستت
 هەیته وهەگەڵمۆک مووەبه ه انییندەوێپ ەیتانەباب وەئ ێنریکوردستاندا ناب ەیژنامڕۆ یکەڕەیەالپ چیچونکه له ه وه،ەنینێب
 یکێنتدەهڕەو  تنەبیکته تتا ێبتەن ەتتانەباب وەئ ایتنەت ؛ێبت رەستەل انەیتکید یمتزایئ ،ینتدەناو ەیتیمۆکت یمتزایله ئ جگهێب
 ەیوەبتتوون وونڕ اتریتتز ۆبتت. رچتتوونەد وهەکتتانەریزەو انیتت کانەداریتتئ یکانۆرەستت یگتتاڕێلتته  ەک گرنەدۆلتته ختت ەگەڵمۆکتت یانیتتژ

 ەکتتراو ێپتت انیتتدا کار مەردەستت وەقتتانوون ل کەو ەک ەیارانیتتو بر رارەق وەل ەنمتتوون انەیتتد ەل کەیەنمتتوون نتتدەچ ەکەتەبتتاب
 :ەوەنێنووسەد انۆیخ کەو داەرێل
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 گرینگی دان بەزمانی کوردی( ٠

 
 ،یئتابوور ت،ەاستیقتانوون، س) یکتانەبوار ەل ستتیوێپ کەو ینتاتوان ییاستیس یتەاڵستەد یبتوون ێبت کەیەوەتەن چیهت یزمان
 یاریتد ۆیخت ینووستەچار ۆیواتتا خت بتوو،ەه ییاستیس یتەاڵستەد کەیەوەتەن رەه ەکید یکیەواتا ەبکا ب ەشەدا گ(یماسۆپلید

 ڵوەو ه کتاەردەد ەزمان وەب یکانەو قانوون ارڕیو ب رارەق مووەه ییاسیس یتەاڵسەد یەمانا وەب. کاەد ەشەگ یشەکەکرد زمان
 یمتارۆک یتەحکتووم یگتاڕێ ەل ییەاستتڕ وەئ یرکتەد ەکوردستتان ب یموکراتێد یزبیح. بدا ێپ ەژێدر ەکەزمان یدانێپەشەگ داەد

 یردەب یدانتان وەرەب ینگتاوەه ەانیتو ئازا نتاێه یفارست یزمتان ەل یواز داۆیتخ ەیژانڕۆو  یداریتئ یکاروبار ەل ەوەکوردستان
 ەل یکتتورد یزمتتان ینتتدنێخو ۆبتت کێتتقانوون یرکردنتتەدەب یتەبیتتتا ەب. ەشتتتویهاو یکتتورد یزمتتان یکردنتت یستتمڕە ەب ەیبنتتاغ

 یکاروبتار یکردن ییو را یداریئ یندەوێو پ یکورد یزمان ەب ەجومت یژێنو ەیتبۆخ ەیوەندنێکوردستان و خو یکانەقوتابخان
 یزبتتیح یکانەوتەستتکەد نینگتتتریگر ەل کێتتکیە نڵتتێب نیتتتوانەد ،یکتتورد یزمتتان ەکوردستتتان ب یمتتارۆک یکانەداریتتئ ەل کەڵتتخ
 .کوردستان دابوو یمارۆک یبردنەوێرەب ەل موکراتێد
 
 یزبتیح یرارەو ق مەزەمتوع یواەشتێپ یمترەئ رەستەل تێنتدرەێگەادڕ راڵستاب یستتیوەشۆخ یهتالەئ یواوەتەب: [2]یئاگادار)) 
 ،ییەکتورد ەب کانداەدرستەم ەل نتدنێخو ،یکتورد یزمتان یواجتڕەو  دانێپەرەپ ۆب ەستیوێپ ەوالوەب ەوەکوردستان ل یموکراتێد
 ەستتەدرەم ەتێردرێتتبن ێبتەبکتتا د نتدنێخو یقتتتزایئ یو عتومر ێبتتەه یکچتت و ڕکتو کێستتەک رەه ەکیتد یژۆر١١تتتا  ەوەخیتتار وەل
 .ێکرەد ینبەموجازات  ت نیتوندتر ەب ێڕێرگەو ووڕ ەمرەئ وەل سەک رەه تەبەڵئ
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح یزەرکەم ەیتیکوم
 

 ((ەهازادەت: زبیح یمتاون
  
 [ :1]یئاگادار))
 
 شتداێپ ەل ێبتەد ەنتدراوێهەن کتارەد ڕۆوەئ تاەک یکورد ەیوش ینانێکارهەب ۆب تێندرەیگەادڕکورد  یزەڕێب یانیزانا یواوەتەب
 ەک کەیەوشت یتیەن یقتەح سەک. ێبتدر ینتانێکارهەد یجتازیو ئ بیستوەت داێتوەو ل ێبکتر هادەشنێپ ینگەرهەف یتەئەیه ەب
 .((ێنێب یکارەد ییەن وونڕ
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 کۆنترۆڵی بازار( ٥

 
 رەستەبتازار ل ەچتونک ،ەبتازار یکخستتنڕێ یپرست ستتاداێئ یمەردەست ەل کەیەگەڵمۆکت رەه یکتانەنگیگر رەه ەپرست ەل کێکیە
 ۆیەبت رەه ەیەه ۆیوخەاستتڕ ییرەگیکتار یگشتتەب انیتژ یرەبەلەو ک نەڵتێک متووەو ه تەبیتتاەب ەگەڵمۆکت یتاک تتاک یانیژ

 یرۆراوجتۆج یبوار ەل داەد ڵوەه  ەوەکوردستان یمارۆک یزگاەدامود یگاڕێ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیکوم
 یرێدەگتتومر  چتتاو ینرختت یکردنیاریتتو د لەلتتوپەک یکردنەنتتاردەو ه ەهتتاورد ۆڵیکتتونتر ل،ەلتتوپەک ینرختت یکردنیاریتتد کەو
کاتتدا  متانەهەو ل ژارەو ه ریتقەف یرشتانەس ەتێتوەکەن ییو قورسا گاەن ێپ انیانیز کەڵخ ەیوەئ ۆبازار بکا ب یریقامگەس

 :کەیەنموون. ربکاەپێت یریقامگەو س کردنەشەگ ەوەرەب ۆیخ ییئاسا یوتڕەبازار 
  
 یرارەق ەوەئ رەبەل ،ەرۆکوردستتتان ز ەیقەنتتتەم ەحتتازر ل ڵیحتتا( تتتریم) یزەگ ڵیمتتا ەک ەیوەئ ەیرێگتتو ەب: [2]یئاگتتادار))
 ەرۆز انەیتقتور یجنست ەیوانەئ یتەو خستار رەرەز ەل یریشتگێپ ۆجمهور بت یمەزەموع یکۆرەس یتەو موافق یزەرکەم ەیتیمۆک
 ەل یزەگ یمتال یواردکردنت یقتەح سەک چیه١١٢٧ - ٧ یمانگ ەڵیوەه تاەه ەوەروارەب وەل تێندرەێەگەادڕ تەللیم یواوەت ەب
 فیتتوقەت یگتتومرگ نیەالەل ەیکڵەمتتا ەهلەبکتتات ستت فتتتارڕە ەستتتورەد وەئ یالفتتیرخەب کێستتەک تتتووێو ب یتتیەن یکیەگتتایج چیهتت
 .ێکرەمجازات د ێیتوندەب رۆز کووەڵب ێکرەد
 

 ((کوردستان یموکراتێد یزبیح یزەرکەم ەیتیکوم
 
 :[4]اتڵیما یرگرتنەو ەب تەبارەس یئاگادار)) 
 

 و ٢١) ڵەدوو ستا یاتڵیتما یرگرتنتەو ەب ستتەکوردستتان د یمتوکراتێد یزبیح یدرەس یستورەو د مرەئ ەب داەوموقتەد ەچونک
 ندوو ەست ەب ۆیخ یتەرامەد ەل اتڵیما ێبەد ۆیخ یشەب سەک مووەقانوون ه ەب رەرامبەو ب ەکراو شخاسەئ یواوەت ەل( ٢٤
 ەک ێنتدرەیەگەادڕ نەستمڕە یچەلەعتامەمالتک، تتاجر، م یانیئاغا یواوەت ەب ەکید یجار ئاگادار ێدوو س یدوا ەل ێنەیەبگ
 یو پرداختت کردنت رمتوونەبر ەستترادیئ وقعەم ەل تانۆخ یللیم یوتنەشکێو پ ستوراتەد ینێو شو ڕێ یتابت ێبزاندر ەیو ۆب
 یو پرداختت کردنت اتڵیتما یتتییەزعەو ەل شتتنەیگێت ۆبت ەک گاەد رزووەع ەب نەخسوسەم نەبک یستەد ێێپ تانۆخ یاتڵیما
 تەللیمت یووحتڕ ەک ەعلوومەم تانێل ەتەلبەو ئ رموونەبر ەشێروەشاد یوتەمزگ شتینەت ەل ڵیەما ەیداریئ ەب ەمراجت تواننەد
 رزووەع ەب یتتێدرەد ەک ەکێستتوراتەد رەبەل ەداریتو ئ ێناچ ێێپ ەل کێکار ێبەن نیئمەت ڵیما یتییەزعەو مادام و ەاتڵیما
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 وەو ئ ێنتتدرەدڕۆ ەوەونیستتیمۆک  ەرەت ەل شتتخاسەئ یواوەت یاتڵیتتما بتتنەحتتازر ن شتتتانۆخ ۆبتت دا کێتڕەستتووەو د ینتتەیگەد
 .رموونەبر یرداختەپ گرتنۆخ ێب ەب ێبەو د ێریناگ ێل یتترازیئ کێجۆکل چیه ەب ونیسیکوم یاڕ ێیختەو
 

 ((هابادەم یشار ڵیما یسیئڕە
 

 بواری پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و پارستنی مافی مرۆڤ (٣

 
 یوتووەشتکێپ ەیشتانین ۆڤمتر یکتانەماف یو پاراستتن کتانییەتیەەاڵمۆک ییەندەوێپ یبوون ندروستەدا ت کەیەگەڵمۆک رەه ەل
 ەک زرانتتدەدام یکوردستتتان یمتتارۆک کەڵتتخ ییوانیپشتتت ەب کداێمەردەستت ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح ،ەیەیەگەڵمۆکتت وەئ
 ەوەئ یاریتکوردستتان خواز یمتوکراتێد یزبتیح. کترانەد چتاوڕە ەریتتا و ەریشتەع ەینیتبنچ رەسەل کانیەتیەەاڵمۆک ییەندەوێپ
 رەستەل یکتار انیژ ەیکید یکانەبوار ێیپەب ێپ ێوەدوابک یتیەاۆڤمر یوتنەشکێپ ڵەیقاف ەل یوارەکورد ەیگەڵمۆک ەک بووەن
متا  ئاشتنا  کەڵێتمۆک ەکوردستتان ب یمتارۆک یتەاڵستەد رێژ ەیناوچ یکەڵخ داەد ڵیوەو ه کردەد کانیەتیەەاڵمۆک ییەندەویپ

 ۆبتت. ەورەگ یتتتاوان ەب بتووەد تیتترەداب و ن ەجتاران الدان ل رۆز کتتووەڵبتتوو ب ڤەبت کەن انیتتبتاس کردن مەودەئ تتتاەه ەبکتا ک
بکتا و  یارید ۆیخۆب رەهاوس ۆیخ یخوازڵد ەب ێکچ بتوان ەک ێهاتب سداەک مەک یو فکر ریب ەب ەنگڕە مداەردەس وەل ەنموون

 یوا یو ئتابوور یتیەەاڵمۆکت یرجەلتومەه ەچتونک ،ێنتێب کێتپ شەهتاوب یانیتژ ۆیخت ڵتید ەب ەبووەهوا مەک ێڕیکو تەنانەت
بتتوو  وداەئ ڵتتیوەه ەباستتمان کتترد ل شتتترێپ یکتتەو رەکوردستتتان ه یمتتوکراتێد یزبتتیح مەاڵب. پاندبووەستت داەگەڵمۆکتت رەستتەب
 یرارەو ق ارڕیتتب نینتتدەچ ەکتتار وەئ ۆو بتت ێرۆبگتت کتتردەدەن انیتتتاک یکتتانەماف یچتتاوڕە ەک ەتتتانیرەداب و ن وەل کەڵێتتمۆک
 ەیاردیتتد ەبتتاس ل ەک نەیتتبک ییەئاگتتادار وەب ەشتتاریئ نیتتتوانەد ەنمتتوون ۆبتت ەیەه انیتتقانوون یحتتوکم انیتتمووەه ەک ەرکتتردوەد
 کتتریە ەل ەوەکتردن ۆڵەتت ۆب مداەردەس وەل ەک ەوەکەید یکیەالەژنان ل ەکردن ب یتەحورم ێو ب کیەالەکچان ل یوتنەدووکڕە
 ەمتا  بتدا ب مەه داەد ڵوەکوردستتان ه یمتوکراتێد یزبتیح داییەئاگتادار وەل. کاەدا باو بوو، د یوارەکورد ەیگەڵمۆک وێن ەل

 ەیستەرەک کەکتردن و تتکەژن ئ یویتدز ەیاردید ەب ێێپ مەو ه نەبک یریرگەهاوس انۆیخ یزووەو ئار ستیوەب ەک ڕکچ و کو
 .ێبگر کترەیەل ەیریشەع ەیوەستاندن ۆڵەت

 

 :[4]یئاگادار))
 

 ڕەدوو کەوتنی کچان و ژنان قەدەغەیە

 
  ،یشێاکڕ ەوەتێزرابۆێگەن ای ەوەتێزرابێگو رد،ێم ەب یژن رۆز ەب کێاویپ رەکوردستان ه یللیم یتەئەیه یراردادەق رەسەل
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 یرعەشت یو مانت ێنەدەیبکا و ن ینێکچ خوازب مماەئ ،ێبکوژر ەاوێپ وەئ ێبەد ێشرێاکڕو  ێب ێیکیکچ رەگەئ ،ێبکوژر ێبەد
 .ێکرەد بسەح ڵسا ێس تاەه ەوەمانگ ێس ەل ەرنەگەو ییەن یزاەج ێبب یازڕ ەکەو کچ ێبەن ردێمەب ،ێبەن
 

 ((خێباباش دیس یحاج - کوردستان یللیم ەیسیئڕە تەئەیه ١١٢٤ یندانەبڕێ ی٢٤
 
کتتراون و  ستتندەپ ەوەزبیتتح یینتتدەناو ەیتیمۆکتت نیەال ەل کراویاریتتو د تەبیتتتا یکێتەبتتاب رەستتەل ەک ەیقانوونتتان وەل ەجگێبتت
 رەکوردستتان ه یمتوکراتێد یزبتیح نتدراون،ەیەگ کەڵتخ یئاگادار ەب موکراتێد یزبیح ڵیکوردستان زمانحا ەیژنامڕۆ ۆیهەب
 ەیژنتتامڕۆ ەل ەکەقتتانوون ڵیستتەئ ەک ەکتتردوو ستتندەپ داەرەبستتەدوو ت و ەمتتادد٧ ەل یگشتتت یستتزادان یقتتانوون مداەردەستت وەل

 ۆبت نانێه رۆز ،ەییرزەوه یستەم ت،ڵەوەود کەڵخ ڵیما ینیدز ،یو جاسوس تەانیخ ەباس ل ەک ەوەتۆوباڵب [9]کوردستاندا 
دوژمتن،  ۆک بتەچ یشتتنێه ێجتەو ب ەڕشت ەل تتنەاڵه کان،ەرەشتبۆه ەومتاد اکیتتر یشانێک زان،یخ ەیکید یسانەاکی رەهاوس

 .ەکردوو یارید ەیسزاک انیرکامەه ۆو ب نەداناو یتاوانەو ب کاەد ل،یرتەب یرگرتنەو ک،ەڵخ ینامووس ۆب یژێستدرەد
 
 :[8] رگرتنەو لیرتەابیدان  لیرتەب رەسەل یئاگادار))
 
 یتەحکتتووم ینیئمتتورەم یواوەت ەکوردستتتان ب یمتتوکراتێد یزبتتیح یزەرکەم ەیتیمۆکتت یرارەق رەستتەل ەنوستتراو وەئ ۆیهتت ەب

 یاندنڕستوەڵه ۆبت نەتتم نتدەتا چ کێنەتم ەل کێوێن رەهەب ەوەکێرەمەم رەهەل سەک رەه تێندرەێگەادڕ تەللیکوردستان و م
و  تەللیمت ینیختا ەبتوون ب علتومەپتاش م ەل ێربگرەو ایبدات و  ەشوڕو  لیرتەب( ەرەیو غ یرعەو   ش ی  قانوون) یکێکار
 .ەکراو رەرەو موق بیتسو(تدامیئ)کوشتن  تاەه پسەح ڵساەد ەل شەسانەک وەئ یموجازات یرارەق  ێناسرەد تەکەملەم
 

 ((کوردستان یموکراتێد یزبیح یزەرکەم ەیتیکوم
 

 قۆناغی دووهەم، پاش کۆماری کوردستان

 
 ستتانیکوردستتتان د ۆبتت ەمیژڕێتت وەئ یزگتتاەدامود ەیوەو هتتاتن یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ یستتتەدەکوردستتتان ب یمتتارۆک یوختتانڕ یدوا

 یروونتتەو د ڵد ەکوردستتتان ل یکتتەڵخ مەاڵب م،یژڕێتت یستتتانەدەکارب یستتتەد ەوەوتەک کەڵتتخ یتیەەاڵمۆو کتت یداریتتئ یکاروبتار
 یدوا ۆیەبتت رەه. کوردستتتان بتتوون یمتتارۆک یداریتتئ یزگتتاەدامود ەیوەانەڕگ یخوازەو ئتتاوات بتتوونەن یازڕ ەزعەو وەب انتتداۆیخ
 یستتانەدەکارب یچتاو ەدوور ل ەو ب ەوەگترت انۆیخ زبیح یالتیشکەت یکانەوەکخستنڕێ مەکیە کێکات ڵسا ندەچ یربوونەپێت
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 کەڵتخ ەیمتمتان یگایج ەوەبوون ەکید یکێجار ۆبوون، ب کداەڵخ وێن ەل یزبیح یشانۆکێکار و ت یکیرەخ یتیەپاشا یمیژڕی
. کتترد زبیتتح یکتتانەکادر ەل انیتتووڕ انەیتتژانڕۆ یکتتانیەتیەەاڵمۆک ەو گتترفت ەشتتێک یرەستتەچار ۆبتت کەڵتتکاتتتدا خ متتانەه ەو ل
 یچتاو ەو دوور ل ینێنهەب زبیح یندامانەو ئ انۆیخ یانیگ یو پارستن یمنەئ یکارۆه رەبەل زبیح یکانەکادر داەوەئ ەڵگەل
 ەب کتتداەڵخ وێتتن ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح ەیگێپتت مەاڵب ەوەناڵجتتووەد یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ یمنتتەو ئ سیلۆپتت یزگتتاەد
 زبیتح یکتانەکادر یهتاتن یوانەڕچتاو تتاەخ ێو بت تاکتارەخ ەکیتد یکیەواتتا ەب ای کراوێلاڵو سکا رەکاڵسکا ەبوو ک کێشنەچ
دوو  رەه ەبتوو ک رۆز ەنتدەوەئ متوکراتێد یزبتیح ەب کەڵتخ ەیگتوترا متمتان یکتەروەه. نەابتگڕ انیاڵسکا ەب ەوەئ ۆب بوونەد
 ەنەڕیتاپڕ ەل یتەبیتتا ەب ەکارەوێش وەئ. کردەد کتریە ەڵگەل انیحڵو سو بوونەد یازڕ یزبیح یکادر یاریبر ەب ەکەشێک یال
 ەببتوو ب کەڵتخ یاڵستکا ەب شتتنەیاگڕو  وتبتووەک ێجت کتداەڵخ وێتن ەل یواوەت ەب یتاوەه ی٤٥و  ٤٦ یکانڵەسا ەیکەزنەم
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێکادر و پ یکانەرکا ەل کێکیە
 

 ٧٥قۆناخی سێهەم، دوای شۆڕشی ساڵی 

 
 پەسندکردنی گەاڵڵەی کومیسیونی قەزایی وقانوونی سزادانی گشتی( ٠

 
 یزبتیح یئاشکرا یباتەخ ەیوەکردنێپ ستەو د یتیەپاشا یمیژڕێ رەسەب رانێئ یالنەگ ی١١٧٥ ڵیسا یرشۆش یوتنەرکەس یدوا
رشتان بته  سه  ەوەوت کته یتتاڵو یبردن وهڕێت بته یرک ئته ەزبیتح وەئ ستانیباتتدا د خه ی کتهید یکێناغۆق  کوردستان، له یموکراتێد
موو  هته  لته یپاند و کوردستان دا سه کوردستا یتاڵ ژههڕۆ  کورد له یل ر گه سه به یق ناحه  به ڕی شه یسالمیئ یمارۆک  که یت بهیتا 

دا  و ناستکه اریستت هه  ناغتهۆق  بوو، لته دا قهۆئابل( اگواستنڕو  ۆاتوچت ه نانه ، ته رده روه و په  ینگ رهه فه ،یئابوور)  وه کهێبار
 یمتتارۆک یمان ئتته ێبتت یستتوپا یرشتتێر ه رامبتته به  لتته  هیتتبوا م ده هتته: رشتتان وتبوو ستته کتته ینگتتیگر یرک دوو ئتته متتوکراتێد یزبتتیح
  بکتتا واتتته کڵتت ختته ی ژانتتهڕۆ یکاروبتتار ی دارهیتتم ئ بکتتا و هتته رتتا یکوردستتتان د یکتتڵ ختته یکان و مافتته کوردستتتان   لتته دایستتالمیئ
و  اربوویتد یواو تته  بته ت هڵتو ده یانڕحتوکمو   تاڵ سته ده ییشتاۆکوردستتان ب  لته  رشتان، چونکته وتبوو سه کته یتتاڵو یر به وهڕێ به
  وه کردنتهۆخ ۆڵکت  ک لته وه انیتبتوون  لیعت تته انیتبکتا  انیت دارهیتئ  هیتبوا ت ده حکومته  کته کان هییگشتت  نهێو شتو  دارهیتئ ی ربهۆز

 یلتەگ ەیقختوازانەه ەیوەبتزووتن یرەبەوێترەب کەو رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبیوادا ح یکێتڵەحا ەل“. کرد ده انیکار
 ەک ەشتییسروشت یکێشتت. ێبت کتداەڵخ یکتانییەتیەەاڵمۆک ەو گترفت ریتگ یکردنت ییاڕ یفکر ەتوانا ل ێیپەبوو ب ستیوێکورد پ

 متتووەه یرەستتەچار ۆبتت ەڵگ یکتتانڕۆڵەبتتوو،  داەرگەشتتمێپ یتەاڵستتەد رێتتژەکوردستتتان ل یختتاک ەل تریمۆلتتیک زارانەه کێتتختەو
 اردایستت وا هه یکێنتاغۆق  لته” [31.]زبیتح یکتانەکخراوڕێو  ەرگەشتمێپ یکتانەبنک رەب ەبترد انیاڵستکا انۆیخ یکانییەکۆناک
 ێتیپ  و بته دا ت هیستئول ر دوو مه ر هته بته وه یبتوو شتان  وه کتهڵ خته ینتاڵ متهۆک ینتاخ  لته واڵقتوڵ هته یزبتیح  که موکراتێد یزبیح
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 ڕپت ت هیتو حاکم  تاڵ سته ده ییشتاۆب کان شتخانهۆخ نه و کان  و قوتابخانته  داراتیتئ ی وه خستتنه ڕێ وه  دا بته ڵیو هته ۆیخت یتوانا
 یزمتان  بته یرست ده یبتێکت یو چتاپ  شۆڕشت یانیستتاۆمام ینتانێو باره  رده وه ره په ش،ۆڕش ی شخانهۆخ نه یزراندن دامه.  وه بکاته
 یکتان کخراوهڕێ ی گتهڕێ  لته کان شتهێک یر سته و چاره  وه کانته هیت هیاڵ متهۆک  هیتند وهێپ یبتوار  لته  گتهڵ متهۆک ی وه کخستنهڕێو  یکورد
ئتاوادا  یکێرج و مته ل  هته  لته. بتوون دا ناغتهۆو ق له موکراتێد یزبیح یکان نرخه به   کاره  له  کهید یکار انی و ده  وانه ئه زبیح
و  رتا ید یقورست یرک گتوترا ئته یک ر وه پا بوو هه کوردستاندا سه یکڵ ر خه سه  به یسالمیئ یمارۆک ن هیال قورس له یکڕێ شه  که
 ژڕۆ  بته ژڕۆ  هۆیتب متوکراتێد یزبتیح یرشتان سه  وتبووه کوردستتان کته ی گتهڵ متهۆک وێتن یکاروبار یکخستنڕێر و  شه یکان ره ربه به
  بته اتریتز یت خزمته ێبتتوان ی وه ئته ۆبکتا بت انیکترێوپ کڕێو باشتر و   وه تهێب داۆیخ یکان رنامه به  دا به ده ڵیو هه  زبهیو ح ئه
و  ییزا قته ینیۆستیمۆک ی هڵتاڵ گته زبیتح ییاسیس یر فته ده یتاو هه ی424١ ڵیسا ی مه شه هڕ  له ەستەبەم وەئ ۆب. بکا  گهڵ مهۆک

 .سند کرد په یگشت یسزادان یقانوون
 

 یقتانون. کتاەد ەتاوانتان وەئ یو ستزاکان کتانەتاوان ەبتاس ل ەک( یعمتوم) یگشتت یقتانون ەل ەکێستزادان لقت ایسزا  یقانون
 رەه یو ستزا کتاەد ەغەدەق انیکردنەو کردن و ن ینێناسەد کانەتاوان یرۆجوراوج ەک ەکینێو شو ڕێ یگشت ەیوێش ەسزادان ب

کتردار  ەل کێنتدێه ەقتانون ک ەل ەکێستزادان لقت یقتانوون ەک ێوەکەردەمتان دۆب ەیەوێشت وەب. کتاەد یاریتد ەتاوانتان وەکام ل
 ینتدەوێستزادان پ یقتانوون ەکیتد یکیەواتتا ەب. کتاەد یاریتستزادان د ۆیهتەب یریشتگێپ یتەکتردار و زمتان ەپاراستن ل اخودی
قتانوون  ەک کیتکردار یرکتەت ایت کێتکردا رەه. ەتاوانبتاران یستزادان ەب شتتنەیاگڕ ێپت ەیکەتەواتا بتاب ،ەوەتاوان ەب ەیەه
 ێبتەد ەوەقتانوون ەیوانگڕ ەتاوان و ل ەتێبەد ێبەاندەیگ ەلگەمۆک یندەوەرژەب ای کێسانەک ای سەکەب یانیو ز ێکردب ینتەم

 ەدادگتا ب یمتەردەب ەل اڵستکا ینتدناڵجوو ەب وتووەکێو انیتز یستەستزاداندا ک یقتانوون ەل ەکەاستتڕ ەوەئ. یتاوانبار سزا بتدر
ستتزادان  یکتتانەقانوون یمتتینزەت ەئامتتانج ل مەاڵب ،ەستتزادان یقتتانوون یکتتانەئامانج ەل کێتتکیە ەوەئ ەک گتتاەد ۆیختت یمتتاف

تاوانبتار  ەکەکتارۆه وەب کتوەڵب ؛یتیەتتاوان ن ەل تووید انیتز ەیوەنەبتووکردەرەق اینەت ای ەیوەکردنەلۆت یستەه ەیوەدامرکان
 رەرامتبەب ەسزادان ل یقانوون کاەد یلێشێو پ ینێشکەد ەگەڵمۆک ییزاەو ق یتیەەاڵمۆک یتیەمنەو ئ داەد کێت ەلگەمۆک یزمەن

 ەب کتدایە یاستتاڕ ەو ل کستانیە یکەیەوێشتەب ەڕێدوو تتوول کەدراون و کیە یووڕتتاوان و ستزا دوو . ێستتەوەادڕتاوانباردا 
و  کخستتنڕێ یستتەبەم ەب کتانەتڵەوەد ۆیەبت رەو هاتوون، ه ەگرتو انیرارەق کدایە شتینەت ەل یتیەاۆڤمر یژووێم ییژایدر

 ەل یستزا یپاندنەست یباست داێیتت ەکردوون ک انینوسراوەو ب ەاندوەیگ سندەپ ەب انیکیەساڕێ ەڵەمۆک یگشت یماف یپاراستن
تتاوان  ەب ەک ەیفتتارڕە وەئ یوازێشت یکردنت یاریتد ەب ەتەبیتاوان تتا یاسای ەک ەیوەکەردەد داەرێل. ەتاواندا کراو رەرامبەب

 یقتانوون ەل ەیەناستێپ ەکتورت وەب. ەدراو رەستەل یاریتبر ەتتاوان وەئ یرەنجامتدەئ ۆب ەک یەسزا وەئ یکردن یاریو د ەدانراو
 یبتتوار یانیزاەشتتار یگتتاڕێ ەل یگشتتت یستتزادان یقتتانوون ەداو ڵتتیوەه متتوکراتێد یزبتتیح یچۆبتت ەک ێوەکەردەد متتانۆستتزادان ب
 .ێرەب ەیوێرەب داەگەڵمۆک وێن ەل ەرگەشمێپ یزێه یپشتڵپا ەب ەوەزبیح یکانەکخراوڕێ یگاڕێ ەو ل ێبنووسر ەوەقانوون
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 دایتتاوەه١١٦١ ڵیستا ەیمەشتڕە ەل متوکراتێد یزبتیح ییاستیس یرەفتتەد ەیکراو سندەپ یگشت یسزادان یقانوون یکەشێپ ەل
 وەئ یبردنەوێترەب ەرگەشتمێپ یزێتو ه ێبترەد ەوێترەب رانێتئ یکوردستتان ەل ەقانوون مەئ“: کاەد ەقانوون وەباس ل ەرۆج وەب

 ینستتانیئ یکتتێزامین یزرانتتدنەدام ۆبتت ەوییەتەاویتتو پ  ەرەشتت یزێتترەتەم ەو ل ێزانتتەد ۆیختت یرشتتانەس یرکتتەئ ەب ەقتتانوون
 ستندەپ ەوەرانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد نیەالەل ەک ندەب ٨٧ ەل ییەتیبر ەقانوون مەئ. ێشۆکەد ێت

 ێنتو یانیتژ ەیگڕێت یشتاندانین ۆبت ەتوانتاو متووەه ەب ێبتەد ستتاداێئ یرجەومەڵته ەل. ێبترەد ەوەڕێتکوردستتان ب ەو ل ەکراو
 ەیممەشتڕە ەدواتتر واتتا ل کڵێستا“. نێتدرەکتات ستزا د نیزووتر ەب نەدەال د کراویارید ینێوشوڕێ ەل ەیوانەو ئ ێبدر ڵوەه
 ەب ۆیەبت رەه ،یەداێتت یو کتورت مەستزادان ک یقتانوون ەک ەتەنتاعەق وەئ ەشتتبووەیگ زبیح ییزاەق ینیۆسیکوم ١١٦١ ڵیسا
 یستزادان یقتانوون. کترد ادیتز یگشتت یستزادان یقتانوون ەیکیتد یکانەنتدەب ەب ینتدەب٢٧  زبیتح ییاستیس یرەفتتەد یسندەپ

 ،ەگرتتو ۆخت ەل یالفتیو خ ەو جتونح تیەنتایتاوان واتا ج یرۆج ێس رەه“: گرتبوو ۆخ ەل ەیتانەباب وەئ کیە رەسەل یگشت
 ینجتامەئ یکتات ەل ەرگەشمێپ ەیوەبوون ستەڵرهەب ،یدز ،یکارەرزەو ه یستەم کردن،ۆخەل را ید ست،ەئانقەب یکوشتن کەو
 یکردنت ستتەڵرهەب یستتەبەمەب کتدارەچ یتتاقم ینتانێکهێکتار، پ تەانەیتخ ەیوەو شاردن یو جاسووس تەانەیخ ت،یەئمورەم
 ەتتتتاوان ل،یتتترتەب یرگرتنتتتەو و لتتتدانیرتەب ،یوەز رێتتتژ یلەلتتتوپەک ینتتتیدز ،ەو پتتتار ڵو پتتتوو ستتتنادەئ یعلتتتەج ،ەرگەشتتتمێپ
  یانیژ ەب انۆیوخەاستڕ یندەوێپ ەک ەکید یتەباب کەڵێمۆک ەڵگەل ەنگیژ یو پاراستن واناتەیح یاوڕ کان،ییەتیەەاڵمۆک
 [44].(...وبو ەوەکەڵخ ەیژانڕۆ
 

 پەسند کردنی گەاڵڵەی شوڕاکان( ٥

 
باس کترا  شترێپ یکەروەه. ەکوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەنگیگر ەکار ەل ەکید یکێکیە اکانڕشو ڵەیەاڵگ یکردن سندەپ
 یکتات داواکتار متووەو ه ەبووەه کەڵخ یتیەتدارەاڵسەد ەب ڵیقوو ەڕیباو ەوییەزرانەدام یتاەرەس ەل رەه موکراتێد یزبیح
 ،یتیەپاشتا یزامتین یووختانڕ ۆیهتەب یتتاوەه ی١١٧٥ ڵیستا کێتکات. نەبتک انۆیتخ یتاڵو یداریئ ێبەد کەڵخ ەبوو ک ەوەئ
و  ەوانتگڕ ەکترد و ل زبیتح ەل انیتووڕ شاوێل ەب کەڵو خ ەوەبکات ێپ ستەد ۆیخ یئاشکرا یباتەخ یتوان موکراتێد یزبیح
 تاڵو یرەبەوێترەب ۆبت ێبتەد ەبتوو ک زبیتح ەل انیتوانەڕبتوو و چاو متارۆک یمەردەست یتدارەاڵسەد مانەه زبیح کداەڵخ یریب
 یتیەەاڵمۆو کت یئتابوور ان،ۆیتخ ەیژانڕۆ یو گرفتت ریتگ یرەسەچار ۆب ۆیەب. ەوەتێبگر تیەو حاکم تەاڵسەد ەیریزەو و گاێج
 ەرگەشتمێکادر و پ یو توانا ەوز ەل کێشەب ەک ەوەئ ۆیببوو ه ەوەو ئ کردەد زبیح یکار ینێو شو رەفتەو د ەبنک ەل انیووڕ

 ەیتیکتوم یرتۆاپتڕ ەل یوونەڕب ەتەباب وەئ ،ێب کداەڵخ یروگرفتیگ یرکردنەسەچار تەخزم ەل زبیح یکانەکاڵچا ەندامەو ئ
 یرەستەچار ۆبت مەاڵب کتا،ەد ێل یباس یزبیح یکار ۆب کێگرفت کەو داەوەئ ەڵگەل ەوەتەداو ینگڕەچوار  ەیکونگر ۆب یندەناو
 ەیربۆز ران،ێتئ یالنتەگ یرشتۆش یوتنەرکەست یدوا“: کاەشوراکان د یزراندنەدام یستیوێپ ەباس ل ەکەلەسەم ەب دانینگیو گر
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 ۆیخت ەوەو ئ نەکەد زبیتح یکتانەکخراوڕێ ەل ووڕ انەیتژانڕۆ یروگرفتیگ یرەسەچار ۆب نیگوندنش یکەڵخ یتەبیتا ەب کەڵخ
 ۆبت یشتیخراپ ینتیەال مەاڵب ن،ێدابنت ەبتوون نتدەرمەباو وەئ ۆب زڕێ ێبەد ەمێو ئ ەزبیح ەب کەڵخ یبوون ندەمەڕباو یرەرخەد
ئاکامتتتدا  ەو ل یتتتتڵەوەد ەیداریتتتئ ەل کێتتترۆج ەبتتتوون ب یزبتتتیح یکتتتانەکخراوڕێ ێیتتتوەئ ەیەه ەمێئتتت یزبتتتیح یالتیشتتتکەت
و  یتیەن ستتداەردەب ەل ستتمانیوێپ یمکانتاتیئ ەچتونک نەبک کەڵخ یروگرفتیگ یرەسەناتوانن چار ەمێئ یزبیح یکانەکخراوڕێ
 ێبتتەد ەگتترفت وەئ یرەستتەچار ۆ، بتت...نوەکەد دواەو یزبتتیح یراوەردێستتپ ێو پتت رکەئ یبردنەوەڕێتتب ەل ەوەکیتتد یکتتیەال ەل

و  کانەگونتتد ەل اڕشتتو ینتتانێه کێتتپ ستتتاداێئ ەل ۆیەبتت رەشتتوراکان ه یستتتەد ەتێبتتدر کەڵتتخ یو ئتتابوور ەژانڕۆ یکتتانەکار
 ”[45].ەیەمێئ ییاسیس یکانەنگیگر ەرکەئ ەل کێکیەکوردستان  یکانەشار
 
 ڵەیەاڵگ ١١٦١ - ٤ - ١١ یژڕۆ ەل ینتتدەناو ەیتیکتتوم ینتتیرەب ەیوەبتتوونۆک ەل متتوکراتێد یزبتتیح ەئامتتانج وەئ یکتتاراکردن ۆبتت

 یرەفتتتەد ەیەوەبتوونۆک وەئ یدوا. ەهتاتو کێتتپ ەمتاد ٢٢و  شەب ٥و  کیەتاەرەستەل ڵەیەەاڵگ وەئ ەکتترد ک ستندەپ یاکانڕشتو
 متووەه ەل ڵەستا وەئ یزییپتا یرزەو ییتتاۆک تتاەه استپاردڕ تانکوردست یرەرانستەس ەل یزبتیح یکتانەکخراوڕێ زبیح ییاسیس

 بتژاردنەڵه کەڵتخ یاکانڕشتو یکردنت شتانین ستەد ۆبت ەرگەشتمێپ یتەاڵستەد رێتژ ەینتاوچ یو شتار و شارستتان ەگوند و ناوچ
 کەڵتکترا و خ ەبتژاردنەڵه وەئ ەرگەشتمێپ یزێه یتەاڵسەد رێژ یکانەگوند و ناوچ ەیربۆز ەکات ل وەئ ەوییەشۆخ ەب. ێبکر
 یتیجرایئ یکتار ۆو بت ستتەد ەگرت انیکەڵخ ییتیەەاڵمۆک یکاروبار اکانڕشو ەوەکرد ەو ب بژاردەڵه اڕشو ۆب انۆیخ یرانەنێنو
 یتتەرفەد یستالمیئ یمتارۆک یکتانەکیە یدوا ەل کیە ەرشتێه مەاڵب. دابتوو اریختەئ ەل انیموکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ یزێه

 ینتتاخۆو ق ەرەو ب ۆڕیگتت انەڕیشتت یکیتتتاکت ەرگەشتتمێپ یزێتتو ه متتوکراتێد یزبتتیح یاچتتارن ەو ب داەکوردستتتان ن ەب ییئتتارام
 یتیاڕ ۆبت انۆیخ یردراوێبژەڵه یرەنێنو کەو کەڵبوو و خ رەه انۆیخ ییکارا اکانڕشو شڵەحا وەب. ەوەانیگواست یزانیپارت
 ینگتتیگر ڕۆڵتتی یباستت یوونتتەڕش بەشتت ەیکتتونگر ۆبتت ینتتدەناو ەیتیکتتوم یرتۆاپتتڕ ەل. کتتردنەد ێتتت انیتتووڕ انیتتکانەکار یکردنتت
 ەکتار ەب ەژێتدر رواەه اکانڕشتو کتان،ەئتازاد کراو ەنتاوچ ەل“: بکا انیریپشتگ ەرگەشمێپ یزێه ەک کاەو داوا د کاەد اکانڕشو
 اڕشتو ێ،یکتانەراوەرکیداگ ەگونتد ەل کێندێه ەل تەنانەئازاد و ت ەوین یکانەگوند ەیربۆز ەل نەدەد انۆیخ یکانیەتیەەاڵمۆک
 یەستتیوێپ ەشتك ل ێبت کتانەراوەردێبژەڵه اڕشتو یکردن زێهەو ب یریو پشتگ اننۆیخ ێیج ەل رەه کەڵخ یکانەراوەردێبژەڵه
 یگتتاڕێ رەستتەل نەورەگ یکێستتپۆک اکانڕشتتو ەچتتونک ،ەوەرگەشتتمێپ یزێتته نیەال ەل یتەبیتتتاەو ب زبیتتح نیەال ەل ەکتتانەنگیگر

شتک ” [31.] ێستتەبب ێپت انیپشتت یتتوانەد ەمێئت یزبتیح ەژمارکەئ ەنێد کەیەگێپ کەو مەو ه یسالمیئ یمارۆک یتییەحاکم
 متتوکراتێد یزبتتیح ۆبتت ەیتەرفەو د جتتالەم وەئ یستتالمیئ یمتتارۆک ڕیو ملهتتو یرۆکتتتاتید یپاوەداستت ەڕیشتت رەگەئ یتتیەن داەوەل
 یبردنەوەڕێتب یستتمیو س گترتەد ۆیخت ەڕەیبتاو وەئ یپشتت یلماندبووەست ەوەکترد ەب یکتەروەه متوکراتێد یزبتیح ،ەشتباوێه
و قتتانوون و  ڵەەاڵگ یکخستتتنڕێو  کەڵتتخ یتەاڵستتەد ەب رەبتتاو گومتتانێب. واقتتع یمتترەئ ەب کتتردەد یاکانڕشتتو نیەال ەل تاڵو
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح ڵەیسا٥٧ یژووێم ەل ەنرخەب یکێوتەسکەد اکانڕشو یبژاردنەڵه
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 [41]ئامادەکردنی گەاڵڵەی زەوی و زار( ٣

 
 ریرشتگۆش یرانیووناکبڕو  ارانیجوت کاران،ێکر یزبیح ەب ۆیخ ەوییەزراندنەدام یتاەرەسەل رەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح

و  ەرنتامەب ەل ەک ەوەبکتات ڕچت دایموکراستێو د یتیەنتایو چ یتتیەواەتەن یبتوار ێست ەل ەیکەبتاتەخ ەداو  ڵیوەو ه ەوویناس
 کێتەو فورست لەه باتتداەخ ەل کێتناغۆق رەه ەل ەستتەبەم وەئ ۆبت. ەوەتەاود ینگتڕە یواوەتەب زبتدایح یژیستترات یشوعار
 یکتیەبکتا و  ێجتەبێج عیواق یرزەئ رەسەل ۆیخ ەیکەرنامەب یکاراکردن ۆب نێبست ەداو ڵیوەه زبیح یرەبڕێ یشێپ ەتێهاتب

 یستندەپ ەو ب ەکراوەمتادئا یتتاوەه ی١١٦١ ڵیستا ەل ەک ەو زار یوەز ڵەیەاڵگ ەکتردوو رەستەل یکار ەک ەتانەباب وەل ەکید
 ەل. ێبتدر رەستەل ییتتاۆک یاریتبتاس و بر رەب ەتێب دایندەناو ەیتیمۆک ەیوەبوونۆک ەل ەیوەئ ۆب ەشتوەیگ ییاسیس یرەفتەد
و  یکتارێو ب یئتابوور ەشتێک متووەه یرەسەچار ۆب کێو قانوون ڵەەاڵگ یبوون یستیوێپ ەئاوا باس ل داڵەیەەاڵگ وەئ یکەشێپ
 یکتەڵخ ەوییەستالمیئ یمارۆک نیەال ەکوردستاندا ل رەسەب ەڕش یپاندنەو داس یتیەپاشا یمیژڕێ یمەردەسەل ەک کانییەژارەه

 ەیرنتتامەب ەل ٢٤ [42]ینتتدەب ێنتتاغۆق ەب نتتارۆق یبردنەوێتترەکتتاراکردن و ب یستتتەبەم ەب“: کتتاەهتتاتوون، د یکوردستتتان تووشتت
 یانیزاەکارناستان و شتار یرتۆاپتڕ زبیتح ییاسیس یرەفتەد ،یوەز ەیلەسەم ەب تەبارەس رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح

و  لەه ینگاندنەستەڵه یکترد و دوا ییکوردستتان تتاوتو یکتانەرۆراوجۆج ەنتاوچ ۆبت کراوەنتاردەه( یکشتاورز) یرێجوت یبوار
 ستەرەپ ەنۆک یمیژڕێ نیەال ەل ەڕش یپاندنەو داس باتەخ یرجەلومەه کەو ژڕۆ یکانەتەباب ەدان ب رنجەو س ستاێئ یرجەم
 ەل گتترتنڕێ یستتتەبەمەب هتتاەروەکوردستتتان و ه یکتتانەاوازیج ەنتتاوچ ەل وامەردەب ییکتتارێب ەل یریشتتگێکوردستتتان و پ رەستتەب
و  ەرنتامەب یکردنەادیتو پ ەوانەئ یدانێتپەرەو پ زکتردنێه ەو ب یدارەڕو م یدارەڵتو ئاژ یرێجتوت یشتانۆکێکار و ت یستانەاوڕ
 ەیرانەروەنتتتادادپ یشکستتتت ەیوەکتتردن بتتتووەرەو ق نێگوندنشتتت یشتتانێحمتکەز یمتتتاف ینکردنتتتیداب یاستتتاڕ ەل زبیتتتح یوێتتڕەپ
 نیەال ەل ەوەختوار ەیانییچاکستاز وەئ یبردنەوێترەب ۆبت شووێپ یمیژڕێ ی(یاالالحات اراض) یرازەئ یسالحاتیئ ەل هاتوویدەو
 ازیشتتنێپ زبیتتح ینتتدەناو ەیتیکتتوم ەب ەوەختتوار ەیوێشتت ەکوردستتتان ب ەیوەناڵجتتوو ەل ەنتتاغۆق وەکوردستتتان و ل ەل زبیتتح
: كەو یکانەناستتێپ مەکیە یشتتەب ەک ەختتراو کڕێتت داەرەبستتەت نینتتدەو چ ەمتتادد ١٥و  شەدوو ب ەل ڵەیەەاڵگ وەئ” . نەیتتکەد
 یبتاغ ،ەدۆاکیتجتار، گ ،یوەز ایت ەکێڵکت ستتان،ێکو ر ،ێم ن،ەڵێشیقام رر،ۆق ،یپۆق ،ەگەڕوەل دار،ەڵئاژ ر،ێجوت ،ییشاڕە
 رداۆجت ێست رەستەب یتیوەز تاداەرەست ەل ڵەیەەاڵگ وەئ یمتەدووه یشەب. ێگرەد ۆخ ەل وارەرێل ن،ەڵێشێم مستان،ەڵەق ،ەویم

 یو زانستتت ییایتتجوگراف یوتتتەکەڵه یبتتوار ەل ەانیزانستتت رۆز تەنتتانەت. ەگەڕوەو ل کتتارەمێئتتاو و د رەب یوەز ،ەکتتردو شەداب
 تێتب یشتاخاو ەکەنتاوچ رەگەئ ەنمتوون ۆبت. ەگرتتو رەزەن ەل سەک کیە رەه ۆبت ییوەز یکردن شەداب ییتیەنۆچ ەوییەرێرزەو
 یکتانەکەناوچ داڵەیەەاڵگ وەل تەنانەت. ێوەکەردەبەو یکتارێه  ندەچ تێب رمانەو ن شتەدێپ رەگەئ وەو ئ ێدرەد ێپ یندەچ
 ەک کتاەد ەوەواتا باس ل  ،ەوەتۆاکردیج کیە ەل ڵکشتوکا ییوەو ز ەگەڕوەئاو و ل ەیادڕو  شتبوونەدێو پ یشاخاو یبوار ەل
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 کتاەد شەوەبتاس ل کتاەد یوەز یکردنت شەداب ەباس ل ەکاتدا ک مانەهەو ل ەباش یرێرزەو یکێتە  باب ۆب ەکام ناوچ ییوەز
 یکتار رەگەو ئ ێبتەه ەیناڵستا ەیهترەب یتیەرەستەل ێگترەردەو ەکیتیەوەز ەک کێستەو ک ەکردن رەسەکار ل ۆب ییەوەز وەئ ەک
 ێلتت ینێوشتتوڕێ داەکڵەەاڵگ ەل ،یوەز ینەختتاو ەتێتتبب ەوقتتانوونەو ب تێتتب ییشتتاڕە ەکەستتەک رەگەئ یتەبیتتتا ەب کتتاەن رەستتەل

کوردستتان  ەینگێتژ یپاراستتن ەدا بتاس ل١٥ ەیمتادد ەل ڵەیەەاڵگ وەئ ییتتاۆک ەل. ەکراو شانین ستەد ەکییەوەز ەیوەستاندن
و    ەاوڕ یاتکتت کێتت  کات ەک کتتاەد شتتانین ستەد داەرەبستتەت نتتدەچ ەل کێنێوشتتوڕێو  کتتاەو شتتکار د اوڕ یبتتوار ەل یتەبیتتتاەب

 .ەداناو تاوانەب ەیسانەرەک وەل رگرتنەو کەڵو ک ەکردو ەغەدەق یاوکردنڕ ەیسەرەک کەڵێمۆو ک ەغەدەق کێکات
 

 قسەی کۆتایی

 
 رەه ەل ۆیختتت ییوجتتتوود ەیفەلستتتەو ف تەستتتالڕی ەب ستتتتنەپشتب ەب اوازدایتتتج ینتتتاغۆق ەکوردستتتتان ل یمتتتوکراتید یزبتتتیح
 یکخستتنڕێ ۆبت ەداو ڵتیوەه ،ەوتتوەک یستتەد ەگەڵمۆختاک و کت ەل کێشتەب ییرەبەوەڕێب یگرتن ەوەستەدەب ۆب ەک کداێتەرفەد
 شەارانڕیتو ب ەاستپاردڕقتانوون و  وەئ متووەه. ێبەه ەیاسپاردڕو  ارڕیقانوون و ب ەڵەمۆک یکاروبار یکردن ییاڕو  ەگەڵمۆک
 رەستتەچار یکتتانییەتیەەاڵمۆک ەشتتێک مەو ه راونیتترگەو یباشتتەب مەه ،ەکتتراو ێپتت انیتتکار مەه انتتداۆیخ یمەردەکتتات و ستت ەل
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 ٧١الپەرەی دوکتۆر عبدالرحمن قاسملو ، کوردستان وکورد وەرگێرانی عبداللە حسن زادە [ 4] 

 ١الپەرە  ١١٢٧ی بانەمەری  ١٨لەرۆژی ٤٧ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە [ 5] 

 (١٧٤٦ی ژانویەی ١١)١١٢٤ - ١١ - ٢١، پێنج شەممە ٤، الپەرە ١ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە [ 2] 

 (م١٧٤٦ی فێوریەی١٦) ١١٢٤ی ڕێبەندانی ٢٥، شەممە ٤الپەڕەی ١٧، ژمارە کوردستان ڕۆژنامەی[ 1] 

 (١٧٤٦ی مەی ١٨) ١١٢٧ی بانەمەڕی ٢٨ڕۆژی شەممە  ٤،الپەرەی  ٤٨ۆژنامەی کوردستان ژمارە ڕ[ 2] 

 (م١٧٤٦ی ژانویەی ٢١)١١٢٤ی ڕێبەندانی ١، ڕۆژی دووشەممە ١، الپەرەی ٦ڕۆژنامەی کوردستان ، ژمارە[ 4] 

 (م١٧٤٦ی فێوریە١٦)هەتاوی ١١٢٤ی ڕێبەندانی ٢٥،رۆژی شەممە٤الپەرەی  ١٧ڕۆژنامەی کوردستان ، ژمارە[ 4] 

 (١٧٤٦ی ئاوریلی ٢٥)١١٢٧ی بانەمەڕی ٥،رۆژی شەممە ١، الپەرەی٤١ژمارە [ 9] 

 (م١٧٤٦ی فێوریەی ٧) ١١٢٤ی ڕێبەندانی ٢١، ڕۆژی شەممە ٤الپەرەی ١٢ڕۆژنامەی کوردستان ، ژمارە [ 8] 

 موستا عبدواڵحەسن زادەنیو سەدە تێکۆشان کورتەمێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران نووسینی ما[ 41] 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان و پرسی قانوون ئامادەکردنی عومەر باڵەکی[ 44] 

 ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ کونگرەی چواری حیزبی دێموکراتی کوردستان[ 45] 

 ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ گونگرەی شەشەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران[ 42] 

ە ئیشتتارە بەو بتابەتەکە بتتکەم کە گەاڵڵەی زوەی وزار بەداخەوە نوستخەی کتتوردییەکەی لە بەردەستتدا نەبتتوو وئەوی لێترەدا هتتاتووە پێویستت[ 41] 
 .ە وەرگێرانی نوسخەفارسی ئەوگەاڵڵەیە ڕەنگە لەبواری دارشتنەوە لە گەڵ دەقە کوردییەکە جیاوازی هەبێ بەاڵم لەناوەرۆکدا یەک مانایان هەی

بتۆیە پێویستتە لە شتێوەی ئێستتای متاڵیکییەتی .زەوی هتی ئەوکەستەیە کە کتاری لەستەردەکا “ی بەرنامەی حیزب دا هتاتووە کە ٢٤ لەمادەی[ 42] 
 ”.زەوی دا ئاڵ وگۆرێکی گرێنگ بە قازانجی دێ نشینانی زەحمەتکێێ وبێ زەوی ڕووبدا 

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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دەورەی )کەلێنی نەتەوەیی، ناسیۆنالیسم و وەرچەرخانەکانی گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات 

 (پەهلەوی
 
 
 
 
 
 
 

 ڕزگار موکری.د

  
 پێشەکی

 
 ەنێتلەک کێنتدێه ەیخیەوەستتەد رانێتئ ەیگەڵمۆکت راندا،ێئ ەل یو کولتوور ینییئا ،ەییوەتەن یرۆراوجۆج ییاوازیج ۆیه ەب
 ەل ەک ەبتوو ەرانەگیوکتار نتگیگر ەنێتلەک وەل کیە ەتیرنێدۆمت - تەستون ینێلەک رانێئ ەل ەتیرنێمود یدانەڵرهەپاش س. [4]
 ینتتێلەک کەو ەیکیتتد ینتتێلەک کێنتتدێه رانتتداێئ ەل یرچتتەگەئ ،ەبتتووەه یبتتوون رانتتداێئ ییاستتیو س یتیەەاڵمۆکتت ینێستتتەب
 ،ەتیرنێدۆمتت یئتتارا ەتتتا هتتاتن ەوانەکتتام ل چیهتت مەاڵب ەبتتووەه یبتتوون [1] یتیو جنستت [1] کتتانەوەن ینتتێلە، ک[5] یتیەنتتایچ
 ەوەنتانێلەک مەئ یورەد ەب ەگەڵمۆمتارکس، کت یولتەق ەچتون ب ،یاستیو س یتیەەاڵمۆکت یکەیەشێک یکهاتنێپ ۆیه ەتەبوونەن
 ەیگەڵمۆکت ەواتەک. یتیەەاڵمۆو کت یاستیس یکتێرانەیق یکهاتنێپ ۆیه ەتا ببن ،ەوەتەبوونەن ۆک ییئاگاۆخ یبوونەن ۆیه ەب
 ەڵتێد[ 6]کتاتم چتاردڕی کەو مەاڵب. یاستیس یپرست یکتارۆه ەببتن [2]کتانیەتیەەاڵمۆک ەنێلەک ەک ەبووەن کەیەگەڵمۆک رانێئ
و  ەیتیوەتەن یرۆراوجتۆو ج اوازیج ەیکهاتێپ ندەچ یبوونەه ۆیه ەتا ب ەیەئاماد ۆب ەینێستەب وەئ ەییوەتەن ندەچ یرانێئ
 .ننێقڵبخو یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یرانەیق ەنانێلەک مەو ئ تێساز ب ەرۆج مەل ینێلەک ەویەبەزهەو م ینییئا
 

 رنێدۆمت ییاستیس یکێگوتتار یکهتاتنێو پ رانێتئ یکردنت نێڕدۆمت ۆشتا بت زاڕە یارڕیتو ب یوەهلەپ یتەحکووم یکار رەس ەهاتن
. داەد رانێتئ یکردنت ەوێهاوشت ۆبت یولەبوو، ح ەگوتار مەئ یکانەنگیگر ەرەه ەدال ەل وناراخوازەک یزمینالیۆناس ەک ،ەخوازان

 ەل ۆیخت یاکتانیخول ەیوێهاوشت یکتێتڵەواڕ یشتا تتوان زاڕە نگ،ەو ز برەز ەل رگرتنەو لکەک ەب ندایەکورت خا ەل یرچەگەئ
 نتتد،ەناو یتەاڵستتەد یو الوازبتتوون ەیکیەملتتەرۆز ەتەاڵستتەد ەیوەشتتانەوەڵه ەو ب داەمتتاو ژێتتدر ەل مەاڵستتاز بکتتات، ب رانێتتئ
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 کێترۆج ەهتاتن، ب کێتپ ەوەیتیەوەتەن ینتێلەک یورەد ەب یگشتت یکەیەوێش ەب رانەیو ق ەکخراوڕێگرود،  ،یداواکار کێندێه
 ەک کتردەد ەیتیوەتەن ینتێلەک ەیوەبتوون ڵقتوو ەل یتیەکتایح ەتتانەباب مەئ. بتوو انیکەرەس یتریوەئ زاشاڕە ڵیزا یگوتار ەک
کوردستتان و  یمتارۆک. ەوەتڕێستەید ۆیخت ەیکییەستتینالیۆناس یەملتەرۆز یەساز ەوەتەن-تڵەوەد یتەاسیس ەب وابوو ێیپ زاشاڕە
 مەئ رەستت ەب نتتدەناو یتەاڵستتەد ەیوەبتتوونڵو زا ەمتتارانۆک مەئ ینانێستتهەرەه یدوا. بتتوون ەخۆد مەئ یمتتەرهەب جتتانیرباەئاز

 نیەال ەل ەوەرۆز یکییەژیتونتتدوت ەب [4]ونتتاراخوازەک یومتتەق یستتمینالیۆناس یمتاەبن رەستت ەشتتا ل زاڕە یتەاستتیس دا،ەناوچتان
 یتەاستیس ەک ک،ێتناغۆق ەل ەجگ ،ەوەوتەک ێل ەییوەتەن ینێلەک ەیوەبوون ڵقوو ؛ەتەاسیس مەئ. کرا وەیڕەپ ەوێنو یپادشا
 یشتدارەب ەک شتتێه ێجتەب قیدەموست یدەمەمتح ڵتیبرایل یزمینالیۆناست ۆبت ێتیج زاڕە دەمەمتح ەیومختوازانەق ییستینالیۆناس
 .ەوەوتەک ێل یتەبیتا یکێناغۆق ەل کانەکهاتێپ
 

 رەه تەستبین ەو ب ێکترەد ید ەب شتدایکورد یاستیس یگوتتار ەل یانکتارۆڕگ نتد،ەناو یاستیس یگوتتار یانۆڕگت ەڵگەل هاوکات
 .داەد ووڕکورددا  یاسیس یگوتار ەل کێانۆڕگ ندەناو ەل کێانۆڕگ
 
کتورد  یاستیس یگوتتار یکتانیەانکارۆڕگ داەد ولەح[ 8]ەفۆالکالو م ی[9]گوتار ەیوەکدانێل یرۆئێت ەب ستنەپشتب ەب ەوتار مەئ
 ،یانۆڕو گتتت کهتتتاتنێپ رەستتت ەل نتتتدەناو یزمینالیۆناستتت یکتتتانییەرەگیکار ێوەهەیتتتد ەوتتتتار مەئ دایاستتتتڕ ەل. ەوەبتتتدات کێتتتل

 .ەوەبدات کێل ەیکیەاسیس ەئاکام دا گوتار ەکورد و ل یزمینالیۆناس
  

 پێکهاتنی یەکەم گوتاری سیاسی کوردزەمینەکانی 

 
 یدوا نتتدەناو یتەاڵستتەد ینانێستتهەرەه یئاکتتام ەل کتتانییەتیەەاڵمۆک ەزێتته یو ئتتازاد بتتوون ١١٢١ یرمانتتانەخ یکتتانەووداوڕ
 ینتێنه یکەیەوێشت ەکتات ب وەتتا ئ ەوە١١١٥ ڵیستا ەل ەک” ژ ک“ ەڵەیمۆکت یئاشتکرا بتوون ەوین ۆیه ەشا، بوو زاڕە یدیبتەت

” ژ ک“ یکتانەو ئامانج ایتخول یمتاەبن رەست ەل ەک متوکراتێد یزبیح ەیغبنا یردەب ەدواتر بوو ەک کەڵەیەمۆک .کردەد یکار
کوردستتان  یبتاکوور یزمینالیۆناس ییرەگیکار ەب ەوۆسمک ەیوەبزووتن ەل زمینالیۆناس ەیکۆریب یرچەگەئ دایاستڕ ەل. زراەدام
. گترت ەوۆخت ەب ێینتو یکتەیەوراەق” ژ ک“ ەڵەیمۆکت یکهتاتنێپ ەب ەنیتوانڕ ەوێشت مەئ مەاڵدانتدرابوو، ب یکتانەبناغ نیمەکیە
 متتوکراتێد یزبتتیح ییکەرەستت ەیگێپتت ەدواتتتر بتتوو ب ەکوردستتتان بتتوو، ک ییشتتار ینینتتاو ینتتیچ” ژ ک“ ی٢یتیەەاڵمۆکتت ەیگێپتت
 یکتتتورد ییاستتتیس ەیوەبتتتزووتن نینگتتتتریگر ەیەوەبتتتزوتن مەئ ۆستتتمک یئاغتتتا لیستتتما یشتتتۆڕش یدوا(  ١٦-٤١، ١١٧٤ ،ینتتتادر)
 ەیەیەد نتدەچ ۆبت ەک کێتزبیح. کوردستتاندا ەیشتەب مەکتورد ل یاسیس یزبیح نیمەکیە ەیغبنا یردەب ەبوو ەبوو ک تەاڵژهڕۆ
 ەیتتیوەتەن ینتتێلەک ەیشتتانین نینگتتتریگر کەو دایتتوەهلەپ ەیورەد ەل ەک کێتتزبیح. ەکوردستتتان یتەاستتیس ییکەرەستت یرەکتتتەئ
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 داەزبیتح مەئ ەیوانتگڕ ەل یانکارۆڕگ ەک کەیەوێش ەب ،ەبوو ەوۆستەئ ەب یکورد ییاسیس یگوتار ییتیەراەنێو نو ێکرەباس د
 .ەوۆڕیگ یگشت ەب یشیکورد ییاسیس یگوتار

 
 گوتاری سیاسی شوناس خوازانەی حیزبی دێموکرات .٠

 
 ینتانێکهێو پ رانێتئ یکردنت نێڕدۆمت ەب یکانەتەاستیس ینتانێکارهەب ۆیه ەب ،ەیکەتەحکوم یشا و شکست زاڕە یدیبتەت یدوا
 ەهتات رانێتئ ەل کێخۆبوو، د مەکیە ییوەهلەپ یگوتار یرەنێکهێپ ەک ەیپالنان وەل رگرتنەو لکەک ەب ،ەییوەتەن یتڵەوەد

 ەهتتاتن کانتتداییەوەتەن یەاوازیتتج ەنتتاوچ ەل ێنتتو ییاستتیس یزێتته کێنتتدێه نتتد،ەناو یالواز بتتوون ەڵگەهاوکتتات ل ەک ەئتتاراو
ئتارادا  ەل ەکیتد ەیوەکوردستتان بتزووتن ەل شەنتاغۆق وەئ ێێپت یرچتەگەئ. بوو ەناوچان وەل کیەکوردستان  ەک ،ەوەدانەیم

 رانێتئ یرکردنتیداگ ەب ێیەنتو ەنتاغۆق وەئ مەاڵب. نتاێه یشکست ەبوون ک ەوانەبزووتن مەئ ینینگتریگر ۆسمک یشۆڕش ەبوون ک
دا  یووڕ کتداێکات ەل تداەاڵستەد ەل ییەشتاۆب مەئ. ەئاراو ەهات تەاڵسەد ییشاۆب  یو ساز بوون ایتانیو بر تۆڤیەس نیەال ەل
 دا،ەد ونتاراخوازداەک یزمینالیۆو ناست یومتەق یمتاەبن رەست ەل ەیوەتەن-تڵەوەد یساز کردنت یولەح زاشاڕەبوو  ەیەدوو د ەک
 یو گرفتتت ەشتتێک ەڵگەل بتتنەهاوکتتات د کانیەاستتیس ەزامیتتن یکهتتاتنێپ کتتداێخۆد هتتاەو ەل [41]”کتتانڕۆ نیستتتیئ“ یواڕبتت ەب
و  ەشتتێک ەڵگەل یتیەکتتانەنگێگر ەنتتاغۆق ەل کیە ەک ،ەوەتەن-تڵەوەد یکهتتاتنێپ داەوانێتتن مەل ەک ،یاستتیو س یتیەەاڵمۆکتت

 ەکتردن ل ختتەج ەوات ەوەئ یاەڕرەست (.Lipset and Rokkan, 1967, 42-4) ێبتەد ووەڕووبڕ اتریتز یژیتتونتد و ت
 یتتتوانەید وتبتتوو،ەکێت یرانتتێئ ەک شێیەنتتو ەخۆبتتارود مەئ یستتاز بتتوون ،ەیەوێشتت مەب ەوەتەن - تڵەوەد یستتاز کردنتت رەستت
 ەل ەیەشتتهاتێپ مەئ رەستت ەل ختتەج” رووکتتان“ ەک ،ەیتیوەتەن ینتتێلەک ەیوەبتوون ڵقتتوو ۆبت ،ینتتێب کێتگونجتتاو پ یکێنێستتەب
 ،”ووکتانڕ نیستتیئ“ [44]یکتانییەتیەەاڵمۆک ەنێلەک ییرۆئێت ێیپەب داەکات مەل ەواتەک. کاەد کاندایەژووێم ەاریستەه ەناغۆق
 ەل ەک یومتتەق یزمینالیۆناستت کێتترۆکتتورد و ج-فتتارس ،ەیتتیوەتەن ینتتێلەک یورەد ەل یاستتیس یکێگوتتتار یکهتتاتنێپ ۆبتت لەه
بتوو  بارەل تەاڵسەد ییشاۆب ۆیهەب ییژووێم یخۆودبار مەچون ه. خساڕەبوو  زاشاداڕە یرانێئ یسمینالیۆناس ەڵگەل یتیەدژا
 یتاەرەست کەو ەنتاغۆق مەئ نیتتوانەد. هتاتەد کێتبوو پ کیرەشا خ زاڕە یتەاڵسەد یکانڵەسا یژێدر ەب ەگوتار مەئ ێیمەه
 هتات،ەد کێتپ ەیەوێشت مەکتورددا ب ییاسیس یژووێم ەجار بوو ل مەکیە ۆب ەک. نەیبک رێکورد ناود یاسیس یگوتار یگرتن بشک

 یبردنت ەوەڕێتب ەب ۆبت یکتارڕێو  ەساستنامەپتالن، ئ ەبتوو ک کتداێزبیح ۆیستتەئ ەکتورد ل یاستیس ییرەبڕێ داەناغۆق مەچون ل
 .بووەه ەیکەلەگ یکانەییەوەتەن ایخول
 
  ەکورد ب ییاسیس یرەبڕێ ەکرد و بوو یتیەوجودەم تالمێئ کییەیەانەیب یرکردنەد ەدا ب١١٢٤ یژێالوەگ ی٢٧ ەل ەک کێزبیح

 .ەوێنو ەییوەتەن یاسیس یکێگوتار
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و  ەیتیوەتەو ن یکتیتنیئ ،یکولتتوور یکردنت ەوێهاوش  یماەبن رەس ەل زاشاڕە یکانەتەاسیس یرۆز ەرەه یشەب ەک کداێکات ەل
 ۆبت وناراخوازەک یزمینالیۆناس یگوتار رەسەل یداگرێپ ەب کانەخوازەندنەناو ەزێه یرکوتەو س ۆیخ ینیوانڕ ەوێش یپاندنەس
 یتیەوجتتودەم تالمێئتت ییەیانەیتتب ەل متتوکراتێد یزبتتیکوردستتتان ح ەل گرتبتتوو، ڵیشتتک یرانتتێئ ەیوەتەن-تڵەوەد یهتتاتن یدەو
 ەل [45]کتانیەتەالەیئ ەنەنجتومەئ یکهتاتنێپ ران،ێتئ یکانەستنوور ەیوێتچوارچ ەل یخودموختتار یمتاف رەست ەل یختتەج داۆیخ
 یگوتتار دایاستتڕ ەل(. ١١١، ١١٦١ ن،ۆگلتتیا.)کتردەد( یکورد) یزگماک یزمان ەب ندنێخو یو ماف یتەڕەبن یاسای یماەبن رەس
 ەیوێتتتتچوارچ ەل ت،ەبیتتتتتا یکێشوناستتتت یدوا ەب ،یوەهتتتتلەپ ییستتتتتینالیۆناس یگوتتتتتار ەڵگەل یتتتتتیەدژا ەکتتتتورد ل ییاستتتتیس

 رەب ەوتبتتووەک ەویتتیەوەهلەپ یستتاز ەوێهاوشتت یزمینالیۆناستت ۆیهتت ەب ەشوناستت مەئ ەبتتوو، ک داەشوناستتخوازان یکێزمینالیۆناستت
 یکتتەیەوەتەن-تڵەوەد  یکهتاتنێپ ،یرجتتەم ێێپ ەک م،ەکیە یتیوەهلەپ ی«نیۆزاستیرانێئ» یتەاستتیس. وچتوونێن ەل ەیشتەڕەه
 ەییو نتاوچ یومەق ییەتیەماەو ک ەییوەتەو ن یومەق ینگاوەه ەب نگاوەه ەیوەبوون کینز ەب یپشت هات،ەژمار د ەب نێڕدۆم

 رەه زرابتوو،ەدام کتانییەاوازیج ەل دنو حاشا کر یومەق ەیوەنڕیس یماەبن رەسەل ەتەاسیس مەئ. ستبووەبەن کانیەبەزهەو م
 (١١١ - ١١١، ١١٨١ ان،یآبراهام.)ەوەوتەک ێل یندەناو یتڵەوەو د ەانییاوازیج مەئ وانێن ەیشێک شۆیەه مەب
 

 ینتتێلەک یورەد ەب داۆیتتخ یاستتیس یانیتتژ ینتتاغۆق نیمتتەکیە ەل متتوکرات،ێد یزبتتیح یتتتیەراەبڕێ ەکتتورد ب ییاستتیس یگوتتتار
 ەل کێنتدێه [42]ینتدەب ەجتومگ ەب ،ەوۆببت ڵقو مداەکیە یوەهلەپ یومەق یوناراخوازەک یزمینالیۆناس ۆیه ەب ەک ەییوەتەن

 یستتەد رەست ەل «یخودموختتار» یداواکتار ەک ەجتار مەکیە ۆبت داەناغۆق مەل یرچەگەئ. هات کێپ ،ییگوتار یمکەواتا و چ
 ،ەیتیوەتەن ەشوناست ەک کتداێخۆد ەل یتوانەدەیتن یەواتتا مەئ مەاڵب. ەوەکتورد ییاسیس یاتیبەدەئ وێن ەتێد موکراتێد یزبیح

 کەو المتار،ەپ رەب ەوتبتووەک ەویەوەهتلەپ یساز ەوەتەن-تڵەوەد یکانییەساز ەوێهاوش ەپالن ۆیه ەب ەیکییەو کولتوور یزمان
و  متوکراتێد یزبتیح یرێستکرت د،ەممەمح یقاز یکانەمانیو د ینرانەسوخ ێیپەب. ژمارەئ ەتێب ەگوتار مەئ [41]یندەناو یدال
 رەستەل یداگرێتپ دا،ەمەردەست وەل متوکراتێد یزبتیح یکانەاندنەیاگڕو  ییەانەیو ب ەکییەکورد ەییەناوچ ەتڵەوەد یمارۆرکەس

 نیتتوانەد ییەاستتڕ مەئ یلماندنەست ۆبت ەک ،ێوەکەردەد ەیتیوەتەن یشوناست یرەنێته کێپ ینگیگر یکڵێخا کەو یکورد یزمان
 ؛ەوەخوار ەیگانڕب مەئ ەنەیبد رنجەس
 
 «یزگمتاک یزمتان ەب نتدنێخو یمتاف» ەب ەئامتاژ موکراتتدا،ێد یزبتیح یتیەوجتودەم تالمێئت ەیوکتراواڵب یمەدووه ەیگڕب ەل -
 .ێکرەد
 
« کوردستتان» یکڤۆاڵب یرکردنەو د کانەریدا یرمەف یزمان یبوون یکورد رەس ەل ختەج موکراتدا؛ێد یزبیح ەیامنامەڕم ەل -
 .ێکرەد یکورد یزمان ەب تەباب ەیوەوکردناڵو ب زبیح ییسمڕە یرگانۆئ کەو
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 ەب دانەرەپ ەب ەئامتتتاژ جانتتتدا؛یرباەئاز یمتتتوکراتێد ەیرقیتتتو ف متتتوکراتێد یزبتتتیح یکتتتانەژێوتوو ییتتتتاۆک ەیتتنتتامەق ەل -
 .ێکرەد دایکتریە یکانەتەاڵسەد رێژ ەناوچ ەل یرەو ئاز یکورد یکانەزمان
 
 رەستتتەل کتتتانییەکورد ەرەیتتتغ ەنتتتاو یگرتنتتتەڵه ییستتتتیوێپ ەب ەکوردستتتتاندا ئامتتتاژ ەیینتتتاوچ یتەحکتتتووم ەیکارنتتتامڕێ ەل -

 (١١ - ٧٤، ١١٨١ ،یخوشحال. )ەکراو یکورد یناو و نازناو یو دانان کانەریو دا ەقوتابخان
 
 ەژنتامڕۆو  یتەحکتوم یکاروبتار ەل یملتەرۆو ز تەبیتا یکێزمان کەو یفارس یزمان یپاندنەداس ەب ستیوەیشا د» کداێکات ەل
( ٦١، ١١٧١انتصتار، ) «ێبگتر یکتورد یزمتان یو متان ندنەستەرەپ ەب ڕێئاشتکرا  یکەیەوێشت ەب کانتدا،ەبێو کت اندنەیاگڕو 
 یشتتنەو چ ێنێنتتوەد ۆکتتورد، ختت ییاستتیس یگوتتتار یواتاکتتان نینگتتتریگر ەل کێتتکیە کەو داەنتتاغۆق مەل یکتتورد یزمتتان مەاڵب
 یکێشوناستت یزمتتان یخستتتن زێتتراوەپ ەک ۆیەیهتت وەب ،ەگوتتتار مەئ یواتتتا نیتتتریتەڕبن ەتێتتبەشتتوناس د یرەنێه کێتتپ یکتتێمکەچ
 یکتتارۆه ەتێتتبب ێتتتوانەد ەوێشتت متتانەه ەزمتتان ب رەستت ەل یداگرێتتپ ،ەشوناستت مەئ ەیوەنڕیستت ۆیهتت ەتێتتبب ێتتتوانەد ەیتتیوەتەن
 ەب[ 42]یتتتریوەئ یزمتتان یشوناستت یلماندنەستت ەک ییەاستتتڕ وەل شتتتنەیگێت ەب تدارەاڵستتەد» دایاستتتڕ ەل. شتتوناس یکهتتاتنێپ

زمتتان  ەک کەیەوەتەن …کتتاەد یەزمتتان ەشوناستت مەئ یکتتدانێت ۆبتت ولەح ،ەیەیەکهتتاتێپ مەئ یبتتوون ەب نانێداهێتتدان پ یمانتتا
 ینگتەرهەف ،یتتریوەئ یزمتان یکردنت ڵبووەق ەب ەبدات، ناچار ستەد ەل لتوورکو یرەزێاگوڕو  خێەمانا ب یمکەچ ەتاک کەو
و  یو زمتان یکولتوور ینانێسهەرەه( ١٦٤ - ١٦٧، ١١٨٧ ،ییرضا)«تریوەئ یتەاڵسەشوناس و د ەویەگاڕێ مەل رەو ه یتریوەئ
پتاش  ەیورەد ەل تەنتانەت و یتماریستتێئ یورانەد ەل مەست رێژ ەییوەتەو ن یکیتنیئ یکێشوناس ینانێه سەرەئاکام دا ه ەل
 یانیتشتوناس و ک ەل انییرگرەب ەوییەزمان ێیملمالن ڕێی ەل کانەستەردێژ ەوەتەن ەل رۆز ەک ەیوەئ ۆیه ەتۆب شدایتماریستێئ
زمتان و کولتتوور و    ەیوێتچوارچ ە  ل ستەد اڵبا یزێو ه ەوەتەن ەیشەڕەه تەسبین ەب ەوەدژکرد» . ەکردو انۆیخ ییاسیس
 یهتتاتن مەرهەب ایتتئاکامتتدا  ەل ەک ،ەگرتتتو ەوۆختت ەب یتتتاناڵو یژووێتتم ەل یکێشتتەب وامەردەب دا،یربازەستت ەیشتتێک ەیوارەق ەل
 رێتتژ ەیوەتەن یشتتمانیزمتان، شتتوناس و ن ەیوەمتتان ۆیهت ەتۆبتت ایت ەوەتۆوتتتەک ێلت ێینتتو یکێگوتتار یکهتتاتنێو پ ێنتو یریتب
 یپالنتت ۆیهتت ەب رانێتتئ ەیکیتتد یکتتانەکهاتێپ یانزمتت کەو یکتتورد یزمتتان ەک داەمەردەستت وەل ەواتەک( ١٦٧ متتان،ەه.)«ستتتەد
 ییاستیس یگوتتار وێتنەشتوناس، ل یرەنێکهێپ یکێمکەچ کەزمان و ،ەوەگوشار رێژ ەوتبووەک ەزاشاوڕە یساز ەوەتەن - تڵەوەد

 یورەد ەب ەکیتتد یواتاکتتان «متتوکراتێد یزبتتیح ییشوناستتخواز ییاستتیس یگوتتتار» ینتتدەناو یدالتت کەو و ێنێنتتوەد ۆکتتورددا ختت
 کەڵتتک ەب ،ەوەیتتیەردەروەپ یزامتتین ڕێتتی ەکوردستتتان، ل یمتتارۆک یکهتتاتنێپ ەب ەک کەیەوێشتت ەب. کتتاەد ینتتدەبەومگج داۆیتتخ
 ەک کەیەوێشت ەب. داەزمتان وەئ یکردنت یرمتەف ەو ب دانەرەپ ۆبت یولتەح متارۆک ل،ۆپ یبێو کت ەوکراواڵو ب ارۆڤگ ەل رگرتنەو
. دایستالمیئ یمتارۆو ک یوەهتلەپ یتەدوو حکتوم رەه یتێتدارەاڵستەد رێتژ ەل یکتورد یزمان ەیکۆڵەک ەدواتر بوو ەرخانێژ مەئ
 ەل ەیکیتد یواتتا کێنتدێگرتبوو ه ڵیشک دایرانێئ یزمینالیۆناس ەڵگ ەل یتیەدژا ەل ەکورد ک ییومەق یزمینالیۆناس تەبەڵه



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

89 
 

 ەبتوو ک ”یودموختتارخ“ انیتنینگتریگر ەک ،ەوەکتورد یاستیس یاتیتبەدەئ وێتن ەهاتنەجار بوو د مەکیە ۆب ەک ەوۆکردب ۆک ۆیخ
 ەل کەو رەه. بتتاس و داواکتتردن رەب ەهتتات متتوکراتێد یزبتتیح ییشوناستتخواز یگوتتتار ییکەرەو ستت نتتگیگر یکییەداواکتتار کەو

 مەئ ،ێوەکەردەد مارۆرکەو ستتتت رێستتتتکرت یکانەو قستتتت ژێوتتتتتوو متتتتوکرات،ێد یزبتتتتیح یکهتتتتاتنێپ یانتتتتدنەیاگڕ ەیبالوکتتتتراو
 یکتێمکەچ کەو کتانییەتەالیئ ەنەنجتومەو ئ یو خودموختار ەداوا کراو رانداێئ ییتەڕەبن یاسای ەیوێچوارچ ەل ییەخودموختار

 ییگوتتار یکەیەوێتچوارچ ەل ەانیتواتا مەئ نن،ێتهەد کێتپ ەگوتتار مەئ یکانییەکەرەست ەمتکەچ ،یئتازاد یواتا ەڵگەل ییاسای
 یو شتتکاندن تەاڵستتەد یانتتد کێتتو ت یختتواز ۆییخەربەستت کەو ەیکیتتد یو واتاکتتان نێکتترەد ینتتدەب ەجتتومگ داەشوناستتخوازان

 [44].ەالو ەنەخەد یرانێئ یشتمانین ەیوارەق
 

 نمووداری ژمارە یەک

 
 خوازیی حیزبی دێموکرات گوتاری سیاسیی بەشداری -٥

 
 یو کوردستتان هابتادەم یواەو ه شەک ،یکتانڕێو هاو دەمتمەمح یقاز یدانەدارێس ەکوردستان و ل یمارۆک ینانێه سەرەه یدوا
و  یرێدەچتتتاو رێتتتژ ەوتتتتنەک متتتوکراتێد یزبتتیح یوادارانتتتەو ه نتتتدامەکتتترا و ئ یستتیلۆو پ ەزیتتتتاریلیم متتتارۆک یتەاڵستتتەد رێتتژ
 ینتاو یتەحکتوم یتونتد یلۆنترۆکت رەرامتبەب ەل یاستیس ەیتیکراو یشار ەب»جان فوران  یولەق ەب ەک کێشار. ەوەدوونانەاوڕ
  یرمانتانەخ یدوا ەک ندەناو ەیوانەچێپ ەب. یندەناو یتەحکووم یتەاڵسەد رێژ ەوەوتەک سانید( ٤١٧، ١١٨٧فوران، )«هاتەد

 ییو چتاالک یاستیس یادئتاز ن،ڕیربتەد اڕ یو ئتازاد یدەد ۆیەخت ەب ییئتازاد یکتێخۆد ١١١٢ یژێالوەگ ی٢٨ یتاەتا کوود ١١٢١
 یمنتتەو ئ یستتیلۆپ یکتتیەواەو ه شەدا ک١١٢٧ ڵیستتا ەل متتارۆک یووختتانڕپتتاش  یکوردستتتان ەل نتتدرا،یبەد کانیەاستتیس ەزبیتتح

 ەینتتاوچ تەبیتتتا ەکوردستتتان و ب تەستتبین ەب تەحکتتوم یتەاستتیکوردستتتان، س یهتتاڕە یحتتاکم ەببتتوو شەتەڕحتتاکم بتتوو و ئ
و  پرستتراوێبتوو، ل شتتداەرتەئ ۆڵینترۆکت رێتتژ ەل یواوەتەب ەیەنتاوچ مەئ ەوات بتتوو، یزامتین ییرکتتاریداگ یتەاستیس هابتاد،ەم
 یکییەچتاالک ەشتنەچ چیهت(. ٨١، ١١٨٦ ،یریتالتاد  وز.)بتوو داێتخوار ۆبت نینتاو ەیپتل ەل ەرەڤەد مەئ ەهتاتەد ەک کێئمورەم
 ،ەکتراو ١١٢٨ ڵیستا ەک دایتللیم یاڕشتو ەیشتازد یسیجلەم ەل تەنانەت کرا،ەدەن ید ەب داەیەناوچ وەل یتیەەاڵمۆو ک یاسیس
 یکتێخۆد متارۆک یووختانڕ یکوردستتان دوا ەل یرچتەگەئ مەاڵب. بتووەن یکێرەنێنتو چیکوردستتان، هت یمارۆک یندەناو هاباد؛ەم
 ەتێتبب ٢٧و  ٢٤ یکانڵەسا ڕیو گو رمەگ یواەوه شەک ەکەیوەئ ۆیه ەببوو یاسیس یچاالکان ەیوەبوون واڵبوو و ب ڵزا یسیلۆپ
 ەل قیدەموست یدەمتمەمح ییچتاالک یبتوون ریگشتتگ ەب مەاڵب شتابوو،ێک تتدااڵو رەست ەب ڵیبتا یدێو ناهوم ڕسارد و س یکێخۆد

 ێیکوردستتان یواەوه شەک ،یرانتێئ یزمینالیۆناست یمتاەبن کەو زمیتبرالیل رەست ەکتردن ل ختتەو ج رانێتئ مەرجەو ست ندەناو
 یکتێتەرفەد ەکەیتوەئ ۆیهت ەبتوو ەگەڵمۆکت ۆڵیجموجت ند،ەاون ەل زاشاڕە یدوا». شتۆیرەد یاسیس ۆڵیجموج وەرەب ەورد ەورد
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 زمینالیۆناستتت ەل ەرۆجتتت مەئ(. ١١١، ١١٨١کتتتاتم، ) «ێوەبتتتک [44]بتترالیل یزمینالیۆناستتت یتتتیتیەراەبڕێ ستتتتەد ەو  اریستتتەه
 یکتتانەرنامەب وێتتن ەخستتتبوو ەوەشتتروتەم یتتیتەڕەبن یاستتای ەیوێتتچوارچ ەل یرانتتێئ یکتتانەکهاتێپ متتووەه یتتینەدەم ییشتتدارەب
 ەیژنتامڕۆو  ارۆڤتگ ،ەستیجلەم مەئ یرانەنێنتو ەیئتازادان یبژاردنتەڵو ه یللتیم یاڕشتو یسیجلەم ڕێی ەل داەد یولەح ،ەوۆیەخ

 شتان،ێتکەحمەز یزبتیح ،ەتتود یزبتیح ران،ێتئ یزبتیح ک؛ەو یزبتیح کێنتدێه یچاالک ەب یزبیح یزامین ەب دانەرەئازاد و پ
و  ێبگتتر ەوۆیەختت ەب خوازیشتتدارەب یاستتیس یکێتەاڵستتەد ەیوارەق  ،یللتتیم ەیبهیتتو ج ستتتیرانێپتتان ئ یزبتتیح م،ەهێستت یزێتته
 وەب تەبەڵته ێ،یکوردستتان رەست ەکتار بکتات یبتوویتوان ەخۆبارود مەئ. بدا رانێئ یژووێم ەیناغۆق مەب تەبیتا یکێووکارڕ
 یساستەئ رەستەل ێیکتورد یتەاستیو س ناستراەد سینگلتیئ یزمیالیمپریئ ەڵگەل ێکانەرەربەب یرەبڕێ کەو قیدەموس ەک ۆیەیه
 ەوەبتوون ووەڕووبڕ».کتردێپ یستتەکوردستتان د ەل قیدەموست ەل ەنگرانیەال ۆڵیجموج زرابوو،ەدام زمیالیمپرێئ ەڵگەل یتیەدژا
 ەک ەوۆببتت ڵو قتتوو ندبووەستت ەیرەپ کەیەوێشت ەب ران،ێتتئ یالنتتەگ یمتتاف ینتانێه ستتتەدەو ۆبتت س،ینگلتتیئ یزمیالڕیتمپێئ ەڵگەل
کوردستتتان و  ەشتتتنەیگەد ،ەئاشتتکراکان ەبالوکتتراو ستتتەبەم کتتان،یەپەچ ەژنتتامڕۆ ێ،یردستتتانکو ەشتتتبوەیگ ەیکەوەنگتتدانەد
التتاد  )«اێتتڕگەد دایتتتیەەاڵمۆک یبتتاتەخ ەل یشتتدارەب ۆبتت انیتتکردن ەکتتورد و ئامتتاد ەیوەاکردنیتتور ەل انیتترچاوەب یکێخشتتەن
و  یتەالیتتتئ یکتتتانەنەنجومەئ ینتتتانێکهێپ ۆبتتت [49]آرا زمڕە ەیکەحیتتتال یدژ قیدەموستتت ەکەیتتتوەئ یاێتتتڕو(. ٥٧، ١١٨٦ ،یریتتتوز
 چیهت ەل قیدەموست ییوانیپشتت ەل یستتەد زیترگەکتورد ه مەاڵب ،ێبکتر ندەسەپ داەشازد یسیجلەم ەل شتێهەیبوو و ن یتیەوال
 ەچتونک. رانتداێئ یتەاستیس ەبتوو ل کێتانۆڕگ ەنتوخت قیدەموست یتڵەوەد» ؛ەبوو ک ەوەئ یشەکەکارۆه گرت،ەنەڵه کداێناغۆق
 کەڵتخ ییوانیپشتت ەب ەبتوو ک کێتتەحکووم. بووەه یساسەئ یکییەاوازیج شووێپ یکانەتەحکوم مووەه ەڵگەل ەتەحکووم وەئ

 ەوەڕێتتب یللتتیم یکێتەاستتیکتتار و س رەستت ەهتتاتبوو وتەن یکردنتت یللتتیم کەو نتتگیگر رۆز یکەیەلەستتەم یکردنتت رەستتەەچا ۆو بتت
 ەیوێو شت قیدەموست ەیکیەالڕبتیو ل کیتاتڕموکێد ەوانتگڕو ئامانج و  زمینالیۆناس یرۆج» و ( ١٦٥، ١١٨١قاسملو، )« .بردەد

 یرانیوونتتتاکبڕ وێتتتن ەخستتتتبو یزەو ح ۆڵبتتتوو،  جموجتتت ەوەبتتتژاردنەڵه ڕێتتتی ەل ەک کتتتداەڵخ رەستتت ەب ەیکەکتتتردن تەحکتتتووم
 قیدەموست ەل یوانیو پشتت رانێتئ یاستیس ەیستۆپر ەکورد ل ییشدارەب یکانەنموون نینگتریگر(. ٧٨، ١١٧١انتصار، )«ەوەکورد

 زارەه نجێتپ وێتن ەل هابتادەم ەل» ەک کێرۆج ەبوو ب قیدەموس ەل یوانیپشت ۆب یاپرسڕ ەل یشدارەب م؛ەکیە مدا؛ەردەس وەل
دوو  ایتتنەت شەبتتان ەل( ٤٢٨، ١١٨١متتک داوال، )«ەوەستتندووق ەوتبتتووەک تەنەتەڵستت ینگتتریەال ۆبتت نتتگەدوو د ایتتنەت نگتتداەد
 یدوا بتتژاردنەڵه مەکیە ەوەئ»بتتوو،  متتداەیەدەڤه یستتیجلەم یبژاردنتتەڵه ەل یشتتدارەب م؛ەدووه. بتتووەه ەوێهاوشتت ینگتتەد
 مەئ]بتوون،   ەبتژاردنەڵه مەئ یشدارەب ەوەموکراتێد یزبیح نیەال ەل وراوڵێپا کێندێه ەکوردستان بوو، ک یمارۆک یووخانڕ
 ەب کتتانەنگەد ەینیتترۆز  ینانێه ستتتەد ەو ۆبتت ەزبیتتح مەئ یرانەنێنتتو ەچتتوو، ک ەوەڕێتتدا ب١٧٧٢ یتاکانەرەستت  ەل[ ەبتتژردنەڵه

 (.٧٧انتصار، همان، )«[48]وتنەرکەس یئاسان
 
 کردبوو،  یارید ۆیخ یتدارەاڵسەد یماەبن کەو یکەڵخ ینەاڵمۆک ییشدارەب ەک قیدەموس یدەممەمح ییبرالیل یزمیونالیناس
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 ەب متار،ۆک یووختانڕ یدوا یکانڵەستا ەل ەک کێتبکتات، گوتار ییگوتتار یانڕرستووەو یو کتورد تووشت متوکراتێد یزبیح یتوان
 یتینێنه یچتاالک ۆیهت ەب یرچتەگەئ. ەڕۆید ڵکتایادڕ یزمینالیۆناست کێترۆج وەرەبتوو ب کیرەکوردستان خ یسیلۆپ یزاەف ۆیه
واتتتا  یشتتانێرکەد یکتتار ەویەانڕنەو ستتوخ ەکتتراو واڵبتت یبتتوون مەکوردستتتان و ک یاستتیس یزێتته ەتتتاک کەو متتوکراتێد یزبتتیح

 ەوەکترد ەل ەجتگ ”داەفۆالکتالو و مت“ یگوتتار ەیوەکتدانێل ەیوێچوارچ ەل ەکەیوەئ ۆیه ەب مەاڵب ،ەدژوار یکێکار کانییەگوتار
 ەدال ،ەوەکترد یزمان یشنەگوتار و چ یماک ەببن تواننەد [54]ێیکانیەزمان ەرەیغ یەگوتار ەوە، کرد[51]کانییەزمان ییەگوتار
 یشتدارەب کەو رانێتئ ینتەاڵو ک یگشت ەیسۆپر ەل یشدارەب ەب یکورد یتەاسیس داەناغۆق مەل. تنیشێرکەد ێل یکانییەگوتار

 یگوتتار ەل رگترتنەو یرەگیکتار ەب س،یجلەم یبژاردنەڵو ه یاپرسڕ ەل یشدارەب ق،یدەموس ەل یوانیپشت ەب کانەوانێپڕێ ەل
 ەیتتیوەتەن ۆبتت ولەو ح [55]«ینتتێرەن ینگەهاوستت» یتەاستتیس یمتتاەبن رەستت ەل قیدەموستت یختتواز ۆییخەربەستت یستتتینالیۆناس
 یمتارۆک یمەردەست ییگوتار یشەک ەل اوازیج ،ەوەکانەارۆڤو گ ەژنامڕۆو  ەوکراواڵب ەب دانەرەپ ڕێی ەل یو ئازاد وتەن یکردن

 ەل یهاوکتار نیرتترۆز قدایدەموست یتێتدارەاڵستەد یکانڵەستا ەل ەک ێبکتر شەوەب ەئامتاژ ەستتیوێپ. ێگرەد بکوردستان، شک
 یگوتتار. ێنتدریبەد رانتداێئ ەیناڵستا وەئ یکتانەزبیح نیرترەگیکتار ەل کێتکیە کەو ەتتود یزبتیو ح موکراتێد یزبیح وانێن
و  زبیتح یئتازاد کەو یو واتاکتان ێرێتبژەد ەڵه ەگوتتار مەئ یندەناو یدال کەو [52]”یشدارەب“ داەناغۆق مەکورد ل ییاسیس
 کەو یو خودمختتار ەمەردەست مەئ[ 51]یختز یدالت ەبتنەبتوو، د شتووێپ یورەد یندەناو یدال ەک یکورد یزمان یاێڕو ن،ڕیربەد
 ەیوێتچوارچ ەل ەگوتتار مەئ ەیکیتد یکتێدال یشتنەو چ داەشتروتەم یتتەڕەبن یاستای ەیوێتچوارچ ەکتورد ل یداواکار نینگتریگر
 .نێکرەد یندەبەدا جومگ یشدارەب [52]”ییگوتار یشەک“
 

 نمووداری ژمارە دوو
 

 خوازانەی قەومیی حیزبی دێموکرات گوتاری سیاسی شوناس -٣

 
و  یبرالتتتتیل ەتەاستتتتیس ەکتتتتورد ب ەک یەیوایتتتته وەئ ق،یدەموستتتت یتتتتتڵەوەد یووختتتتانڕو  ژێتتتتالوەگ ی٢٨ یتتتتتاەکود پتتتتاش

 قیدەموست ینگرانتیەال یووەڕووبڕتونتدتر  یکەیەوێشت ەکوردستتان ب ەل. چتوو وێن ەل ستبووەب یقیدەموس یکانەخوازان یشدارەب
 یتووشت کترد،ەد انیتئاشتکرا چاالک ەویتن یکەیەوێشت ەب دا،ەیەورەد وەل ەک متوکراتێد یزبتیح یرانتەبڕێ ەل کێندێو ه ەوەبوون
 ەل یکتورد ییختواز یزگتارڕ ەیوەبتزووتن یکانەشتانین متووەه ەیوەشتتنەیگ تەاڵستەد ەب یاێتڕشتا و». هتاتن تنەاڵو ه ندانیز
 نتدرایبەد رانتداێئ یکتێیەج متووەه ەل یاستیس یداخرانت یرچتەگەئ. «١٢٨، ١١٨١متک داول، )«ەوڕییەست رانێتئ یاستیس یانیژ
 اوازیتتج ەکەخۆژمتتار، د ەهتتاتنەد قیدەموستت یوانیپشتتت کەو ەکوردستتتان، ک ەل تەبیتتتا ەب کتتانەییەوەتەن ەنتتاوچ ەل مەاڵب

 ەنتتتدەناو یتەاریرپرستتەب ۆبتت یکتتەرەد یستتتانەک ،یزمتتان یستتازەوێهاوش یکانەتەاستتیس ەبتتتوون ل ایتتنڵد ۆبتت تەحکتتوم».بتتوو
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 ١١٧١،٦١انتصتار،)«ەوۆبت ستکەت رەکوردستتان ب ەل یو ئازاد یاسیس ییچاالک ێیەپ وەو ب ناردەکوردستان د یکانەییەردەروەپ
 ەل متتتتوکراتێد یزبتتتتیح داەنتتتتاغۆق مەبتتتتوو، ل انۆڕگتتتت یکتتتتانەروازەد یداخرانتتتت ەوەکتتتتورد ەیوانتتتتگڕ ەل ەخۆد مەئ ەیوەانەڕگ
 ەل یردکتتو یکێشوناستت یزرانتتدنەدام ،یتیەپاشتتا یووخانتتدنڕکتترد؛  یاریتتد ەیەوێشتت مەب ۆیختت یکانەتەاستتیس کداێنررانستتۆک
 مەئ دایاستتڕ ەل(. ١٢٨، ١١٨١مک داول، .)کوردستان مووەه یکردن زگارڕو  داۆیخ یردراوێبژەڵه یکورد یکێتڵەوەد ەیوارەق
هتاتبوو،  کێتپ زبیتح ێینتو یکانەتەاستیس یکردنیاریتو د ەو ستن هابتادەم ەیتیدوو کتوم ەیوەکتردن ەڵکێتت ۆب ەک ەنررانسۆک
 متوکراتێد یزبتیح. بتوو کتالیادڕ یتەحکوم ەدژ یکێتەاسیس وەرەب ەوەخوازان یشدارەب یتەاسیس ەل زنەم یکێانۆڕگ یکێستپەد
 ەب نتتدەرچەه رانتتداێئ یاستتیس ەیستتۆپر ەل ۆیختت ییشتتدارەب یزمتتوونەئ نیتتترەورەو گ نینگتتتریکوردستتتان گر یمتتارۆک یدوا ەک
 یداخرانتتت ۆیهتت ەب یکتتانییەچاالک ەیوەکتتردن ینتتێنه ەب ستتتاێئ بتتوو،یدا، د قیدەموستت ەیورەد ەئاشتتکرا  ل ەویتتن یکەیەوێشتت
 ەل یشتتدارەب ەل ۆیختت یکانەشتتێک ەیچتتار ەک شتتتۆیرەد ەرانەنێتتووخڕ ڵیکتتایادڕ یتەاستتیس وەرەب ران،ێتتئ ییاستتیس یرەراستتەس

 ەیتیوەتەن یەداواکتار ەب شتتنەیگ ەیچار ەگڕێ ەب ەیەیوارەق مەئ یکدانێت کوەڵب یدەدەن ردایقامگەس یتەحکووم ەیوێچوارچ
 .یزانەد ۆیخ یکانەو شوناس خوازان

 
  ینێلەک ەیوەبوون ڵقوو ۆیه ەبوو رانێئ یاسیس یواەه و شەک ەیدوبار یو داخران ژێالوەگ ی٢٨ یتاەکود دایاستڕ ەل
 شۆخت ٤٦ - ٤٨ یکانڵەسا یکدارەچ یباتەخ ۆب ینێستەب ەک موکراتێد یزبیح یاسیس یگوتار یبوون ەزیکالیادڕو  ەییوەتەن

 یکانەتەاستتتیس تەستتتبین ەبتتتوو ب کەیەوەو دژ کتتترد ەخۆو دەئ یمتتتەرهەب متتتوکراتێد یزبتتتیح ی«ینقالبتتتیئ ەیتیکتتتوم». کتتترد
 رێتژ ەخستتبوو ر،ەب ەوۆهتاتب یکیەپشتوو متارداۆک ەیورەد ەل ەک یکتورد یئاشتکرا شوناست یکەیەوێش ەب ەک مەدووه ییوەهلەپ

 داڵادوو ست ەیمتاو ەل ەک ۆیخ یباتەخ یوازێش ەکردبوو یکدارەچ یشۆڕش موکرات،ێد یزبیح «ینقالبیئ ەیتیکوم». ەوەگوشار
 مەئاکامتتدا ئ ەل ەک( ٤٢٧، ١١٥١کتتوچرا، )خستتت ەڕێو شتتت،ەردەس-ەبتتان-هابتتادەم ەیکتتوچک ێستت ەل یکتتیچر ەڕیشتت کێنتتدێه

 .کرا رکوتەسکورددا،  یاسیس یگوتار ەبوو ل کێانڕرسووەو ەک ییەکدارەچ ەوەبزووتن
 
 شتووێپ یکتانەورەد ەیوانەچێپت ەب ەک یەکیچتر ەڕیو شت کەچ ۆبتردن بت ستتەد ەناغۆق مەئ یکانییەکەرەس ییەندەتمەبیتا ەل
 ۆیخت یتەاڵسەد رێژ ەوەخستن ۆب هابادەم وەرەب شەرتەئ ەک مارداۆک یمەردەس ەل تەنانەت ەک یەدا کڵێحا ەل ەوەئ دا،ەوودڕ
 ۆیهتتت ەب ەزبیتتتح وەئ یزمتتتان یگتتتوترا، تونتتتد بتتتوون کەو ەاریتتتد. بتتتانا کەچ ۆبتتت ستتتتەد متتتوکراتێد یزبتتتیح ،ێوەکەد ەڕێو
 ەو  ل ەوەتێتوەکەد ێل ەییوەتەن ینێلەک ەیوەبوون ڵقوو ەک ،ەژێالوەگ ی٢٨ یتاەپاش کود مەدووه ییوەهلەپ یکانەتەاسیس

 یکێتەاستیس تدارەاڵستەد یاستیس یزامتین رەگەئ». ێد رداەست ەب یانۆڕگت متوکراتێد یزبتیح یاسیس یگوتار  نینیبەئاکامدا د
 هتاەو ەستاز بکتا و ل ەژخوازانیتونتدوت ۆڵیجموج ۆباش ب یکێنێستەب ێتوانەد یومەق یشوناس ینێلەک کا،ەن وەیڕەگونجاو پ

 مەل( ٥٧، ١١٨٥ ،یوبیتتا.)«نڕۆبتت ەنۆاڵجموجتت ەوێشتت مەئ وەرەب تتتواننەد یئاستتان ەب کانەشوناستتخوازان ییەداواکتتار کتتداێخۆد
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 یانتدنەیگ ۆبت تەرفەد یبتوونەکوردستتان و ن ییاستیس یواەوه شەک یاتریتز یداخرانت ت،ەحکووم ەیوەدانەن مەاڵو شداەناغۆق
 نینگتتریگر ەل کێتکیە کەو ،ەییوەتەن ینێلەک ەیوەبوون ڵقوو ۆیه ەبوو ان،یکردن ێجەبێج ۆب دواداچوونەو ب کانیەداواکار

 یبتوون ڵکتایادڕو  متوکراتێد یزبتیح ”ینقالبتیئ ەیتیکتوم“ ەیویچوارچ ەل یاسیس یباتەخ یگرتن بو شک یشوناس یکانەنێلەک
کتورد  ییاسیس یگوتار یکانیەندەتمەبیتا ەل. کوردستاندا رەس ەب ڵزا یخۆد ەبوو ب کەیەوەدژکرد ەکورد، ک ییاسیس یگوتار

 کەو ەک ،یەدا کوردستتان یکانییەستنوور ەنتاوچ ەنتاو  ل ەنتاو ب ەڕیش کێندێو ه کانیەکیچر ەلەپ یکهاتنێپ دا؛ەناغۆق مەل
 ەل ەک اتڕمتتوکێد یزبتتیح یکانەتەاستتیس ەیوێتتچوارچ ەل( یزبتتان ریتتغ یعمتتل گرتمتتان) ”ینتتا زمتتان ییگوتتتار یکتتەیەوەکرد“
کوردستتان،  متووەه یو ئتازاد کردنت یکتورد یکێشوناست یزرانتدنەدام ،یتیەپاشتا یووختانڕ دا؛ەزبیح مەئ یمەدووه یانسڕنرۆک

 یمەردەستت ەل ەو پرستتن ک تەبتتاب کێنتتدێه ەتانەاستتیس مەئ تەبەڵتته. ێبکتتر رەستت ەل ەیوەکتتدانێل ەستتتیوێپ ت،ێتتد ینتتاو
کوردستتان  یمتارۆو ک اتڕموکێد یزبیح یباس و  پالن رەب ەهاتەن ەییوەکرد ەیوێش ەب ەو ن یرۆئێت ەیوێش ەب ەن شدایمارۆک
 رەست ەل ختتەکتورد بتوو، ج یاستیس یگوتتار یکهتاتنێپ ینتاغۆق نیمتەکیە ەک متارۆک یمەردەس کەو شداەمەردەس مەل. بوونەن
 یتەبتتاب کتتوەڵب ،ەوەتێنتتاب  ەز ،یشوناست یکتتێمکەچ یشتتنەچ یکتتورد یزمتان مەردەستت وەئ کەو مەاڵب ،ێکتترەشتتوناس د یمکتەچ
 یبتتاتەخ یستتاز کردنتت ییتوانتتا ەکیتتد یکتتێواتتتا و دال رەه ەپتتتر ل ەک کێتتمکەچ. ەیەگوتتتار مەئ یمکتتەچ نیتریکەرەستت کیتتتنیئ
 ؛ەتەبتتاب مەئ ۆبتت خۆد نیباشتتر ەک دان،ەیتتم ەتێتنێب کەڵتتخ یالنەمۆکتت ێتتوانەد ێخستتڕەب ۆبت یلتتەه رەگەو ئ ەیەه یکتدارەچ
چتون  خستا،ەڕەن اتڕمتوکێد یزبتیح یتینقالبیئ ەیتیکتوم ۆبت ەلەه مەئ مداەردەس وەل ەک ،ەندەناو ییو الواز تەاڵسەد ییشاۆب

 ینتتانێه سەرەه یدوا ەل رەو ه شتتتبووڕدا یزێتتهەب یکێتەاڵستتەد ەیبنتتاغ ژ،ێتتالوەگ ی٢٨ یتتتاەشتتا، پتتاش کود زاڕە دەمەمتتح
 یگوتتار ەواتەک. داەدەن داەیەنتاوچ مەل یکێکخستتنڕێ ەرۆجت چیهت یزنتیکوردستان و ئ ەدابوو یمنەئ یرۆز یکێرنجەس ەوەمارۆک
و  یتیەپاشتتا یووخانتتدنڕ کەو یمکتتەچ کێنتتدێو ه ەیکییەنتتدەناو ەدال ەتێتتبەد یکتتیچر ەڕیشتت دا،ەنتتاغۆق مەکتتورد ل ییاستتیس

 یدالت کیندێه یاێڕو ،یشوناس یمکەچ نینگتریگر کەو یکورد یو زمان ییتارگو ێینو یدوو دال کەکوردستان و مووەه یئازاد
 ینتدەبەجومگ داەشوناستخوازان یستتیو ەوەتەن یکێگوتتار ەیوێتچوارچ ەل ،ەبووەه انیبوون شووشداێپ یکانەگوتار ەل ەک ەکید
 یزبتتیح یاستتیس یوتتتارگ یشتتووێپ ینتتاغۆق ینتتدەناو یدالتت کەو یشتتدارەب یدالتت. ەگوتتتار مەئ یرەنێتتکهێپ ەبتتنەو د نێکتترەد
 .ێیج ەتێخرەد یکیچر ەڕیش ەوات ڵەکایادڕواتا  مەو ئ ەالو ەترێخرەد موکراتێد
 

 نمووداری ژمارە سێهەم

 
 ویستی حیزبی دێموکڕات خوازانەی بەشداری گوتاری سیاسیی شوناس -٤

 
  کانداییەتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەووداوڕ یرەگیکار رێژ ەل موکراتێد یزبیح یاسیس یگوتار کاندا،ەاوازیج ەناغۆق ەل یرچەگەئ
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 ەکەیتوەئ ۆیهت ەب کتوەڵب ،ەبتووەن رەگیو کتار ینێرەئ یکێرتیش یمانا ەب ییەانکارۆڕگ مەئ مەاڵب ،ەهاتوو رداەسەب یانکارۆڕگ
 کتانەرکەئ یاندنەڕاپڕ ەواتەو کوردستاندا، ک رانێئ رەس ەب ڵزا یخۆبارود  رەرامبەب ەبوو کەیەوەدژ کرد ەرخانانەرچەو مەئ
 یچتتاالک یختتۆد یو دژوار کردنتت کانەگوشتتار. ەبتتووەن وتووەرکەجتتار ستت کێنتتدێه داییەگوتتتار ییەانکتتارۆڕگ مەئ ەیوێتتچوارچ ەل
 یزمینالیۆناست یرۆجت ەل ەیرچاوەست ەک داەکیتد یکێمەردەس ەل یاسیس یواەوه شەک ەییژڕێ ەیوەو کران کداێناغۆق ەل یاسیس

 ینقالبتتیئ ەیتیکتتوم یشکستتت یدوا. داەناڵستتا وەل متتوکراتێد یزبتتیح ییاستتیس یگوتتتار ەل یانکتتارۆڕگ ۆیهتت ەتۆبتت ،یەدا نتتدەناو
 یئامتانج ەکردبتوو ەیکەووخانتدنڕ ەیەتیکتوم مەئ ەک یوەهتلەپ یتیەپاشتا یمتیژڕێ ەدژ ب یکتیچر ەڕیشت ەل موکراتێد یزبیح
 یپالنتت کێنتتدێو ه داەد ۆیختت ەیوەخستتتن کڕێتت یولتتەح ،ییگوتتتار یکێرختتانەرچەو یاێتتڕو متتوکراتێد یزبتتیح ،ۆیختت یکەرەستت
 یشکستت دایاستتڕ ەل ،ەوەیەکییەاستیس ەگوتتار وێتن ەوەخاتەکوردستان بوو د یمارۆک یمەردەس یزبیح یسندەپ ەک کیموکراتێد

دواتتر  یکتانەناغۆق ەیوانەچێپت ەب - داەنتاغۆق وەل بتاتەخ ەیرۆجت مەل  رەمتاوەج یکردنەن یشوازێو پ یکیچر ەیوەبزووتن
 ێکترەد ێلت یرەمتاوەج یزنتەم یکیەشوازێپ یکدارەچ یباتەخ دایسالمیئ یمارۆک یکار رەس ەهاتن یمەکیە یکانڵەسا ەل ەوات
 ،ەوە١١٧١ ڵیستا ەل ەواتەک». بتوو ەوەمتوکراتێد یزبتیح نیەال ەل ێنتو یکێوازێدروشتم وشت یبژاردنتەڵه ییکەرەس یکارۆه –

 ەوارەق ۆبتتوو بتت ولەح کێدروشتتم هتتاەو یبژاردنتتەڵه را،یتترگەکوردستتتان و ۆبتت یو خودموختتتار رانێتتئ ۆبتت یموکراستتێد یمدروشتت
، ١١٨٨رومتتانو، )«ەییوەتەونێتتن ەیگەڵمۆوکت کتتانییەرانێئ ۆگونجتتاودا بت یکەیەوێتتچوارچ ەکتورد ل یکتتانییەداواکار ەب نیخشتەب

 ینتتدەبەوارەق متوکرات،ێد یزبتیح ییاستیس یگوتتار یرەدژب یرگوتتا کەو یوەهتلەپ یتەحکتووم ەدژ ب بتاتەخ یرچتەگەئ( ١١١
 ەیزبیتح مەئ یاستیس یفتتارڕە ەل کێشتەب یکیچر ەڕیش شووێپ یناغۆق کەو زیرگەه مەاڵب ،ێنێد کێپ ەگوتار مەئ ییگوتار

و  ێگترەد ەوۆیەخت ەب رتریوانگێتو ن ەنتانیب واقع یکێرمۆفت زبیتح یاستیس یگوتتار داەنتاغۆق مەل دایاستتڕ ەل نتا،ێهەدەن کێپ
 یمکتتانیئ ەداتەد تەبیتتتا یکێرنجەستت مەو ه ێابگتترڕ یتتتیەدژا یشتتەک مەه ەک کتتاەد ینتتدەبەجومگ کتتداەیەوێچوارچەل ۆیختت
 یرنجەستت یشتتانێاکڕ ەب ەگوتتتار مەئ ەک کەیەوێشتت ەب. داییەگوتتتار ەوێتتچوارچ مەل انیخستتتن کڕێتتو  یتیەەاڵمۆکتت یرگرتنتتەو

 ەل شتتترێاکڕ رنجەست یتەبتاب یورووژانتدن ەو ب واەڕدا د٧٥ ەل رانێتئ یالنتەگ یشتۆڕش یریتوپەرەب ر،ەمتاوەج ەل رۆز یکەیەژمتار
پتتاش  ەک کێشتتنەچ ەب کتتا،ەد ڕێهتتاو ۆیختت ەڵگەل کەڵتتخ یرۆز یکێشتتەب ،یکتتورد ەیگەڵمۆکتت یکتتانییەداواکار یمتتاەبن رەستت
 یکتەیەگێپ ەب ران،ێتئ یکتانەییەوەتەن ەنتاوچ تەنتانەکوردستتان و ت یاستیس یزبتیح نیتترەورەگ ەتێبەد ش،ۆڕش یوتنەرکەس
 .ەویەتیەەاڵمۆک یزنەم
 
 رۆز یکێشتەشتا بتوو، ب زاڕە دەمەمتح یرکتانەوەت ەشەگ ەپالن ینگەناهاوس ەیشەگ ەیخیە وەستەکوردستان د ەدا ک کێخۆد ەل
 ەبتوو ەک رانێتئ ینتدەناو یکتانەناوچ ەیوانەچێپت ەب ەچۆکت مەئ نتد،ەناو ەکترد انیتووڕکتار بتوون  ێڵیو ەکورد ک ەیالوان وەل
  یبتوون زێته ەب ۆیهت ەکوردستتان بتوو ە، ل(یرەراسەس)ەییوەتەن یشوناس یقازانج ەب ان،ەییناوچ یشوناس یچوون کێت ۆیه

، ١١٨١داول، )«دا ستتاز کتترد نتتدەناو رەرامتتبەب  ەکوردستتتان ل ییوتتتووەدوا ک تەستتبین ەب یکێشتتتنەیگێو ت یکتتیتنیئ یشوناستت
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 یختۆد ەل یدوروستت یکتێرکەد ەکەیتوەئ یاێتڕو ەک اوازیتج یکیەتیەراەبڕێ یبەحێس ەببو داەناڵسا وەل موکراتێد یزبی، ح(٤١٧
 ۆبت یموکراستێکوردستتان و د ۆب یخودموختار ەکوردستان ک یمارۆک یکانییەکەرەس ەدروشم ۆب ەیوەرانەگ بوو،ەه رانێئ یاسیس
 رانێتئ یاستیس ەیستۆپر ەل یشتدارەب یکانڵەستا یزمتوونەئ ەبتوو ک کداێکات ەل ەوەئ ،ۆیخ یگاڕێ ەخشەن ەبوو کردبوو رانێئ
 یاستتتیس یکێگوتتتتار بتتتووەد ەواتەک. بتتتووەه یشتتتیکیچر ەڕیو شتتت ەتتتتود یزبتتتیح ەڵگ ەل یهاوکتتتار قدا،یدەستتتەم ەیورەد ەل
 یشتانێاکڕ یمکانیئ  ەوەکید یکیەال ەل ت،ێبەه دایرانێئ ەیوێچوارچ ەباس کردن ل یمکانیئ ەوەکیەال ەل ەبکا ک یتیەراەنێنو
 نگەناهاوست ەیشتەگ ۆیهت ەب ەک یکتورد یستشونا ەک ێبەه یشەوەئ یمکانیئ هاەروەو ه ێبەه یکوردستان ینەاڵمۆک یرنجەس
 ەتتاک کەو متوکراتێد یزبتیحەدابتوو ک کێکات ەل ەوەئ. بکا یندەبەجومگ ەگوتار مەئ ینگیگر یکێمکەچ کەببوو و نگترڕە ڕپ
 یختتۆد ەب شتتتنەیگ یکانەنێستتتەب ەک بتتژاردەڵه ۆیختتۆب ەیدروشتتمان وەئ ۆیختت یمەهێستت ەینگرۆکتت یکتتورد، دوا ییاستتیس یزێتته
 ێگتر ەوەرانێتئ ینەاڵمۆکت ییگشتت ینووستەچار ەب ۆیخت ینووسەچار ەکید یکێناغۆق رەه ەو پتر ل کردەد شۆخ ەیانێڕشگۆڕش
 یمتارۆک یکتانەئامانج رەس ەبکات ختەج مەبوو ه ستیوێپ موکراتێد یزبیح ییاسیس یگوتار دا،ەمەردەس وەل ەواتەک. ەوۆداب

 ەیوەبتتتزووتن ەڵگەل یتڕێیەهتتتاو ەل ریتتتب قیدەموستتت یمەردەستتت کەو ەکەیتتتوەئ مەه ،ەیکەشوناستتتخوازان ەکوردستتتتان و گوتتتتار
 ادیتز ران،ێتئ ۆبت یموکراسێکوردستان و د ۆب یخودموختار یدروشم رەس ەل ەدووبار ەیوەختکردنەج. ەوەبکات رانێئ یرەراسەس

و  را ێتتع ەل زبیتتح یتتتیەراەبڕێ ینتتدامانەئ ەیوەرانەکوردستتتان و گ یمتتوکراتێد یزبتتیح ینتتاو ەب «رانێتتئ» ەیوشتت یکردنتت
 وەل کێشتە، ب(٢٥٨و  ٢٧٤، ١١٨١ ،ەزاد نەستەح)کوردستتان و تتاران دا یکانەشتار ەب انەیتوەەوبووناڵو ب رانێتئ ۆبت ەرووپاوئو
 یمتیژڕ یووخانڕ یدروشم یرچەگەئ. ناێهەد کێپ داەمەردەس وەل انیکورد ییاسیس یگوتار ینێوەه ەبوون ک ەانیگوتار ەوەکرد

 ەڕیشتت شتتداەتەحکووم مەئ ینتتەمەت ییتتتاۆک یکتتانەمانگ ەل تەنتتانەت مەاڵب بتتووەه یبتتوون داەگوتتتار مەئ ویتتن ەل یتیەپاشتتا
 ەیشتتەگ ۆیهتت ەب یکتتورد یشوناستت یبتتوون زێتتهەگتتوترا، ب کەروەه. کتتراەن وێتتڕەپ شتتووێپ ینتتاغۆق کەو یکتتیو چر یربازەستت
 ەیشتەو گ یرئتابوو ەیتیژڕێ یوتەشکێو پ ینیشارنش ەیشەو گ رانێئ ەیگەڵمۆک یانۆڕگ یمەرهەب ەک ەوەکورد یگشت ییئاگاۆخ

 یخۆبتتارود یانۆڕو گتت وتنەشتتکێپ یبتتوو، داواکتتار رانێتتئ یکانیەنتتدەناو ەو نتتاوچ نتتدەناو تەستتبین ەکوردستتتان ب ینگەناهاوستت
 یمکتەچ ەڵگەل ینتدەوێپ ەل یکورد یشوناس ەیشەگ. ەوەکورد یاسیس یاتیبەدەپالن و ئ ەوتەجارک مەکیە ۆب یکەڵخ یئابوور

 ێیەینتو ییەئاگتاۆخ مەئ»بتوو،  رانێتئ ەیکیتد یکتانەناوچ تەستبین ەب واردنەاڵه ەب ستتەه کێرۆج کووەڵب بوو،ەن کدایتنیئ
 یگوتتتار ؛ەکتتارانۆه وەب( ٤١٧، ١١٨١متتک داول، )«ستتتاندەئ ەیرەکوردستتتان پ ییوتتتووەدواک ەب رنجدانەستت ۆیهتت ەکتتورد، ب

 یشوناست ەواتەک. هتات کێپ اد ەوردنەاڵه یستەوه ەانیگوتار ەوەدروشم و کرد مەئ ەیوێچوارچ ەل موکرات،ێد یزبیح یاسیس
 یئاکتامەل ەک یندەناو یدال ەتێبەد ڵکایکسۆپادراد یکیەواتا کەو داەناغۆق مەل ەک یەیەگوتار ەمکەچ مەئ ،یکیتنیئ یرەیغ

 ەکوردستتان و ل یمتوکراتێد یزبتیح ەب رانێتئ ینتاو یبتوون ادیتز ران،ێتئ ۆبت یموکراستێد کەو یکێلەواتتاگ ەڵگەل یتڕێیەهاو
 ەوۆیەخت یورەد ەب ەمکتانەچ وەو ئ کتاەد داەیتمانتا پ دایتوەهلەپ یتەحکتووم ەدژ ب یرەراسەس یباتەخ ەل یشدارەب داییتاۆک

 .کاتەد یندەبەجومگ



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

96 
 

 
 نمووداری ژمارە چوارەم

 
 ئاکام

 
 ەیوێشتتتت ەل زنەم یکییەانکتتتتارۆڕگ ەک ۆیەیهتتتت وەب یوەهتتتتلەپ ۆبتتت ەوەقاجتتتتار ەل رانێتتتتئ یتدارانەاڵستتتتەد ەیوانتتتتگڕ یانۆڕگتتت
دا،  انیتووڕ کەیەوێشت ەب ەانییتانکارۆڕگ مەئ. رانێتئ یتیەەاڵمۆکت ینێستتەب یتتەڕەبن یانۆڕگ ۆیه ەبوو، بوو دایتێتدارەاڵسەد
 یتتریوەئ ەک یوەهتلەپ یتیومەق یونتاراخوازەک یزمینالیۆناس. شدایدستانکور ەل ەورەگ یانۆڕگ کێندێه یوودانڕ ۆیه ەبوو ەک
و  یکتتیتنیئ یەاوازیتتج مەئ ەیوەنڕیست ەب ۆیختت یکتانەئامانجەب شتتتنەیگ یگتاڕێ نیباشتتتر ،یدەد رانتداێئ یرۆراوجتتۆج ەل ۆیخت
 ییەاوازیتج ەیوەنڕیست و نیۆالستیمیئاس یمتاەبن رەستەل زاشتاڕە ەیکییەستاز ەوەتەن-تڵەوەد دایاستتڕ ەل. یزانەد ەانەییوەتەن
 یووەبتوون ڵقتوو ۆیهت ەبتوو کتوەڵب ێبت ستازدا وتڵەوەد یزمینالیۆناست تەختزم ەل یتوانەین اینەت ەن کانیەو کولتوور یکیتنیئ
 یزبتتیح یکهتتاتنێو پ ەنێتتلەک مەئ ەیوەبتتوون ڵقتتوو. یتیەەاڵمۆکتت یکانیەشوناستت ەنێتتلەک ەل کێتتکیە کەو ەیتتیوەتەن ینتتێلەک
 ەیەژۆپتر مەئ یبوون وتوەرکەناس ەیشانین ،ەییوەتەن-یومەق ینێلەک یورەد ەل ستینالیۆناس یدکور یکێزبیح کەو موکراتێد

 ەیلەه وەکوردستتان ئ ت،ەاڵستەد ییشتاۆب یو ساز بتوون ١١٢١ یرمانانەخ یدوا ییتەبیتا یرجەلومەه یساز بوون ەب ەک. بوو
 ییاستیس یگوتتار مەکیە ەیکوردستان بنتاغ یمارۆو پاشان ک موکراتێد یزبیح یزرانەدام ەبدا و ب شانین ەوەدژکرد خساڕە ۆب

 ەیورەد ەل ەواتەک.  دانتتتتدرا متتتتوکراتێد یتێنگەشتتتتێپ ەب زاشتتتتاڕە یختتتتواز ونتتتتاراەک یستتتتتینالیۆناس یگوتتتتتار ەکتتتتورد دژ ب
بتوو،  رانێتئ یکتانییەاوازیج ۆبت انیتنیوانڕ ەوێشت ەیرچاوەست ەک کێزمینالیۆناست تەسبین ەب ەوەدژکرد کەو و کانداییەوەهلەپ
 ەک ،ەشتێو ک رانەیق یکهاتنێپ ۆیه ەتۆب رانداێئ ییاسیس ینێستەب ەو ل ەبوو ندوویز وامەردەب ەییوەتەن ای یومەق ینێلەک

 یتاەرەست ەباس کترا ل کەو. ەیەخۆبارود مەئ یمەرهەب ەیکەگوتار یرانۆو گ یچاالک ەب ەژێو در موکراتێد یزبیح یزرانەدام
 ەک ەتتووید ەوۆیەخت ەب یناغۆکورد چوار ق ییاسیس یدا، گوتار٧٥ ەل رانێئ یالنەگ یشۆڕتا ش ەوەموکراتێد یزبیح یزرانەدام
 ەل ەاریتد. ەهتاتو رداەست ەب یانۆڕگت رانێتئ یتدارانەاڵستەد ینتیوانڕ ەوێو ش یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یخۆبارود ەل یرەگیکار ەب
 یزمینالیۆناست یرۆج تەسبین ەب ەوەدژ کرد ەل تەبەڵه ،یاسیس یگوتار یحڕۆ کەو زمینالیۆناس دا،ەناغانۆق مەئ یمەرجەس

 ەاریتد. متوکراتێد یزبتیح یاستیس یگوتتار ەب ێخشتەبەد ۆیخت  ینتدەم تەبیدا تتا کێمەردەرسەه ەو ل ەیەه یبوون ندداەناو
 ێیمتوکراتێد یزبتیح ییاستیس یو گوتتار ەوەدانەیتم ەنێتد ەگەڵمۆک یستیداوێوپ ررەلومەو ه خۆبارود تەسبین ەب کانەگوتار

 یتتتیەدژا ەو ل ەوییەاستتیس ەیستتاح ەتۆهتتات نتتدداەناو یاستتیس یگوتتتار ەڵگەل یتتتیەدژا ەو ل ەیکییەژووێتتم ەتەرورەز ێتتیپەب
 یزبتیح یاستیس یگوتتار دایاستتڕ ەل. ەگرتتو ڵیشتک ایت ەهتاتو رداەستەب یرانۆگت ،ەرەدژب ەگوتتار مەئ یکتانەواتا و دال ەڵگەل
 ەو ب ەخستتو کڕێت ۆیخت نتدداەناو یگوتتار یمتەاڵو ەو ل ەییەوەدژکترد یکێکورد گوتتار یاسیس یئاکامدا گوتار ەو ل موکراتێد
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 متتوکراتێد ییاستتیس یگوتتتار ەک ییتتتاۆک ینتتاغۆق ەوات م،ەچتتوار ینتتاغۆق ەل ەجتتگ. ەهتتاتو داێتتپ یرانۆگتت ەگوتتتار وەئ یانۆڕگتت
 داەنتاغۆق مەل ،ییەتیەپاشتا یتەحکتووم یووخانڕ ەیکەئاکام ەک چنەد کێشۆڕش یریپ وەرەب رانێئ یرەراسەس ەڵگەل ڕێهاو
 متوکراتێد یزبتیح ەک ێکترەد وانەڕو چتاو ەیەوەڕێتب یئاخردا چاکستاز یکانەمانگ ەل تەبیتا ەو ب ندەناو ەل ەکەیوەئ یاێڕو
 ەل رەه یتیەپاشتتا یووختتانڕ یارڕیتتنتتادا و ب ووڕ ەشتتت وەئ مەاڵب ،ێنتتێکتتار ب ەب رمەن یکێگوتتتار یەچاکستتاز مەئ یمتتەاڵو ۆبتت

 ەک کێشتنەچ ەب کتا،ەد ڵزا دایتکورد ەیگەڵمۆک رەس ەب ۆیخ ەیکەگوتار ەییوەکرد یکەیەوێش ەب موکراتێد یزبیو ح یەئارادا
 ،ەویەکتورد یتەاستیس یدانەیتم ەنێتد شەکیتد ینتیەو ال زبیتح ەکەیتوەئ یاێتڕو ەگوتتار مەئ شەتەحکتووم مەئ یووخانڕپاش 

 ن،ێتڕگەد دایستالمێئ یمتارۆک یورانتەد ەکورد ل ییاسیس یگوتار ەورد یخشەن ەانێینو ەنیەال وەو ئ ەوەتێنێمەد ڵزا رەه مەاڵب
 .ەوەتەماو ۆیخ کەو ەخۆد مەئ ستاشێتا ئ ەک
 

*** 
 
 :کانەرچاوەس
 
 : یکورد 
 

 .رانێئ یموکراتێد یزبیح یژووێم ە، کورت(١١٨١. )ەنزادەسەح اڵبدوەو ع حمانڕەبدولەع قاسملوو،
 
 :یفارس 
 
. چتتاد دهتتم. تتترجمەی احمتتد گتتل محمتتدی و محمتتد ابتتراهیم فتتتاحی. ایتتران بتتین دو انقتتالب(. 4292. )آبراهامیتتان، یروانتتد -

 .نشر نی: تهران

 8  و 9فصتلنامەی ڕوژڤتف شتمارە : تهتران. جامته شناسی تاریخی حزب دموکرات کردستان ایتران( 4294. )احمدی، قاسم -
 .41 و

 .نشر علم: تهران. عرفان قانتی فرد ۀترجم. سیاست کردها در خاورمیانه(. 4281. )انتصار، نادر -

 .انتشارات سیدیان: مهاباد. ترجمەی محمد المدی. کردستان 4814جمهوری (. 4244. )ایگلتون، ویلیام -

 ۀدور. نامەی مطالتات ڕاهبتردیفصل: تهران. شکا  های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی(. 4294. )ایوبی، حجت الله -
 52 ۀاول، شمار
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 .41 ۀسال دهم، شمار. فصلنامەی زریبار: مریوان. زبان عرالەی هویت زایی و هویت زدایی(. 4292.)رضایی، یونس -

، تترجمەی منصتور (از قاجاریته تتا ختاتمی)چالێ های هویت جویی کتردی و حکومتت هتای ایتران(. 4299.)رومانو، دیوید -
 .42و 45و  44 ۀڕوژ ، شمار ۀفصلنام :تهران. ساعی

 .انتشارات نگاه: تهران. ترجمەی ابراهیم یونسی. جنبێ ملی کرد(. 4242)کوچرا، کریس، -

 .مؤسسەی خدمات فرهنگی ڕسا: تهران. ترجمه احمد تدین(. 4292. )مقاومت شکننده. فوران، جان -

فصتلنامەی علتوم : تهتران. یتران از مشتروطه تتا ختاتمیسیاستی در ا ۀتحتول گرتمتان توستع( 4294. )فرقانی، محمد مهتدی -
 .44 ۀاجتماعی، شمار

 .انتشارات پانیذ: تهران. تاریخ متاالر کرد، ترجمەی ابراهیم یونسی(. 4291. )مک داول، دیوید -

 مؤسسەی مطالتات و پژوهشهای سیاسی: تهران. حزب دموکرات کردستان ایران(. 4281.)نادری، محمود -
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-Lipset, S. M., & Stien, R. (1967). Party Systems and Voter Allignment. New York, US: Free 
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 [1 ]Cleavage or gap 

 [2 ]Class gap 

 [3 ]Generation gap 

 [4 ]Gender gap 

 [5 ]Social gaps 

 [6 ]Richard Cottam, Nationalism in Iran, 

 
 [4] یقوم یباستانگرا سمیونالیناس
 
 [8 ]Discourse analysis 

 [9 ]Ernesto Laclau(1935-2014) & Chantal Mouffe(1943) 

 [11 ]Stein Rokkan (1921-1979) 

 
 ەل یاستیس ەیشتێک ەیەه ییەیتوانتا وەئ ەک ەیەنتانێلەک وەل کیە یومەق ای ەییوەتەن ینێلەک ەک یەوا ێیپ ووکانڕ نیستیئ
- تڵەوەد ەک ەیوەئ یاەڕرەست ،ێنێقڵختوەد ەیەشتێک مەئ کاندایەژووێم ەاریستەه ەکات ەل استڕ ەنێلەک مەو ئ تێساز ب رەس
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 ەیەژۆپتر مەئ رەگەئ ەک تەبیتتا ەب ،ێنتێب کێتپ ەنێتلەک مەئ ەیوەبوون ڵقوو ۆبگونجاو  یکێنێستەب ێتوانەد ێیساز ەوەتەن
 یساستتەئ رەستت ەل یستازەوەتەن تڵەوەد ێیو دواتتتر یوەهتلەپ یمەردەستت ەل ەک ێکترەدا ن ینتتەدەم یتاڵهتاو یمتتاەبن رەست ەل
 .ەدراو ۆب یولەح ەکید یکانەکهاتێپ ،یتاڵهاوو یماف یچاو گرتن رەب ەل ێو ب ستەداڵبا ەیوەتەن
 
 [45] ەناسراو یرمەف ەب ڵەسەئ مەدا  ئ ٧١ - ٧١ یکانڵەسەئ ەل رانێئ ەیشرووتەم یتەڕەبن یاسای ەل 
 

 [42]مرصل بندی

 [41]دال مرکزی

 [42]دیگری

 [44]ڕانیحاشیە 

 [44] ناسیونالیسم لیبرالی یا مدنی

 
 ەل کیە قیدەموست ەک سیجلەم ەبرد یکانیەتەالیئ ەنەنجومەئ یساز بوون ەیحیئارا ال زمڕە مساریدا ت١١٢٧ ڵیسا ینیهاو ەل

 [49].کراەن ندەسەپ ەبوو ک ەیەحیال مەئ یموخالران
  ەیربۆز ینگەد ەکەیوەئ یاێڕو ەبوو، ک هابادەم ۆب یریزەساد  و ینیدەبوو، سارم زبیح یوراوڵێپا ەک ەیسانەک وەل کیە
 [48]. کرد شانین ستەد انەیکید یکێسەو ک سیجلەم ەتێبچ داەن یزنیئ هابادەم یزامین یتەحکووم ەناوێه یهابادەم یکەڵخ

 [51]اعمال گرتمانی زبانی 

 [54]اعمال گرتمانی غیر زبانی

 
کە پێتک هتاتبوو ” جنبێ عتدم تتهتد“بنەمای سیاسەتی دەرەکی محەمەدی موسەدیق بوو کە دواتر بوو بە ماکی : موازنه منری

 [55]. لەو واڵتانەی کە سەر بە هیچ باڵیكی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتەوە نەبوون

 [52]مشارکت

 [51]دال شناور

 [52]ف ای گرتمانی
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 حیزبی دێموکراتی کوردستان دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان

 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە  کامران ئەمین. د

 
 یکچتوونێت کتان،ییەمپراتوریئ یچتوون وێتنەل هتان،یج یئاستت ەل یاستیس یتونتد ەیشتێو ک ێملمالن ەیدەس ینییزا ی٢١ ەیدەس

 ۆیهتت یهتتانیج یمتتەو دووه مەکیە ەڕیشتت نتتدەرچەه. ەکتتانەییەوەتەن ەتڵەوەد یدانەڵرهەو ستت یهتتانیج یکتتانییەرمەف ەستتنوور
 ەکتتورد ل ەیشتتێک یبوون بتتاس ێجتت یاەڕرەستت مەاڵبتتوو، ب ڕۆیتتیمەئ یکتتانەتڵەوەد ەل رۆز یکەیەژمتتار یزرانتتەو دام دانەڵرهەستت

 یکتتانەووداوڕ ش،ەوەئ یاەڕرەستت. بتتووەن دواداەب یبتتوون تڵەوەد ەب ەوات ینتتێرەئ یکێکتتورد ئاکتتام ۆمختتابن بتت هانتتدا،یج یئاستتت
 کانییەکوردستتان ەزبیتح یزرانتەو، دام رزترەب یکێناخۆق ەاندەیگ یکورد ەیوەبزووتن یئاست یهانیج یمەدووه ەڕیش ییتاۆک
کتورد و  ەیوەانیتژ ەڵەیمۆکت یزرانتەکوردستتان دام یتتەاڵژهڕۆ ەل. کورد دا یلەگ یباتەخ ەب ڕۆییوەو ئ ێنو یکڵێو شک نگڕە
 ەیوەکردنۆو کت کەڵتخ ەیمتاوەج وێتن ەل یتتیەواەتەن یریتب یندنەستەشەگ ەل یرچتاوەب یکڕۆڵێکوردستان  یموکراتێد یزبیح
 ی٢ ەکوردستتان ل یمتارۆک نیمەکیە یزراندنەدام. اێڕگ ەییوەتەن یماف ەب شتنەیگ یناوێپ ەل ەانڕۆیمەئ یکێباتەخ ۆب وانەئ
 ەبتاتەخ مەئ یکانەزۆریپ ەوتەسکەد ەرەه ەل کێکیەکوردستان  یموکراتێد یزبیح ییرەبڕێ رێژەل ییتاوەه ی١١٢٤ یندانەبڕێ

 .ییەتەبیتا ەب واەشێپ یزبیو، ح ییگشت ەکورد ب یلەگ ۆب ییژووێم یکییەشاناز یگاێو ج
 
 ەینیژێتتم یتتتاران ئتتاوات یرەرکوتکەستت یکتتانەزێه نیەال ەل یووخانتتدنڕ یاەڕرەکوردستتتان ستت ۆیخەربەستت یمتتارۆک یانتتدنەیاگڕ

. ەوەتێشتۆدرەکوردستتاندا د یئاستمان ەل شەگ یکەیەرێستتەئ کتوەو ییەژووێتم ەووداوڕ مەئ یەتتاەه تاەو، ه ید یەناێه یکورد
 یجتوانەب رۆکوردستتان ز یموکراتێد یزبیح یزرانەدام یکات ەکوردستان ل ۆییخەربەس ەکورد وات یواکانیئاوات و ه ینڕیربەد
 :ەوەداتەد نگڕە دا”منێه“کورد  یمرەن یریشاع ی”موکراتێد یبژ“ یترێش ەل
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 ئاوات ەب ەیگەد ەیەد مینێمزگ
 موکراتێد یزبیح یەیسا ەل ەکورد
 جاتەن داەد ۆت موکراتێد یزبیح
 مات کاەدوژمن د یشاه و،ەئ ەیادیپ
 موکراتێد یبژ موکراتێد یبژ
 

 (١١٢٤ ەیمەشڕە)                                
 
 ەڕیوپەب منێهت یتت”یشتۆخ یژڕۆ“ یترێشت ەکوردستتان ل یمتارۆک یانتدنەیاگڕ ەب داڵەستا وەئ رەه ینتدانەبڕێ ەل ییەشۆخ مەئ
 :گاتەد ۆیخ
  
 مەو خ ردەد یژڕۆبوو  رەپێت ،ییەشۆو خ ژنێج یژڕۆ

 مەت یو برد فاندڕ یاڕ کێجار ەب تەحمڕە ەیشن هات
 
 ڕو کو ژیک ینینەکێپ یقاقا کیال رەه ەل ێد
 مەو ب لیساز و تار و ز ەیغمەن یکێسووچ رەه ەل ێد
 
 تاڵگشت و ڕۆوەئ یشۆپیدا فرەب ەزستان یرچەگ 

 مەریئ یباخ کووەو ەوڵێمەخ ەمێئ یپاک یخاک
 
 ییەشاد یژڕۆ ،ەکوردستان یستقاللیئ یژنێج 
 مەکەد مۆخ ییتاڵهاوو یالو ەل ەزۆریپ ەژنێج
 

 (١١٢٤ یندانەبڕێ)                                                
 
 کوردستان  یمارۆک کۆرەس مەکیە د،ەممەمح یقاز واەشێپ یسنەپ ەل ۆیخ یستەه ێی(ئاوات) یمامیئ لیکام دەیس مرەن
 :ڕێبەردەد ەشنەچ مەکورد ب یدوور ەیگڕێ ەیوەرەک کینز کووەو
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 کورد یغدوور مه یت للهیم ت حنهیم  له ڕۆو ر ئه ده  هاته
 کورد ینجوور هڕموو  هه ۆخ یرام ئاوات و مه  نهی گه
 
 س که  هیبوو ،یشتی گه ۆمما ت ر بوو ئه ده ێو ب س کهێب

 کورد یجمهوور سیئ هڕ ی ، ئه مه ییالگر ۆب یبژ ر هه
 
 زوو ئاره  نهی گه نه شتن،ڕۆی بوو کورد ده ژێم له رۆز
  کورد یدوور ی گهڕێ مهێئ ۆب  وه کرده کتینز ۆت
 

  وه زانت کرده خه ێو ب ستانڵو گو دان ئاوه
 کورد یخوار و ژوور  ندانه بهڕێزستان و  ی چله و به
 

 (٠٣٥٤ڕێبەندانی )                                               

 
و   ستتتۆد ەب یانیتتکتتورد و ب یرانۆڵەکتتێو ل رانەنووستت نیەال ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتەدام ەیوێشتت ەب تەبارەستت

 ەزبیتتح مەئ ییاستتیس یانیتتژ یکتتانەرۆراوجۆج ەشتتۆگ رەستت ەتەختتراو شتتکیو، ت ەنووستتراو تەو بتتاب بێتتکت کێتتلەگ ەویتتیەدوژمن
 یزرانتتەکتتورد دام یارانەیتتدوژمنتتان و ن. یگشتتتەکوردستتتان ب یتتتەاڵژهڕۆ ەکتتورد ل ییخوازیزگتتارڕ ەیوەو بتتزووتن یتەبیتتتاەب
 یستپا یزێته یو هتاتن تۆڤییەست یتیتیەکیە یکانەتەاستیس یمتەرهەب کتوەو کراتۆمتێد یزبتیح یتەبیتا ەو ب کا ێژ ەڵەیمۆک

 اخودیتت ەوەنەکەد نتتگڕە مەکتتورد ک یلتتەگ یبتتاتەخ یتتیژووێم ینێستتتەو ب نەدەد مەڵەق ەل رانێتتئ یژئتتاواڕۆ یبتتاکوور ۆستتوور بتت
 زاشتاڕە یرکردنتەو د ووخانڕو  رانێئ ۆب سینگلیو ئ تۆڤییەس ییتیەکیە یسپا یهاتن گومانێب. نەکەد ێل یو حاشا یشۆچاوپ
گتروود و  انەیتد یدانەڵرهەو ست رانێئ یکەڵخ یواوەت ۆب کووەڵکورد، ب ۆب اینەت کەن یاسیس یزاەف ەیوەکران ۆیه ەبوو ب

 کەڵتتک ەتەرفەد مەل انیتتتوان ێیکتتورد یکتتەڵخ یخوازانیئتتازاد داەزڵۆئتتا ەمەردەو ستتەل. ەویەپتتەو چ استتتڕ ەب یاستتیس یزبتتیح
 .ننێب کێکوردستان پ یموکراتێد یزبیح و،ەئ ەیوارەق رەسەو پاشان ل کا ێژ ەڵەیمۆک تاداەرەسەو ل رگرنەو
 

  ەل رانێئ یسپا یبوون میسلەت ران،ێئ ۆب( ١٧٤١ یئاگوست) ییتاوەه ی١١٢١ یرمانانەخ ەل مانەیهاوپ یکانەزیه یهاتن
 مەئ یختتاک ییپانتتتا ەل ەرەرکووتکەستت ەکهتتاتێپ مەئ ەیوەشتتانەوەڵو ه کانەربازەو ستت رەفستتەئ یتنتتەاڵو ه ەژڕۆ ێستت یکەڕێشتت
 ەو پاشان ژوهانستبور ، بتوو ب سیمور ەیگڕدو ۆب ەیوەو دوورخستن رمانانەخ ی٢٧ ەل زاشاڕە یشانێک کارەل ستەد دا،ەتاڵو
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 یکییەانکتارۆڕتتاران و گ ییتەاڵستەدێب ،یزامیو ن یاسیس یرانەیق یدانەڵرهەس ،یتیەپاشا ۆییرەرەس یزاەف یکشکانێت ۆیه
 یکانییەاستیس ییەتیەستاەو ک زێه ەل رچاوەب یکێشەکورتدا ب یکەیەماو ەل. رانداێئ ەل یاسیس یکانەزێه یچنمان ەل رچاوەب
 کا،یستتند زب،یتتح یکهتتاتنێپ. کتترد یاستتیس ییکتتار و چتتاالک ەب انیستتەو د ەتاڵو مەئ یتەاستتیس یپتتانۆڕەگ وێتتن ەهتتاتن رانێتتئ

 یتیەەاڵمۆو کتت یاستتیس یانیتتژ یوتتتڕە ەل کتتانەژێو تو نیچتت یواوەت ییشتتدارەب ۆیهتت ەو هتتتد، بتتوو ب ینووستتەژنامڕۆ یئتتازاد
 .رانداێئ
 
 ەزێتتته یکتتتار و چتتتاالک ۆبتتت یاویشتتت ینێستتتتەکوردستتتتان و خوزستتتتان ب جتتتان،یرباەئاز ەل رانێتتتئ یستتتپا یبتتتوونەو ن رچتتتوونەد
 ەڵەیمۆکوردستتتان کتت یتتتەاڵژهڕۆ ەل. ستتاز کتترد داەشتتانەب مەل ییخوازۆیخەربەستت یریتتب ەیوەدانەڵرهەو ستت کتتانەییەوەتەن
 ەیکتتات وەئ یرانیشتتنبڕۆ نیەال ەل دەو چ ییخوازیخوەربەستت یروهتتزریب ەب ١١٢٢ ڵیستتا یارەیتتئ ی٢١ ەل( ١)کتتورد ەیوەانیتتژ

 ەوۆمتاک ەل ییەنێهەن ەکخراوڕێ مەئ ییچاالک ییدا پانتا١٧٤٤ ینیهاو ەل“هات و  کێبوون پ یهابادەم انەیربۆز ەکوردستان ک
و  ەرەپ ۆیهت ەتێتو بب ێشتێابکڕ ۆیخت وەرەکتورد ب یخوازانیئتازاد ەل رۆز یکتێکەڵخ یو تتوان( ٢)”گترت ۆخەل یکرماشان تاەه
 یتەحکتووم یووختانڕپتاش  یناڵستا ەل. کورد یکەڵخ یرەماوەج وێنەل ەرانەروەو دادپ یستینالیۆناس یروهزریب یندنەس ەشەگ
 سینگلتیئ یزێوڵبتا نیەال ەل ەک نۆمبتتەل نەختاتوون ئ. بتوو تەاڵژهڕۆ یکتورد یلۆنترۆک رێژەل داەوەکرد ەکوردستان ل زاشاڕە
و  ەژانتدارم یبتوونەو ن کانەکتدارەچ ەکتورد یبتوون یباست داۆیخ ەیکەرتۆاپڕ ەکردبوو ل نکوردستا ۆب یرەفەس ١٧٤٤ ڵیسا ەل
 ەیتیوەتەن یزێته ەب یستتەو ه ییخوازۆیخەربەس ڕیو گو  نیو ت هابادەو م زێورەت وانێن یکانەشار و گوند ەل رانێئ یسیلۆپ

 ەیوەبتتزووتن ینتتد ناوه د،ەمتتمەمح یقتتاز ،تتتاران ەل ایتتتانیبر یزێوڵبتتا الرد،ڵبتتو. ڕ رێستت ەڕیبتتاو ەب( ١.)کتتاەد کتتانەکورد
 (٤.)ەبوو” کوردستان ەل ۆییخەربەس
 
 ییکتات ەیوەزبوونەو پاشتگ کتا ێژ ەڵەیمۆکت یمتاەو بن ەوارەق رەسەکوردستان ل یموکراتێد یزبیدا ح١١٢٤ یژێالوەگ ی٢٧ ەل
 کێتپ ەکتات وەئ یاستیس یخۆبتارود ۆڕیوگڵئتا ێتیپەکوردستتان ب یواوەت ەیوەکگترتنیەو  ۆییخەربەست کوەو کڵێخا ندەچ ەل

 ەب ەویە -و هتتد یرژوازۆبتەورد ،ەریشتەع کۆرەئاغتاوات، ست ەب انکوردستت یکتەڵخ ەل رۆز یکێشتەب یاڕرویتب یهات و، تتوان
 یتەحکتووم یزرانتەپتاش دام کێتژڕۆ نتدەکوردستتان دوو مانتگ و چ یموکراتێد یزبیح. یشێابکڕ ۆوخەرەب انیموکر ەل تەبیتا
کوردستتتان  ستتتیانوەید ەک تۆڤیەستت یتتیتیەکیەو  جتتانیرباەئاز یمتتوکراتێد ەیفتترق یبتتوونەن نتتگەهاود یاەڕرەستت جتتانیرباەئاز
و  ەیتتیوەتەن ییژێستتترات یبتتوونەه ێتتیپەب ،ێبتت ەنیتتمەک یکتتەیەوەتەن یمتتاف ەب جتتانیرباەئاز یتەحکتتووم ەل کێشتتەب کتتووەو
 یهتانیو ج یتۆڤییەست یتیتیەکیە ەوات یهتانیج یکانەزێزله ەتەحکوم ییرەدژب ەل رگرتنەو لکەک: کووەو خساوڕە یرجەومەڵه
گشتت  ەل خوازیو ئتازاد دەچ ەیرەب یزبتوونێه ەب ران،ێتئ یو ستپا ینتدەناو یتەمحکتوو ییریقامگەالواز بوون و ناس ژئاوا،ڕۆ
و  کان،ەریشتەئاغتا و ع ەل رچتاوەب یکێشتەب ەیوەکردنۆکت ز،ەرماوەست ٢١ ەل جانیرباەئاز ییللیم یتەحکووم یزرانەدام ران،ێئ
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 ەکتات، ل یوتانتدنەف ێو بت تەرفەد نەڵتیوەه ەبتوو ل ییەیژووێتم ییەرێبتو مەکوردستتان ئ یکەڵخ ییوانیپشت ەب ستنەب پشت
 یکوردستتان یمتارۆک یزرانتەدام رچتاو،ەب یکتێکەڵخ یشداربوونەب ەب هابادەم یچوارچرا ەل دایتاوەه ی١١٢٤ یندانەبڕێ یدوو
 ەل ەزبیتتح مەئ یتتیرەبڕێ یرێبتتو هتتاەروەه ەیتتیوەتەن یژێو ستتترات ستتتەه یبتتوونەه یرەنێلمەستت ۆیختتۆب ەمەئ. ێنتتەیەاگڕ
 .ەکوردستان یتبوونڵەوەد ەب یناوێپ ەو ل اویش یکات ەل ۆییخەربەس یاندنەیاگڕ
 
 یتتابکەئ رەتتور یکتانەنۆڵیکێو ل زێورەت ەل کایمرەئ یکونسوول یریگێج ،ۆسڕۆ ابرتڕ یکانەو نووسراو ەگەڵب ەل کێشەب ەل

 ەیو فتترق تۆڤییەستت ییاستتیس یرانەنێنتتو یاڕرویتتو ب وتەستتوکەڵه ەیوێشتت ەب ەو هتتتد ئامتتاژ ینلەستتەح لیتتمەج رۆفستتڕۆو پ
 :ەنێو ۆب. ەکراو نکوردستا یکانەموکراتێد ەڵگەل جانیرباەئاز یموکراتێد
 
 یرانتتیزەو کۆرەستت ،یرەوەشتتیپ رەعتترەج ریتتم ەڵگەل یکێوتنەکێچتتاوپ یباستت ەشتتنەچ مەب کتتداێرتۆاپڕ ەل ۆستتڕۆ ابتترتڕ* 
 وەل یرەوەشتتتتیپ داڵتتتتحا رەهلە“ ...“: کتتتتاەوکوردستتتتتان د دەمتتتتمەمح یقتتتتاز ەب تەبارەستتتت وەئ یاڕرویتتتتو ب جتتتتانیرباەئاز

 ێیتت’جتتانیرباەئاز یکتتانەکورد‘ ەیلەستتەم ەیربتتارەد ،’ەباشتت یکێاویتتپ‘ یقتتاز وەئ یاڕ ەب ،یگتتوت دایەدوا مەئ ەیوتنەکێچتتاوپ
 کتانەکورد یتیەوان ێتیپ ێکرد، جتار ادیز ێپ یشڵەخا مەئ ’ەوەمان ینێهەن‘ یرجەم ەب شەوەئ یاەڕرەس. ەکردو ەڵگەل یژێاوڕ

 رێتتژەل  یللتتیم یکێنەنجتتومەئ ایتتنەت یللتتیم یستتیجلەم یگتتاێج ەب ێوەیەو، د ێبتتەه انۆیتتخ یکتتارو بتتار یبردنەوێتترەب ییتوانتتا
: ێنووستەد ۆسڕۆ شەکید یکێرتۆاپڕ ەل” .بدا ێپ انیجانیرباەئاز یسیجلەم ەل یکورس نجێو، پ زێورەت یتەحکووم ییرێدەچاو
 ێورمت اندواو،یم هاەروەه ،ۆماک تاەه ەهابادوەم ەل کانییەسنوور ەناوچ یواوەت ۆب کانەکورد ییواڕەحوکم یتایدیئ ۆیه ەب“

 ێوەانەیتتتد کتتتانییەجانیباەئاز. ەگرتتتتو ەیرەپ کتتتانەخوازیخودموختار ییەجتتتانیرباەکتتتورد و ئاز وانێتتتن ەل یکۆنتتتاک ،ۆیو ختتت
 (٧)”.ەوەتێنێبم سیتەق هاباداەم ەیناوچ ەیوێچوارچ ەو ل زێورەت یتەحکووم یرمانەف رێژ ەل کانەکورد ییخودموختار

 
 جتانیرباەئاز یکتانەموکراتێد یوتەستوکەڵه ەب تەبارەست ”رختداەهاوچ یرانتێئ ەل جتانیرباەئاز”یبێکت ەل یتابکەئ رەتور* 
 ۆبت کتانەموکراتێد ەکتورد ەک کێتنگاوەه نەڵتیوەه“: کتاەئاوا باس د زێورەت ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یکێشاند ەڵگەل
 یژنتێج ەل یشتدارەب ۆبت کێشتاند ینتاردن گترتەڵه انیتکانەریهاوب ییەجانیرباەئاز ەموکراتێد ەڵگەل انی’یتیەبرا‘ ینڕیربەد
 ەل( ١١٢٤ یرمانتانەخ ی١٢)١٧٤٧ یستپتامبر ێس ەل ەبوو ک جانیرباەئاز یموکراتێد ەیفرق ەڵگەل ەتود یزبیح ’یبوونەڵکێت‘
 یللتتیم یستتیجلەم یتتیرمەف ەیوەکتتردن ەل یشتتدارەب ۆبتت ایتتج ەب انیشتتەکید یکێشتتاند داەژڕۆ وەل رەه. چتتووەد ەوێتترەب زێتتورەت

 ێو دراوست ستتۆد یکێتەالەیتئ یشتاند کتووەو کەن وانەئ ەڵگەل شتتەیگێت ەوییەتەحەنتار ەکورد ب ینارد، شاند جانیرباەئاز
 ەیکتتتتار مەل ەکوردستتتتتان ک یکتتتتانەموکراتێد. ێکتتتترەد وتەستتتتوکەڵه جتتتتانیرباەئاز ەل کێشتتتتەب یرانەنێنتتتتو کتتتتوەو کتتتتووەڵب
 انیتزێهەو ب ێنتو یکتەیەرەب هابتادەم ۆکورد بت یشاند ەیوەانەڕپاش گ ێجەستبەد بوون، یازڕنا جانیرباەئاز یکانەموکراتێد
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 ی١١٢٤ ینتدانەبڕێ ی٢)١٧٤٦ یەیژانتو ی٢٢ ەل ،ەشتنەچ مەب. خستت ەڕێکوردستتان و یخودموختتار یتەحکووم یزراندنەدام ۆب
 (٦.)شتراێدار یرمەف یکێشنەچ ەکوردستان ب یخودموختار یتەحکووم ەیبناغ( ییتاوەه
 
 ران،ێتتئ یجتتانیرباەئاز“ یبتتێکت ەل جتتانیرباەئاز یرەژێو تتتو رەنووستت ینلەستتەح لیتتمەج رۆفستتۆپر یکتتانەوەنۆڵیکێل ێتتیپەب* 
 یمتارۆک یانتدنەیاگڕ ێێپت ژڕۆ ٤ ەوات ١٧٤٦  ڵیستا یەیژانتو ی١٦ ەل متوکراتێد ەیفترق یرانتەبڕێ، ”ستارد ەڕیشت یکێستپەد

 یتتیللیم ەینگرۆکتت یکانییەکەرەستت ەستتتیو داڵتتخا ١٢ ەل ”جتتانیرباەئاز یکتتەڵخ یکانەستتتیو“ ینتتاو ەب کێتتتەباب ەکوردستتتان ل
 ۆبتت ەوییەخودموختتتار ەل وانەئ ەڕیروبتتاویب یانۆڕگتت یکتتانۆیەه داەتەبتتاب مەئ یتاەرەستت ەل. کردبتتوو ڵەەاڵگ انیتتجانیرباەئاز
 ەل. ەکتراو ۆڤەشر جانیرباەئاز یکیموکراتێد یمارۆک یناو ەب ۆخەربەس یکێتاڵو یزرانەو دام رانێئ یجانیرباەئاز ۆییخەربەس

 یکوردستتتان ینتتاو ەکورستتتان ب یمتتوکراتێد یزبتتیح یتەاڵستتەد رێتتژ یشتتەب یلکانتتدن ەبتتاس ل داەیەنتتامەگەڵب مەئ ی١٢ ڵیختتا
 ۆختتەل ێیبتتاکوور یکوردستتتان [ەتڵەوەد مەئ یکانەستتنوور] ەیەخشتتەن مەئ“: ەکتتراو ڵەەاڵگ ەشتتنەچ مەب ەمتتارۆک مەبتتاکوور ب

 ”.ێکرەد ییاریباکوور د یکوردستان ەیلەسەم یرکردنەسەچار یکات ەل ەیکەسنوور. ێگرەد
 
 وابوو انێیتتکوردستتتان بتتوون و پ ییخودموختتتار یدژ یرەوەشتتیو پ ۆڤبتتاقر تاداەرەستت ەل: کتتاەد ەئامتتاژ هتتاەروەه ینلەستتەح

 ەل کێشتەب رانتداێئ وێتنەکوردستتان ل یمتارۆک یزرانتەدام مەاڵب. خودموختتار بتن جانتدایرباەئاز ەیوێچوارچ ەل ێبەد کانەکورد
 ەل یەژانتو ٢٧ ەل. بکتا لۆنترۆکت ەیەلەستەم مەئ کێشنەچ ەب داەد ڵیوەه ۆڤباقر. بوو ەتاڵو مەل انیکانییەژیسترات ەخشەن
 زڵۆئتا کێتلەگ کتانییەرەکتورد و ئاز وانێتن ییهاوکار: نووسنەد ۆڤباقر ۆب کداەیەنام ەل ۆڤنەسەو ح ۆڤمیبراهیئ ەوەزێورەت

 ەستتانەک مەئ دایاستتتڕ ەل. نەکەد ەورەگ یکوردستتتان ینتتانێکهێو پ کتتانەکورد ییئتتازاد یکتتورد باستت یرانەستت ەیربزۆ … ەبتتوو
 ینتتدامەئ ،”ۆڤناستتر داداشتت“ ۆڤبتتاقر یرمتتانەف ەب ،ەیەنتتام مەپتتاش ئ. ونەئ یدانێتتپەژێو در ستتمیودالێفئ یستتتمیس ینگتتریەال
 ەیشتخانۆخەن یستتەرەرپەس یناو ەب ”ۆڤسالنەئ کیلەم“و  یبازرگان یرەنێنو ینوانیع رێژەل[ کشور] ۆوخێن یزارتەو یشووێپ
 (٥.)نەبک لۆنترۆک ەکەخۆتا بارود هابادەم ەنێردرێنەد تۆڤییەس
 
  یتاناڵو ییاسیو س ییسپا یچنمان یکچوونێت ۆیه ەکوردستان بوو ب یمارۆو ک جانیرباەئاز ییللیم یتەحکووم یاندنەیاگڕ

 یاەڕرەست تۆڤییەست یتیتیەکیە مەاڵب. ستارد ەڕیشت یکێستتپەد ڵیختا ەبتوون ب جتانیرباەو؛ کوردستتان و ئاز رانێئ یرەرکیداگ
 یکوردستتتان یمتتارۆو ک متتوکراتید یزبتتیح یرەیستت ەویەنگتتۆدڕد ەب وامەردەب جتتانیرباەئاز ەل ۆیختت یمیقتتورس و قتتا یوانیپشتتت

و   ەبەرەد“ ەوات ەریشتتتەع کۆرەئاغتتتا و ستتت ،ینییئتتتا ییتیەستتتاەک کتتتووەڵب ستتتتینۆمۆک کەن یرانتتتەبڕێ ەیربۆز ەک کتتتردەد
 مەاڵب و،بتتو وانەئ یستتتۆو د نگتتریەال ەیوەئ یاەڕرەستت ەیکەمتتارۆک کۆرەبتتوون و، ست ”ەگەڵمۆکتت یرەنێوستتەچ ینتتیچ یرانەنێنتو

 تۆڤییەو ستت کتتایمرەئ هتتاەروەه ز،ێتتورەتتتاران و ت یکتتانەتەحکووم ەڵگەل وتەستتوکەڵه ەل ەینانیاستتتبڕ یکێتەاستتیهاوکتتات س
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 مەو ل ێنتێبه کێتپ ەنتانیەال مەئ ەڵگەکتورد ل یکتەڵخ یینتدەرژوەب ەل ەنانیاستتبڕ یکییەنگەهاوست ستتیوەیو د بتردەد ەوێرەب
 یریتتگێج یکتتانەرتۆاپڕ ێتتیپ ەب کتتووەڵب کتتردەدەن ژئتتاواڕۆ یکتتانەتڵەوەد ەڵگەل یژیتونتتدوت یکتتییەتیەدژا کەن داییەنتتدەوێپ

 .بوو رانێئ ەل تەاڵسەد یشنەچ ینۆڕیو گ ییژئاواڕۆ یموکراسێد ینکردنیداب ۆب وانەئ ییهاوکار یاریخواز کایمرەئ یکونسوول
 
 ی٢٦ یوتتتەکڕێ کتتا،یمرەئ ەیوەرەد یکاروبتتار یتتتەزارەو ۆبتت کتتایمرەئ یکونستتوول یگتترێج ر،ێتتدوه یکتتانەرتۆاپڕ ەل کێتتکیە ەل

نرتتووز و  ینتتانێکارهەب ەل واەشتتێپ ییشتتوازێو پ دەمتتمەمح یقتتاز ەڵگەل یداریتتد یباستت( ١١٢٧ یارەیتتئ ی٦)١٧٤٦ یلیئتتاور
 کتایمرەئ یقورتتانەڵه ێتۆخت ەل کتانەکورد ییشتوازێو، پ ەنیقەاستتڕ یکییەموکراستێد ۆبت رانێتئ ینۆڕیگت ۆب کایمرەئ یتەاڵسەد
 ەب ەئامتاژ سانید یتاوەه ی١١٢٧ یفرانبارەب ی١٧ ەوات ،یەژانو ەیپازد ەل شەکید یکێرتۆاپڕ ەل رێدوه. ەکراو داەوتڕە مەل
 ەڕیوپەئ. نەکەد یشتتوازێپ انۆیتتخ یکاروبتتار ەل کتتانییەکایمرەئ ییگرۆهتت ەل کتتانەکورد: ێنووستتەو د کتتاەد ەیەلەستتەم مەئ
 ررۆجت ۆبت ەک ١٧٤٦ یبرۆکتتۆئ ی١١ ەل کێترتۆاپڕ ەل هتاەروەه رێتدوه. ییەکیمترەئ یشنەچ ەل یموکراسێد کانەکورد ییخوازڵد
 دەمتمەمح یقتاز ەل تۆڤییەست یرپرستانەب یبوون شتکەب ەڵگەل ینتدەوێپ ەل ،ەنتاردو یتتاران ەل کتایمرەئ یزێوڵبا ن،ێئال یو
و  نیگومانتتاو رۆز یکتتیمرەئ یرپرستتانەب ەڵگەل دەمتتمەمح یقتتاز یوتەستتوکەڵه ەب ەستتتاکێئ تۆڤییەستت یرپرستتانەب: ێنووستتەد
 ەل انیتتووڕو  ەوەتەبتتوون زەپاشتتگ یقتتاز ەل انۆیتتخ ییریپشتتتگ ەل کانەتۆڤییەستت ەک نەکەد ەوەبتتاس ل کتتانەرتۆاپڕ یواوەت
 (٨.)ەکردو  ەبۆرێز
 
 یینیاستتبڕ ۆیهتەب مەاڵب ،ەشتکاوەد تۆڤییەس وەرەب رترۆز ەک ەیوەئ یاەڕرەس کانداەزێزله ەتاڵو ێیملمالن ەیبازن ەل واەشێپ
 یرکردنەستتەچار ۆبتت کێتتتەرفەد رەه ەل داەد ڵتتیوەه ک،یژۆلۆدیتتئا یستتکەت یکەیەوێتتچوارچ ەل یبتتوونەن سیتتتەو ق یاستتیس
 ییاستتیس یوتتتڕە یواوەت ەل انیتترچاوەب ییرەگیکتتار ەک ژئتتاواشڕۆ یکتتانەزێه ەڵگەل یینتتدەوێپ یگتتاڕێ ەکتتورد ل ەیلەستتەم
 ۆیخت ێیتتاران یتتڵەوەد ەڵگەل یوتەستوکەڵه ەیوێشت ەل ەتڵەحتا مەئ تەنتانەت. ێربگترەو لتکەک بتوو،ەه رانێتئ یتڵەوەد
 گشتتت ەب. بتتوو هانتتدایو ج رانێتتئاستتت ئ ەل کتتانەزێه ینگەهاوستت ەڵگەل ۆوخەاستتتڕ یکیەنتتدەوێپ ەل یکانەتەاستتیو س نوانتتدەد
و   نیاستتتبڕ یکیەتیەستتاەکوردستتتان ک یمتتارۆک نیمتتەکیە یرەنێتتزرەدام یزبتتیح یرەبڕێتت کتتوەو دەمتتمەمح یقتتاز نڵتتێب نیتتتوانەد

 ەیژنتامڕۆ یکتانەتەباب ێتیپەب ناختداۆق ێست ەتتاران ل یتەحکتووم ەڵگ ەل ەوتەسوکەڵه ەشنەچ مەئ ەمێئ. بوو ستیپراگمات
 :نینیبەد یجووان ەکوردستان ب

 
 یتاوەه ی١١٢٤ یندانەبڕێ ی٢ تاەه ەوەژێالوەگ ی٢٧ ەل
 یتاوەه ی١١٢٧ ەڕیمەبان ی١١ تاەه ەو ١١٢٤ یندانەبڕێ ی٢ ەل
 و کوردستان جانیرباەئاز ۆب یتاوەه ١١٢٧ یزەرماوەس ٢١ ەل رانێئ یسپا یرشێه تاەه ەوەڕەمەبان ی١١ ەل
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 ێتیپەبتوو، ب ستتەد ەب ەیکەنتاوچ یتەاڵستەد ڵچوار سا ەپتر ل ەب کینز ەیوەئ یاەڕرەکورد س ییرەبڕێ مداەکیە یناخۆق ەل
 تۆڤییەست ییتیەکیە یتەتاوسەس ییوانیپشت ەل ینگۆدڕد هاەروەه کان،ۆییەوخێو ن یهانیج ەزێه یینگەهاوس ینگاندنەسەڵه
 ١٧٤٧  یبرۆکتتتۆئ)کوردستتتان  یمتتوکراتێد یزبتتیح ەینگرۆکتت نیمتتەکیە ەکتتورد،، ل ۆییخەربەستت ەل ژئتتاواڕۆ یتتتاناڵو اخودیتت
 یزگتارێپار یباست داڵەستا وەئ( زەرماوەست) یسامبرێد ەل زبیح یگرامۆپر نیمەکیە ەل هاەروەه( ١١٢٤ یرەلوەزەخ هاباد،ەم
 یقاز واەشێپ. کاەد رانێئ یتڵەوەد ەیویچوارچ ەل ۆییوخێن ییخودموختار ەوات کان،ەکار یبردنەوەڕێب ۆکورد ب یکانەماف ەل
و  ٢١ ەکوردستتان ل یو دوو کیە یکتانەژمار ەل ەک” تاران ەیژنامڕۆ ندەچ ینانەخاو“ ەڵگەل ”ۆگرتوگ“ ەل هاەروەه دەممەمح
 ێجتەبێج ەباس ل ەوەتۆب واڵکوردستان چاد و ب یمارۆک یاندنەیاگڕ ێێپ وتووەدوو ح ەل مترەک ەوات ١١٢٤ یفرانبارەب ی٢٢

 .ەکردو یرانێئ یداغەیب رێژەل یو خودموختار رانێئ یتەڕەبن یاسای یکردن
 
 :ەاریپرس مەئ یماڵو ەل واەشێپ
 
 ؟ەاستڕ ایئا ؛ێوەد انیکوردستان یستقاللیو ئ ەوەبوون ێجو نابتەج ییرەهبڕە ەکوردان ب نەڵێتاران د ەل
 

 :ەوەداتەد ماڵو ئاوا
 
 یخودموختتار ەب ێوەمتانەو د  ێوەد مانیساست ئه یقانوون یجرایئ رانێئ یتڵەوەد ەل ەمێئ ەیوەئ رەبەل ؛ییەن استڕ ری خه* 
 .ەوتوەک ریگەو شمانیو، خودموختار نیبژ رانداێئ یداغەیب رێژەل
 
 :ڵێ ده واەشێپ ”؟ هییکوردستان چ یموکراتێد ەیرقیف یرامەم“ یاریپرس یماڵو ەل داەژێوتوو مەل رەه

 رانتداێئ یتتڵەوەد یستنوور ەو ل ێختود ئتازاد بت ی گتهێج یکاروبار ینانێکهێو پ اندنڕسووەڵه ەل رانداێئ ەکورد ل یت للهیم* 
 .یبژ
 
و  ١١٢٤ یزەرماوەست ی٢١ ەل جتانیرباەئاز یتەحکتووم یانتدنەیاگڕ یتەبیتتا ەو، ب خۆبتارود یاوبوونیشت ێیپەپاشان ب م،ەاڵب

 ەیوانەچێپتت ەب نتتدانەبڕێ یدوو ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح یتتیرەبڕێ ،ەتەحکتتووم مەل تۆڤییەستت یتتیتیەکیە ییوانیپشتتت
 ی”نطتق“ ەل دەمەمتح یقتاز واەشتێپ داییەنتدەوێپ مەل. ێنتەیەگەادڕ تانکوردست یمتارۆک یزراندنەدام تۆڤییەو س ەفرق یستیو

 کتتتووەو” کوردستتتتان“ ەل ١١٢٤ ینتتتدانەبڕێ ی١٥ ەل ١١ ەیو ژمتتتار ١١٢٤ ینتتتدانەبڕێ ی١٧ یوتتتتەکڕێ، ١١ ەیژمتتتار ەل ەک ۆیختتت
 کتردن ەئامتاژ یاێتڕو ،ەوەتۆب واڵب” کوردستان یستقاللیو ئ ۆییخەربەس یژنێج“ ێڕیردەس رێژەل ەزبیح مەئ یریب ەیوەرەوکاڵب
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 ستتقاللیئ“ ینانێه ستتەدەو یباست” کوردستتان یموکراتێد یزبیح“ ینوانیع رێژ ەکوردان ل ەیوەبوونۆکوردستان و ک یژووێم ەب
 :ەڵێو د کاەکوردستان د یمارۆک یهاتن کێپ ۆیهەب” کورد ییو ئازاد

 
 وچتتتانێب یرۆکتتتتاتید ەیریتتودا ەستتتتەبتتتوو د داڕێتت ەل یند هه خت و ستتته ستتته یستتتەڵرهەد و ب ستتته زارانەکتتتورد ه یت للتتهمی [...]

 ۆبتوو بت ەورەگ یکێشتکالیئ ێڵتیداخ ۆبت ریشتا عه یختالفاتیئ ستان،ەوەدەانڕ کییەرد نامه چیه ەو ل کردەد انی ەمێئ یینێکارشک
  بتته مانەدامیتتکتترد و ئ متتانیداریەپا زێتته ەب یکتتڵێد ەبگتترن، ب ەمێئتت ەب ێێپتت یانتوانەیتتن انیتتکێچکامیه ەوانەمما ئ ئتته ،ەمێئتت
 ...انێست ه ده کوردمان به ەیوەتەن ییو ئازاد ستقاللیدا تا ئ  مانۆخ یت هییعال فه
 
 یکتەرەو د ۆییوختێن یخۆبارود یانۆڕو گ رانێئ ەسوور ل یسپا ی وهەرەد ەدوو مانگ پاش چوون ەیکیزین دەمەمح یقاز واەشێپ
 رانەست یواوەت رەرامبەب ەل یتاوەه ی١١٢٧ ەڕیمەبان ١١ یژڕۆ ەل ۆیخی” نطق“ ەل رانێئ ییاسیس ەیتاز یتییەزعەو ێیپەب

 یاێتتڕو ەوەتۆبت واڵبت یفارست ەب ٧١ ەیژمتار ەو ل یکتورد ەکوردستتان ب ی٧١ ەیرژمتا ەل ەک متار،ۆک یکتانڵەاڕنێو ژ ەرکردەو ست
تتتام و  ۆییخەربەستت ەب ەئامتتاژ“ ەک ەیوەئ یاەڕرەو ستت کتتانییەوەهلەپ یرۆو ز مڵتتزو ەڵگەل ینتتدەوێپ ەل ژێتتدوورودر یکێباستت
 ۆبتت کێستتتەربەب چیهتت ،ێبتت نیدابتت تتتدااڵو یرەرانستتەس ەل یئتتازاد رەگەئ کتتاەد شەمەب ەهاوکتتات ئامتتاژ کتتا،ەکتتورد د ”یمتتامەت
 ەک ەینموونتتان وەئ ێتتیپەب نەیبتتد یکانەقستت یرنجەستت رەگەئ داڵستتەئ ەو ل ێنینتتاب رانتتداێئ ەیوێتتچوارچ ەل ەانیتتبرا یکێانیتتژ
کوردستتاندا بتاس  یژووێتم ەل ییاسیس یتیەساەک م که هی کوەو دەممەمح یقاز واەشێپ ن،ەیبک  وهەباس ل نیتوانەد ەوەتێنێهێد
 یکتتانەنموون مەاڵب ەمکتتانەچ مەئ ینتتانێه ێبتت نرتتدرالۆو ک درالیتتف یکتتێتاڵو ەیوێتتچوارچ ەکتتورد ل ەیشتتێک یرکردنەستتەچار ەل
 :ێژێبەئاوا د ۆیخ ی”نطق“ ەل کێشەب ەل واەشێپ. کاەد
 

 ەب نەبتد یتتیەبرا یستتەد اڕکێت نیژەد داێرانێئ ەل ەیوەئ ەیەه کێ  مانت ێب رارەرقەب رانداێئ ەل یئازاد تووێب رەگەئ... 
 کن  هێیست - دوو سیستو ،یجمهتوور نتدەچلوچ کایمر بترا، ئته یەکتردوون ت هڵتدا عه تن للتهیم نجتاەچتل پ یو هۆڕبزانن شت. یکتریە
 ...نیژەد ەوەکێپ انیو گ  ووحڕ کیە [ک وه]
 
 یانکتارۆڕگ رانێتئ ەستوور ل یستپا ەیوەرەد ەو چتوون ژئتاواڕۆو  تۆڤییەست یکانەوتنەکڕێپاش  یتەبیتا ە، ب١١٢٧ یهارەب ەل
 یتەبیتتتا ەب تۆڤییەستت یتتیرەبڕێ یو گوشتتار ێتتتاران د ەڵگەل ینتتدەوێپ ەل تۆڤییەستت یتتیتیەکیە ەیوەرەد یتەاستتیس رەستتەب
 .ێبەتوندتر د” قوام“ یتڵەوەد ەڵگەل انیوتنەکڕێو  ەکشەپاش ۆب جانیرباەئاز یموکراتێد ەیفرق رەسەل
 
  یقاز یرەیس یخان  نێحوس دەمەمح ەڵگەل دەمەمح یقاز واەشێپ ،”ەقوام السلطن“  یشتنێبانگه ەب ەڕپووش ی٧ یوتەکڕێ
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 ٢٧ ەب کیتنز ەیو متاو ێچەتاران د ۆب جانیرباەئاز یللیم یتەحکووم یرانیزەو ەل کێکوردستان و شاند یمارۆک ەڕیش یریزەو
، ”قتوام“ ەڵگەل” متا رانیتا“و ” رهبر“ یکانەژنامڕۆ ەڵگەل یکانەژێوتوو ێیپەب واەشێپ داەرەفەس مەل. ەوەتێنێمەد ێوەل ژڕۆ
 ەب یتەبیتتا یکیەوایته رۆز یکتەیەادڕتتا  واەشتێپ یکانەقست ەل. ەبوو یژێو وتوو دارید” ارفع“ رەشکەرلەو س ”روزیمظرر ف“
 ەڵگەل واەشتێپ ەیکەژێوتتوو. ێنتدریبەتتاران و کوردستتان د وانێتن یکانەشتێک یرکردنەسەو چار وتنەکڕێ ۆب ”ەقوام السلطن“
 .ەوەتۆکوردستاندا بالو ب ی٦٧ ەیژمار ەو ل یکورد ەتەکراو یجڵقز نەسەح ستاۆمام مرەن نیەال ەل ”رهبر”ەیژنامڕۆ
 
 :ەڵێد ”ەقوام السلطن“و  ”روزیمظرر ف“ ەڵگەل یوتنەکێچاوپ ەیربارەد” رهبر“ ەیژنامڕۆ ەڵگەل ژێوتوو ەل واەشێپ
 
 یت هییتن و چتاک ن زه  یحوستن ەب ەڵکێتت رمیتز وه کۆرەست یئاغتا یر زهەن ،ەمالقتاتم کتردو ر،یز وه کۆرەس یناب جه ەڵگەد“* 
 واڵبت رانتداێئ متووەه ەب یموکراستێد ێبتتوان یز رکته مه یتتڵەوەد وادارمیتو ه مەکەد ینتیبێچتاک ت رۆز یکییەیەمن ئات ...ەوید

 ەئامتاژ جتانیرباەکوردستتان و ئاز ەیوەبتزووتن یکتانیە”یمتنتو“ ییەندەوێپ ەیربارەد کێاریپرس یماڵو ەل هاەروەه. ”ەوەبکات
 (٧.)”نەیکەکارد ەرانێئ ییاستەڕو ب یقیقەح ۆییخەربەو س یئازاد ەک کیئامانج ۆالمان ب  ردووکەه” :کاەد
 

 ەوییەزامیتو ن یاستیس یبتارەل تتاەیپ تتاەیو کوردستتان، پ جتانیرباەئاز ەیشتێک یرکردنەسەچار ۆب ییتکارڵەواڕ یراێو تاران
 ەژانێو وتتتتوو وتنەکێچتتتاوپ مەئ داەوەکتتترد ەل. کتتردەد ەیەیدوو نتتتاوچ مەئ ۆبتتت ەورەگ یکێرشتتێه ەیو ئامتتتاد زتتتترێهەب ۆیختت
 داەوتڕە مەل .ێنتتێبه ێجتتەب ۆیختت یکتتانەنەڵێب بتتووەن کێستتەک ێیتت”مقتتوا“و  ێبتت ەوەنێشتتوەب ینتتێرەئ یکێئاکتتام یتوانەدەیتتن

 یت هڵتتو ده ەڵگەل یو دانوستتتان ایتتتانیو بر کتتایمرەئ رەرامتتبەب ەل تۆڤییەستت یاستتتەڕوێن یتتتەاڵژهڕۆ یتەاستتیس ینانێه شکستتت
و  ۆستکۆم یگوشتار رێتژەل جتانیرباەئاز یتەحکووم ەیوەزبوونەپاشگ راندا،ێئ ەل ۆسکۆم یکانییەندەرژوەب یپاراستن ۆب” قوام“
 یمتارۆک یرەبڕێت ەک ەیوەئ ێب به” قوام“ یتڵەوەد ەڵگەل ەینیەال کیە یپاش دانوستان ەتەحکووم مەئ ەیوەشاندنەوەڵه ۆخ

 یکتتانەتڵەوەد یقتتازانج ەب کتتانەزێه یتتیزامیو ن یاستتیس یینگەهاوستت ەیوەشتتکان ۆیهتت ەبتتوو ب ،ەوەتێکوردستتتان ئاگتتادار کتتراب
. رانتداێئ ەیوەرەژوور و د یئاستت ەل یرەکتورد و ئتاز ییخوازیزگتارڕ ەیوەبتزووتن ەیوەوان متانیپشتت ێو بت رانێتو ئ ییژئاواڕۆ

 یتتیەمنەئ یاڕئاستت شتو ەل تەنتانەت یهتانیج یاڕرویتب یشتانێاکڕ ۆوختەرەو ب ۆستکۆم یکردنت نیەالێتاران پاش بت یتەحکووم
 ییتتاوەه ی١١٢٧ یزەرماوەست ٢١ ەل کتان،ییەژئاواڕۆ ەتاڵو و کایمرەئ ییوانیپشت هاەروەه کاندا،ەکگرتویە ەوەتەن یکخراوڕێ
 جتانیرباەئاز رەست ەکترد ەوەکتانەرەب یواوەت ەل یرفراوانەب یکێرشێه جانیرباەئاز یللیم یتەحکووم یزرانەدام یژڵڕۆسا ەوات

 .و کوردستان
 

  نگارەرەو ب  دانەوەستەدەبۆکوردستان، خ یمارۆک وداەئ نێشوەو ب جانیرباەئاز یللیم یتەحکووم ەیکشەپاش مخابن
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و  تۆڤییەست نیەال ەل یزامیو ن یاسیس یک ییەوانیپشت ەشنەچ چیه یبوونەن هاەروەه ران،ێئ یسپا رەرامبەب ەل انەیوەبوونەن
و گترتن و  کتورد  ەیوەبتزووتن یرانتەبڕێ یدانەدارێست ەو ل جانیرباەئاز یکەڵخ ییکوژەڵمۆک ران،ێئ یکانەوتنخوازەشکیپ ەزێه

 .بوو ەوەنێشو ەب یکوردستان یخوازانیئازاد ەیوەدوورکردن
 

 کۆتایی

 
کتتتورد و کوردستتتتان  یژووێتتتم ەل ەورەگ یکییەو شتتتاناز رختتتانەرچەو یکڵێختتتا کتتتووەکوردستتتتان و یمتتتارۆک یادیتتترویب گومتتتانێب
 داۆیتخ یژووێتم ەل تەرەک نەڵتیوەه ۆبت یتوان داەییو ناوچ یهانیج یزڵۆئا کێلەگ یکێمەردەس ەکورد ل ییرەبڕێ. ەوەتێنێمەد
 ەب یوتتڕە ەل تتاەه یخشتەبب ێیکوردستتان ەیکیتد یکانەشتەب یکتورد ەب ییەشاناز مەبکات و ئ زموونەئ یتدارەاڵسەد ەیوێش
 جتانیرباەئاز ەیوانەچێپت ەب ەک ەیوەئ یاەڕرەکوردستتان ست یتەحکتووم. ێبتەه انۆیوخەاستتڕ یشدارەکورددا ب یبوون تڵەوەد
 تۆڤییەست یتتیەکیە یستکەت یوانیو پشتت یمتادد یمکانتاتیئ هتاەروەه ،ییتیەەاڵمۆو کت یئتابوور یندنەسەشەگ یئاست یبارەل
 یکردنتێجەبێو ج ەگەڵمۆکت ینگتەرهەف یشتبردنێوپەرەب ۆب ییژووێم ینگاوەه یتوان شەوەئ یراێو مەاڵالوازتر بوو، ب کەڵێگ
و  ڕکتو یشتدارەو ب یکتورد یزمتان ەب نیو نووست نتدنێو خو ەردەروەپ یستتمیس یانۆڕگت. رەب ەتێبگتر کەڵتخ یکانییەستیداوێپ

 ار،ۆڤتتگ ەیوەوکتتردناڵچتتاد و ب ن،اڵستتاەورەگ ۆبتت ەوانەشتت ەیستتەدرەم یزرانتتەدام کتتان،ەقوتابخان ەل ١٤ تتتاەه ٦ نەمەت یکچتت
 ەکتتتار ەل جتتتار مەکیە ۆژنتتتان بتتت ییشتتتدارەب ،یکتتتورد یتئتتتاتر نیمتتتەکیە یزرانتتتەدام ،یکتتتورد یزمتتتان ەب بێتتتو کت ەژنتتتامڕۆ
 ۆکتتورد بتت یالوانتت یردنکوردستتتان، نتتا یمتتارۆک ەل یرگتترەب ۆبتت [یللتتیم یستتپا] ەرگەشتتمێپ یزێتته یکخستتتنڕێ کتتان،ییەتیەەاڵمۆک

 ”یشترکت ترقت“ یدرووستت کردنت یگاڕێ ەتوتوتن ل یشۆو فر یبازرگان ۆیوخەاستڕ ەیلەمام ،ۆباک ۆب اڵبا یئاست ەل ندنێخو
 یالنتیپ ێتیپ ەب نتدەرچەه. یەداەکتورت ەمتاو مەکورد ل یساوا یتەحکووم یکانەنرخەب ەکار ەو هتد ل تۆڤییەس ییتیەکیە ەب

 یکتانەگەمەئ ەب ڕۆڵەو  نتدراێووخڕکوردستتان  یمتارۆک تۆڤیەست ییتیەکیە یکردنەن یوانیو پشت یکەرەو د یکەژوور یدوژمنان
 ۆخت ەل انیتنرخ ەب یکێزموونەئ مەاڵو هتد بوون، ب تنەاڵو ه ندانیز دان،ەدار ێس ەل یکورد تووش یخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن

و  انیتتک ینتتانێکهێو پ ۆییخەربەست ێکتورد بتت ەیتتیوەتەن ەیشتتێک ەک ییەیەاستتڕ ەوەئ نکتتتریگر انیمووشتەه ەل شتتت،ێه ێجت ەب
 ییتوانتا ،ەیتیوەتەن یژێستترات ێبتەکورد د یخوازیزگارڕو  ەییوەتەن ەیوەبزووتن ییرەبڕێو  ێناکر رەسەکورد چار یتڵەوەد
 یکتات ەو ل ەیتیوەتەن یستەو ه ییئاگا ەب دانێپەرەپ او،یش یدروشم یورەد ەل کەڵخ یکخستنڕێ خ،ۆبارود ینگاندنەسەڵه
 .ێب یکانەئامانج ینانێه یدەو ۆب ەینانیاستبڕو  ستیوێپ ینگاوەه یگرتنەڵه یرێبو اودایش
 

*** 
 

  ەینگرۆک مەکیە هابادەم یشار یکینز ەل” سارم یەاڵق“ وێکەغارەم ەل ییتاوەه ی١١٢٢ ڵیسا یارەیئ ی٢١ یژڕۆ ەل( ١
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 .ندراەیەاگڕ ەزبیح مەئ یرانەچوو و دام ەوێرەب سەک ٢٧ یشدارەب ەب ەڵەمۆک
 یووسڕ ە، ب١٧٨٨ ۆسکۆزانست، م یزگاەد(١٧١٨-١٧١٥)رانێئ یکانەکورد ەییوەتەن ەیوەبزووتن نا،یگالیژ وناۆوانیئ لگاۆئ( ٢
١ )Fo371/401173/13978  یینەمەچتتتاپ( یراوێاستتتپڕ) ەئاتاشتتت. نۆمبتتتتەل. س. ک. نەختتتانم ئ یکێادداشتتتتی ەینوستتتخ 
 ەکوردستتان ل یتتەاڵژهڕۆ: ەرچاوەست. ووسڕ ەڵگەکتورد ل یینتدەوێ، پ١٧٤٤ یپتامبرێست ی١١تتاران  ەل ایتانیبر ەیزخانێوڵبا
 نیتژ ەیبتنک یتانڵستو رەنتوە، ئ٦٥ ەڕەیالپ( ەنتامەگەڵب١١١ یوردک یاوێڕرگەو) ادایتانیبر ەیوەرەد یتەزارەو یکانەنامەگەڵب

٢١١٧. 
 یکتورد ”ێنووستەد  وه کوردستتانه  بته ینتد وهێپ  له ١٧٤٤ یپتامبرێس ی٢٧ ،ەوەرەد یتەزارەو ۆب ەوەتاران ەل“بولالرد، .ڕ رێس( ٤

و وا  ەاستتڕ  وه شتهیهابادەم ڕ مته  لته [...].نێتدوەد ۆییخەربەست ەو ل ەگرتووەڵه انیکەئاشکرا چ ەب ران،ێئ ەل ووسڕ ەیناوچ
 .٥١ ەیرەالپ ێرەس ەیرچاوەس” کوردستان ەل ێب ۆییخەربەس ەیوەزووتنب یند ناوه د،ەممەمح یقاز ەارید
 ٧٤و  ١٧ - ٤١ص ،ص١١٢٧استرند  -١١٢١ ید زیتدر تبر کایامر یکنسولگر ییها گزارش جان،یدمکرات آذربا ەکردها و فرق( ٧

 .تهران ات،یب ەمترجم کاو
 .١١٥٦اشرا ، انتشارات توس، تهران  میمحمد کر ە، ترجم١٦١متاالر، ص  رانیدر ا جانیآذربا ،یتورر اتابک( ٦
، تهتتران، چتتاد و ١١٨٥ ،یمنصتتور التتروت ە، تتترجم٢٦١-٢٦٤آغتتاز جنتتگ ستترد، التت   ران،یتتا جتتانیآذربا ،یحستتنل لیتتجم( ٥

 .کتاب شمس: یالحاف
  ات،یب ە، مترجم کاو١١٢٧اسرند  -١١٢١ ید زیدر تبر کایامر یکنسولگر ییها گزارش جان،یدمکرات آذربا ەکردها و فرق( ٨

 .٧٤و  ٥٨و  ٧١ ، ٧٤تهران، ال  
 ١١٢٧ ەڕیپووشپ ی١١ م،ەکیە ڵیا، س٦٧ ەیکوردستان، ژمار( ٧
 

*** 
 

 :کانەرچاوەس
 

 :یکورد ەب
 

 ٢١١٥ ن،یژ ەیبنک ح،ڵسا قیو سد حڵسا قیفڕە یکردنەئاماد ،ییتاوەه ١١٢٤-١١٢٧ هابادەکوردستان م ەیژنامڕۆ  -١
 رەنتتتوەئ( ەنتتتامەگەڵب١١١ یکتتتورد یاوێتتتڕرگەو) ادایتتتتانیبر ەیوەرەد یتتتتەزارەو یکتتتانەنامەگەڵب ەکوردستتتتان ل یتتتتەاڵژهڕۆ  -٢
 ٢١١٧ نیژ ەیبنک یتانڵسو
 ٢١١٥کوردستان،  یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ییخوەربەس یزۆو د دەچ یریب ،ەئاو نیمەکامران ئ  -١

http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf 
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 :یفارس ەب
 

 ١١٧٤تهران  ،ینشر ن ،یفتاح میو محمد ابراه یاحمد گل محمد ەدو انقالب، ترجم نیدر ب رانیا ان،یآبراهام رواندی  -١
 ات،یتب ە، مترجم کتاو١١٢٧اسرند  - ١١٢١ ید زیدر تبر کایامر یکنسولگر ییها گزارش جان،یدمکرات آذربا ەکردها و فرق  -٢

 تهران،
 .١١٥٦اشرا ، انتشارات توس، تهران  میمحمد کر ەمحاالر، ترجم رانیدر ا جانیآذربا ،یتورر اتابک  -١
، تهتران، ١١٨٥ ،یمنصتور التروت ە، تترجم٢٦١ - ٢٦٤آغتاز جنتگ سترد، الت   ران،ێا جانیآذربا ،یحسنل لیپروفسور جم  -٤

 .کتاب شمس: یچاد و الحاف
 سال چهارم، 41، شماره 4224ماه  ی، د”دنيا“تئوريك  یاز جنبێ دوم بهمن، نشريه سياس یياد ژ،یگالو یعل  -٧
 ١١٧٧آلمان  ،یوشنگرڕنشر  ران،یکرد در ا یو جنبێ مل یچپ سنت ،ەآو نیکامران ام   -٦
 

 :یووسڕ ەب
 

 .٢١١٧ تەاڵژهڕۆ ەیژێو یزگاەد ،ۆسکۆ، م(١٧٢١ - ١٧٤٧)کورد ەیشێکوردستان و ک ف،یالزار چۆینۆمیس لیکائیم  -١
 .١٧٨٨ ۆسکۆزانست، م یزگاەد(١٧١٨ - ١٧١٥)رانێئ یکانەکورد ەییوەتەن ەیوەبزووتن نا،یگالیژ وناۆوانیئ لگاۆئ  -٢
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
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 ساڵەی حیزبی دێموکرات و چەند پرسێک ٥٧

 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 هۆی درێژە کێشانی خەباتی حیزبی دێموکرات

 
سالە ئااڵهەڵگری خەبات بۆ چارەسەری پرستی نەتەوەی کتورد لە نێتو واڵتتی ئێترانە و بتۆ  ٥٧کوردستان، حیزبی دێموکراتی 

متافی دیتاریکردنی چتارەنووس . دابینکردنی مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان خەبتات دەکتا
تمانەکەی بە ستەر چەنتد واڵتتدا دابەش کتراون، متافێکی و نیش بۆ نەتەوەیەک ئەویێ نەتەوەیەکی چەندین میلیۆنی کە خۆی 

  و ئەم ئامتانجەی  ئەم متافەی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان بتۆ نەتەوەکەی داوای دەکتا . و پیترۆزە و ئامانجێکی دروست   ڕەوا
ێ خەبتتتاتی بتتتۆ دەکتتتا، لە گەڵ پەستتتندکراوە جیهانییەکتتتان نەک هەر هتتتیچ دژایەتییەکیتتتان نیتتتیە، بەڵکتتتوو بە متتتافێکی بتتت

کە وایە ئەوە دروستتتتت یتتتتا . و نە زێتتتتدەڕۆیی  نە شتتتتتێکی ناڕەوایتتتتان تێتتتتدایە. ئەمتتتتالوئەوالی هەر نەتەوەیەک، دادەنتتتترێن
نادروستتتبوونی ئامتتانجی خەبتتاتەکە نیتتیە کە بتتووە بە هتتۆی درێژبتتوونەوەی خەبتتات، بەڵکتتوو ئەوە زاڵبتتوونی دیکتتتاتۆری و 

و نەتەوەی  لە الیەکتی دیتکە هەلتومەرجی دژواری خەبتاتی ئەم حیتزبە و   و دڕندە لە ئێتران لە الیەک  حکوومەتی سەرکوتکەر
 .و هەر وا درێژەی هەبێ  کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە وای کردوە ئەم خەباتە لە ماوەیەکی کورتدا نەگاتە ئاکام

 
بچووکتریشتیان لە  و چتین و توێژەکتانی دیتکەی خەڵکتی ئێتران کە تەنتانەت ئامتانجی  ئەگەر سەرنج بدەینە خەبتاتی نەتەوە

 .و کەمتر بە ئاکام گەیشتوون  ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەبووە، دەبینین ئەوانیێ زۆریان خایاندوە
 

 ساڵ،  ٥٧گرنگترینی ئەو هۆیانەی وایان کردوە حیزبی دێموکراتی کوردستان سەرەڕای درێژبوونەوەی خەباتەکەی بۆ ماوەی 
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 :دا، ئەمانەنهەر وا درێژە بە ڕێگاکەی ب
 

و، دڵنیتتابوون لەو ڕاستتتییە کە ئەم نەتەوەیەش   پەیبتتردن بە بێبەشتتیی نەتەوەی کتتورد لە ستتەرەتاییترین مافەکتتانی ؛یەکەم
 .وەک نەتەوەکانی دیکە شایانی ئەوەیە مافی دیاریکردنی چارەنووسی خۆی هەبێ

و ئەرکێکی مێژوویی کە ئەم حیزبە هەر لە ستەرەتای دامەزرانتیەوە کەوتتووەتە سەرشتانی  پابەندبوون بە ریسالەت  ؛دووهەم
 .کە ئەویێ بریتتە لە ڕزگار کردنی نەتەوەکەی کورد لەم بەشەی نیشتمانەکەی لە بندەستی و بێبەشی

و، هەروەها خەڵکی کوردستان لە چوارچێتوەی   ەداوەفاداری بەو قوربانییە زۆرەی کە نەسلەکانی پێشوومان لەم حیزب ؛سێهەم
و   دەستتتت هەڵگتتترتن لە خەبتتتات. دا، پێشکەشتتتیان کتتتردوە و لە پێنتتتاوی ئامانجەکتتتانی ئەم حیتتتزبە خەبتتتاتی ئەم حیتتتزبە 

و    بەردەوامنەبووبی ئەم حیزبە لە سەر ڕێگاکەی خۆی، بێ ئەوەی ئامانجەکانی هاتبێتە دی، یانی بە فیڕۆدانی ئەو قوربتانی
 .چووە زۆرەی حیزبی دێموکرات و گەلی کورد داویانەتێ

و لە الیەکی دیکەوە پشتتیوانیی  درێژەی ژێردەستی و بێمافیی نەتەوەی کورد لە الیەن ڕێژیمەکانی ئێران لە الیەک  ؛چوارەم
وردستتان لە و خەباتەکەی، وایتان کتردوە حیزبتی دێمتوکراتی ک و سیاسەتەکانی ئەم حیزبە  خەڵکی کوردستان لە ئامانجەکان 
 .و هەمیشە زەمینەیەکی لە بار بۆ بەردەوامبوون لە سەر ڕێگاکەی خۆی، بەدی بکا  سەر ڕێگاکەی خۆی بەردەوام بێ

  
 حیزبی دێموکرات، هێزی پێشمەرگە و بەرگریی چەکدارانە

 
باتی ئەو خەڵتکە، بەرگری چەکدارانە لە خەڵکی کوردستان و هەبوونی هێزی پێشمەرگە بۆ پارێزگاری لە دەسکەوتەکانی خە

دەکترێ ختاڵە . لە مێژووی تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا جێگایەکی دیار و شایانی هەڵوێستە لەسەر کردنی هەیە
کۆماری کوردستان، بەرگریتی چەکتدارانە لە بەرامتبەر )هاوبەش و جیاوازەکانی پێشمەرگەکانی حیزب لە سێ قۆناغی جیاواز 

 :جۆرە باس بکەین دا بەم(می بۆ سەر کوردستان و پێشمەرگە لە سەردەمی ئێستاهێرشی هێزەکانی کۆماری ئیسال
 

و پاراستتتنی دەستتکەوتەکانی خەبتتاتی خەڵکتتی   بەرگریتتی چەکتتدارانە لە گەلتتی کتتورد لە بەرامتتبەر هێرشتتی دوژمنتتانی ئەو گەلە
ختاڵێکی هاوبەشتی . یتان بتووەکوردستان، یەک لەو ختاڵە هاوبەشتانەیە کە پێشتمەرگە لە هەر کتام لەو قۆناغتانەدا، هەڵگر

دا، ئەوە بتتووە کە هەر تەنیتتا هێزێکتتی چەکتتدار نەبتتووە بەڵکتتوو مرۆڤێکتتی بە  دیتتکەی پێشتتمەرگە لە هەمتتووی ئەو قۆناغتتانە
. و پایە و سامان، بەڵکوو بۆ بردنە پێشتی خەبتاتی ڕزگتاریخوازانەی نەتەوەکەی، تێکۆشتاوە  بیروباوەڕ بووە کە نەک بۆ پلە

خاوەنی کۆمەڵێک تایبەتمەنتدیی بتووە کە وایتان کتردوە لە نێتو نەتەوەکەی دا ڕێتز و خۆشەویستتییەکی  هەر وەها پێشمەرگە
 و بوونی   و ڕێزدانان بۆ خەڵک  و فیداکاری و خەڵکدۆستی   قبووڵی ماندوویی بێسنوور، لە خۆبردوویی. تایبەتی هەبێ
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 .و سەردەمەکانی پێ دەناسرێتەوە پێشمەرگەی هەموو قۆنار و هەڵسوکەوتی جوان لەو تایبەتمەندییانەن کە   ڕەوشتی بەرز
بەاڵم ئەگەر بمتتانەوێ بتتاس لە ختتاڵە جیاوازەکتتان بکەیتتن، پێویستتتە بەر لە هەر خاڵێتتک ئامتتاژە بە کتتاریگەریی قۆنتتار و 

داری لە سەردەمەکان لەسەر هێزی پێشمەرگە لە ڕووی پێکهاتە، لە ڕووی بیرکتردنەوە و ڕوانتین، لە ڕووی ئامتادەیی بتۆ بەشت
و ژنتانی   بۆ وێنە هێزی پێشمەرگە لە سەردەمی کۆماردا، هیزێکتی تەواو پیتاوانە بتووە. شێوە جۆراوجۆرەکانی خەباتدا بکەین
و کەمتتتر وەک تتتاک بەڵکتتوو  پێکهتتاتەی هێتتزی پێشتتمەرگە بە زۆریتتی خەڵکتتی الدێ بتتوون . پێشتتمەرگە لەو ڕۆژگتتارەدا نتتابینین

. و ئاغتای گونتدەکەی خۆیانتدا، بتوون بە پێشتمەرگە ەژێتر ئەمتری ستەرۆک عەشتیرەت و ل زیاتر وەک بەشێک لە عەشتیرەتێک 
و خوێندەوارییەکەشیان لە ئاستێکی نزمدا بووە، بەاڵم پێشمەرگەی دوای ستەرکەوتنی   ژمارەیەکی زۆر کەمیان خوێندەوار بوون

ئاستتتی . ە نێتتو ڕیتتزی پێشتتمەرگەژنتتان بەرە بەرە دێتتن. شۆڕشتتی گەالنتتی ئێتتران، تێکەاڵوێتتک بتتووە لە خەڵکتتی الدێ و شتتار
مەیتتدانی تێکۆشتتانی . دا، ئتتاڵوگۆڕی بەرچتتاوی تێتتدا پێتتک دێ و ژمتتارەی خوێنتتدەوار لە نێتتو هێتتزی پێشتتمەرگە خوێنتتدەواری 

و لە سەرووترین ناوچەکتانی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتان هەتتا ختوارووترین ناوچەکتان، واتە هەر   پێشمەرگەش زۆر بەرباڵو دەبێ
و چەکتیێ کە لەو ستەردەمەدا پێشتمەرگە شتەڕی پتێ دەکتا،   جۆری کەرەستە. اڵتی کوردستان دەگرێتەوەچوار پارێزگەی ڕۆژهە

 .زۆر جیاوازە لە چەک و کەرەستەی سەردەمی کۆماری کوردستان
 

ی ٥١ و  ٦١جیاوازییەکی دیکە کە لە نێوان نەسلی ئەمڕۆی پێشمەرگە و نەستلەکانی پێشتوودا هەیە، ئەوەیە کە نەستلی دەیەی 
و ختتتۆڕاگرتر بتتتوون، لەگەڵ ئەوەی پتتتتر لە نەستتتلەکانی ئێستتتتا لە شتتتەڕ و   وی لە نەستتتلەکانی ئیستتتتا، پشتتتوودرێژترهەتتتتا

و هەلتتومەرجی پێشتتمەرگایەتییەکان ستتەختتر بتتوو، بەاڵم زۆر بە   تێکهەڵچوونتتدا بتتوون، پتتتر لەگەڵ مەترستتی بەرەوڕوو بتتوون
 .دا دەمانەوە گەر و لە ڕیزی پێشمەرگەو پتر لە سەن  زەحمەت دەستیان لە پێشمەرگایەتی هەڵ دەگرت

  
 حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبێکی شۆڕشگێڕ یا ڕیفۆرمخواز؟

 
بەاڵم بە سەرنجدان بە هەلتومەرجی ستەردەمی ئێستتا و . حێزبی دێموکرات مێژوویەکی لێوڕێژ لە خەباتی شۆڕشگێڕانەی هەیە

وڕووی حیزب دەبێتتەوە کە حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان ختۆی جۆری تێکۆشانی حیزب لە ئێستادا زۆر جار ئەو پرسیارە بەرە
 بە حیزبێکی شۆڕشگێڕ دەزانێ یا حیزبێکی ڕیرۆرمخواز؟

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەم خاوەنی ئامانجی شۆڕشتگێڕانەیە، هەم لە زۆربەی : لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دەبێ بگوترێ

ی خۆیدا، شێوە و شێوازی شۆڕشگێڕانەی بۆ خەبات و تێکۆشتان گرتتووەتە و سەردەمەکانی تەمەنی خەباتی شۆڕشگێڕانە  قۆنار
و   ئەو ئامانجانەی ئەم حیتزبە خەبتاتی بتۆ کتردوون، زۆر لەوە گەورەتتر بتوون کە لە چوارچێتوەی دوو ڕێژیمتی شتایەتی. بەر
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بنەڕەتتی لە ژیتانی سیاستیی هەر کاتێکیێ ئەو ئامانجانە وەدی بێن، گتۆڕانی . کۆماری ئیسالمیدا ئیمکانی وەدیهاتنیان هەبێ
شتتێوازەکانی خەبتتاتی ئەم . هەر بتتۆیە دەتتتوانین بە ئامتتانجی شۆڕشتتگێڕانەیان نتتاو بەریتتن. خەڵکتتی کوردستتتاندا پێتتک دێتتنن
و هەوڵتتدان بتتۆ  و کۆمتتاری ئیستتالمی  ڕاوەستتتان بە دژی سیاستتەتەکانی دوو ڕێژیمتتی شتتایەتی . حیتتزبەش، شۆڕشتتگێرانە بتتوون

و پەالمتتتتاری هێتتتتزە   و خەبتتتتاتی چەکتتتتداری، بەرەنگتتتتاربوونەوەی هێتتتتڕش و بە چەک  کان ڕووخانتتتتدنی ڕێتتتتژیمە ناوەنتتتتدییە
و شتتێوازانەی   ستتەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەکتتانی ئێتتران، بە شتتێوازی شۆڕشتتگێڕانە دێتتنە ئەژمتتار کە دیتتارە هەڵبژاردنتتی ئەم جتتۆر

ەرگترتن لە شتێوازەکانی هێمنتانە و خەبتات، بە ستەر ئەم حیتزبەدا داستەپاون، ئەگینتا هەر کتات مەجتالی ستوود و  بەرەنگاری
بەاڵم شۆڕشتگێڕبوونی حیزبتی دێمتوکرات هتیچ کتات نەبتووە بە هتۆی دژایەتیتی ئەم . بووبێ، ئەم حیزبە پێشتوازیی لتێ کتردوە

و ستوود وەرگترتن لە شتیوازی هێمنتانەی خەبتات و   حیزبە لەگەڵ پەنابردنی خەڵک بۆ خستنە ڕووی داخوازیی ڕێرۆرمختوازانە
و ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان ستتەری هەڵ دابتتێ، حیزبتتی   و بزووتنەوەیەکتتی ڕیرۆرمختتوازانە لە ئێتتران رەکەتێتتک هەر حە. تێکۆشتتان

و دژایەتیکردنی، هەوڵی داوە هەم ڕەخنەی لتێ بگترێ هەم خەڵتک بتۆ بەشتداری   دێموکراتی کوردستان لە جیاتی ڕەتکردنەوە
 .و ڕادیکاڵتر کردنی، هان بدا  و بەرەوپێشبردن تێداکردن 

  
 پێکەوە بەرەوپێشبردنی دوو سیاسەتی کوردستانیبوون و ئێرانیبوون

 
و هەوڵتتی داوە بە ڕادەی   حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان هەر لە کتتۆنەوە، دوو سیاستتەتی شانبەشتتانی یەک بتتردووەتە پتتێێ

و،  کوردستتتانی لە الیەکەوە ختتۆی وەک حیزبێکتتی . و یەکیتتان بتتۆ ئەوی دیتتکە وەال نەنتتێ  پێویستتت گرنگتتی بە هەر دوویتتان بتتدا
خەبتتاتی نەتەوەیتتی خەڵکتتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتانی وەک بەشتتێک لە بتتزووتنەوەی نەتەوەیتتی کتتورد بتتۆ ڕزگتتاری لە بندەستتتی 

و پێوەنتدیی   هەر بۆیەش هتیچ کتات لە سیاستەتی پشتتیوانی لە خەبتاتی نەتەوەی کتورد لە بەشتەکانی دیتکە. پێناسە کردوە
و خەبتاتی  لە الیەکتی دیتکەوە، چتونکە ڕووی داخوازەکتانی ئەم حیتزبە . ب نەبتووەدۆستانە لە گەڵ هیزە سیاسییەکانیان غافت

و دروشتمی ستتراتیژیکی ئەم حیتزبە پێوەنتدیی بە واڵتتی   خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە دەسەاڵتی ناوەنتدیی ئێتران بتووە
سەرانستتەرییەکانی ئەو واڵتە،  و لەگەڵ بتتزووتنەوە ئێتترانەوە هەبتتووە، تتتێ کۆشتتاوە لەگەڵ هێتتزە ئازادیخوازەکتتانی ئێتتران 

 .پێوەندیی دۆستانەی هەبێ و لەگەڵ گەالنی ئێران لە خەبات بە دژی دیکتاتۆری و سەرەڕۆییدا، هاوخەبات بێ
  

 و ئایینزای جیاواز لەکوردستان ڕوانینی حیزب بۆ بوونی پەیڕەوانی ئایین 

 
 ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە . حیزبی دێموکراتی کوردستان، هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە، حیزبی هەموو نەتەوەی کورد بووە

و زاراوەیەک قستەیان کردبتێ، بەو مەرجەی    و ئایینزایەک بووبن، بە هەر دیالێکتت  و توێژێک یا لە هەر ئایین  لە هەر چین
دا بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەیان لە بندەستتی و بێمتافی خەبتات بتکەن، حیزبتی دێمتوکراتی  ئامادە بووبن لە ڕیزەکانی ئەم حیزبە
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و ئایینزاکتان، لە الیەن حیزبتی دێمتوکراتەوە   لە ڕاستتیدا هەمتوو ئتایین. کوردستان، بە خۆشحاڵییەوە باوەشی بۆ کردوونەوە
پەیڕەوانتتی . ستتتانەوە پێشتتی پتتێ گیتتراوەو، بێڕێتتزی بە هەر کامیتتان، لە الیەن حیزبتتی دێمتتوکراتی کورد  ڕێزیتتان لتتێ نتتراوە

تر هەڵناوێردراون، یەکیان لەوانی دیکە پتر بتایەخی پتێ نەدراوە، یتا پەیتڕەوی کتردن لە  ئایینێک یا ئایینزایەک، لە وانی
 .و بە پێچەوانەیشەوە نەبوونی باوەڕی ئایینی، نەبووە بە هۆی بەدەستهێنانی ئیمتیاز ئایینێک 

 
کوردستتتان، لەو بتتڕوایەدایە کە جیتتاوازیی بیروبتتاوەڕی ئتتایینی، یتتا جۆراوجتتۆریی دیالێکتتت،  بە کتتورتی حیزبتتی دێمتتوکراتی

و دەبێ ڕێگە نەدرێ هتیچ پێكهتاتەیەک لە هەوڵتی ستڕینەوەی ئەوانتی دیتکە   و تایبەتمەندییەکی کۆمەڵگەی کوردە  ڕاستییەک
و هاوخەبتات  و  تەوەیی و گشتییەکان، یەکگرتووهەمووانیێ دەبێ بە جیاوازییەکانیانەوە لە سەر ئامانج و داخوازە نە. دابێ
 .بن
  

 ئەرکی حیزب و ئەرکی خەڵک لە ڕەوتی خەباتدا
 

و تێکۆشتانی ئەوان  و، ڕێکخستتنی خەبتات   ئەرکی حیزبێکی سیاسیی پێشڕەو، ڕێبەری کردنی خەباتی خەڵک لە ڕووی سیاسی
  وکتوڕی ان لەگەڵ ئەوەی لە مێتژووی خۆیتدا لەگەڵ کەمحیزبی دێمتوکراتی کوردستت. تا گەیشتن بە ئامانجەکانی ئەو خەڵکەیە

  خوێنتدنەوە. و ڕەخنەی جیددی بەرەوڕوو بووە، بەاڵم لە جێبەجێکردنی ئەرکی خۆی کەمتەر خەم نەبتووە  و الوازیی جۆراوجۆر
گتترتنەبەری و فۆرمتتۆڵەکردنی ئەو داوایتتانە لە بەرنتتامەکەی خۆیتتدا،  و لێکتتدانەوەی واقیتبینتتانەی داوای خەڵکتتی کوردستتتان 

  و شێلگیربوون لە ستەر خەبتات  نەکردن لە قوربانیدان و سەردەمە جیاوازەکان، درێغ و هەڵوێستی دروست لە قۆنار    سیاسەت
و کتۆدەنگی لە نێتو کتۆمەڵگەی کوردستتان   ، کاری سیاسی بە ئاراستتەی پێکهێنتانی یەکگرتتوویی ساڵ ٥٧و تێکۆشان بۆ ماوەی 

و ئەرکەیە کە حیزبتتتی   و پشتتتتیوانیی خەڵکتتتی کوردستتتتان ئەو ڕۆڵ وەدەستتتتهێنانی متمتتتانە  بەرامتتتبەر دەستتتەاڵتی ناوەنتتتدی،
 .دێموکراتی کوردستان جێبەجێی کردوە

 
و  و تێکۆشتتانە بتتۆ گەیشتتتن بەو ئامانجتتانە کە ئەم حیتتزبە   و ئەرکێکتتیێ کە دەکەوێتتتە ستتەر خەڵتتک، هەوڵتتدان  دیتتارە ڕۆل

و   ئەرکی خەڵتک قۆستتنەوەی ئەو هەل. ساڵە خەباتی بۆ دەکەن ٥٧ڕۆڵەکانی خەڵکی کوردستان لە ڕیزەکانی ئەو حیزبەدا، 
وابێ خەبتاتکردن تەنیتا ئەرکتی حیزبتی  نتابێ پێیتان. بۆیتان دێتتە پتێێدەرفەتانەیە کە بۆ خستنەڕووی داخوازەکانی خۆیتان 

و تەماشتاچیی ڕووداوەکتان بتن، بە پتێچەوانەوە دەبتێ ئەوان   دێموکرات و ئەندامەکانیەتی و ئەوانیێ دەبێ لە دوورەوە بینەر
ەتەکانی ئەم حیتزبە بتن و سیاست  و چتاوەدێڕیی خەبتات  هاوکات پێویستتە پشتتیوان. و بەرخۆدان بن  بۆ خۆیان چەقی خەبات

و لە هەمتتوو ڕوویەکەوە پشتتتیوانی لە سیاستتەتەکانی   بە هەمتتوو توانتتاوە. و ڕێتتبەری داواکتتانی خۆیتتانی دەزانتتن  کە بە نتتوێنەر
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بکەن، هاوکاری تێکۆشەرانی بن، کتاتێکیێ پێویستت بتوو پێشتنیاری پتێ بتکەن، ڕەختنەی لتێ بگترن و وای لتێ بتکەن حیزبتی 
امرازە کتتاریگەرە بتتێ کە دەتتتوانێ خەبتتاتی ئەوان لە پێنتتاوی دیموکراستتی و متتافی دیتتاریکردنی دێمتتوکراتی کوردستتتان ئەو ئتت

 .چارەنووس بە ئاکامی دڵخواز بگەیەنێ
  

 حیزبی دێموکرات، حیزبێک هی ڕابردوو، حیزبێک بۆ داهاتوو

 
حیزبتتی دێمتتوکراتی  ستتوارچاک و دیتتارترین ئەکتتتەری مێتتژووی کتتورد لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان لە یەک ستتەدەی ڕابتتردوودا،

ستاڵە  ٨١کە ئەم حیتزبە درێتژەی هەمتان ڕێچتکەیە، نزیتک بە ” کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان“لە دامەزرانی . کوردستان بووە
دەیە تتاقە هێتزی مەیتدانەکە و دواتتریێ هێتزی ستەرەکیی گۆڕەپتانی خەبتات بتۆ  ٤حیزبی دێموکراتی کوردستتان، بتۆ متاوەی 

کۆمتتاری کوردستتتان کە بە گرنگتتترین و گەورەتتترین ڕووداوی سیاستتیی کتتورد لەم . نتتدا بتتووەمافەکتتانی نەتەوەی کتتورد لە ئێرا
بەشەی کوردستان و تەنانەت لە ئاستی هەموو کوردستان لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستتەمدا دادەنترێ، مێتژوو بە نتاوی ئەم 

خەبتات و بەربەرەکتانیی خوێنتاوی لە ختۆڕاگری و   ستاڵ ٤١حیزبتی دێمتوکرات پشتکی شتێری لەو  ٤١. حیزبەوە تۆماری کتردوە
ئەم حیتتزبە زۆرتتترین کاریگەرییشتتی هەبتتووە لەستتەر گەشتتە . کوردستتان بەرامتتبەر بە ڕێژیمتتی کۆمتتاری ئیستتالمیی ئێرانتتدا هەیە

شۆڕبوونەوەی خەبات و باوەڕی نەتەوەیی بۆ جوگرافیایەکی هەرچی بەرینتر و بتۆ نێتو  کردنی ناسیونالیزمی کورد لە ئێران و
جتتتگە لەمەش ناستتترانی پرستتتی کتتتوردی ڕۆژهەاڵت بە کتتتۆڕ و کتتتۆمەڵی . ێژی جیتتتاواز لە ڕۆژهەاڵتتتتی کوردستتتتانداچتتتین و تتتتو

نێتتتودەوڵەتی، قەرزداری تێکۆشتتتانی دیپڵۆماستتتیی حیزبتتتی دێمتتتوکرات بەتتتتایبەتی ڕێتتتبەری شتتتەهیدی ئەو حیتتتزبە، دوکتتتتور 
چتونکە . خاوەنی داهاتووشتە. ێکە بۆ داهاتووشبەاڵم حیزبی دێموکرات، حیزبێک نییە تایبەت بە ڕابردوو، حیزب. قاسملوویە

ئەم حیزبە بۆ دوای چارەسەری . هەروا پرس و ئامانجی نەتەوەی کورد لە ئێرانە پرسێک و ئامانجێک کە خەباتی بۆ دەکا، 
وێتترای ئەمتتانە، مێژوویەکتتی پتتڕ لە خەبتتات و قوربانیتتدان، ڕێبەرانێکتتی شتتەهید کە . هەیە پرستتی نەتەوەیتتیێ بەرنتتامەی

وەک ڕەمتتتتتز و هێمتتتتتای خەبتتتتتات و پرستتتتتی رەوای ختتتتتۆی وەری گرتتتتتتوون، چەنتتتتتد هەزار شتتتتتەهیدی ستتتتتەنگەر و  کتتتتتۆمەڵگە
وە، ستەرمایەکانی نەتەوەیی، ناوچەیی و جیهتانی کە ئەم حیتزبە بە دەستتی هێنتا  بەرەجۆراوجۆرەکانی خەبات، ئیتتیبارێکی

ەو مەرجەی ئەم حیتزبە یەکیەتیتی ختۆی وەدەستت دیتارە ب. لە داهاتوو دان  حیزبی دێموکرات بۆ مانەوە و بەردەوامی و گەشە
چارەسەر بکا و خۆی بۆ خەبات لە قۆنتار و ستەردەمێکی نوێتدا لە هەمتوو بتارێکەوە   الوازییەکانی ڕابردووی خۆی  بێنێتەوە،
 .ئامادە بکا
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 دێموکراتی کوردستانمان و مەوجوودییەتی حیزبی 

 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

  
 ێتیج رواەه ستتاێو ئ ێابیژ دایرەدەربەو د ەییئاوار ەل ۆیخ ڵەیسا ٥٧ ینەمەت یواوەت ەب کینز ەک کێزبیح ەیوەمان یازڕ
 ی٢٧ یژڕۆ ەکوردستتتان ک یمتتوکراتێد یزبتتیح ت؟ێتت  ب ێبتتەد ت،ێتتب داۆیتتخ یشتتتمانیو ن کەڵتتخ وێتتن ەل ەگێپتت نەو ختتاو وایتته
و دوور  ەوەرەد ەل ینتەمەت ەل ڵستا ٥١ ەل اتریز ،ێگرەد ژنێج ۆیخ یزرانەدام ڵەیسا ٥٧ یادی، (١١٧٧) ڵمساەئ یژێالوەگ
. ەیەه ەیژێتدر رواەه ۆیخت ڵییستەئ ەینگیژ ەدووربوون ل ەل ەوتڕە مەئ ستاشێئ رەو ه ەاندوەڕپێت زراەدام ێیل ەینێشو وەل
 ،ەیەو ه ەبتوو تاڵو ەیوەرەد ەل ەیکیتیەتیەراەبڕێ ،یبتاتەو خ شتانۆکێت ەل ەیەد وتەح  ەل اتریز ەیماو ۆب ەک ەزبیح مەئ
کوردستتتان و  یکتتەڵخ ینەاڵمۆکتت وێتتنەل ،یتتتەیەو ه ەبتتووەیه ەک یالتیشتتکەت روونەد ییستتیەماەک کێتتلەگ یاەڕرەستت ستتتاشێئ
 وێتن ەل ەیزبیتح مەئ ،ەکتراوێپ ەو متمتان رزەب ەگێپت مەئ رەه. یەوایتو ه ەمتمتان ێتیج رواەکوردستاندا ه ڕۆیمەئ ەیگەڵمۆک
 .ەوەتۆشتێه ۆیخ یتەبیتا ییتیەساەک نەو خاو تتبارێئ ەب شدایهانیو ج یرانێئ ،یکوردستان ەڵیمۆو ک ۆڕک
 
 ەل کێشتەب ەب تەبیتتا یتیژووێم یکێرجەلتومەه ەب ەوەمتداناڵو یمتەرهەب ،یبتوون و وجتوود ەکوردستتان ک یمتوکراتێد یزبیح

 کەو دەمتمەمح یقتاز زن،ەم یواەشتێپ ەک رنێمتود یکتێتڵییەقەئ ەب ەڵکێتت یکتەیەریعرەم یکتارۆه ەکوردستان بتوو، ب یخاک
 ەیوەتەن یشتتانۆکێو ت بتتاتەخ یوتتتڕە ەل ەییشتتڕی یکییەانکتتارۆڕگ یتتتوان کتترد،ەد ییتیەراەنێنتتو ەزبیتتح مەئ یمتتەکیە یستتەک

 ینتتدکردنەپالنم“ ەیکۆڵەدوو کتت یساستتەئ رەستت ەل یتتتیەواەتەن یبتتاتەخ ەل ێنتتو یکتتێوتڕە یاتنتتانیبن. ێنتتێبه کێتتکتتورددا پ
 یزبتتیح ییوجتتوود یمانتتا ەک ییەیەو فکتتر یاستتیس ییەنیهتتانبەج وەئ ،”ەگەڵمۆکتت ەب ییتیەستتاەک ینیخشتتەب“و  ”ەوەبتتزووتن

 .ەوەکاتەد ایج ۆیخ ێێپ یکانەوەناڵجوو ەل موکراتێد
 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

120 
 

  مەئ ییالتیشکەو ت یاسیس ەیوارەق یشتنڕو دا زبیح یزرانەدام ەمانگ ل ندەچ یدوا رەه” کوردستان یمارۆک“ یاندنەیاگڕ
 ێوەهەیتد والەوبەمەکتورد ل ەدا ک یشتانهتد، نی... و ەتخانەزارەو و مارۆرکەس ران،یزەو ەینیکاب یدانان ەیوێش ەل ەتەاڵسەد
 ەکوردستتان ک یمتارۆک یرەنێتزرەدام کەو متوکراتێد یزبتیح. بکتا یکتانەو ئامانج کتانییەو داخواز ستیو ەل ەقس ەوەژڕۆپ ەب
 ەب ستتنەپشتب ەب ەک یلماندەشتان، ست رەس ەتۆوتەک ییەیرەبەوەڕێو ب یاسیس ەمەستیس مەئ ییمارۆرکەس یرکەئ ەیواکەشێپ
 یکتەڵخ یکتانەماف یرکردنەبەستتەد ۆبت نگتاوەه ،ەوەبتاتەخ یکردنەییزراوەدام ەب یگاڕێ ەل ەیەوێپالن، پ نەخاو یکێنێرکرێت

 یکتتتێوتڕە ەل ەک ەگەڵمۆکتتت یکتتتانەتاک ی”بوونۆخەبەڕبتتتاو ییشتتتاۆب“ ەب ستتتتکردنەه ەب ەوەکیتتتد یکتتتیەال ەل. ێکوردستتتان بنتتت
 ەیاتنتتاویبن پاندبوو،ەستت دایتتکورد رەستتەب ستتتەد بان ەیوەتەن یردنەیستت مەک ەو ب رکوتەستت یتەاستتیس دا،یتتخیتار یژێتتدورودر

 ییستتیوێ، پ(کوردستتان یمتارۆک) ەوتەستکەد مەئ یپاراستن. بوو یروورەز ەرەه یکییەستیوێپ ەیکەباتەکورد و خ ییتیەساەک
 یکێباست دا“ یستازەوەتەن“ یتەبتاب ەل گومتانێب ەبتوو ک شتمانیو ن لەگ ەب رەرانبەب ستەروەد یکەیەگەڵمۆک یدرووستکردن ەب
 ۆبت. ەرەندانێشتو ،ێنتێهەد کێتپ شەهتاوب یکێستتەهەک ەوییەگشتت ینتدەوەرژەب یبتوونێچ ەل ۆوخەاستتڕو  ییەساستەو ئ نگیگر

 کێتمزڕەکردبا و  انۆیخ ییتیەساەک ەب انیستەه ەگەڵمۆک یکانەتاک بواەد کێشت مووەه ێێپ ەستبوونەروەد مەئ یدروستبوون
کوردستتاندا و  یمتارۆک ەل” کوردستتان یاڵئتا“ ەیوەرزکتردنەب ۆیەب. درووست بکا اندایوێن ەل بوونۆخەبەڕباو یستەه ەک باەه
 ەڕیوپەکوردستتاندا ب یمتارۆک یتەاڵستەد رێتژ یکێشتار نتدەچ ەل ییەژووێتم ەوتەستکەد مەب تەبیتا یسمڕەوڕێ یوچوونەێوەڕێب
 .چوونەوەڕێب ەوەدانێپ ینگێگر
 
 یتتاک رەستەل یتیروونەد ییرەگیکتار ۆوخەاستتڕ ەبتوو ک ەشوناسخوازان یمانادار یکێاندنەیاگڕکوردستان،  یاڵئا ەیوەرزکردنەب

 یکێشتەب ەبتوو ب” بتوون“. نتا اتیتبن ەیتیوەتەن یکێبوونۆخەبەڕبتاو یستتەکوردستتاندا دانتا و ه یکتات وەئ ەیگەڵمۆکورد و کت
 ەب دایەاڵئتا وەئ رێتژ ەکوردستتان ل یکتەڵخ ەک ەیەمتان وەب. یخشەکورد ب یتاک ەب ییتیەساەکورد و ک ینسانیئ ەل اوڕبەدان
 یمتتارۆکورتتتدا مهابتتاد و ک رۆز یکەیەمتتاو ەل ەبتتوو ک ەوەئ رەه. کتترد - تتتریوەل ایتتج - ۆیختت یبتتوون ەب یستتتەه یتتتەواوەت

 .کورد یناو ەب کەیەوەتەن یدێو هوم وایه ێیج ەکوردستان بوون ب
 
دارووختراو  یکتەیەوەتەن یتیەەاڵمۆو کت یاستیس یکتێوتڕە ەل ەقست ۆوخەاستتڕ داەرێتل ەک تەبیتتا ەب داەاتنتاویبن ەیسۆپر ەل

 یمتتوکراتێد یزبتتیح ۆیەبتت. ەنگیگتتر رۆز” پاراستتتن“و  ی”یزگتتارێپار“ ییستتتیوێو پ تەروورەز ەل شتتتنەیگێت ،ەکراوێحاشتتال
 یزێتته یدواتتتر نتتاو ەک” کوردستتتان یتتیللیم یستتپا“ یزرانتتدنەدام ان،کوردستتت یمتتارۆک یانتتدنەیاگڕ ەڵگ ەکوردستتتان هاوکتتات ل

 ەیکیتتد یکانەشتتەب ەدواتتتر ل ەکوردستتتان ک ەیوەبتتزووتن ەل ەشتتەب مەئ. ێزانتتەد یروورەز ەب ،ێنتترەداد رەستت ەل ەیرگەشتتمێپ
 ەل ەکێشتەب ەرگەشتمێپ. ەیکەبتاتەکتورد و خ یتییەوۆهت ەل ەکێشتەب ت،ێب ەڵگ ەل یشیستاێتا ئ ،ێوەکەد ێج شدایکوردستان

 ێتتیو ج یساستتەئ ەرەه یکڵێبتتا ەک ەرگانەشتتمێپ یبتتاتەو خ ەرگەشتتمێکتتورد، پ ەیوەتەن یکتتانییەتیەواەتەن هتتاەو ب رزشەئ
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 یمتتارۆک ەیوەکوردستتتان و کتترد یمتتوکراتێد یزبتتیح ینتتیرکرێت ۆبتت یتییەو متتاه ەشتتڕی ،ەکوردستتتان یکتتانەوەبزووتن ییشتتاناز
 .ەوەتەڕێگەکوردستان د

 
کوردستتتاندا درووستتت کتترد و  ەیگەڵمۆکتت ەل ەیتتیوەتەن یکەیەکوردستتتان، متمتتان یتتیللیم یستتپا یزرانتتەو دام ەرگەشتتمێپ یبتتوون
 ەزێتته وەبتتوو ب ەرگەشتتمێپ. کتترد مییکوردستتتان قتتورس و قتتا یمتتارۆکوردستتتان و ک یمتتوکراتێد یزبتتیح ەب یکتتەڵخ ەڕیبتتاو

 یدرووستتت ەدوکتتتور قاستتملوو ب دیهەشتت کەو رەه ۆیەبتت. بکتتا یرەیستت رەدیتتزگارڕ یکێتەقتتودر کەو کەڵتتخ ەک ەیکراوێپەمتمتتان
 .”ەلەگ یزێهەب یباسک ەرگەشمێپ“ کا؛ەد ەیناسێپ
 
 ەبتتاش دژ ب یکەیەمتتاو ۆبتت یەژووێتتم ەوتەستتکەد مەئ یستتتەبەم ەب یتتتوان ەرگەشتتمێپ یزێتتکوردستتتاندا ه یمتتارۆک یمەردەستت ەل
متان  یرەزێپتار ەبوو ب ەرگەشمێپ یزێه شدا،یمارۆک یدوا یکانەناغۆق ەو ل ێیبکا و دواتر ینگارەرەشا ب یمیژڕێ یکانەزێه

 .کرد شەشکێپ ییقوربان نیرترۆز داەناوێپ مەو ل ەیکەتەللیم یتیەوجوودەو م
 
 ەل ەک کێتکورد رەکوردستتان و ه ەیکەشتەچوارب رەه ەکتورد ل ەیوەتەن ڕۆمتەئ ەک ەیانیتماێو ه مبوولەو ست مزڕە وەئ مووەه
 ەوەاوازیتج ییتیەستاەک ەب اوازیتج یکتەیەوەتەن کەو ۆیخت یو بتوون کتاەد ەوێتپ انییشاناز ،یژەد ییەوەز ۆیگ مەئ ێیکو رەه
 ەک نەزبیتح مەئ یینیهتانبیو ج نیرکترێت یمتەرهەدروست کراون و ب ردستانکو یموکراتێد یزبیح یستەد رەسەل کا،ەد ەناسێپ
 ەل ستتتاێئ ێێپتت ڵستا ٥٤ رەگەئ. کتتورد ەیوەتەن ەیو شناستنام تڵەستتەخ ەل کێشتەب ەتەبتتوون انیتمووەه ڕۆمتتەئ ەوییەشتۆخەب

کوردستتتاندا  یاڵئتتا یکردنتتەڵه یستتمڕەوێر ەکتتورد ل زارانەه ەب ایتتنەت متتاردا،ۆک یتەاڵستتەد رێتتژ یکانەمهابتتاد و شتتار یشتتار
 یمتتارۆک. ەیتتیەوەتەن یو شوناستت متتزڕە کەیەوەتەن ۆکتتورد و بتت ینستتانیئ نتتانیۆلیم ۆبتت یەاڵئتتا مەئ ستتتاێئ کتترد،ەد انییشتتدارەب

 ریتبەل یتیژووێم یکەیەرەوەادیت ایتنەتەکتورد ن یکێنستانیئ متووەه ۆبت ڕۆمتەئ د،ەمتمەمح یقتاز واەشتێپ مارۆرکەکوردستان و ست
 .ەییوەتەن یهاەو ب تییەوۆه ەتەبوون کەیەوەتەن ۆب کووەڵب ن،ەکراوەن
 
 ەل ڵکستایە یمتەرهەب اینەباس کرا، ت ەوەکوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەوتەسکەو د نانێداه تەسبین ەب ەرێتا ئ ەیوەئ
 یمتیژڕێدوو  رانێتئ ەل ەک داۆیتخ ینتەمەت ڵیستا ٥٧ ینتەمەت ەیمتاو ەل ەزبیتح مەئ. ەبتوو ەزبیح مەئ یینیهانبیو ج باتەخ

 ینەبتتواردا ختتاو رۆز ەو دژوار، ل ختەستت رۆز ینتتاغۆق ینتتڕیب یاەڕرەستتبتتوون،  تدارەاڵستتەد یستتالمیئ یمتتارۆو ک یتیەپاشتتا
متتتا  و  یرکردنەبەستتتتەد ۆبتتت بتتتاتەخ ەب دانەژێتتتو در وامبتتتوونەردەب - نگتتتتریگر انیتتتمووەه ەل -و،  نتتتانێو داه وتەستتتکەد

 .ەکوردستان بوو یکەڵخ یکانییەئازاد
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 دێموکراتیکی حیزبی دێموکراتی کوردستان - گوتاری میللی

 
کتورددا مانتا  ییاسیس ەیوەبزووتن ەل( گوتار)” گوفتمان“ یفهوومەجار م مەکیە ۆکوردستان ب یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ەب
 یساستەئ رەستەل داەرنتامەپتالن و ب نەختاو یکتەیەوەبزووتن ەیوێتچوارچ ەل ەباتکتارانەخ یکتارڕێو  تەاستیو س کاتەد داەیپ
 یزبتتیح ،ەکیتتد یکیەواتتتا ەب. ێگتترەد بشتتک یەتتت“ یاستتیس یگوتتتار“ متتانەه ەک ،یکتتیو پراکت یرتتیعرەم یاریتتد یکەیەناستتێپ
دوو  یکتتانییەتیەواەتەن ەوەناڵجتتوو یزمتتوونەئ ەل رگتترتنەو رسەد ەب ەویتتیەزرانەدام یتاەرەستت ەل رەکوردستتتان ه یمتتوکراتێد
 ەل ۆستمک یل ئاغتایباشتوور و ستما ەل حمتوودەم خێشت یکانەشتۆڕتتا ش ەوەکانەنیرنشتیم ەل)کوردستتان  ەل ابتردووڕ ڵیسا دەس
 ۆکترد و، بت شتانۆکێت ی”وازێشت“و  ”ستتیو“ یووڕ ەل بتاتەخ ینتدبوونەپالنم ەل کییەشاۆب ەب یستەه( کوردستان یتەاڵژهڕۆ
 ەگەڵمۆو کت( ەوەتەن)کورد  ەب نیخشەب یتیەساەک رەسەکورددا، کارکردن ل ییاسیس ەیوەبزووتن ەل ەنێلەک مەئ ەیوەکردنڕپ
و  یفکتر ەبنتاغ وەکوردستتان ئ یمتوکراتێد یزبتیح ۆبت ”شتتمانین ەیتیورەگ“و  ”یرەروەست“. ۆیخت یئامانج ەکرد یت(شتمانین)
 ۆبتت وونڕ یکتتێوڕێڕە ،ەوییەشتتتمانیو ن ەیتتیوەتەن یکێگوتتتار یگرتنتتەڵه ەب ەساستتەئ مەئ رەستتەل یتتتوان ەبتتوو ک ییەریعتترەم

 .بکات یاریکورد د ەیوەبزووتن
 

 کۆرەوێتن بتوون،ەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ەل ێێپ رۆز ەیوانەکورد، ئ یکانەوەناڵجوو ەک ییەن داێت یگومان
 ەیوەئ مەاڵب. گترنەد ێکورددا ج یتەللیم ییتیەواەتەن ەیوەبزووتن ەیخان ەل انەیربۆو ز ەبووەه انییتیەواەتەن یو ئامانج

 ەل ەیتیوەتەن ەڕیو بتاو ریتب یدروستت بکتا، گشتتاندن یاوازیتو ج کتایب داییەنتدەوێپ مەل یکوردستان تتوان یموکراتێد یزبیح
 ەب دا،ۆیتخ یتت”کتانەئامانج“ ینتاکردنێو ەل ەتاوەرەست ەل رەه متوکراتێد یزبتیح. بتوو داەوەبتزووتن یکێئاستت و بتوار مووەه
بتوون و  ”ەریشتەو ع لێع“ ەب ەستراوەب ەک یوارەکورد ەڵیمۆک یکانەکهاتێپ وێن یکانییەتیەەاڵمۆک ییەندەوێپ ەل گرتنەخنڕە
و  ”یرەروەست“ یفهوومەدوو م ەباس ل ،”یگشت ییندەوەرژەب“ یساسەئ رەسەل ەوەبزووتن یینیهانبیج یدان شانین رفراوانەب ەب
 .کاەد ”شتمانین ەییورەگ“
 
و  ەرادیتئ ز،ێته ەل کێپاشتخان ەب ییستتیوێپ ”یرەروەست“ یفهوومەم ەل کردنەقس تداەاسیس ەیوزەح ەل ەک یەو ئاشکرا وونڕ

 ؛ەوەمەکیە ییهتانیج ەڕیش یدوا ەل تەبیتا ەب ،یکەرەو د ۆییوخێن یلەکارگۆه ەکورد ب ەوەداخەب ەک ەیەه بوونۆخەب ەڕباو
 ۆبت ەیازانیتمتیئ مەکتام ل چیهت کتان،ەوەناڵجوو یکتیە یدواەل کیە یشتکان کێو ت تدااڵچوار و رەس ەکوردستان ب یبوون شەداب
کوردستتتان و  یمتتارۆک یانتتدنەیاگڕ ەب ،ۆیختت یزرانتتەدام یمانتتگ دوا نتتدەکوردستتتان چ یمتتوکراتێد یزبتتیح مەاڵب. ەویەمتتابووەن
 ەب تەبیتتا یکیەمانتا دا، کتورد ینسانیئ یناخ ەکوردستان و ل ەیگەڵمۆک ەل ەکردو ەکوردستان، ب ییللیم یتەحکووم یلیشکەت
 شتتمانین مەئ یانتدنەیگ ییتیەنۆچت ۆکوردستان ب یموکراتێد یزبیح ەیوەندنێخو یەیسا ەل. ێخشەبەد ”یرەروەس“ یفهوومەم
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 ەوانتنەڕد ەوییەشتاناز ەب ،ەیکەشتەچتوار ب رەه ەکوردستتان ل یکتەڵخ ستتاێئ ەل ێێپت ڵسا ٥٧ ەک یەت”یرەروەس“ ەب ەلەو گ
 ەوتەستکەد مەئ یو پاراستن” کوردستان یزۆریپ یاڵئا یکردنەڵه“ یکانەسمڕەوڕێ ەل ەوۆشک ەو ب کوردستان یمارۆک یزرانەدام
 .نەکەد یشدارەب داییەللیم
 
 ەک ەو ئتتازار ژانەب یتتیژووێم یکتتێنێلەک ەل کردنەکوردستتتاندا، قست یمتتوکراتێد یزبتیح یکتتانەئامانج ەل ”شتتتمانین ەیتیورەگ“

 ێلت یتت”تاڵو“ ەیناستێنازنتاو و پ ەکوردستتان ک. ەنتاو اتیتبن رەسەل یو گران ەورەگ یزووەئار ،ێب ەڵگەل یستاشێکورد تا ئ
 ۆکوردستتان بت یمتوکراتێد یزبتیح یستەد رەسەو ل داییژووێم یسکەت یکێنەمەز ەل ەک ەکورد ەیوەتەن یشتمانین ،ەکراو وتەز

 ەیتیورەگ“ ،یزرانتەدام ەل ڵستا ٥٧ یدوا ستتاشێئ. خشتراەب ێپت یتت”تاڵو“ کەو یستمڕە یکتەیەوارەمانگ، نتاو و ق ١١ ەیماو
 یگوتتار یتیەو متاه رەوهەج ەل کێشتەب کەو ەک ۆڕەیەگەو ن زۆریپ ەفهوومەم وەکوردستان ئ یموکراتێد یزبیح ۆب ”شتمانین
 .ەسپاوەچ زبیح
 
 ،ەبتووەکورد ه یرخەهاوچ یزمینالیۆناس ەیوەبزووتن یوتڕە رەسەل ەیوەرەکالکیە ییرەگیکار ەکوردستان ک یموکراتێد یزبیح
 ندەستەپ  هانیو ج رنێدۆم یفهوومەم کەڵێمۆک ەب ەڵکێت ۆیخ ەییوەتەن یگوتار یتیەویتوان داییاسیس یگوتار یئاست رەسەل

 ەزبیتح مەئ ،ێبت یشتیبوون”متوکراتێد“ یکۆرەوێتنتاو و ن ێتیپ ەب ەک ەیوەل ایج. بوون ەرانەنێداه داۆیخ یوعەن ەل ەبکات ک
 ایتتنەت ەن ،ڵەستتا ٥٧ مەئ یتتیژاڕێد ەب ،ەزمیالرۆکێو ستت یموکراستتێد ک؛ەو یرنێدۆمتت یو موفهتتووم هتتاەب کەڵێتتمۆک یگتترەڵه
 یینیهتانبیو ج بتاتەخ و انیتژ رەستەل انیترچاوەو ب ڵقتوو یوارەنێشو ەک یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یوتڕە کەڵێمۆک ەب رەرانبەب
 یمتتوکراتێد یزبتتیح یبتتوونەن  ۆلۆدئیتتئ. ەوەانییتترەگیکار رێتتژ ەتۆوتتتەک کتتووەڵب ،ەبتتووەن مەرخەمتتتەک ،ەدانتتاو کانەنستتانیئ

 ەب ەزبیتح مەئ ەیوەئ ۆیهت ەتۆبت ،یتیەو ن ەبتووەن یفکتر یو داخراو ختەس یکەیەوێچوارچ ینەخاو ەک یەمانا وەکوردستان ب
 ەوتڕە مەجتا ئ. ەوییەفکتر یکتێوتڕە ییرەگیکتار رێتژ ەتێتوەبک داۆیتخ یبتاتەو خ شانۆکێت ەیگڕب کێندێه ەل ێبتوان یئاسان

گوتتتار و  یئاستتت ەل ییەرەکێکتتارت مەئ. یهتتانیو ج ەیینتتاوچ ێیجتتار کێنتتدەو ه ەبتتوو یرانتتێو ئ یجتتار کوردستتتان کێنتتدەه
 ینتانێکهێپ ەب یتیەویتتوان داەگڕبت کێنتدەه ەل رەگەئ. ەبتووەه یتینێرەو ن ینتێرەئ ینتیەال متوکراتێد یزبتیح ۆبت ندایرکرێت
 کێوتەستکەو د ەوەبتوون ێگوتتاردا نتو یئاستت ەل یاستیو س یفکر یتەباب کەڵێمۆک ۆب داەیوەندنێو خو نیرکرێت ەل کێرمۆرڕێ
 داییتتاۆک ەو ل ۆییوختێن ییکۆنتاک داییالتیشکەت یئاست ەل ەانییرەکێکارت مەئ شداەگڕب کێندەه ەبکات، ل رەبەستەد ۆیخۆب
 .ەوەتۆوتەک ێل انیترازان کێل
 
 یدەب مەوەئ کتداێزبیح چیه ەل مۆخ کەمن و مەک یالن ەک ەیەه موکراتداێد یزبیح ەل کییەندەتمەبیتا داییەندەوێپ مەل رەه
 ،ەداو یووڕ انڕداب کێتو ل نشتتابیئ دایتایت ەزبیتح مەجتار ئ وتەح ستتاێتتا ئ ەیوەئ یاەڕرەست ؛ەک ەیەوەئ ێیوەئ ،ەکردوەن
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 ەک ەبتووەستاز ن ەکیتد یکێانیترەج انیت وتڕە دا،ەانتانڕداب کێو ل نشتتابیئ مەکتام ل چیهت ەل ،ێبت ەڵگەل یستاشتێتتا ئ مەاڵب
و  بتاتەخ ەب ەژێتدر ،ییەژووێتم ەنیرکترێگوتتار و ت وەل اوازیتج ییاستیس ینتیرکرێگوتار و ت ەل ەوەدوورخستن ۆخ ەب ،ێبتوان

 ەب زبتدایح یاتیبەدەئ ەل ەم کەچوار ەینگرۆک یوانەیڕەپ کەو ەنموون ەب) ێبووبەوا ه یشت ێیرەگەئ. بدات ۆیخ یشانۆکێت
گوتتتار و  ەل ییەنتتدەتمەبیتا مەئ رەه. ەوەننێشتتەو ەڵه ۆختت کەیەمتتاو ی، ناچتتار بتتوون دوا(ەهتتاتوو ینتتاو یستتەک ٥ یتتتاقم

 ەدواتتتتر، بتتتاس ل ڵستتتا نتتتدەچ انیتتت ێجەستتتبەد زبتتتدایح وێتتتن یکانییەالتیشتتتکەت ەترازان کێتتتل ەڵگەهاوکتتتات ل ەک یەبتتتازداڕێ
 .رچاونەب ستاداێئ ەو   ل ابردووڕ ە  ل یکانەنموون ەک ێکرەد ەوەکگرتنیە
 
 ەیوزەح ەل رەزەن نەختاو یستانەک ەک کیەتایدیتئ  ەیوانەچێپت ەکوردستتان ب یمتوکراتێد یزبیح یگوتار ی”بوون ەییوەتەن“

 ستتتەداڵبا ەیوەتەن یزمینۆڤێشتت یگوتتتار ەب رەرانتتبەب ووتڕ یکتتێکردارەرچەپ ایتتنەت ەب ن،ەکەد یکتتورددا باستت یزمینالیۆناستت
 ەک یکتانەییەوەتەو ن ینستانیئ ییەمتا  و ئتازاد ەل کتراو شەب ێب یکەیەوەتەن ەیوەبزووتن یت”تییەقانەح“و  ”ییواڕە“. ییەن
 نیرکترێت ەوێشت ەب یرنێدۆو م ینسانیئ یکیەو مانا ەناسێپ ،ەوەتەداو ینگڕە موکراتداێد یزبیح یکانەنیرکرێو ت ەرنامەب ەل
 ەب کیتتموکراتێد یفهتتوومەم کەیەوەتەن یبتتاتەخ یتیەمانتتا و متتاه کەو ەگوتتتار مەئ ۆیەبتت. ەویخشتتەب ەزبیتتح مەئ ەیوانتتگڕو 
 ەستتەچاوب ێنتاتوان ،ێزانتەد یرەبڕێت ەب ۆیخت ەک کەیەوەبتزووتن ۆبت زبیتح ی”کیتموکراتێد -یللیم“ یریعرەت. ێگرەد ەوۆخ
و  یتیواڕە ەل ریتب ەیوەئ ێو بت ەوەتێستتەبب یرانتێئ ەیوەتەن یزمینۆڤێشت ی”ەوەرچتدانەرپەب“ ۆب اینەت ۆیخ ییوجوود یکارۆه
 یکتارەب یبردنت وێتن ەل ۆب ڵەسا دانەس ەک ەوێکانەرەربەب یدانەیم ەتێبچ کێکەچ ەب ،ەوەبکات ەوەوتنبزو مەئ یبوون  ەرحەب
 ییختتتواز یزنتتتەم یزمینۆڤێشتتت ،ەورەگ ییترستتتەم ستتتتاداێئ یرجەلتتتومەه ەل“ یەوا ێتتتیپ ەک داەکتتتات وەل استتتتڕ ۆیەبتتت. ننێتتتهەد
 ایتج کێتل رانێتئ یکتەڵو خ یزەرکەم ییرۆکتتاتید“ ەک” کتورد ینگەرچاوتەب یزمینالیۆناس“ ەڵگەل ۆیخ ییتیەدژا ،”ییەرانێئ

 .ێنەیەگەادڕ ،”ەوەناکات
 
 یکتانەزڕی وێتن یرانەشتۆکێکوردستتان و ت یکتەڵخ ینەاڵمۆکت یفتتارڕە رەستەل متوکراتێد یزبتیح ییاسیس یگوتار ەیوەدان نگڕە
 ینستانیئ یخالقتەئ“و  ”لەگ ەیرادیتئ“ یفهوومەدوو م ەل ەکەڵێکێت ەک -ەوەرگەشمێپ یزێو ه یاسیس یکادر ەب - ەزبیح مەئ

 یینسانیئ یفتارڕە. ەدروست کردو ەیباتکارانەخ یرزشەو ئ هاەب ەل ڕپ یکێکولتوور ردا،ۆراوجۆج یناغۆق ەل ”ەانێڕشگۆڕو ش
 یزبتیح ییوانیکوردستتان، پشتت یکتەڵخ ەیوەبتزووتن یتیەمتاه یبتوونەخوازان یئاشتت ،ەڕشت یکتانەلید ەڵگەل ەرگەشمێپ یزێه
کتورد،  ڵیمتا وێتن ەیوەخستتن کیە ۆبت یوامەردەب یدانڵوەکوردستان و ه ەیکید یکانەپارچ ەکورد ل ەیوەبزووتن ەل موکراتێد
و  ەیتتتیوەتەن ەگوتتتتار مەئ یمتتتەرهەب ،یتتتیدوا تتتتاەکوردستتتتان و ه یتتتتەاڵژهڕۆ یکتتتانەزبیح وانێتتتن ییکگرتتتتوویە تەبیتتتتا ەب
 رەستتەب یرەبێستت ،ەوەو بتتزووتن کەڵتتخ یینتتدەوەرژەب یساستتەئ رەستتەل کانتتداەناغۆق متتووەه ەل ەک ییەیەژووێتتم ەکیمتتوکراتێد
 .ەبوو ڵزا داەزبیح مەئ ییتیەراەبڕێ ینیرکرێو ت ستێوەڵه
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 یپاراستتتن یاێتتڕگوتتتاردا و ەل زبیتتح ت،ەاڵستتەد ەب رەرانتتبەب کەڵتتخ ییاستتیس یفتتتارڕە یکردنتت یاریتتد یرۆجتت یئاستتت رەستت ەل
 یکردنتت یرەمتتاوەج ەب یستتتەبەم ەو ب کتتانەتەرفەد یئاستتت رەستتەل ەداو ڵتتیوەه ،ەوەبتتزووتن ییهتتاەن یو ئامتتانج تیەمتتاه

  بتتوون یڤستتەو پ شتتدامانۆد ەل ەگەڵمۆبختتات و کتت ڵەجتتووەو رداۆراوجتتۆج ینێستتتەب ەل کەڵتتخ ییو توانتتا زێتته ،ەوەبتتزووتن
 یکێو داختتواز نەیتتکەد یکوردستتاندا داوا ەل ەیتەحکتتووم وەئ ینتتانێکهێپ ۆبت بتتاتەخ“ ەوا بتتوو ێتیپ ەشتتیمەه ۆیەبتت. ێزێبپتار
 یتیەن ییبتاەنات چیه داەتەاڵسەد وەئ ەیوێچوارچ ەل ەکید ییداخواز کێندەه یکردن ێجەب ێج ۆب باتەخ ەڵگەد ،ەنیەژخاێدر
 .”نیبگر کەڵخ ەیو چووک ەورەگ یکڵێوەه رەه ەل زڕێ ەستیوێو پ
 
 ەڵیمۆکت وێتن ەل متوکراتێد یزبتیح ییاستیس یگوتتار ،ێبت داەڵتگەل یستاشتێتا ئ شانۆکێو ت باتەخ ڵسا ٥٧ یدوا ەک ەیوەئ

 یاتیتواقت ەل ەیشتڕی ەک ەزبیح مەئ یگوتار ،ەک ییەیەاستڕ وەئ یرەرخەد ،ەیەه یوانیو پشت نگریەال نیرترۆز داییوارەکورد
 .ەکوردستان یکەڵخ یرزەب یشتوورو  ستەه یرەد ماڵو ،ەیەکوردستاندا ه ەیگەڵمۆک
 

*** 
 

 بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم وەک ماهییەتی وجوودیی حیزبی دێموکرات

 
. کتاەد یکانەڵەه تەبیتاەو ب ۆیخ یابردووڕ یرەیس نۆچ ەک ێوەکەردەد اەڕوەل یاسیس یکێزبیح رەه یبوونێڕشگۆڕش ەیادڕ“
 ەکەزبیتح یتتبتارێئ ەل انیت ،ێبتەدوژمتن شتاد د ،یابتردووڕ ەڵەیه یباست ەب ایگوا ەک ێبترس ەوەل ەل ێناب ێڕشگۆڕش یزبیح
 ینەاڵمۆکت وێتنەل زبیتح یناوبتانگ ابتردوو،ڕ یکتانییەوتەو چ ەڵەه ەیوەاستتکردنڕو  نتانێل ێپت ،ەوانەچێپت ەب. ەوەتێبەد مەک
 .”داەد شانین ەکەزبیح یرپرسبوونەو ب بوونیددیو ج ێرەس ەباتەد کداەڵخ
 

 
 شەهید دوکتور قاسملوو

 
. ەبتوو وامەردەو ب ەبتوو دایتزرانەدام ەڵگەل موکراتتداێد یزبتیح ەل ەوەبتوونێو نو رمۆرڕێ ۆب دانڵوەو ه ەوەداچوونۆخەب یریب
 کێنتتدێه ەو ل ێبتتووبەن کیە کەو ەیەوانەل زبتتدایح یشتتانۆکێو ت بتتاتەخ یاکتتانیاجیج ەنتتاغۆق ەل ەوەداچتتوونۆخەب یوتتتڕە
 یتتتەروورەز ەب ستتەه یتتتەواوەت ەب ەک ەانتدویخاەن یرۆز مەاڵب ،ێبتتووب ڵو کتا نتتگڕەمەک زبتدایح ینتتەمەت یتینەمەز ەیگڕبت

 ،ەزبیتح مەئ ییوجتوود یتییەمتاه ەل ەکێشتەب ەکوردستتاندا ک یموکراتێد یزبیح ەل ەوەبوونێو نو مۆڕرڕێ ەباسکردن ل. ەکراو
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 ەیوەبتتتزووتن یئاستتتت ەل شتتتانۆکێو ت تەاستتتیس یرۆجتتت ەیوەکردنێو نتتتو نیۆزاستتتیرنێمود یوتتتتڕە ەب ۆیوخەاستتتتڕ یینتتتدەوێپ
 .ەیەکوردستاندا ه ییتیەواەتەن
 
 رەست ەل ەکتورد ک ییاستیس یکخراوڕێ مەکیە کەکوردستان و یموکراتێد یزبیدا، ح کورد ییستیونالیناس ەیوەبزووتن یوتڕە ەل
 ەل رنێمتود یکەیەاردیتد کەو زرا،ەدام ،ەوییەژێستتراتیو ئ کیتو تاکت ینیهانبیو ج ەرنامەب ەب یدروست و ئوسوول یکیەماەبن
 مەئ یتییەمتتاه ەل ەکێشتتەب ەوەبتتوونێنو ۆبتت دانڵتتوەو ه ەوەداچتتوونۆخەب ۆیەبتت. ێکتترەد رەیستت وداەبتتزووتن مەئ یکردنتتیرەبڕێ
 .ەزبیح
 
و  ووختانڕ یمانتا ەب ایتنەتەن ابتردو،ڕ یکتانڕییەو کوو مەو ک ەڵەه ەل گترتنەخنڕەو  ەوەداچتوونۆخەب موکراتداێد یزبیح ەل
 کتووەڵب ،یتیەن ەمانەردەست وەئ یکانڵەستەن یشتانۆکێو ت ڵوەه ەیوەنڕیو ست مگترتنەک ەو ب ابتردووڕ یکردنێو حاشال النانەو
 ابتتردووڕ یرەیستت ەوییەرزشتتەئ ەیوانتتگڕ ەل ەیوەئ ێبتت ەک ییەتیەەاڵمۆو کتت یاستتیس ،ەیتتیکخراوڕێ یکتتێتەروورەز ەب ستتتکردنەه

 یباست ەل کێشتت متووەه ێێپت ۆیەبت. ێزانتەد اریرپرستەو ب رەمتداڵو ەب کێتتەللیم یداهتاتوو ەب رەرانتبەب ۆیخت زبیح ،ێبکر
 ،یگشتتەو ب کتانەنیرکرێتو  کتانەووداوڕ یابتردووڕ ەل ەوەو مان نیقەچ موکراتدا،ێد یزبیح ەل ەوەبوونێو نو ەوەداچوونۆخەب
 ەبتتتوون ب نتتتدەو پاب ەوەرکردنیئتتتازادب ەب دانەگڕێتتتو  ەستتتتەربەب مەئ یبتتتوونەن یختتتود رەه. ەدراوەنێتتتپەگڕێ ییستتتتووەقبەچ
 مەرهەب نتدوویز یکێزمیرگتانۆئ ،ەنتراو اتیتبن رەستەل یمتوکراتێد یزبتیح ییوجوود یتییەماه ەل ەکید یکێشەب ەک یموکراسێد
 ەل نەبتد ڵوەو ه نڕرببتەد انۆیتخ یچتوونۆروبیب ەئتازادان تتواننەو د نەدیتئ نەو ختاو ەچتاوکراو دایایت کانەتاک ەک ێنێهەد
 .بن واداریچاالک و ه  انیکانەچوونۆب یخستن رەس
 
و  ەزینگەئ موکراتدا،ێد یزبیح ەل ەییکخراوڕێو  یاسیس ەیتاز ەیرنامەو ب چوونۆروبیب یخستنێو ج ەوەبوونێنو ۆب دانڵوەه

 یگتانۆڕئ نیرزتترەب ەیوێتچوارچ ەل ۆڕگتەن یکەڕێو بتاو تڵەستەخ کەو دا ەزبیتح مەل ەک ەپشتت ەل ییگانۆڕئ یرزەب یکێهاندان
 ێتیپ ەب ەک داەنگرۆکت ەل. کتاەد زێتهەب ندا کاەنێستتەئاستت و ب متووەه ەل ۆڕوگڵائت ەب وایو ه لەیم ،یە”ەنگرۆک“ ەک دایزبیح
 ،ەکتتراو یاریتتد یکتتانەکار یبردنەوەڕێتتو ب ستتتنەب ییتیەنۆچتت ۆبتت زبتتدایح ۆیوختتێن یوێتتڕەپ ەل ەیکتتانیموکراتێد ەنێوشتتوڕێ وەئ
 ەو ب بژاردنتتداەڵه یکێمتتوکراتێد یکەیەستتۆپر ەل ەک - داتەد ۆیختت ینتتدامانەئ ی”ەنیتترۆز“ ەب ەوەئ یتەاڵستتەو د تییەحەاڵستت
 ەوەداچوونێتبتزانن، پ یروورەو ز ستیوێپ ەب ەک دا کێبوار رەه ەل - شدارنەب دایایت زبیح یندامانەئ یواوەت ییتیەراەنێنو

 .نەبک ییراەگێو نو یانکارۆڕو دواتر گ
 
  ؛ەکراو یارید زبیح یگانۆڕئ نیرزترەب کەو ەنگرۆک ۆب زبدایح ۆیوخێن یوێڕەپ ەل ەیتانەاڵسەو د رکەئ وەئ ێیپ ەب
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و  ەرنتامەو ب زبیتح یکیو تاکت یژێسترات ،یگشت یبازڕێ“و  زبیح ییرەبڕێ یکانەنیرکرێو ت نیوانڕ ەب ەوەداچوونێپ ێکرەد
. ەیەه داەوانەئ متووەه ەل ییانکتارۆڕگ یتەاڵستەد ینتدامانەئ ەینیترۆز ینگتەد ەب ەنگرۆو، ک ێبکر دا زبیح ییرەبڕێو  وێڕەپ
 ەیوێشت ەب کتووەڵب ،یتیەن ەوەبتوونێو نو یانکتارۆڕو گ ەوەداچوونێتپ ۆبت کێستەربەب چیه اینەتەن موکراتداێد یزبیح ەل ۆیەب
 .ەکراو ەپرس مەئ ۆب کییەئاسانکار مووەه ێیگانۆڕئ
 
 یزبتتیح یال ەل یاستتیو س ەیتتیکخراوڕێ یکۆڕێوگڵئتتا ەرۆجتت رەه یرەگەو ئ ەوەداچوونێتتپ ەب دانێتتپ ینگتتیگر ەباستتکردن ل ۆبتت
 ابتردووداڕ ڵیچل سا ەیماو ەل تەبیتاەب ەزبیح مەئ یکانەنگرۆک یو ئاکام ەژمار ەل کێچاو ەک ەسەب ەوەئ اینەت موکرات،ێد
 ن؛ەیبک
 
تتا  ١١٧٨ ینتدانەبڕێ ١١ ەچتوار، ل ەنگرۆکت) ەستتووەب ەینگرۆکت ١١ متوکراتێد یزبتیح ابتردووداڕ ڵیچل سا ەیماو ەل اینەت -
 یمتارۆک یمتیژڕێو  ستتراونەب دایتیەمنەئ یخۆد نیدژوارتر ەل ەنگرانۆک مەل کێشەب(. ١١٧٨ یرەوەڵزەخ ی١٧ ەل ١٥ ەینگرۆک
 .داون یکبارانکردنەو موش پبارانۆت ڵیوەه ەوەقورس و گران ەینیزەو ه نیەژخاێدر یالنیپ ەب رانێئ یسالمیئ
 
( کتتانەامەیو پ ەارنتتامڕیو ب وێتتڕەو پ ەرنتتامەو ب رتۆاپتتڕ) داەنگرانۆکتت مەئ یکانەندکراوەستتەپ رەستتەب کێچاوخشتتاندن ەب -
 ییتیەەاڵمۆو کت یاستیس یتیەراەش ەیوەندنێو خو رکەد یساسەئ رەسەل تەروورەز ێیپەب وامەردەب ەزبیح مەئ ەک ێوەکەردەد
 مەئ. ەهتتاتو کێتتپ دایتتنیرکرێو ت ەوانتتگڕ ەل انۆڕو کوردستتتاندا گتت رانیتتو ئ ەییو نتتاوچ یهتتانیج یچتتوار ئاستتت رەه رەستتەل
 هتان،یج یکتانییەو ئابوور یاستیس ییەندەربەمستەج ەب رەرانتبەب ەوەزبیتح مەئ ینتیوانڕ یرۆج ەب ئاشکراەب رۆز ەانیانکارۆڕگ

 یزمیالیسوستت ەب رەرانتتبەب کیتتموکراتێد یزمیالیستتۆس رەستتەل کێباستتەکورت یئتتارا ەنتتانێه ەب ەک زبیتتح یژڕۆدوا یئامتتانج
 ۆبت یموکراستێد“ ەل زبیتح ییژێستترات یدروشتم ینۆڕیگت ت،ێتد کێپ زبدایح ەل یالتیشکەو ت یفکر یکەیەرزەلەبووم وجوودەم
 ەیوێتتچوارچ ەکوردستتتان ل یمتتارۆک یزرانتتەدام“و  رانێتتئ ی”کردنەزیدرالیتتف“  ۆبتت ەوە”کوردستتتان ۆبتت یو خودموختتتار رانێتتئ
 یئامتتانج کەکوردستتتان و یتتتەاڵژهڕۆ ەکتتورد ل ەیوەتەن ینووستتەچار یکردنیاریتتد یمتتاف ینتتانێهیدەو و دا“ ڵدرایتتف یکتتێرانێئ
 .ارنید زب،یح
 
 ەل ەکێشتەب گومتان ێبت ەک موکراتتداێد یزبتیح ەل یرەبڕێت یئاستت ەل( یرەبەوەڕێتب) تەاڵستەد ۆڕیوگڵو ئتا ستکردنەستاودەد -
 یستتتیل ەب کێتتچاو رەگەئ. ەیەنێتتو ێو بتت ەنتتاواز یکەیەاردیتتد ێبتت ەڵگەل یشتتیستاێتتتا ئ داەزبیتتح مەل ییراەگێنتتو یتڵەستتەخ
 یزبتیح مەک ەک ەندراوێلمەست یواوەتەب یەتایدیئ مەئ ن،ینێبخش ردراونێبژەڵه کانداەنگرۆک ەل ەک  زبیح ییرەبڕێ یندامانەئ

 مەئ ەیمتاو ەل رەه. ێهتاتب کێپ داەیکییەرەبڕێ ەل انۆڕگ موکرات،ێد یزبیح ەیادڕ ەب ەک ەیەه ەییناوچ تەنانەو ت یکورد
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 کانتداەنگرۆک یبژاردنتەڵه یامئاکت ەل ەزبیتح مەئ یتیرەبڕێ یندامانەئ ەل سەک انەید ەب ەکەیوەل ایج ابردووداڕ ەیەیچوار د
 یئاستت ەل یندەفکەرەدوکتور قاسملوو و دوکتور ش دان؛یهەش ەزبیح مەئ یرێدوو سکرت یدبوونیهەش یدوا ،ەدراوۆڕگ انیگاێج
کتترا،  ێپتت ەیئامتاژ کەو رەه ەک ەداو یووڕ زبتتدایح ییرەبەوەڕێتتب ەل ۆڕەوگڵئتا مەئ کێتتجار نتتدەچ شتدایزبیح یمتتەکیە یستەک
 ەک زبیتتح یمتتەکیە یستتەک یئاستتت رەستت ەل تەنتتانەت. ەوەتەڕێتتگەکوردستتتان د یمتتوکراتێد یزبتتیح ۆبتت رەه ەیکییەشتتاناز ەوەئ

 ەل یشتتووێپ یکانەرێستتکرت ەل سەک نتتدەچ ستتتاێئ رەه ەک ەکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح ایتتنەت ەوەئ ،ەزبیتتح یرێستتکرت
و  یاستیس یرەفتتەد ینتدامانەئ ەل سەک انەید ەب. ەیەه انیشانۆکێت داەزبیح مەئ یکانەزڕی ەل دایالتیشکەت ەیکید یکانەپل
 انیتحزوور دا زبیح یکانەزڕی ەل یاسیس یرزەب ییتیەساەک کەو انیمووەه رەه ەک نەه شووێپ ییندەناو ەیتیمۆک یندامانەئ
 .ەزبیح مەئ یەیرماەس ەل کنێشەو ب ەیەه
 

*** 
 

 ەب ەوەتێستترەبب ایتنەت ێنتاتوان ەوەبتوونێو نو ەوەداچتوونۆخەب موکراتتدا،ێد یزبتیح کەو یکێزبیح ەل ەک ییەن داێت یگومان
و  ژنەڕێتداد کتانەوارەق ەک کاننەنستانیئ ەوەئ داییتاۆک ەل یچونک ،ەزبیح مەئ ەییکخراوڕێ یزامیو ن یکیگانۆڕئ یکەیەوارەق
 ەبتتازڕێ مەئ یاتیتتبن ەک کێتتتڵییەقەو ئ ەیەه ەوەپرستت مەپشتتت ئ ەل ەک کێتتتییەو ماه رۆجتت وابتتووەک. خشتتنەبەد ێپتت یچمتتیب

و  یاستتیس یرەبڕێتت ڕۆڵتتی ەک یەداەرێتتل. ەیەباستت مەئ ییساستتەئ ەرەه یکێشتتەب ،ێنتتەداد دا یاستتیس یکتتێکخراوڕێ ەل ەدرووستتت
 یکیەیەرماەو ست اشتخانپ ینەختاو ەوەووڕ مەکوردستتان ل یمتوکراتێد یزبیح ەوییەشۆخەب. ێوەکەردەد واەشێو پ رەشاندێپ ڕێ
 دەمتمەمح یقتاز واەشتێکورد؛ پ یناودار یرەبڕێدوو  گومانێب ەک ەوەتەماو ۆب ەوییەرانەبڕێ ەل ەک ییەریعرەو م یفکر ەیورەگ

بتاس  ێنتاکر وان،ەل ایتج مەاڵب. ەاوێتڕگ انییکەرەو ست یتتەڕەبن ڕۆڵتی شتداییەندەوێپ مەقاستملوو ل حمانڕەبدولەو دوکتور ع
 ەب رکتامەه - دا یندەفکەرەدوکتتور قاستملوو و دوکتتور شت یبوونەن ەل تەبیتاەب - ێیو دواتر وانەئ یواد ەک نەیکەن ەوانەل
 ێتیپەب ەک ەزبیتح مەئ یرانەشتۆکێت یاڕکتێت ،ەوەکیتد یکتیەال ەل. ەاوێڕگ انڕۆڵی داەتڵەسەخ مەئ یپاراستن ەل انۆیخ ەیادڕ
 - ”چتتوونۆروبیب ینتتڕیربەد ییئتتازاد“و  ”کیتتموکراتێد یپینستتڕەپ“ ەل ەکێوەاڵکێتتت ەک - ەیتتیکخراوڕێ یتەبیتتتا یکتتێنگەرهەف
 ەنیهتادەن دا انیتوجوود ەل ،ەوەبتوونێو نو ۆڕگڵۆئا ەب واداربوونیو ه ەوەداچوونۆخەو ب گرتنەخنڕە ەب لەیکراون، م ەردەروەپ

 یتڵەستتەخ ەل کێشتتەب ەتۆو بت ەستتپاوەچ یکەڕێکوردستتاندا بتتاو یمتتوکراتێد یزبتتیح ەل رمۆرتڕێو  ەوەداچتتوونۆخەب ۆیەبتت. ەبتوو
 .یتیەوانیپشتزامن و ( ەنگرۆک) زبیح یرگانۆئ نیرزترەباس کرا ب کەو رەه ەک ەزبیح مەئ ەییکخراوڕێ
 

*** 
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 دا حیزبی دێموکرات لە محەکی دواڕۆژی ئەرک و ڕەساڵەتی مێژوویی

 
 اڕ ەیکەنتتاو ەل کەو ەک - شتتانۆکێت ڵستتا ٥١ ەینگرۆکتت زب،یتتح یمەهەشتتازد ەینگرۆکتت یکانەشتتێاکڕرنجەس ەدروشتتم ەل کێتتکیە
 یزبتیح. بتوو ”ەیستب یزبتیو ح ڕۆمتەئ یزبتیح ،ێنتێدو یزبتیح“ - چووەوەڕیب دایزرانەدام ەڕیگەوڵسا نیمەفتاهەح ەل ،ەارید
و  یستیەماەک رۆز یاەڕرەست ەک ەعلتوومەم یستاشتێو ئ ەاریتد ەیکەابتردووڕ ،یکوردستتان یزبیح نیابردووترەڕب کەو موکراتێد
کوردستتاندا  یتیتیەواەتەن ەیوەبتزووتن وێتنەل یاڵبا ەرزەب یردنەروگەس سانید ،یتەیەه رداۆراوجۆج یبوار ەل ەک روگرفتیگ
 ەل باستتتکردن ەو ن ”ێنتتتێدو ەیکەزبیتتتح“ ەل کردنەقستتت ۆبتتت ەیەوەانەڕگ ەن ،ەستتتتمانەبەم داەرێتتتل ەیوەئ وابتتتووەک. ەاریتتتد
 .”ەیسب ەیکەزبیح“ موکرات،ێد یزبیح یژڕۆدوا ۆب ەکێنیوانێڕت کووەڵب ،یە”ڕۆمەئ ەیکەزبیح“
 
 :نەیبک ێپ ستەد ەوییەرەوهەج مەاڵب یگشت یکێاریپرس ەل با
 
 ۆیختت یتتیژووێم یتڵەستتاڕەو  رکەئ ێکوردستتتاندا بتتتوان ەیمتتافخوازان ەیوەبتتزووتن یژڕۆدوا ەل متتوکراتێد یزبتتیح ەیوەئ ۆبتت
 نۆبکتا و چت یچت ەستتیوێبکا، پ ێجەبێج یکانەرنامەب ،ێبەه ەیوەئ یتەاڵسەو د زێه ەک ەیزبیح وەئ ەتێو بب ێرەب ەوەڕێب
 !ت؟ێب کێزبیح
 
 یزێتو ه یالتیشتکەت روونەد یخۆد ،یاسیس یرجەلومەه ەدروست ل یکێشتنەیگێت ۆب ەوەانەڕگ ێبەب ەاریپرس مەب ەوەمدانەاڵو
 یرەمتتتاوەج ەیگێ، پتتت(ستتتتێوەڵو ه بتتتاتەخ یکانەوازێو شتتت نیرکتتترێت) یاستتتیس یگوتتتتار ؛یکتتتانەووڕ متتتووەه ەل ەزبیتتتح مەئ
 ەب ستتتاداێئ یختتۆد ەل. ەو دژوار ختە، ستت(گوشتتار یکردنتتڵاز ۆبتت ینستتانیئ یزێتته) ەرگەشتتمێپ یزێتتو ه( کەڵتتخ ییوانیپشتتت)
 ەل ەشتەڕەه یددیتج یکییەترستەم ەوەداخەب ەک ەڵتێد متانێپ یدروست و واقتت یکێرکەد ،ەترانێپارام مەئ مووەه ۆب ەوەانەڕگ

 ەن ،یستتاێئ یشتبوونەو دوو ب کتترازانێل ۆیهت ەب متوکراتێد یزبتیح ؛ەو ستاد وونڕ یکیەمانا ەب. کاەد ەزبیح مەئ یداهاتوو
و  ستتەکدیە ەگێپت ەن ،ەیەه ییکگرتوویەو  ییتیەکیە ەوییەالتیشکەت یووڕ ەل ەن ،ەخوازڵد ۆب رۆز ەیکییەاسیس ەرجەلومەه
گوشتتار  ۆبتت ختداەستت یوازێشتت ەل ۆیختت ییەینستتانیئ ەزێتته وەئ ێتتتوانەد ەو ن ێکتترەد نتتاێو ێلتت یجتتاران ییەیرەمتتاوەج ەکمۆتتت

 یتیتەڕەبن یکییەستیەماەو ک ییشاۆب ەیوەکردنڕپ ەل ەاریپرس مەئ یدرووست یماڵو وابووەک. تێنێب کارەب تەاڵسەد رەسەخستن
 ستتاێئ ەک ەیە”زبیتح مەئ یکتانەزڕی ەیوەکگترتنیە انیت ەوەکخستتنیەرەسەو“ ێ؛یوەئ ەک کاەد ێپ ستەد ەوەموکراتێد یزبیح
 .ەبوو شەدا داب ”حدکا“و ” حدک“ یناو ەب اوازیج ی”التیشکەت“دوو  رەس ەب
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  یاسیس یکێپرس کەو ەستیوێپ ،ێدابندر یالتیشکەت یکەیەسڕۆپ ەب ەیوەئ ێێدا پ [موکراتێد یزبیح] ەل ەوەکگرتنیە یپرس
توانتتتا و  ینتتتانێکارهەو ب کتتتانەاوازیج ەنیرکتتترێت ینیناستتت تییەستتتمڕە ەب ەیختتتان ەو ل یالتیشتتتکەت روونەد ییتیەەاڵمۆکتتت -

 یداریەپتتا یکییەکگرتتتوویەو  یتتیتیەکیە ەیوەئ ۆبتت. ێبکتتر یرەیستت ادایتتاجیج یو بتتوار نێستتتەب ەل کتتانەرۆراوجۆج ەلێپتانستت
 ینتتیرەربەب یکتتێغزەج ەل کتتانییەاوازیج داەزبیتتح مەل ەستتتیوێپ ،ێبنتتر اتیتتبن موکراتتتداێد یزبتتیح ەل یالتیشتتکەت روونەد
و  ییراەگەنتتتتاوچ کەو یتتتتتیەێاڵخ یمەردەستتتت یکتتتتانەمکەچ ەورد ەکیدیتتتتو چ نێبکتتتتر تییەریمتتتتود دایشتتتتتمانیو ن ەیتتتتیوەتەن
 یایتتدن یتڵەستتەخ ەک - زبیتتح یرانەشتتۆکێت یتتیتیەراەبەکڕو  تەقتتابڕ یایتتو خول ەدیتتئ ،ییراەو بانتتدگ یبازەستتتەودەستەد
 ەستتیوێپ زبیتح داییەنتدەوێپ مەل. ژوویتم ەیکەستارەخ ەل ڕو پ سکەرتەب ”ەبازن وێن ەیوەخوالن“ وێن ەوەنەبەن - ەتەاسیس
 ەردەروەپ ”یگشتت یینتدەوەرژەب“ ەل شتتنەیگێت یساستەئ رەستەل یرانەشتۆکێت ، ۆیخت ینتانێباره یستتمیس ەب ەوەداچوونێپ ەب

 زبتدایح ەل ەییبتووردێو ل کردنڵقبتوو کتتریە یحتڕۆ ێتتوانەد ەک ەییەکختراوڕێ ییگشتت ییندەوەرژەب ەل شتنەیگێت اینەت. بکا
 ،یالتیشتکەت روونەد یتیتیەراەبەکڕو  چتوونۆروبیب ییاوازیتج شتان،ۆکێت ەل ەنیرەربەب ەغزەج مەئ یناکردنێو. بدا ێپ ەرەپ

 ییەنتتدەوەرژەب ەکەیتتوەئ مەکیەبتتوون؛  زبیتتح یکتتانەکترازانێل ەل کێتترۆز یانیتتئام ستتتاێتتتا ئ ەدوو شتتت ک ەتێتتبەد ەیکەئاکتتام
 ەوۆختتەب یاستتیس – یفکتتر یکێکۆرەوێتتن کتتانییەتیەراەبەکڕ ەکەیتتوەئ مەو دووه ونەکەد وەبتتر ەل کتتانییەو گرووپ یستتەکەتاک
 ،ێنتتاکر ێلتت انیستتارەو خ کتتترازانێل ییترستتەم ایتتنەتەن دایگشتتت ینتتدەوەرژەب یپاراستتتن ەیوێتتچوارچ ەل گومتتانێب ەک گتترنەد
 .ێنیبەد ێل یقازانج زبیح داییتاۆک ەو ل التیشکەت ەیوەندوومانێز ۆیه ەتێبەد کووەڵب
 

 گۆڕانکاری لە تێڕوانین و گوتار و هەڵوێست

 
 ەکیترەخ ستاێئ رەه ەک یژۆلۆکنێت یوتنەشکێپ. گرنەد ەوۆخ ەب راترێخ یکێوتڕەداهاتوودا  ەل کانییەتیەەاڵمۆک ییەانکارۆڕگ
 یتیەەاڵمۆو کت یتتیەمنەو ئ یو ئتابوور یاستیس ەنێستتەب متووەه ەل ،ێخشتەبەد ایتدن ەجتاران ب ەل اوازتریج رۆز یکێوخسارڕ
 ەل کێترۆز ێشتەد ۆیەبت. نابن ەانیانکارۆڕگ مەل یرەبێب شەمێئ ەیوەتەو ن شتمانین. ێنێد کێپ ڵقو ییانکاردا گۆڕ هتد …و
 رداەستەب انیتانۆڕگ ێیکتانییەو داخواز ستیو یریسەو م کەڕۆوێو ن ێب رداەسەب انیانۆڕگ ێیکانەخیەو با هاەو ب تیەوەولەئ
 ەو ل ەزراوەدام کەڵتتخ یستتتیو ەیو بنتتاغ یەپتتا رەستتەل ەکوردستتتان ک یمتتوکراتێد یزبتتیح کەو ییاستتیس یکتتێزبیح ۆیەبتت. ێبتت
تتا  کەو - ەیوەئ ێبتەو ب ێبتەه ەانیتانکارۆڕگ مەل یدرووستت یکتێرکەد ەستتیوێپ کتا،ەد باتەخ ڵەسا ٥٧ دا ەستیو مەئ ناوێپ
 .ێوانڕداهاتوو ب ەل ەوەکراو یکێنیوانڕ ەب ،ێستەبب  ەچ داۆیخ یابردووڕ ەل - ەداو یشانین ستاێئ
 
 ەل ەیتیوەتەن یو شتتوور یستتەه ەیوەئ یاێتڕو کتا،ەد ۆبت یباتەخ موکراتێد یزبیح ەک ەیتەللیو م شتمانین وەئ یژڕۆدوا ەل
کتورد . تێتد رداەستەب انیتانۆڕگ کتانییەتیەەاڵمۆک ەرزشەو ئ هاەو ب ەڕباو ەل کێرۆز ،ێبەد دا اتریز یستاندنەئ ەرەو پ ەشەگ
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 ەیتتیوەتەو ن ینستتانیئ یتتیەوقتەم یدواەب ەشتتیمەه ەل اتریتز یتتیەوەز ۆیگت مەئ رەستت یتتڵەوەد ێبتت ەیوەتەن نیتترەورەگ کەو
. تێتب یکتانەزووەو ئار ستتیو یودالتەع ،ۆیخت ەل ایتج ەیکیتد یکێتییەوۆهت ەیوێچوارچ ەل ێناتوان ەکیدیو چ ەڕێگەد داۆیخ
 ێبتتتوان ەک ەڕێگەد کتتداێنگەد یدواەو ب ێبتتەد کشتتانداەڵه ەل رەستت وەرەب یکتتانییەو داخواز یوانەڕچتتاو یئاستتت شتتک ێبتت ۆیەبتت
 ێپت ییرەروەغروور و س ێناتوان( ابردووڕ) ژووێم ییاینەت ەب ەکیدیچ ەک یەداەرێل. ێنێبشک یکانەزووەو ئار ایخول ییتێنویت
 .ێخشەبب
 
 ەرکەئ مەب ەژێتتدر ێوەهەیتتد رەگەئ ،ەگرتتتو ەڵتتیه ەک یتتیژووێم یکێتەستتالڕە کەکوردستتتان و یمتتوکراتێد یزبتتیح ەک یەداەرێتتل
 ەل ەیتیوەتەن یریتب یاگرتنتڕ ندوویز. ێخشەبب ۆیخ ەییوەتەن یریگوتار و ب ەب خترۆت یکێشوناس ەستیوێبدا، پ ییەیژووێم
 ەیوێتتتچوارچ ەل ایتتتنەت ێنتتتاب ەکیدیتتتچ ،ەبتتتوو ەزبیتتتح مەئ یتەستتتالڕەو  رکەئ ەل کێشتتتەب ەکوردستتتتاندا ک ەیگەڵمۆکتتت وێتتتن
 یواوەتەب ێشتتەد ەیتتیەوەتەن ە”رنتتانەبەو حڕۆ مەئ“ کتتووەڵب ن،ێبکتتر نتتاێو ەگەڵمۆکتت ەب ووڕ داۆیتتخ یشتتانۆکێت یکانەنێستتتەب
 ەیمەئ وتتارداگ یئاستت ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەکێسال ندەچ ەیوەئ ەڵگەل. ێخوار ەتێبچ ڕۆ داەگەڵمۆک یکانەمارەد
 .ەیەه ەوەرەکالکیەو  وونڕ یستێوەڵه ەب یستیوێپ ەتەروورەز مەئ مەاڵب ،ەکردو ێپ ستەد
 
و  تەاستیس ەل ەوییەالتیشتکەت ینتیوانڕ ەب رەگەئ داەگەڵمۆکت وێتن ەل ۆیخت ییرەمتاوەج ەیگێپ یپاراستن ۆب موکراتێد یزبیح
 مەل ۆیختت ەویتتتوانەین ەوەستتتیوەڵه یووڕ ەل ەوەداخەب ەک - ێوانتتڕکوردستتتاندا ب ەیگەڵمۆکتت ەل ۆیختت ەیگێو پتت ەگەڵمۆکتت
ئامتانج  التیشکەمادام ت ،ەوتراو داەزبیح مەل ەژێمەل کەو. ێبەد وارەنێشو ێو ب ەلۆزیئ ییراێخەب رۆز -بکا ربازەد ەنیوانێڕت
 یزووەو ئتار لەیتم ەب ێنتاکر ەستتەبەم مەئ ۆبت. بکتا فیعرەت داەگەڵمۆو ک کەڵخ وێنەل ۆیخ ەیگێپ زبیح ەستیوێپ ،ییەن
 یکردنتت یرەمتتاوەج ەل ەقستت ەک متتوکراتێد یزبتتیح ۆیەبتت. ێبکتتر کەڵتتخ ییوانیو دواتتتر پشتتت ستتتێوەڵه ەل ەقستت ،یالتیشتتکەت
 ەل کێتترۆج یداو ەل ۆیختت ەستتتیوێپ کتتا،ەد داەگەڵمۆکتت یکتتانێیەتو متتووەه ەل ەیتتیوەتەن ییچتتاالک یخستتتنەڕگەو و بتتاتەخ
 .تێخشەبب یکانەستێوەڵه ەب ەکید یکێتەسارەو ج تەبکا و جورئ زگارڕ یالتیشکەت یسازماندراو ییمارگرژەد
 
 زگتارڕ یرزشتەئ یتینیبێت کەڵێتمۆک ەیبتارمت ەل ۆیخت ەستتیوێبکا پ زگارڕ ەخۆد مەل ۆیخ ێبتوان موکراتێد یزبیح ەیوەئ ۆب

 .نیەخا و کورت ەچووک یئامانج کەڵێمۆک ییقوربان ەکاتەن کانەنیەژخاێدر ەو ئامانج خیەبا ەکیدیبکا و چ
 
 ەبتتانتر ل ەب ەوەکوردستتتان یکتتەڵخ نیەال ەل ێبتت ەڵگەل یشتتیستاێتتتا ئ یتتیژووێم یکتتارۆه کەڵێتتمۆک ەب متتوکراتێد یزبتتیح
 ەب داریتندەوێپ یکانەپرست ۆیەبت. کوردستتان یکتەڵخ ییاستیس ەڕیبتاو ەل کێشتەب ەتۆبت ەزبیتح مەئ. ێکرەد یرەیس کێزبیح
 یکتتانییەو داواکار یوانەڕچتتاو یئاستتت. ێبکتتر یرەیستت ەیتتیکخراوڕێ روونەد یکێلەپرستت کەو ێنتتاکر ایتتنەت متتوکراتێد یزبتتیح
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و  کانییەالتیشتتتکەت روونەد ەشتتتێک تەنتتتانەت ەک نەخەد یرەو د نییەاستتتتڕ مەئ یرەنێلمەستتت ەزبیتتتح مەکوردستتتتان ل یکتتتەڵخ
 ەل ایتنەت ێنتاکر ،ەزبیتح مەب تەبیتتا تەکیتد یتەپرس و بتاب رۆو ز زبیح یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە یو پرس کانەکترازانێل

 .نێبکر رەسەو چار نێندریو ب نێبکر ێتاوتو دایالتیشکەت یو داخواز ستیو ەیوێچوارچ
 
 ،یزکردنتتێهەپاراستتتن و ب ۆبتت دانڵتتوەه ەک ەکتتورد یرخەهتتاوچ ەیوەبتتزووتن ەیتتیوەتەن یکتتێراتیم متتوکراتێد یزبتتیح وابتتووەک
و  رکەئ یانتتدنەیگێجەب ەل یوامبتتوونەردەو ب متتوکراتێد یزبتتیح یزبتتوونێهەپاراستتتن و ب. یەشتتتمانیو ن ەیتتیوەتەن یکتتێرکەئ
 ەراتیتم مەئ یواوەت ەیوەکخستتنیە رەستەو ەب ەوەتەستتراوەب کێشتت متووەه ێیداهاتوودا پ ەل ۆیخ یکانییەژووێم ەتڵەساڕە
 ەیەزبیح مەئ یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە یپرس مانەه ەک ییەشتمانیو ن ەییوەتەن
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 شێخ جەماڵ

 
 ینتانیهیدەو ۆبت ەک ییەرەمتاوەو ج ێڕشتگۆڕش ،یللتیم یکتێزبیح کان،ەییەو نوخب یکادر ەزبیح ەیوانەچێپ ەب موکراتێد یزبیح
 داەقونتاغ مەو ل ێشتۆکەد ێت ۆێخ یکانەییەکخراوەڕێلێپوتانس یواوەت ەل رگرتنەو لکەک ەکورد، ب یتەللیم ینووسەچار یماف
 یشتتنەیو گ ستتیو ەیوەرەمتداڵو ێتتوانەد کدایموکراتێد یکێرانێئ ەل یوافوقەت ڵییدراێف یکێستمیس ەک ەڕەیەباو  مەئ رەسەل
 .ەکوردستان یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ یئامانج ەک ەیئامانجان وەئ ،ێب یکانەئامانج ەل کێناغۆق ەب
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 یدرووستتتبون ەگونجتتاو ل یخۆبتتارود ەل رگتترتنەو کەڵتتک ۆبتت ررەلتتومەه ەل ەنیقەاستتتڕ یرکتتەد ەب ەتاوەرەستت ەل رەه زبیتتح
 وەئ رەهتتات، ه کێتتپ تەحکتتوم یزرانتتدنەو دام یتدارەاڵستتەد یستتتەبەم ەب یهتتانیج ینگتتەج یمەردەستت ەل تەاڵستتەد ییشتتاۆب
 .خساندڕە یستانکورد یمارۆک ینانیکهێپ یتەرفەد ەبوو ک شەدرووست ەشتنەیگێت
 
 یزبتیح ەیتیکخراوڕێ یشتانۆکێو ت ڵوەه ەل ەنێتڕیز یکتێرگەکتورد، ب ەیانیمەردەست ییجمهتوور ەتاقتان کەکوردستان و یمارۆک
 یتتوان مەاڵهتات، ب کێتپ ستکداەرتەستنووردار و ب یکەیەنتاوچ ەو ل یمکانتاتێئ ێو بت یتانەرەد یب ەل ەندەچ رەو ه موکراتێد
 یمتارۆک یتتوان ستبدادیئ یرچەگەئ ەارید. کوردستان ییپانتا ەکورد ب  یلەگ یو داخواز ستیو و شۆڕش ەیبناغ یردەب ەتێبب

 رۆز یتتوان داەکتورت ەمتاو وەل مەاڵب انتد،یخا یمانگ ١١ ڵییەماۆخ ەتەاڵسەد مەئ ینەمەت مووەبکا و ه ر ەمەکوردستان جوان
 ەکتورد ل یلەگ ییللیم ەیوەبزووتن یکانییەکار و چاالک رەس ەل ییرەگیو کار ەبوو ەنیوێب ستاشێئ تاەه ەبکا ک نرخەب یکار
 .ەیەکوردستان ه یکانەشەب مووەه
 
 یکێمەستتتیس یتییەریکردن ومتتود کوردستتتان، درووستتت یتتیللیم یستتوپا ەیوارەق ەل یو ستتازماندان ەرگەشتتمێپ یزێتته ینتتانێکهێپ
و  انیتتتو ژ ڵمتتتا یو پاراستتتن ۆخەربەستتت یتتتیزاەق یکێمەستتتیس یزرانتتتدنەدام ،ەڵینتتتدەگ ەدوور ل ەو ب ەرانەروەدادپ ییدارێتتئ
 ەیتیکتوم یکردن و دروستت ەوییەاستای یبتار ەل کسانیە یکەیەگەڵکوم یدرووستکردن ۆب دانڵوەو، ه کەڵخ یو سامان تەروەس
 یمتتارۆو ک زبیتتح یمتتەکیە یستتەک کەو د،ەمتتمەمح یقتتاز ینتتابەج ینیختتانم، هتتاوژ نتتایم ییشتتتەرەرپەو س ڵوەه ەب انیتتای

 یتیتیەکیە ردواتت ەک دایاستیس یانیتژ ەجتار ل ەڵوەئ ۆژنان ب یوبوونەاڵکێو ت یکار و چاالک ەژنان ل ییشدارەب ۆکوردستان ب
کتار و  ەل یزبتیح یو ستاختار ستتمیس ەل نتگیگر یکێشەب کەو ڵەسا یانڵیدروست بوو و سا ێل یکوردستان یموکراتێد یژنان
 رۆجتتار و ز نیمتتەکیە ۆبتت  کتتانەقوتابخان ەکچتتان ل ینتتدنۆێخ یکردنتت یجبتتاریئ هتتاەروەو ه وامتتن؛ەردەب انۆیتتخ یشتتانۆکێت
 یمتوکراتێد یزبتیح یتینەدەو م یتیەەاڵکتوم ،یربازەست ،یاستیس یبتاتەو خ رکتا ەل گرنەنەڵحاشتاه یکێشەب ەکید یوتەسکەد

 .داییانڕحوکم ەیکورت ەناغۆق وەکوردستان ل
 
 نتدەچ یدوا ستتاشێئ ەک ێبت کیترەخ کڵێستەن ینتانێاهڕو  تیەربتەت ەب یتتوان زبیتح بداەدەو ئ ترێو ش نگەرهەف یبوار ەل
 ینتتیرێز یمەردەستت یزبتتیح ەیکیتتد یاکانیدیتتو م” کوردستتتان“ ەیژنتتامڕۆو  ەگتترەنەڵحاشتتا ه داەبتتوار مەل انییرەندانێشتتو ەیەد
 .یەتایدیئ مەئ ۆباشن ب یکێدیکوردستان شاه یمارۆک
 
 ینتڕیب یو دوا ەوەهتات داۆخت ەکوردستتان زوو ب یمتارۆک خانیووڕ یدوا ،ەم یبتحیز مەاڵبوو، ب ر ەمەکوردستان جوان یمارۆک
ئتازاد و  ەویتن یشتەک ەل ێیترجا چهندببتا و  ەوەڕێتب ی١١٤٦و  ٤٥ ینهکتداراچه ینیڕپهاڕ یتتوان خت،ەس یکێویو نش ورازەه
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 تنیوەرکسه ێرجا وموەو ه ەوتهۆکتترد تاقی یخۆ کانتتداەبژاردنەڵه ێتتیملمالن له ،ەخستتاوڕە ۆبتت یتتتەرفەد ەئاشتتكرادا ک ەویتتن
 .ەناوێه ستەدبه یرچاوەب
 
و  نیستتاندەه ێلت یژاوڕ  ەنتاحەب ینێختو یالفتاو ەک دایتئیسالمی یمتارۆک یمیژڕێت تەبیتاەو ب پاشایهتی یمیژڕێ نیوراەد له
 ەل ستتتتتتتتتاێئ باتکارمتتتتتتتتانەخ ڕۆڵەی زارانەو ه دانسه ەو ب  نکاەرکوتکهرسه ەزێتتتتتتتتو ه پۆلیس یرپهالما ربه ەنیوتتتتتتتتتوەک
 یاترکوردستتان ز یمتوکراتێد یزبتیح ،ەمێئت یزبتیح. ەوسهپا ردابهسه نمیاتداێو ئ  رسقو یکمحو نبهیارۆز ەک دانەخانیندەب
 یستوارچاک رواەه ەک ەکتردو متارۆت ۆیخت ۆبت ییەیشاناز مەئ مەاڵب ون،بو دیهەش میائهندکادر و  ،ەرگەشمێپ زارەه نجێپ له
 .ێب ەکەپانۆڕەگ
 
 یکوردستتتان و بتتارودوخ یبوونەزیتتتاریلیبتتوو، م متتوکراتێد یزبتتێح ۆبتت یرانتتاوەیو ق شۆنتتاخ یکتتێورانەد فتاکتتانەح یتاەرەستت
 ەنتابووێه داەرگانەشتمێپ ییچتاالک مەد رەب ەل یدیتج ینگەو ئاستت ەشتێک نتدەناو ەل تاڵستەد ینۆڕێگت تڵەواڕو  ەییوەتەونێن
 یاستتیس ەیکختتراوڕێ مەکیە کەو کانەلێپتانستت متتووەه ەرگتترتن لەو لتتکەک ەب یینتتدەمەڕباو یساستتەئ رەستتەل زبیتتح ێ،ێپتت

 .اندەیاگڕ تدااڵو ۆیوخێن ەل ینەدەم یاوانڕسوەڵچاالکان و ه ەل ەینیەالەمەو ه ررەم ێب یوانێپشت
 

 ەل رگترتنەو لتکەک ەب ەک فتتا،ەح یکانڵەسا یئاخر ۆب ەوەتەڕێگەد ەم یزبیح ییو گوتارساز ینەدەم یکار یمەهێس یقوناغ
 وەئ رەست ەل ینتەدەم یکتار یکخستتنڕێ ۆهتان دا بت ێختو یرەماوەج یکانەزڕێ یهاتووێباش و ل یکانەڵخ ەرانێژ رۆز ەکەخۆد
 ەخۆد وەل یەبتتتواەن متتتوکراتێد یزبتتتیح ەینیەال ەمەه ییوانیشتتتتپ رەگەئ ەاریتتتد. هتتتاتبوو کێتتتپ ەک ەینجتتتاوۆگ ەنێستتتتەب

 .بووەدەو ئاسان ن هلەس هاەو تاڵو ۆیوخێن ەمانان ل ەمێئ ۆکار کردن ب دایەنیئادرنال
 
 یپتتانۆڕەگ ەل ەخستت ک یرەد ەانیمەردەست یکێگوتتار و زمتتان ینتانێکارهەب ەو ب ییایدیتتم ییوانیو پشتت یکارئاستان ەب زبیتح
 ەب شتتتنەیگ ۆبتت دانڵتتوەو ه ەوەستتانەح ۆبتت ەکڵێو متتا ەیتتیوەتەن یگوتتتار ەورەگ ینەو ختتاو رەندانێکوردستتتاندا شتتو ییاستتیس

و  پشتتتڵپا ەدا ک یشتتانین تاڵو ۆیوختتێن یکاروبتتار ەڵگەل داریتتندەوێپ ەیتیکتتوم یکردن دروستتت ەب داەنتتاوێپ مەل. کتتانەئامانج
 .یاوازیج ێبەب یەدا یاسیس یپانۆڕەگ یکانەشەب مووەه ەل ۆوخێن یاوانڕسوەڵه یناەپشت و پ

 
 ەک کێشتتنەچ ەب ،ەدانتتاو ییکتتورد ەیگەڵمۆکتت رەستتەل ەک ییەیەرەگیکتتار وەئ ەانییستتاز ەزراوەدام وەئ یرەگیکتتار نینگتتتریگر

 ەل ۆیختت یتیەویتتو توان ەبتتوو یستتاز ەزراوەدام یزمتتوونەچتتون کتتورد ئ. ێد ینتتاو رانێتتئ یشتتەب نیکخراوتتترڕێ کەکوردستتتان و
و  ە″زیتتحزب گر“ یکەیەگەڵمۆک ێگوترەد ەک رانێئ ەیوانەچێپ ەب کانداییەاسیو س ینەدەم ەکخراوڕێو  ەزراوەدام ەیوێچوارچ
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 نگڕە ەو ب ەوەتەماون رەه کانەزراوەبوون و دام ەکەڵەک ەزموونانەئ وەئ ڵەسا یانڵیسا. بخا کڕێ ،ێبەد ەکخراوەڕێب مترەک
 .ەندوەس انەیرەپ  اتریو ز ەیەه انیکورددا بوون ییاسیو س یتیەەاڵمۆک یدانەیم ەل ەوەتاز ینۆو ب
 
و  ێابگترڕ نتدویز یخوازەوەتەن یحڕۆ ەانیویتوان زبدایح یتییەریو مود یاسیس یرەبڕێو  ریب ەیوێچوارچ ەل ەزراوانەدام مەئ
 .ێکورد ب یکانەوەن یندوویز یحڕۆ مارۆک یدوا ەیناڵسا مەئ ەیگڕێ ەخشەن کەو یکورد یشوناس ەکەیوەئ ۆیه ەتۆب
 

 ەبتتوو ل وتتتووترەقتتات دواک نتتدەچ ەب ەک کداێکوردستتتان ەل کتتانەکیموکراتیو د ێنتتو ەڕەواتتتا و بتتاو یرگرتنتتەو یئاستتانکردن
 .کوردن ەییوەتەن یشاناز یەیما ستاێئ ەک ەیانەڕباو وەئ ،ەکید یکانەنێشو
 
 یشتتتەب مەاڵب ،ەنتتتاوێه کێتتتپ انۆیتتتخ یکتتتانەکارگرووپ کێستتتتمیو س ەزراوەدام کەو ەیکەزبیتتتکوردستتتتان و ح یمتتتارۆک ەاریتتتد
 کەو موکراتتتتداێد یزبتتتیح ەیشتتتیندەئ ەیوێتتتچوارچ ەل ،ێنتتتدریبەد انیتتتکانەمەرهەو ب ەزراوەدام کەو ەیشتتتتان وەئ یرۆزەرەه
 ێیدواتتتر ەبتوو ک ەانیتماەو بن پینستڕەپ وەب ەڕیبتاو ەک کێتزبیح ،ەکتورددا بتوو ییتیەەاڵمۆکت یانیتژ ەل ەوتڕە مەئ یرەبڕێت
 ییشتتاناز ەک نەپانینستتڕەو پ متتکەچ متتا،ەبن وەئ استتتڕو  شتتتڕۆی دایتتدوا ەکوردستتتاندا ب ەیشتتەب مەل یکتتورد ەیگەڵمۆکتت
 .نەلەگ مەئ ەییوەتەن
 
 یرمانتتانەخ متتانگرتنی ....و ررانتتدومڕێ ییوانیپشتتت ەل یەو پوختتت و واقتگتترا ریتتژ ەتەاستتیس مەئ یرمانەرخەو ستت وتەستتکەد

 .رخستەد ێخو دایناوێخو
 
 ەو ستازان و ل عتامولەت ەل ەشتیمەه( یتیەکتوردا) ەیتیوەتەن یگوتتار ەورەگ یگرەڵهاڵو ئتا نگەشتێپ کەو موکراتێد یزبێح
 یوازێشتت ەب ەیتتیکخراوڕێ ینگتتڕە ڕپتت یحتتزوور ،ەبتتوو  ۆوختتێو ن تاڵو ەیوەرەد ەل کانیەاستتیس ەنیەال ەڵگەل بوونڵیحتتا کیە
 یو ستازماندان تاڵو ەیوەرەد ەل یکانەلیپتانست ەل رگترتنەو کەڵتک ەب یتیەویتو توان یەدعایئ مەئ ۆب ەکەیەگەڵب رەندانیشو

 انیتتجهان ەکتتورد ب یزۆد یناستتاندن ۆبتت زێتتهەب ییماستۆپلید یگرووپتت ینتتانیکهێو پ کتتانییەتیەراەنینو کەو استتپورا،ێد یکتوردان
 .ێرگرەو کەڵک وازێش نیباشتر بە ....و
 
 ۆخت ۆو بت یەداێتت ییستالمیئ یمتارۆک ەک کێتخۆد ەل ێختو یدروستت یلتیحلەت رەست ەل داییتدوا ەیناڵستا مەل متوکراتێد یزبیح

 یخوازانیموکراستێد یاۆڕشت کەو یکێکتوپڕێ یکتەیەزراوەدام ندەچ یتوان ت،ەاڵسەد ەڵگ ەل یدەوەن ەقەد ینگارەرەب ەسازدان ل
 ەبتتدا ل ەمێئتت ییتەارمیتت ێتتتوانەئ تداەاستتیس ەل ەنیتتوانڕ مەئ ەاریتتد ،ێنتتێب کێتتپ یرەرانستتەس یونیستتیپوزۆئ لە ....و رانێتتئ
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 ەب یمتاەبن رەست ەل ،یاوازیتج ێب کانەنیەال یواوەت ەڵگەل زبیئاگادار بم ح ەک ەیندەوەئ. ئامانجدا وەرەب کانمانەنگاوەه
و  وتتتنەکڕێ مەئ ەک ەکتتردو یبوونڵیحتتا کێتتل ۆبتت ژێوتتتوو ەییئامتتاد یتالنتتیکتتورد، ئ ەیمێئتت یکتتانەماف ینیناستت تییەستتمڕە
 یدیتئ یکتورد ەیرەب یشانۆکێو ت ڵوەه ەب ستاێئ رەه. تێبب انۆیخ ییرەگیکار  ستاێئ یتەحکوم ییدوا ێتوانەئ ەستانەبێگر
و  ڤەبت یدیتو چ عیتواق یمترەئ ەتەبوو کانییەرەرانسەس ەزبیح ەینیرۆز ۆب کانەوەتەن یو ماف زمیو فدرال یموکراسێد ،ەیوش

 !ییەتابو ن
 
 ڵیومتاێن یکخستتنڕێ یستتەبەم ەب یباشت یکیبوونڵیحا کێل ۆدانوستان ب زبیح شدا،یکوردستان یکانەزبیح یوخوێن یئاست ەل

 ەوییەشتۆخ ەو ب ەرانێتئ یکوردستتان یکتانەزبیح ییهاوکتار یندەناو ینیرچاوترەب ەک ەکردو کانەنیەال مووەه ەڵگ ەل یکورد
 کانتتتدایەکریو ف یاستتتیس ەنیەال یواوەت ەڵگەل ەوەییەبتتتوردێل یوحتتتڕ ەب یکتتتورد یگوتتتتار ەورەگ یگرەڵهاڵو ئتتتا نەختتتاو کەو

 ەکتراو ک چتاوڕە یخالقتەئ یتەاستیس یساستەئ رەستەل ەاشتکاوانڕ. ێبب ەیدوستان یو موناسبات یندەوێپ نیباشتر یتیەویتوان
 مەئ ینتانێکهێپ کتووەڵب ،یتیەن کیدئولوژێتو ئ یکتریو ف یو ئتابوور یاستیس ێتیملمالن ۆبت ییئاستا یکتیزبیح متوکراتێد یزبیح
 ەل. ەانیمەردەو ستتت رنێمتتتود یکیوازێشتتت ەب ەستتتتەداڵبا ەیوەتەن ەڵگ ەکتتتورد ل ەیوەتەن یکانەشتتتێک ییرەستتتەچار ۆبتتت ەزبیتتتح

 دایتکورد ەیوەبتزوتن وێتنەل ەک ەیوەئ یکتارۆه ەتەبوو ەوییەشۆخ ەب راندا،ێئ یکوردستان ەل کانیەاسیس ەشێو ک زمیونالیناس
 .تێبب کانەنیەال مووەه ەڵگەل عامولمانەت یئاست نیترەورەگ
 
و  لیتدەو موعت ەوانەڕەانیتم یکەیەوەنتدنێخو ەکوردستتان ب یمتوکراتێد یزبتێح ەوییەشتۆخ ەب ەک مەبتک دعایتئ تتوانمەد ستاێئ
 ەل زدانتتانڕێ ەب ییەتیەکتتوردا یگرەڵهاڵو ئتتا یوارەکتتورد یکتتانەژێو تو نیچتت متتووەه ۆبتت کێتتترەچ ەتەبتتوو ەخوازانیموکراستتید
 .کورد یتاک ییرەوەختەو ب یئارام ینارەک ەب شتنەیگ ۆب یموکراسێو د ۆڤمر یو ماف یئازاد یماکانەبن
 
 ەک یەمانتا وەب ەمەو ئ زرانتدەدام یکوردستتان یمتارۆک ،یکهتاتنێپ ەل ژڕۆ ١٧٧ یدوا ایتنەت موکراتێد یزبیح ت،ێب رمانیب ەل
 رن،یمتتود یکێزمیونالیناست یساستەئ رەست ەل ەبتوو داێتخو یتتاڵو ەل تەاڵستەد یگرتنەوەستتەدەب ەل یچتاو کتداێکات متووەه ەل
 .کورد یتاڵهاوو ەیئاسوود یکێانیبار و ژ ەل یکێدوخ یخساندنڕە ۆب ینەدەو م ەانیمەردەس
 
 یبتتاتەو خ یاستتیس یانیتتژ ۆبتت رن،ێمتتود یکیەئولگتتوو ەتێتتکتتورددا بب یتتتەللیم ییاستتیس یبتتاتەخ یوتتتڕە ەل یتیەویتتتوان زبیتتح
 .کوردستاندا ییجمهوور یناو رێژەل یاسیس یتاڵسەو د تەللیخاک، م ەیکۆڵەک ێس رەسەل ێخو یتەللیم ەیخوازانیزگارڕ
 
  واڕە یکێئامانج ەب شتنەیگ ۆب ەک یلماندەس ەوەکرد ەب یانیبکا،  تەاسیس ەب وەاڵکێت خال ەئ ەداو ڵیوەه ەم یزبیح
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 شتتنەیگ ۆبت کتات چیه تێتب ەڵگەل یستاشتێئ یەبتو. نیرگرەو لکەک زەو ناح ینسانیئ یو دژ یلەاویماک یتەاسیس ەل نیناتوان
 یکتورد دژ یکێدوژمن چیه ەڵگ ەکوردستان و ل ەیکید یکانەشەب ەتەویوانەیڕن ەسەرەو ک بزارەئ کەو یکانەروزیپ ەئامانج ەب

 .ەبووەن نگەهاوکار و هاوئاه ،یخو یتەللیم ەل کێشەب یکانییەندەوەرژەقازانج و ب
 
 رۆز ەب ەوەداخەب مەاڵب ،ێنتتێب یستتتەدەو یتیەویتتتوان متتوکراتێد یزبتتێح ،ەمێئتت یزبتتیح ەک ەیانییشتتاناز وەئ یمتتووەه ەڵگەل
 ەڕێدوژمتتن و شتت یئامتتان ێبتت ەییو درنتتد راوجتتورۆج یشتتارۆگ رێتتژ ەل یختتو یدێتتز یشتتتنێهێج ەب  انینیتریکەرەستت ەک کتتارۆه
گومتان و  یزلکتاو وێتن ەنیتوتکە.... وتتر  ەیکوشتند ەڵەیه رۆو ز پاەداست رمانداەست ەب ەک ستتەش ەیەید یبراکوژ ینەوەزیق
 ەل رچتتاوەب یکێشتتەب یگرتنتتەڵه ستتتەبتتوون و د یڤپاستت ەب ەبتتوو ینجتتامەرەد ێبتت یرچتتەه یکتتارۆه. نشتتتابیو ئ انڕکتتدابێل
و  ختەست ەورانەد وەل یتتوان متوکراتێد ڵەیماەبن ەک ەارید ت،اڵو ەیوەرەو د ۆوخێن ەل موکراتێد ڵەیماەبن یاسیس ەینەدەب
 ەل متانۆخ یزنتەم یلتەگ یینتدەزامڕە یگتاێج ەوییمتانتوانەن ستتاێئ ەک ێناکر ێل ۆڵینک مەاڵب. کات ەڕپێت ێخو دایەراناوەیق
حاشتا  یکێشتت ەمەو ئ ییەزڕیتکیەو  ییبتاەو ت کتانەموکراتێد ەیوەکگترتنیە ییکەرەست یئتاوات ەمێئ یکەڵخ ن،یب تداەاڵژهڕۆ
 .ەوەتێنێبم ییشەدوو ب ەب ێناب موکراتێد ەک ەگرەنەڵه
 
 یشتتۆخ ڵتتیواەه ێگتترەڵه مانڵەییستتا ٥٧ وادارمیتته ن،یچتتەد متتانەکەزبیح ڵەیستتا ٥٧ یادیتت وەرەب ەک داەزۆرێتتپ ەکتتات مەل
 .تێب ەوەکگرتنیە
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 حیزبی دێموکرات لە چاوی منەوە

 
 
 
 
 
 
 

 (ئاسۆ)محەممەد سەعید نەجاری 

 
 یکێریشتاع کەو متداەنەت مەل مەاڵب ،یتیەزاتتدا ن ەل رەه شتانمێکەڵهۆو خ ە”من من“ ەیوش ەل  ڕ رمۆز ادایدن ەل ندەرچەه
متن  ت،ێتد کتارەمتن ب ەیوشت شەوەئ ۆچتون بت. مەبتک مۆخت یعرتەز یباس” من من“ ەب ێوەمهەکورد د یستینالیۆناس ڵەیسا ٦٤
 ەل کێشتەو ب زبیتح چیهت یهت کەریتز نەستەح ییرانۆگت کەو. مەن بتکەپتاو مۆخت ەوییەاستیس یکێنیەال ەب ییەن مۆب رم،یشاع

 ەیتیورەگ رەبەل مەاڵب ر،یشاع یکێدارەتمەاسیس ەن دارم،ەتمەاسیس یکێریشاع ەچون من ن. ەلەگ مووەه یه ،ییەکوردستان ن
 شۆخت کمانێشتار انیت ێنیەال ەیەه قمانەح مەاڵب. ومنیناس ێیگرتووم و من انیتەحورم مانەز یدارانەتمەاسیس مووەه ترێش
 میفارست تبتوو،یدەن ماەنیست تتمەق. نتدنێخو رسەد ەب دانەژێتدر ۆب قزەس ەچووم ١١٤٨ ڵیسا. ەمۆخ یعرەز ە”من“ مەئ ،ێبو

 ەستەدرەم یکتەیپ ن،ێتد یچت یکتارەو ب ەیەه یزانەشتدەن رەه ارمۆڤتو گ ەژنتامڕۆ بتووم،ەدەن ڵیحتا لمیفت ەل ،یزانتەدەباش ن
 ڵیستا. ەیەه شەسەدرەم یکانەبێکت وێن ەینووسراو ەیوەرەد یایدن میزان ەوەندمێخو ەک ،ێدام ێوەل انیکەیپ مەکیە بوو،ەه

 یرستتانیبەد یکییەقوتتاب ەبتووم. دا ندنێخو ەب مەژێدر ڵەماەبن یندامەئ کەو کمانێخزم ڵیما ەل کانۆب یشار ەدواتر هاتم
بتوو  ەوەئ مەورەگ یئتاوات. متاوم ێجت کمیدا ەل یگورگاو یکێویش ەل کمێرخەب تگوتەد. ”ەچشم و گوش بست“ یفارس یولەق ەب
 یرەوبەل وابتوو مێپ گرتن،یو ماست ڕێو هتاو مۆو بابم، چت کیدا یال - مەکەدێز - ێیساروقام ەوەو بچم ێب لیعتەت ەسەدرەم
 .ییەمن ن یتاڵو مەاڵب ،ەیەه مستانەجەو ع ییەشار ن ەوالوەب قزەو س کانۆب ەو ل ێبەد واوەت ایدن ەوۆتەغەج
 
 ەبتتووم ک کیەالەم ڕیمتتن کتتو کتتداێکات ەبتتوو، ل رانێتتو ئ ڵەمتتاەبن ەل ییاستتیس یمەردەستت نیزترۆو ئتتال شڕە ەمەردەستت وەئ
 یئاغتتا. تبتتووید یستتوور یشتتەرتەئ یرشتتێچتتاو ه ەب متتداەدووه ییمەعتتال ەڕیشتت ەل. بتتوو زاشتتاڕە ەیورەد یوادەباستت یربازەستت
 یلتەدوکتتور ع یبتاوک. دا١١٢٤ ڵیستا ەکوردستتان بتوو ل یمتارۆک یرەفستەئ ەبتوو ک الحەست یمتیبراهیئ نگەرهەس. مانەکێیەد
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 ەبکتا ل ەیتیوەتەن یریونتاکبڕ یباست نیترۆڵەچکت راێتوەد ەین سەک چیهت یانیت. بوو رانۆس الحەس نەسەح ستاۆو مام ژێالوەگ
متن  کێتکات ۆیەه وەب ێیوەئ. ەوەبکات وونڕ انۆیبکا و ب انیقوتاب ۆب تاڵو یباس ێندێه راێو ەید میلەمت ەن زان،ەزانا و ن

 انێیتپ ەک ەئاغتاخوا و تتوود یدوو تتاقم رەستەکتورد ل یلتەگ ەک ەبتوو قیدەموست یدانەڵرهەست یدوا ڵستا ێبتووم ست کیتدا ەل
 ەتتوود ەل انیشتا ت،ەئاغتاو ەیمتانڵزا ەیوەستتاندنەئ ۆڵەت رەبەل تەنانەت. بووەه انیخراپ یرەوەریب رۆز ،”ەدوود“ گوتەد
 یتێعڕەچون ئاغا و . بوو ەشا ئوستوور هاتداێد وێن ەل. مابووەئاغا ن( ١١٤١ ڵیسا) ەسەدرەم ەچووم ەمن ک. ستیوەد شترۆخ

 ێیمنت. گتوتەڵه نداەهمەب ی٦ یژڕۆ ەب یترێبوو، ش ریشاع مەودەئ رانۆس ستاۆمام. بوو ێجەب کجاریە یکێکار ەال بردبوو ک
بتووم،  رستتانیبەد ڵیسا یئاخر ییقوتاب ١١٧٤ ڵیسا. ەرانێئ یلەمن و گ یزۆسڵد نیترەورەشا گ وابوو مێپ رەه ٧٤ ڵیتا سا

، ”؟!دیتدانیم ەاز التمد چ”  ەچشتن وەب نیداێتپ ینشتایئ یکتێوزووعەبتوو، م خایئازاد یدیشڕە یئاغا مانەکەاتیبەدەئ یریبەد
 مەقەت رەه ستتبوو،یبەن میشتیناو رەکالسدا بووم، ه یکانەباش یەقوتاب یزڕی ەل ەک ێیمن. بوو ینگەهرێب یدەمەس یستەبەم
شا بوو  یمانەز ەیجومت مامیئ یشیباب مەبوو و ه نگیزر مەو ه وادەباس مەه ەک کمێهاوکالس ەوەنامەپ ەل. هاتەد ەوەرەسەل
 دەمەست نۆچت ،ەتڵئائتا متا ؛یگتوت ەوەچتپەب ەویتیەدز ەب! ؟ێتیەک دەمەگتوت؛ ست مێپت - ەرمانستازەو د ەدوکتتور ستتاێشوکر ئ -

 یئاغتا ؛یگتوت رزەب ینگتەد ەبتوو، ب یجتڵقز ینەستەح ستتاۆمام یبترازا ەک یجڵقز ەکرەب ڕپەل. ینگەهرێب دەمەس ؟،یناناس
 ەب ختاشیئازاد یئاغتا  - ێبکتر ەقست یفارست ەب کتانەریبەد ەڵگەل بتووەوابتوو، د مەودەئ -” کرد؟ یالمد خودکش“! خایئازاد

 یئتاگر ەیستڵێب ەوەکتات وەل. ”!کردنتد ێیخودکش زم،یعز رینخ“ ؛یکوت ەییشیمەه ییرەنوەو سوخ یافەڕو ح ییالتاو و زانا
 یباشت یانیستتاۆمام ەل ەک دەمەدام ست رحەشت انۆیتب ەکترەو ب نیچون موحس. رسایگەڵه مداڵد ەل داەمەردەس وەل یریووناکبڕ

شتا . و قاچتاغن ەیەه ی”رانیتا یتتیکنتدوکاو در مستائل ترب“و ” کوچولتو اهیست یماه“ یبێو  کت ەبوو ستینۆمۆک ،ەتورک بوو
و  ەویتزانەن ێتیلەم ۆیخت یەگتوا ەیەه ێیکۆیەنگتەد. ەانیدا خنکانتدوو” ئتاراس“ یمۆچت ەل ەاود ۆیخت یکێرەفسەئ ەب یستوورەد

 ۆیختۆب ەدانتا ک ەوەب انیتددان یریپەمابوون و ب کانەرەفسەئ داییدوا ەیناڵسا وەتا ل کردەن انەیمەب مەڕمن باو ەک. ەخنکاو
 ەبتوو ب ێلت دمەمەو ست کەیەمتووزنڕ ەچتاو بتوون ب رەبەل شتمەرتەمن شا و ئ یدیئ مەاڵب. بوویزانەن ەیلەم یخنکابوو، چونک

 .ستیو شۆخ ستمینۆمۆو ک ەئوستوور
 
 یکێارۆڤتگ ەمن بتوو ل یچاپ یترێش مەکیە ەدانا ک کمێترێش ینگەهرێب یدەمەس یمانەن ڵیسا نیمەهەد ەینۆب ەب ١١٧٥ ڵیسا
 یچتاد کتراو یترێشت مەکیە کێریشتاع ەنتازانن ک ەوێجا ئ. بوو یچ یناو ەکەارۆڤنازانم گ. چاد کرا قزەس یشار یستینۆمۆک
 چیهت ەڵگەل ۆیخت یچتاپ یبێکت مەکیە یتنید ای ،ەشۆخ ەندەچ ،ێنیبەیو د ێکرەچاد د کێارۆڤگ ەل یئاگادار ێبەب ەک ۆیخ

 یانەیتتتا ب انیشتۆخ ەبتووم، ل قزەست ەل ەوەشت وەئ. کتاەد یستتەربەو س ۆییختەب ییشتا ەب ستتەه ،ێنتاکر ەسیمقا کییەشاد
 وەل رەه. بتوو زانەو ن وادەستێو ب وامەع مێپ ،یەباەن ستینۆمۆک سەک رەه ست،ینۆمۆک ەبووم ێیمن یدیئ. وتەکەن ێل ومەخ
 ینتتابەج متتارداۆک ەیورەد ەل ەک میزانتت مەودەئ. ەوەهتتات ڵستتا ١١ یدوا ایەڕووستتڕ ەل ژێتتالوەگ یلتتەدوکتتتور ع( ١١٧٥) داڵەستتا
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 ییشاهنشتا یسوور یپشت چرا ەل ڵسا ١١ ەیماو وانەئ مارۆک یووخانڕ یو دوا لیحسەت ۆب ۆباک ۆب یناردوون دەممەمح یقاز
 یرەست یتیو دوا رگترتەو انیتکەڵک انیتزموونەئ ەل رۆز. ەوەو هتاتن دانێپ یزنیئ یسالمیئ یشۆڕش یوزەس یتا چرا ستاونەاوڕ
 کەکتتورد بتتوون، و یستتتینالیۆناس یحزابتتەئ یدژ یتونتتدەب کتتانەییەتوود ەوات ێیوانتتەئ. اودایئاستت یرێتتگ ەکتترد ب یمتتووانەه
 یمتیژڕێ ،ەوەبتووم مانیشتەپ ستتینۆمۆک ەل. ەوەدان  ێتیپ ەتاز یمیژڕێبوو  انەیچاک یزاەج ەوەئ. ەڵەمۆو ک موکراتێد یزبیح

 ،ەوەتتنید کتتریە ڵستا ١١ یدوا بتوو،ەه ینتیرێد ییتیەستتاۆد ژێتالوەدوکتتور گ ەڵگەچتون بتاوکم ل. وتەک رچتاوەبەل شمەتاز
 ،یتیەن چیهت ەتتوود ختواەب! ختان یلتەکتوت؛ ئاغتا ع یژێتالوەدوکتور گ ەب ەوەبەدەئ ەب مەبوو، باوک رەمەروسەیس رۆز یکێژڕۆ
متن . دانەمێئت ڵیبتا رێژ ەل انیمووەه خواەب! الەم: یگوت تەراحەس ەب ەوەنینەکێپ ەب وەئ. ییبا مانۆخ ەیکەموکراتێد ایبر
دوکتتتور  ۆبتت متتنمێه ستتتاۆمام ەیکەابیتتنا ەترێشتت یکێستتیخمەت ک،یتتچر ینگتتریەال یکێریشتتاع کەو شتتتبووم،یدان داەستتیجلەم وەل
الونتدا  یارۆڤتگ وێتن ەو ل رگرتمەو ێل ەینێو دوو و ەترێش وەو ئ میاسن یریشاع ەب. بوو شۆخ ێپ یرۆز ەک ەوەندێخو ژێالوەگ

 ۆبت میلتەمت ەتەبتووم ،ەمڵستا ٢٤ ەمتن ب ەبتاو رەئتاخ!! ێوەچتاو بتک رەبەل شتمیبوو باوک کیرەخ ەوڵەد ەل مەاڵبکا، ب یچاپ
قاستتملوو  دوکتتتور ەورەگ یدیهەشتت یمتتەز انەینتتدێه شتتمدایستینۆمۆک یمەردەستتەل. کتتردوومەن ەڵگەل یو شتتت زبیتتح یباستت تەق

 ەل ەوەکانەستتینۆمۆک نیەال ەل ەبەیتدوو ع مەئ. ەکانەدالۆئێف یوادارەو ه یەئاغا مگوتەد. ستیوەدەن شۆخ شمیوەکردبوو، ئ
 مەو ب نەبتتک دارەلتتک ییتیەستتاەو ک رزەب ەیپتتل یهتتاتێو د وامەع وانەئ یال ەیوەئ رەبەل. رایتتگەدوکتتتور قاستتملوو د دیهەشتت
 ێیمنتت. ەوەوانتتدەڕەد متتوکراتێد یزبتتیح ەل انەیردەلکیحستتەو ت وادەمتتن و باستت کەو یریوونتتاکبڕ تڵەواڕ ەب یالوانتت ەشتتنەچ
 ێنتاب ەوەئ ۆبت وەئ یەیو پتا ەپتل یمزانتەبتوو، د شۆنتاخ مێپت ەوڵەد ەل گتوت،ەد ێپ انەیکات قس رەه مەاڵب کرد،ەد مەڕەباو
 .ڵێب ێپ یچیه خواردنەبتیو غ یسوودەح ەل ەجگ سەک
 
 ژداێتتالوەگ یلتتەدوکتتتور ع یرەحتتزەم ەل - ێیستتاروقام ەل ەمتتانۆخ ڵیمتتا ستتتایئ ەک - رانۆستت ستتتاۆمام ڵەمتتا ەیکەتتتاغەو ەل
. کترد یخراپت انیت داەن یساستەئ یقتانوون ەب ینگتەکترد د یچتاک ینێحوست نەیدەزێتع خێشت ستاۆمام ایئا ،ەساز بوو ک حسەب
 ژێتالوەدوکتتور گ. یەبدرا یسالمیئ یمارۆک ییساسەئ یقانوون ەب نگەد بووەد گوتەیبوو، د ستاۆمام یدژ ژێالوەدوکتور گ ەارید
 دا؟ەن یساستەئ یو قتانوون مۆرراندڕێ ەب ینگەکرد د یچاک ستاۆمام ،یچ ەڵێیتو د! الەم ڕیها کو: یمن کرد و گوت ەل یووڕ

 انگوتەیتتد کیتترو چ ستتتینۆمۆک یکتتانەپەچ ەیوەبتتووم، ئ وەڕەدونبتتال یکێپانەستتەڕەک ختتتداەو یتەاستتیس یلمتتیع ەل ێیمنتت
 ێنتاب ،ەهیقتەف یتتیەاڵو ەیکەنجێتپ ڵیستەئ یساستەئ یچون قتانوون ان،یگوتبوو وانەئ. ەوەمگوتەبزانم، د ەیماناک ەیوەئ ێب
 ێبتت یستتتراوەب ێچتتاو و گتو ،یتیەچ هتتهیقەف یتتیەالیو یزانەمتتدەن ،ەوۆنتتدبێخوەن مەکەقتانوون رەه ێیمنتت. ێبتدر ێپتت ینگتەد
 ەیچتتاپکراو. بتتوو شۆختت انێیتتپ ێیکتتەڵو خ نتتاەدام د ترێشتت ەب ێبتتەه وامڕروبتتیب ەیوەئ. بتتووم ریشتتاع رەه یاستتیس یمتتاەبن
 شەکەقڕ. بتوو ێیل قمڕچون  ،ەوەنمێخویب ڕیمکەبوو، من ن نەدوو تم ەب یدڵج شرا،ۆفرەبازاردا د ەل ێیقانوون ینووس ێێپ
 یجتانیرباەواتتا ئاز ەمێئت یزگتاێپار بژارد،ەدەڵته یساستەئ یقتانوون ەیوەنینووست ێێپ ۆبت انیرەنێنو کێبوو کات ەوەئ رەبەل
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. دراێتتپ ینگتەد ەبتوو ک مەکیە یستەک نتتگەد زارەه ١١٤ ەدوکتتور قاستملوو ب دیهەشت ەک بتتووەه یرەنێنتو ێست( ێورمت) ژئتاواڕۆ
. کتردێپ ستتەکتورد د ەڵگەل یتیتیەدژا ەوەڵەوەه ەل رەو ه تێتبچ شتێهەیچاک ن یبرا کەو ۆوخەاستڕ یسالمیئ یمارۆک یچەک
 داێتت انییموکراستێد چیهت انۆیتخ ینتدەوەرژەب رەستەل ەدوو شتتن ک ستتینۆمۆو ک یاستیس یستالمیئ ەک میزان مەودەئ رەه یدیئ
 شتمیستینۆمۆک یرکتەنتا و ت المەو گترت،ەد ژوومڕۆو  کتردەد ژمێنتو  ۆتتا  و لت ەک ەوڵەستا وەل یدیئ. نەناک یتیەعاڕە ییەن

 .کرد
ستاد  و  کجاریە ەک انیکێتاقم. بووەه انییستینالیۆناس یواڕب کێندێه یستینۆمۆک ەل ەجگ ەک ەوەڵەمۆک یال ەچووم وجارەئ
 ۆبت انیتلەه رەبتووم، ه سەڵتق رۆز انیکێنتدێه ەل. بتوونەبتاش ن ەک دابووێتت انیشتەکیە کیە مەاڵبتوون، ب زۆسڵو د پاکڵد
 مۆبتت ەوەنتتدێخوەد ژوومێتتم نتتدەرچەه ێیمنتت. داەد یو بتتارزان متتوکراتێد یزبتتیدوکتتتور قاستتملوو، ح ەب انیتتوێجن وت،ەکەدەڵتته
 .بوو شۆناخ مێو پ تربووەپاک و سادقان یکانەرەبڕێو  موکراتێد یزبیح یباتەخ ەک وتەکەردەد
 
  ههیقەف یتیەوال یمەنجێپ ڵیسەئ ەک کییەساسەقانوون ئ! قوبان ؛ەداو ژمێالوەدوکتور گ یمەاڵئاوا و رزەب یکێنگەد ەب ۆیەب
تتا  ەوەدام یکێجتواب ژێتالوەدوکتتور گ مەاڵکتردووم، ب یرێف ێک ەیەستڕ وەئ یزانەشمدەن ەدیخودا شاه. ێناب نگدانەد ۆب ،ێب
 ڵەستتەئ مەئ ەڵتتاڵو نیرەئتتاف ن،یرەئتتاف“ ؛یکتتوت ،ەوەداتەد نتتگەد متتداێگو ەو ل ەنووستتاو ەوەشتتکمێم ەب ستتپەچ کەو ستتتاشێئ
 ێکترەد ێیتوەئ یرگتەم یدوا ،یتیەن رنتاکەتەخ ێمتاب وەتتا ئ ،ەستیالڕیمپیئ یدژ ،ەچاک یاویپ ینەیخوم مەاڵب ،ەرناکەتەخ

 شتمیحمانڕە ەب“ ؛یگتوت دایتکانەوت ەیژێتدر ەل یەدوا. ”نێرهتاوەد ێل ڵەیسەئ مەو ئ ێدانر یساسەئ یقانوون ۆب کێمەمەموت
 ٢٤ ەتتنتامەق مەئ نتاەد کتردم،ەن انەیقست ەب نیدەزێتع خێشت ستتاۆمام ەڵگەل -دوکتور قاسملوو بوو  دیهەش یستەبەم -کوت 
 زاشتاڕە ڕیکتو ۆبت دەمتمەمح یقتاز ینتابەج یستتووەد ەب ١١٢٧ ڵیمتن ستا ستت،یوەد انینیمۆخ یتڵەوەد ەل وانەئ ەک ەیەیماد
 ەیتتاز یتتڵەوەد ەل ەمێئت یو خواستت ستتیالیمپریئ یشا ەل ەمێئ یچون خواست. ەوەنیداەن انیجواب رەه ،ینووس مانیوەهلەپ

کتورد  ەب ەانییتئازاد وەئ ەبچووکتان ەتڵەوەد مەئ! ؟ێکترەد ایتئا ،ەوەکێستەفەق وێن ەتەیبک کێوشتر یەوا ەوەئ کەو ینەیخوم
 ”.نەناد رەه
 
 ەیئ ؟یناستەد دەمتمەمح یقتاز یاستتەڕتتو ب! ەبتاب ێرەبتابم کتوت؛ ئ ەب داڕێت ەل ،ڵێمتا ەوەنیهات، هتات ەیمیخات سیجلەم
 ەنووشتتت زارەه ەب م،ەکەد رێتتف تەباستتان وەئ نۆمتتن چتت! ڕۆڵە“ ؛یکتتوت ؟ەکتتردوەمتتن بتتاس ن یال ەل تتتتەق ستتتاێتتتا ئ یچۆبتت

نتتان و  ن،ەکەد رتەد یەوا اتڕرویتتبتتزانن ب رەه. میلەو متتوع مڵتتۆپید ەب ەکتتردو مۆتتت یتتتیەالەم ەیرفترەو ستت راتەو ب نینووستت
 ینتابەج ەک نتاێه ۆینتڕب ینگەتر ەبزەق ٢٤ یتەحمڕە یخان میبرا مانداۆخ ەیمال وەئ وێن ەئا ل. نۆیخیب بووەدەن شمانیئاو
 کێتژڕۆ. ننێتزرەدام یرگترەب یزێتتتا ه رەوروبەو د ێیستاروقام یکتەڵخ ۆدابتوون بت انێیتسابالر پ ەل مارۆو ک دەممەمح یقاز

کتتوا  الەم یگتتوت ەوەستتابالر هتتات ەبتتوو، ل دەمتتمەمح یقتتاز ەیرگەشتتمیپ یزێتته ەیرمانتتدەف ەختتان ک میبتترا ینتتابەدواتتتر ج
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و  ەوەننێانهیتب رمێتنەد نیرەئتاف ن،یرەئتاف یکتوت. ەیەوڵەما ەل رەه ێجار ەڵاڵکرد؛ قوربان و رزمەع کرد؟ ێ  ل کانتەنگەتر
 ،ێنتاگر رەکتورد ست یکتەڵەک الەم“ ؛یو گتوت شتاێکەڵه یکێقوربتان، ئتاخ یچۆرزم کرد؛ بەع. راڵساب ۆب ەوەرمێاننەید سانید

 ەبتد ەزەکتاغ وەو گوتم ئ کەیەرگەشمێپ یستەد ەدا ب کمەیەنام. ییەن داێت انۆڵەیو چک ەورەگ ،ێساز ناب ۆب یتڵەوەکورد د
 ێپت ستتوورمەد زاشتام،ڕە یشتەرتەئ یربازەمن ست ۆب ،ەبیب تۆخ ۆب یگوت ەاوەڕگ مێل رەه د،ەممەمح یقاز ینابەج یستەد ەب
 وەئ ،ێنتتاب چیهتت ەب ێزانتتەن ۆڵەو چکتت ەورەگ  كێتتتڵەوەد. ناکتتا ی”نەومیتتن“ سەک ،”نتتنەم“ انیتتمووەه ەمتتانەئ میزانتت! ەیدەد

شتام  یمتیژڕێ یمتن باست ەوەژڕۆ وەل! ڕۆڵە د،یعەست ەمەح یدیتئ. نیبتەد ەڵچێگت زارەه یتووشت خواەب ،ێناچ ەوەڕێب ەقانوون
 استتتڕ نتاەد. یتیەن تەاستیس ەکتارم ب ستتاێبتووم، تتا ئ مەغ ێبت رەه قیدەموست ەیورەد ییتێعڕەئاغا و  ەڕیش ەل. ەوەکردەن
 ەل رەو ست ەبتوو ڵشاڕی کانمڵەتا ڵەتا نم،ۆک یکێشەڕف تکوتەد. ”موکراتێد یزبیح زب،یو، ح نمەگ ینان نان“ م،ڕکو ێوەد
 شۆخت یزبتیح رەه ،یقتیقەبتوو، ح یزبیح رەه ت،ید منمێه مما. نگامڕە ترەتاز یکێکر ەو ب ەوەانیمیو چن ەوەانیستمڕ ێنو
 یرچەه. بوو یپارت یدێه ،ەوەکردەد یریب یحیبەز کەو مەاڵبوو، ب یکافێژ یبوو، نوور موکراتێد یواوەتەئاوات ب ست،یوەد
 یدوا تەبیتتتتا ەب. و دوکتتتتور قاستتتملوو بتتتوون دەمتتتمەمح یقتتتاز ەیچڕ یوەیتتتڕەپ ت،یتتتد میاستتتیس یزۆستتتڵو د ەورەگ یاویتتتپ
 یتەاستتیستتازمان و س یواوەتەب یدیتتئ ،یندەفکەڕەدوکتتتور قاستتملوو و دوکتتتور شتت ەوات زب،یتتح یرەبڕێتتدوو  رەه یدکرانیهەشت
 کتدارنەچ نیستادقتر ەک زانتمەد متوکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ نیوادترەس مەک یپا یخاک ەب مۆخ. وتنەچاو ک رەبەل مەکید

 .ەداوەن یویفر یاسیس ەینەرتەو ف ێبو ف ەگرتوەڵه یکەچ ەیکەلەگ یزگارڕ ۆب تەقەو ف
 
متن  یال ێدابت یدیهەشت لەگ ییئازاد ۆب کێکخراوڕێ رەچون ه ،ەوەمەبک ەکید ەیسازمانان وەئ یفەن ییەن مۆب کێریشاع کەو
 وەئ. نێتوەد شتترۆخ نگتمەتر ەل مەاڵب. حتزابەئ یدانیهەش ینێخو کێپڵۆد ەتێمن ناب یکانەترێش یواوەو ت ەزۆریپ انیبازڕی
 ێو ستت تەدوو ل ریشتتاع یمنتت ۆبتت. انڕپچتتەڵه کەیەکتترد و ل انییتتبراکوژ ەڕیشتت ەبتتوو ک دێتتمۆناه کانەستتازمان ەل مڵتتد ەژڕۆ
 ر،ەو بتاو ەوەو کترد ژووێتم ەو ب ترێو شت ڵد ەب ییەاستڕ مەئ مەاڵب وتن،ەرکەس یگاڕێ ۆب ییە دێمۆناه کێزبیح رەه یتبوونەل
 ەختودا بکتا ب. ەبتووەه انیتارید ەشتیمەو ه رچتاوەب ەل یکتڕۆڵێ ستاشێتا ئ انیمووەه ەل رەب را ێو ع رانێئ یکانەموکراتێد

 کتانەالو ،ەوەنێتب انتداۆیخ ەب کتانەریپ. ددان ەب کگرتنیە کەبن، ن داەوەکگرتنیە یریب ەل. نەبگ انۆیخ ییکەرەس یئامانج
 ،ەبتوو داندایهەشت ینێختو یەیستا رێتژەل کتووەڵب ،ەقتامەو م ستتۆپ مەئ ەتەشتتوونەیگەن لۆپەش یسوار ەب. بنەن ییباۆخەل
 .نەدەم یڕۆیف ەب خوداۆت
 
 .ەڵاڵنشائیئ تووبنەرکەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

143 
 

 
 ”حیزبی دێموکرات لە نێوان ئیساڵمی نەریتخواز و فێندەمنتالیزمی ئیسالمیدا

 
 
 
 
 
 
 
 

 شییاهۆ مەتین

 
 رەهەو ل ەبتوەه ستتاێتتاکوو ئ ژووێتم یتیژاڕێد ەب ەوڕۆڤەمت ەیلگەمۆکت یبتوون یتیەەاڵمۆو کت کختراوەڕێب ەڵگەل ەکێواقتت نید
 ۆیەبتت.  ینتتێد کێتتپ ەگەڵمۆکتت وێتتنەل رەندانێو شتتو نتتگیگر یکێشتتەب ۆوخەاستتتڕو  ەرگرتتتوەو ییتەبیتتتا یوازێشتت کداێمەدەڕستت
 ۆخت ەداهاتوو ل ەب یوایه هاکانەو ب تیرەون داب کەو نییئا نۆچ. ەاسو ب رنجەس یگاێج نییو ئا ەگەڵمۆک وانێن ییندەوەیپ
 .ێگرەد
 
 رەه ەل ەک ،ەیەکییەئاستمان ەنییئتا ێست تەبیتتا ەب کانەنییئا ەیربۆز یوتنەرکەد یندەو ناو نێشو ێیاستەڕوێن یتەاڵرهۆخ
 .ەئاراو ەهاتوون کانداەاوازیج ەنێستەب ەل یو چاکساز یتیەەاڵمۆک یکێشۆڕش کەو ەنانییئا مەئ کداێمەردەس
 
و  ەکتتراو ستتالمیئ ینییئتتا ەب نتتدەمەڕباو ،ەوتتتوەک ەڵه داییەجتتوغراف ەستتنوور مەل ەک ێیکوردستتتان یشتتتمانیکتتورد و ن ەیوەتەن
. نیتڕێگەادڕ زیتڕۆو پ نێکترەد ێجتەبێج یتیەەاڵمۆکت - ینییئتا یکتێتیرەون داب کەکتوردا و وێتنەل کانییەنییئا ەو سروشت هاەب
 یبتەزهەدوو م یو بتوون( بەرەفارس، تتورک و ع)کوردستان  یستەردەس ەیوەتەن ێس لەگەکورد ل یتێیەاوسڕد ۆیه ەب مەاڵب
 یکتەڵخ ،یوەفەو ست یعوستمان یرەرکیتداگ یتیەمپراتوریدوو ئ نیەال ەل ەبەزهەدوو م مەئ یکردن وەیڕەو پ( ەو سونن ەتیش)

 کتارەب ەویتیەنید یو پاستاو ونا ەب تریوەئ یدژ ەوەکێتیەمپراتوریئ نیەال ەل کێرجارەدوژمن ه یرداشەب یئاو کەکوردستان و
 ەتۆچت یشتەکەو قازانج ەکتورد بتوو ەیوەتەن ۆبت ەیکەانیتز ەک کەڕێشت یینەمەستووت ەکتوردان بتووتن ڕۆڵەیو  دێهاتوون و ز

 .ەوەکانییەو عوسمان یوەفەس ەڵیباخ
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کتورد  مەردەست وەئ ەک یو عوستمان یوەفەست یتیەمپراتتوریدوو ئ وانێن ەل ینییزا ی١٧١٤ ڵیسا ەل رانێچالد ییبەزهەم ەڕیش
و؛ هاوکتات  کەڵتخ ۆبت یتەهتامەو ن یتتەگبەن ەبتوو ب کیەالەل بتوو،ەه دایتخو یستنوور ەل یتەاڵستەو د ۆیخت یریم ینەخاو

 ەل کانەنیرنشتیم ییرەبەوەڕێبۆخ یتەاڵسەد ەک ێیدواتر. کرا شەداب داەزێدوو زله مەئ وانێن ەل ێیکوردان یشتمانێخاک و ن
 وێتنەل یمانیشتیو ن یینیئا ییکگرتوویەخاک و  ەل یرگرەب یناو ەب ییەرۆمپراتیدوو ئ مەکام ل رەه ەیوەزبوونێهەب ەینگۆس
 .نڕێبەد
 
 شەهتتاوب یو کولتتتوور تەاڵستتەو د لتتکەختتاک، خ یساستتەئ رەستتەل کتتانەوەتەن - تڵەوەد ەالو وەب ١٧ ەیدەستت یتاەرەستت ەل

 وێتتنەل  متتداەیەزدۆن ەیدەستت ەیویتتن ەو ل داەنتتاغۆق مەل. نێشتتەوەد ەڵه کیە رەبەل کتتانییەنید ییەرۆمپراتتتیو ئ بتتن،ەدروستتت د
 وێتنەل تڵەوەد یقتالب ەل یاستیس یکتەیەزراوەدام یکردن دروستت وشوناس  رەرامبەب ەل یریعرەم یکەیەوەهاتنۆخەو ێیکوردان

 ینتید ،یتیەەاڵمۆک یتەاڵسەد نیزترێهەب کانەخێش شدایمەردەس وەل تەبەڵه. ێگرەد چتتمیکورددا ب ڕۆڤیم ەیشێندەهزر و ئ
 ەڕیشتت یکردنێپ ستتتەد تتتاەه مەردەستت وەئ یکتتانەییەوەتەن ەشتتۆڕش ەیربۆو ز بتتوو،ەکوردستتتاندا ه یئاستتت رەستتەل انیاستتیو س
 یزۆو ستت ینییئتتا یستتتەکتتورد ه یکتتانییەنیئا ییەتیەستتاەکتتراون و ک کانداەخێشتت ییتیەرکرداەستت رێتتژەل یهتتانیج یمتتەدووه

 ێتیەپ وەب. و ئتازاد یمانیشتتین ۆیخەربەست یکێانیتک ەب شتتنەیو گ ەییوەتەن یزگارڕ ۆکردبوو ب کتریە ەیتێئاو انییشتمانین
 یمتاف ینانێه ستتەدەو انیشتیبتوو و ئامانج ینستانیکوردستتان ئ یکانەشەب مووەه ەلکورد  یخانێش ییو داخواز باتەخ یماەبن
کتورد  یلتەگ یدژەل ینتیو د یتتیەواەتەن ییتڵەداەنتاع ەوەیەگڕێت وەل تتاەه ،ەبتوو داییو ئازاد یئاشت ەل انیکورد و ژ یواڕە
 .نەبک ڕبەبن
 
 ەرخاستانێم وەئ ەک ێوەکەد رەد متانۆب( کانەخێشت) ەرانەروەپ مانیشتتین ییەتیەساەک وەل رکامەه ستێوەڵه ەب دان رنجەس ەب
 ێبتەد ەک نتدەمەڕباو یلکتەخ یشتان رەست ەتەخستتوو یرکتەئ نییئتا وابوو انێیو پ ەستویو شۆخ ماندایشتین تەخزم ەل انینید
 متتانیو ئ نییئتتا ەینیتتبنچ رەستتەو ل ەکتتردو وەیتتڕەپ انییتتوەعنەم یتەاستتیس ەرانەبڕێتت مەئ ەوات. نەبتتک زگتتارڕ انیمانیشتتتین
 ۆبتت وچتتان ێبتت یشتتانۆکێت تەختتزم ەتەخستتتوو انیموستتلمان یتتتاک یمتتانیو ئ واڕو بتت ەداو یتتتیەواەتەن یبتتاتەخ ەب انییتتزیڕۆپ
 .انەیکەلەگ ییو ئازاد یستەربەس
 
 :کاەد نارۆق ێس ەب ەکورددا ئاماژ ەییوەتەن یوەبزووتن یبوون دروست ۆڤەیشر ەل راێچۆک سیکر
 
 .یدالیۆف یناغۆق( ١
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 یخانێشتت یاوانیتپ انەیتربۆز ەک رانەبڕێت ەل ێنتو یکتێنیچ ەک( یوەعتنەم یتەاستیس یبتوون ڵزا ینتاغۆق) ینییئتا ینتاغۆق( ٢
 .ۆستەئ ەتۆگرت انیشۆڕش ییتیەرکرداەبوون و س یندەبەقشەو ن یقادر یتەقیرەت
 .تەاسیس یپانۆڕەگ ەنێد کانەزبیح ەک مداەستیب ەیدەس ەل یاسیس یناغۆق( ١
 
( ییژئتتتاواڕۆ) وانەئ یایدیتتتئا ەبتتتوون و ل ژئتتتاواڕۆ یهتتتانیج ینگتتتریەال ەانییتتتنییئا ەرەبڕێتتت مەئ ەیربۆز یەوا ێتتتیپ راێچۆکتتت
 یخانێشتت ەب رەستت یرانیوونتتاکبڕ یستتتەد رەستتەل ییژئتتاواڕۆ یزمینالیۆناستت یمکتتەچ یدێتته یدێتتو، ه گتترتەد رەو انییتتتەارمی
و  ۆییخەربەستت یمتتاف یگرتنتتڕو ێیکانەشتتۆڕش متتووەه یو ئامتتانج ەویەکتتراەد واڵبتت داەگەڵمۆکتت ەل ەوییەو قتتادر یندەقشتتبەن
 ید یکیەواتتا ەب. گترتەد رەو انیلکەک یشتمانیو ن ینییئا یستەه ەل دایناوێپ ەل ەبوو ک ییوەتەن یکێتەاڵسەد ینانێه کێپ
و  ەیتیوەتەن یتیرەرابەب ،یبتوون؛ ئتازاد یکتارێجەبێج یو قتادر یندەقشتبەن یتتەقیرەت یخانێش ەک دایوەعنەم یتەاسیس ەل
 .ەخالقەو ئ رکەئ شەمانەئ ینانێهیدەب ۆیو ه نیتیەاۆڤمر یکانەخیەبا یرەروەدادپ ،ەییبوردێل ،ینید
 
 یزبتیح مداەستتیب ەیدەست ەیویتن ەکتورد، ل ەییوەتەن ەیوەبزوتن یدروست بوون رەمبەه ەل اێڕچۆک ەیکییەندەب نێلۆپ ێیپەب
 یزبتیح یدروستت بتوون ۆبت ەوەتەڕێتگەد شەمەو ئ ێبتەد کیداەل ەوارەپالن و ق نەخاو یکێزبیح یوێش ەب یاسیس - ەییوەتەن
 .داییتاوەه١١٢٤ە ساڵی ل دەممەمح یقاز واەشێپ یستەردەس ەو ل هابادەم یشار ەکودستان ل یموکراتێد
 
 ران،ێتئ یینتدەناو یتەحکتووم یشتانەوەڵه کیەرەبەل ،یهتانیج یمەدووه ەڕیپاش ش ییاسیئوسێو ژ کیتێلۆپۆئێژ یواەشوهەک
 وەئ تۆڤیەیو ست ایتتانیرەب یتەاڵستەدوو د رەست ەب انێتڕئ یبتوون شەو داب یوڵەهتەپ یشتا زاڕە ییرۆکتاتید یتەاڵسەد یمانەن
و  ەانیمەردەست ێیکتورد ەیوەتەن ،ەکتردو ەڵیه یاسیس ییئازاد یباەشن ەک داەرجەلومەه وەل ەک خساندڕەکورد  ۆب ەیتەرفەد
 یمتوکراتێد یزبتیح یتتیەراەبڕێ ەکتورد ب ەییوەتەن ڤیبزا ۆیەب. ێوەک یکانەماف ینێوشوێپ کانییەتڵەوەودێن ەساقیم ێیپەب

 دایاستیس ەیتیوەتەن یرنێدۆمت یکتێزبیح ەیوێتچڕچوا ەل ییتتوان کا ێژ ەیلەمۆک یینێنه یشانۆکێت ڵسا ێکوردستان و پاش س
 یمتتتارۆک یتتتتڵەوەدا د١١٢٤ ینتتتدانەبڕێ ی٢ ەل ەزێتتتهەب یەریعتتترەو م یوەعتتتنەم ەپاشتتتخان مەئ رەستتتەبختتتا و ل کڕێتتت ۆیختتت
 .ێنێزرەکوردستان دابم یکیکراتۆمید
 
 ەب رنجدانەستت ەو ب داەگەڵمۆکتت یئاستتت ەل تەاستتیو س نییئتتا وانێتتن یینتتدەوێپ یدروستتت ڤەیاڕ نتتاوێپەو ل کیتتژۆل ێتتیپەب
و  نییئتا ەل زڕێت انتدایدوو رەه ەل ەک نینتیبەکوردستاندا د یتڵەوەو د موکراتێد یزبیح یکیموکراتێد یکیموکراتێد یکۆرەوێن
 چتتاوڕە کتانەکیموکراتێد ەنێوشتتوڕێو  یئاشتت ستتازان،ەوەکێپ ینتیەال اتریتتز موکراتتداێد یزبتتیح ەو ل ەنتراو ینتتید یرەروبتاویب

 ەگەڵمۆکت یکتانەتاک یتتەرامەک ەل زگترتنڕێتتر و  یکتانییەئازاد یپاراستت یرجەم ەب زمیرالڵۆو پ نیربرەد اڕ ییئازاد. ەکراو
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 یموکراستێد یەوا ێتیکتا و پەد ۆبت یبتاتەخ متوکراتێد یزبتیح ەک ەکتراو ەناستێپ متوکراتێد یکتانییەکریف ماەبن ەیکۆڵەک کەو
 ن،ینووست ییئتازاد ن،یربترەادڕ یئتازاد ان،یتژ ەوەکێبوون، پت ەوەکێپ ۆو ب موکراتێد یترەچ رێژەل ەکانییەاوازیج ەیوەڕەکۆک
 یزاەف ەیوتەرکەد کەو ندروستتتتتەت ەیختتتتنڕە ییپانتتتتتا یکردنتتتت رفتتتتراوانەو ب یتاڵهتتتتاوو یمتتتتاف یو پاراستتتتت ەوەرکتتتتردنیب
 مەئ رەستتەل رەه. ێزانتتەد انیتتژ ەوەکێو پتت تییەشارستتتان ەیالنتتک ەو کوردستتتان ب ێشتتۆکەد ێتتت تیتتیەنەدەو م تییەموکراستتێد
 یمتتارۆک ییوانیپشتتت تەاڵژهڕۆ یکتتانەکەکوردستتتاندا جول یکیمتتوکراتێد یمتتارۆک ەل نیتتینیبەد ەک ەیەانیتتژ ەوەکێپتت ەیکیژۆلتت

 یستتمەڕەب  ندانتتداەبڕێ ی٢ یژڕۆ ەل هابتتادەم یکتتانەجوو یرەنێوک نتتو( ەداوود زاد) ینتتاو ەب کێستتەو ک ەکتتردو انیکوردستتتان
 .ەوڕیربەد مارۆک ۆب یتەاڵژهڕۆ یکانەجوو ییوانیپشت
 
 یاتیتج ەو، ل ەدانتاو ەیتیوەتەو ن کیتموکراتێد یستالمیئ ۆبت یزڕێت دایتانیژ یکانەگڕب مووەه ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح
و  نزاییئتتا متتووەه ەڵگەل ەڵەیمتتام ەوەبتتووردنێو ل یتتتیەبرا یحتتڕۆ ەب ێیتتتر یکتتانەبەزهەو م نییئتتا یوەنیو ستتر یلۆنکتت
 .ەکردو کانەرەباو
 
 ،ێبتەن ۆخەربەست مانیشتیئازاد و ن ەوەتەن رەگەئ ەک ەرکراویگێج ەوەکوردستاندا ئ یموکراتێد یزبیح ەیوەکدانێو ل ڤەاڕ ەل
 یچونک. ێناب ێینییئا ،ێبەن یرەروەپ مانیشتین ەک یەوا یواڕو ب نێناکر سندەپ ەییوەتەن یکولتوور کەو ێیمانیو ئ نییئا
 ۆییخەربەست ۆب رەگەئ ؛یناسیو ب بگا ێت نییئا ەباش ل ەیمانڵموسو وەو، ئ ەیەه ینبوو ەوییەو ئازاد ۆییخەربەس ەب نییئا

 ییزگتتارڕ ۆبتت انیتەاستتیو س نییکتتورد ئتتا یشتتۆڕش یرانتتەبڕێ ۆیەبتت. ەشتتتوەیگ شەکەنییئتتا ەل ەڵەه ەب ێشتتۆکەن ێتتت یو ئتتازاد
 .ەکردو کتریە ەیتێئاو شتمانیو ن لەگ یئازاد ەب شتنەیو گ ەییوەتەن
 
 کێتنییئا چیه یکردنەن رزەف یساسەئ رەسەو ل زبدایح ەیکهاتێپ وێنەل یشیزمیالرۆکێکوردستان هاوکات س یموکراتێد یزبیح
 مەئ ڤەیاڕ ەل. ەکتردو ریتگێج داۆیتخ یتەاستیس ەل یستەک یکێخیەبا کەو ینیئا ۆب رامانێت هاەوەڕتر و ه یکێنییئا رەس ەب

.  ێزانتەد یشتینییئا یرەزێپتار ەب کتووەڵب ،یتیەن کێتنییئا چیهت ەیوەنیستر زمیالرۆکێست یەوا ێتیپ متوکراتێد یزبیح داەتەباب
 ەتەحکتتووم مەئ ۆیەبت ،ێبتەد یرەوەڕو دادپ یرەرابەب ،یئتازاد یرەزڕێپتتا نیەال ێبت یکتەیەزراوەدام کەو ێیالرۆکێست یتتڵەوەد

 .ێزڕێپاەید ردستانکو یاتڤج وێن یو کولتوور یتیەەاڵمۆک یکێتیرەو ن هاەب کەناکا و و نییئا لەگەل یتیەدژا
 
 یکێتەو حکتتتوم یمتتتارۆک یکێستتتتمیختتتاون س ەک ەکوردستتتتان یمتتتارۆک ێ،یمتتتوکراتێد یزبتتتیح یستتتتاێئ ۆبتتت اریتتتد ەرەه ینتتتاکیم
و  رایتتگەد کتتانەاوازیج ەگتترووپ ەل زگتترتنڕێو  یئاشتتت ،یرەروەدادپ ،یئتتازاد یهاکتتانەب ەل زڕێتت داێیتتت ەک ێبتت کیتتموکراتێد
 ۆبتتتوو، بتتت نیەال ێبتتت یکتتتەیەزراوەدام تڵەوەد یچتتتونک اتهاوکتتت. کتتتردنەد رەبەستتتتەد ۆبتتت انیتتتهاکانەب ەیستتتڕەموما ینێستتتتەب
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 یمتتوکراتێد یزبتتیح. داەد ڵتتیوەه کانتتداییەتیەەاڵمۆک ەگتترووپ متتووەه وێتتن ەل ڕەیتتیف یو پاراستتت ەانییئاشتتت یانیتتژەوەکێپ
 ینووستتڕەچا رەستتەل اردانڕیتتب یو متتاف یئتتازاد ینانێه ستتتەدەو ۆبتت یتتتیەواەتەن یبتتاتەخ ینگەشتتێپ یزبتتیح کەو ێیکوردستتتان

 ەیوێتتچوارچ ەئازادکراومانتتدا، ل یشتتمانین یژڕۆدوا یکیمتتوکراتێد یمتتارۆک ەو ل یزامتتین-یاستتیس یبتتاتەخ یستتتاێئ ەل ەیکەلەگ
 رەه کەو و ێدوور بتتت تەحکتتتوم یکاروبتتتار ەل ردانەوێستتتتەد ەل ێبتتتەد نییئتتتا یەوا ێتتتیپ یتتتڤتەزۆپ ییو ئتتتازاد زمیرالۆپلتتت
 .ێنیبب ۆیخ ڕۆڵی ینەدەم یتر یکەیەزراوەدام
 
 ەل کتانییەئازاد ەیستڕەموما ۆگونجاو ب ینکێستەو ب تەفەڕد یاڕئا ەو هاتن یتیەپاشا یمیژڕ یدژ انێڕئ ینەاڵگ یشۆڕش یدوا

 ەل ەزاد یمتتتوفت یدەحتتمەکتتاک ئ یتتتتیەاەڕبڕێ ەقورئتتان ب یبتتەکتەم ینتتاو ەب یستتتالمیئ - یاستتیس یوتتتڕە مەکیەکوردستتتان، 
 ەل ەویەریعتترەم یووڕ ەو ل ینەیختتوم ڵاڵتویەئتتا ەل ەویەاستتیس یکتتیپراکت یووڕ ەل ەک ێنتتیبەد ورەکوردستتتان د یتتتەاڵژهڕۆ

 نیخوانولموستلمیو ئ تیەفەلەست یکتانەوتڕە ەل رکتامەدواتتردا ه یکتانەناغۆق ەل. گترتەدەڕو یلهامێئ یتەتیرەش یلەع رۆدوکت
 یلتەوتگڕەو  تەاڵژهڕۆ یشتەب ەوەکوردستان گواستران یتەاڵوژهڕباشور و  یایجوغراف یو هاوسنوور بوون یتیەخزما یگاڕێ ەل
 .کوردستاندا دروست کرد  ەیشەب وەل انۆیخ یشنەچ ەل
 
و  ستتتاننەبەرەپاکستتتان و ع ستتر،یم ییستتالمیئ ییاستتیس - یکتتریف ەیقوتابختتان ەب رەستت نۆچتت ەوتتتانڕە مەل ێستت رەه ڕەایتتد
و  ەیتتیوەتەن ەزێتته ەڵگەناشتتتوانن ل ن،ینتت انەیکەمانیشتتتیو ون ەوەتەن یتیەەاڵمۆو کتت یاستتیس ەیشتتێو ک سڕپتت یواڵقتتوەڵه
 ەل نتتاک؛یم ۆبتت رەه. ێبتتەه انیدروستتت یشتتتنەیگێت کێستتازان و ل ن،ینگەدڕەو فتت ینگتتڕەڕەف ەب نتتدەمەڕباو ەک کانەالرۆکێستت
 ەزاد یمتتوفت زەڕێتت، ب اێتڕئ یمتتیژڕێ ەڵگەکتورد ل ییتیەراەنێنتتو یتتتەئەیه یکانەدانوستتان یکتتات ەو ل انێتڕئ یشتتۆڕش یتاەرەست
 یتتڵەداەع ینێوشتوێپ داییماڵستیئ یمتارۆک یپتاوانخواز یستتمیس ەو ل داەد کێتت یمانیشتین ییزڕیکیەو  یتیەکوردا یرەنگەس
 !ێوەکەد یتیەواەتەن یو ماف یسالمیئ
 
 یووڕ ەب ەستتانینتالێمەندێف ەوتڕە مەئ ەک ەبتوەن ێیجتار کیە ۆبت یستالمیئ یمتارۆک ینتەمەت ەیەیەیچوار د مەئ ییژاڕێد ەب
 ەل کتتانییەتیەەاڵمۆک ەستتارەو خ یکتتارێب: کەو)  متتانەکەوەتەن ەل یستتالمیئ یمتتارۆک یکتتانییەلەگ ەو دژ سڕینگتت ەتەاستتیس

 یکردن و دروستت ەگەڵمۆکت یکردنت ەلیمیکورد، ئاس یکانڕۆڵە یکردن یندانیو ز تدامێئ مان،یشتین یکردن ەزیتاریلیکوردستان، م
 .ێبووب انیستێوەڵه( شوناس یرانەیق
 یتەاستیس یئاکتام ەل ،ێنتەداد ەیگەڵمۆکت یکتانەتاک یانیتژەوەکێو پ ییبتاەت ۆیه ەب ەک ێی”میدوورکها“ ەیوانگڕ ەل نییئا
 یووڕ ەل. ەوەتۆوتتتتەک ێکوردستتتتاندا لتتت ەل ییتیەەاڵمۆکتتت یتتتیکەرەدووب ەستتتتانیماڵسیئ ڵەکتتتایادڕ ڤەبتتتزا مەئ یووستتتتڕندەنات
 زم،یتبەڕەپان ع یکانەژڕۆپ ەیخان ەل ەوەکیو پراکت یریۆت یووڕ ەل ەانیسالمیئ - یاسیس ەوەبزووتن مەئ ینکۆچ ەوەشیاسیس
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 ەل ەک نەدەد( ەوەتەزمتان ، ختاک و ن) ەنۆاڵمبێو ست متاێه وەئ متووەه یالمارەپ گرن،ەد ێج زمدایو پان فارس زمیپان تورک
 انیترانەرکیداگ یایدیتم یتیوەعنەم یمتادد ییوانیپشتت شەئامتانج مەئ ۆبت. رنەوێتپ ەوەتەن ەیناستێپ ۆب دایتڵەوەودێن یاسای
 ییراەتگەئتوم ەب انییژیستترات یواڕبت وانەئ. نەکەد انۆیتخ ینیهتانبیج ڕۆڤەیشت دا”یسالمیئ یتەئووم“ یمکەچ رێژەو ل ێیەپ
 متتووەه ەل. اننۆیتتخ ەیلگەمۆکتت یزمیالۆڕپلتت ەو دژ ب ەوەنەکەد ریتتب نالیۆرناستتێنتیو ئ ەیەه داەوەتەن - تڵەوەد رەرامتتبەب ەل

 نییئتا یدژ ەڕو شت هتادیج سالم،یئ ەل یگرەڕب یناو ەو ب ونەکەردەد ەشێندەروئیب مانەه ەب مەاڵب اواز،یج یناو ەب کێنێشو
 یپاراستتت نتتاوێپ ەل ەک ڵیمتتاۆخ یستتالمیئ لەگەل انەیستتتانیوەڵکتتردار و ه مەئ مەرجەستت ەک نتتنەیەگەادڕتتتر  یکتتانەبەزهەو م
 یاوازیتو؛ ج یەبتاەنات کتا،ەد بتاتەخ یئتازاد ەب شتتنەیو گ رانەرکیتداگ ستتەد ەل یزگتارڕو  ەیتیوەتەن یتتەامەڕو ک  ەرەش

 . ەیەه کتریە ەڵگەل انییو واتا ییمانا
 
 کەکتورد و ەیتیوەتەن یپرس( بەرەع)تر  یالنەگ ینییئا ەیستانیرێتالۆت ەیوەندنێخو رێژ ەل ەانییسالمیئ یاسیس ەزێه وەئ
 یهتتتزر و نتتتاخ ەل ەک ننێتتتامڕ ەوەل ەیوەئ ێبتتت ،ەوەنەدەد کێتتتل یماڵستتتیئ ەیئتتتوم ییکگرتتتتوویەو  نیتتتد ەدژ ب یکەیەاردیتتتد
 ەوانەچێپتت ؛ێنتتدریناب انتتداۆیخ ەیوەتەزمتتان و کولتتتوور و ن لەگەل کیتتیەتیەدژا چیتتتورک و فارستتدا هتت ب،ەڕەع ینتتدارانییئا
. انیشتتتیاسیس ییرەروەو ستتت تەاڵستتتەو د ەوەتەکولتتتتوور، ن ا،یتتتزمتتتان، جوغراف ییکگرتتتتوویە یتتتتەخزم ەتەختتتراو ێینییئتتتا
 ەوەئ. یتیەکوردستتان ن یاکانیدیتو ئا ەگەڵمۆکت ەستتانیمنتالەندێف ەوەبتزووتن مەئ یو هتزر امانڕ یچونک ،ەوونڕ یشەکەکارۆه
: ەڵتێد دەمتمەمح یتتڕەزەح نۆچت. ەشیدەممەمح رەمبەەێپ ەیموودەڕف ەیوانەچێپ انەیوشتانڕەئاکار و  وەئ ەک یەدا کڵێحا ەل
 .ییەن ەمێئ ەبکا ل ۆیخ یومەق ەل یلۆنک ەیوەئ
 

 :ئاکام

 
کوردستتان  یمتوکراتێد یزبتیکوردستتان، ح ەیگەڵمۆکت وێتن یستتاێئ ەو   ل ژووداێتم ە  ل ییەنید ەڕەدوو ب مەب رنجدانەس ەب
 ەینیتبنچ رەستەو، ل کیتموکراتێد یکێتەوحکتوم ەگەڵمۆکت یانتدنڕزەدام رەستەل ەیکیتیەتەڕەو بن یساستەئ ەشتێندەهزر و ئ ەک
 ڤتتیبزا یژووێتتم یتتیژاێدر ەب ەک یتتیەن یەنییئتتا ەڕەب مەئ ەڵگەل یکییەکۆو نتتاک ەشتتێک چیهتت ،ەکتتانەییەوەتەن ەخیەو بتتا هتتاەب
 متتووەو ه ەرگرتتتوەو انەیتتکەوەتەو ن مانیشتتتین ەکتتردن ب تەختتزم ۆبتت الۆڕو متت هتتاەب کەو انیتتنییکوردستتتان ئا ەیتتیوەتەن
بتوون  دیهەشت بەرەتتورک، فتارس و ع یرانتەرکیداگ ستتەد ەب یو کوردستتان ەیتیوەتەن یکێانیک یدروست کردن ۆب انیرانەبڕێ
 تەختزم ەک ێبتەد داەانییتبەزهەو م ینیئتا ەوەو بتزووتن وتڕە مەئ ەڵگەل ەییشتڕیتونتد و  یکیەو دژواز ییباەنات ەل مەاڵب.
 ەڵگەو ل زانتتنەد ییژئتتاواڕۆ ەیژڕۆپتت ەبتتوون ب کیتتموکراتێد ەک ەیزانێتته وەئ. نەکەکوردستتتان د یرانتتەرکیداگ یایدیتتئا ەب

 یتەحکتتتووم یگوتتتتار متتتانەه ەک زانتتتنەد ماڵستتتیئ یدژ ەب کتتتانەییەوەتەن ەزێتتته ینکۆچتتت ،ەیەه انیتتتوتنەرکەب زمینالیۆناستتت
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 ەزێتتته یبتتتوون دژ زمیالیتتمپریئ یاویتتتپ یپاستتتاو ەب داۆیتتخ ەیناستتتێپ ەل ینتتتدەناو یتەحکتتوم رەگەئ ۆیەبتتت رەه. ییەنتتدەناو
 ختەست یکەڕێشت ۆبت نێوکتات و شت یبتوونەن رەب ەل رمتترەن یکەڕێشت ەل ەناڵکتایادڕ ەوەبتزووتن مەئ کا،ەد ەڕش کانەییەوەتەن
 یانیتتز متتانەکەلەگ یکولتتتوور و شوناستت یواندنێو شتت ەیتتیوەتەن یشوناستت یدابردنڕێتتالەب یگتتاڕێ ەل کتتانییەکورد ەزبیتتح یدژ
 .ەاندوەیگ مانەیوەتەو ن یشتمانین یماینتیو ئ یئازاد ەیژڕۆپ ەب انیرۆز
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 دا كۆماری كوردستان كتێب و گۆڤار لە ژێر ڕووناكایی
  
 

 
 
 
 
 

 ڕەسووڵ سوڵتانی

 
هونەر و ئەدەبیاتیێ وەكوو خوڵقێنراوی زەین و ئەقتب و دەستتی مترۆڤ، . هیچ شتێك لە بۆشاییدا و لە هیچەوە دروست نابێ

دەوروبەری ڕە  و پتتنج و بناوانیتتان لە زەینتتی داهێتتنەرەكەی و كتتۆمەڵ و كتتۆمەڵگەدایە و لەژێتتر كتتاریگەریی گۆڕانكارییەكتتانی 
بە تتتایبەتی گۆڕانكتتارییە گەورە و لەناكاوەكتتان هەر كتتامە و بە شتتێوەیەك كتتار دەكەنە ستتەر شتتێوەی . خۆیتتدا بتتیچم دەگتترێ

وەك چتتۆن بزاڤتتی ڕێنستتانس و شۆڕشتتی پیشەستتازیی ئەورووپتتا . بیركتتردنەوە و تێتتڕوانین و جیهتتانبینی و دواجتتار بەرهەمەكتتان
تدا گتۆڕی و تتا ئێستتاش ڕێنستانس وەكتوو ختاڵێكی گەورەی وەرستووڕانی مێتژووی جیهانیان هەم لە ناوەرۆك و هەم لە ڕواڵە

و جیهتتانی پتتاش ( ستتەدە تاریكەكتتان)مرۆڤتتایەتی ستتەیر دەكتترێ، كە ئیتتتر تێیتتدا جیهتتان لە دوو قۆنتتاغی پتتێێ ڕێنستتانس 
 .ڕێنسانسدا باسی دەكرێ و هەر كام تایبەتمەندیی خۆیانیان هەیە
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چەرختتانی مێتتژووی مرۆڤتتایەتییە، كە بتتتاڵی بەستتەر هەمتتوو هتتزر و بیركتتتردنەوە و شۆڕشتتی فەڕانستتە، ختتاڵێكی دیتتتكەی وەر
تێڕوانینەكتتانی ستتتەدەی نۆزدەیەمتتتدا كێشتتتا و بتتتزووتنەوەی ڕیتتتالیزم لە هەنتتتاوی ئەو گۆڕانكارییتتتانەوە ستتتەریان هەڵتتتدا، كە 

 .بەرهەمی ئەو شۆڕشە مەزنە بوون
 

كتتاریگەریی خۆیتتان لە ستتەر بتتوارە جیاجیاكتتانی هتتزر و یەكەم جەنتتگ و دووەم جەنگتتی جیهتتانییێ، هەر كتتام بە شتتێوەیەك 
بەتتایبەتی جەنگتی یەكەمتی جیهتانی كە تێیتدا كۆمەڵێتك . ئەدەبیات و فەلسەفە و لقە جۆراوجۆرەكانی هتونەر بەجتێ هێشتت

گیتۆم ئتاپۆلینز و شتارل پێگیتو و ئتالێن : شاعیر و نووسەری گەورەش بتوونە قوربتانی و لە بەرەكتانی جەنگتدا كتوژران وەكتوو
نتتاو و دەستتتوخەتی ” 4851گوڵبژێرێتتك لە بەرهەمتتی ئەو نووستتەرانەی لە شتتەڕدا كتتوژراون “لە كتێبێكتتدا بە نتتاوی . فتتۆرنیێ

قوتابختتانە )لە دوو ستتاڵی یەكەمتتی شتتەڕەكەدا ئەدەبیتتاتی هەمتتوو ئورووپتتا ئیرلتتیج بتتوو . پێنستتەد شتتاعیر و نووستتەر هتتاتوە
 (424الپەڕەی . ئەدەبییەكان، ڕەزا سەید حوسێنی

 
م هەر لە دڵ و هەنتتتتاوی ئەو شتتتتەڕ و متتتتاڵوێرانییەوە، بتتتتزووتنەوەی دادائیتتتتزم و ستتتتورڕیالیزم وەكتتتتوو یاخیبوونێتتتتك لە بەاڵ

 .شەڕخوازان و جڵەوكێشانی شەڕ و خوێنڕشتن سەر هەڵدەدەن و بوارێكی دیكە بۆ هونەر و ئەدەبیات دەڕەخسێنن
 

نكتتارییە سیاستتی و كۆمەاڵیەتییەكتتان ڕەوت و ڕێچتتكەی لە ئەدەبیتتاتی ئێرانتتی پتتاش هتتاتنی ئیستتالمدا، قۆنتتار بە قۆنتتار گۆڕا
ئەدەبیتتات دەگتتۆڕن، بتتۆ وێتتنە لەو ستتەردەمانەدا كە دەربتتار باوەشتتی بتتۆ شتتاعیرانی پەستتنبێژ كتتردووەتەوە، دەبینتتین پەستتن و 
پێتتداهەڵگوتن و قەستتیدە بتترەو پەیتتدا دەكتتا و پتتاش هتتاتنی مەغۆلەكتتان كە دامودەزگتتای پەستتنبێژی و شاباشتتی پەستتنبێژان 

وە دەپێچتتترێ، غەزەل بەتتتتایبەتی غەزەلتتتی دڵتتتداری و عاریرتتتانە پەرە دەگتتترێ و نتتتاودارترین شتتتاعیرانی ئێتتتران لەو تتتتێكە
لە ستتتەردەمی نوێیشتتتدا بزاڤتتتی مەشتتترووتەخوازی كە لەگەڵ هتتتاتنەوەی كۆمەڵێتتتك خوێنتتتدەوار لە . قۆناغتتتانەدا دەردەكەون

بە گشتتتی بزاڤتتی مەشتترووتە لە ئێرانتتدا . دزادە بتتوویەكێتتك لەو ڕوونتتاكبیرانە فەتحەلیتتی ئاخونتت. فەڕەنتتگەوە ستتەر هەڵتتدەدا
ختتاڵێكی وەرستتووڕانە كە ئیتتدی پتتاش مەشتترووتە ئتتێمە لە ئێتتران جتتگە لە شتتیتر وردە وردە ژانرەكتتانی دیتتكەی ئەدەبیتتاتیێ 

 .دەبینین و بەتایبەتی بزاڤی وەرگێڕان تین و گوڕێك دەگرێ
  

 كوردستان

 
بێتتدەوڵەتی كەمتتتر كەوتتتووەتە بەر شتتەپۆلی گۆڕانكتتارییە جیهانییەكتتان و بزاڤتتی بزاڤتتی ڕوونتتاكبیری و ئەدەبیتتی كتتورد لەبەر 

پتتاش دووەم جەنگتتی  ئەدەبیتتی كتتورد زیتتاتر لە حوجرەكانتتدا بتتووە و نەبتتووەتە شتتەپۆلێكی گەورە و گشتتتگیر، بەتتتایبەتیتر كە
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كوردستتتاندا زمتتانی كتتوردی  هتتاتنە ستتەركاری ڕەزاختتان لە ئێتتران و ئەتتتاتۆرك لە توركیتتا، لەو دوو بەشتتە گەورەی  جیهتانی و
ە دەكرێت، ئیتر خوێندەواری كورد ئەگەر دەفتەرێكی شیتری هەبتوایە یتان وەدەستتی نەك پەراوێز بخرێت، بگرە قەدەغە و بڤ

 .كەوتبایە دەبوو لە حەوت كوندا بیشارێتەوە و نەبێتە بەاڵی سەر و گیانی
 

لە وشتەپە فەقێ بووم، ڕۆژێك كاكە ڕەحمانی حاجی بایزاغتا  ئەو ڕۆژگارەی“: هەژار لە چێشتی مجێوردا دەگێڕێتەوە و دەڵێ
زۆرم حەول دا كە بیڵتێ . هاتە حوجرە، تەرجیع بەندێكی لە شێتری كوردی و كوردایەتی خوێنتدەوە كە زۆرم لەال ختۆش هتات

 ”.و بینووسمەوە، گوتی خاوەنیان كە خاڵەمینە، سوێندی داوم وا نەكەم وەدەست كەس كەوێ
 

ووە زەبتروزەنگەش، لە حتوجرە و خانەقاكانتدا مەال و فەقێتی نیشتتمانپەروەر و ختاوەن هەستت و ئیحستاس سەرەڕای ئەو هەمت
بۆ وێنە فەوزی، ئەو مەال نیشتتمانپەروەرەی . هەر نەیانهێشتوە پەنگری ئەو كوانووە خۆڵەمێشی لەسەر بنیشێ و سارد بێتەوە

. كورد، شاعیر، ئیتر وەك ئاردی بەهار بۆ هەموو شت دەبتوولە خانەقای شێخی بورهان بووە و هەژار دەڵێ، زۆر عالم، زۆر 
چێشتتی )دنەدانی ئەو هێمنتی كتردە شتاعیر . نسحەت و ڕێ شاندانی ئەو، بیری كوردایەتیی خستە مێشكی زۆر الوانی ئاشنای

 (22. مجێور
: ئەو قسەیەی هەژار ئتاوا پشتڕاستت دەكتاتەوە و دەڵتێ” لە كوێوە بۆ كوێ“هێمن لە پێشەكییە بەنرخەكەی تاریك و ڕووندا 

ئەو دەركتی . ئەو هەڵتی وەشتاندمەوە و تێكتی هەڵشتێالم و ستەر لە نتوێ دروستتی كتردمەوە. دەبێ بڵێم من دەسكردی فەوزیتم“
بێگومتان ئەگەر نەچووبتامە ختزمەت فەوزی و لە كتن ئەو . پتێ نیشتان دام ئەو ڕێگتای ژیتانی. زانین و فێربوونی بتۆ كتردمەوە

ئەو تێتتی . مامۆستتتایەم نەخوێنتتدبا، ڕێبتتازی ژیتتانم ئەو ڕێبتتازە نەدەبتتوو كە گتترتم و پێیتتدا ڕۆیشتتتم و ئێستتتاش بەرم نەداوە
ی لە پێنتتتاوی گەیانتتتدم متتتن ڕۆڵەی كتتتوردم و كتتتوردیێ نەتەوەیەكتتتی بێتتتبەش و چتتتارەڕەش و زۆرلێكتتتراوە و دەبتتتێ ڕۆڵەكتتتان

ئەو فێری كتردم زەوقتی ئەدەبتیم تیتف تتیرە بتدەم و مشتتوماڵی . ڕزگاركردنیدا فیداكاری بكەن و لەخۆبوردوویی نیشان بدەن
ئەو حتتاڵیی كتتردم كتتوردی زمتتانێكی ڕەوان و بەربتتاڵو و . ئەو فێتتری كتتردم واڵتەكەمتتم ختتۆش بتتوێ و پێتتی هەڵبڵتتێم. بتتكەم

 .(48. تاریك و ڕوون)نیاپەسندی هەبێ دەوڵەمەندە و دەكرێ ئەدەبێكی گەورە و د
  

 (كۆمەڵەی ژ كاف)

 
ی هەتاوی لە ئاكامی داگیركرانتی ئێتران لە الیەن لەشتكری ستۆڤییەت و ئەمریكتا و ئینگلیتزەوە نتاوچەی موكریتان ١١٢١ساڵی 

نتتاوچەكە بەتتتایبەتی شتتاری مەهابتتاد كە هتتیچ كتتام لەو هێتتزانەی لتتێ نەبتتوون و دەستتەاڵتی شاهەنشتتاهییێ ستتێبەری لەستتەر 
دەورێكی كاریگەر و بەرچاوی لە بزاڤی ڕووناكبیری و سیاسی و بیری نەتەوەیتی ڕۆژهەاڵتتی   نەمابوو و جگە لەوەش موكریان
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انە دەستتیان دابتتووە دەستتی یەك و بتارێكی لەباریتتان ڕەخستاند بتۆ ئەوەی كۆمەڵێتتك كوردستتاندا هەبتووە، هەمتتوو ئەو هۆكتار
ئەو كتۆمەڵەیە، . نیشتمانپەروەری كورد لە مەهاباد كۆمەڵەی ژیانەوەی كورد واتە ژێكتا  دامەزرێتننڕووناكبیری نەتەوەیی و 

خاڵێكی وەرچەرخان بتوو لە بتزووتنەوەی نەتەوەیتی و هەڵوێستتی سیاستیی ڕوونتاكبیرانی كتورددا، بەتتایبەتی لەوەدا كە بتۆ 
ەبەگەوە نەبتوو، جتگە لەوەش تێكۆشتان و هەوڵتی یەكەم جار جڵەوی جوواڵنەوەكە بە دەستت ستەرۆك عەشتیرەت و شتێخ و دەر

ئەو كتتۆمەڵەیە لە یەكەم كۆبتتوونەوە یتتان كتتۆنگرەی خۆیتتدا كە . بتتزووتنەوەكە لە پێنتتاوی ئامتتانجی بەرزی نەتەوەییتتدا بتتوو
ی دەركردنت. بڕیاری دا بیروباوەڕی خۆی لە گۆڤارێكدا باڵو بكاتەوە و بۆ ئەوەش دەست كرا بە باڵوكردنەوەی گۆڤاری نیشتتمان

 .گۆڤار و هەستكردن بەو زەروورەتەش یەكێكی دیكە لە بەرچاوڕوونییەكانی كۆمەڵەی ژێكا  بووە
 

. دیارە كۆمەڵەی ژێكا  تەنیتا گۆڤتاری نیشتتمانی دەرنەكتردوە و خەریكتی كاروبتاری فەرهەنگتی و ڕوونتاكبیریی دیتكەش بتووە
چووكی شێتری باڵو كردەوە بە ناوی دیاریی كتۆمەڵەی كۆمەڵە لە پێشدا كتێبێكی ب: هێمن لە پێشەكیی تاریك و ڕووندا دەڵێ

كە شتتێترە نیشتتتمانییەكانی حتتاجی قتتادر و مەالی گەورەی كتتۆیە و هەژار و شتتێخ ئەحتتمەدی حیستتامیی تێتتدا چتتاد ” ك - ژ“
 ”.هێمن باڵو كرایەوە. ش.یەكەم شێتری من لە ژمارە دووی نیشتماندا بە ناوی م. …كرابوون و دەسبەجێ تەواو بوو

 
ەوە، تیاتری دایكی نیشتمان، هەنگاوێكی دیكەی ڕوونتاكبیرانە و متۆدێڕنی كتۆمەڵەی ژێكتا  بتووە و وەك هتێمن دەڵتێ جگە ل

گەورەتتترین تەبلیەتتاتی بتتۆ كتتۆمەڵە كتترد و كەم كەس هەبتتوو نەچتتووبێ و هەر كەستتیێ چووبتتا دەگریتتا و هەستتتی كتتوردایەتیی 
 .دەبزووت

 
دامەزرێتنەر و بەڕێتوەبەرە ڕووناكبیرەكتانی ژێكتا  هەستتیان بە گرینگیتی  .هەنگاوێكی دیكەی كۆمەڵە، كڕینی چاپختانە بتووە

چاپخانە و كتێب و باڵڤۆك و كاریگەریی ئەوانە لەسەر خوێندەواری و ئاستی زانین و چتاوكراوەیی خەڵتك كتردوە، هەر بتۆیە 
 .بە داهاتی شانۆی دایكی نیشتمان چاپخانەیەك دەكڕن

  
 اندنی كۆماری كوردستاندامەزرانی حیزبی دێموكرات و دامەزر

 
دامەزرانی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە زۆر الیەن و ڕەهەندەوە ڕووداوێكی گرینگی مێژووی سیاستی و ڕوونتاكبیریی كتورد و 

ئێمە لەم باسەدا ناچینە سەر الیەنە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی و تەنیا ئتاوڕ . خاڵێكی گرینگی وەرچەرخانی ئەو مێژووەیە
هەنگتتاوە كردەییەكتتانی ئەو حیتتزبە دەدەیتتنەوە، كە ئەو هەنگتتاوانە نەك تتتا ئێستتتاش لە الیەنتتی فەرهەنگتتی و ڕوونتتاكبیری و 

گرینگیتتی خۆیتتان هەر متتاوە، بگتترە ئەوەنتتدە بنەمتتایی و ورد و ڕوونتتاكبیرانەن، كە شتتیاوی ئەوەن هەمتتوو نیشتتتمانپەروەرێك 
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تان، دەبینتتین دامەزرێنەرانتتی كە ستتەرنج بتتدەینە بەنتتدی دووەمتتی بەرنتتامەی حیزبتتی دێمتتوكراتی كوردستت. شتتانازییان پێتتوە بكتتا
حیزب، چەندە بەمشوور و وردبینانە ئاوڕیان لە گرینگترین ناستنامە و پرستی نەتەوەكەیتان واتە زمتانەكەی داوەتەوە و داوا 

 :دەكرێ زمانی كوردی وەك زمانێكی فەرمی بناسرێ و دەڵێ
 

بتاری ئیتدارەكان بەهتۆی زمتانی كتوردی بەڕێتوە ت نەتەوەی كورد مافی خوێندنی بە زمانی زگماكیی ختۆی هەبتێ و تەواوی كارو
 .بچێ
 

كە ئێمە دەچینە واڵتێك و پێمان دەڵێن زمانت چیتیە . چونكە زمان هزر و جوغرافیا و كولتوور و مێژووی لەخۆیدا هەڵگرتوە
داتەوە واتە دا كە زمانەكەمانە، جوغرافیا و كولتوور و مێژوووەكەمتان ڕەنتگ دە”كوردییە“و دەڵێین كوردی، تەواو لەو وشەی 

من مێژوویەكم هەیە كە تێیدا بەو زمانە قسەم كردوە و جوغرافیایەكم هەیە كە تێیدا بەو زمانە قستە دەكەم و كولتتوورێكم 
بەاڵم ستتەرلەبەری ئەو شتتتانە بەبتتێ ئەم . هەیە كە ئەم زمتتانەی بەرهەم هێنتتاوە و ئەم زمتتانەش ئەوی بەرهەم هێنتتاوەتەوە

ەوە، لەبەر ئەوەی ئتتتێمە هەمتتتوو ئەو شتتتتانە بە زمانەكەمتتتان پێناستتتە دەكەیتتتنەوە و زمتتتانە دەچتتتنە نێتتتو هەنتتتاوی نەبتتتوون
تۆ بڕوانە، لەو چل میلیۆن كوردە، ئەگەر ملیۆنێكی یەكسەر واز لە زمانەكەی بێنتێ و بە زمتانێكی دی قستە . دایاندەڕێژینەوە

و عیبڕی و قیبتیتانەی بتوونە موستوڵمان و ئە. نموونەی گەالنی دیكەش زۆرن. بكا، تۆ دەتوانی پێیان بڵێیتەوە كورد؟ نەخێر
زمانەكەی خۆیانیان بەالوە نا و بە زمانی عەرەبی دەدوێن، ئیتر هەم خۆیان بوونەتە بەشێك لە نەتەوەی عەرەب و هەمیێ 

 .میسر و فەلستین نموونەیەكی بەرچاون. نیشتمانەكەیان بووەتە بەشێك لە نیشتمانی عەرەبی
 

ردستتتان، كۆمتتاری كوردستتتان دادەمەزرێنتتێ و پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەدی ستتەرۆكی حیزبتتی پتتاش ئەوەی حیزبتتی دیمتتوكراتی كو
دێموكرات دەبێتە سەركۆماری كوردستان، ئێمە دەبینتین كۆمتاری كوردستتان و حیتزبە دامەزرێتنەرەكەی هەمتوو توانتا و هەوڵتی 

واری و گرینگیتتتدان بە الیەنە خۆیتتتان دەخەنە گەڕ بتتتۆ قەرەبتتتووكردنەوەی دواكەوتتتتوویی فەرهەنگتتتی و پەرەپێتتتدانی خوێنتتتدە
 .ڕووناكبیری و فەرهەنگییەكان و دامەزراندنی چاپخانە و دەركردنی ڕۆژنامە و گۆڤار و چاپی كتێب بە زمانی كوردی

  
 چاپكراو و باڵڤۆكی كۆماری كوردستان

 
كۆماری كوردستان كە دادەمەزرێ، زۆرینەی خەڵكی كەوشەنی ژێر دەسەاڵتی كۆماری كوردستان نەخوێنتدەوار بتوون، بەاڵم بەو 
حاڵەشەوە وەك مامۆستا هێمن باسی دەكا، گۆڤاری نیشتمان كە چاد دەبوو، دانەیەكیشتی لتێ نەدەمتاوە و هەمتووی دەفرۆشترا 

لەو كەشتوهەوا و بتارودۆخەدا دامەزرێنەرانتی . سەیری شانۆی دایكتی نیشتتمان و لە دوورترین شوێنەكانەوە خەڵك دەهاتن بۆ
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حیزبتتی دێمتتوكرات و بەڕێتتوەبەرانی كۆمتتاری كوردستتتان و لە ستتەرووی هەمووشتتیانەوە پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەد ئەو بۆشتتایی و 
گیرانە هەوڵ دەدەن كەلێنەكتان كەموكووڕییانە دەبینن كە كورد لە بواری خوێندەواری و ڕووناكبیریدا هەیەتی، هەر بۆیە شتێل

 .پڕ بكرێنەوە و پێویستییەكان دابین بكرێن
 

چاپكردنی كتێب و گۆڤار و ڕۆژنامە و دانتانی ڕادیتو و كتردنەوەی قوتابختانە، بەشتێكن لە هەوڵە هەرە گرینگەكتانی كۆمتاری 
 .كوردستان

 
هەوڵەكتتانی ژێكتتا  و بە دوای ئەویشتتدا حیزبتتی لە ئاكتتامی : دا دەنووستتێ ”كۆمتتاری كوردستتتان“حامیتتد گەوهەری لە كتێبتتی 

دیموكراتی كوردستان بۆ دامەزراندنی چاپخانە و دەركردنی باڵڤۆكی كوردی، دەوڵەتی سۆڤیەتی دوو چاپختانەی بە كوردستتان 
، یەكەمیان بە ناوی چاپخانەی كوردستان لە مەهابتاد دامەزرانتد و ئەوی دیكەیتان لە بۆكتان دانتا و لەو ستۆنگەیەوە. فرۆشت

 .بواری فەرهەنگی لە موكریاندا گەشەی پێ درا
 

 :هەر لە درێژەی ئەو باسەدا ناوبراو دەنووسێ
 

پێێ دامەزراندنی چاپخانەی كوردستان، ژێكا  گۆڤاری نیشتمان و دیاریی كۆمەڵە بۆ الوان و ڕۆژژمێتری كتوردی و ژمتارەیەك 
 .تەورێز چاد و باڵوی كردبوونەوەگۆڤاری ئاواتی لە چاپخانەی یەكێك لە ڕووناكبیرانی هەرمەنی لە 

 
لە . لەگەڵ دامەزرانتتدنی چاپختتانەدا چاپەمەنییەكتتان بە خێرایتتی بتتاڵو دەبتتنەوە و خەڵتتك پێشتتوازییەكی گەرمیتتان لتتێ دەكەن

لە بۆكتانی گۆڤتاری هەاڵڵە و گڕوگتاڵی منتدااڵن و . مەهاباد ڕۆژنتامەی كوردستتان و گۆڤتاری كوردستتان چتاد و بتاڵو دەبتنەوە
 یەكێك لە بەرهەمەكانی چاپخانەی بۆكان باڵوكردنەوەی مێژووی بنەماڵەی شێخانی نەقشبەندی . چاد كران هاواری كورد

 .(421الپەڕەی . كۆماری كوردستان. گەوهەری)بوو 
 

حیزبی دێموكراتی كوردستان یەكەم ژمارەی گۆڤاری كوردستانی بە ناوی ئۆرگانی حیزبی دیموكراتی كوردستتان لە ستەرماوەزی 
 .باڵو دەبێتەوە دا4251ی 41ی 51یەكەم ژمارەی ڕۆژنامەی كوردستان لە ڕۆژی . دا چاد و باڵو كردەوە 4251ساڵی 

 
 هەم ڕۆژنامەی كوردستان و هەم گۆڤاری كوردستان، تا هەرەسی كۆماریێ بەردەوام و بە ڕێكوپێكی باڵو بوونەتەوە، كە 

 .مەی كوردستان باڵو كراونەتەوەڕۆژنا ژمارەی 441ژمارەی گۆڤاری كوردستان و  8لەسەر یەك 
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حیزبی دێموكراتی كوردستان پاش باڵوكردنەوەی گۆڤار و ڕۆژنامەی كوردستان، گۆڤتارێكی ئەدەبتی و سیاستی و كتۆمەاڵیەتییێ 
وەك بتتاڵوكەرەوەی بیتتری  دا 4252بتتۆ الوان بتتاڵو دەكتتاتەوە، كە یەكەمتتین ژمتتارەی لە نەورۆزی ” هتتاواری نیشتتتمان“بە نتتاوی 

 .بوو” سەدیقی ئەنجیری ئازەر“وانی دیموكرات باڵو بۆوە و بەرپرس و بەڕێوەبەرەكەی یەكیەتیی ال
 

 .جگە لەوە لە چاپخانەی بۆكان، هاواری كورد و گڕوگاڵی مندااڵنی كورد و هەاڵڵە باڵو كرانەوە
 

 :ئەوەی كە هێمن دەڵێ
 

پێشتەوای شتەهیدمان و هەم پتڕ بە بتااڵی  ژینی كورتم دی پڕاوپڕ بوو لە شتانازی و شتەرە ، ئەم شتیترە هەم پتڕ بە بتااڵی
ئتاخر لەو تەمەنە كتورتەدا ئەو هەمتووە كتارە بەنترخە، تەنیتا یەك مانتای هەیە، ئەویتێ دڵستۆزیی لە . كۆمارە ساواكەمانە

ڕادەبەدەری بەڕێوەبەران و كاربەدەستانی كۆماری و هەوڵدانیان بتۆ پێشخستتنی نیشتتمانەكەیان بتۆ ئەوەی بیگەیەنتنە ئاستتی 
لە ماوەی یازدە مانگدا، بەشتێكی زۆر لە ئاواتەكتانی خەڵكتی كوردستتان لە كردەوەكتانی . ن و گەالنی پێگەیشتووی دنیاواڵتا

دەسنیشانكردنی ستروودی نەتەوەیتی و دانتانی ئتااڵ و دروستتكردنی ستوپای نیشتتمانی بە . كۆماردا ڕەنگیان داوە و وەدی هاتن
ی پێشتتتمەرگە بتتتۆ ئەنتتتدامانی ستتتوپاكەی و چاپختتتانە و چتتتاپكردن و نتتتاوی هێتتتزی پێشتتتمەرگە و هەڵبژاردنتتتی نتتتاوی پیتتترۆز

باڵوكتتردنەوەی گۆڤتتار و كتێتتب بە زمتتانی كتتوردی و كتتردنەوەی قوتابختتانە و چتتاپی كتێبەكتتانی خوێنتتدن و پەرەپێتتدانی زمتتانی 
گترینگن لەو كوردی و هەوڵدان بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواری و دامەزراندنی یەكیەتیی ژنتانی دیمتوكراتی كوردستتان، بەشتێكی 

ختتۆی قەڵەمتتی نێتتوان دوو . كتتارانەی دڵستتۆزانی كتتورد لە كۆمتتاری كوردستتتاندا قۆڵیتتان لتتێ هەڵمتتاڵین و جێبەجێیتتان كتتردن
هەر . گوڵەكەنمەكە لە ئااڵی كۆماردا، نیشانەی بایەخدانی حیزبی دیموكرات و كۆماری كوردستان بوو بە فەرهەنتگ و زانستت

ەوا و كۆمارەكەیتتان تتتا ئێستتتا بە نەمتتری هێشتتتووەتەوە و بتتوونەتە سەرباشتتقە و ئەو كتتردەوە گرینگتتانەش بتتوون، نتتاوی پێشتت
نمتتتوونە و پێشتتتەنگی نەتەوەكەمتتتان و دوژمنتتتانی كتتتورد بە هتتتتیچ چەكێتتتك نتتتاتوانن ئتتتاواتی گەیشتتتتن بە ستتتتەربەخۆیی و 

ی ڕێگتای ڕزگتاری ئەو چترایەی پێشتەوا قتازی و شتەهیدان. دامەزراندنەوەی كۆماری كوردستتان لە دڵتی میللەتەكەمتان دەربێتنن
بۆیان داگیرساندووین، نە ڕەشەبای زوڵتم و زۆرداری نەك نتاكوژێتەوە، بگترە ئەو بتاهۆزە چەنتدی بەهێزتتر بتێ، ئەو چترایە 

 .گەشتر داییسێ و ئەو ڕێگەیە ڕووناكتر دەكاتەوە
 

 ئەو خوێنەی لەو زامە ڕۆیی
 هەوێنە بۆ سەربەخۆیی

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا حیزبی دێموکرات لە محەکی دواڕۆژی ئەرک و ڕەساڵەتی مێژوویی

 
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

 
 موکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا ٥٧ یادی وەرەب

 
 اڕ ەیکەنتتاو ەل کەو ەک - شتتانۆکێت ڵستتا ٥١ ەینگرۆکتت زب،یتتح یمەهەشتتازد ەینگرۆکتت یکانەشتتێاکڕرنجەس ەدروشتتم ەل کێتتکیە
 یزبتیح. بتوو ”ەیستب یزبتیو ح ڕۆمتەئ یزبتیح ،ێنتێدو یزبتیح“ - چووەوەڕیب دایزرانەدام ەڕیگەوڵسا نیمەفتاهەح ەل ،ەارید
و  یستیەماەک رۆز یاەڕرەست ەک ەعلتوومەم یستاشتێو ئ ەاریتد ەیکەابتردووڕ ،یکوردستتان یزبیح نیابردووترەڕب کەو موکراتێد
کوردستتاندا  یتیتیەواەتەن ەیوەبتزووتن وێتنەل یاڵبا ەرزەب یردنەروگەس سانید ،یتەیەه رداۆراوجۆج یبوار ەل ەک روگرفتیگ
 ەل باستتتکردن ەو ن ”ێنتتتێدو ەیکەزبیتتتح“ ەل کردنەقستتت ۆبتتت ەیەوەانەڕگ ەن ،ەستتتتمانەبەم داەرێتتتل ەیوەئ وابتتتووەک. ەاریتتتد
 .”ەیسب ەیکەزبیح“ موکرات،ێد یزبیح یژڕۆدوا ۆب ەکێنیوانێڕت کووەڵب ،یە”ڕۆمەئ ەیکەزبیح“
 
 :نەیبک ێپ ستەد ەوییەرەوهەج مەاڵب یگشت یکێاریپرس ەل با
 
 ۆیختت یتتیژووێم یتڵەستتاڕەو  رکەئ ێکوردستتتاندا بتتتوان ەیمتتافخوازان ەیوەبتتزووتن یژڕۆدوا ەل متتوکراتێد یزبتتیح ەیوەئ ۆبتت
 نۆبکتا و چت یچت ەستتیوێبکا، پ ێجەبێج یکانەرنامەب ،ێبەه ەیوەئ یتەاڵسەو د زێه ەک ەیزبیح وەئ ەتێو بب ێرەب ەوەڕێب
 !ت؟ێب کێزبیح
 
  یزێو ه یالتیشکەت روونەد یخۆد ،یاسیس یرجەلومەه ەدروست ل یکێشتنەیگێت ۆب ەوەانەڕگ ێبەب ەاریپرس مەب ەوەمدانەاڵو
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 یرەمتتتاوەج ەیگێ، پتتت(ستتتتێوەڵو ه بتتتاتەخ یکانەوازێو شتتت نیرکتتترێت) یاستتتیس یگوتتتتار ؛یکتتتانەووڕ متتتووەه ەل ەزبیتتتح مەئ
 ەب ستتتاداێئ یختتۆد ەل. ەو دژوار ختە، ستت(گوشتتار یکردنتتڵاز ۆبتت ینستتانیئ یزێتته) ەرگەشتتمێپ یزێتتو ه( کەڵتتخ ییوانیپشتتت)
 ەل ەشتەڕەه یددیتج یکییەترستەم ەوەداخەب ەک ەڵتێد متانێپ یدروست و واقتت یکێرکەد ،ەترانێپارام مەئ مووەه ۆب ەوەانەڕگ

 ەن ،یستتاێئ یشتبوونەو دوو ب کتترازانێل ۆیهت ەب متوکراتێد یزبتیح ؛ەو ستاد وونڕ یکیەمانا ەب. کاەد ەزبیح مەئ یداهاتوو
و  ستتەکدیە ەگێپت ەن ،ەیەه ییکگرتوویەو  ییتیەکیە ەوییەالتیشکەت یووڕ ەل ەن ،ەخوازڵد ۆب رۆز ەیکییەاسیس ەرجەلومەه
گوشتتار  ۆبتت ختداەستت یوازێشتت ەل ۆیختت ییەینستتانیئ ەزێتته وەئ ێتتتوانەد ەو ن ێکتترەد نتتاێو ێلتت یجتتاران ییەیرەمتتاوەج ەکمۆتتت

 یتیتەڕەبن یکییەستیەماەو ک ییشاۆب ەیوەکردنڕپ ەل ەاریپرس مەئ یدرووست یماڵو وابووەک. تێنێب کارەب تەاڵسەد رەسەخستن
 ستتاێئ ەک ەیە”زبیتح مەئ یکتانەزڕی ەیوەکگترتنیە انیت ەوەکخستتنیەرەسەو“ ێ؛یوەئ ەک کاەد ێپ ستەد ەوەموکراتێد یزبیح
 .ەبوو شەدا داب ”حدکا“و ” حدک“ یناو ەب اوازیج ی”التیشکەت“دوو  رەس ەب
 

 یاستیس یکێپرس کەو ەستیوێپ ،ێدابندر یالتیشکەت یکەیەسڕۆپ ەب ەیوەئ ێێدا پ [موکراتێد یزبیح] ەل ەوەکگرتنیە یپرس
توانتتتا و  ینتتتانێکارهەو ب کتتتانەاوازیج ەنیرکتتترێت ینیناستتت تییەستتتمڕە ەب ەیختتتان ەو ل یالتیشتتتکەت روونەد ییتیەەاڵمۆکتتت -

 یداریەپتتا یکییەکگرتتتوویەو  یتتیتیەکیە ەیوەئ ۆبتت. ێبکتتر یرەیستت ادایتتاجیج یو بتتوار نێستتتەب ەل کتتانەرۆراوجۆج ەلێپتانستت
 ینتتیرەربەب یکتتێغزەج ەل کتتانییەاوازیج داەزبیتتح مەل ەستتتیوێپ ،ێبنتتر اتیتتبن موکراتتتداێد یزبتتیح ەل یالتیشتتکەت روونەد
و  ییراەگەنتتتتاوچ کەو یتتتتتیەێاڵخ یمەردەستتتت یکتتتتانەمکەچ ەورد ەکیدیتتتتو چ نێبکتتتتر تییەریمتتتتود دایشتتتتتمانیو ن ەیتتتتیوەتەن
 یایتتدن یتڵەستتەخ ەک - زبیتتح یرانەشتتۆکێت یتتیتیەراەبەکڕو  تەقتتابڕ یایتتو خول ەدیتتئ ،ییراەو بانتتدگ یبازەستتتەودەستەد
 ەستتیوێپ زبیتح داییەنتدەوێپ مەل. ژوویتم ەیکەستارەخ ەل ڕو پ سکەرتەب ”ەبازن وێن ەیوەخوالن“ وێن ەوەنەبەن - ەتەاسیس
 ەردەروەپ ”یگشتت یینتدەوەرژەب“ ەل شتتنەیگێت یساستەئ رەستەل یرانەشتۆکێت ، ۆیخت ینتانێباره یستتمیس ەب ەوەداچوونێپ ەب

 زبتدایح ەل ەییبتووردێو ل کردنڵقبتوو کتتریە یحتڕۆ ێتتوانەد ەک ەییەکختراوڕێ ییگشتت ییندەوەرژەب ەل شتنەیگێت اینەت. بکا
 ،یالتیشتکەت روونەد یتیتیەراەبەکڕو  چتوونۆروبیب ییاوازیتج شتان،ۆکێت ەل ەنیرەربەب ەغزەج مەئ یناکردنێو. بدا ێپ ەرەپ

 ییەنتتدەوەرژەب ەکەیتتوەئ مەکیەبتتوون؛  زبیتتح یکتتانەکترازانێل ەل کێتترۆز یانیتتئام ستتتاێتتتا ئ ەدوو شتتت ک ەتێتتبەد ەیکەئاکتتام
 ەوۆختتەب یاستتیس – یفکتتر یکێکۆرەوێتتن کتتانییەتیەراەبەکڕ ەکەیتتوەئ مەو دووه ونەکەد وەبتتر ەل کتتانییەو گرووپ یستتەکەتاک
 ،ێنتتاکر ێلتت انیستتارەو خ کتتترازانێل ییترستتەم ایتتنەتەن دایگشتتت ینتتدەوەرژەب یپاراستتتن ەیوێتتچوارچ ەل گومتتانێب ەک گتترنەد
 .ێنیبەد ێل یقازانج زبیح داییتاۆک ەو ل التیشکەت ەیوەندوومانێز ۆیه ەتێبەد کووەڵب
 

 گۆڕانکاری لە تێڕوانین و گوتار و هەڵوێست
 
  ەکیرەخ ستاێئ رەه ەک یژۆلۆکنێت یوتنەشکێپ. گرنەد ەوۆخ ەب راترێخ یکێوتڕەداهاتوودا  ەل کانییەتیەەاڵمۆک ییەانکارۆڕگ
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 یتیەەاڵمۆو کت یتتیەمنەو ئ یو ئتابوور یاستیس ەنێستتەب متووەه ەل ،ێخشتەبەد ایتدن ەجتاران ب ەل اوازتریج رۆز یکێوخسارڕ
 ەل کێترۆز ێشتەد ۆیەبت. نتابن ەانیانکارۆڕگ مەل یرەبێب شەمێئ ەیوەتەو ن شتمانین. ێنێد کێپ ڵقو ییانکاردا گۆڕ هتد ...و
 رداەستەب انیتانۆڕگ ێیکتانییەو داخواز ستیو یریسەو م کەڕۆوێو ن ێب رداەسەب انیانۆڕگ ێیکانەخیەو با هاەو ب تیەوەولەئ
 ەو ل ەزراوەدام کەڵتتخ یستتتیو ەیو بنتتاغ یەپتتا رەستتەل ەکوردستتتان ک یمتتوکراتێد یزبتتیح کەو ییاستتیس یکتتێزبیح ۆیەبتت. ێبتت
تتا  کەو - ەیوەئ ێبتەو ب ێبتەه ەانیتانکارۆڕگ مەل یدرووستت یکتێرکەد ەستتیوێپ کتا،ەد باتەخ ڵەسا ٥٧ دا ەستیو مەئ ناوێپ
 .ێوانڕداهاتوو ب ەل ەوەکراو یکێنیوانڕ ەب ،ێستەبب  ەچ داۆیخ یابردووڕ ەل - ەداو یشانین ستاێئ
 
 ەل ەیتیوەتەن یو شتتوور یستتەه ەیوەئ یاێتڕو کتا،ەد ۆبت یباتەخ موکراتێد یزبیح ەک ەیتەللیو م شتمانین وەئ یژڕۆدوا ەل
کتورد . تێتد رداەستەب انیتانۆڕگ کتانییەتیەەاڵمۆک ەرزشەو ئ هاەو ب ەڕباو ەل کێرۆز ،ێبەد دا اتریز یستاندنەئ ەرەو پ ەشەگ
 ەیتتیوەتەو ن ینستتانیئ یتتیەوقتەم یدواەب ەشتتیمەه ەل اتریتز یتتیەوەز ۆیگت مەئ رەستت یتتڵەوەد ێبتت ەیوەتەن نیتترەورەگ کەو
. تێتب یکتانەزووەو ئار ستتیو یودالتەع ،ۆیخت ەل ایتج ەیکیتد یکێتییەوۆهت ەیوێچوارچ ەل ێناتوان ەکیدیو چ ەڕێگەد داۆیخ
 ێبتتتوان ەک ەڕێگەد کتتداێنگەد یدواەو ب ێبتتەد کشتتانداەڵه ەل رەستت وەرەب یکتتانییەو داخواز یوانەڕچتتاو یئاستتت شتتک ێبتت ۆیەبتت
 ێپت ییرەروەغروور و س ێناتوان( ابردووڕ) ژووێم ییاینەت ەب ەکیدیچ ەک یەداەرێل. ێنێبشک یکانەزووەو ئار ایخول ییتێنویت
 .ێخشەبب
 
 ەرکەئ مەب ەژێتتدر ێوەهەیتتد رەگەئ ،ەگرتتتو ەڵتتیه ەک یتتیژووێم یکێتەستتالڕە کەکوردستتتان و یمتتوکراتێد یزبتتیح ەک یەداەرێتتل
 ەل ەیتیوەتەن یریتب یاگرتنتڕ ندوویز. ێخشەبب ۆیخ ەییوەتەن یریگوتار و ب ەب خترۆت یکێشوناس ەستیوێبدا، پ ییەیژووێم
 ەیوێتتتچوارچ ەل ایتتتنەت ێنتتتاب ەکیدیتتتچ ،ەبتتتوو ەزبیتتتح مەئ یتەستتتالڕەو  رکەئ ەل کێشتتتەب ەکوردستتتتاندا ک ەیگەڵمۆکتتت وێتتتن
 یواوەتەب ێشتتەد ەیتتیەوەتەن ە”رنتتانەبەو حڕۆ مەئ“ کتتووەڵب ن،ێبکتتر نتتاێو ەگەڵمۆکتت ەب ووڕ داۆیتتخ یشتتانۆکێت یکانەنێستتتەب
 ەیمەئ وتتارداگ یئاستت ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەکێسال ندەچ ەیوەئ ەڵگەل. ێخوار ەتێبچ ڕۆ داەگەڵمۆک یکانەمارەد
 .ەیەه ەوەرەکالکیەو  وونڕ یستێوەڵه ەب یستیوێپ ەتەروورەز مەئ مەاڵب ،ەکردو ێپ ستەد
 
و  تەاستیس ەل ەوییەالتیشتکەت ینتیوانڕ ەب رەگەئ داەگەڵمۆکت وێتن ەل ۆیخت ییرەمتاوەج ەیگێپ یپاراستن ۆب موکراتێد یزبیح
 مەل ۆیختتت ەویتتتتوانەین ەوەستتتتیوەڵه یووڕ ەل ەوەداخەب ەک- ێوانتتتڕکوردستتتتاندا ب ەیگەڵمۆکتتت ەل ۆیختتت ەیگێو پتتت ەگەڵمۆکتتت
ئامتانج  التیشکەمادام ت ،ەوتراو داەزبیح مەل ەژێمەل کەو. ێبەد وارەنێشو ێو ب ەلۆزیئ ییراێخەب رۆز -بکا ربازەد ەنیوانێڕت
 یزووەو ئتار لەیتم ەب ێنتاکر ەستتەبەم مەئ ۆبت. بکتا فیعرەت داەگەڵمۆو ک کەڵخ وێنەل ۆیخ ەیگێپ زبیح ەستیوێپ ،ییەن
 یکردنتت یرەمتتاوەج ەل ەقستت ەک متتوکراتێد یزبتتیح ۆیەبتت. ێبکتتر کەڵتتخ ییوانیو دواتتتر پشتتت ستتتێوەڵه ەل ەقستت ،یالتیشتتکەت
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 ەل کێتترۆج یداو ەل ۆیختت ەستتتیوێپ کتتا،ەد داەگەڵمۆکتت یکتتانێیەتو متتووەه ەل ەیتتیوەتەن ییچتتاالک یخستتتنەڕگەو و بتتاتەخ
 .تێخشەبب یکانەستێوەڵه ەب ەکید یکێتەسارەو ج تەبکا و جورئ زگارڕ یالتیشکەت یسازماندراو ییمارگرژەد
 
 زگتارڕ یرزشتەئ یتینیبێت کەڵێتمۆک ەیبتارمت ەل ۆیخت ەستتیوێبکا پ زگارڕ ەخۆد مەل ۆیخ ێبتوان موکراتێد یزبیح ەیوەئ ۆب

 .نیەخا و کورت ەچووک یئامانج کەڵێمۆک ییقوربان ەکاتەن کانەنیەژخاێدر ەو ئامانج خیەبا ەکیدیبکا و چ
 
 ەبتتانتر ل ەب ەوەکوردستتتان یکتتەڵخ نیەال ەل ێبتت ەڵگەل یشتتیستاێتتتا ئ یتتیژووێم یکتتارۆه کەڵێتتمۆک ەب متتوکراتێد یزبتتیح
 ەب داریتندەوێپ یکانەپرست ۆیەبت. کوردستتان یکتەڵخ ییاستیس ەڕیبتاو ەل کێشتەب ەتۆبت ەزبیتح مەئ. ێکرەد یرەیس کێزبیح
 یکتتانییەو داواکار یوانەڕچتتاو یئاستتت. ێبکتتر یرەیستت ەیتتیکخراوڕێ روونەد یکێلەپرستت کەو ێنتتاکر ایتتنەت متتوکراتێد یزبتتیح
و  کانییەالتیشتتتکەت روونەد ەشتتتێک تەنتتتانەت ەک نەخەد یرەو د نییەاستتتتڕ مەئ یرەنێلمەستتت ەزبیتتتح مەکوردستتتتان ل یکتتتەڵخ
  ەل اینەت ێناکر ،ەزبیح مەب تەبیتا تەکید یتەپرس و باب رۆو ز زبیح یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە یو پرس کانەکترازانێل

 .نێبکر رەسەو چار نێندریو ب نێبکر ێتاوتو دایالتیشکەت یو داخواز ستیو ەیوێچوارچ
 
 ،یزکردنتتێهەپاراستتتن و ب ۆبتت دانڵتتوەه ەک ەکتتورد یرخەهتتاوچ ەیوەبتتزووتن ەیتتیوەتەن یکتتێراتیم متتوکراتێد یزبتتیح وابتتووەک
و  رکەئ یانتتدنەیگێجەب ەل یوامبتتوونەردەو ب متتوکراتێد یزبتتیح یزبتتوونێهەپاراستتتن و ب. یەشتتتمانیو ن ەیتتیوەتەن یکتتێرکەئ
 ەراتیتم مەئ یواوەت ەیوەکخستتنیە رەستەو ەب ەوەتەستتراوەب کێشتت متووەه ێیداهاتوودا پ ەل ۆیخ یکانییەژووێم ەتڵەساڕە
 .ەیەزبیح مەئ یکانەزڕی ەیوەکگرتنیە یپرس مانەه ەک ییەشتمانیو ن ەییوەتەن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پشتیوانیی بەکردەوەی حیزبی دێموکرات لە خەباتی بەشەکانی دیکەی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 
 

 هەردی سەلیمی

 
 یکەیەکهتاتێپ ەیبنتاغ یردەکتورد، ب ەیوەتەن ییزگتارڕ یئامتانج ەب ١١٢١ یژێتالوەگ یتت٢٧ ەل” ک - ژ“ ەڵەیمۆکت یزرانەدام
 ەب یرۆز ییرەگیکتتار ،ەزبیتتح/  ەکختتراوڕێ مەئ یوتربتتووناڵربەو ب نۆڕینتتاوگ یدوا ەل ەکوردستتتان بتتوو ک یتەاڵرهۆختت ەل ێنتتو
 یکتانەژڕۆ مەکیە ەل رەه ەک ەوەئ ێیمتەو ه یکتانەئامانج مەه. بتووەه ەوەکوردستتان ەیشەب مەئ ییتیەواەتەن یباتەخ رەس
 یحتتڕۆ یرەشتتاندیبتوون، ن شتتدارەب داێیتکوردستتتان ت یباشتوور یتەبیتتتاەب ەکیتد یکانەشتتەب یکتورد ،یکتتانییەچاالک یکێستتپەد
 .بوو ییەاسیس ەکخراوڕێ مەئ ییتیەواەتەن یرزەب
 کتووەڵب ستکدا،ەرتەب یکێئاستت ەو ل ینتێنهەب کەن جتارە مەو ئ ەویەدا ینگتڕە شدایدواتر یناغۆق ەل ییەوەعنەم ەراتیم مەئ
 یمتتارۆدواتتتر، ک کێتتمانگ نتتدەکوردستتتان و چ یمتتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتەدام ەب. ێیکخراوتتترڕێو  وتتتراڵربەب یکەیەوێشتت ەب

 یکتانەزێه یرچتاوەب ەییکوردستتان و ئامتاد ەیکیتد یکانەپارچ ەل کێرانەنێنو ییشدارەب ەزبیح مەئ یستەد رەسەکوردستان ل
 ییەنتتتتدەوێهاوپ وەئ ەیلتتتتووتک دا،ییستتتتپا یبتتتتوار ەل یتەبیتتتتتا ەکاروبتتتتار ب یاندنڕستتتتووەڵه ەل انیتتتتانێڕگ ڕۆڵو  یبتتتتارزان

 .بوو ییەتیەواەتەن
 
 کانەتۆڤییەست ەوەانیتهاتن یتاەرەست ەل. بتووەن ەشکێێکوردستان ب یموکراتێد یزبیح ۆب مارداۆک ەل کانییەبارزان ییشدارەب
کوردستتتان و  یمتتارۆو ک متتوکراتێد یزبتتیح ۆبتت شەمەو ئ انیتتتانیبر ەب رەستت وانەوا بتتوو ئ انێیتتبتتوون پ متتارۆک یوانیپشتتت ەک
 یو دوا ەوەکتردن ۆبت یشتەباو کانەتۆڤییەست یرەزەن ەب دانێتگو ێبتەب واەشتێپ مەاڵب. بتووەن چووێت ێب دەممەمح  یقاز واەشێپ
 انتداۆیخ یرانیبتاب و بتاپ یدێز ەو ل بوونەن وانیم ەرێل وانەئ اندەیگ یاڕ یاشکاوڕ ەدادگادا ب یمەاڵو ەل ێیمارۆک یووخانڕ

 .بوون
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 یکتانەارید ەو کتادر نتدامانەئ ەل رچتاوەب یکێشتەب یبوونەوەڕیو پ ەکوردستان و ئاوار یمارۆک یووخانڕ یدوا یکانەناغۆق ەل
 ەرانەشتۆکێت مەئ ییاستیس یانیتکوردستتان، ژ یباشتوور ەل انیترۆز ەرەه یشەب یبوون ێجەشتیکوردستان و ن یموکراتێد یزبیح
 ەڵگەل یتتتیەدژا ەکوردستتتان و ب ەیکیتتد یکێشتتەب ەل جتتار مەئ مەاڵبتتوو، ب وامەردەب رەه انیتتباتەخ. ینتتیب ەوۆختت ەب یانۆڕگتت

کوردستتتان  یتتتەاڵژهڕۆ یانێڕشتتگۆڕش ١٧٥٧ - ١٧٦١ یکانڵەستتا وانێتتن ەل لوولتتداەیئ یشتتۆڕش یمەردەستت ەل. ەکیتتد یکێتەحکتتووم
 یتەاڵرهۆختتت ەل ەرانەشتتتۆکێت مەئ شەمەل ەجگێبتتت. دا انیشتتتیدیهەش داەنتتتاوێپ مەبتتتوون و ل ەشتتتۆڕش وەئ یشتتتدارەب ەڵمۆکتتتەب

 یستتتتەد ەانتتتدەیگ انەیو د ەوەکتتتردەد ۆکتتت انەیتتتکید ییستتتتیداوێو پ ر ەو جلتتتوب ڵپتتتوو کەو ییمتتتادد ییتەارمیتتت ەوەکوردستتتتان
 یستتتانەدبە مەڵەو ق رانیوونتتاکبڕ ڕۆڵتتی ێبکتتر ێپتت ەیئامتتاژ ەنگیگتتر داەرێتتل ەک شەکیتتد یکێشتتت. شۆڕشتت ییتیەرکرداەستت
و  یدێتتو ه ژارەه انیستتتاۆبتتوون، مام داەشتتۆڕش مەئ یتتتەخزم ەل انۆیتتخ یمتتەڵەو ق ترێو شتت نینووستت ەب ەبتتوو ک یتەاڵرهۆختت
 ەبتاتەخ مەئ یرەو هانتد ەبتووەه انیترچاوەکارا و ب یخشەن شداۆڕش یینەمەو چاپ را ێع یکوردستان ینگەد یۆیادڕ ەل منێه
 .کوردستان بوون ەیشەب مەل
 
 ەکوردستتتان ل ەیکیتتد یکانەشتتەب ەکتتورد ل یلتتەگ یبتتاتەخ ەل یوانیپشتتت ڵیستتەئ یدوکتتتور قاستتملوو و گونجانتتدن یهتتاتن ەب
دوکتتتور . ەزبیتتح مەئ یکتتانەئامانج ەل کێشتتەب ەو بتتوو ستتپاەپتتتر چ ڵەستتەئ مەکوردستتتاندا، ئ یمتتوکراتێد یزبتتیح ەیرنتتامەب

و  کتراو شەداب یکتێتاڵکوردستتان و انتدەیگیاڕ رزەتترس و ل ێبتەو ب یاشتکاوڕ ەب ەکتورد بتوو ک یلتەگ یرەبڕێت مەکیەقاسملوو 
 چیهت یکردنت تەو ل ییایتج یمانتا ەب ەمەئ ،ێخستڕەب ۆبت ەیوەخستتن کیەرەستەو یلەه ژانڕۆ ەل کێژڕۆ ێیرەگەئ ،ەکراو تەل
 .ەشکراوەداب یکێتاڵو ەیوەوتنکەکیە کووەڵب ؛یەن کێتاڵو
 
 ڵتتیوەو ه ەیکەریمانتتا گشتتتگ ەب یتتتیەواەتەن یینتتدەوێهاوپ رەستت ەدوکتتتور قاستتملوو ل دیهەشتت یخشتتەو ن ڕۆڵ یباستت تتتاەه

 یخشت نه“ ینتاو رێتژەل کێتوتار یقتەد ەدوکتتور قاستملوو ل ییجتدد یتیکردار ڵتیوەدوو ه داەرێتل ،یەداییەنتدەوێپ مەناوبراو ل
 ڵاڵبتتتدوەع ستتتتاۆمام زەڕێتتتب ینینووستتت ەل” كوردستتتتاندا یاتڕمتتتوكێد یزبتتتیح ی وه بووژاندنتتته  قاستتتملوو لتتته رۆدوكتتتت یر گتتتهیكار
 :نمێد ەنموون ەب ؛ەکردو انیشەشکێپ ەانسەڕف ەدا ل”دوكتور قاسملوو یادی یانسڕنرۆك”  ەل ەک ،ەزاد نەسەح
 
 یر فه دواسته، [کوردستتان یمتوکراتێد یو پتارت عتسەب یزبتیح وانێتن ەل ییوانیوبژێن]  م بواره ئه یرچاو به  ره هه ی نموونه ...“

 ڕ شته ی وه رستانهیگڵ هته  له شگرتنێپ ڵیو و هه كان شهێك یركردن سه چاره یست به مه  غدا به به ۆب یبارزان سیدریئ شبووۆخێخوال
 یشتاند ی وه مانته ی موو متاوه هته  قاستملوو لته رۆدوكتت ت، هڵتو ده یستتان ده كاربه یینتد زامه هڕو  سیدریكاك ئ یر داوا سه له. بوو
  بته یستت هه سیدریكاك ئ ی وه ر ئه به له ش وه انهڕ گه ۆت ب نانه ته. شدار بوو به كاندا وه بونهۆك  له سیدریكاك ئ ڵ گه ده دایپارت
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 یپتارت یكان رگه شتمهێپ یمیستل ته یو ئته ی وه ئته یدوا این چتوو و تته ڵ گته ده یركووك تا كته قاسملوو هته رۆكرد دوكت ده یران گهین
 .غدا به  وه هیاڕ گه ۆیخۆ، ب وه كرده

 
 ی وه ئته ۆكترا بت یاریتد یست كه ێست یك هیت ژنتهیل ن، هیتدوو ال وانێتن یكان هییتكۆو ناك روگرفتتیگ یر سته چاره ۆبت شتداڵیو دواهه  له
:  بتتوون لتته یتتتیبر  هیتت ژنتتهیو ل ئتته ینتتدامان ئه. ن بكتته  ركووك ئامتتاده كتته ی شتتهێك یر ستته چاره ۆبتت ینتتد مامناوه یك هیتت گاچتتارهڕێ

  قاستملوو لته رۆعس و دوكتت بته یزبیح  له ”لیغانم عبدالجل“كوردستان،  یاتڕموكێد یپارت  له ”قیفۆو ت خوسره“ شبووۆخێخوال
  بته یكترد و دا  ئامتاده  كه شهێك یر سه چاره ۆب یڤیناتڕ تهڵئا ێس  هی ژنهیو ل ئه  كه  هی ئاماژه ێیج. كوردستان یاتڕموكێد یزبیح

  كتته  وه هیرستتایگڵ هتته كڕێتت ئاكامتتدا شتته  بوون و لتته نتته یازڕ ێتتیپ انیتتكێچكامیه  وه داختته به ماڵ هبتت. ر دوو ال هتته ییت هیركردا ستته
 .بوون اتریز  زهێم دوو ه ئه وانێن ی هڵساۆن ڕی شه یكان ناخهۆموو ق هه  له ا ێڕكوردستان و ع ۆب یكان انهیز
 
 یكڵێو هته  و لته انتدڕ پتهێت یشت هی وهێتو چوارچ كتورد ئته ی وه بزووتنه یكان شه به ی وه ككردنهیكنزێل ۆقاسملوو ب رۆدوكت یشانۆكێت

كوردستتان  یشت ر چتوار به هته یكتان كخراوهڕێو  زبیتح ڵ گه ده ینیر به ییند وهێپ  رگرتن له لكوه كه  به ١٧٥٥ ڵیسا دا،یكوردستان
  زهێته  رچاو له به یكێش به ییشدار به  به ك هی وه نهبووۆك یكخستنڕێ  به   بوو كه  وه ئه ێیو ئه.  وه هیناڵێ هه ییژووێم یكێنگاو هه
. دانتا ییكوردستتان یك  هییتند وهێهاوپ ینتانێكهێپ ی بناخته یرد لوبنان، بته یخت تهێپ یووتیڕ به  له كان هییكوردستان  هێڕباتگ خه
  درا بته یت هیرپرستا ستند كترا و به كردبتوو، په ی ئامتاده رۆدوكتت  كته یكوردستتان ی ره به ی رنامه به ی هڵاڵ گه دا هی وه بوونهۆو ك له
بوون  نته  ئامتاده ووتیتڕ بته ی وه بوونتهۆك  له  كه  زبانهیو ح ئه ییت هیرا بهڕێمانگدا  ێس ی ماوه له  كوردستان كه یاتڕموكێد یزبیح
م  دووه  لتته  بكتتا كتته شتتتنێبانگه انیمووان هتته ووت،یتتڕ بتته ی وه بوونتتهۆك یستتندكراو په ی رنامتته به ی وه كردنهیشتت یاێتتڕو و ێنتتیبب
 انیموو هته  كته، رنامه به ی هڵتاڵ ر گته سته له انیتچوونۆروبیب یرگرتنت وه یشدار بتن و دوا به كاندا هییكوردستان  زبهیح ی وه بوونهۆك
  وه داختتته به. ێزر دابمتته  وه نانتتهیتبیواق یك هیتتت رنامتته به  بتته یكوردستتتان یك هیتتت ره جتتار بتته م كتته هی ۆون و بتتت كتته كڕێتت یر ستته له
 ینتتانێكهێپ یستتپۆك  كوردستتتان،بوونه یكان هییك ره ستته  زبتتهیح  لتته ێنتتدێه وانێتتن ییكۆنتتاك  یت بتتهیتا و به  ناوچتته یكتتان هۆڕوگڵئا
 ”. وه هیما یناكام  به  زهۆریپ  هڵو و هه ئه  رهۆوج م و به دووه ی وه بوونهۆك
 
 ییتتاۆک ەمتان ەبتوو، ب دەممەمح یقاز واەشێپ ییهزر یراتیم ەکوردستان ک یموکراتێد یزبیدوکتور قاسملوو و ح یکانڵەوەه
 متوکرات،ێد یزبتیح ییکانەرەربەکورد و ب یلەگ ەب یسالمیئ یمارۆک ییشۆفرەڕو ش رانێئ ەل میژڕێ یانۆڕگ ەڵگەل. هاتەن ێپ
 ەل یکتانەخوشتک و بترا کورد یادیت ەکتات ل چیهت ەزبیتح مەئ مەاڵب باتەخ ەل ەناغۆق مەئ یرۆز ییو دژوار یختەس یاەڕرەس
و  یاستتتیس یکتتتارۆه نینتتتدەچ ۆیهتتت ەب متتتوکراتێد یزبتتتیح ەک ەیوەئ ەڵگەل. بتتتووەن بکوردستتتتان غافتتت ەیکیتتتد یکانەشتتتەب
 یرەستتەچار یستتتەبەم ەب ایتتنەت ەبوون کیتتنز مەل مەاڵب بتتوو،ەه را ێتتع یینتتدەناو یتەحکتتووم ەڵگەد یینتتدەوێپ کیتتتیلۆپۆئێژ
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 ییشتتتمانین یتتیتیەکیە ییتیەراەنێنتتو ەیژنێتتل یکتتانەژێوتوو یوتتتڕە ەل شەمەو ئ رایتتگەن رەو لتتکەک تەاڵژهڕۆ یکانەشتتێک
 مەئ ەیوەکردن کنزیتت کێتتل ۆدوکتتتور قاستتملوو بتت یخشتتەن داەرێتتو، ل ەویەدا ینگتتڕە یباشتت ەب عستتداەب یتەکوردستتتان و حکتتووم

 ەڵگەل متوکراتێد یزبتیح یرانەنێنو ەل کێلمیو ف ەنێو چیه یوتنەکەرنەد ەیەاماژئ ێیج. بوو رچاوترەب مووانەه ەل ەنانیەال
 ینتتیەال ەک ەیەزبیتتح مەئ یکتتانەرزەب ەوشتتتڕەو  پینستتەپر ەل ەکیتتد یکتتێکیە داەناڵستتا وەل را ێتتع یتتتاڵو یتدارانەاڵستتەد
 .ێگرەد ۆخ ەل تداەاسیس ەل یرەوەت خال ەئ
 
 ییتگتتوزارەخزم ،ەوەمتتوکراتێد یزبتتیح نیەال ەل ەنمتتوون کەکوردستتتان و ییشتتتمانین یتتیتیەکیە ییمتتادد یرچتتاوەب ییتەارمیتت
 ەل ەکیتتتد یکەیەکوردستتتتان نمتتتوون یباشتتوور ەل ەڕشتتت یکتتتانەرەب یکانەنتتداریبر ەرگەشتتتمێپ ەب ەزبیتتتح مەئ یکانەشتتخانۆخەن

 ەب ەک یەتتورک ەل ١٧٨١ یتیزامین یتاەکود یکات ەل. ەیەوەموکراتێد یزبیح رەسەب ەییوەتەن یریب یبوونڵزا یکانییەرەگیکار
 ەوتتنەک ستتیالیسۆس یزبیح تەبیتا ەکوردستان ب یباکوور یکانییەکورد ەکخراوڕێو  زبیکرا، ح نێرێڤئ نتانەک ییتیەراەبڕێ
و  شتتتێه ێجتتەان بیەیتتتورک یناچتتار یووڕ ەل انینتتدامانەئ ەل رۆز یکێشتتەو ب ەتاڵو مەئ یشتتەرتەئ یالمتتارەو پ رشێتته رەب
و  ەبتتنک شتتتینەت ەل ەرانەروەکتتوردپ یخالقتتەئ ێتتیپەکوردستتتان ب یمتتوکراتێد یزبتتیکوردستتتان کتترد، ح یتەاڵرهۆختت ەل انیتتووڕ

 ەب ەژێتدر انییتوان داەزراوێپار ەتیەمنەئ مەئ رێژەدروست کردن و، ل ۆب یگاەبار کانداەزگارکراوڕ ەناوچ ەل ۆیخ یگاکانەبار
 یاتیتبەدەئ ەل ەک گترنەد ەیەوەنتدنێخو مەل ەرچاوەست شەکیتد ەینمتوون رۆو ز ەنموونتان مەئ. نەبد انیکانییەاسیس ییەچاالک

 ”.نەوەتەن کیە یندامەئ ت،ێب کێنێشو رەه ەکوردستان و کورد ل یکانەشەب مووەه ەکورد ل یلەگ“: هاتوون داەزبیح مەئ
 
 چیهت ،ۆیخ یباتەخ ەل ەویو ن ەیەد وتەح ەپتر ل مەئ ییژاێدر ەب موکراتێد یزبیح ەک ێبچ ریب ەل شمانییەاستڕ مەئ ێناب
 یینەمەستووت ەتۆکتردەن یوانتەو، ئ ێکوردستتان دابت ەیکیتد یکانەشتەب یکتورد یبتاتەخ ەل یبترەز نیترەلۆچکت ەبووەن ختەو
 .ەشتوێه ێجەب ۆیخ ەل ەیووسوورانڕو  نێڕیز یکەیەکارنام ەوەیەبار مەل شۆیەب رەه ؛ۆیخ ەیکەباتەخ
 
 رەس ەنێژەڕد شاوێل ەئوجاالن ب ڵاڵبدوەع یرانیگ ەکوردستان ب یتەاڵرهۆخ یکەڵخ نینیبەد ستاێئ ەمێئ رەگەئ ،ییتاۆک کەو
 نەکەو هتاوار د ەوەتێنتدرێالوەد ەبتجەڵەه قایستۆم یزمتان ەجتار ب نیمتەکیە ۆب رەگەئ ن،ەدەد دیهەش تەنانەو ت کانەقامەش
 ۆکتت نگالەشتت ۆبتت یتەارمیتت رەگەئ ن،ێتتڕگەد ییکوردستتتان شتتا ۆییخەربەستت یمۆررانتتدڕێ ۆبتت رەگەئ ن،ێڵهتتەم ێتتیج ایتتنەت ەب
 یکانەربازەستت رەستت ەب الیتترەگ یوتنەرکەستت یئتتاوات ون،ەکەد نیفتترەع ەڵگەل ن،ەکەد دانۆرختتەب ێبتتانۆک ەل رەگەئ ،ەوەنەکەد
 ەب ەک ێگتترەد ڵقتتوو ەیتتیوەتەن یکتتێریب ەل ەرچاوەستت یمتتووەو ه یتتیەن ێیستتکۆڕو خ یتتیەن رەیستت ختتوازن؛ەد غانتتداۆردەئ

 .کراون شۆگ ەرزەب ەهزر مەئ ەڵگەو ل ەبوو یرەژڕێداەبناغ موکراتێد یزبیح یبەکتەم ەوییەشاناز
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 مانگی گەالوێژ و یادی دوو بۆنە بۆ گەلی کورد

 
  

 
 
 
 
 

 شاهییۆ مەتین

  
کورد لە ڕۆژهەاڵتتی نیشتتمان، دوو بتۆنەی پێوەندیتدار بە چارەنووستی نەتەوایەتتی مانگی گەالوێژی هەموو ساڵێک بۆ گەلی 

 .لە خۆ دەگرێ
ی گەالوێتژی ٢٨و لە الیەکی تر فەرمتانی جیهتادی ختومەینی دژی کتورد و کوردستتان لە ١١٢٤ی گەالوێژی ٢٧لە الیەک شادیی 

 .دایە ١١٧٨
 

دێموکراتی کوردستتان، کتۆمەڵگەی کوردستتان پتێکەوە بە شتکۆ و ڕێتزەوە گەالوێژی هەموو ساڵێک بە بۆنەی دامەزرانی حیزبی 
ئەو حیزبەی کە ئااڵ هەڵگرانی بە گیان و ئەندێشەیان خەبات دەکەن بۆ گەیشتتن بە . یادی ئەم ڕۆژە پیرۆزە بەرز ڕا دەگرن

 .هێنانی سەروەریی سیاسی و یاسایی بۆ گەلی کورد لە ئێراندا ئازادی و یەکسانی و بەدی
 

یەکتتتی تتتتر دوای ستتتەرکەوتنی شۆڕشتتتی گەالنتتتی ئێتتتران کە کەش و هەوایەکتتتی سیاستتتیی ئتتتازاد بتتتۆ مومارەستتتەی سیاستتتیی لە ال
نەتەوەکانی ئێران ڕەخسا و گەلی کوردیێ وەک هەموو نەتەوەکتانی تتر بە مانیڤێستتێکی نەتەوەیتی و کوردستتانییانە کە لە 

ی خەبات و تێکۆشانی فرە ڕەهەندی بۆ کردبتوو، دوای هتاتنە سەرەتای دامەزرانیەوە دژی ڕێژیمی پاشایەتی تا کاتی ڕووخان
سەر کاری ڕێژیمی تازەش بە ستراتێژییەکی کورد و کوردستان مێحوەرانە لە چوارچێتوەی ئێرانتدا، ویستتی لەم دۆخە ئتازاد و 

سیاستی لە یاستای دێموکراتیکەدا داواکارییەکانی گەلی کورد لە چوارچێوەی خودموختاری بۆ کوردستان، ستەروەریی یاستایی و 
 .بنەڕەتیی ئێراندا مسۆگەر بکات

 

https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/nosin.jpg
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لەگەڵ وردە وردە ستتەقامگیر بتتوونی دەستتەاڵتی نتتوێ لە تتتاران و زۆربەی ناوچەکتتانی ئێتتران، هاوکتتات دەرکەوتنتتی ویستتت و 
ئامتتانجی گەلتتی کتتتورد کە حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتتان وەک هێزێکتتی سیاستتیی ختتتاوەن مێتتژوو و بە پرەنستتیپ وتەبێتتتژ و 

ەری بتوو، لە چوارچێتوەی ئێڕانتدا داوای دێموکراستی بتۆ ئێتڕان و خودموختتاریی بتۆ کوردستتان دەکترد، کە لە الیەن ک  جێبەجتێ
. ناستێندرا و فتتوای جیهتاد دەرکترا” دارالکرتر“و کوردستتانیێ بە ” محارب“کورد بە  دا،١١٧٨ی گەالوێژی ٢٨لە خومەینییەوە 

دانەترین هێتترش و شتتار و گونتتدی ئەم نتتاوچەیە لە زەرەر و زیتتانی ئەم لە ئەنجتتامی ئەم فتتتوایەدا کوردستتتان کەوتە بەر دڕنتت
 .هێرشە بێبەش نەمایەوە و، بە شێکی بەرچاو لە ژن و منداڵ و پیر و الوی کورد کوژران و بریندار بوون

 
کتتا، ئێستتتا کە تەمەنتتی کۆمتتاری ئیستتالمی چتتوار دەیە پتتڕ لە دزی، گەنتتدەڵی، کوشتتتن و بتتڕین و پتتاوانخوازیی ختتۆی تێتتپەڕ دە

کوردستتتتان هەر وەک کۆلتتتۆنییەکی نێوختتتۆیی لە الیەن حکتتتوومەتەوە سیاستتتەتی بەرامتتتبەر دەکتتترێ، ستتتەرچاوە ستتتەرزەوی و 
کتتار دەکتترێ و بە پتتیالنەوە نتتائەمن دەکتترێ تتتاکوو زیتتاتر  ژێرزەوییەکتتانی بە تتتااڵن دەبتتردرێ، بە پتتالنەوە کوردستتتان بێ

ەی ئاسیمیلە دەکەن، لە ڕێگتای دامودەزگتای پەروەردەوە هتزری خۆیتان میلیتاریزە بکەن، زمان و کولتوور دەشێوێنن و شوناسەک
 .بەجێ دەکرێ ئامێر هەمان ئەقڵییەتی داعێ لەسەر کوردستان جێ ئامێر و نەرم دەدەن، بە شێوەی سەخت پەرە پێ

 
ێستە ختۆی دەر بە ئاوڕدانەوەیەک لەو سەردەم و ئەو بڕیارە نگریسەی خومەینی، چەند پاڕادایمی بەرچاو لە پشت ئەو هەڵو

کە دێموکراسی، پلۆرالیزم و سێکۆالریزمێک کە حیزبتی دێمتوکرات ئتااڵ هەڵگتری بتوو، لە دژایەتیتی تەواو  دەخا، لەبەر ئەوەی
 .لەگەڵ بنەما هزرییەکانی کۆماری ئیسالمی و شەخسی خومەینییدا بوو

 
 :دێموکراسی

 
 -کە ئەمەیتان دێموکراستیی ڕاستتەوخۆیە-خەڵتک بە خۆیتان کە لە باوترین پێناسەی خۆیدا بریتییە لە سپاردنی چارەنووستی 

و  -دەبێتتە دێموکراستیی نتوێنەرایەتی-بژادوون  یا بە نوێنەرەکانیان کە بە شێوەیەکی ئازاد و لە کەشێکی دێموکراتدا هەڵیتان
. پێتک بێتنن٪ی حەشتیمەتی ئەم واڵتە ٧١بەپێی واقتی دروستی کۆمەڵگەی ئێران هتیچ کتام لە نەتەوەکتان نتاتوانن ستەرووی 

کەواتە لە پرۆستتەی هەڵبژاردنتتدا زۆریتتنەی دەنگتتی خەڵتتک بتتۆ نەتەوەیەکتتی تتتایبەت مستتۆگەر نتتابێ، بەڵکتتوو لەم حتتاڵەتەدا 
هەڕچەند ئەم ڕێککەوتتنەش نتابێ متافی کەمینەکتان لە بەرچتاو نەگترێ، ئەگەر وا بتێ . پێویستی بە تەوافو  و سازان دەبێ

 .اری دێموکراسییدادەبێتە ڕوویەکی تری دیکتاتۆری لەژێر ڕوخس
 

 بەم ڕاڤەیە لە دێموکراسی کە حیزبی دێموکرات و گەلی کورد بۆ وەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی و کۆمەاڵیەتیی خۆیان 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

166 
 

داگرییتتان لەستتەر دەکتترد، لە دژایەتتتی الیەنتتی بەرامتتبەردا بتتوو کە بە بیرێکتتی دواکەوتتتووانە دەیانویستتت کتتۆمەڵگە ئیتتدارە  پێ
 .بکەن

 
 :پلۆرالیزم

 
حیزبی دێموکرات بە پێتی خوێنتدنەوەیەکی دروستت کە لە ڕووی نەتەوەیتی، ئتایینی و کولتتوورییەوە بتۆ کتۆمەڵگەی ئێتران لە 
قاڵبی پلۆرالییدا هەیبوو، بڕوای قووڵی بە تولێرانستێکی ستەردەمییانە لە نێتوان هەمتوو دانیشتتووانی جوغرافیتای ئێتران بە 

اتیک بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگەیەک بوو کە لەوێدا کەرامەتی مرۆڤ پارێزراو بتێ مەرجی پێکهێنان و پاراستنی فەزایەکی دێمور
بەاڵم دوای ستتەپاندنی شتتەڕ بە ستتەر کوردستتتان و کتتردنەوەی بەرەیەکتتی . و بە ڕۆحێکتتی پتتڕ لە ئاشتتتی بتتتوانن پتتێکەوە بتتژین

تی کتترد بە تەستتریەی شتتەڕی نتتاوچەیی لەگەڵ عێتترا ، لە بتتواری نێوختتۆیی لەژێتتر نتتاوی پاراستتتنی ئاسایشتتی نەتەوەیتتی دەستت
نەیتتارانی ختتۆی و، لە بتتوارێکی دیکەشتتدا ئاستتیمیلەی زمتتان و کولتتتووری کتتورد، عەرەب، تتتورک و بەلتتووچی لە پرۆستتەیەکی 

هەرچەند گەلی کورد بە شانازییەوە دەتوانێ ئیددعا بکا کە بە هتۆی . بەرفراوانی میدیایی، پەروەردە و ئیدارییدا گرتە بەر
دستان بەربەرەکانیی ئەم سیاسەتەی کردوە، بەاڵم هەوڵەکانی کۆمتاری ئیستالمی زەبتری قورستیان زیندووبوونی کۆمەڵگەی کور

 .لە ڕۆحی پێکەوەبوون و ئاشتیی نێوان نەتەوەکان و پلۆرالیزم لە ئێران داوە
 

 :سێییکۆالریزم

 
وکات بۆ پاراستنی ئتازادی و لە کۆمەڵگەی ئێران بە حوکمی فرە ئیتنیک بوون و یەکدەست نەبوونی لە بواری ئایینییەوە و ها

پتتێکەوە بتتوونێکی ئاشتتتییانە لە نێتتو هەمتتوو ئەم مەزهەبە جیتتاوازانەدا، حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لەستتەر ئەساستتی فەڕز 
ئتتایین لە چوارچێتتوەی . نەکردنتتی هتتیچ دینێتتک بە ستتەر دینێکتتی تتتردا بڕوایەکتتی قتتووڵی بە ستتێکۆالریزم وەک بتتایەخ هەیە

چتون . پتارێزێ کردنتی کەشتێکی ئتازادانە و ستالم دەی ەک بەها و مۆراڵی تاکەکانی کۆمەڵ بە دابینکۆمەڵگە پێناسە دەکا و و
بڕوای وایە کە بەستێنی سیاستەت و دیتن دوو ئاستتی جیاوازیتان هەیە و بە حتوکمی فرەیتی نتاکرێ هتیچ مەزهەبێتک بە ستەر 

ماری ئیسالمی و شەخستی ختومەینی بە پاستاوی مەزهەبێکی تردا بسەپێ و دیکتاتۆرییەکی دینی بسەپێنرێ، بەاڵم ڕێژیمی کۆ
ئەخالقیتتی کتتۆمەڵگە پێناستتە کتترد و، لەم ڕێتتیەوە  دینتتی و بێ پاراستتتنی دیتتن وەک ئتتامرازێکی سیاستتی؛ ستتێکۆالریزمیان بە بێ

 .نەیارانی خۆیان پێ سەرکوت کرد
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 :دەرەنجام

 
دایە  وچتان لە مەیتدان ، دێموکراستی و ئتازادی بێهێنانی مافی نەتەوایەتی ئێستا پاش چوار دەیە کە تێکۆشانی کورد بۆ بەدی

کردن و تتترس و تۆقانتتدن ڕا گرتتتوە، بە  و لە الیەکتتی تتتر کۆمتتاری ئیستتالمی بتتوون و متتانەوەی ختتۆی لەژێتتر سیاستتەتی برستتی
هێنتتتانی دێموکراستتتی، پلتتتۆرالیزم و  خۆشتتتحاڵییەوە ئەوەی ئێستتتتا بتتتۆتە ویستتتت و ئامتتتانجی گەالنتتتی ئێتتتران، هەمتتتان بەدی

 .، کە چوار دەیە لەمەو پێێ گەلی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان ئااڵ هەڵگری بووسێکۆاڵریزمە
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 هەستی نەتەوەییکاریگەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەر گەشەکردنی 
 
 

 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
بوونی حیزبتتی  دروستتت“: ئەگەر بمتتانهەوێ ئەم باستتە شتتی بکەیتتنەوە وا باشتتە لەو ڕستتتەیەوە دەستتت پتتێ بکەیتتن کە دەڵتتێن

، ئەوە تەنیتتا دەربڕینێکتتی ستتادە نیتتیە بەڵکتتوو ئەنجتتامی لێکتتدانەوەیەکی ”مێژوویتتی بتتوودێمتتوکراتی کوردستتتان پێویستتتییەکی 
دروستتتە لەو هەلتتومەرجەی حیزبتتی دێمتتوکراتی تێتتدا دروستتت بتتوو و لە هەمتتان کاتتتدا دەرخەری کتتاریگەریی ئەم حیتتزبە لە 

هێنتتانی حیزبتتی دێمتتوکراتی  بتتا بتتزانین بتتۆچی پێک. قۆستتتنەوەی هەلتتومەرجەکە بە قتتازانجی بتتزووتنەوەی نەتەوایەتیتتی کتتورد
 .کوردستان پێویستیی مێژوویی بووە و چۆن کاریگەریی هەبووە لە سەر گەشەی هەستی نەتەوەیی
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ئەو سەردەمەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان بوونی خۆی لەستەر بنەمتای کتۆمەڵەی ژێکتاڤ ڕاگەیانتد و بە کتردار هتاتە  -١
ستتاڵ بتتوو بتتۆ پەهتتلەوی بە بیرێکتتی  ٢١ستتەاڵتی قاجتتار متتاوەی نزیتتک بە مەیتتدانی سیاستتیی کوردستتتان، ستتەردەمێک بتتوو کە دە

نەتەوە لەستتتەر بنەمتتتای ستتتڕینەوەی -هێنتتتانی دەوڵەت ڕێژیمتتتی نتتتوێ سیاستتتەتەکانی لە ڕاستتتتای پێک. ترەوە گۆڕابتتتوو نتتتوێ
گەڵ گەالنتی نەتەوەکانی دیکەی ئێران دانابوو و، ئەوە هۆکارێکی بەهێز بتوو کە کەلتێن بکەوێتتە نێتو دەستەاڵتی ناوەنتدی لە

بوونەوەی ئەو کەلێنە و پارێزگاری لە شوناستی نەتەوەیتی و لە هەمتان کاتتدا کتارکردن بتۆ وەدستت  قووڵ. هێنەری ئێران پێک
خستتتنێک هەبتتوو کە کتتاریگەریی هەبتتێ لەستتەر ڕەوتتتی  هێنتتانەوەی متتافە نەتەواتییەکتتان، پێویستتتی بە ستتازمان دان و ڕێک

هێنتانی ڕێکخراوەیەکتی ستەردەمییانە لەژێتر نتاوی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتاندا  کڕووداوەکان و ئەو پێویستییە ختۆی لە پێ
. واتە دامەزرانی ئەم حیتزبە لەگەڵ پێویستتییەکەی، پەرچەکردارێتک بتوو بەرامتبەر بە هێژمتۆنیی دەستەاڵتی ناوەنتد. دیتەوە

ڕانێکی بەهێتتتزە لە چتتتۆنیەتیی بتتتۆیە دەتتتتوانین بڵێتتتین دامەزرانتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان لەو ستتتەردەمدا نتتتوختە گتتتۆ
هەرچەنتد لە نتاوچەیەکی -ئەم حیزبە لە ماوەیەکی کورتدا تتوانی ستاختارێکی دەوڵەتتداری . پارێزگاریی شوناسی نەتەوەیی

لەژێر ناوی کۆماری کوردستان دا بمەزرێنتێ، بەاڵم ناوبتانگی وای کترد زۆر زوو ببێتتە ڕوانتگە و جێگتای ئومێتدی  -بەرتەسکدا
هەر بتۆیە دەتتوانین بەشتانازییەوە بڵێتین لە مێتژووی هاوچەرخمانتدا گوتتاری حیزبتی . ار پارچەی کوردستتانکوردانی هەر چو

 .دێموکراتی کوردستان، بە یەکەم گوتاری نەتەوەیی و دەسپێکی خەباتێکی هەمەالیەنەی نەتەوەیی دا دەندرێ
 
پارچەکتانی دیتکەی کوردستتان ستەرکوت کرابتوون و، ئەوەش خوازییەکانی کورد لە  لەو سەردەمەدا دەنگی جوواڵنەوە ئازادی -٢

دانی حیزبتی دێمتوکرات لەو هەلتومەرجەدا زۆر بە خێرایتی لە  بۆیە سەر هەڵ. کاریگەریی نەرێنیی لەسەر تاکی کورد دا نابوو
بوو بە نموونە خوازانی کوردستانی گەورەدا جێی خۆی کردەوە و، هەر زوو بیر و ئەندێشەی ئەم حیزبە  نێو دڵی هەموو ئازدی

بۆ زیتاتر نیشتان دانتی کتاریگەریی حیزبتی دێمتوکرات لەم بتارەوە، لە . و وێنەیەکی کاریگەر لە پارچەکانی دیکەی کوردستان
 .پێشدا پێناسەیەکمان بۆ چەمکی نەتەوە هەبێ

 
. ژووی هاوبەشتنلە پێناسەیەکی گشتییدا، نەتەوە بەو دەستە لە مرۆڤەکان دەگوترێ کە خاوەنی ختاک، زمتان، کولتتوور ومێت

بە پێی ئەو پێناستەیە گەلتی کتورد یەک نەتەوەیە و حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانیێ بەو تێتڕوانینە ڕوانیتویەتی بتۆ پرستی 
کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و، لە یەکەم بەیاننتامەی حیزبتدا ختۆی وەک حیزبێکتی نەتەوەیتی دەناستێنێ و داوا لە 

. هێنانی مافی ڕەوای نەتەوایەتییدا لە دەوری حیتزب کتۆ ببتنەوە و فیتداکاری بنتوێنن بەدیخەڵکی کوردستان دەکا لە پێناوی 
دا (١٥پەستەندکراوی کتۆنگرەی )ساڵ، ئێستاش لە بەرنامەی حیزبدا لە فەسڵی شەشتەم  ٥٧پەڕبوونی  ئەو تێڕاونینە دوای تێ

وێنێک بێتتت، بە ئەنتتدامی یەک نەتەوە گەلتتی کتتورد لە هەمتتوو بەشتتەکانی کوردستتتان و کتتورد لە هەر شتت“: ڕەنگتتی داوەتەوە
کردنتی کوردستتان دوای شتەڕی یەکەمتی  لە هەمان کاتدا لە پێشتەکیی بەرنتامە و پێتڕەوی نێوختۆی حیزبتدا، دابەش” .دەناسێ
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کردنتتتی نەتەوەی کتتتورد لە بتتتوون بە دەوڵەتێکتتتی ستتتەربەخۆ بە غەدرێکتتتی مێژوویتتتی و هۆکتتتاری هەمتتتوو  بەش جیهتتتانی و بێ
 .اوچەیە دەزانێڕشتنەکانی ئەم ن خوێن

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەسەرەتای دامەزرانیەوە بایەخی داوە بە پاراستنی خاکی کوردستان و هەوڵی داوە هەستتی 

شتانۆی )خۆشەویستیی خاک لە ناخی تاکی کورددا بە چەشنێک جێگیر بکا کە بۆ پاراستنی ئەو خاکە گیانی خۆی بەخت بکتا 
وێڕای گرینگی دان بە پاراستنی خاک، بایەخ بە زمانی کوردی وەک یەکێتک (. ۆماری کوردستاندایکی نیشتمان لە سەردەمی ک

لە بنەمتتا ستتەرەکییەکانی شوناستتی نەتەوەیتتی دراوە، هەر بتتۆیە لە یەکەم هەنگتتاودا لەگەڵ کتترانەوەی قوتابختتانەی کتتوردی، 
رات لەم ڕێگتایەوە جتگە لەوە ویستتوویەتی کتورد حێزبی دێمتوک. زمانی فەرمیی کۆمار لە ئیدارەکان و بالڤۆکەکاندا کوردی بوو

کردنتی خۆینتدن  وەک نەتەوە لە نەتەوەی فارس جیا بکاتەوە، هەوڵی داوە زمانێکی ستانداردیێ لە ڕێی دەستەاڵت و ئیلزامی
 هەروەهتا لەم پێوەنتدییەدا ڕا دەگەیەنتدرێ ختوتبەی نتوێژی هەینتی بە کتوردی. لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ کورد دروست بکتا

لە دوای ڕووختانی ڕێژیمتی پاشتایەتی، حیزبتی دێمتوکرات کتێبتی . بێ، ئەم هەواڵنە تەنیا تایبەت بە سەردەمی کۆمار نەبوو
 .دەرسیی کوردیی چاد کرد و مامۆستایانی شۆڕشی بۆ کردنەوەی قوتابخانەکان دیاری کرد

 
ختولقێنەریەتی و ڕێبەرانتی ستەریان لەستەر پەڕین کە حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان  ئەگەر لە قۆناغی کۆماری کوردستان تتێ

ئامانجەکانی دانا، دەبینین دوای نەمانی کۆماریێ، خەڵکتی کوردستتان بە پیتر بانگەوازەکتانی حیزبتی دێمتوکراتەوە چتوون و 
حیزبتتی دێمتتوکرات لە قۆنتتاغە . هەر زوو توانیتتویەتی بە پشتتتیوانیی خەڵتتک ختتۆی بگتترێتەوە و دەستتت بە خەبتتات بکتتاتەوە

ا لە الیەن دەسەاڵتی ناوەندییەوە وەک دوژمنێکی سەرەکی سەیر کراوە و، هەوڵی لە نێو بردنتی دراوە بەاڵم هەر جیاوازەکاند
پشتتتیی خەڵکتتی کوردستتتان چتتووەتە ئاستتتێکی بەرباڵوتتتریێ و ئەمەش بتتۆ ئەوە  لە خەبتتاتی ختتۆی بەردەوام بتتووە و؛ بە پاڵ

 .وای خەڵکەکەیەتیدەگەڕێتەوە ویست و داواکاریی ئەم حیزبە هەمان ویست و دا
 

تتتی هەتتتاوی دەتتتوانێ نمتتوونەیەکی دیتتکە بتتێ لە دژکتتردەوەی حیزبتتی دێمتتوکراتی ٤٥-٤٦جتتوواڵنەوەی چەکتتدارانەی ستتاڵەکانی 
متتانگی خایانتتد، بەاڵم کتتاریگەرییەکەی وەک  ١٨ڕاستتتە ئەو جتتوواڵنەوەیە تەنیتتا . کوردستتتان بە سیاستتەتی توانتتدنەوەی کتتورد

 .بۆ زیاتر پەرەگرتنی هەستی نەتەوایەتی و ئاشنابوونی تاکی کورد بە مافەکانیتەکانێکی دیکەیە لە دوای کۆمار 
 

تتتدا دوای چەنتتدین ستتاڵ ١١٧٥ی ڕەشتتەمەی ١١لە بەرەبەری کۆتتتایی هتتاتن بە دەستتەاڵتی پاشتتایەتی، حیزبتتی دێمتتوکرات لە 
خەبتتاتی نهێنتتی و ئتتاوارەیی تێکۆشتتتانی ئاشتتکرای ختتۆی ڕاگەیانتتد، لە دوای ئەوە هێتتتزی حیزبتتی دێمتتوکرات لە کتتتۆمەڵگەی 

ەدەستت خستتنی مافەکتانی خەڵکتی کوردستتانی کەوتە ستەر کوردەوارییدا خۆی نوانتد و وەک یەکەم هێتزی سیاستی، ڕێبەریتی و
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شتتان و لەگەڵ ئەوەی دەبتتوو لەگەڵ دەستتەاڵتی نتتوێ بکەوێتتتە وتتتووێژەوە، لە کوردستتتانیێ ئیتتدارەی بەشتتێکی بەرچتتاو لەم 
 حیزبی دێموکرات لەو هەلومەرجەدا بە هەموو توانای خۆیەوە تێ دەکۆشا کە کوردستتان تووشتی. ناوچەیەی وە ئەستۆ گرتبوو

 .وێرانی نەبێ شەڕ و ماڵ
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە، دوو سیاسەتی کوردستانی بوون و ئێرانتی بتوونی پتێکەوە پێتڕەو 

فەلستەفەی وجتوودیی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان لەستەر . کردوە و بە ڕادەی پێویست هەوڵی داوە گرینگی بە دووکیان بتدا
ڕەزایەتتتی کتتوردان دابەش بتتووە،  بتتوون دامەزراوە، بەاڵم بە دەرکتتی ئەو ڕاستتتییە کە ختتاکی کوردستتتان بێبنەمتتای کوردستتتانی 

ترین ڕێگا چتارەی پرستی کتوردی لە بەشتە  بەاڵم بە ڕەچاو کردنی هەلومەرجی ناوچەیی، سیاسی و ئابووریی کوردستان؛ باش
ستاڵی ڕابتردوودا پشتتیوانیی متاددی و مەعنەویتی ختۆی  ٥٧بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە متاوەی . جیاجیاکاندا زانیوە

ترین  لە بەشتتەکانی تتتری کوردستتتان درێتتغ نەکتتردوە و دەتتتوانین بە کتتورتی بڵێتتین بە هەر جۆرێتتک کە بتتۆی لتتوابێ لە بچتتووک
رد لە لە هەمان کاتدا هەوڵی داوە وزە و هێزی بخاتە گەڕ بۆ چارەسەری پرسی کتو. خۆشی و ناخۆشییەکانیاندا بەشدار بووە

 .ئێران
  

 :کۆمەڵێک لە دەسکەوتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە کورتی
 

هێنتتتانی کۆمتتتاری کوردستتتتان لەستتتەر دەستتتتی ئەو حیتتتزبە بتتتێجگە لەوە  دامەزرانتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان و پێک -
دەری گەشەی بیتری ناستیۆنالیزمی  خوازیی کورد بوو، لە هەمان کاتدا نیشان دەسکەوتێکی سیاسیی گرینگی جوواڵنەوەی ڕزگاری

 .کوردییێ بوو لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
گێڕانیتان لە  ردی پارچەکتانی دیتکەی کوردستتان بە تتایبەتی باشتووری کوردستتان لە کۆمتاری کوردستتان و ڕۆڵبەشداریی کو -

ئیتتدارەی کوردستتتاندا، یەکێکتتی دیتتکە لە نیشتتانەکانی پەرەئەستتتاندنی هەستتتی نەتەوایەتیتتی گەلتتی کتتورد لەژێتتر کتتاریگەریی 
 .حیزبی دێموکراتی کوردستانە

لە سەرەتای دامەزرانتیەوە بتایەخی زۆری داوە بە دەرکردنتی گۆڤتار و ڕۆژنتامە و خوێنتدن حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر  -
گۆڤاری هاواری نیشتتمان باڵوکتراوەی بیتری الوان : بە زمانی کوردی بۆ توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی کوردەواری بۆ نموونە

( گۆڤتارە نووستراوە بتژی کتورد و کوردستتانی مەزن الی چەپی ئەو)بوو، گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵن تایبەت کرابوو بە مندااڵن 
 و، گۆڤاری کوردستان کە لە دواییدا گۆڕا بۆ ڕۆژنامەی کوردستان، باڵوکراوەی بیری حیزبی دێموکرات بوو و ئێستاش 

 .بەردەوامە
 ەگەڵ یەکتر و کردنەوەی کۆمەڵگەی کوردەواری ل هاتنی حیزبی دێموکرات لەو سەردەمدا هۆکارێکی گرینگ بوو بۆ ئاشت پێک -

بە واتتتایەکی دیتتکە حیزبتتی دێمتتوکراتی . الوازبتتوونی ئینتیمتتای عەشتتیرەیی و خێڵەکتتی و بەهێزبتتوونی ئینتیمتتای نەتەوەیتتی
 .کوردستان بۆ یەکەم جار توانی عەشیرە و خێب و تایەفەکان لە دەوری کورد بوون کۆ بکاتەوە
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رەتای دامەزرانییەوە هەتا ئەمڕۆی لەگەڵتدا بتێ قەت غافتب حیزبی دێموکراتی کوردستان لە فاکتەری هێزی چەکدار لە سە -
دووهەم، هێتتتزی چەکتتتدار . یەکەم، بەرگتتتری لە ختتتاک و نیشتتتتمان و دەستتتکەوتەکانی گەلتتتی کتتتورد: نەبتتتووە، بە دوو هۆکتتتار

دا سپای میللی لە گەشەی هەستتی نەتەوایەتتی و هتۆگریی نیشتتمانیی. هێنانی کولتووری نەتەوەیی فاکتەرێکی گرینگە لە پێک
 .لە نێو تاکەکانی کۆمەڵ ڕۆڵێکی بەرچاو دەگێڕێ

حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان بتتۆ جیتتاکردنەوەی گەلتتی کتتورد لە گەالنتتی دیتتکە هەوڵتتی دا کتتوردیێ بکتتاتە ختتاوەنی هێمتتای  -
بتۆ ( ١١٢٤تتی ستەرماوەزی ٢٦)تایبەت بە خۆی، بۆیە بەم مەبەستە پێێ لە ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان، ئااڵی کوردستتان 

یەکەم جار بە ڕەسمی و لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا بەرز دەکاتەوە و، لە ڕاستییدا ئەو ئااڵیە تەنیا ئااڵی حیزبی دێموکرات یا 
کۆمتتاری کوردستتتان نەبتتوو بەڵکتتوو ئتتااڵی نەتەوایەتیتتی نەتەوەی کتتورد بتتوو لە هەر چتتوار پتتارچەی کوردستتتان کە پێشتتتر لە 

کۆمەڵەی ژێکا ، حیزبتی هیتوا و نتوێنەرانی کوردەکتانی ) ر لە نێوان نوێنەرانی کۆبوونەوەی ناسراو بە کۆبوونەوەی سێ سنوو
 .بڕیاری لە سەر درابوو، کە ئێستاش لە باشووری کوردستان ئااڵی فەرمیی حکوومەتی هەرێمە( تورکیە و سووریە

ۆتە ستتروودی ستتاڵ ئەو ستتروودە بتت ٥٧حیزبتتی دێمتتوکرات شتتێتری ئەی ڕەقیبتتی کتتردە ستتروودی نیشتتتمانی و ئێستتتا پتتاش  -
  نەتەوایەتیی گەلتی کتورد و، لە زۆربەی کوردستتانی گەورەدا لە بتۆنە و ڕێوڕەستمە سیاستی و نەتەوەییەکانتدا هەم ئتااڵ هەڵ

 .دەدرێ و هەم سروودی نیشتمانیی ئەی ڕەقیب دەخوێندرێ
ن نیشتانەیەکی بەهێتز بتووە لە میژووی سەد ساڵی ڕابردوودا دەتوانین بە شانازییەوە بڵێین کە حیزبی دێموکراتی کوردستتا -

ئەگەر حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان لە متاوەی . بۆ پێناسە کردنی خەباتی نەتەوایەتیی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خوازیی نەتەوەیتی بگەیەنێتتە لتووتکەی ستەرکەوتن، بەاڵم لە  توانیوە خەباتی ڕزگاری ساڵەدا بە هۆکاری جیاواز نەی ٥٧ئەو 

 .دان بە خەبات هۆکارێکی گرینگ بووە ت پشوودرێژ بووە و هەر ئەو پشوودرێژییە لە درێژە پێدرێژەدانی خەبا
حیزبی دێموکراتی کوردستان دوای ئەم هەمووە ساڵە ئێستتاش هەر لەستەر ئەو ڕێبتازەیە کە لەستەر دەستتی پێشتەوا قتازی  -

گوتتاری حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان . ری بتووشتەرەفکەندی درێتژەدە. قاسملوو گەشتەی پتێ دا و د. محەممەد بونیاد نرا و د
داگتری دەکتا لە ستەر یەکیەتیتی نەتەوەیتی، دانتی ستەنگ و قورستایی بە خەبتاتی مەدەنتی، باوەڕمەنتد بتوون بە  ئێستاش پێ

دانتتی خەڵتتک بتتۆ   چارەستتەری ئاشتتتییانەی پرستتی کتتورد، ئامتتادە بتتوون بتتۆ پاریزگتتاری لە ستتەروەرییە نیشتتتمانییەکان، هتتان
ە ژیتتنگە و کولتتتوور و فەرهەنگتتی نەتەوەیتتی، بە کتتورتی هەر بابەتێتتک و ڕێکارێتتک کە بتتتوانێ هەستتت و ستتۆزی پاریزگتتاری ل

هێنانی متافە نەتەوایەتییەکتانی  بدا و تتاکی کتورد لە ڕاستتای بەرەو پتێێ چتوونی خەبتات بتۆ وەدەستت نەتەوایەتی پەرە پێ
 .دەکا یەکگرتوو بکا، حیزبی دێموکراتی کوردستان پشتیوانی و پشتگیریی

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 شەڕ و ئاشتی و پڕەنسیپە جیهانگیرەکان لە کولتووری سیاسیی حیزبی دێموکراتدا

 
 

 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

  
مەرامنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا زۆر بەڕوونی ئامانج و خولیتا و، هاوکتات پتالن و بەرنامەکتانی دامەزرێنەرانتی لە 

لەم مەرامنتتامەیەدا وەدیهێنتتانی مافەکتتانی کتتورد و پارێزگتتاری کتتردن لەو مافتتانە بە ئامتتانجی . ئەم حیتتزبە فۆرمتتولە کتتراون
هتتاتوە کە حیتتزب هتتیچ دوژمنتتایەتی و نتتاکۆکییەکی  امنتتامەیەدا زۆر بەڕوونتتیلەو مەر. بنەڕەتیتتی حیزبتتی دێمتتوکرات دانتتدراوە

لەگەڵ حکتتوومەتی ناوەنتتدی نیتتیە و دەختتوازێ لە ڕێتتگەی هێمنتتانەوە متتافە سیاستتی، نەتەوەیتتی و کۆمەاڵیەتییەکتتانی کتتورد لە 
کراتی کوردستتتان بە دێمتتوحیزبتتی . ئێرانتتدا وەدی بتتێن و دێموکراستتی هەم لە کوردستتتان و هەم لە ئێرانتتدا ستتەقامگیر ببتتێ

درێژایی مێتژووی ختۆی ئەم پڕەنستیپە پێشتکەوتووانەیەی ئتاوێتە بە بتاوەڕی بەرگتری لە ناستنامەی نەتەوایەتتی لەبەرامتبەر 
، شتاعیری میللیتی کۆمتاری کوردستتان و ئەنتدامی پێشتووی ڕێبەریتی ئەم حیتزبە ”هتێمن“. هەر مەترسی و هەڕەشتەیەک کتردوە
، ”قەڵتتوبڕی خستتە ستنە“و تتاریکی هێرشتی هێنتاوەتە ستەر کوردستتان و ختۆی گتوتەنی  ڕاست لە کاتێکدا کە سوپای جەهل

 :بەمجۆرە ئەم پرەنسیپەی حیزب لەتوێی شێترێکدا دادەڕێژێ 
 
 الشەڕم، کوا بەدفەڕم، ئەمما لەسەر مافی ڕەوام“

 دەست و چەک، ئیمان و هیوا و هەستی ئاورینم دەوێ
 بێکەسە بۆ نەجاتی ئەم گەلە کۆیلە و هەژار و 

 گیانی پاک و بیری تیژ و ڕێگە ناسینم دەوێ
 ئارەزوومە هەرچی ئینسانە بەئازادی بژی

 ”چۆن گەلی داماو و دیل و مات و خەمگینم دەوێ؟

https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/ali-bdaghi.png
https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/ali-bdaghi.png
https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/ali-bdaghi.png
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ر بنەمتای چەنتد پرستێکی جەوهەری دانتا،  سته كانی ختۆی له ته حیزبی دێمتوكراتی كوردستتان هەر لە بەردی بنتاغەوە، سیاسته
ەپێنتتاو متتافی نەتەوایەتتتی، داکتتۆکی لە دێموکراستتی، پێکەوەژیتتانی هێمنتتانە و لەستتەروودا بتتوونی وەک خەبتتات و تێکۆشتتان ل

ستاڵ تەمەنتی  ٥٧حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان لە متاوەی . بەرژەوەندییە گشتییەکانی خەڵک لە هەر حاڵەت و بارودۆخێکدا
اڵتی كوردستتتانە  ڵكی ڕۆژهتته گشتتتی و ختته ن بهڵكی كوردستتتا نتتدیی ختته وه رژه ی ستتەرەکیی قتتازانج و به خۆیتتدا ئێستتتاش پێوانتته

ی  وه تته قتازانجی نه  بته  تێكی قۆستتۆتەوە كته رفته ر ده لە هەموو ئەو متاوەیەدا حیزبتی دێمتوكڕاتی كوردستتان هته. تیی تایبه به
پرستی كورد بتووە و لە هەمتوو هاوکێشتە و پێوەنتدییەکانی لەگەڵ هێتزە کوردستتانی، ئێرانتی، نتاوچەیی و جیهانییەکانیشتدا 

 .كورد و بەرژەوەندییەکانی دەوری بنەڕەتیی گێڕاوە
 

بتتاوەڕ بە وتتتووێژ و چارەستتەری ئاشتتتییانەی پرستتی کتتورد لە ئێتتران و پڕەنستتیپ و بتتایەخە متترۆییە جیهانییەکتتان لە ڕەوتتتی 
پێشتەوای کرانی  لە ئێتتدام. خەبات لەدژی دوو ڕێژیمی پاشایەتی و کۆمتاری ئیستالمییدا تێچتووی زۆر قورستی بتۆ حیتزب بتووە

دامەزرێتتتنەری، لە تێتتترۆری ڕێبەرانتتتی شتتتوێندانەری، لە کۆمەڵکتتتوژیی خەڵتتتکەکەی و شتتتەهید بتتتوونی هەزاران پێشتتتمەرگەی 
تیتڕۆڕ وەاڵم   جەنگاوەری؛ بەاڵم ئەم حیزبە لە هیچ بڕگەیەکی مێژووی بریندار و خوێناویی خۆیتدا قەت نەیویستت تیتڕۆڕ بته

حیزبتی دێمتوكڕاتی كوردستتان بە مووشتەک لێتی . و، دیلێکتی شتەڕ ئێتتدام بکتا بداتەوە، زیندانییەک بخاتە ژێر ئەشتکەنجەوە
ئێران نەهێنتا و نەیهێشتت ڕێتژیم بتاوەڕ بە بتایەخ   بۆ پرسی كورد له  ی ئاشتیخوازانه پرەنسیپی ڕێگاچاره  درا، بەاڵم وازی له

 .و مەرامە جیهانگیرەکانی لەدەست دەربێنێ
 

بەرژەوەندیی گشتیی خەڵک و چارەسەری ئاشتییانەی پرستی  -وهەری باوەڕەکانی جەبنەمای   حیزبی دێموکرات ئەگەر لەسەر
ڵکی کورستتان  ندی هەوڵی داوە مافەکتانی خته تی ناوه ڵ حکومه گه ، بە دانوستان له خساوه هەر کاتیک هەلی وتووێژ ڕه - کورد

بتری هێتز  زه  تی بته بەاڵم هەرکتات دەستەاڵت ویستتوویه. دەستەبەر بن و شەڕ و نائارامی و ماڵوێرانی لە خەڵک دوور خاتەوە
و بەرگریتتی چەکتتدارانە داکتتۆکیی لە بەرژەوەنتتدییەکانی   رگانە خەبتتاتی پێشتتمه  رکوت بکتتا، بتته ڵك ستته کوردستتتان داگیتتر و ختته

رگری لە ختاک و نیشتتمانی  هێز و، مەتەرێزی بته ڵكی کوردستانی به ی خه ی شۆرشگێرانه وه خەڵکی کوردستان کردوە و بزووتنه
ینی بەر لەوەی جتتتامە ژارە هاوکتتتات زەبتتتری وەهتتتای لە دوژمتتتن داوە کە تاستتتاوە، بتتتۆ نمتتتوونە ختتتومە. ئتتتاوەدان ڕاگرتتتتوە

دا و لە شتەڕی ستێ متانگە و لە ستۆنگەی  ٧٨بتدا، ئەم جتامە ژارەی لە هتاوینی  ی هەتاویدا هەڵ٧٥بەناوبانگەکەی لە ساڵی 
 .ئازایەتیی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتدا فڕ کردبوو

 
حیزبتتی دێمتتوکرات . خوێناوییتتدا گەلێتتک زۆرنو قۆناغەکتتانی مێتتژووی   شتتانازییەکانی ئەم حیتتزبە لە رەوتتتی بەرگریتتی ڕەوای

دا بە فیتتتتداکاری و لەخۆبتتتوردوویی ڕێتتتتبەری و کتتتتادر و پێشتتتمەرگەکانی، گتتتتۆمی مەنتتتتدی ٤٥ و ٤٦پێشتتتتر و لە ستتتتاڵەکانی 
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ساڵ خەباتی بێوچان بەدژی ڕێژیمی پاشتایەتی  ١١ئەم حیزبە لە سەر یەک . دەسەاڵتدارەتیی پاشایەتیی ئیران شڵەقاندبوو
کە بە نرختتتی ئێتتتتدامی ڕێبەرانتتتی و زینتتتدان و ئەشتتتکنجە و ئتتتاوارەیی و دوورەواڵتیتتتی کتتتادر و پێشتتتمەرگە و تۆمتتتار کردبتتتوو 

حیزبتتی دێمتتوکرات دوای ستتەرکەوتنی شۆڕشتتی گەالنتتی ئێتتران و لە کاتێکتتدا بە سیاستتەتی . ئەنتتدامەکانی وەستتەر یەکتتی نتتابوو
وخانتتتدنی ڕێژیمتتتی پاشتتتایەتیدا کردبتتتوو، بە واقتبینتتتانە و هەڵوێستتتتە ڕوون و بوێرەکتتتانی بەشتتتداریی چاالکتتتانەی لە ڕو

حیزبی دێموکرات کە هەرچەند مانگ دوای ئاشتکراکردنەوەی . نیازپاکییەوە لەگەڵ دەسەاڵتی نوێ لە ناوەند کەوتە مامەڵەوە
تێکۆشانی لە نێوخۆی واڵت لە حیزێکی سەدان کەسییەوە ببووە خاوەنی هەزاران پێشمەرگە و سەدان هەزار ئەندام و الیەنگتر 
لە کوردستتتاندا، بەنیستتبەت چارەنووستتی خەڵکتتی کوردستتتانەوە ئەرک و بەرپرستتایەتییەکی زۆری لەستتەر شتتانی ختتۆی هەستتت 

 .هاوکات کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانیێ هەر هەمان چاوەڕوانییان لە ڕێبەریی حیزبی دێموکرات بوو. دەکرد پێ
 

ڕین و فیداکاری و خوێندانی خەڵکی ئێتران دژی رێژیمێکتی وابوو ڕێژیمی نوێ کە بەرهەمی ڕاپە حیزبی دێموکرات سەرەتا پێی
شک دان بە مافەکانی گەلی کورد کە خەباتێکی دوورودرێتژی لەدژی رێژیمتی پاشتایەتی کتردوە  سەرکوتگەر و داپڵۆسێنەرە، بێ

یتی ڕێبەرانتی بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا کە بەهتۆی تیژبین. و دەیان ساڵ بە دەستی ئەم ڕێتژیمە غەددارەوە چەوستاوەتەوە، دادەنتێ
حیتتزبەوە زۆر زوو جەوهەری ئینتیمتتا و بیرکردنەوەکتتانی ڕێژیمتتی بتتۆ دەرکەوتبتتوو و ڕێررانتتدۆمی کۆمتتاری ئیستتالمیی بتتایکۆت 
کردبوو؛ بەاڵم دیسانەکەش هەموو هەوڵی ئەوە بتوو بە سیاستەتی ستازان و مەدارا پتێێ بە هەڵگیرستانی شتەڕ لە کوردستتان 

هەڵبەت سیاستەتی . بکۆشێ یژدا بۆ مافە نەتەوایەتییەکانی کورد لە ئێرانی نوێدا تێبگرێ و لە کەشێکی سیاسی و ناتوندوت
وتووێژ وەک پڕەنسیپێک زۆر پێشتر لەو سەردەمە و لە کاتی کۆمتاری کوردستتاندا لە حیزبتی دێمتوکرات و الی ڕێبەرانتی ئەم 

کترد و لەگەڵ نتوێنەرانی ڕێژیمتی  حیزبە نهادینە بتوو، وەک چتۆن کتاتی ختۆی پێشتەوای شتەهید چەنتد جتار ستەردانی تتاران
 .پاشایەتی کەوتبووە دانوستانەوە، بۆوەی ناکۆکییەکان دوور گرژی و شەڕ و لێکدان چارەسەر بن

لەو بارودۆخەشدا حیزبی دێموکرات لە ڕێگەی سەردان و ناردنی شاندی دانوستانکار، لە ڕێگەی نووسینی نتامەی ستەرئاوەاڵ و 
ژیمی نوێ، هەموو هەوڵی ئەوە بوو ڕێتگە لە ڕوودانتی شتەڕ و میلیتتاریزە کردنتی کوردستتان نامەی نهێنی بۆ کاربەدەستانی ڕێ

بتۆ ختومەینی، ڕێتبەری ” لبیتک“عەبتدولڕەحمان قاستملوو، ڕێتبەری چەد و مارکسیستتی حیتزب . بگرێ، تا ئەو ڕادەیەی کە د
بتۆ دوورخستتنەوەی شتەڕ لە کوردستتان  یتان تتا ئەو جێتیە لە مەدارا و ددان بە جەرگتداگرتن. ئایینی و دوگمی ڕێژیم بنێترێ

ی ”بمترێ“ی دابنتدرێ و دروشتمی ”سازشتکار“وکاڵەوە بە  ئەزموونی کر  چووە پێێ کە لەالیەن هیندێک ڕێکخراوە سیاسیی کەم
بەاڵم کاتێتتک شتتەڕ دەرگتتای بە کوردستتتان گتترت و زۆر لەو ڕێکختتراوانەی هەتتتا پتتێێ ئەوە حیزبتتی ! لەدژی بەرز بکتترێتەوە

سازشتتکار دەزانتتی و خەڵکیتتان بتتۆ ڕاپەڕیتتن و شتتەڕ لەدژی ڕێتتژیم هتتان دەدا لەپتتڕ لە مەیدانتتدا نەمتتان، ئەمە  دێموکراتیتان بە
دیسان حیزبی دێموکرات بوو کە باری قورسی بەرگریی چەکداری لە پێنتاو پاراستتنی متان و شوناستی کتورد لە ئێرانتی گترتە 

دستتتتان مەیتتتدانی بەرگتتتری و ختتتۆڕاگریی ئازایتتتانەی شتتتوێنی کور تەنتتتانەت لەو کاتەشتتتدا کە بستتتت بە بستتتت و شوێن. ئەستتتتۆ
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پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات بوو، دیسان ڕێبەریی حیزب وازی لە پرەنسیپی وتووێژ و چارەسەری ئاشتییانەی کێشتەکانی 
ەن بەڵگەنامەکانی کۆنگرەی چتواری حیزبتی دێمتوکرات ئتاوێنەی بتااڵنوێنی هەمتوو ئەم ڕاستتییان. نێوان کورد و ناوەند نەهێنا

کە پڕەنستتیپ و بایەخەکتتانی خەبتتاتی حیزبتتی دێمتتوکرات لە پێوەنتتدی لەگەڵ متتافی نەتەوایەتیتتی گەلتتی کتتورد لە ئێتتران و 
وەک لە بەڵگەنامەکانی دیکەی حیتزب . سیاسەت و هەڵوێست و شێوەی ڕەفتاری حیزب بەنیسبەت دەسەاڵتی ناوەند دەردەخەن

اتی کوردستتان ستەرەڕای تێگەیشتتن و بتاوەڕی قتووڵی بەوەی کەمتترین لە کۆنگرەکانی دواتریشدا دەردەکەوێ، حیزبی دێمتوکر
مافەکانی گەلی کورد لە چوارچیوەی ئەم ڕێژیمەدا وەدی نتایەن؛ بەاڵم چتونکی وتتووێژ وەک ڕەهەنتدێک لە خەبتاتی سیاستیی 

ی کتتورددا لەگەڵ کتتورددا دەبینتتێ، ئەو متتافە بە ختتۆی دەدا لە کتتاتی گونجتتاو و لەپێنتتاو بەرژەوەنتتدییە نەتەوەییەکتتانی گەلتت
 .دەسەاڵتی ناوەندەی بکەوێتە دانوستانەوە

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە دەستیشی بۆ چەک برد، بەرگریتی چەکتدارانەی ئەگەر لەالیەک لەپێنتاو وەدەستتهێنانی متافە 

ناچتارکردنی نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد و دیرتا  لە کەرامەت و هتۆوییەتی گەل بتوو، هاوکتات چەکێتک بتوو بە مەبەستتی 
قاسملوو لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەنتدی . وەک چۆن د. کردوە” ئاشتی“یشی هەر بۆ ”شەڕ“بە واتایەکی دی . ڕێژیم بۆ وتووێژ

شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە شتەرە بتۆ دیرتا  لە ئتازادی، شتەڕە لە پێنتاو متافێکی ڕەوادا و “: دا بەڕوونی دەڵێ ٧بۆ کۆنگرەی 
 ”.شتییەکی سەربەرزانەدواجار شەڕە بۆ گەیشتن بە ئا

 
کە تا ئێستاش لە فۆڕم و شێوەی جۆراوجۆردا درێژەی هەیە، تێچووی قورستی بتۆ ( لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران)ئەم شەڕە 

هەزار پێشتمەرگەی حیتزب لە مەیتدانی ڕاستتەوخۆی بەرەنگاریتدا  ٧لە ڕەوتتی ئەم شتەڕەدا زیتاتر لە . حیزبی دێموکرات بتووە
کەستتیان لە فەرمانتتدەرانی  ١٦کەستتیان ئەنتتدامی ڕێتتبەری و  ٤٤ج ئەوە کە لە نێتتو شتتەهیدەکاندا جێتتی ستتەرن. شتتەهید بتتوون

بەو مانتایە کە . شەهیدیان کادری سیاسی بوون ٤٧١کەسیان فەرماندەر و جێگری لک و زیاتر لە  ١٦١هێزەکانی پێشمەرگە و 
دانی ڕاستتتەوخۆی بەرەنگتتاری لەگەڵ ڕێژیمتتدا بەرزی لە مەیتت هتتیچ حیزبێکتتی کتتوردی نیتتیە ئەوەنتتدە ڕێتتبەر و کەستتایەتیی ئاستتت

ئەنتدامی ئەم حیتتزبە لە زینتتدانەکانی کۆمتتاری ئیستتالمیدا لە دار دراون، و  ١٦١لە الیەکتتی دیتتکەوە زیتتاتر لە . لەدەستت دابتتێ
ە بەاڵم لەگەڵ ئەم هەمووە خەسارە گیتانیی. کادر و پێشمەرگەی حیزب لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت تێرۆر کراون ١٢١زیاتر لە 

پتتێچەوانە لە ڕەوتتتی بەرگریتتی . قورستتەدا، حیزبتتی دێمتتوکرات ئێتتتدامی بە ئێتتتدام و تێتترۆری بە تێتترۆر وەاڵم نەداوەتەوە
ئەم حیتتزبە لەگەڵ ئەوەی قوربتتانیی ستتەرەکیی دەستتتی تێرۆریزمتتی . چەکتتداریی حیزبتتدا بە هەزاران دیلتتی شتتەڕی ئتتازاد کتتردوە

ۆکمەترین هێزی نیزامی و پێشمەرگە لە کوردستتان بتووە، بەاڵم نەک هەر کۆماری ئیسالمی بووە، لەگەڵ ئەوەدا کە خاوەنی ت
دەستی بۆ کردەوەی هاوشێوە لە دژی ڕێژیم نەبردوە؛ بەڵکوو ئەم کردەوەیەی لە هەر فۆڕم و شکلێک و لە هەر شتوێنێکی دنیتا 

رختتتانە فیکتتتترییە ئەمەش لە خەبتتتتاتی ڕەوای گەلتتتی کتتتتورد و ئەو ژێ. و بتتتۆ هەر مەبەستتتتتێکیێ کرابتتتێ، مەحکتتتتووم کتتتردوە
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یتتان  دەوڵەمەنتتدەوە ستتەرچاوە دەگتترێ کە ڕێبەرانتتی ئاستتت بەرزی حیتتزب وەک ستتامانێکی مەعتتنەوەی بتتۆ جتتوواڵنەوەی کتتورد چێ
ئەم بزووتنەوانەی بە ڕێگای دێموکراتیدا دەڕۆن و الیەنگتری و “: قاسملووی نەمر لەو پێوەندییەدا دەڵێ. وەک چۆن د. کردوە

تێرۆریتتزم سیاستتەتی ڕەستتمیی کۆمتتاری  [...]ێویستتتییەکیان بە پەنتتابردن بتتۆ تێتترۆر نیتتیە پشتتتیوانیی خەڵکیتتان لەگەڵە، پ
ئیستتالمییە، ئەوەش نیشتتانەی ئەوەیە کە ئەم ڕێتتژیمە بەرامتتبەر بە داوای ڕەوای خەڵتتک هتتیچ وەاڵمێکتتی پتتێ نیتتیە جیتتا لە 

 .”سەرکوت
 

هتتیچ هەل و دەرفەتێکتتی بتتۆ چارەستتەری وەک لە دێڕەکتتانی پێشتتوودا بە کتتورتی بتتاس کتترا، حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان 
ئاشتییانەی پرستی کتورد لە ئێتران لە کتیس نەداوە، بەاڵم ئەوە دەستەاڵتدارانی رێتژیم بتوون کە قەت گوێیتان بە نیازپتاکیی 

لە فۆڕمەکتانی دیتکەی خەباتتدا بتۆ وەدیهێنتانی متافە  ئەمەش وایکرد کە ئەم حیتزبە ناچتار بتێ  .حیزبی دێموکرات نەبزووت
بەاڵم ئەم حیزبە نەیتدەتوانی متاوەی پتتر لە حەوت دەیە لەو مەیتدانەدا . یەکانی خەڵکی کوردستان بەردەوام بێنەتەوایەتی

ئەم خەڵتتکەی کە لەگەڵ ئەوەدا زۆرتتترین . بمێنێتتتەوە ئەگەر پشتتتیوانیی هەمتتوو چتتین و توێژەکتتانی کوردستتتانی لەگەڵ نەبتتا
هۆکتاری . ووە، بەاڵم پشتتی حیتزبەکەی خۆیتان چتۆڵ نەکتردوەفشار و توندوتیژی و ستەرکوتی خوێنتاویی ڕێژیمیتان لەستەر بت

ئەم حیتزبەی کە . ئەمەش بۆ باوەڕی قووڵ و متمانەیەی خەڵک بۆ حیزبی دێموکرات و سیاسەتە واقتبینانەکتانی دەگەڕێتتەوە
باتی  رجی ختته ومتتهل بەاڵم، ژیتترانە و بەپرستتانە هه  نووس بتتووە متتافی دیتتاریکردنی چتتاره ڕی بتته  بتتاوه  میشتته ی هه وه ڵ ئتته گتته ده
حیزبێتتتک کە بتتتایەخی بە هەمتتتوو . و سیاستتتەت و دروشتتتمەکانی القیتتتان لەستتتەر عەرز بتتتووە نگاندوه  ڵستتته ی هه کتتته وه ته نه

تیی هەمتوو جۆراوجۆرییەکتانی کتۆمەڵگەی وەک ستەرمایەی  اڵیته و کۆمه و سیاستی   پێکهاتەکانی کۆمەڵ داوە و تێکۆشانی فیکری
 .کردوەبەنرخی خەبات و تێکۆشان سەیر 

 
لە گشتتتییەتی خۆیتتدا ئەمەی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی کتتردووەتە حیزبتتی خۆشەویستتتی کتتۆمەاڵنی خەڵتتک هەر بەتەنیتتا 
باوەڕی ئەم حیزبە بە چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد هاوکات لەگەڵ مانەوە لە ستەنگەری خەبتاتی بەرگتری و چەکتداری 

ەالیەنە لە خەڵکتتی کوردستتتان نیتتیە؛ بەڵکتتوو بتتۆ کۆمەڵێتتک دەستتکەوت و کردنی پرستتی کتتورد و پشتتتیوانیی هەم بتتۆ بەختتاوەن
ی کتورد،  باتی ڕزگاریخوازانته وەک ئەوەی گرینگتترین ڕووداوی مێتژووی خته. پڕەنسیپی بەنرخی دیکەی ئەم حیزبە دەگەڕێتەوە

. نتاوەدا ستەری چتۆتە ستەر دارهتاتوه و پێشتەواکەی لەو پێ پێک  م حیزبته ستی ئته ر ده سه زرانی کۆماری کوردستان له واتە دامه
وەک ستەربەخۆیی سیاستیی حیزبتی دێمتوکرات لە . بوون و لەپێناو خەڵکتدا تێکۆشتان لە هەمتوو متاوەی تەمەنیتدا وەک خەڵکی

کردن و  وەک باوەڕمەنتدبوون و جێگیرکردنتی ئەخالقتی سیاستی لە سیاستەت. هەڵوێست و بڕیاردان لە هەرە کتاتە ناستکەکاندا
وەک پشتتتتیوانیی بەکتتتردەوەی لە جتتتوواڵنەوەی ڕزگتتتاریخوازیی کتتتورد لە بەشتتتەکانی دیتتتکەی . دەوەدابڕیتتتاردان و کتتتاری بەکتتتر

وەک لە . وەک بتتتاوەڕ و ئیمتتتانی قتتتووڵی بە دێموکراستتتی و پلتتتۆرالیزم و بتتتایەخە مرۆیتتتی و جیهانگیرەکتتتانی دی. کوردستتتتان
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گەورەشدا، وەک ناساندنی پرستی کتورد بە سەروودانانی بەرژەوەندیی گشتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە ئاستی کوردستانی 
کردنی پرستی مێتژوو، زمتان، شتوناس، کولتتوور و جوغرافیتای  کۆمەڵگەی جیهانی لە ڕێتگەی دیپلۆماستی، و وەک ختۆ بەختاوەن

 .هتد ...وکوردستان لە ئێران 
 

ڕێتتگەی شتتەڕی نەرم و  و   لە  رنێزه زبتتری ستتەرکوت و ستته  لەوالش ڕێژیمتتی کۆمتتاری ئیستتالمی لە هەمتتوو ئەو متتاوەیەدا   بتته
  ر بته رامبه كی دژەمرۆیی به یه وه هیچ كرده  كانییەدا له ره ربه ی كورد بووە و لەو به ی ڕزگاریخوازانه وه سایبێریی ئامبازی بزووتنه

حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان بە بتاوەڕی نەتەوەیتی و . بەاڵم تەنیا ئاستنی ستاردکوتانی بتۆ متاوەتەوە.  بواردوه كورد خۆی نه
پرەنستتیپە متتۆدێڕنە جیهانییەکتتانی وەهتتا ئتتاوێتەی بیتتر و زەیتتن و نەستتتی کتتۆمەڵگەی کتتوردی بتتووە کە دابڕانتتدنیان لە یەکتتتر 

 .ئەمری مەحاڵە
 

شتتەرەفکەندی، دوو . قاستتملوو و د. پێشتتەوای دامەزرێتتنەری لەدار دراوە، د. حیزبتتی دێمتتوکرات کارەستتاتی زۆری بەستتەر هتتاتوە
ە تێترۆر کتراوە، ڕێبەریتیەکەی لە زێتدی ختۆی هەڵقەنتدراوە و تەنتانەت لەو شتوێنەش بە سکرتێری هەرە بەوەجتی ئەم حیتزب

مووشک لێی دراوە؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا هەتتا ئێستتاش هتیچ حیتزب و ڕێکخراوێکتی سیاستیی دیتکە لە هیچکتام لە بەشتەکانی 
 .کوردستان نەیتوانیوە هاوشێوەی ئەم بجووڵێتەوە و دەسکەوتەکانی دووپات بکاتەوە

 
، تتازەترین کتۆنگرەی حیتزب وەک ١٥ۆ دوا وتە و ئاکامگیری لەو باسە باشترین شت گەڕانەوە بۆ چەند بڕیتارێکی گتۆنگرەی ب

ی کتورد لته ئێتران  له سته ی مه ی ئاشتتیخوازانه ڕ بته ڕێگاچتاره لەو جێگتایەی دەڵتێ بتاوه. بەرزترین ئۆرگانی بڕیتاردەری حیتزبە
ڵکی کوردستتان و حیزبتی ئێمته و  ڵ خته گته فتتاری کۆمتاری ئیستالمی له ئەگەرچی ڕه. یی حیزبی دێموکڕاته میشه نسیپێکی هه پره
ی ختۆی  دخوازانته و خراپکارانته ستتی به به میشته وتتووێژی بتۆ مه ڵتێ کته ڕێتژیم هه بواری وتتووێژدا بته ئێمته ده زموونمان له ئه
 .کار بردوه به
 

م  ادینەکراو لە حیزبتدا دەکترێ، هتاتوە کە دێموکراستی هتهیان کە باسی دێموکڕاسی وەک یەکێتک لە بتایەخە گرینگەکتانی نهت
ستتێن بتۆ گرتگتۆ و  ک گونجتاوترین به م وه یتی حیزبتی دێمتوکڕات و هته ئالێكی کارپێکراوی ژیتانی سیاستی و ڕێكخراوه ک ئیده وه

باتی ئێمتته  تی خته ویتته وله دا ئته وکاتتته رله هه. یته  هاکانی حیزبتی ئێمه ی ئامتانج و بتته وه ڕیتزی پێشتته  کان، لتته ری کێشته سته چاره
کانی  سیاستتییه  ڵ پرۆستته گته مان له ڵتته ربۆیتته جتۆری مامه هه. تی و پرستی کتتورد لته ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتانه وایتته ته ی نه له سته مه
هاوکتات . نتدیی کوردستتان و پرستی کتورده تمه مای تایبه ر بنته سته موو شتتێك له ی ئێران پتێێ هته ی کوردستان و ئاینده وه ره ده
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ک  یته و کوردستتان یته وه ته ک نه وه که کورد یه مان لێ بشارێته و ڕاستییه ری پرسی کورد له ئێراندا نابێ ئه سه بات بۆ چاره خه
 .ش کراوه نیشتمانه دابه

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 :باتێكی نوێ و خه ره به

 نگ رده پان و گۆڕینی به گۆڕینی شێواز، گۆڕینی گۆڕه
 
 
 

 
 
 
 

 ناسر باباخانی
 

 (١) 
 

 دایتر رامبه به  لته یاگرۆڕجتاران خت رۆز  وه هۆڤتمر یسروشتت ۆیهت  ، بته"یی نووكه هه یخۆد" ینۆڕیگ یمانا  به  وه بوونه ێنو  نگه هڕ
 ،ێنێه نته نۆڕیگت  ت بته ناعته قه  وهێتنو یك هییتنیابیدن یما ر بنته سته ر له گته گترت، ئه كێتخۆد  بته یختوو  كته ۆڤمر  واته ،ێبكر
 نیك ره سته ێڕیكتارگ  ن كته و بژارده تیلێئ ینیچ  وه ئه شدا انهییانكارۆڕو گ موو ئه هه  له. بدا  كه خهۆد ینۆڕیگ ۆول ب حه  ته حمه زه
و  اوازتریتج یك هیتایدن ی وه ئته ۆبت" یتیژووێم یك هییستتیوێپ" ی ناستهێر پ سته  لته ك هییتانكارۆڕگ ،ێبت كێپ یانكارۆڕگ ی وه ئه ۆب
 .ێبار بكر له ی كه هیینی عه  م بواره هه ینی زه یم بوار هه ێب ده ش هییژووێم  هییستیوێم پ ئه. ن سازده ترێنو
 
 ۆڕێگت  نتهینێئتاوا ب  كه ارهیپرس ێب ده ن،یوانڕب یاسیس یكێزبیح  له  هییژووێم  هییستیوێم پ و ئه  انهۆڕم گ ئه ی وانگهڕ  له ر گه ئه
 یكۆڕێوگڵئتا  انتهیال مه هه یخۆبتارود ینگاندن ستهڵ هته  بته زبیتح  ستتهیوێپ ایتئا ؟ وه تتهێب ێنتو ێتتوان ده یاسیس یكێزبیح نۆچ
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 یك هیت كختراوهڕێ زبیتح  كته ی وه ئته یحتوكم  بته ؟ێدێتل یچت دا انتهۆڕم گ لته كۆر و نتاوه  كهاتتهێستاز بكتا؟ پ داۆیتخ  له یت هڕ بنه
؟  بتووه نۆنتاوچۆچ ۆیخت ی گاكهڵ مهۆك ۆب یكان وته ركه وت و ده سكه ده ،ێب ێپ ی ارهیم پرس ئه یماڵوام و رده به ێب ده  ه"ئاكامخواز"
   بوون؟  یكان ه output ین كوته ڕۆییو ؟ ئه بووه  نده كان چه وه بزووتنه و ورده یگشت ی هو ر بزووتنه سه له یر ندانهێشو ی ادهڕ
 یكتێخۆد  قوتتار بتوون لته ۆمتن بت ڕی بتاوه  ، بته وه مته كه وونڕ شتتڕو دا مۆڕو فت وئاخنێن ڵ گه له مۆخ یریكل تادا ته ره سه  له با
چتون  ك،ۆر ناوه  رنج بداته سه ێب ده ،ێب هه ی كهاتهێو پ مۆڕف ی هڵ كهڵ كه ی وه ر له به یاسیس یكێزبیستوو، ح قبه و چه یڤس په
 .كا ده یارید ێیمۆڕدواجار قالب و ف  كه  كهۆر ناوه  وه ئه دایاستڕ  له
 
 ،یاستتتیس یكتتتێزبیموو ح هتتته ی وه بوونتتته ێنتتتو ۆبتتت یك ره ستتته یرج متتته  م كتتته بكتتته ش هڵتتتم خا بتتته  زانتتتم ئامتتتاژه ده یستتتتیوێپ  بتتته
  وه داچوونتهێوردتتر پ یك هیتواتا  بته انیت ێنتو یگوتتار. گوتتار ی وه كردنه ن ژهێنو ۆب  هییروون ت ده تاسه سه  له یك هییسارناس خه
 ، رانتتته نهێداه یكێشتتت كه یستتتازكردن ۆبتتت  زبتتتهیح ینتتتدامان م ئه رجه ستتته ی شتتته ونه شه و گه یینتتتدوویز یكتتتارۆر گوتتتتاردا، ه ستتته به
  كته  گوتتاره  وه كردنته ن ژهێپتاش نتو ینتاغۆ، ق ستمه به مه دا رهێمن ل ی وه ئه ماڵ به. ر اتنهیبن یكێگۆالید یو سازدان  گرانه خنه هڕ

 . م كه دهێپ ی دواتر ئاماژه
 

(٢) 
 

 یرێو بتو ارڕیتب دا،یتزبیح یت استهیس  لته كێتانۆڕگڵك خا وه  هیت وه بوونته ێم نتو لته یتیژووێم یك هیت نموونته ۆبت  وه انتهڕ گه  نگه هڕ
دوو   لتته  كتته ێبكتتر ریتت س ستته كتته م كتته هیك  وه ێكتتر دوكتتتور قاستتملوو ده دیه شتته.  انتتهۆڕم گ ئتته ۆبتت ێدوكتتتور قاستتملوو بتت دیه شتته
  واتته ك،یتموكراتێد یزمیالیستۆس ۆڕیگت  نانتهێه  بته م كه هی یجار. ۆڕێبات بگ خه ینگ رده و به دانی و مه وازێش یتوان ناغداۆق
 ینگ رده بته ۆب ،یوار كورده یگاڵ مهۆك یانیژ ڵ گه گونجاو له" ێییجۆخ یكێزمیالیسوس"و  ره به" وجوود مه یزمیالیسۆس"  له نڕی پهێت

  دوكتتور قاستملوو بته. كایمر ئورووپتا و ئته  بته ووڕ ی كته هڕۆییم مانتا ئه  بته" یموكراستێد الیستۆس"  بته شتتنی كورد و دواجار گته
و  ر هڤت و ده ره بته متوكراتێد یزبتیح ستتیوی ، ده م باسته ر ئته سته بوو له داگرێپ  كه ی نهاڵو سا ئه یواو ته  باس له كورته ینینووس
 یوازێشت ینۆڕیگت  بته ێداهتاتوودا بتتوان  لته ی وه ئه ۆبدا ب ژئاواڕۆ یشانین ی كه زبهیح  له ێنو یك هیمایو س ێر تر به یكێئاقار
 !  یانیب ینگ رده به ڵ گه بدا له ۆڕمان اوازتریج یكێدانی مه  بات له خه
 
و  دانیت و مته وازێشت یتتوخم ێست یقاستملوو تتوان ستانید رانێتئ یالن گته یشتۆڕش یتا ره سته  له  بوو كه  وه دواتر ئه ی كه ناغهۆق
، (ندراوێپ داسته یرچ گته ئه)  وه بزووتنته یك ره سته یوازێشت  بتوو بته یكدار چه یبات خه.  وه هۆیخ یورد یهزر رێژ  نگ بخاته رده به
 دا ناغتهۆم ق ر لته هته ماڵ بته. كڵت خه یراو هه یناڵ مهۆك یش كه نگه رده كوردستان و به یتاڵ ژههڕۆ یخاك  هبات بوو ب خه یپان هۆڕگ

  لتته ووڕ  كتته خستتاندبوو هڕ ی كتته بتتاس، بواره  كورتتته  ت بتته باره ستته ینتتانێو داه ۆیختت یكان هییستت كه تاكه  له هییپتانستت یحتتوكم  بتته



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

180 
 

 یتتاڵ ژهتهڕۆ یر ختاك سته بات له خته  واتته ،ێشێابكڕ ۆیخ یال ۆب انیرنج سه كورد یاسیس یمایس نیارتریك د بكا و وه ژاواشڕۆ
   وه شه هیگاین شهۆم گ ر له هه كڕێ  نگه هڕ. ییژئاواڕۆ یتاناڵو  له  م پارچه ئه یكورد یپرس یكردن یی وه ته ونهێن  كوردستان و به

 . نی بكه ێتاوتو  ووهقاسمل ۆیه  باشوور به یكوردان ۆئورووپا ب یرنج سه یشانێاكڕ ێبكر
 

 ی قاستملوو، كته. نیت باشتتر بگته یكێنجام رئته ده  بته  نگته هڕ نیر چتاو بگتر بته له دا انانتهۆڕم گ كتات لته یرۆر فتاكت گه ئه ها روه هه
 یمتارۆك یال ۆبت یژێوتتوو یست ده ی قاسملوو، كه ؟یك ره سه یوازێش  كرده یكدار چه یبات خه ی قاسملوو، كه ؟ینووس  باسه كورته

  ورد بتوون لته یك هیت وه ندنتهێخو یم رهته به كووڵ بوون، به نه كێسات چركه یم رهه به  انانهۆڕم گ ئه دایاستڕ كرد؟ له ژێدر یسالمیئ
 ڵستا نینتد چه یم رهه جار به ێند هه  كه یی وه ته ونهێن یخۆت د نانه و ته  ناوچه یخۆد  له ،ۆناوخ یخۆد  ، له وه بزووتنه یخۆد
 . بوون ۆیخ یورد یك هی وه ندنهێو خو امانێڕت
 
 ینۆڕیگت انیت  كانته كهیریۆت  مكه چه یسباندن چه یكیر قاسملوو خه  كه دا هی م ماوه ئه یواو ته  له  كه  هی وه ئه  شهێاكڕرنج سه ی وه ئه
 .ی كه زبهیح ۆب  شتهڕدا نیگونجاوتر ێپ ی م ساختاره نادا و ئه  كهاتهێپ ینۆڕیگ یول ، حه نگه رده و به دانی و مه وازێش
 

(١) 
 

 نیرترەگیو كتتار نیزتتترێهەب  لتته ێك هیتت یزانتتی ران، چتتون ده نتتده هه  كردبتتوو بتته یبات ختته یدانیتت متته  لتته كێشتت به  هۆیتتب قاستتملوو
 ەبگتات ەیوەئ ۆكورد ب ەك یزانی قاسملوو ده. ەیەپرس مەئ یكردن یهانیجەكورد، ب یزۆد یشتنەیئامانج گ ەب ۆب كانەزمیكانیم
 وانیو پشتتت پشتتتڵپا ژڕۆدوا ۆبتت ێتتتا بتتتوان ێودابتتەبر ەل هانتتدایج یاكانیدیتتم نتتاوەل ەیكەپرستت وامەردەب ەستتتیوێپ ستتتەبەم
 . بكا رەگۆمس ۆیخۆب
 
 یتیەستتاەك ۆیهتتەب ران،ێتتئ یكوردستتتان یمتتوكراتێد یزبتتیح یرێستتكرت كەدوكتتتور قاستتملوو و دیهەشتت یتیەركرداەستت ەیمتتاو ەل

ببتوو  تەاڵژهڕۆ ەكتورد ل یپرست هتان،یج ینووستانەژنامڕۆو  دارانەتمەاستیس ەڵگەل یاویناس هاەروەئورووپا و ه ەل یناسراو
 كەو ،ەوەگواستتتەد انیتترانێئ یكوردستتتان  یكتتانڵەواەه وامەردەب ایتتدن یكتتانەناوبانگەب ەرەه ایدێتتم ەك ێرۆجتت ەب ،ەڤژڕۆ ەب

  ستتتتیمۆنۆكی، ئ(كیتتتلژەب)، لوستتتوار (ایتتتتانیبر) گتتترا یلێت یلتتتێی، د(نستتتاەڕەف) نتتتدۆمۆل ،(ایتتتتانیبر) نییەگتتتارد: ەنمتتتوون
، (ایتتتانیبر) یستت یبتت ی، بتت(ایتتمانڵئا) ەچۆیتت، زودد(ایتتتانیرەب) مزیتتتا ەیندە، ستت(كتتایمرەئ) نیتتۆبیتر دڵتترای، ه(ایتتتانیبر)
 ێنیگمتتتاڵئا رترۆ، فرانكرتتت(ایتتتتورك) سێ، پتتتر(نستتتاەڕەف) ۆگتتتاری، ف(ایتتتتانیبر) مزیتتتتا ڵنانشتتتای، فا(كتتتایمرەئ) كیتتتووزوین
 رەستەل كێتتەباب ۆیخت یمتەڵەق ەب كتادایمرەئ یكتانەراژیتڕپ ەژنتامڕۆ ەل كێتكیە ەل 4841 ڵیسا تەنانەت... و( ایمانڵئا)
 :نەیباس بك ەبا دوو نموون. ەوەكاتەوداڵكوردستان ب یمارۆك
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 ەكوردستتتان ل یتتتەاڵژهڕۆ یشتتۆڕش یبتتوون داەلتتووتك ەل یكتتات ەل نستتاەڕەف ەیژنتتامڕۆ نیراژتتتریتڕپ كەو ۆگتتاریف ەیژنتتامڕۆ
 211 مەاڵب ،یتیەن یبتوون كەیەخشتەن چیهت رەستەل تاڵو كەكوردستتان و یرچتەگەئ: ێنووسەد ئاوا 4848 - 9 - 51بەرواری 

كوردستتتان  ركتتاتەه رختتداەهاوچ یژووێتتم ەو ل ەیەه یتەمیشتتەح نیتتۆمل 51 ەل اتریتتختتاك و ز ەشتتۆچوارگ یترەمۆلتتیك زارەه
 را ،ێتع ران،ێتئ ا،یتتورك یتاڵو نجێپ رەسەكورد ب ەیوەتەن: ێنووسەد داەژێدر ەل ۆگاریف... نێرزەلەد تاڵو نجێپ ،ەڕێپەادڕ

 كەو ەشتتتیمەبتتتوون و ه شتتتداۆڕش ەل وامەردەب ژووێتتتم یتتتیژاێدر ەب ەك ەشتتتكراوەدا داب(شتتتووێپ ی)تۆڤیەستتت یتتتتێكیەو  ایستتتوور
 ،ەكتردوو ینەیختوم یشتەشكێمتارس پ ی59 ەل ەك كداێدەنەست ەكوردستتان ل یمتوكراتێد یزبتیح. ركوتكراونەست كانییەنەرمەئ

 یكتێرانێئ ەیوێتچوارچ ەل نیۆدراستیف انیت یخودموختتار ەیوێشت ەب رانێتئ یكتانەوەتەن مەرجەست ۆب ەییوەتەن یماف یاریخواز
 ...و ەئازاددا بوو

 
 یزبتیح ینتدەناو ەیتیكتوم ەك كتاتەد  ەوەل دا باس4848 - 8 - 4لە  تونگیتسا ەچۆیزودد ایمانڵئا ەیژنامڕۆ نیراژتریتڕپ
 ەكتتردوو یداوا انتاڤها ەل Non-Aligned Movement ینتدامەئ یتتاناڵو ەل كتداێاندراوەیاگڕ ەكوردستتان ل یمتوكراتێد
 .نەبك ەدانیئ رانێئ یكورد یكوشتار رەمبەهەل ینەیخوم ڵاڵتویەئا یكانەتەاسیس
 
دوكتور قاستملوو  ەیكات وەتا ئ داینییزا یشتاەه ەیەید ەكورد ل یپرس یكردن یهانیجەب یركەئ یرۆزەرەه ییقورسا گومانێب

 وەل ییایدێتم الیشتۆو س ییایدێتم یمكانتاتیئ یبتوونەن یاەڕرەست ،ێبت كەمتح ینگەست ژدانیتبا و. بوو ۆیخ ۆیستەئەمابوو، ل
 . ێشێابكڕ ەیكەوەتەن یو پرس ۆیخ یال ۆب یهانیج یكانەناوبانگەب ایدێم یرنجەس یتوان دا،ەمەردەس
 

(٤) 
 

و ( كتوردن یزۆد یزاەشتار ەك) ەییوەتەونێتن یاستیس ەیكختراوڕێ انەیتد یو بوون ەوییەایدێم ەلییەپتانس مەئ ێیپەب ەنووكەه
 مەئ ێشتنەچ متووەه ەب یتۆیەخت ێتیج ت،اڵو ەیوەرەد ێیجەشتین ینووسەژنامڕۆو  رەنووسو  نییەسیمیئاكاد یسانەك یحزوور

 یایدێتم كەو ستتاێئ ەك هتانیج یاكانیدێتم یرنجەو ست ەوەتێستازدر ێنوەرلەستو پالنتدار  ەكمۆتت یكەیەوێشت ەب ەانییندەوەیپ
 ێیتتتر یتتتانڵەوەد تەنتتانەو ت انۆیتتخ یكتتانەوەتەن یگشتتت یاڕو  تڵەوەد یتەاستتیس رەستتەو ل نێتتڕگەوردەد ەییوەتەونێتتن

  بتته ، انهیم رده ستته  له هییم پتانستت ئتته یاڕ ره ستته  وه داختته نتتد به رچه هه. شتتنێابكڕ تەاڵژهڕۆ ەكتتورد ل یپرستت ۆبتت رن،ەندانێشتتو
  لته ISI یزێه و بته نتد مه هڵو ده یكیمیئاكاد یكێكڤۆاڵب ڵسا یها هڵپاش سا ستاشێكورد، ئ نیۆچل مل  به كیزین یكێت مهیش حه
ر یت سته  وه تتره یكان وه تته نه یرانۆپستپ ن هیتال  لته یزانستت یكتراوێپڕ بتاوه یك هی رچاوه ك سه وه ێبكر  كه  هیین یكورددا بوون وێن

 . هی وره گه یك هییشاۆب یاستڕ به  مه و ئه ێبدرێپ یها و به ێبكر
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باشتوور  ەل ڵەستا كێمەد تەاڵژهڕۆ ەیرگەشمێپ یزێو ه ەستاوەكوردستان و یتەاڵژهڕۆ ەل باتەخ ەك ستاێئ  وه تره یك هیال  له
 ەیوز ەل رگترتنەو كەڵتسار، ك خه نیتر وره ك گه كوردستان وه یتاڵ ژههڕۆ یر خاك سه له"  حزووره"م  ئه یبوون و نه ەماو سیتەق
 ! یدوكتور قاسملوو كرد ەیوەئ كەو كێر... ەوەكاتەد ووداەڕب باتمانەخ ێینو یكەیەروازەد ەانیهانیج ایدێم مەئ
و  ئته  كته  هییتن  هیتم مانا بته نیت كته نگ ده رده بته ینۆڕیبات و گت خه یپان هۆڕگ ینۆڕیبات، گ خه یوازێش ینۆڕیگ  باس له  كه  ارهید

 كتووڵ موو تواناكتان، بته هته  رگترتن لته لك وه كته  واتته ن،یت بكته ریب لته  كتردووه رمتانێودێن  نتده هه هڕ فره یبات ك خه وه ی مكه چه
 ێبت بات ده خه یپان هۆڕگ كان، زبهیح یستاێئ یت بهیتا یخۆد یحوكم  به. كان زبهیح یخۆد ۆب  هی نانهیواقتب ی وه ندنهێخو ێرۆج

 ۆبت یشتیرۆز یك هیتچووێت ێبت بتووز نتاخوا و ده  هیت وهێم شت به یكدار چه یبات دا خه خته وه م ساته له دایاستڕ چون له ، وه تهێبگوازر
 ێكتر ده یتی كختراوهڕێ یك هی وهێش  به ێواب مانێپ  كه ێب  وه ره مدهاڵو یتوان نه  نگه هڕ  ته هیینی زه و ئه  وه شه كهید یك هیال  له ،ێبدر
  وه ئته یزنتیئ  داخراوتتره  وه له یسالمیئ یمارۆك یتاڵ سه چون ده ،ێبچ  وهڕێ به ین ده مه یرمان نافه انی ین ده مه یبات خه ۆناوخ له

 .  وه كاته ۆك ۆیخ نیۆزاسیرگانۆو ئ زبیك ح بدا كورد وه
 
 یت بتهیتا ئورووپتا و به  واته تاڵو ی وه ره ده  وه تهێبات بگوازر خه ینگ رده و به پان هۆڕو گ وازێش ێب ده اڕ م پنته له كڕێبوو  وا كه
 كایمر ئته یتاناڵو یكان ستمهیس ۆیك. تناڵو ی وه ره ده یكان ستمهیس ،ێبگر ی شانهیكورد ن یت هیركردا سه ێب ده ی وه و ئه كایمر ئه

 ،ۆڤمتتر یمتتاف انتتدن،ی اگتتهڕ ،یتتی وه نتتهۆڵیكێل ك،یتتمێتانتتك، ئاكاد نتتكیت ،ییایدێتتم الیشتتۆس: یكان نتتده ك ناوه وه وپتتاو ئورو
 ... و كان هیی وه ته ونهێن  كخراوهڕێ
 
 یكتورد یالبت. ێبكتر ریت سته یژیك ستترات م وه و هته كیتك تاكت م وه هته ێبت ده دایاستیس یبات خته  لته  توخمته ێم ست ئته ینۆڕیگ
و دواجتار  پتان هۆڕگ ینۆڕینگ و گت رده به ینۆڕیگ ۆب دا،ڵ تر هه یتان هڵو ده یالر و ته شكۆو ك ره به ی كه ته وهێخ ێب ده تاڵ ژههڕۆ
 ۆبت  هییتتتر ن یكێتان ره ده چیه  وه له  جگه ،ڕ گه  تهێو رم بكه نه یزێك ه وه یگشت یماسۆپلید ێب ده  هوات. بات خه یوازێش ینۆڕیگ

م  ئته یل هییپتانست ینتد چه ،ڕۆم كتورد ئته یاستیس یت هیركراد سته  كته  وه ئته.  وه تتهێب یسالمیئ یمارۆك ینگار ره به ی وه ئه ۆكورد ب
 ! انهۆیخ یال ی كه مهاڵو ، هی هه یكردن  زهیپراكت ییو توانا  كاره
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 کوردستان پێگەی جەماوەریی حیزبی دێموکراتی

 
 
 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی

 
 یکتانەرەفاکت نیزتترێهەب شتدایمانکاتەه ەو ل نیشتترێاکڕرنجەس ەل کێتکیەکوردستتان  یمتوکراتێد یزبیح ییرەماوەج ەیگێپ

 ڕپت یبتاتەخ ەل ڵسا ٥٧ ییژاێدرەب ەک ،ەکوردستان ییاسیس یباتەو خ یاسیس یپانۆڕەگ ەل ەزبیح مەئ ییوامەردەراگرتن وب
 رەگەئ یتتیەن ەڕۆییادیتتز چیهتت ەک کێتترۆج ەب. ەبتتوو کشتتانداەڵه ەل وامەردەب ەیەگێپتت وەئ متتوکراتێد یزبتتیح یوێو نشتت ورازەه

کوردستتاندا  یکتەڵخ رەست ەل ۆیوخەراستت ییرەگیکتار دایاستیس یئاستت ەل ایتنەت کەکوردستتان ن یمتوکراتێد یزبتیح ێبکوتر
 ەک ەزبیتتح مەئ ەیەوەئ ێێکڵبتتا. نتتگەرهەف ەب ەبتتوو کتتداەڵخ وێتتن ەل متتوکراتێد یزبتتیح تتترەوالوەب شەوەل کتتووەڵب ەیەه
 داەیتتتژێدوورودر ەژووێتتتم وەل ەک ەوابتتتوو ۆیختتت ینووستتتەچار ێناستتترەکوردستتتتان د یکتتتانەزبیح متتتووەه یکتتتیدا ەب کێتتترۆجەب
 ،ەبتوو کانەشتار ینتدەناو ەل تەبیتتا ەو ب داۆیتخ ەیکەکەڵتخ وێتن ەکوردستتان و ل ەل ڵسا ێس ەل مترەک ەیکیەتیەرکرداەس
 .ییەتیەەاڵمۆک و یاسیس یزێه ەب یکەیەگێپ ینەخاو رواەه مەاڵب
 
 ەیپتل ەب ،ۆیخت ەیگتاکەڵمۆک یمتەکیەو  رەندانێشتو یکتەیەکخراوێر ەکتاتەد کێتزبیح ەک ڵختا نیتریکەرەس داڕۆوەئ یایدن ەل
 ەگێپت وەئ. بکتا رەبەستتەد ۆبت ییرەمتاوەج یزێتهەب یکتەیەگێپ ێتتوانەد ەک ەیەزبیح وەئ ییستیوەشۆنرووز و خ ەیراد مەکیە
و  نتارۆق وەئ. ەوەوەکتاتەروون د متوانەه ۆب ەتەباب وەئ ییو راست ێنێنوەد ۆیخ ناغداۆو ق تەباب ێندەه ەل شییەرەماوەج
 یرەمتاوەج ەل ەزبتانیح ەستتەد وەئ یکتانییەداواکار ەب ەوەدان ماڵو انیت ێبت کتانەبژاردنەڵه ەل یشدارەب ێکرەد شەتانەباب
 ەک ێ ردریتبگ رچتاوەب ەل شەکیتد یکەیەوانێتپ ێکترەد ەوانەل اوازیج. ێب کێکار ەل بواردنۆخ انیکردن  ێجەبێج ۆب انۆیخ
 ەل انەیتکەوەتەو ن لەگ یرزگتار ۆبت ەک ەیزبتانیح وەئ یکتانیەکاروبتار و چاالک ەل ەکەڵتخ ەیخشتانەبۆخ ییشتدارەب ێیوەئ
 .دانیکدارەچ تەنانەو ت یاسیس یباتەخ یناغۆق ەل ،یستەد رێژ
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 ییاستیس ەینگیتژ ەکوردستتان ل یمتوکراتێد یزبتیح نڵێتیب ێکترەبتاس کترا د ەک ەیرانەوێتپ وەو ب داەتتانڵەحا وەئ مووەه ەل
 .نەیکەد ەنموون نیندەچ ەب ەئاماژ داەوتار مەئ ەیژێدر ەل ەک ،یتۆیەخ ییرەماوەج ەیگێپ نیزترێهەب ینەخاو داۆیخ
 
 یمتارۆک ینتاوەب یکتورد یکێانیتک یتتوان ەک زبیتح مەکیەو  یکتورد ینێڕمود یزبیح مەکیە کەکوردستان و یموکراتێد یزبیح

 یمتەدووه ەڕیشت یکتات ەکتا  ل ێژ ەڵەیمۆک. زراەکا  دام ێژ ەڵەیمۆک رەس ەل ەیکەبناغ دایراست ەل ێنێزرەکوردستان دام
 یپاراستتتن رەب ەل مەاڵکتترد ب شتتانۆکێت ەب یستتتەکوردستتتان د یمتتوکراتێد یزبتتیح ۆبتت یانۆڕگتت ەل رەب ڵستتا ێو ستت یهتتانیج
 ییرەمتتتاوەج ەیگێپتتت ندامتتتداەئ یرگرتنتتتەو ەل مەاڵب کتتترد،ەد ۆیختتت یکتتتار ینتتتێنه ەیوێشتتتەب یکتتتانەرەنێزرەو دام کانەنتتتدامەئ
 ییرەکێتکتار ەیراد ێتتوانەد کانەستەک یزێتهەب یتیەستاەک ەک ەوەنتتقەم وەب ێیتوەئ ،ەبتوو نتگیگر ەالوەب رۆز یکانەندامەئ
کترد  کێستەک ەل انیینتدامەئ ەو بتوون ب یهاوکتار یداوا ەبوو ک ەوۆیەه وەب رەبکات، ه اتریز گاداەڵمۆک وێن ەل ەکەکخراوێر
 ەبتوو ک دەمتمەمح یقتاز واەشتێپ ێیتوەبتوو، ئ انیموکر ەیناوچ ەل ەکات وەئ یسەک نیکراوترێپەو متمان نیستتریوەشۆخ ەک
 یزبتتیح یزرانتتەدام ەو دواتتتر ل ەوەکتتافێژ ەل رەه ەواتەک. ناستتراەد" یینتتایب"  ەب کافتتداێژ ەڵەیمۆکتت ەو ل داەمەردەستت وەل
 ەیگێپتت ینانێستتهەدەو ۆو بتت ەبتتوو کتتانەرەفاکت نینگتتتریگر ەل ەالوەب ییرەمتتاوەج ەیگێپتت ەزبیتتح مەئ ەوەکوردستتتان یمتتوکراتێد
 .ەوەکردووت یتاق ۆیخ ییرەماوەج یزێه ەیراد شدایناغۆق نیندەچ ەو ل ەداو ۆیخ ڵیوەه مووەه ێییرەماوەج
 
 ۆبتتت ییکتتتارەئاماد ەرەبەرەب رۆز یکێرەمتتتاوەج یبوونەئامتتتاد ەب داەنۆبتتت نینتتتدەچ ەل وکتتتاتەکوردستتتتان ئ یمتتتوکراتێد یزبتتتیح
 ییوانەشتتار رەستت ەل رانێتتئ یاڵئتتا یداگرتنتت یژۆر ەب ەئامتتاژ ێکتترەد ەنێتتو ۆبتت ەک کتتردەد یکتتورد یتتتڵەوەد مەکیە یزرانتتەدام
 و تێتچەد ەوەڕێب کێسمڕەوێر کەڵخ ییشدارەب ەب وداەل ەک ن،ەیبک ەنێشو وەکوردستان ل یاڵئا یکردنەڵمهاباد و ه یوکاتەئ
 .  ەوەتێنێخوەد داێت ەیترێش وەئ ێیریشاع یژارەه
 

  دووەع یچاو ۆب ەکڵێچق کووەو مەکاڵئا یدار
 ...ێوەک رەخنج رەبەو یببەر ێوەن یشۆخ ڵێد رەه
 

 یکتتەڵخ یبوونەئامتتاد ەب ایتتنەت کەن داۆشتتکڕپ یکێستتمڕەوێر ەل ندانتتداەبێر ی٢ ەل ەرووداو وەمانتتگ ل نتتدەپتتاش چ دواتتتر
کوردستتان  یمتارۆکوردستتان ک ەیکیتد یکانەشتەب یرانەنێنتو یتەبیتا ەکوردان و ب ییشدارەب ەب کووەڵکوردستان ب یتەاڵژهۆر
 ێنتتتتاکر ەکوردستتتتتاندا ک یمتتتتارۆک ینتتتتەمەت ەیمەک ەمتتتتاو وەل. ێنتتتترەییگەراد دەمتتتتمەمح یقتتتتاز واەشتتتتێپ ییمارۆکۆرەستتتت ەب

 یکەیەبنتاغ ەبتوو ب ێبگتوتر ێکترەد ەکتران ک نترخەب یکار کەڵێمۆک ،ێریگەن رچاوەب ەل کا ێژ ەڵەیمۆک یکانیەکارەئاماد
. واەڕد ەبتازێر وەئ رەست ەل رەکوردستتان ه ەیوەبزووتن ستاێتا ئ ڵسا ٥٧و پاش  کانەشەب مووەه ەکورد ل یباتەخ ۆب وەپت
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 نێڕمتود یکەیەوێشتەب مەاڵب ەوەکترد ریداگ یکوردستان یتیەشا یشەرتەو ئ ماەکوردستان ن یمانگ کومار ەازدیپاش  یرچەگەئ
 .ژراڕێقانوون دا گاەڵمۆک یکخستنێو ر ەژانۆر یکاروبار یبردنەوەڕێب ۆب تەنانەدرا و ت یسازەوەتەن ڵیوەه
 
 یرەستت ەو ل متتوکراتێد یزبتتیح یرانتتەبێر ەک ەیەوەئ ەیەه ەوەباستت مەب یینتتدەوێپ ەیوەبتتاس کتترا ئ ەک ەیوانەئ متتووەه ەل
، کەڵتتخ ەوات رەفتتاکت نینگتتتریگر یگرتنتت رچتتاوەبەو ل رەمتتاوەج ەب اڕپتترس و ێبتت ەب دەمتتمەمح یقتتاز واەشتتێپ ەوەانیتتمووەه
 ی"ئاغتا بتاسەه" یوتتەمزگ ەل دەمتمەمح یقتاز واەشێپ یتیەشا یشەرتەئ ەیوەهاتن یکات ەل تەنانەت بردوون،ەن ۆب یستەد

 ەب نەڵتێب زنەم یواەشتێپ ۆیەبت رەه.نەبتک یچت شتداەرتەئ رەرانتبەب ەل ەک کتاەد ێپت انیتژێو راو وەکتاتەد ۆک کەڵمهاباد خ
 ەیکەنەڵێتب ۆیخت یانیتگ یکردنت شەشتکێپ ەکترد و ب یرواشتەو ه ەوەتێتنێمەد انەڵیتگ ەل ەکار مەئ ییتاۆتاک ەک داەد کەڵخ

 .رەسەبرد
 

 متینگی سەد هەزار کەسیی شاری مهاباد

 
 یمتتیرژ متتوکراتێد یزبتتیح یرانتتەبێر یتتیرەدەربەو د ەیتتیوازەرتەپ روۆز یوێورازونشتتەکوردستتتان و ه یمتتارۆک یرووختتان پتتاش

 ییهاوکتار ەکوردستتان و ب ەوەانەڕگ ەوەراقێتع ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یوکاتەئ ییتیەرکرداەرووخا و س زاشاەڕەمەح
 ۆدا بت١١٧٥ ەیمەشتڕە ەیازدیت ەل نتگیمت مەکیە. زبیتح ەیوەو چتاالک کتردن ەوەکخستتنێر ەویەدا انیستەد ۆناوخ یرانەشۆکێت

 یرەرانستتەس ەل سەک زارەه دەستت ەل اتریتتز وداەل ەک چتتووەوەڕێمهابتتاد ب یشتتار ەل زبیتتح یئاشتتکرا یشتتانۆکێت یانتتدنەیراگ
 یوکتتاتەئ یرێکرتستت ەک داەنگیتتمت وەل. ەناوبتتانگەمهابتتاد ب یتتیرەفەن زارەه دەستت ینگتتیمت ەب ەبتتوون ک شتتدارەب ەوەکوردستتتان

 یزێته انتد،ەیراگ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح یئاشتکرا یشتانۆکێت یکێستپەد کتداێوتار ەدوکتتور قاستملوو ل دیهەشت زبیح
 یمالنەستتتەد رەمتاوەج یزێتتو ه متوکراتێد یزبتتیتتر ح یکێجتار ۆبتت دایراستت ەو ل ەویەدا شتتانین ۆیخت ەکیتتد یکێجتار رەمتاوەج
 یتیرەفەن زارەه دەدووست ینگتیمت ەب تەنانەتاران ت یوکاتەئ یعاتاڵتیئ ەیژنامۆر ەک داەیەورەگ ەنگیمت مەل. ەوەبوون کتریە

 یزبتتیو ح شۆڕشتت رەبەب ەیتتتاز یکێانیتتگ ەبتتوو ک رەمتتاوەج یزێتته ستتانید اێتتڕگ داێتتت ییکەرەستت ۆڵتتیر ەک ەیوەنتتاوبرد، ئ
بتوو  ەک چتوونەوەڕێب یکەڵخ ەیورەگ ەیوەبوونۆک نیندەکوردستان چ یکانەشار ەیربۆز ەدواتر ل. کوردستاندا کرد یموکراتێد
 .ەوەتێبب رزەب سەک زارەه انەید ۆکوردستان ب ەل زبیح یندامانەئ ەیژێر مداەک یکەیەماو ەل ەک ەیوەئ ۆیه ەب
 

 هەڵبژاردنەکان

 
  ی١٢ ەل گانەخوبر یسیجلەم یبژاردنەڵه ەک چوونەوەڕێو کوردستان ب رانێئ ەل کێبژاردنەڵه ندەدواتردا چ ڵیسا ەل رەه
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 یمیقتا یکێپشتتڵپا رەمتاوەج یزێته ەباشتن ک ەیدوو نموون داەمەشەر ی٢٤ ەل یسالمیئ یراۆش یسیجلەم یبژاردنەڵه ژوێالوەگ
 . بوو موکراتێد یزبیح یداکانیکاند

 
 ەب یتتتوان ێورمتت یزگتتاێپار ەل متتوکراتێد یزبتتیح یدایتتکاند کتتووەدوکتتتور قاستتملوو و کانتتداەخوبر یستتیجلەم یبژاردنتتەڵه ەل
 نیەال ەل یەزگتتاێپار وەل مەکیە یرەفەن کتتووەو کتتانەنگەد یشتتتاەه تاەستت ەیوەو بتتردن نتتگەد زارەه ١١١ ینتتانێه ستتتەدەو
 کتتووەدوکتتتور قاستتملوو و ەک داەن انەیتتگێر ینەیختتوم ەوەانیرووەستت ەل وەتتتاز یتەاڵستتەد یرچتتەگەئ. ێردرێتتبژەڵه ەوەکەڵتتخ

 وەئ یشتتتتوویدان یکتتتانەتورک تەنتتتانەت ەبتتتوو ک ەوەئ نتتتگیگر مەاڵ، بتتتتاران ەتێتتتبچ کەڵتتتخ ینگتتتەدەو ب کەڵتتتخ یرەنێنتتتو
 . دوکتور قاسملوو دابوو ەب انینگەد رۆز یکەیەژێر ەب شیەزگاێپار
 
 شتداەبژاردنانەڵه وەل چتوو،ەوەڕێب ١١٧٨ ەوات ڵستا متانەه ەیمەشتەر ی٢٤ ەل یستالمیئ یراۆشت یستیجلەم مەکیە یبژاردنەڵه
 یکتتەڵخ نیەال ەل انیتتمووەه رەه بتتووەه انیتتکردن دایتتکاندۆخ یتتتەرفەد متتوکراتێد یزبتتیح یکتتانەرێربژەب ەک ەیشتتاران وەل

 شتت،ەردەس رانشتار،یپ کتان،ۆمهابتاد، ب یکانەشتار ەب ەئامتاژ ەنمتوون ۆب ێکرەد. ناێه ستەدەو انیمەکیە ینگەد ەوەکوردستان
 یمتوکراتێد یزبتیح یناوەب انیدابوونیکاند رەب ەل کێشت مووەه ەل اتریز داکانیکاند ەک نەیبک ەبان قز،ە، سەدەغەن ،ۆشن

 یەختترا بتتژاردنەڵه ەستتن کتووەو یشتتار ێنتتدەه ەل. نتاێه ستتتەدەو انیتتکەڵخ یرچتتاوەب ینگتەو د ەمتمتتان ەبتتوو ک ەوەکوردستتان
 ەوات کەڵتتخ یرانەنێو نتتو ەوەشتتاندەوەڵه یکتتانەبژاردنەڵه یستتالمیئ یجومهتتوور یتەحکتتووم شتتداەیەماو وەو ل مەدووه یورەد

 شتداەرێل. یستالمیئ یراۆشت یستیجلەم ەبچتن ەک دراەن ێپت انەیتگێکوردستتان ر یمتوکراتێد یزبتیح یکتانەردراوێبژەڵه دایکاند
 ەتتاز یمتیرژ ەیالنەمەه یالمتارەپ ەیکەئاکتام ەک ەوانەئ یدوا یکانەو رووداو ەرووداوان وەئ یکانەکارۆه ەل بواردنۆخ یاێڕو
 ەنمتوون کتووەو ەک ەکوردستتان یمتوکراتێد یزبیح ییرەماوەج ەیگێپ ەیەوتار مەئ یستەبەم ەک ەیوەکوردستان بوو، ئ رەس ۆب
 . ێکرەد ێپ ەیئاماژ داەناڵسا وەل
 
 یکاروبتتار یبردنەوەڕێتتب ۆبتت بتتژاردنەڵه ەیوێشتت ەب متتوکراتێد یزبتتیح ەک ێبکتتر شەانیراۆشتت وەب ەئامتتاژ ەستتتیوێپ تەبەڵتته
 .بوون کانەگوند یکەڵخ ەیو متمان ەڕباو ەیگێج رەه ێیدواتر یناڵتا سا ەک نابووێه یکێپ کانەگوند ەل کەڵخ ەیژانۆر
 
 یکەیەئامتتاژ ەوەشتتەکید یکتتیەروو ەل ەک متتوکراتێد یزبتتیح ەب کەڵتتخ یوکتتاتەئ ەیمتمتتان ەل کنەیەنمتتوون ەبژاردنتتانەڵه مەئ

 یرچتەگەدواتتر ئ یناڵستا ەچتونک. کوردستتاندا یکتەڵخ وێتن ەل متوکراتێد یزبتیح ییرەمتاوەج ەیگێپت ەب ۆیەوخەروون و راست
 یمتارۆک نگتدانەد یکانەستندووق ۆبتردن بت نتاەپ یاتیتج ەو ل داەن دئتازا یکێنتخابتاتیئ ەب ەیگێتر یستالمیئ یمتارۆک چکاتیه
 یکەیەئامتاژ ەب داەکیتد یکەیەنمتوون نتدەچ ەل مەاڵب پاندەکوردستاندا س رەس ەب یرەرانکێو و وەنیەالەمەه یکەڕێش یسالمیئ
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. ێنتتاکرێپ کوردستتان ەل یمتوکراتێد یزبتیح ێتیتتتاران ملمالن یمتیرژ ەک وتەرکەد کتداێبژاردنەڵه نتدەچ ەل متوکراتێد یزبتیح
 ەب انیتنگەکوردستتان د ەل کەڵتخ کەیەئامتاژ ەدا ب١١٥٢ ڵیستا ەل یمارۆرکەس یمەشەش ەیورەد یبژاردنەڵه ەل ەنێو ۆب رەه

 .ەکردو ەتەباب وەب ەیئاماژ داۆیخ یکانیەرەوەریب ەناوبراو ل تەنانەت ەک داەن ینجانەفسەر یهاشم
 
 ەب نتتگەد ەکوردستتتان کتترد ک یکتتەڵخ ەل یداوا متتوکراتێد یزبتتیدا ح٨٨ ڵیستتا ییمارۆرکەستت یکتتانەبژاردنەڵه ەل هتتاەروەه
چتوون و  داڕێتالەب ەکەبتژاردنەڵه یئاکتام زب،یتح یەیداوا وەب کەڵتخ ەیوەدان ماڵو یاەڕرەس ەک نەبد رمخوازۆرێر یرانەنێنو
نتاوبراو  یمارۆرکەست ۆبت ەییختامن یکتراو یاریتد یرەفەن نتژادیدەحمەئ حمتوودەم ۆبت نتگەد نیتۆلیم ەد ەل اتریتز ینیدز یاێڕو

 ەانییتتیەزاڕەنا وەئ یرکوتەست یاێتڕو و ەوەگترت یرانتێئ واڵربتەب یتیەزاڕەنتا یکێشتاندانیپۆکتات خ وەئ ەک مار،ۆرکەس یەکرا
 ەکترد ک رەستەستبەد انتداۆیخ ەیکڵەمتا ەل ییوەموست نەیرحوسیو م یووبەڕک یهدەم ەوات رمخوازۆرێر یرێربژەب ردووەه میرژ

 . ەیەه ەیژێدر ستاشێتا ئ
 

 دێموکراتپێگەی رێبەرانی شەهیدی حیزبی 

 
 ەزبیتح مەئ یدیهەشت یرانتەبێر ەیگێپت کداەڵخ وێن ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییرەماوەج ینرووز ەل ەکید یکەیەنموون

کوردستتتان  ەیوەبتتزووتن رەستت ەکوردستتتان و ل یکتتەڵخ وێتتن ەل وانەئ ەیگێپتت. یەستتالمیئ یمتتارۆک یرکارەستت ەهتتاتن یدوا ەل
 وەئ انەیتکەبوون دیهەشت یرووداو ەل اوازیتج. برد وانەئ یناوبردنەو ل رۆریت ۆب یناەپ یسالمیئ یمارۆک ەبوو ک کەیەاددەڕب
 ی٢٦ ەل یندەفکەرەدوکتتتور ستتاد  شتت یرۆریتتو ت٦٨ ەڕیپووشتتپ ی٢٢ ەدوکتتتور قاستتملوو ل یرۆریتتت یکتتات ەینیمەمتتاتڕپ ەشتتەک

. ەاریتد ەوەستتانکورد ەیگەڵمۆکت یروخستار ەئاشتکرا ب ەب ستتاێو   ئ وکتاتە  ئ یستالمیئ یمارۆک یستەد ەب ١١٥١ یخرمانان
 یکتەڵخ ەیستتەج ەب ەکتراوەن ژڕێستا یکتێنیبر ڵسا ١١پاش  ستاشێئ مەو ه وکاتەئ مەه ییتیەمنەئ یتوند یخۆد یاەڕرەس

 . یەکوردستاندا یکەڵخ ڵید وێن ەل یکانەوتووەکەڵه ەرەبێو ر موکراتێد یزبیح ەیگێپ یرەرخەد سانید ەک ونەکوردستان
 

 ی٢١و  ١٥. )متتوکراتێد یزبتتیح ەل کەڵتتخ یانتتڕو داب ەوەدوورخستتتن ۆبتت ەیەیتتید نتتدەچ ڵتتیوەه ەل یستتالمیئ یمتتارۆک یشکستتت
 (ەنموون کەو رمانانەخ
 
 وەل کتتووەڵتتتا ب ەوەدوور بختتات متتوکراتێد یزبتتیح ەل کەڵتتخ ەداو ڵتتیوەه ەمیتترژ مەئ یستتالمیئ یمتتارۆک ینتتەمەت یتتیژاێدرەب
کوردستتان  ۆبت واڵربتەب یرشێه ەل اوازیج شەستەبەم وەئ ۆب. بکا رکوتەکوردستان س ەییوەتەن ەیوەبزووتن ێبتوان ەویەگاێر

 کیتترەو ت نتتاوبردنەل ڵتتیوەه کەیەوێشتت متتووەه ەب ێکرابتت ۆیبت ەینتتدەوەئ یستتالمیئ یمتتارۆک وا،ڕەنتتا یکەڕێشتت یکێپاندنەو ست
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 یراوێتبژەڵه یرانەنێنتو یچتوون ەل یگترێو ر متوکراتێد یزبتیح یناساندن ینا قانوون ەل. ەداو یموکراتێد یزبیح ەیوەخستن
و  نتدامەئ یکردنت تتدامیگترتن و ئ ەگتاتەتتا د ەبگتر ەویەستالمیئ یراۆو شت گتانەخوبر یستیجلەم ردووەه ۆکوردستتان بت یکەڵخ
 یانتتدنەڕرپەد ۆبتت ڵوەو ه ەرگەشتتمێپ یزێتتو ه کەڵتتخ ەڵگ ەقتتورس ل یکەڕێشتت یرستتاندنیگەڵو پاشتتان ه زبیتتح ینگرانتتیەال
 ەو ل زبیتتح ەیرگەشتتمێو کتتادر و پ رانەبێتتر ینتتاوبردن ەو ل رۆریتتت هتتاەروەکوردستتتان، ه ەیوەرەد ۆبتت زبیتتح ییتیەرکرداەستت
و دوکتتتور  ێیئتتوتر یختتتەتێپ نڤتتیە ەدوکتتور قاستتملوو ل متتوکرات،ێد یزبتتیح یرێدوو ستتکرت رەه یرۆریتتت ەوەمتتوانەه یرووەست
 .ەناڵوەه وەل کنەیەنموون مان،ڵئا ینیلێڕب ەل یندەفکەرەش
 
و  ۆوخەراستتت کەیەوێشتت متتووەه ەو ب داڵەستتا کیەچتتل و  مەل وامەردەب رانێتتئ یستتالمیئ یمتتارۆک ەوانەئ متتووەه ەل اوازیتتج
 یکتێزبیح ەب وامەردەب ەیزبیتح مەو ئ ەماوەن کداەڵخ وێن ەل ەیگێپ موکراتێد یزبیح ەک ەکردو ەیوەئ یەیبلەت ۆوخەاستڕنا
 وەئ یاەڕرەست وانەبوون و ئ یسالمیئ یمارۆک یماکانەبن ێب تایددیو ئ ۆدر ەیوانەچێپ کانیەراست مەاڵب. ەناوبردو ەشاوەوەڵه
 یکتەڵخ ینتەیب ەل کراوەبتوونەرەق یکتێانڕداب یانتوانەیتن وتەک متوکراتێد یزبیح ەیرەکەیپ کەو ەک ەیورانەگ ەبرەز مووەه

 . نەدروست بک موکراتداێد یزبیکوردستان و ح
 
 ۆبتت کخستتتنێر ەک ەبتتوو داەوەئ ڵتتیوەه ەل ەشتتیمەه ەل متریقتتا داییتتدوا ڵەیستتا ەدوازد ەد مەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح
 تاڵو ۆینتاوخ ەل ەک ەیانییتنەدەم ڵەو جموجتوو لیپتانست وەئ ەڵگ ەل بیترەبکتا و هاوت رتریو گشتگ ەنیەالەمەه یکێباتەخ
 ەیوەبتتزووتن یکتتانۆییەناوخ ەروگتترفتیو گ ەشتتێک متتووەه یاەڕرەستت داەنتتاغۆق مەل. نەبتتد انۆیتتخ یبتتاتەخ ەب ەژێتتدر ەیەه

و  ێربگتترەکوردستتتان و یگتتاەڵمۆک یکانەلیپتانستت متتووەه ەل کەڵتتبتتاش ک یکەیەوێشتتەب یتتتوان متتوکراتێد یزبتتیکوردستتتان ح
 . ێنێتاران ب یمیرژ ۆب اتریز یکێفشار

 
کوردستتان  ەیوەبتزووتن یرکوتەو ست متوکراتێد یزبیح یناوبردنەل ۆب یرۆز یکیەچووێت ڵەسا مووەه وەئ ەک یسالمیئ یمارۆک

 یرمانتانەخ ی١٥ یژۆر میترژ یپاستداران یستپا ەک یەیگتاێج وەئ ەشتەییکار گ. ەوەنیقەو ت رۆریت یەدا یستەد سانیدابوو، د
 یەاڵق ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح یینتتدەناو ەیتیمۆکتت یکەیەوەبتتوونۆک رەستت ەکتترد یرشتتێه کیبالستتت یکەمووشتت ەب١١٧٥

. ۆستتتەئ ەگتترت ەیرشتتێه وەئ انتتدراوەیراگ یرکردنتتەد ەزوو ب رەستتپا ه ان،یشتتووێپ یکتتانەرۆریت ەیوانەچێپتتەو ب متتوکراتێد
و  رانێتتئ یستتالمیئ یمتتارۆک یشکستتت ەل ەجتتگ ەبتتوو ک متتوکراتێد یەاڵق رەستت ۆبتت انەیتتکەالمارەپ یپاستتاو ەوەل شتتترێاکڕرنجەس
 یستتپا. کتتراەدەن ێلتت ەیکیتتد یکەیەوەنتتدنێخو چیکوردستتتاندا هتت یمتتوکراتێد یزبتتیح یکانەتەاستتیس رەرانتتبەب ەل انییشتتداماوۆد

 یزبتیح یتیفکر ینتدەو ناو یتیەرکرداەست یبردنت نەیتب ەل ەرشتێه وەل ەمێئت یئامتانج" یکوت اندراوداەیدوو راگ ەپاسداران ل
 ." ەخستو یترسەمەو انییسالمیئ یمارۆک یتیەمنەو ئ ێیئاسا ەوانەئ ەچونک ،ەکوردستان بوو یموکراتێد



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

189 
 

 وانەئ یانتڕو داب متوکراتێد یزبیح یمانەن یوازەبانگ ڵەچل سا ەک ییەیسالمیئ یمارۆک وە، ئیەوەئ یکەرەس یاریپرس داەرێل
و  یتیەرکرداەستت رەستت ەکتتاتەد رشێتته کیبالستتت یکەمووشتت ەوات کەچ نیوتووترەشتتکێپ ەب ەک ەنۆچتت ەوەئ کتتاەد کەڵتتخ ەل

 . ەخستوو یترسەمەو انیوانەئ یتیەمنەو ئ ێیکوردستان ئاسا یموکراتێد یزبیح ەک ەیپاساو وەب ەیکیەفکر یندەناو
 

 ەقتتورس و یکتتەیەربەز دایراستتتەل ەک متتوکراتێد یزبتتیح رەستت ۆبتت یستتالمیئ یمتتارۆک ەیەینتتدانڕد ەرشتتێه وەئ یدوا ژۆر چتتوار
 دیهەشتت داێیتتت زبیتتح یکانەرگەشتتمێو پ ەرمانتتدەف نیباشتتتر ەل سەک ەو د یرەبێتتر ینتتدامەئ شەو شتت وتەک زبیتتح یرەکەیتتپ

و  یوانیپشتت ەیلتووتک ەب ێکترەد ەک چتووەوەڕێب رمانانەخ ی٢١ ەکوردستان ل یکەڵخ ەیکییەژووێو م ەورەگ ەبوون، مانگرتن
 رمانانتتداەخ ی٢١ ەل. ێببتتر ێلت یکوردستتان نتتاو یکتتەڵخ وێتن ەکوردستتتان ل یمتوکراتێد یزبتتیح ییرەمتاوەج ەیگێپتت ییاڵقتوو
 ەل یستالمیئ یمتارۆک ەیپالمار وەب یتیەزاڕەنا ەیشانین ەب ک،ەڵکوردستاندا خ رەس ەب ڵزا ییتیەمنەئ یواەشوهەک یاەڕرەس
 .دەسەل دەس ەیکینز ەشتەییگ ەکەمانگرتن ەیژێر داەشاروناوچ ێندەه ەل ەک ەوەرەدەهاتنەن انیکانڵەما
 
 یمتوکراتێد یزبتیح ەیگێو پت ەگێجت ەیرادد ەب نییتاەرەست یکەیەئاماژ اینەباس کران ت داەوتار مەل ەک ەیەنموون ندەچ وەئ

 ەب شتتتنەییتتتا گ ێبتتەد ەک ۆستتتەئ ەختتاتەد یشتتەرکەئ وەهاوکتتات ئ ەک ،ۆیختت ییتیەەاڵمۆو کتت یاستتیس ەینگیتتژ ەکوردستتتان ل
 . ێب وامەردەب باتەخ ەکورد ل یلەگ یکانەئامانج

 
 ییاستتیس یدانەیتتم ەل بتتاتەخ ڵستتا ٥٧کوردستتتان پتتاش  یمتتوکراتێد یزبتتیح ەیوەمتتان یمتتزەر نڵێتتیب ێکتترەد داییتتتاۆک ەل

 وێتتتن ەل ەزبیتتتح مەئ ییرەمتتتاوەج ەیگێپتتت ییاڵو قتتتوو کیەال ەل ەزبیتتتح مەئ یرانەشتتتۆکێت یشتتتانۆکێو ت بتتتاتەکوردستتتتان، خ
 .یەکوردستان دا یکەڵخ ینەاڵمۆک
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان یڕەوتناسی

 
 
 
 
 
 

 
 شاڕوخ حەسەنزادە

 
ڕەوتی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵت، سەرەتا بە بزووتنەوەی شێخەکان لە کۆتایی هاتن بە دەستەاڵتی میرنشینە کوردەکتان و "

بۆشایی نێوان کۆمەڵگا و درێژەی ڕەوتی سیاسیی کورد دەست پێدەکا و دواتر بە دامەزرانی یەکەم ڕێکخراوی کتوردی پەنگێکتی 
م ڕێکختتتراودا دەگتتتاتە ستتتەرچڵەپۆپەی داختتتوازییە شۆرشتتتگێڕییەکانی ختتتۆی، حیزبتتتی بەڕۆژ دەداتەوە و لە دامەزرانتتتی دووهە

دێموکراتی کورستان وەک یەکەم حیزبی مۆدێرن، ڕەوتی خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت دەگرێتە دەست و ڕیالیستتییانە درێتژە بە 
 ."خەبات دەدا

 
. بنتاخەی هتزری، جۆرێتک ڕەوشتتی کۆمەاڵیەتیشتی هەیەیە لە دامەزراوە، کۆمەڵە و گروپێکی دیار کە بتێجگە لە  ڕەوت بریتی

 :ڕەوتەکان سێ تایبەتمەندی سەرەکییان هەیە کە بریتین لە( ٧: ١١٨٨خسروپناه، )
 
 .کۆمەاڵیەتی بوون و هەبوونی جۆرێک لە ڕەوشتی تایبەتی کۆمەاڵیەتی -١
 .بوونی دامەزراوە و کۆمەڵە -٢
 .ەڵسووکەوتی تایبەت بە ئەوهەبوونی بیرۆکە، هزرێکی بەرچاو و دیار و ه -١
 

گرتن، ناستاندنی دامەزرێتنەران و کەستایەتییە ناستراوەکان،  کەوابوو ڕەوتناسی بریتییە لە ناسینی وێژمان، چلۆنایەتی بیچم
ڕەوتێکتی سیاستی بە (. ١١پێشتوو، )هەروەها کاریگەریان لەسەر دامەزراوە، گرووپی هزری، کلتووری، سیاسی و ئابووری هەیە

ڕەوتێکی سیاستی مێژوویەکتی دیتاری هەیە و الیەنەکتانی . یە نگێکی بەرباڵوی هزری، ئایدئۆلۆژی، سیاسی و بڕوایمانای شەبە
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بە شێوەیەکی گشتتی ڕەوتە کۆمەاڵیەتییەکتان بەستەر . گووران هەتا گەشە و ئامانج و شێوازی خەباتی سیاسی خۆی دەناسێنێ
 :چوار لێڕوانین دابەش دەبن

 
ە و کۆمەڵەیەکی کۆمەاڵیەتین کە لەسەر بنتاخەی هتزر و ڕوانینتی زانستتی هەڵچنتراوە و زیتاتر لە ڕەوتی هزری؛ دامەزراو -١

 .بەستێنی بیر و ئەندیشەدا چاالکن
ڕەوتگەلی کلتتووری؛ دامەزراوە و کتۆمەڵەیەک کە بەر لەوەی بتاس لەستەر پرستگەلی فەلستەفی و کەالمتی بتکەن، چتاالکی  -٢

 .تر لەسەر فەرهەنگ و کلتوور کار دەکەنکلتووری و پڕۆپاگەنداییان هەیە و زۆر
دا  یە کە ئاراستتتە و چاالکییەکتتانی سیاستتییە و زۆرتتتر لە بەستتتێنی سیاستتی ڕەوتتتی سیاستتی؛ دامەزراوەیەکتتی کتتۆمەاڵیەتی -١

 .کاریگەریی هەیە
 .دا چاالکن ڕەوتی ئابووری؛ ئەو دامەزراوانەی ڕوانینیان ئابوورییە و لەم بوارە -٤
 

دان بە دامەزراوە کۆمەاڵیەتییەکتتتانی ستتتەقامگیرە کە  نی کۆمەڵناستتتیی سیاستتتیی ڕەوتتتتی سیاستتتی، شتتتکبیەکێتتتک لە کارکردەکتتتا
خترم شتاد، )کەوابتوو ئەمرێکتی سیاستییە،" هەژمتوونییە"مەمنتوونی " گڕامێشتی"گوورانی لە ناو کێشمەکێشی سیاسی بە نێرینتی 

 (.٥١: ١١٧٢سادات، 
 

ێنتتا دەکەن، ناستتین و شتترۆڤەی دۆختتی بەرلە هەبتتوونی ڕەوت بنەمتتای ڕەوشتتی جۆراوجتتۆر بەستتتێنی دامەزرانتتدنی ڕەوتەکتتان و
لە کوردستتانی ڕۆژهەاڵت هتاتنی زاراوەکتانی سیاستی و خۆخستتنە ستەر مێشتک و . ناسینی الیەنی هزری و مێژوویتی پێکتدێنێ

مەودای  ، شتتتتەڕە مەزنەکتتتتانی جیهتتتتانی یەکەم و دووهەم و...(سوستتتتیالیزم، کۆمتتتتۆنیزم، ناستتتتیۆنالیزم، دێموکراستتتتی و)زاران
نێوانیتان، ڕەوشتتی هەڵستتووکەوتی دەستتەاڵتی سیاستی، دۆختتی کتتۆمەڵگە بەستتتێن بتۆ ستتەرهەڵدانی ڕەوتێکتتی پڕکتتاریگەر ختتۆش 

 . دەکا
 

ڕەوتناسیی سیاسی دەرکەوتنی بیری نەتەوەیتی بەشتێکی بتۆ هتاتنی چەمکگەلتی وەک ناستیونالیزم، دێموکراستی، کۆمۆنیستت و 
ژان "، "مۆنتێستکیۆ"ئەگەر لە فەڕانسە تێزەکانی . ت و لەوێشەوە کوردستان دەگەڕێتەوەلە ڕۆژئاوا بۆ ڕۆژهەاڵ... سوسیالیزم و
و " جێرمتی بێنتتام"لە ئەمەریکتا و " تومتاس پتین"و " جێررسۆن"، ئاوانگاردی هزری سیاسی سەردەمی خۆیان بوون، "ژاک ڕۆسۆ

یۆریستتیەنەکانی ناسیونالیستتتی و پێکهتتاتنی لە ئیتالیتتا لە مەزنتتترین ت" مێزینتتی"، "گاریباڵێتتدی"لە ئینگلتتیس، " گالدستتتۆن"
لە ئاڵمتان ئتااڵهەڵگری " بیستمارک"بینی ئیتالیتایی بتوونە و،  جۆرێک لە نتۆرمی نتوێی سیاستی و ڕوانینتی تتایبەت بە جیهتان

ئەگەر لەبەر لەمێژە بوونی، باسی ئەحتمەدی ختانی و میرشتەرەفخانی بدلیستی لە کوردستتان و نەبتوونی . نەتەوەگەرایی بووە



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

192 
 

ێکی سیاسی بەرچاو لە میرنشینەکانی نەکەم، ناکرێ ماڵباتی بەدرخان، بزووتنەوەکانی شێخ عوبەیدوڵاڵ، ستمایل ئاغتا نەزم
نەهێنییە بەرباس کە ئاڵووگۆڕێکی عەزیمی فکری لە دەزگای بیرکردنەوە و ئاستی وشیاری نەتەوەیی کتۆمەڵگەی کتوردی ... و

نتتامێنن، بۆشتتایەکی سیاستتی ئەمنتتی بوروکراتیتتک ڕوو دەدا، شتتێخەکان بە کاتێتتک دەستتەاڵتی میرنشتتینەکان . ڕۆژهەاڵت کتتردەوە
تەکیە و دامەزراندنی خانەقاکان دێنە مەیدان و تەنانەت جڵەوی دەستەاڵتی سیاستی و بزووتنەوەکتانیێ بەدەستتەوە دەگترن، 

دا ڕۆڵتی بەرچاویتان گرتنی نتوێی ڕەوتتی سیاستیی کتورد ، لە شتکب"نەقشتبەندی"و " قادری"دوو تەریقەتی پڕگرنگی کوردستان 
 .گێڕاوە کە پشکی تەریقەتی نەقشبەندی لەم ئاستەدا زۆرترە

 
و ( ز١٧٢١")ستتتتتێڤر"، (ز١٧١٦")ستتتتتایکس پیکتتتتتۆ"مەودای نێتتتتتوان شتتتتتەڕی یەکەمتتتتتی و دووهەم جیهتتتتتانی، ئەو گرێبەستتتتتتانەی 

" ئتایینی-نەتەوەیتی"کتی ، شۆرشەکانی کورد لە سەدەی نۆزدە و بیست هەموویتان ستەرەتا بە دەستتپێکی ڕوانینێ(ز١٧٢١")لۆزان"
ح، "گرتنتی ستێ ڕێکختراوی  کاریگەریتان لەستەر بیچم( نەتەوەیتی - ناستیونالیزم)و ( کۆمۆنیزم-سۆسیالیزم)دواتر ڕەوتی چەد

حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان ")حدک"و (١٧٤٢کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد " )ک. ژ. ک"، (١٧١٨حیزبی ئازادی کوردستان ")ئا، ک
 .هەبووە( ١٧٤٧

 
کردەوەیەک دژکردەوەیەکی هەیە، هەموو ئەو نەهامەتی و کتردەوە دژە کتوردانەی، دەورانتی بیستت ستاڵەی دەستەاڵتی پتڕ هەر 

گتۆڕینی نتاوی شتار و ئاواییەکتان، تەحریرتی )لە زوڵم و خەفەقانی ڕەزاشا، پڕۆژەی قتاڵکردنەوەی کتورد و شتوڤنیزمی فتارس
خۆماڵیی گەلی کورد و پێداگری لەسەر زوڵتم و ستتەمی نەتەوەیتی،  مێژوو و چەواشەکاری، دژایەتی دەگەڵ کلتووری ڕەسەن و

ستتمکۆ، جافرستتوڵتان لە هەورامتتان، حەمەڕەشتتیدخانی بتتانە، مەحموودختتانی کتتانی ستتانان لە )ستتەرکوتی شۆڕشتتەکانی کتتورد، 
بیروهتزری  هاوکتات دەگەڵ گتۆڕینی( ، بیرهتۆ و فەرزەنتدە لە نتاوچەی متاکۆ(١١١٨ - ١١١٥)مەریوان، مەال خەلیل گۆڕئومەری 

 .کۆمەڵگە بەنیسبەت پرسی نیشتمان و نەتەوە بوونە دنەدەری ڕەوتی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 :٠٧٣١حیزبی ئازادی کوردستان 

 
سپای ڕووسیە ختۆی دە ئێتران دەکێشتێت و تەنتانەت لەبەشتێکی ئتاخی ( ز١٧١٨ - ١٧١٤)لەگەڵ دەستپێکی شەڕی جیهانی یەکەم

لەناوچە موکریتان و بەتتایبەت لە شتاری مهابتاد کەستانێک دەکەونە . ئێران دەگەڵ عوسمانلییەکان دەکەوێتە شەڕ و پێکدادان
ڕووسیا بتوون و (کۆمۆنیست)تیژێر کاریگەریی بانگەشە و بیروبۆچوونی ئەو ئەفسەرانەی کە الیەنگری حیزبی سوسیال دێموکرا

ئەوانە بە بەڵشتتتەڤیەکانی مهابتتتاد " حەمە هەتیتتتو"لە ستتتپای ئەو واڵتەدا بتتتوون، ستتتەرۆکی ئەمتتتانە کەستتتێک بتتتوو بە نتتتاوی 
( ٢٦: ٢١١٧بازیتار، )ناوبانگیان دەرکرد و دروشمەکەیان ئەوە بوو کە دەبێ، فەقیتر و هەژار ستەرکەوێ و دەوڵەمەنتد نەمێنتێ
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ڕۆڵتتی بەرچتتاوی هەبتتووە لە " ئەبولقاستتمی الهتتووتی"ێنی دەرکەوتنتتی سۆستتیال دێموکراستتیێ لێتتدێ و دواتتتر کرماشتتان وەک شتتو
جووڵە سیاسییەکانی سۆسیالیستە چەپەکان و لەالیەکتی تتریێ چاالکییەکتانی حیزبتی تتوودە لە کوردستتان و ختۆ بە ختاوەن 

ی هێتدی ڕەنگتی ئتایین و ستەرکردایەتیی کردنی پرسی کورد ڕەوتتی چەپتی بەستەر فەزای کوردستتان دا زاڵ کترد و ئیتدی هێتد
 .شێخ و ئاغا کە پێشتر جڵەوی بزووتنەوەکانی کوردیان دەدەست دابوو، کاڵ دەبێتەوە

 
کردنی  یەکەم ڕێکختتتراوی سیاستتتیی کتتتورد لە ڕۆژهەاڵت لە هەلوومەرجێکتتتدا دامەزرا کە سیاستتتەتی نەتەوەستتتازی و یەکرەنتتتگ

رستی ڕەزاشتا لە ئێتران، تێکشتکانی بتزووتنەوە خێڵەکتی و چەکتتدارییەکانی کولتتووری، ئاستیمیلەکردنی نەتەوەکتانی غەیترە فا
لەنتاو  ١١١٥کە لە پووشتپەڕی " حیزبتی ئتازادی کوردستتان"کورد، بوونە هۆکاری دامەزراندنی یەکەم ڕەوتی ڕێکخراو بە نتاوی 

 .ئەو هۆکارانەی باسمان کرد هەڵقواڵ
 

ی پۆلیسی و پڕمەترستیی ئەو قۆنتاغە نتاوی دامەزرێنەرانتی بەتەواوی لەبەر نهێنی بوونی کاروچاالکییەکانیان هەروەها ڕەوش
، کەریتم یتاهوو، مەحمتوود (زێترینگەران)حوستێن فتروهەر"ڕوون نییە، بەاڵم ناوی بەشێکیان بۆ ئێمە ئاشتکران کە بتریتین لە 

دوکتتتور عەزیتتز )نتتدیڕابتتتی، حوستتێن میکتتائیلی، متتحەمەد نتتانەوازادە، بە ستتەرۆکایەتی ڕوونتتاکبیری مهابتتادی عەزیتتز مەال زە
هەر زۆر زوو نتاکۆکی فکتری لەنێتو ئەو حیتزبە بتووە هتۆی هەڵوەشتانەوەی و ( ٦٧: ٢١١١سەردەشتی، .)زەندی، عەزیز ئەڵمان

دابەشتتبوونی بەستتەر دوو بەرە، عەزیتتز ئەڵمتتانی کە ستتەردانی ئەڵمتتانی کردبتتوو و لە نتتزیکەوە شتتاهیدی پێشتتکەوتنەکانی ئە 
(. ١١٥٨:٧باباختتانی )ڵرەحمان زەبیحتتی و حوستتێن فتتروهەر بەالی ستتوڤیەتدا شتتکانەوە،واڵتە بتتوو  و لەالیەکتتی تتتر عەبتتدو

بازیتار، )خاڵدا پێکهاتووە و الیەنتی سیاستی، ئتابووری، کتۆمەاڵیەتی و کولتتووری لەختۆ دەگترێ ٢٨بەرنامەی ئەم حیزبە لە 
دێموکراستیخوازی ئتانتی فاشتیزمی  شکب گرتنی یەکەم ڕەوتی ڕێکخراو بە تەکتووزییەکی نیوەدیتار دەگتاتە حیزبێکتی( ٢١١٧:١٧

ئەوان بڕوایان بە کوردستانێکی  ئازاد، فرە نەتەوە، فرەزمان و کلتورە کە تەواوی نەتەوەکتانی . پێشکەوتنخوازی کوردستانی
کورد و ئاسووری و ئەرمەن لەستایەی کۆمتارێکی عەلمتانی و ستێکۆالردا ئتازاد بتن، بە ورد بتوونەوە لە مەرامنتامەی ئەو ڕەوتە 

ڕەنجتبەران و کرێکتاران دەکتا، دامەزرانتدنی ( زاراوەیەکی سیاسییە کە مارکس دایهێناوە")چینێکی"ەکەوێ کە الیەنگری لە دەرد
مەجلتیس و ئەنجتوومەنی ڕەنجتبەران و کرێکتاران لە هەمتتوو شتوێنێک بە مەبەستتی ئتازادی و دژ بە دیکتتاتۆڕی و دامەزرانتتدنی 

و بەنتد و ئیمتیازێتک کە ژیتانی جووتیتاران نائاستوودە دەکتا، هتیچ گومانێتک هەرەوەزییەکان و هەلوەشاندنەوەی هەموو کتۆت 
 (.٢١١٧:١٦بازیار، )ناهێڵیتەوە کە یەکەم ڕێکخراوی سیاسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕەوتێکی چەد بووە
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 ((.ز٢٤٩١)تاوی ی هه٠٣٥٠الوێژی  ی گه٥٧)ژێکاف

 
و  نیی ختۆی لته الیته واڵتی ئێران بێ( ١٧١٧کی سێپتامبری  ، یه١١١٨رمانانی  خهی ٧)م ڕی جیهانیی دووهه ستپێکردنی شه دوای ده

ڵ  گته ی ده و رگیربوونی شووڕه ت و ده کێتی سۆڤیه ڵ یه گه کانی ئێران ده رباڵویی سنووره دوو هۆکاری؛ به  اڵم به یاند، به ڕاگه  ڕه شه
و  ئێتتران ئتته  پاستتاوی بتتوونی ستتیخورانی نیزامیتتی ئالمتتانی لتته  بتته" یمانان هاوپتته"ستتپای . سستتت بتتوو  نییتته الیه م بێ ئاڵمتتان ئتته

م  ت و پێویستتی ئته ر ستۆڤیه وی دوای هێرشی ئالمتانی نتازی بۆسته کگرتنی ئینگلیس و شووره دوای یه دوابه. یان داگیر کرد واڵته
کۆلیتدۆڕی ئێتران   مانان بڕیاریتان دا لتهی وی، هاوپته شووره  ڕ له کانی شه ره مریکا و ئینگلیس بۆ به کانی ئه تییه یارمه  به  واڵته
ی ١ڕۆژی   لته. یان گترت م واڵتته ر ئێتران و ئته سته  هێرشتیان کترده( ١٧٤٧)ی ئتوتی٢٧  لته  و هێزانه ئه  ربۆیه رگرن، هه ڵک وه که
ر ئێتتران،  سته  دا هێرشتیان کتترده وی ئاستمان و زه  اڵت بتته بتتاکوور و ڕۆژهته  وی لته کتتانی شتووره تا هێزه ره ، سته(١١٢١)رمانانی خته

گتترت و  ر داده ستته ستبه هاستتانی ده کانی ئێرانیتتان به موو شتتاره ڕان و هتته باشتتوور و ڕۆژئتتاوا داگتته  کتتانی بریتانیتتا لتته دواتتتر هێزه
یمان  ختتی واڵتتانی هاوپته زه ڕەزاختان بته . شتی ئێتران خێترا داڕمتا رته ئه. ر و تاران ملی ڕێگایتان گرتەبته ره ردووک واڵت به هه
  ی ڕەزاختتان واتتته کتته گەیشتتتن کوڕه  و ئاکامته کی زۆر بتته یتته قه اڵت هێنتا و دوای گتتڕژی و چه ستته ده  ت بریتانیتتا وازی لتته تایبته به
 .خونکاری ئێران  نه ی پێشووشی بوو، بکه وه جێگره  ڕەزا که مه حه
 

ی  و واڵتته ڵ ئێران، ئته گه تنێک دهو پێی ڕێکه دا سپای بریتانیا به (١٧٤٧)ساڵی  م له ڕی جیهانی دووهه دوای کۆتایی هاتنی شه
تا دوو  هتته  وه مانتته  و واڵتتته بوو و لتته ند نتته ستته یان ال په وتنتته و ڕێکه وی ئتته کتتانی ستتپای ستتووری شتتووڕه اڵم هێزه چتتۆل کتترد، بتته

 (٢١١٧:١١٢حەسەنزادە، )یاند خۆی خۆیان لێ ڕاگه ربه تی سه وڵه ربایجان و کوردستان ده ی جوگرافیای ئازه ناوچه
 
  لته( ١٧٢١)رکار و ستاڵی سته  دی، ڕزاختان دێتته  تی ئینگلتیس هاتته یارمته  بته  کی نیزامی که تدا پاش کودتایه(١٧٢١)ساڵی  له

ڕووکتاری ئتاوەاڵیی سیاستی لە تەواوی واڵتتی ئێرانتدا کتاتی . یانتد وی ڕاگه ی پاڵه ر نا و زنجیره سه تاران تانجی خونکاری له
لە ستتەردەمی دیکتتتاتۆریی بیستتت . مووان بتتڕی هتته  لە تتتاران هێتتزی گتترت و پشتتووی لتته دەستتەاڵتی ناوەنتتدی ئێتتران. بەستتەرچوو

بتوو " یەک نەتەوە" -" یەک واڵت"ئێرانتی و  ساڵەی ڕەزاشادا زۆرداریی نەتەوەیی گەیشتە ئەوپەڕی خۆی و شۆڤێنیزمی فارستی
ئەو نتتاوە دەستتتکردەی تتتازە )فارستتی نیشتتتەجێ لە بتتانووی ئێتتران  بە سیاستتەتی فەرمتتی ڕێژیمتتی پەهتتلەوی و گەالنتتی غەیتتره

 .،خرانە ژێر توندوتیژترین ستەمی نەتەوەیی(داتاشرابوو
 

 ی بۆ  ته رفه و ده م ئه ڕی جیهانیی دووهه لی شه خسانی هه بێ، ڕه هه  وه درە دژکرده زوڵم و غه  و هەمووه ر ئه مبه هه له  سرووشتیه
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  ئینگلتیس لته)اڵتی کوردستتان  نتدی ڕۆژهته ت ناوه تایبته به  کته ناوچه  وی شتا لته اڵتی پتته سته بوونی ده نته  له  خساند که کورد ڕه
 (دابتوووی  انی شتوورهکت ستت هێزه ده تا نزیتک ورمتێ ده هته  وه باکووریشته  تا الی لۆرستتان و ئیالمتی گرتبتوو و لته وه هته باشووره

 . وه نه ڵده رهه ی کورد سه بزاڤی مافخوازانه
 
ختێکتتی زۆریتتان بتتۆ دێنتتێ، ئینجتتا  ک بکتتا، زه ی ورمتتێ چتته ناوچتته  کتتان لتته کورده  بوو کتته ی هتته وه ی ئتته رنامتته تی ئێتتران به وڵتته ده"

و   بتتێ و ستتەرهەڵدان زۆر ئتاڵۆز ده  اوچانتتهو ن وشتتی ئته ڕه( ١٧٤٢)ئتاوریلی  گتترێ، لتته کترێ ده  ب بتته زه مه ری شتیته ژانتدارمی ئتتازه
هەشتتی بتانەمەڕی (دا (١٧٤٢)ی ئتاوریلی٢٨ڕۆژی   دا، لته ڵچوون ڕوو ده نگاری و تێکهته ره دا بته و نێتوه لته. بێ پشێوی درووست ده

ڕێوه  کانی ورمتتێ بتته قامه شتته  ر و ناوشتتاری ورمتتێ خۆپێشتتاندانێک لتته ڤتته کانی کتتوردی نیشتتتەجێی ده ته شتتیره عێتتل و عه(١١٢١
ستتان و کونستولی  ده کاربه  یان لته نیانته ده واو مه کی تته نتد داخوازییته کانی باژێری ورمتێ چه کورده(٢٥٧: ١١٦٧کۆچیرا، )ن به ده 

 ... بریتین له  که  یه هه  یه و ناوچه وی له شووڕه
 
 .دا بخوێندرێ کان سه دره مه  زمانی کوردی له -١
 .رێ ده  بچنه  یه و ناوچه بێ له کانی خۆیە و مهاباد ده شارهینی  واوی ژاندارمی به ته -٢
 .دا ئازاد بن تی وایه ته کاروباری نه  بێ له کان ده کورده -١
 .کانیێ جێگیر بن سه دره مه  بن و له دا هه تی وڵه کانی ده و ئۆرگانه  موو ئیداره هه  ری کوردان له بێ نوێنه ده -٤
 .ک ئازاد بن تنی چهڵگر هه  بێ له کان ده کورده -٧
 .دان  ندیخانه به  له  ن که که گیراوانی خۆیان ده  س له که ٢١ها داوای ئازاد کردنی  روه هه -٦
 

  کۆنررانستێک لته( ١١٢١رمانانی  ی خته١)واتە( ١٧٤٢)وی، لە سێپتامبری هێزی شووره  ی کوردانی ورمێ له و داواکاریانه دوای ئه
ی  کتانی الی ختوارووی ڕۆژئتاوای ورمتێ و بتاکووری کوردستتانی ئێتران بتۆ متاوه کورده  رۆکه ستهشتداریی ئاغتا و  به  شاری شنۆ بته

نی ئاغتای  ره نتدی کتوڕی قته ماوه پاستاوی زه کان و به چتاوی ئینگلیسته  دوور لته  دا کته یته وه م کۆبوونه ند ڕۆژ بەڕێوەدەچێ، له چه
 (پێشوو.)کی ئەوتۆ ناگەن یه کێتی هیچ ئاکامێک و یه  کان به ش گیرابوو، بەرپرسە کورده مامه

 
  رودۆخی رزائییتهر با مبه هه له"ردێری  ژێر سه  له  ی ڕزائییه٤شکری  رانی بااڵی له فسه ئه  کێ له ، یه نه نگه د زه حمه شکر ئه رله سه"
ی تتری واڵت  زۆر ناوچتهکتوو  ش وه ، رزائییته(١١٢١)ری هریوه شته  شکر له شانی له ڵوه دوای هه: نووسیویەتی" دا(١١٢١)ساڵی   له

ر  کتتوو، عومتته وه  ی ڕزائییتته خوازانی ناوچتته ئتتاژاوه  شتتێک لتته بهمنی و شتتێوان گتتۆڕا،  بتتۆ نائتته  ئتتارامی و ئاساییشتتی بیستتت ستتاڵه
ڕ و  وه رگته ی ته ناوچه  هانگیری له گی جه شید به ، ڕه رووی ڕزائییه ی سۆما و برادۆست سه ناوچه  له( رخانی شکاک عومه)ریری شه
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ها  ، تته کانی ختوارووی ڕزائییته ی باالنیێ و ناوچه ناوچه  هادوری له گی به ، زێرۆ به ندی ڕۆژئاوای ڕزائییه ڵبه مه  ڕ له وه رگه مه
". ت کێتیی ستتتوڤیه رانی یتتته فستتته و ئه  ریی بێگانتتته ژێتتتر کاریگتتته   وتبوونتتته که"  ی دۆڵتتتی ختتتوارووی ڕزائییتتته ناوچتتته رکی له هتتته
واو  تتته یی به وه تتته ، متتۆدێرن و نه بتتارودۆخە وا ڕێتتکەوت بتتۆ ئەوەی یەکەم ڕێکختتراوی تۆکمتته  م ئتته( ٧٢: ١٧٧١مستتتەفائەمین، )

دامەزرێنەرانتی . لەستەر دارووپەردووی حیزبتی ئتازادی کوردستتان پێتک بێتت( ک.ژ.ک")کومەڵەی ژیانەوەی کتورد" بە ناوی مانا
و   وه مهابتتاد کۆبوونتته  لتته(١٧٤٢)ی ئتتوتی١٦  ر بتته رامبتته بهتتتدا (١١٢١)الوێژی ی گتته٢٧کتتۆمەڵەکە یتتازدە کەس بتتوون کە لە ڕۆژی 

حمان  بتدوڵره بیحتی، عه حمان زه بتدوڵره ر، عه حوستێن فروهته:  بریتتی بتوون لته  سه که  و یازده ئه)زراند ی ژێکافیان دامه ڵه کۆمه
ستتتحابی،  د ئه متتته حمودی، محه لی متتته ، عتتته وازاده دی نانتتته متتته وحیتتتدی، محه دین ته جمتتته ڕستتتی، نه بتتتدوڵقادر موده ئیمتتتامی، عه

ک ڕیخراوێکتی نهێنتی  وه  یته زراوه م دامه ئته( ٢٨: ١٧٨٨قاستملوو، (.)ری و قاسمی قادری یده دیق حه حمان کیانی، سه بدوڵره عه
 ."تێیدا بەشدار بوون کوردانی باشوریێ  کرد و هەر لە سەرەتای دامەزراندنەوه چاالکی ده

 
  ندامته ئه  س لته دا بتوو؛ دوو کته کوردستانی عێترا  هێزترین ڕێکخراوی چەپی سیاسی له ا بهوس ئه  حیزبی هیوا که(١٧٤٢)ساڵی"

نتدی و  ر بتوون بتۆ درووستتکردنی پێوه فسته ردووکیان ئه هته  ، کته"فا خۆشتناو د و مستته حمته میرحار ئه"  زاکانی خۆی؛ واته شاره
  س لته نتدین کته ڵ چه گته نتدیکردن ده ردستتانی ئێتران، دوای پێوهکو  کانی خۆرهەاڵت نارده ڵ کورده گه باتی له هاوکاری و هاوخه

  نزیتتک چتتۆمی ستتابالر بتته  بتتاخی حتتاجی داود لتته  ک الوی ستتابالغی لتته یه ستتته ده( ١١٢١)ی(رمانان ختته)ر هریوه ی شتته٢٧ڕۆژی 
 ." وه ورد کۆبوونهفا خۆشناو بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوێکی سیاسی ک رانی حیزبی هیوا، میرحار و مسته بوونی نوێنه ئاماده

 
چیای   لەم کۆنگرەیەدا کە له. هات می کۆمەڵە پێک که تاوی کۆبوونەوەیەک وەک کۆنگرەی یه تی هه(١١٢٢)ڕی رمه لە مانگی بانه

. بتتاڵو بکتتاتەوە گۆڤارێکتتدا  ، نتتزیکەی ستتەد کەس بەشتتداربوون؛ بڕیتتار درا کتتۆمەڵە بیتتروڕای ختتۆی لتته گیرابتتوو" ستتت ره خوداپه"
ک  م چتتین و توێژەکتتانی کتتوردی وه رجه رێکخراوێکتتی ناسیونالستتیتی و نیشتتتمانپەروەر بتتوو و خواستتتی ستتهکتتۆمەڵەی ژێکتتا  

م  کتتته یه  لتتته  ر بۆیتتته هتتته. یەنێت ڕابگتتته  وه ئاشتتتکرا ئتتته توانی به یتتتده بەاڵم لەبەر نهێنیبتتتوونی، نه  رز کردبتتتۆوه یتتتداخێک بتتته به
 (٢٧: ١١٦٥قاسملوو، .)کرد" یشتمانن"ی گۆڤاری  وه باڵوکردنه  ستی به دا ده کانی نگاوه هه
 
دا  یەی کە؛ سەران و دامەزرێنەرانی کتۆمەڵە بینتای کارەکەیتان لە ستەر دامەزرانتدبوو، لە کتۆنگرەی دووهەمتی ئەو ئایدئۆلۆژی"

ئیستتالم، )لە ستتەر چتتوار کتتۆڵەکەی ( کتتا  -ژی)کتتۆمەڵەی : لە بەنتتدێکی مەرامنتتامەی کتتۆمەڵەکەدا دەڵتتێ. دانتتی پێتتدانرابوو
 .تدا ڕۆنراوە(، سوڵح و ئاشتیخوازی ت ی، مەدەنییهکوردایەت

،   ت بتووه نییته ده ئاشتتی و مه  ڕ بته ی وجتودیی ژێکتا ، بتاوه فه لسته زرانتدن و فه کانی دامه هێزه بته  ستوونه سب و ئه ئه  کێک له یه
کانی کتتاری ستتڤیلی  نی و شتتێوازه ده ڵگەی متته ر کۆمتته ستته زانیاریتتان له  نووکتته؛ ی ئاکتتادێمی و هه شتتێوه رانی به زرێنتته نگبتتێ دامه ڕه
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مێشتتک و   ت لتته نییتته ده مکی مه چتته  باتکارانی کتتورد بتته رپرستتان و ختته ڕی قتتووڵی به اڵم بتتاوه ، بتته زۆر سرووشتتتییه  بووبێ کتته نتته
 ! ی چنیبوو ستیان دا هێالنه نه
 

وەلتتی، )ی وردە بتتورژوازی بتتوونیە کە ستتەر بە کتتوردی شارنشتتین(ک.ژ.ک)ئەوەی کە ڕوونە پتتێگەی چینتتایەتیی دامەزرێنەرانتتی 
، ئەوە یەکەم کۆمەڵەی نەتەوایەتیی کورد بتوو کە دامەزرێنەرەکتانی شتێخ و ئاغاکتان نەبتوون، بەڵکتوو زۆربەیتان (٢١: ١٧٧٧

ئەمانە چینی تێگەیشتووی کۆمەڵگەی کوردین کە تەنیا بتۆ مافەکتانی خۆیتان . لە چینی ڕووناکبیر و بازرگان و زانایان بوون
 (٤٧١: ٢١١١مەکداول، )ەدا بەڵکوو لەگەڵ مافی گشتیی نەتەوەکەیان بوونهەوڵیان نەد

 
باڵوکتتراوەی بیتتری ئەم ڕێکختتراوەدا ستتەبارەت بە ئامتتانجی ئەم ڕێکختتراوەیە " نیشتتتمان"کتتۆمەڵەی ژێکتتا  لە یەکەم ژمتتارەی 

چەڵەمێکتتی وەکتتوو کتتۆمەڵەی ژێکتتا  بەپتتێچەوانەی هەمتتوو بەرهەڵستتت و قتتۆرت و (: ئەی بتترای کتتوردی خۆشەویستتت:)دەنووستتێ
دوژمنایەتی خۆبەخۆ، دووبەرەکی و خۆختۆری، پووڵپەرەستتی و بێگانەدۆستتی کە لە ڕێگتای پێشتکەوتن و ستەرکەوتنی کتورددا 
هەیە، بە هەموو هێز و توانای خۆی تێدەکۆشێ تا زنجیر و کەڵەپچەی دیلی و ژێردەستی لە ئەستۆی نەتەوەی کتورد دامتاڵێ 

ێستتادا کوردستتانێکی گەورە و ڕێکوپێتک بێنێتتە بەرهەم کە هەمتوو کوردێتک بە سەربەستتی و لەم کوردستانە لەت و کتوتەی ئ
 (٧: ١١٢٢نیشتمان، .)تیا بژی

 
ئەنتتدامانی کتتۆمەڵە لە : بتتووە و لە نووستتەرانی نیشتتتمان بتتووە دەڵتتی( ک - ژ)هێمنتتی موکریتتانی کە ختتۆی ئەنتتدامی چتتاالکی 

ون و جیاوازیی بیتروڕای سیاستی و فەلستەفییان هەبتوو، ئەگەر چاوێتک هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵی کوردەواری پێکهاتبو
بەالم، بیروبتتاوەڕی کتتۆمەڵە لەستتەرەتای دامەزرانیتتیەوە تتتا . بە ئۆرگتتانی کتتۆمەڵەدا بخشتتێنین ئەو ڕاستتتییەمان بتتۆ دەردەکەوێ

یتی متاوەی هەڵستوورانی هەڵوەشانەوەی لەسەر دەستی قازی محەممەد، بیروبتاوەڕێکی نەتەوەختوازی ڕاستتڕەوانە بتوو بە درێژا
نێتتوەڕۆکی ئایتتدئۆلۆژیی کتتۆمەڵەی ژێکتتا  (. ٤٢: ٢١١٢ئەسەستتەرد، )وەک ڕێکخراوێکتتی ڕیرۆرمیستتتی نەریتپتتارێز ختتۆی نوانتتدووە

 .ئابووری پەیوەندیدار بە ستراکچەری چینایەتی کۆمەڵگای کوردستان بوو-زۆرتر دەڕبری بابەتی کۆمەاڵیەتی
 

  نتتا، شۆڕشتتی گەالنتتی دونیتتا دژ بتته نگاوی ده زن هتته و ئتتاڵووگۆرێکی متته ره جیهتتان بتته. بتتوونگۆڕانکارییەکتتان یەکجتتار زۆر خێتترا 
زنتر  و ڕێکخراوێکی مته ره میێ به بوو هه یان زیاتر ده م ژماره هه" کان ته وڵه ی ده ڵه کۆمه"و دیکتاتۆری پەرەی سەندبوو،  فاشیزم

واڵتی ئێتران گتۆڕانێکی نتاوخۆیی بەستەردا هتات و لە الیەکتی ". تی ڵهو ڕێکخراوی نێوده"  دوایی بوو به  چوو که و ڕێکوپێکتر ده
کان  بتتوو بەڕێکتتوپێکی چاالکییتته رانی ده بتته ڕێوه به.  رینتر ببتتوونەوە دیتتکەوە لەو بتتارودۆخە گتترینگەدا چاالکییەکتتانی کتتۆمەڵە بتته

نتدتر، یەکگرتتووتر،  بتوو ڕێکختراو مه هها د روه هته. بوو تێکی دیتاریکراوتر و الستتیکی هته سیاسته  رنه پێێ و پێویستیان به به
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تیی کتۆمەڵە  رکرادایه سته.  وه نی ستتراتێژی خۆیتان داڕێژنته دیمته ت و دووره پالن بتۆ بەرەوپتێێ ڕۆشتتنی ڕوونتتر، سیاسته خاوەن
دوای ستێ . وان رفره زراندنی هێزێکی سیاسی مۆدێرن و بته ربۆیە هەوڵێکی نوێیان دا بۆ دامه ئاگادار بوون، هه  وشه باش لەو ڕه
لە شتتتتاری مهابتتتتاد حیزبتتتتی دێمتتتتوکراتی  ١١٢٤ی خەزەڵتتتتوەری ١پێکهێنتتتتانی ڕێکختتتتراوی ژێکتتتتا ، لە ڕێکەوتتتتتی   ستتتتاڵ لتتتته
ئەگەرچی یەکەمتین بەیاننتامەی خۆناستاندنی حیتزب بە خەڵتک و دانتانی یەکەمتین مەرامنتامەی و هەوڵتی . دامەزرا کوردستان

ی گەالوێتتژ جێژنتتی ٢٧بتتی دێمتتوکرات هەمتتوو ستتاڵێک لە ڕۆژی کتتۆنگرە لە ستتەرەتای متتانگی ئۆکتتتۆبەر دا بتتوو، کەچتتی حیز
بە . دەزانتتێ( ک.ژ.ک)، هۆکارەکەشتی ئەمەیە کە حیزبتتی دێمتوکراتی کوردستتان ختتۆی بە درێتژەی !ێ دامەزرانتدنی ختۆی دەگێتتڕ

ەو ئەگەرچتتی ئ( ٧٦: ٢١١٧بازیتتار، .)دادەمەزرێ( ک.ژ)قەولتتی هەژاری موکریتتانی،  حیزبتتی دێمتتوکرات لەستتەر دارووپەردووی
ڵ  گته دا زیتاتر ختۆی ده ت، ڕوانتین و چاالکییەکتانی حیزبە نوێیە لە ئەزموونەکانی کۆمەڵە سوودی وەردەگرت، بەاڵم لە سیاسته

 .کرد نگ ده وجود هاوئاهه وشی مه ڕه
 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان لە یەکەم هەنگاوی خۆیدا بەیاننامەیەکی بە زمتانی کتوردی و فارستی لە هەشتت بەنتددا گەاڵڵە
دەگەڵ ئەوەیتکە . کرد و بتاڵوی کتردەوە کە زیتاتر الیەنتی ناسیۆنالیستتی و نەتەوەیتی لە نتاو ستنوورەکانی ئێرانتی پێوەدیتارە

دامەزرابتتتوو بەاڵم بەرنتتتامە هەشتتتت ختتتاڵییەکەی لەچەنتتتد الیەنەوە جیاوازیتتتان دەگەڵ " ک.ژ.ک"لەستتتەر بناخەکتتتانی " حتتتدک"
لە چوارچێتتوەی " حتتدک"کخستتتنەوەی کوردستتتانی گەورە کردبتتوو بەالم ژێکتتا  باستتی لە وەسەریە. هەبتتوو" ژک.ک"بەرنتتامەی 

بتتاش لە واقتتتی " حتتدک"ستتەرکردەکانی .  دا خودموختتتارییەکی نتتیمچە ستتەربەخۆی لە ختتاکی ئێتتران دا دەویستتت ستتنووری ئێتتران
ابمەزرێنن بتۆیە ڕەوشەکە تێگەیشتبوون و دەیانهەویست سەرەتا بناخەیەکی تۆکمە بۆ گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکانی ژێکا  د

دا  بتتۆ وێتتنە حیتتزب لەگەڵ ئتتاوڕدانەوە لە ژیتتانی جووتیتتارانی کوردستتتانیێ. خۆیتتان لە درووشتتمی قەبە و بتتریقەدار دەپاراستتت
ناوەنتتتتدی بتتتتدۆزێتەوە، واتە نە لە ئاستتتتت ژیتتتتان و  هەوڵ دەدا بتتتتۆ ڕۆژگتتتتاری ئەوستتتتای کوردستتتتتان ڕێگەچارەستتتتەرییەکی مام

ە ختتانەی درووشتتمێکی ڕادیکتتاڵی وادا دەبینێتتتەوە، هەربتتۆیە لە متتادەی پێتتنج دا بەڕیوەچوونیتتان بتتێ دەنتتگ بتتێ و نە ختتۆ ل
دەبتتێ لەستتەر ئەساستتی قتتانوونێکی گشتتتی لە نێتتوان الدێتتی و ختتاوەن موڵکتتدا ڕێکەوتنێتتک پێکبهێنتتدرێ و دواڕۆژی : دەنووستتێ

 (١٨: ٢١١٨ئەیووب زادە، .)هەردووال دابین بکرێ
 
 تی  وڵه یاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ده ڕاگه  له( ڕۆژ ١٦١)دوای پێنج مانگجۆرێک بوون   به  خێرایانه  و ڕووداوه ئه

نتتدرا و قتتازی متتحەمەد کە پێشتتەوای حیزبتتی دێمتتوکراتی  یه ڕاگه١١٢٤نتتدانی  ی ڕێبه٢لە (تی کۆمتتاری کوردستتتان حکومتته)کتتوردی
مەنتی کۆمتار زۆرێتک لە داخوازییەکتانی لە متاوەی یتازدە مانتگ تە. کوردستان بوو بوو بە یەکەمین سەرۆک کۆمتاری کوردستتان

، ستتروودی (پێشتتمەرگە)کتتورد لە ڕۆژهەاڵت وەدی هتتاتن؛ لەوانە خوێنتتدن بە زمتتانی کتتوردی، دامەزرانتتدنی ستتپای نەتەوەیتتی
دامەزرانتتدنی )نەتەوەیتتی، ئتتااڵی نەتەوەیتتی، دامودەزگتتای حکتتومەتی کتتوردی، هتتاتنی ژنتتان و الوان بتتۆ نێتتو ژیتتانی سیاستتی
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ستتینەما، شتتانۆ، ڕادیتتۆ، )، پەروەردەی متتۆدێرنی کتتوردی، بونیادنتتانی دامەزراوە کولتوورییەکتتان(الوان یەکێتییەکتتان ژنتتان و
 (.کتێبخانە

 
ختتاڵی جێگتتای ستتەرنج لەم قۆنتتاخەدا ئەوەیە لەنێوختتۆی حیتتزب دا بتتاڵی چەد پەراوێتتز دەخرێتتت بەاڵم لە هەمتتبەر دەرەوەدا 

حکتومەتی )ان نزیک دەبێتتەوە، لە ئاکتام دا دەگەڵ ئەو حیزبتانەحیزبی دێموکرات لە حیزبە چەد و پێشکەوتنخوازەکانی ئێر
 (.٦٤: ٢١١٧بازیار، .)بۆ هەڵبژاردنی خولی پازدەهەمی پەرلەمان دەچێتە یەک بەرە(نەتەوەیی ئازەربایجان و توودە

 
ایەتییەکانی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵەی کوردەواری و نرووزی شێخ و مەالکان و بتوونی کەست-پێکهاتەی خێڵەکی و سیاسی بە گشتی

سەربەم چین و توێژانە بەشێوەیەکی بەرچاو و شوێندانەر لە ڕیکخراوی سیاسی و نیزامی ڕەوتتی کتوردی و کۆمتاری کوردستتان 
ستەرکردایەتی حیتزب لە شتێوازێک گەڕاون . لەبەر ئەوەیکە بەرنامەیەکی رادیکاڵی کۆمەاڵیەتی لێ نەکەوێتەوە سرووشتی بتوو

بااڵنس لە نێتوان چیتنە جۆربەجۆرەکتانی ئەوکتاتی کۆمەڵگتای کوردستتان بتۆ ئەویتکە بتتوانێ  بۆ پێکەوە گونجاندن و ڕاگرتنی
 .هەموو الیەک لە ژێر چەتری دەستەاڵتێکی نەتەوەیی دا کۆ بکاتەوە

 
 :سەرچاوەکان

  
 ١١٨٨موسسە حکمت :خسروپناه، عبدالحسین، جریان شناسی فکری ایران متاالر، قم -١
  ٢شمارە  ٧خرم شاد، محمدباقر، سادات، سید ابراهیم، جریان شناسی بە مثابە روش، فصلنامە علمی پژوهشی، دورە  -٢
حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان وەک )بازیتتار، ستتمایل، کتتاریگەری بیتتری چەد لەستتەر بزاڤتتی سیاستتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان -١

 ٢١١٧ەولێر تێزی دوکتورا، زانکۆی سەالحەدین، ه(١٧٤٧ - ١٧٧١نمونە 
یاستتین، کوردستتتانی ئێتتران لێکتتۆڵینەوەیەکی مێژوویتتی لە جتتوواڵنەوەی ڕزگتتاری ختتوازیی نەتەوەیتتی گەلتتی .سەردەشتتتی، د -٤

 ٢١١١سلێمانی  (١٧٥٧ - ١٧١٧)کورد
 ١١٥٨ناالر، عبدالرحمن زبیحی کاریزمایی ناتمام، انتشارات سیدیان مهاباد . باباخانی -٧
 .هێشتا چاد نەکراوە()بە تەکز کردن بە ڕۆژهەالتی کوردستان) مەدەنی لە کوردستانحەسەنزادە، شاروخ، کۆمەڵگای  -٦
 م که ی کارون چاپی یه و بیستدا چاپخانه  ی نۆزده ده سه  د، کورد له مه یانی، محه رگێرانی ڕه کۆچیرا، کریس وه. ٥
 رێمی کوردستان تی هه تی ڕۆشنبیری حکومه ره، وزا١٧٧١م  چاپی دووهه...تی کوردستان وشیروان، حکومه مین، نه فا ئه مسته -٨
 ١٧٨٨م  پێناو ئازادی چاپی دووهه  بات له حمان، چل ساڵ خه بدوڵره قاسملوو، عه.د -٧
 ١٧٧٧حەسەن قازی، سوید . پەیدابوون و بناغەی ناسیونالیزمی کوردی لە ئێران، و. وەلی، عەباس -١١
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 ٢١١١ووبەکر خۆشناو، سلێمانی مەکداول، دیڤید، مێژووی هاوچەرخی کوردی، ئەب -١١
 ١١٢٢ساڵی یەکەم  ١نیشتمان، گۆڤارێکی کۆمەاڵیەتی، ئەدەبی، خوێندەواری و مانگی کوردییە ژ، -١٢
ئەسەسەرد، فەرید، ڕەهەندەکانی بیری سیاسی کورد پاش جەنگی دووهەمی جیهانی ئاکادێمیای هۆشیاری و پێگەیانتدنی  -١١

 ٢١١٢کادیران، سلێمانی 
 ٢١١٨ک وە بۆ کۆمار هەولێر  - زادە، ئەیووب، لە ژئەیووب  -١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 مێژووییغزی  جه  ڕین له لی کورد و پێویستیی تێپه کانی گه سیاسی و کولتوورییه  ندییه تمه تایبه
 
 

 
 
 
 
 

 مانێشت كوردستانی

  
 ،یکان زنته مه  باتکاره خته  هییت هیستا و که یشتاناز  لته ڕپت یابردووڕکوردستان،  یموکراتێد یزبیح یهادار به ییفکر ی وهێچوارچ
  کته  وه مته کتورد بده یکان هییتخالق و ئه یت هیتاڵ متهۆک  هییتند تمه بهیو تا یتیژووێم  کتارهۆه  له ڕئاو مۆخ یتوانا ێیپ دام به یهان
 .کان کورده ییکگرتوو هیو  یاسیس یزا گوته  بوون له یڤت گهێن یکارۆجار ه ێند هه ان،ۆییمر یرز به یها به یاڕ ره سه
 
کتان  کورده ی وه وتنته دوورکه ۆیهت  تتهێب ده انیخستتن ێپشتگو  که ن انهییژوێم  ته هییو واقت ئه ،یر سه  مهێژڕ بپه  ستمه به مه ی وه ئه
 .ن بگه انیکان داخوازه  به ی وه له  گرهڕێو  انیکان ئامانجه  له
 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

201 
 

  لته این و تته بتووه  کان هیک ره سته  هییستتیوێپ  لته ییبا و تته یهاوکتار کان، هۆییتمر  هڵت متهۆک م کته هی یدانڵت رهه سته یتا ره سته  له
 ینتدامان ئه یکان هییگشتت  هییتند وه رژه به ینکردنتیو داب ت هیتمن زم و ئه نته  که  بووه داڵ مهۆک یندامان ئه ی هییو هاوکار ئه یر بهێس
 .  بووه ر گهۆسم ڵ مهۆک
 
  هییتند وهی پته ی ناستهێپ ییستتیوێکتان، پ داخوازه  بته شتتنی و گه وه و مانه یوام رده به یئامانج  وه كانه هییتا ره سه  هڵ مهۆک  له ر هه
، تتا  دروستت بتووه ت هڵتو و ده یاسیس یکخراوڕێپاشان  و کهاتوهێپ یاسیس یتاڵ سه نجام ده ره و سه  رخستوه ده یکان هییت هیاڵ مهۆک
 . ناوه اتیبن ۆییک ی رادهیو ئ یاسڕکۆمێد یما ر بنه سه  له انینێڕدۆم یت هڵو ده کان هۆڤمر  کهڕۆم ئه  که ی وه ئه
 
 یر سته  وه انهییانینیشتێپ  کوردستتان و لته ی ناوچته  لته ۆیتیمر ڵتی مهۆک م که هیبن  نه  وه ئه یکان ئاگادار کورده ی ربهۆز  هی وانه له
 و  ایتامۆپۆزێم یباکوور  له ۆییمر ی هڵ مهۆک ی زگهێئاخ م که هی  بوو که هه  هی مانهیو گر ر ئه وبه مه له  هی ند ده تا چه.  داوهڵ هه

کان و  وته شتکه ئه  له ۆڤمر یر ده هاتنه  که ی هیو واتا به) . بووه ستاێئ  رله به ساڵ 9211تا  9111نزیک و  یلۆئانات یورباشو
 یگرتنت چمیبت یم که هی ینگاو و هه ۆییمر یانیژ  له بوونێنو یزموون ئه  که کان هییتا ره سه  ته هییکان و شارستان گونده یکهاتنێپ

 (.نبوو کان ته هیشارستان
 
تتا  9211شارستتانی  ڵتی متهۆک م کته هی  کته خستت انیر ده( تاڵ ژهتهڕۆ یباشتوور)کرماشتان   لته(  پته ته نیگتور) یکان ندنته کهڵ هه

 . داوهڵ هه یر سه  هی و ناوچه ر له وبه مه لهساڵ  8111
 
 یت هیشارستتان  خستت کته انیتر ده نیرست هه ی( هڕ نج ده گته ی پته ته)  کرماشتان و لته یزگتاێپار  تر له یکان ندنه کهڵ هه ها روه هه
ک چانتدن  وه ت هییشارستتان یکان وته ستکه ده  له کێرۆو ز وتوه  رکه ده  هی و ناوچه جار له م که هی ۆر ب وبه مه له ڵسا 41211 ۆییمر
  لته( نتورید یئتاوا خێشت) یگونتد ی پته ته ی وه نتهیزۆنجام پتاش د ره سته.  دا دروستت بتووه و کاتته له کان هڵ ئاژه یکردن ڵیماۆو خ
  لته  واتته.  وه هیتنراڕێ ر گته وبته مه له ڵستا 44911 ۆبت ت هیو شارستتان کان هۆییتمر  هڵت متهۆک یابتردووڕ  کرماشان بوو که یزگاێپار

 ک،یتنز یتتاڵ ژهتهڕۆو  ایئاست  لته ت بتهیتا  ناستراو بته شتترێپ یت هییشارستتان م کته هی  ر لته بته ڵستا 2211 کان هییتکورد  ناوچه
  ژئاواڕۆ یئاوا سالمیئ ی( چەارگاوانه ی په ته)  له  که ێکر ده  وه ئه ی مانهیگر  وه کهید یک هیال  له.  بووه هه ۆییمر یت هیشارستان
 . وه تهڕێ گه ر ده وبه مه له ڵسا 45111 ۆب  هێڵو دانه یچاندن

 
 این تته  نته  کتهڕۆم بتوون، ئه ت هیشارستتان ی هڵرقاف و سته کان هۆییتمر  هڵت متهۆک م کته هی یراتگتریم  که کێکانڵ خه  هیدا وه له گرفت

 و  یک ره دووبه  له انۆیخ ی و وزه زێه  رچاو له به یکێش ن و به وازه رته په رۆز انداۆیوخێن  ت له نانه ته نیبا ن و ته کگرتوو هی
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 .ننێکار د به انۆیخ ییت هیدژا
 
  کته  کتان بتووه ماده یرۆاتتڕمپیئ هتان،یج ی وه تته نه فره یاستیس یکخستنڕێ م که هی  واته یرۆاتڕمپیئ م که هی نیبزان  وه ئه  ستهیوێپ

 .بوون یر نهێزر کان دامه کورده
 
 یایتتافڕو جوغ ت هڵتتو ده ین ختتاوه  کتته هتتاننیج ی وه تتته نه نیتر وره کتتان گتته کورده  ستتتاکهێئ ، انتتهییژوێم  تتته هیو واقت ئتته یاڕ ره ستته
 .ش کراون دابه تدا هڵو چوار ده وانێن  له  وه داخه و به نین یاسیس
 
  ماڵ به. یهانیج ینگ جه یدوا له  کانه زهێزله ی رده په یپشت ی هڵ و مامه یستیالینۆلۆک یت اسهیس یم رهه به ستاێئ یخۆد  ارهید
 انییت  بوون و چ  مه رده و سه ئه یو دوا ێێکان پ ؟ کورده بووه یکان چ کورده ڕۆڵی  که نی بکه مانۆخ  له  ارهیو پرس ئه  ستهیوێپ

تتتر  یک هیتت وه تتته نه چیداختتراون و هتت گاکتتانڕێکتتورد، گشتتت  یدژ  هیتت وره گتته  وتنتته ككهڕێو  ئتته یکردنتت ێج بتتهێج یدوا ایتت؟ ئا کتتردوه
 یچۆ؟ بت بتووه یچت یکتارۆه  وهیتتوانی ر نته گته ئه ؟ڵیاڕدیتف انیت یمۆنۆتۆت ئ نانه ته ؟ێنێست ب ده وه ۆیخ ۆییخ ربه سه  وهیتوانی نه

 کێنتتدیه این کتتان تتته ماده یدوا یچۆبتت ن؟ێبنتت اتیتتبن انۆیتتخ یت هڵتتو و ده تاڵو  وهیانتوانیتت نتته وه نتتهیرێد  ژووهێتتو م کتتان بتته کورده
 ؟ کوردستان دورست بووه یکان شه به  له کێندیه  له یی ناوچه یت حکوومه

 
کتان  کورده یکان هییتو کولتوور یفتتار هڕ ،یت هیتاڵ مهۆک  هییند تمه بهیتا ۆب  وه نهڕێی بگه ێب ده  ارانهیو پرس ئه یماڵو ی وه نهیزۆد ۆب

و  ئتتته. دا لتتته و گه ئتتته یژووێتتتم  لتتته ستتتتیوێپ ییاریتتتزان یبوون نتتته ۆبتتت  هیتتت ئامتتتاژه ، انتتتهییند تمه بهیو تا ئتتته خستتتتن  ێو، پشتتتگو
ک  وه یینتد تمه بهیتا.  لته و گه ئته ییت هینا سته هڕرز و  بته یخالق ئته ۆن بت ئامتاژه کتووڵ بته نیخراد ن این ته نه   انهیینمد تمه بهیتا
 یبوون دروستت نته  لته  وهیتنیب ینگیگر یکڕۆڵێ دایاستڕ  ند له رچه هه  که  گانهێب یخاک  له بوون نهێو چاول یخوازۆخ ربه سه یحڕۆ
 .خا رده ده  له و گه ئه ییت هینا سه هڕمان کاتدا  هه  له کگرتوو، هیو  یکورد یت هڵو ده
 
خال  و  و داب و ئتته انیتتژ  لتته ک هیتت نتتهێو ابتتردوودا،ڕ یکان ده ستته  کتتوردان لتته یتیر داب و نتته  تتتهێوانڕس ب رکتته هه ێگتتوتر ده

  انتتهیو ژ یخوازۆخ ربه ستته  حتتهڕۆو  ئتته ۆبتت  وه تتتهڕێ گتته ده ی کتته کارهۆه ،ێو کتته رده ده ۆبتت ی لتته و گه ئتته ینترۆکتت رۆز یکتتان هڕ بتتاوه
  واتته نتگیگر ییخالق و ئته یست که تاکه یینتد تمه بهیدوو تا ڵ گته له  بتووه  تتهێئاو  که ک هییند تمه بهیتا. کان کورده ی هۆیخ ربه سه
و  ێبت زراوێپتار  گانتهێب ییژێستتدر ده  م لته هته ی وه ئته ۆبکتا بت ستتانێکو  لته ووڕ  لته و گه ئته  کتردوهیو وا ،یرێو جوام ت امهڕ که
 ڵیو هته زیرگ کتان هته کورده  کته  کتردوهیوا انیتژ  لته  وازهێو شت ها ئته روه هته. ێزرێبپتار ی کته هییرێو جوام ت امتهڕ و کته ئته ێیم هه
 . کهید یالن ر گه سه  کوتنهڵ هه ێداب نه انی وه ئه
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شتاخ و   بته یرۆز بته  کترد کته  ناستهێپ ۆیختۆب سۆزاگتر ی ناوچته نیتریتتا باشتوور  وه هییتلۆئانات  له ی که هییو رزه کورد سه یل گه
دان و  متته هه  لته انیتتکان کورده  تورکتان کته یرشتتێه  لته  جگته.  بتتووه انتداڕ گته  لتته  و ناوچانته وام لته رده و بتته  شتراوهۆداپ ییرزا بته
و خوراستان و  ره بته  وه تانته حکوومه ن هیتال  لته انێیتمل رهۆز یچۆکت انی ، ناوه وهێپ ڵپا  هیو سوور ا ێڕو ع ره به زێور نجان و ته زه
 . بووه ڵردا زا سه  به انیکورد ی رادهیئ این ته  و ناوچانه ئه ،لمانیلووچستان و کرمان و د به
 
 .  له و گه ئه یینینش شهۆگ ۆیه  ته بووه شدایی رهیش عه انیژ  له  ت نانه ، ته بووه ریگێج اندایناخ  له  کوردان که ۆیخ ربه سه یحڕۆ

  ڵ گه له این ته به یانیوتن و ژ که رده ده  وه هڵما اوىیک پ وه ت، رهیش و عه لێع یندامان ئه ۆب انییمارگرژ ده یاڕ ره کان سه کورده
 یتتی رهیشتت عه یانیتتژ  ارهیتتد.  بتتووه نگتتتریگر ۆبتت کێموو شتتت هتته  لتته( انیتت کتته لهێع ڵ گتته له داۆیتتخ ڕی وپتته له انیتت) انیتت کتته هڵما بنه
 . بووه ی هۆیخ به و سه این ته  وحهڕو  ئه یوتن کهێج یر دهیت ارمهی
 
 : له نیتیبر  کا که کوردان ده ییند تمه بهیتا ێس یباس ران هۆڵکێل  له کێک هی
 
 و شوناس، یت هینا سه هڕ یپاراستن -١
 
 کگرتوو، هی یک هیاڵئا رێژ  چوونه نه زیرگ هه  که ک هی وهێش  به کتر هی  له ۆخ ربه سه اویج یانیژ -٢
 .انۆیخ یلێع  به یمارگرژ و ده ت رهیش عه کۆر سه یور ده له  وه بوونهۆک -١
 
 ێنتد و هه یی زاراوه  هییاوازیو ج یت هیندا چه یو دروستبوون کتر هی  کان له کورده ییدوور ی هیما  ته بوونه  انهییند تمه بهیتا و ئه
 . راوهیرگ وهێل انیخراپ یکڵ که  وه تره یالن گه ن هیال له ێیجار رۆز  که اندا،یوانێن  دژوار له یوتن ککه هیر به ێیجار
 

 یو جتاف یمراد یجاف  وه شهیر وبه له تان،ڵسو یناسناو کان هییو فه و سه کاندا لهێع کۆر سه  به انیپاشا یناسناو کان هییعوسمان
 - غتدا به  ڕێیستنوور و شتا یگرتن وه سته ده به ۆب ا ،ێڕع( تیمومیق)ۆیخ پاش گرتنه زینگلیئ. نگان جه ده کتر هی یدژ ڕۆییجوان

الواز  یکان هیینجاو ستته  کتته. خستتت ڕێ وه انتتدایوانێن  لتته ینگ هتتان دا و جتته ینجاو ستته یدژ ڕیلهو هکتت یلتتێتتتاران، ع -کرماشتتان 
 ڵزا یتان و حکوومتته  وامتته رده کوردستتتان به ی چوارپارچتته  لتته ستتتاشێتتتا ئ  ختتهو دۆ ئتته.... وهانتتدا انیتتدژ یکان نتته نگه زه ،ینتتیب
 .ننێد نایکار به کتر هی یدژ ییسانا  ر کوردستاندا، به سه به
 

  ن هیال له ایدیم الیشۆس  له  انهییمدوا ئه ی و پالنانه ئه انیکوردستان  یکان شه به  له یی و زاراوه ینییئا ییک ره دووبه
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 یت استتهیمان س هتته ی ژهێتتکتتورد، در ینتتاو یدژ انیت هانتتدان نانتته کتتورد و ته  ک لتته و لتته ڕلتتو ی وه اکردنتتهیج ۆبتت  وه تتته حکوومه
 . هیابردووڕ
 
 یزێتته  کتتا کتته ش ده کانتتدا دابتته ر ناوچه ستته به کێوازێشتت  کتتورد بتته یربازان ستته میژڕێتت  وه رانتتهێئ یالن گتته یشتتۆڕش یتا ره ستته له
   نراوهیب رجارۆبن و ز المیو ئ ستانڕکرماشان و لو یکڵ خه  له ت بهیتا و به انۆیکان خ کورده  له  رگه شمهێپ ی وه نگاربوونه ره به

 .کانن کورده  له ن هیال وور د هه انیو قوربان
 

دا  نگانته ته یکتات  لته انیکان ت دوژمنته نانته ته  کته ی هیگاێو ج تا ئه اننیکان نهڵێ به  فادار به و وه زۆس به یکێکانڵ خه کان کورده
  وه داتته ده یمتاڵو ن؟ی بکه یچ ۆت یدوا ێپرس ده ێیل ی که کچه کێکوردان، کات ڵینرال و قات ئه یژڕێپالندا. ن به ده ۆب انیهانا
  وانته هاتبان، له ێێکورد پ  رهی غه ۆر ب گه ئه, کهاتوونێکورد پ ۆب ی تانه فه و ده ئه! رنێجوام رۆز  رن که کوردان به ۆنا ب په  که

 نێحوست تانڵستو یم رده سته  لته یفەان زار ئته هه 51  نهێو ۆب. ت حکوومه ین خاوه  رگرتبا و بووبانه وه ێل انیکڵ که یباش  بوو به
  لته ێگتو ۆیگرن تتا خت مته ێپت انیشتێکترد پ یرمان وتن و شتا فته که ڕێ وه نڕیرب ده یت هیزا هڕو نا اڵاسک  یانوویب  به یو فه سه
 هان سترهیئ  لته انیفەان ئته یت و حکوومته ڕیبت انیشتا یر سته هان سترهیئ ۆبت انیشتتنی گته ڵ گه له کداێکات  له ،ێبگر انیکان قسه

 یانتدنی گته تاڵ سته ده به ۆبت یلجووق سته یکشتایل مه ی وهێب کان، هیلجووق سه یم رده سه  ر و له وبه مه له ڵسا 411 ماڵ به. اندی اگهڕ
زار   هتته 42  یک هیکتتان بتته ستتپا کورده. کتتردنێل یت ارمتتهی یداوا وڕلهو کرماشتتان و کتته یکتتوردان یالۆچتتوو بتت ی که رهۆخ رهیشتت  هڕکتتو
 ی گتتهێج به ماڵ بتتوو، بتته ێیکان هیلجووق ستته یخت تتتهێپ  گتترت کتته هاندا ستترهیر ئ ستته به انیستتت چتتوون و ده  وه هیتتهانا  بتته یر فتته نه
 تاڵ ستته ده به انیت رهۆخ رهیشت یحموود مته انیت کته نهڵێ بته ێتیپ  ، بتته تته رفه و ده رگترتن لته وه کڵت و کته تاڵ سته ده یگرتن وه ستته ده به
 ینتتێداو  لتته ستتتاشێئ انیکان وه و نتته  وه مانتته هان ستترهیئ  لتته  کتته انیم کتته یک هیتت ژمتتاره  لتته  جگتته.  وه انتتهڕ گتته انۆیتتو خ انتتدی گتته
 .نێج شتهین هان سرهیئ یژئاواڕۆ یکان ستانهێکو
 

 یك هییتند تمه بهیك تا وه ێیستتیو و رادهیئ ت، امهڕ و كه یرێجوام یپاراستن یاێڕو ێناتوانر ایئا  كه  هی وه ئه دا رهێل  كه ارهیپرس
 نرابتا؟ێكتوردان ه ییئتارا یستاتبار كاره یختۆد  بته ییتاۆتاكو ك  هیدانرابا نگیگر  به  وه كوردانه ن هیال  له یڤت زهۆپ ییخالق ئه
  بوونته یڤو پاست یریگ شتهۆو گ و لته نیت خته ڕ گته وه متان رادهیئ ،یت هیاۆڤخال  و مر ئه  له زگرتنڕێ ڵ گه له اوكاته ێناكر ایئا

  ته هڵستت و خه یرێو جتتوام یرێبتتو یكردنتت  تتتهێئاو ێچ دهێتتو ؟ێبتت متتانیزگارڕ ب هڕ تتتورك و فتتارس و عتته یم ستتته  ت بتته باره ستته
و  داڕۆم ئته یهتانیج  ل لته گته یكان مافته یم كتهیالن  بته شتنی گه یئامانج  به ، وردانهك یغوروور و رادهیئ ڵ گه كورد له یكان رزه به
 این و تتته ێب دژوار نتته یكێدوو كتتار  پلتته ییتاڵك هتتاوو د كردنمتتان وه ها نتتاوزه روه و هتته كانمان هڕۆڵتت یكوشتتتن  رگرتن لتته بتته ۆبتت
 .ێب كان هیو گرووپ یس كه تاكه  هییند وه رژه به  له  وه وتنه دووركهنا  په  له ێب ییبا و ته یو و هاوكار پته ی رادهیئ  به ییستیوێپ
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و  ۆییكت یختواز ۆییخ ربه سته ڵ گه له  اوازهیج یس كه تاكه ییخواز ۆییخ ربه سه ماڵ به ،یخواز ۆییخ ربه سه  ناسراون به كان كورده
 ۆییخ هیر ستته  بتته این و تتته این تتته مانییكگرتوو هیتتو  نیك هیتت وه تتته نه  متتهێئ ،ێبتت ادیتت  مان لتته وه ئتته ێبتت ده این تتته. یتتی وه تتته نه
 ی وه نته ینتی و زه ریتب  وه هیشتۆخ  بته.  كتهڵ خته ینتاڵ متهۆك یكخستتنڕێو   وه اركردنهیموومان وش هه یرك ئه. ێد ید به مانیی وه ته نه
 ێتتوان ده یكتورد یكخستتنڕێ نیوتووتر ركه و سته نیژووتترێن م ك خاوه وه اتڕكۆمێد یزبیح  كه كێرك ئه.  هی و ئاماده اریوش ێنو
و  ئته.  وه ببنه ۆك ك هیاڵئا یور ده  ناتوانن له زیرگ كان هه كورده  كه ێنێب  هی شه و بانگه به ییتاۆتا ك ،ێگر ۆست ئه وه  ركه و ئه ئه
و  راتترێخ ینتڕی پتهێت  بته ماڵ بتوون، بته دا ناغتهۆو ق الن لته گته ی ربتهۆو ز بتووه یتی رهیشت عه یم ستتهیس یم رهه به  هییند تمه بهیتا
  ناغتتهۆو ق ئتته ییزڕیك هیتتو  ییبا تتته  بتته  ستتتهیوێپ ش متتهێو ئ شتتتوونی گتته ئامتتانج  بتته انیتتتواناكان یكخستتتن هی  و بتته ینگ كتتده هی
 .نێینگاو بن شتر هه گه یك هیو داهاتوو ره و به نینڕێ پهێت
 
نتاو   لته  رهیشت عه ك هیت این تته  كتهڕۆو و ئه  رهیشت عه یكۆر سته  لته یو هێتڕپ  ناوبانگ بتوون بته كان به باسمان كرد كورده ك روه هه

 ینتتاو ی كه هییو رزه و ستته  ه”كتتورد“ ینتتاو  هیتت رهیشتت و عه ئتته. نیتت بكتته ێلتت یو هێتتڕموومان پ هتته  ستتتهیوێو پ  هیتت هتته یكوردانتتدا بتتوون
و  ئته یكانۆر وان سته ئته یدوا یران بتهڕێو  ینتد فكه هڕ د و دوكتتور قاستملوو و دوكتتور شته ممته محه یقتاز یاونت  ، كه ه”كوردستان“

 یرز بته ینتاو  هیت رهیشت و عه ئه یكانۆر سه.  وه كاته ده ۆك كێموومان ل كوردستان هه یشانیرنۆو خ نگ هڕ ێس یاڵو ئا ن هی رهیش عه
  لته ییدایتافیگ ی ئامتاده  نهیق استهڕ یكێتیر كوو نه و وه نی بكهێل انیو هێڕپ یواو ته به ێب موومان ده و هه كانن دهیه شه  رگه شمهێپ
 .نیب اندایگاڕێ
 
 تتدا هڵر دوو حا سته بتن به ش ده الن دابته گه دا،یاسیس ییند نبهێلۆپ و ناسهێپ  له  م كه بكه  هیاستڕو  به  ئاماژه ێب ده داییتاۆك  له

 دا وانتهێو ن مان لته كته له گه ێبت ده  هۆیر ب هه.  سته ردهێژ انی وان هڕرمان فه انیالن  گه  كه  هیو واتا به.  هیین ممان ههێس یت هڵو حا
 ،ێبت دا گانتهێب ییر روه سته رێتژ  لته ێو هتهی ده انیت ێبت ۆیخت یر روه و سته تاڵ سته ن ده ختاوه ێو هیت ده ایئا  كه ێرێبژڵ هه انیك هی
ر  بته رن، له ناو بته كتوردان لته ی هڵزار ستا ند هته چه یراتیم ێو هی ده انیبكا  ۆیخ یكان هیت هڕ بنه  مافه ۆدواداچوون ب به ێو هی ده
 .ناوبردنمان دان له ی سهۆب  دوژمنانمان له  هیدا ن وه گومان له ی وه ئه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ٥٧ڕووداوی دیار و گرینگی مێژووی  ٥٧

 
 
 

 
 
 
 

 کوردستان و کورد

 
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری مەهابتاد لەستەر  ز؛١٧٤٧ی ئاگۆستی ١٦ =ی هەتاوی ١١٢٤ی گەالوێژی ٢٧ -١

 .کا  - بناخەی کۆمەڵەی ژ
 
نتوێنەران لە ئتاگرییەوە . پێکهتاتنی کتۆنگرەی یەکەمتی حیتزب ز؛4812ری ەی ئۆکتتۆب23 =ی هەتتاوی ١١٢٤ی خەزەڵوەری ٢ -٢

 .هەتا بۆکان لەم کۆنگرەیەدا بەشدار بوون
 
 هەڵکرانی ئااڵی کوردستان لە مەهاباد، ز؛4812ری ەمبەسێی د١٦ =ی هەتاوی ١١٢٤سەرماوەزی  ٢٦ -١
 
ڕاگەیانتتتتدنی کۆمتتتتاری کوردستتتتتان لە میتینگێکتتتتی گەورەدا بە  ز؛١٧٤٦ی ژانتتتتویەی ٢٢ =ی هەتتتتتاوی ١١٢٤ ی ڕێبەنتتتتدانی٢ -٤

قازی محەممە،د پێشەوای حیتزب هەر . بەشداریی نوێنەرانی ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان لە مەیدانی چوارچرای مەهاباد
 .دا بە سەرکۆمار دیاری کرا لەو میتینگە

 
ئیمزاکرانتتی پەیمتتانی دۆستتتایەتی و هاوکتتاری لە نێتتوان کۆمتتاری  ز؛4814ریلتتی ەپی ئ23 =ی هەتتتاوی ١١٢٧ی بتتانەمەڕی ١ -٧

 .کوردستان و حکوومەتی میللیی ئازەربایجاندا
 
 هاتن بە تەمەنی  لەشکەرکێشیی شا بۆ مەهاباد و کۆتایی ز؛4814 ریەمبەسێی د17 =ی هەتاوی ١١٢٧سەرماوەزی  ٢٦ -٦

https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/yobili-almas.png
https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/yobili-almas.png
https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/yobili-almas.png
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ی ستەرماوەزدا شتاری تەورێتزی ٢١دێموکراتی ئازەربایجتان، لە بوونی فیرقەی  لەشکری تاران پاش تەسلیم. کۆماری کوردستان
 .گرتبۆوە

 
کەس لە تێکۆشتتتتەرانی دێمتتتتوکرات لە ستتتتەرۆک  ١١ئێتتتتتدامی  ز؛4814ری یتتتتۆێوبی فێ٢١ =ی هەتتتتتاوی ١١٢٧ی ڕەشتتتتەمەی ٢ -٥

پێشتتمەرگەی عەشتتیرەتەکانی فەیزولاڵبەگتتی و گەورەک لە شتتاری ستتەقز و ئێتتتدامی عەلتتی بەگتتی شتتێرزاد، فەرمانتتدەی هێتتزی 
 .بۆکان لە شاری بۆکان

 
لە ستتتێدارەدرانی قتتتازی محەمتتتمەد و هاوڕێیتتتانی لە مەیتتتدانی  ز؛4814ی چی متتتار30 =ی هەتتتتاوی ١١٢٦ی ختتتاکەلێوە ١١ -٨

 .چوارچرای مەهاباد و، چەند ڕۆژ دواتر، ئێتدامی چوار ئەفسەری سوپای میللیی کوردستان لە عێڕا 
 
سەرکەوتنی بەرچاوی کاندیدای حیزبتی دێمتوکرات لە شتاری مەهابتاد، لە  ز؛4825ساڵی  =ی هەتاوی ١١١١زستانی ساڵی  -٧

ئەم هەڵبژاردنە لە الیەن دەوڵەتەوە هەڵوەشایەوە و ئیمتام جتومتەی تتاران وەک . ی مەجلیسی شوڕادا١٥هەڵبژاردنی دەورەی 
 .ئەوەی کەس لە مەهاباد بیناسێ نوێنەری مەهاباد لە مەجلیس دیاری کرا، بێ

 
ڕاپەڕینتی جووتیتارانی نتاوچەی موکریتان بەدژی زوڵتم و زۆریتی ئاغتا و  ز؛4825ستاڵی  =ی هەتتاوی ١١١١نی ساڵی زستا -١١

ئەو ڕاپەڕیتتنە لە الیەن دەرەبەگەکتتانەوە بە هاوکتتاریی . دەرەبەگەکتتان لە پێوەنتتدی لەگەڵ تێکۆشتتەرانی حیزبتتی دێموکراتتتدا
 .کرا  لەشکری شا سەرکوت

 
پێکهێنتتتتانی کۆبتتتتوونەوەی گشتتتتتیی خەڵتتتتک لە الیەن حیزبتتتتی ز؛ 4822تی اگۆستتتتی ئ١٧ =ی هەتتتتتاوی ١١١٢گەالوێتتتتژی  ٢٧ -١١

ی گەالوێتژی ٢٨ڕۆژ دواتتر لە ڕۆژی  ١. دێموکراتەوە لە شاری مەهاباد بۆ پشتیوانی لە البردنتی شتا کە هەاڵتبتوو بتۆ بەغتدا
دا گەڕایەوە بتتۆ 'موستتەدیق"دا، شتتا بە دوای ستتەرکەوتنی کودیتتتای نیزامتتی بە دژی  ز؛4822تی اگۆستتی ئ١٨ =ی هەتتتاوی ١١١٢
 .ئێران

 
لەم کۆنرڕانستتەدا بڕیتتار درا . پێکهێنتتانی یەکەم کۆنرڕانستتی حیتتزب ز؛4822ی جتتوون =ی هەتتتاوی ١١١٤جتتۆزەردانی ستتاڵی  -١٢

 .حیزبی دێموکرات پێوەندیی تەشکیالتیی خۆی لەگەڵ حیزبی توودە بپسێنێ
 
 هێرشی بەرباڵوی ساواک بۆ سەر ڕێکخراوەکانی حیزب، لەم  ز؛4828ۆڤەمبەری ن =ی هەتاوی ١١١٨خەزەڵوەری ساڵی  -١١
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 .کەس لە تێکۆشەرانی حیزب لە سەرانسەری کوردستانی ئێران گیران ٢٧١هێرشەدا نزیک بە 
 
دووهەمتی حیتزب، ئەم کتۆنگرەیە جۆرێتک پێکهێنانی کۆنگرەی  ز؛4841ی ۆڤەمبەری ن19 =ی هەتاوی ١١٤١ خەزڵوەری ی٢٨ -١٤

 .الدان لە ڕێبازی دروستی سەربەخۆیی حیزب بوو
 
ڕاپەڕینتتتی چەکتتتدارانە لە الیەن هێنتتتدێک لە کادرەکتتتانی حیتتتزب کە  ز؛٦٨ - ٦٥ =ی هەتتتتاوی ١١٤٥ - ٤٦ستتتاڵەکانی  -١٧

لە الیەن ڕێژیمتتتی شتتتاوە متتتانگی خایانتتتد و  ١٨ئەم ڕاپەڕیتتتنە خوێنتتتاوییە . کتتتۆمیتەی شۆڕشتتتگێڕی حیزبیتتتان پێتتتک هێنتتتابوو
 .کرا و بەشی زۆری بەڕێوەبەرانی شەهید کران سەرکوت

 
 .کۆنرڕانسی دووهەمی حیزب ز؛١٧٦٧ ئاگۆستی ی١٧ =ی هەتاوی ١١٤٨ ی گەالوێژی٢٧ -١٦
 
، ئۆرگتانی "کوردستتان"دەرچتوونی یەکەم ژمتارەی دەورەی ئێستتای  ز؛١٧٥١جتانێوێری  =ی هەتتاوی ١١٤٧ڕێبەندانی ساڵی  -١٥

 .ژمارەی بە دوو زمانی کوردی و فارسی باڵو بۆتەوە ٥٨١ "کوردستان"لەو کاتەوە تا ئێستا . کۆمیتەی ناوەندیی حیزب
 
ئەم کۆنرڕانستە کۆنرڕانستی . پێکهاتنی کۆنررانسی سێهەمی حیزب ز؛4844نی  ی جتوو٢١ =ی هەتاوی ١١٧١جۆزەردانی ی ١١ -١٨

 .سەر ڕێبازی ئووسولیی خۆی بوویەکگرتنەوە و گەڕانەوەی حیزب بۆ 
 
 پێکهاتنی کۆنگرەی سێهەمی حیزب، پەسندکرانی پێڕەوی  ز؛4842 سێپتەمبەری ی55 =ی هەتاوی ١١٧٢ ی خەرمانانی١١ -١٧

 .نێوخۆی تازەی حیزب و هەڵبژاردنی کۆمیتەی ناوەندی
 
خۆپیشتاندانی گەورە لە مەهابتاد بەبتۆنەی ستێ ڕوژانەی ناشتتنی  ز؛4849نی  جتووی 7 =ی هەتاوی ١١٧٥ ی جۆزەردانی١٥ -٢١

پێکردنی زنجیترە خۆپیشتاندانەکانی دواتتری خەڵکتی کوردستتان  ئەم خۆپیشاندانە سەرەتای دەست. تەرمی کاک عەزیز یوسری
 .بەدژی ڕێژیمی شا لە کوردستان بوو

 
 .گەڕانەوەی بەشێک لە ڕێبەڕایەتیی حیزب بۆ نێو واڵت ز؛4848ساڵی  =ی هەتاوی ١١٧٥پاییزی  -٢١
 
 گرتنی پادگانی مەهاباد لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە بە  ز؛4848ری بریوێی فێ19 =ی هەتاوی ١١٧٥ڕێبەندانی  ی١١ -٢٢
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 .ڕۆژ دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ٨یارمەتیی ئەڕتەشییە شۆڕشگێڕەکان، 
 
. خۆپیشتاندانی ستەدهەزار کەستی لە ستتادیۆمی وەرزیشتیی مەهابتاد ز؛4848ی چی مار2 =ی هەتاوی ١١٧٥ی ڕەشەمەی ١١ -٢١

 .لەم خۆپیشاندانەدا حیزب تێکۆشانی ئاشکرای خۆی بەڕەسمی ڕاگەیاند
 
ئەوە . ستازبوونی شتەڕ لە ستنە لە الیەن بەکرێگیراوانتی کۆنەپەرستتەوە ز؛4848ی چی متار21 =ی هەتاوی ١١٧٨نەورۆزی  -٢٤

 .یەکەم شەڕی ڕێژیمی تازە، دژی گەلی کورد و داخوازەکانی بوو
 
تەقەکتتران لە کۆبتتوونەوەی حیزبتتی دێمتتوکرات لە نەغەدە و ز؛ 4848ریلتتی ەپی ئ20 =ی هەتتتاوی ١١٧٨ی ختتاکەلێوی ١١ -٢٧

 .سازبوونی شەڕێکی خوێناوی
 

ڕاگەیانتتدرانی فەرمتتانی جیهتتادی ختتومەینی دژی گەلتتی کتتورد بە  ز؛4848تی اگۆستتی ئ19 =ی هەتتتاوی ١١٧٨گەالوێتتژ ی ٢٨ -٢٦
پێکردنی شتەڕێکی سەرانستەری لە کوردستتان کە بە  دوای شەڕ لە پاوەدا، قەدغەکرانتی تێکۆشتانی حیزبتی دێمتوکرات و دەستت

 .شەڕی سێ مانگە ناوی دەرکردوە
 

دەرچوونی پەیامی خومەینی لەسەر کوردستان، ئەو پەمتامە  ز؛4848ری ەمبۆڤەی ن17 =ی هەتاوی ١١٧٨ ی خەزەڵوەری٢٦ -٢٥
 .بەکردوە بە مانای دانپێدانانی ڕێژیم بە شکستی خۆی و کۆتایی هاتنی شەڕی سێ مانگە بوو

 
نتوێنەر لە  ١١١بەشتداریی پێکهاتنی کۆنگرەی چوارەمی حیتزب  ز؛4848ری ەمبۆڤەی ن17 =ی هەتاوی ١١٧٨ڕێبەندانی  ٢٨ -٢٨

 .ساڵ یەکەم کۆنگرەی ئاشکرای حیزب بوو ١٤ئەم کۆنگرەیە پاش . مەهاباد
 
ستەرکەوتنی زۆربەی کاندیتداکانی حیزبتی دێمتوکرات بتۆ مەجلیستی  ز؛4891ی چی مار14 =ی هەتاوی ١١٧٨ڕەشەمەی ی ٢٤ -١١

 .شوڕای میللی لەو شوێنانەی کوردستان کە هەڵبژاردن بەڕیوە چوون
 
 دەستپێکرانی شەڕ لە کامیاران و شارەکانی دیکەی کوردستان کە  ز؛4891ی چی مار18 =ی هەتاوی ١١٧٨ڕەشەمەی ی ٢٨ -٢٧

 .بوو بە شەڕێکی سەرانسەری دژی گەلی کورد، شەڕێک کە ئێستاش درێژەی هەیە
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کەستتتیان  ٦ کە)کەستتتی لە حیتتتزب  ٥جیتتتابوونەوەی تتتتاقمی  ز؛4891نی  جتتتووی 15 =ی هەتتتتاوی  ١١٧٧ی جتتتۆزەردانی ٢٧ -١١
 .، بە هاندانی حیزبی توودە(ناوەندی بوون ئەندامی کۆمیتەی

 
 .دەست بەکارکردنی ڕادیۆی دەنگی کوردستانی ئێران ز؛4891نی  جووی 17 =ی هەتاوی ١١٧٧ی جۆزەردانی ٢٥ -١٢
 
ئەم کتۆنگرەیە دروشتمی . پێکهاتنی کۆنگرەی پێنجەمی حیتزب ز؛4894ری ەمبەسێی د٦ =ی هەتاوی ١١٦١ی سەرماوەزی ١٦ -١١

 .ڕووخانی ڕێژیمی پەسند کرد
 
الوی مەهابتتاد لەالیەن ڕێژیمتتی کۆمتتاری  ٧٧ئیتتتدامی بەکتتۆمەڵی ز؛ 4892نی  جتتووی 2 =ی هەتتتاوی ١١٦٢جتتۆزەردانی ی ١٢ -١٤

 .ئیسالمییەوە
 
پێکهاتنی کۆنگرەی شەشەمی حیزب و پەسندکردنی سۆستیالیزمی  ز؛4891ی  جانێوێری 22 =ی هەتاوی ١١٦٢ی ڕێبەندان ٢ -١٧

 .دێموکراتیک وەک ئامانجی دواڕۆژ
 

 .پێکهاتنی کۆنگرەی حەوتەم ز؛4892ری ەمبەسێد ی٢١ ات 17 =ی هەتاوی ١١٦٤ی سەرماوەز ١١ تا ٢٦ -١٦
 

هێزەکانی کۆماری ئیستالمی لە ستاڵڕۆژی دامەزرانتی حیزبتدا لە  ز؛١٧٨٥ی ئاگۆستی ١٦ =ی هەتاوی ١١٦٦ی گەالوێژ ٢٧ -١٥
ستتەر یەک چەنتتد ستتەعات بتتنکەی دەفتتتەری سیاستتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێرانیتتان بە تونتتدترین شتتێوە بە تتتۆد و 

 .لەم ئاگربارانەدا ڕێژیم لە تۆپی شیمیایی کەلکی وەرگرت. کاتیوشا کوتا
 

 .پێکهاتنی کۆنگرەی هەشتەم ز؛4899ی  جانێوێری 18 =ی هەتاوی ١١٦٦بەفرانباری ی ٢٨ -١٨
 
کەس لە کتتادر و پێشتتمەرگەکانی  ٨١١زیتتاتر لە  ز؛4899ی چی متتار١٧ تتتا ١١ =ی هەتتتاوی ١١٦٦ی ڕەشتتەمەی ٢٧تتتا  ٢١ -١٧

 حیزب و بنەماڵەکانیان کە لە ناوچە سنوورییەکانی هەڵەبجە و سەیدساد  و خورماڵتدا لەگەڵ بۆمبتارانی شتیمیایی لەالیەک
و هێرشتتی بەربتتاڵوی نیزامتتی ئێتتران بتتۆ ستتەر ختتاکی کوردستتتانی عێتترا  لە الیەکتتی دیتتکەوە بەڕەوڕوو ببتتوون، بە ڕێپێتتوانێکی 

 .مێژوویی ڕزگار بوون
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جیتتابوونەوەی بەشتتێکی بەرچتتاو لە کادرەکتتان و پێشتتمەرگەکانی  ز؛4899ی چی متتار21  =ی هەتتتاوی ١١٦٥ی ختتاکەلێوەی ١ -٤١
 .دا"حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ" مەوجوودییەتی خۆیان لە ژێر ناویحیزب و ڕاگەیاندنی 

 
وێتتتنەی زینتتتدانییە سیاستتتییەکانی ئێتتتران بە دوای   کوشتتتتاری کەم ز؛4899 ستتتێپتەمبەری =ی هەتتتتاوی ١١٦٥خەرمانتتتانی  -٤١

زینتتدانی سیاستتی لە سەرانستتەری ئێتتران کتتوژران کە لە لەم کوشتتتارەدا هەزاران . دا ڕاگیرانتتی شتتەڕی نێتتوان ئێتتران و عێتترا 
 .نێویاندا ژمارەیەکی بەرچاو لە تێکۆشەرانی کورد دەبینران

 
تیتترۆری ستتکرتێری گشتتتیی حیتتزب، دوکتتتور عەبتتدولڕەحمان  ز؛١٧٨٧ جتتووالیی ١١ =ی هەتتتاوی ١١٦٨ ی پووشتتپەری٢٢ -٤٢

 .تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی لەسەر مێزی وتووێژقاسملوو و هاوڕێیانی لە ڤییەن بە دەستی دیپلومات 
 
پێکهتاتنی یەکەمتین کۆنرڕانستی نێتونەتەوەیی لەستەر  ز؛١٧٨٧ری ەئوکتوب ١٧و  ١٤ =ی هەتاوی ١١٦٨ڕەزبەری  ٢١و  ٢٢ -٤١

ئەو کۆنرڕانستتە بەبتتۆنەی . مەستتەلەی کتتورد لە پتتاریس بە دەسپێشتتخەریی فتتڕانس لیبرتتتێ و ئەنستتتیتۆی کتتورد لە پتتاریس
ۆشتتانی زۆری دوکتتتور قاستتملوو بتتۆ ناستتاندنی کێشتتەی کتتورد بە دنیتتا و هەوڵە بەنرخەکتتانی ئەو نەمتترە بتتۆ پێکهێنتتانی تێک

 .کونرڕانسی ناوبراو، پێشکێێ بە یادی ئەو شەهیدە گەورەیە کرا
 
ئەنجتومەنی دۆستتانی گەلتی کتورد لە ئتۆتریێ لە کۆبتوونەوی  ز؛١٧٨٧ری ەئۆکتتۆب ١١ =ی هەتاوی ١١٦٨ی خەزەڵوەری ٧ -٤٤

خۆیدا بە تێکڕای دەنگی بڕیاری دا ڕێبەری شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستان، دوکتور عەبدوڵڕەحمان قاستملوو بە نتاوی 
وەن چەنتتدین شەخستتییەتی ختتا. ، بە کتتۆمیتەی خەاڵتتتی ئاشتتتی بۆبێتتل بناستتێنێ١٧٧١کاندیتتدا بتتۆ وەرگرتنتتی خەاڵتتتی ستتاڵی 

. سەاڵحییەتی ئورووپایی بریتی لە ژمارەیەک پڕۆفیسۆر، ستەناتۆر و پارلمتانتێر پشتتیوانیی خۆیتان لەو پێشتنیارە ڕاگەیانتد
ئەگەرچی خەاڵتی ئەو ساڵە بەر گورباچۆ  کەوت، بەاڵم هەر ئەوە کە دوکتتور قاستلموو یەکەمتین کتورد بتوو بتۆ ئەو خەاڵتە 

 .یانی بوو؛ بۆ حیزبی دێموکرات، گەلی کورد و خەڵکی ئێران جێگای شانازی بووجیهانییە کاندیدا کرا و بە ڕاستییێ شا
 
 (.کۆنگرەی قاسملوو)پێکهاتنی کۆنگرەی نۆهەم ز؛ 4884ری ەمبەسێی د٢٢ =ی هەتاوی ١١٥١ی بەفرانباری ١ -٤٧
 
لەم پەالمتارە تێرۆریستتییەی کۆمتاری . تێرۆری مێکونتووس ز؛١٧٧٢ری ەمبەی سێپت١٥ =ی هەتاوی ١١٥١ی خەرمانانی ٢٦ -٤٥

ساد  شەرەفکەندی، سکرتێری گشتیی حیزب، کاک فەتتاح عەبتدولی نتوێنەری حیتزب لە دەرەوەی واڵت، . ئیسالمیی ئێراندا د
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هومتتایون ئەڕدەاڵن، نتتوێنەری حیتتزب لە واڵتتتی ئەڵمتتان و نتتووری دێهکتتوردی، چتتاالکی سیاستتی و دۆستتتی حیتتزب بە دەستتتی 
 .تێرۆریستە نێردراوەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران شەهید کران

 
بۆمبتارانی بتنکەی دەفتتەری سیاستی و نەخۆشتخانە ئتازادی و متاڵ و  ز؛4882ی چمتار ی١١ =ی هەتاوی ١١٥١ی ڕەشەمە ٢١ -٤٥

مووچەی خەڵکی دەورووبەر لە بناری قەندیل لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە کە شەهیدبوونی چوار تیکۆشەری حیزبتی بەدواوە 
ان و دەستتێوەردانی ئەو بۆمبارانە سەرەتای هێرشی ئاشتکرای نیزامیتی کۆمتاری ئیستالمی بتۆ ستەر ختاکی هەرێمتی کوردستت. بوو
 .پەردەی ئەو ڕێژیمە لە کاروباری ئەو بەشەی کوردستاندا بوو بێ
 
کتتۆنگرەی )پێکهتتاتنی کتتۆنگرەی دەهەمتتی حیتتزب  ز؛4882 ئەپریلتتی ی١٥ تتتا ١٢ =ی هەتتتاوی ١١٥٤ختتاکەلێوەی  ١١تتتا  ٢١ -٤٨

 .کردئەم کۆنگرەیە ڕێگای بۆ کەوتنەوەسەریەکی ڕیزەکانی حیزب خۆش (. پەنجا ساڵەی حیزب
 
یتووبێلی زێڕینتی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان و بەڕێوەچتوونی  ز؛١٧٧٧ی ئاگۆستی ١٦ =ی هەتاوی ١١٥٤ی گەالوێژی ٢٧ -٤٧

 .ساڵ خەبات و تێکۆشانی حیزبەکەمان ٧١زۆر ڕێوڕەسمی تایبەتی لە کوردستان و دەرەوی واڵت بەبۆنەی 
 
هتتاتنی هێزێکتتی دووهەزار کەستتیی کۆمتتاری ئیستتالمی بتتۆ نێتتو  ز؛١٧٧٦ی جتتووالی ٢٨ =ی هەتتتاوی ١١٥٧ی گەالوێتتژی ٥ -٧١

ئەو هێتزانە بتۆ متاوەی . قوواڵیی خاکی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی هێرش بۆ سەر بنکەکانی حیزب لە نیزیک شاری کۆیە
متتاری کۆ. پستتانەوە بە تتتۆد وکاتیوشتتا و مووشتتک بتتنکەو ماڵەوکتتانی تێکۆشتتەرانی دێموکراتیتتان ئاگربتتاران کتترد ستتاعەت بێ ١٢

ئیسالمی بەو هێرش و دەستدرێژییە ئاشکرایە نەک هەر بە مەبەستەکانی کە لە نێوبردن و گرتنتی تێکۆشتەرانی حیتزب، یتان 
 .کەم وەدەرنانیان لەو ناوچەیە بوو، نەگەیشت، بەڵکوو ڕیسواییەکی تەواوی بۆخۆی لە ئاستی ناوچەکە و دنیادا، کڕی النی
 
بیستتتتەمین کتتتۆنگرەی ئەنتیرناستتتیۆناڵی  ز؛١٧٧٦ری ەمبەی ستتتیپت١١ تتتتا ٧ =ی هەتتتتاوی ١١٥٧ی خەرمانتتتانی ٢١ تتتتا ١٧ -٧١

سوسیالیست لە ساڵۆنی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویتورک کە لەودا، حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانی 
 .ئێرانی بە ئەندامی چاودێری خۆی هەڵبژێرارد

 
ڕێکختراوی بتزووتنەوەی ئیستالمیی کوردستتان بتۆ خۆشتخزمەتی  ز؛١٧٧٦ ئۆکتتۆبەری ی٢١ =ی هەتاوی ١١٥٧ی ڕەزبەری ٢٧ -٧٢

ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان  تێکۆشتتەری حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان، کە لە  ٥بە ڕێژیمتتی جینایەتکتتاری کۆمتتاری ئیستتالمی، 
ستتەرەئەنجام . ەوەدەگەڕانەوە، لە نیزیتتک شتتاری هەڵەبتتجە گتترت و بە دەستتت و پتتێ بەستتتراوی تەحتتویلی ئەو ڕێژیمەیتتان دان
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ستاڵ بێتدەنگی کتردن لە  ٨گشتی جیهانی و الیەنگرانی مافی مرۆڤدا کۆماری ئیستالمی دوای نیزیتک بە لەژێر فشاری بیروڕای 
کەس لەوانی دوای تەحویل وەرگرتنەوە و دوای چەندین حەوتتوو ئەشتکەنجە  ٦چارەنووسی ئەو گیراوانە، دانی بەوە دانا کە 

 .ئێتدام کردوونو ئازاری لەشی و گیانی، 
 
. وەستتەریەک کەوتتتنەوەی بنەمتتاڵەی گەورەی حیزبتتی دێمتتوکرات ز؛4884ی  جتتووالی 8 =ی هەتتتاوی ١١٥٧ی بەفرانبتتاری ١٧ -٧١

 .ساڵ جیایی و لێکدابڕان، ڕیزەکانی حیزب یەکیان گرتەوە ٧پاش 
 
دادگای بێرلین پاش سێ ستاڵ لێکتۆڵینەوە و موحتاکەمە کردنتی  ز؛١٧٧٥ی ئاوڕیلی ١١ =ی هەتاوی ١١٥٦ی خاکەلێوەی ٢١ -٧٤

تاوانبارانی تیرۆری دوکتور ساد  شەرەفکەندی، ستکرتێری حیتزب و هاوڕێیتانی لە ڕێستتووڕانی میکۆنتووس، دوابڕیتاری ختۆی 
ی کۆمتاری ئیستالمیی دادگا لەو بڕیارە مێژووییەدا وێڕای بڕینەوەی سزا بۆ عامیالنی تیرۆرەکە، ڕێبەڕانی پایە یەکت. ڕاگەیاند

بە دوای دەرچتوونی بڕیتاری دادگتادا زۆربەی هەرە زۆری واڵتتانی ئەنتتدامی . بە ستەرچاوەی تیرۆرەکتان و وەک تاوانبتار ناستی
یەکیەتیی ئورووپا، سەفیرەکانی خۆیان لە ئێران بانگ کردەوە و کۆماری ئیسالمی لە ئاستی دونیتادا لەگەڵ ڕیستواییەکی بتێ 

 .وێنە بەرەوڕوو بوو
 
کتۆنگرەی )پێکهاتنی کتۆنگرەی یتازدەهەمی حیتزب  ز؛١٧٧٥دێسەمبەری  ی٢٦تا  ٢٢= ی هەتاوی ١١٥٦ی بەفرانباری ٧تا  ١ -٧٧

 .ئەوە یەکەمین کۆنگرە بوو کە بەدوای یەکبوونەوەی ڕیزەکان حیزبدا پێک دەهات(. خەباتگێڕانی خۆڕاگر
 

پێکهاتنی کۆنگرەی دوازدەهەمی حیزبتی دێمتوکراتی  ز؛٢١١١ ۆڤەمبەرین ٢٤ تا ٢٦ =ی هەتاوی ١١٥٧سەرماوەزی  ٦تا  ٤ -٧٦
 .کوردستان

 
بە بەشتتتداریی ڕێتتتبەڕان و نتتتوێنەرانی چەنتتتدین حیتتتزب و  ز؛٢١١٢ری ەی ئوکتتتتۆب٢١ =ی هەتتتتاوی ١١٨١ی خەزەڵتتتوەری ١ -٧٥

وێنەرانی دەیتان ڕێکخراوی سیاسی و کۆمەڵە و ئەنجومەنی مرۆڤ دۆستی فەڕانسەیی و ئورووپایی، هەروەها بە ئامادەبوونی نت
 ی پارڵمانی ”مارس“حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی کورد و ژمارەیەکی زۆر کەسایەتیی کورد، ئێرانی و ڕۆژئاوایی، لە ساڵۆنی 

 .ساڵەی تیرۆرکردنی دوکتور شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی بەڕێوەچوو ١١فەڕانسە، ڕێوڕەسمی 
 

بە بەشتتداری نیتتزیکەی هەزار کەس لە کتتورد و ئێرانییەکتتتان و  ز؛٢١١٤ی ئتتاوریلی ٢١= ی هەتتتاوی ١١٨١ی بتتانەمەڕی ١ -٧٨
بیرەوەریتی ( لەوح)ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسە ناوچەییەکانی بێرلین و کەسایەتییەکان نیشتمانییەکان، پەردە لەسەر هێمتا 
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ی تیترۆری دوکتتور لە شتوێن "شارالتن بور "ئەم هێمایە لەسەر بڕیاری شارەداری ناوچەی . شەهیدانی تیرۆری میکنووس الدرا
 .هاوڕێیانی دانرا  شەرەفکەندی و

 
لەم . پێکهێنتاتنی کتۆنگرەی ستێزدەهەمی حیتزب لە کتۆیە ز؛٢١١٤جتوالی  ٥ تا ١ =ی هەتاوی ١١٨١پووشپەری  ١٥ تا ١١ -٧٧

کردنتی  دابین"ەوە گۆڕا و بتوو بە " دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاریی بۆ کوردوستان"کۆنگرەیەدا دروشمی بنەڕەتی حیزب لە 
 ."دا مافە نەتەوەیییەکانی گەلی کورد لە چوارچێوی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدڕاڵ

 
شتوانە ستەید "وە کە خەڵکتی مەهابتاد بە دوای کتوژرانی ەز؛٢١١٧ی جووالی ٧ =ی هەتاوی ١١٨٤ی پووشپەڕی ١٨لە ڕۆژی  -٦١

بە دڵتەزێنتتترین شتتێوە بەدەستتتتی کاربەدەستتتانی کۆمتتاری ئیستتتالمی، ڕژانە شتتەقامەکان، زنجیتترەیەک خۆپیشتتتاندانی  "قتتادر
دا لە مەهابتتاد دواتتتر لە شتتارەکانی پیرانشتتار، سەردەشتتت، شتتنۆ، مەریتتوان، دیوانتتدەرە ، بتتانە، ستتەقز و  جەمتتاوەری لە پتتێێ

نی ڕێژیم و هێنانە گۆڕێ ویست و داخوازەکانی خەڵکتی کوردستتان جوانڕۆ، بۆ ناڕەزایەتی دەڕبڕین دژی ڕەفتار و جینایەتەکا
ئەم . و پشتتیوانی لە حیزبتی دێمتوکرات بتوو "قاستملوو، ڕێگتات درێتژەی هەیە"دروشمی ستەرەکیی خۆپێشتاندەران . بەڕێوەچوو

 شەهید سەدان خۆپیشاندانانە لەگەڵ پەالمار و سەرکوتی دڕندانەی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بەرەوڕوو بوون و دەیان 
 .برینداریان لێ کەوتەوە و ژمارەیەکی زۆریێ لە خەڵک کەوتنە زیندان

 
دا و بەبتتتۆنەی حەڤتتتدەهەمین ستتتاڵڕۆژی تیتتترۆری دوکتتتتتور  ز؛٢١١٦ی جتتتووالی ١١= ی هەتتتتاوی ١١٨٧پووشتتتپەڕی  ی٢٢ -٦١

و ڕێبەرە شتەهیدە و هەروەهتا عەبدوڵڕەحمان قاسملوو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ نیشاندانی ئەمەگناسییان بەرامبەر بە
متتتانگرتنی گشتتتتیی . دەڕبڕینتتی نەفتتترەت و بێزاریتتتی خۆیتتتان لە ڕێژیمتتتی کۆمتتتاری ئیستتتالمی، دوکتتتان و بازاڕەکانیتتتان داخستتتت

دواتتر، چەنتد  وەک شتێوەیەک لە نارەزایەتیتدەربڕین، ستااڵنیقاسملوودا، .سەرانسەری لە ساڵڕۆژی تێرۆری ڕێبەری شەهید د
 .جار لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دووپات بۆوە

 
 لەم ڕۆژەدا . لەتبوونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ز؛٢١١٦ی دێسەمبەری ٦ =ی هەتاوی ١١٨٧ی سەرماوەزی ١٧ -٦٢

ێشتتتنەوەی ئاکتتام ه حیزبتتی دێمتتوکرات بەهتتۆی پتتاوانخوازیی زۆریتتنەی کتتۆمیتەی ناوەنتتدی لە ئیتتدارەی تەشتتکیالتیی حیتتزب و بێ
 .هەوڵەکان بۆ چاکسازی تووشی لێکترازان هات

 
بەکتتتاربوونی   دەستتتت. دامەزرانتتتی تەلەڤیزیتتتۆنی کوردکانتتتاڵ ؛ز٢١١٥ی ئاگۆستتتتی ٥ =ی هەتتتتاوی ١١٨٦ی گەالوێتتتژی ١٦ -٦١

 کوردکاناڵ شوێنی گرینگی لەسەر پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕوونکردنەوەی 
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 .سیاسەتەکانی حیزب لە دوای لەتبوونی حیزبی دێموکراتەوە هەبوو
 

ی حیزبی دێموکراتی کوردستان ١٤پێکهاتنی کۆنگرەی  ز؛511٨ ی مارچی١٤تا  ٦ =ی هەتاوی ١١٨٦ی ڕەشەمەی ٢٤ - ١٦ -٦٤
 .لە قەاڵی دێموکرات

 
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان شەهید بوونی پۆلێک  ز؛٢١١٨ی ئاگۆستی ١١ =ی هەتاوی ١١٨٥ی گەالوێژی ٢١ -٦٧

چوونەوەی ئەو دەستە پێشمەرگەیە بۆ نێوخۆی واڵت دەستتپێکی قۆنتاغی نتوێی چتاالکیی پێشتمەرگانەی . لە ناوچەی سەردەشت
 .حیزبی دێموکرات دوای زیاتر لە یەک دەیە ڕاگیرانی ئەو چەشنە جموجۆڵە نیزامییانە لەو فۆڕمەدا بوو

 
متتانگرتنی سەراستتەری لە کوردستتتان بتتۆ نتتاڕەزایەتی دەربتتڕین بە  ز؛٢١١١ی متتای ١١ =هەتتتاوی  ی١١٨٧ی بتتانەمەڕی ٢١ -٦٦

ئەم متتانگرتنە لەستتەر داوای ستتەرجەم حیتتزبە . ی بتتانەمەڕ لەدار درابتتوون١٧تێکۆشتتەری سیاستتیی کتتورد کە ڕۆژی  ٧ئێتتتدامی 
 .ووسیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە خەڵکی کوردستان بە سەرکەوتنەوە بەڕێوە چ

 
 .ی حیزبی دێموکراتی کوردستان١٧پێکهاتنی کۆنگرەی  ز؛٢١١١ی مای ٢٧تا  ٢١ =ی هەتاوی ١١٧١ی جۆزەردانی ٨تا  ٢ -٦٥
 

وەرگیرانتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان بە  ز؛٢١١٧ری ەی نتتتۆڤەمب٢٨ اتتتت ٢٥ =ی هەتتتتاوی ١١٧٤ی ستتتەرماوەزی ٥ -٦٨
ئەم کۆبوونەوەیەی شوڕای ئینترناستیۆناڵ سۆسیالیستت لە لوانتدا، . ئەندامەتیی ئەسڵیی ڕێکخراوی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست

 .پێتەختی ئانگۆال گیرا
 

ردەم بارەگتای دەفتتەری تەقینەوەیەک لەبەز؛ ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢٢ =ی هەتاوی ١١٧٤ی (یەلدای خوێناوی)زستان  شەو -٦٧
 لەم ڕووداوە . قاسملوودا ڕووی دا. ساڵەی لەدایکبوونی د ٨٦سیاسی لە کاتی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی شەوی یەلدا، 

 .کادر و پێشمەرگەی حیزب و دوو پێشمەرگەی ئاسایشی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان شەهید بوون ٧تێرۆریستییەدا 
 
ی حیزبتتی دێمتتوکراتی ١٦پێکهتتاتنی کتتۆنگرەی  ز؛٢١١٦فێبریتتوێری  ی١١تتتا  ٦ =ی هەتتتاوی ١١٧٤ی ڕێبەنتتدانی ٢١تتتا  ١٥ -٥١

 .کوردستان
 
 کۆبوونەوەی پێنج حیزبی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە  ز؛٢١١٨ی جانێوێری ٧ =ی هەتاوی ١١٧٦ی بەفرانباری ١٧ -٥١
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ناوەنتدی هاوکتاریی حیزبەکتانی " پێکهتاتنیئەم کۆبتوونەوەیە بتووە بەردی بنتاغەی . سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان
 ."کوردستانی ئێران

 
پەالماری مووشەکیی کۆماری ئیسالمیی ئێتران بتۆ ستەر پلینتۆمی ز؛ ٢١١٨ی ئاگۆستی ٨ =ی هەتاوی ١١٧٥ی خەرمانانی ١٥ -٥٢

ی دێمتتوکرات کتتادر و پێشتتمەرگەی حیزبتت ١٦لەم پەالمتتارە تێرۆریستتتییەدا . کتتۆمیتەی ناوەنتتدیی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان
کەستیێ برینتدار بتوون کە بەشتێکیان  ٧١لەم ڕووداوەدا زیاتر لە . لەوان ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی بوون ٦شەهید بوون کە 
 .ژن و منداڵ بوون

 
متتتانگرتنی بەشتتتکۆ و سەراستتتەریی کوردستتتتان لەستتتەر  ز؛٢١١٨ی ستتتێپتەمبەری ١٢ =ی هەتتتتاوی ١١٧٥ی خەرمانتتتانی ٢١ -٥١

کردنی  ئەم مانگرتنە بۆ مەحکتوم. دێموکراتی کوردستان و حیزبە سیاسییەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانبانگەوازی حیزبی 
ی خەرمانانی کۆمتاری ئیستالمی بتۆ ستەر قەاڵی دێمتوکرات و ئێتتدامی پۆلێتک تێکۆشتەری سیاستیی ١٥پەالمارە مووشەکییەکەی 

 .کورد لە الیەن ڕێژیمەوە، بەڕێوە چوو
 
نیکتتتی هیلتتتی، نتتتوێنەری ئەمریکتتتا لە ڕێکختتتراوی نەتەوە  ز؛٢١١٨ی ستتتێپتامبری ٢١ =ی هەتتتتاوی ١١٧٥ی خەرمانتتتانی ٢٧ -٥٤

بارانی بتتنکەی دەفتتتەری سیاستتیی حیزبتتی دێمتتوکراتی  یەکگرەتووەکتتان لە کۆبتتوونەوەی شتتوڕای ئەمنیەتیتتدا ڕووداوی مووشتتەک
 .کوردستانی هێنایە بەر باس و داوای پێشگرتن بە سەرەڕۆییەکانی ئێرانی کرد

 
 .ی حیزبی دێموکراتی کوردستان١٥کۆنگرەی  ز؛٢١١٧ نۆڤەمبەری ی١١تا  ١١ =ی هەتاوی ١١٧٨ی خەزەڵوەری ٢١تا  ١٧ -٥٧
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
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 حیزب فەرماندەر و جێگری فەرماندەرڕێبەری و ئەندامی شەهیدی  ٥٧

 
 ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا ٥٧لە مێژووی 

 
 

 
 
 
 
 
 

 کۆکردنەوەو ئامادەکردنی؛ رەحمان نەقشی
 

رۆک کۆمتاری کوردستتان  د سته ممه وا قازی محه دانی پێشه سیداره له ؛ز ١٧٤٥ی مارچی ١١ =ی تاو هه  ی١١٢٦  ی وهێل خاكه  ی١١ -١
 .هاباد یدانی چوارچرا لە شاری مه مه  ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، لهو سەدری 

  
رگری  زیتتری بتته یری قتتازی وه حوستتین ستته  متته دانتتی حه  ستتێداره  لتته ؛ز ١٧٤٥ متتارچی ١١ =ی تاو هتته  ی١١٢٦  ی وهێل خاكتته  ی١١ -٢

 .هاباد شاری مه  د له ممه وا قازی محه رۆک کۆمار پێشه کوماری کوردستان، جێگری سه

 
ی  نتتدی کتتۆنگره ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته نجیری ئه دیق ئتته هید بتتوونی ستته شتته ز؛4844)یستتانین = (١١٤٧ستتاڵی  ەڕیمەبتتان) -١

 .باشووری کوردستان له. حیزبی دێموکراتمی  دووهه
 
نتدی  ی ناوه نتدامی کۆمیتته د ئه حمته میترزا ئه  حیم ویردی ناسراو بته الره هید بوونی مه شه ؛ز١٧٦٥ = هەتاوی ی١١٤٦ ساڵی -٤

 و حیتتزب شتتەهیدانی کتتاروانی ڕیتتزی چتتووە و کتترا شتتەهید تەوێتتڵە گونتتدی لە خەیتتانەت دەستتتی بەمی حیتتزب  ی دووهتته کتتۆنگره
 .گەلەوە

  
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته ئه( نحتتۆ)هید بتتوونی باپیرشتتکاک شتته ز؛4844ی متتای ١٥=  هەتتتاوی ی4214 ی بتتانەمەری٢٥ -٧

 .م جه عه هڕخ  له لماس ی سه ناوچه  کانی ئێران له ست هێزه ده می حیزبی دێموکرات به ی دووهه گۆنگره
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نتتدی حیزبتتی دێمتتۆکڕاتی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته ستتووڵی ئه هید کردنتتی دڵشتتادی ڕه شتته ز؛4849 = هەتتتاوی ی421٥ستتاڵی  -٦ 
 دیه شته کوردستتان یباشتوور  لته رۆریتت ۆیه بته. کۆمتاری کوردستتان  نگ لته رهه زیری فه م و جێگری وه که یه  کوردستان، کۆنگره

  . یکرەد
 
دێریی  ی چتاوه نتدامانی کۆمیتته واڵ متوعینی ئه شەهید بوونی عه  ؛زی ١٧٦٨ ی جوونی٢١ = هەتاوی ی١١٤٥ یزردانۆج ی١١ -٥
لە تێکهەچتتوون لە گەڵ هێزەکتتانی هێزەکتتانی ورکی موکریتتان  ی گتته نزیتتک گونتتدی قتتالوێی ناوچتته  لتته ,رز کتتۆنگرەی دووهەم بتته

 .رێژیمی پاشایەتی ئێران

 
ری حیتزب  ندامی رێبته رو چاالکوانی سیاسی و ئه هید بوونی تێکۆشه شهز؛ 4849ی مای 5 = هەتاوی ی١١٤٥ی بانەمەڕی ١٢ -٨

 .وی هله ست رێژیم په ده به  بانه  ی ناوچه  ی" نهیدار" یگوند کینز  له ، ی کهید  ێیهاور چوار  ڵ گه  له  ریف زاده سمائل شه
 
ری  نتدامی رێبته رو چتاالکوانی سیاستی و ئه هید بتوونی تێکۆشته شته ز؛4849ی متای 42 = هەتتاوی ی4214 ی بانەمەڕی52 -٧

 .دیلمان  تی شۆرشی کوردستانی عێرا  له رکردایه ست سه ده  یمان موعینی به حیزب سوله

 
نتتدامی  ئه ری سیاستتی و دانتتی شتتاعیرو تێکۆشتته  ستتێداره له ز؛4849ی ستتێپتەمبەری 5 = هەتتتاوی ی4214 ی خەرمانتتانی44 -١١

 یشتار" ێستارد کتان  ىڕخت" نتاوى  بته کێنێشتو  له شار ى شخانهۆخ نه خوار  له (ڵماشی د شه حمه ئه)  ال ئاواره مه ری حیزب رێبه
 .کوردستان یتەاڵژهۆر ەل شت رده سه
 
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته هید بتتوونی قتتادری ویتتردی ئه شتته ز؛4842ی متتارچی55 = هەتتتاوی ی4225 ختتاکەلێوەی ی5 -١١

 بەهتۆی  نیتو شتاری بانته  لته کردبتوو ەیبتان یشتار یردانەست یالتیشتکەت یکێکتار ۆبت ەکمی حیزبی دێموکرات  کۆنررانسی سێهه
 .خۆفرۆشێک دەستڕێژی

کەستتایەتی یەکەمتتی  (ئیستتحاقی بتتدوڵاڵ عه) د توفیتتق حمتته هید کردنتتی ئه شتته ز؛4842 = هەتتتاوی ی١١٧٢ ستتاڵی هاری بتته -١٢
 .عسی عێرا  رێژیمی به حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ژێر ئازارو ئەشکنجەی کاردەدەستانی م ی دووهه کۆنگره

 
ی  نتتدامی کۆمیتتته ئه یبباستت عه اڵبویب حتته رگورد ستتهتیتترۆری ز؛ ١٧٨١ی ستتێپتەمبەری ٢٢ = هەتتتاوی ی١١٧٧رمانانی  ی ختته١١ -١١

کریگیراوانی  ستت بته ده  هاباد، بته شتاری مته  رپرسی شوورای نیزامی حیزب لته به می حیزبی دێموکرات، چوارهی  ندی کۆنگره ناوه
 .هاباد مه  کۆماری ئیسالمیی له
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( ژار کتاک هته)ر د جاویتد فته حمته روان ئه هید بتوونی سته شته ؛ز١٧٨١ یرەمبەستێد ی١٢ =هەتتاوی  ی١١٦١ یزەرماوەست ی٢١ -١٤
رپریشتکی  به  وتته که  بته. وا هید پێشته ری هێتزی شته رمانده فه می حیزبی دێموکرات، پێنجه ی ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه

 . ی بانه ناوچه  تۆپی دوژمن له  گۆله
 
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته هرامی ئه بتتدوڵاڵ بتته هید بتتوونی عه شتته ز؛١٧٨٤ی متتای ١٨ = هەتتتاوی ی١١٦١ری  متته ی بانه٢٨ -١٧

اڵتی  باشتووری روژهته  رستتیی کاروبتاری حیتزب لته رپه نتدی ئتاژوان بتۆ سه نتدامی ناوه ئه می حیزبتی دێمتوکرات، شه ی شه کۆنگره
 .کوردستان

 
ی  نتتدامی جێگتتری کۆمیتتته رۆخیان ئه دیق فتته ونی ستتههید بتتو شتتهز؛ ١٧٨٧ی متتارچی ٢١ = هەتتتاوی ی١١٦٤ی ختتاکەلێوەی ١ -١٦
نتدی  کانی ناوه ر بنکته بتۆ سته  ڵته هێرشتی کۆمه  لته. وشتار ی شارستتانی هه رپرسی کۆمیتته می حیزب، به شه ی شه ندی کۆنگره ناوه

 .اڵتی کوردستان باشووری رۆژهه  ئاژوان له

 
ی  نتتدامی کۆمیتتته لییار ئه ریم عتته رگورد کتته هید بتتوونی ستته شتته ز؛١٧٨٧ یجتتوون ی١١ = هەتتتاوی ی١١٦٤  ڕی پووشتتپه  ی٧ -١٥
ی لەگەڵ  مانانته ڕیکی قاره شته  شکیالت حیزبی دێموکرات لە بانە، لته رپرسی کۆمیسیۆنی ته ی و جێگری به٦ی  ندی کۆنگره ناوه

 .  ی بانه هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە ناوچه

 
نتدامی راوێژکتاری  ب ئه ڵته   ته ها حته هید ته دانی شه  سێداره له ز؛١٧٨٧ی ئۆکتۆبەری ٥ = هەتاوی ی١١٦٤ری  زبه ی ره١٧ -١٨

وین  ی ئته ندیخانه به  له .باتگێر یشتوو و ئازا و خه رووناکبیرێکی پێگه می حیزبی دێموکرات، ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .تاران  له

 
نتدامی  باغی ئه ماڵ ده هید که ندی سیاسی شه دانی به  سێداره له ؛ز١٧٨٧ یرەمبۆڤەن ی٢٤ = هەتاوی ی١١٦٤ یرماوز سه ی١ -١٧

وخۆی شارستتتانی  رپرستتی راستتته ی ئتتاژوان و به رپرستتی کۆمیتتته به می حیتتزب دێمتتوکرات، ی پێنجتته نتتدی کتتۆنگره ی ناوه کۆمیتتته
 .کرماشان

ی  نتتدامی کۆمیتتته زایتتی ئه کیم ره بدولحتته عههید بتتوونی  شتته( ز١٧٨٦ی ئۆکتتتۆبەری ١١)ی هەتتتاوی ١١٦٧ی خەزەڵتتوەری ٧ -٢١
رێکی  شتته  لتته. اڵتی کوردستتتان ی باشتتووری رۆژهتته٢نتتدی  ڵبه رپرستتی مه می حیزبتتی دێمتتوکرات، به وتتته ی حه نتتدی کتتۆنگره ناوه
 .قز رشیوی سه ی سه ناوچه  له  مانانه قاره
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  وره ستتووڵی بتتابی گتته ید ره هید کردنتتی ستته شتتهتیتترۆری و  ی؛4899ی جتتانێوێری 41 = هەتتتاوی ی١١٥٨ی بەفرانبتتاری ٢١ -٢١
ی  ی هیتتزی نیزامتتی زۆربتته شتتاوه ری لێوه رمانتتده م، فه ی پێنجتته نتتدی کتتۆنگره ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته ئه( ستتووڵ دێهقتتان ید ره ستته)

 .شاری سلیمانی  ناسراو له کداری نه ند چه ست چه ده ی به رزه به واره کی هه ره گه کانی کوردستان، له ناوچه

 
ندی  ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته دیق فیرۆزی ئه هید بوونی سه شه ز؛١٧٨٨ی جوونی ٢٨ =هەتاوی  ی١١٦٥ڕی  ی پووشپه٥ -٢٢

ر هێزەکتانی  رانبه رێکی نابه شه  ی کرماشان له رپرسی کۆمیته ی وبه4ندی  ڵبه رپرسی مه می حیزبی دێموکرات، به شه ی شه کۆنگره
 .کامیارانی  ناوچه  کۆماری ئیسالمی له

 
بدولرحمان قاسملوو سکرتیری گشتتی  هید دوکتور عه تیرۆری شه ز؛١٧٨٧ جووالی  ی ١١ = هەتاوی ی١١٦٨   ری پووشپه  ی٢٢ -٢١

اڵتی  رۆژهته  ی کتورد لته له سته مه  ری ئاشتتیانه سته رانی کۆمتاری ئیستالمیی بتۆ چاره ڵ نوێنته گته  دانێشتن له  حیزبی دێموکرات له
 .  ختی ئۆتریێ ن پێته ییهڤ  له. کوردستان

 
ی  نتتدامی کۆمیتتته ر ئه بتتدوڵاڵ قتتادری ئتتازه هید عه تیتترۆری شتته ز؛١٧٨٧ جتتووالی  ی ١١ =هەتتتاوی  ی١١٦٨   ری پووشتتپهی ٢٢ -٢٤

 .ن ئۆتریێ ییهڤ له ی واڵتی حیزب وه ره تی ده رایه ری نوێنه فته رپرسی ده به می حیزب، وته حه  ندی گۆنگره ناوه

 
ی  ندامی راوێژکتاری کومیتته شاد حوسێنی ئه دانی ره  سێداره له ز؛١٧٧١ی جانێوێری ١٨ = هەتاوی ی١١٦٨ بەفرانباری ی٢٨ -٢٧
 .  شاری سنه  له 4ندی  ڵبه ندامی مه ی شارستانی کرماشان و ئه رپرسی کومیته تی شۆرشگیر، به رایه ندی رێبه ناوه

 
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته لی کاشتتف پتتوور ئه تیتترۆری عتته ز؛488١ئاگۆستتتی ی 42 = هەتتتاوی ی١١٦٧ی گەالوێتتژی ٢٤ -١٢

 .ست کۆماری ئیسالمی ئێران ده  به  تورکیه -  قونیه  تی شۆرشگیر، له رایه م رێبه کۆنررانسی چواره

 
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته هید شتتاپوور فیتترۆزی ئه تیتترۆری شتته ز؛١٧٧٢ی متتای ١١ = هەتتتاوی ی١١٥١ردانی  ی جتتۆزه١١ -٢٦

 .  شاری رانیه  ن کۆماری ئیسالمیی له الیه  تی شۆرشگیر له رایه می رێبه ی نوهه کۆنگره
 
فکندی ستتکرتێری  ره هید دوکتتتور ستتاد  شتته تیتترۆری شتته ز؛١٧٧٢  ستتێپتەمبەری  ی١٥  = هەتتتاوی ی١١٥١  رمانانی ختته  ی٢٦ -٢٥

 .ریستورانی میکوونوس بێرلینی ئالمان  کانی کۆماری ئیسالمیی ئێران له ن ترۆریسته الیه  حیزبی دێموکرات لهگشتیی 
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ی  نتتدامی کۆمیتتته بتتدولی ئه تاح عه هید فتته تیتترۆری شتته ز؛١٧٧٢  ستتێپتەمبەری  ی١٥  = هەتتتاوی ی١١٥١  رمانانی ختته  ی٢٦ -٢٨
 .ئاڵمان -بێرلین   ی واڵت له وه ره رپرسی ده بهمی حیزبی دێموکرات،  ی نۆهه ندی کۆنگره ناوه

 
ی  نتدامی کۆمیتته الن ئه رده هید هومتایوونی ئته تیترۆری شته ز؛١٧٧٢  ستێپتەمبەری  ی١٥  = هەتتاوی ی١١٥١  رمانانی خه  ی٢٦ -٢٧
 .ئالمان  ی حیزب له رپرسی کۆمیته می حیزبی دێموکرات، به شه ی شه ندی کۆنگره ناوه

 
نتتدی  ی ناوه نتتدامی کۆمیتتته یی ئه مزه فوور هتته هید غتته تیتترۆری شتته ز؛١٧٧٤ی ئاگۆستتتی ٤ =هەتتتاوی  ی١١٥١الوێژی  گتهی ١١ -١١

 . عێرا   غدا له شاری به  ری حیزب له می حیزبی دێموکرات، و نوێنه نۆهه  کۆنگره

 
نتدی  ی ناوه نتدامی کۆمیتته ریری ئه شتهبتدوڵاڵ  هید بوونی عه شه ؛ز١٧٧٤ یرەمبەپتێس ی٢٨ = هەتاوی ی١١٥١ یرەزبەر ی٥ -١١

کتانی  مینی هیزه که  هاباد له ورکی مه ی گه ناوچه  هاباد له ستانی مه شاره  رپرسی کۆمیته می حیزبی دێموکرات، به ی نۆهه کۆنگره
 .کۆماری ئیسالمیی

 
نتدی  ی ناوه نتدامی کۆمیتته ئه تاحی نسور فه هید مه تیرۆری شه ز؛١٧٧٥ دێسەمبەری ی٨ = هەتاوی ی١١٥٦ رماوزی سه ی١٥ -١١

  دوكتتان برینتتدار و لتته  كی تیرۆریستتتی لتته یتته وه هتتۆی كرده  بتته.   ی شارستتتانی پتتاوه رپرستتی كۆمیتتته ی حیتتزب و به٧ی  کتتۆنگره
 .ی باشووری کوردستان كۆیه  حیزب له  خۆشخانه نه

 
ی  نتدامی راویژکتاری کۆمیتته تاحی ئه فتههید بتوونی عوستمان  شه ز؛١٧٨٨ی ئاگۆستی ١١ = هەتاوی ی١١٦٥ی گەالوێژی ٢١ -١٤

بەهتۆی شتەڕی نتاوخۆی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانی  .تی شۆرشتگیر رایه می حیزبی دێموکرات رێبه ندی کۆنررانسی چواره ناوه
 .ئێران

 
یی ئەنتدامی کتۆمیتەی  بترایم زێتوه  برایم برایمی ناستراو بته ز؛٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ =ی هەتاوی ١١٧٥ی خەرمانانی ١٥ -١٧

 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ک بارانه مووشه  لهکۆنگرەی شانزدە  ناوەندی
 
ستترین حەدداد ئەنتتدامی کتتۆمیتەی ناوەنتتدی کتتۆنگرەی  نه ز؛٢١١٨ی ستتێپتەمبەری ٨ = ی هەتتتاوی١١٧٥ی خەرمانتتانی ١٥ -١٦

 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ارانهک ب مووشه  له ...شانزدە
 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

222 
 

کەریتتم مەهتتدەوی ناستتراو بە کەریتتم ستتەقزی ئەنتتدامی  ز؛٢١١٨ی ستتێپتەمبەری ٨ =ی هەتتتاوی ١١٧٥ی خەرمانتتانی ١٥ -١٥
 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ک بارانه مووشه  له ...کۆنگرەی شانزدە کۆمیتەی ناوەندی

 
حمتتتان پیرۆتتتتی ناستتتراو بە میتتترزا ڕەحمتتتان ئەنتتتدامی  ڕه ز؛٢١١٨ی ستتتێپتەمبەری ٨ =ی هەتتتتاوی ١١٧٥ی خەرمانتتتانی ١٥ -١٨

 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ک بارانه مووشه  له ...کۆنگرەی شانزدە کۆمیتەی ناوەندی
 
دامی جێگتتتری کتتتۆمیتەی ناوەنتتتدی یال قتتتادری ئەنتتت ستتتوهه ز؛٢١١٨ی ستتتێپتەمبەری ٨ =ی هەتتتتاوی ١١٧٥ی خەرمانتتتانی ١٥ -١٧

 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ک بارانه مووشه  له... کۆنگرەی شانزدە
 
هاشم عەزیزی ئەندامی جێگری کتۆمیتەی ناوەنتدی کتۆنگرەی  ز؛٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ =ی هەتاوی ١١٧٥ی خەرمانانی ١٥ -٤١

 .ەهید کرااڵی دێموکڕاتدا ش ی قه که ک بارانه مووشه  له ...شانزدە
 
 ن پوور ئەندامی جێگتری کتۆمیتەی ناوەنتدی سه د حه ممه محه ز؛٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ =ی هەتاوی ١١٧٥ی خەرمانانی ١٥ -٤١

 .اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا ی قه که ک بارانه مووشه  له م یه ی دوازده کۆنگره
 

  
 
 

  ر رمانده فەرماندەر و جێگری فه: شەهیدانی
 
رو  رمانتتده مین فه کتته یه  وازاده د نانتته ممتته هید بتتوونی محه شتته ز؛4814ی جتتووالی 44 = هەتتتاوی ی4252 ی پووشتتپەڕی52 -٤٢

 .ی بانه لیخان ناوچه نێزیک که  له  ی فرۆکه وه خواره  وتنه هۆی که  تی هێزی کوردستان به زاره جێگری سیاسی وه
 
ری هێتتزی  رمانتتده فشتتین فه بتتدوڵاڵ ئه رۆان عه بتتوونی ستتههید  شتته ز؛4891ی  ی جتتوواڵ1 = هەتتتاوی ی١١٧٧ی پووشتتپەڕی ١١ -٤١
   ,ڵ رێژێم گه ڕ له هۆی شه  نزیک گوندی شیناوی به  یان له به

  
  ری هێتتز لتته رمانتتده هرام پتتوور فه هید بتتوونی ئیبتتراهیم بتته شتته ز؛4891نی  ی جتتوو42 = هەتتتاوی ی١١٧٧ی جتتۆزەردانی ٢١ -٤٤

 .ڵ رێژێم گه لهڕ  هۆی شه  ، به سووره  گوندی گڵه
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ری  رمانتتده ت پتتوور جێگتتری فه حمتته حموود ره هید بتتوونی متته شتته ز؛4894ی ئۆکتتتۆبەری 44 = هەتتتاوی ی١١٦١ی ڕەزبەڕی ١٧ -٤٧
 .شین کێله  له -ڵ رێژێم  گه ڕ له هۆی شه  هێزی سمکۆ، به

 
ری هێتزی  رمانتده فه( دوعاختان)م روان حاتته هید بتوونی سته شه ز؛4894ئۆکتۆبەری  ی١٢ = هەتاوی ی١١٦١ی ڕەزبەڕی ٢١ -٤٦

 .شین کێله  له -  ڵ قیاده گه  ڕ له هۆی شه  نحۆ به

 
 ری هێتز، رمانده یمانپوور جێگری فه د سوله سته هید بوونی ئه شه ز؛4895ی  ی جووال42 = هەتاوی ی١١٦١ی پووشپەڕی ٢٤ -٤٥
 .ڵ رێژێم گه ڕ له هۆی شه  قز به سه  له

  
، بتارێزر یزێهری  رمانده دی فه سته هید بوونی حیسام ئه شه ز؛4895ی نۆڤەمبەری 54 = هەتاوی ی١١٦١ی خەزەڵوەری ١١ -٤٨
 .رانێئ یر رکوتگه سه یزێه ی گوله  به وانیر مه ۆیر ژاوه ی ناوچه ی هیهو ر سه و سارانێب یئاوا کینزد  له
 
  ری هێتز، بته رمانتده لی پیرۆتتی جێگتری فه هید بتوونی عته شه ز؛4892ی ئەپریلی 2 = هەتاوی ی١١٦٢ی خاکەلێوەی ١٤ -٤٧

 ر سه  گوندی چارشێویه  ڵ رێژێم له گه ڕ له هۆی شه

 
ری هێتزی  رمانده سووڵ ئیبرایم پوور جێگری فه هید بوونی ره شه ز؛ 4892ی ئاگۆستی  3= هەتاوی ی١١٦٢ی گەالوێژی ١٢ -٧١

 ( ڵه کۆمه)ڵ  گه  ری نێوخۆیی له شه هۆی  سوور به رده گوندی به  له. موعینی
 
  ری هێتز، بته رمانتده ر تابیتی جێگتری فه فه زه هید بوونی مه شه ز؛4892ی ئاگۆستی 20 = هەتاوی ی١١٦٢ی گەالوێژی ٢٧ -٧١

  .گوندی میرئاوا  ڵ رێژێم له گه ڕ له هۆی شه
 
 هۆی   ری هێز، به رمانده ریم نژاد فه هید بوونی ئیقبال که شه ز؛4892ی ئاگۆستی 20 = هەتاوی ی١١٦٢ی گەالوێژی ٢٧ -٧٢
 .گوندی میرئاوا  ڵ رێژێم له گه ڕ له شه
 
ری هێتز،  رمانتده دی جێگتری فه د مامته سته هید بوونی ئه شه ز؛4892 ی سێپتەمبەری9 = هەتاوی ی١١٦٢ی خەرمانانی ١٨ -٧١
 .کۆماری ئیسالمییکریگیراونی   هۆی تیرۆری به  تااڵ، به گوندی شنه  له
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ری هێتز،  رمانتده هید بوونی سابیر حوستێنی جێگتری فه شه ز؛4892ی سێپتەمبەری 45 = هەتاوی ی١١٦٢ی خەرمانانی ٢١ -٧٤
 . گوندی چناره  له ڵ رێژێم گه ڕ له هۆی شه  به
 
یان،  ری هێتزی بته رمانتده فه  هید بوونی عوستمان دادختاه شه ز؛4892ی نۆڤەمبەری 8 = هەتاوی ی١١٦٢ی خەزەڵوەری ١٨ -٧٧
 .رمووو چه  گوندی کێله  ڵ رێژێم له گه ڕ له شه
 
ری هێتز ئتاواره،  رمانتده هید بتوونی قتادر ئیرتختاری فه شته ز؛4892ی نتۆڤەمبەری 54 = هەتاوی ی١١٦٢ی سەرماوەزی ٧ -٧٦
 .ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی گه له  ۆشن یشار  له موکراتێد یزبیح یکان اتهیل مه عه نیتر وره گه  له کێک هی
 

ری  رمانتده قتادری جێگتری فه  د زۆلرته ممته هید بوونی محه شه ز؛4891ی  ی فێبریوێر48 = هەتاوی ی١١٦٢ی ڕێبەندانی ١١ -٧٥
 .ناو ره گوندی قه  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه  هێز، به

 
ری هێتزی  رمانتده دی فه ممته بتدواڵ محه قی عه هید بتوونی فته شته ز؛4891نی  ی جتوو4 = هەتتاوی ی١١٦١جۆزەردانی  ی١٥ -٧٨

 .ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی پشتی گوندی چواالن گه ڕ له هۆی شه  زمزیران، به
 
(  چرچتته)بتتارام میتترزا  مین د ئتته ممتته هید بتتوونی محمه شتتهز؛ 4891ی  ی جتتووال42 = هەتتتاوی ی١١٦١ی جتتۆزەردانی ٢٢ -٧٧
 .هاباد مه -شاروێران   ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی رێژێم له گه ڕ له هۆی شه  یان، به ری هیزی به رمانده فه
 

ری هێتزی  رمانتده فه( بتاقی)د پتوور ممه هید بوونی قاسم محه شه ز؛4892ی ئەپریلی 58 = هەتاوی ی١١٦٤ی بانەمەڕی ٧ -٦١
 . باغڵووجه(  ڵه کۆمه)ڵ  گه  نێوخۆیی لهری  هۆی شه وا، به پێشه

 
هۆی  ری هێتزی نحتۆ، بته رمانتده هید بوونی ئیبراهیم شێخاڵی فه شه ؛ز4892ی مای 5٥ = هەتاوی ی١١٦٤ی جۆزەردانی ٦ -٦١
 .شیمال کوردستان  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له شه
 

( واڵی نێشتتکۆاڵن میتترزا عتته)بیتتتی  بتتدواڵ زه هید بتتوونی عه شتته ز؛4892ی جتتوونی 21 = هەتتتاوی ی١١٦٤ی جتتۆزەردانی ٧ -٦٢
 .ریوان رشیوی مه سه  له(  ڵه کۆمه)ڵ  گه  ری نێوخۆیی له ری هێزی موعینی، شه رمانده جێگری فه
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ری هێتتزی  رمانتتده ران فه یتتته ر قه هید بتتوونی عومتته شتته ز؛4892ی ستتێپتەمبەری 55 = هەتتتاوی ی١١٦٤ی خەرمانتتانی ١١ -٦١
 .رگول گه  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له ن، شهفشی ئه
 
ری هێتز،  رمانتده لیل زارعتی فه هید خته دانتی شته  سێداره  له ز؛4892ی نۆڤەمبەری 52 = هەتاوی ی١١٦٤ی سەرماوەزی ٢ -٦٤
 .شاری کرمانشان  ن کۆماری ئیسالمیی ئێران له الیه  له
 
ری هێتز،  رمانده می جێگری فه کره بباس ئه هید بوونی عه شه ز؛4894ی  ی جانێوێر45 = هەتاوی ی١١٦٤ی بەفرانباری ٢٢ -٦٧
 .زا  وره ئه  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه به
 

ری هێتزی  رمانتده هید بتوونی ستاالر ئیبراهیمتی جێگتری فه شته ز؛4894ی  ی جووال49 = هەتاوی ی١١٦٦ی پووشپەڕی ٢٥ -٦٦
 . ژن و سێویه ده  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه زاگرۆس، به

 
ری هێتزی  رمانتده فه( ستوور  ختدره)هید بتوونی ختدر ختدری  شه ز؛4894ی سپتامبری 58 = هەتاوی ی١١٦٦ی رەزبەڕی ٧ -٦٥

 . غه ره ته  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه لهڕ  هۆی شه وا، به پێشه
 
شارستتتانی   رپرستتی کۆمیتته لیم کاویتان به هید بتوونی ستته شتته ز؛4899ی ئاگۆستتی 11 = هەتتتاوی ی١١٦٥ی گەالوێتژی ٢١ -٦٨

 .ید سارم سه  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه  بانه، به
 

( د حمتتتته ستتتتتا ئه وه)رد د کوهگتتتته حمتتتته هید بتتتتوونی ئه شتتتته ز؛4899ئۆکتتتتتۆبەری ی 10 =هەتتتتتاوی  ی١١٦٥ی رەزبەڕی ١٨ -٦٧
 .قاقاڵوا  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه  ری هێز، به رمانده فه
 
جێگتتتری ( ستتتۆ حه)لی پتتتوور هید بتتتوونی حوستتتێن عتتته شتتته ز؛4884ی ئۆکتتتتۆبەری 58 = هەتتتتاوی ی١١٥١ی خەزەڵتتتوەری ٥ -٥١
 .ی ماشین وه قینه هۆی ته  ند، خووییان، عێرا  به سامرهری هێز  رمانده فه
 
ری هێتتتزی  رمانتتتده هید بتتتوونی شتتتارۆخ متتترادی فه شتتته ز؛4882ی نتتتۆڤەمبەری 42 =هەتتتتاوی  ی١١٥٢ی خەزەڵتتتوەری ٢٢ -٥١
 .ی مینی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی وه قینه هۆی ته  گوندی ناوتاقان به  ، له ریرزاده شه
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ری هێتتز ئتتاگری،  رمانتتده بێهنتتام فه  مزه هید بتتوونی هتته شتته ز؛4881ی ئۆکتتتۆبەری 48 = هەتتتاوی ی١١٥١ی رەزبەڕی ٢٥ -٥٢
 .ڕ وه رگه گوندی نۆووی مه  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه به
 

ری تیتپ،  رمانده فه( نارستی)فایی د مسته ممه هید بوونی محه شه ز؛4888نی  ی جوو42 = هەتاوی ی١١٥٨ی جۆزەردانی ٢٥ -٥١
 . هۆی تیرۆری کۆماری ئیسالمیی ئێران، کۆیه  به
 
جێگتتری  (یی ستتارتکه)بتتدوڵاڵهی عه  مزه هید بتتوونی هتته شتته ز؛5119ی ئاگۆستتتی 42 = هەتتتاوی ی١١٨٥ی گەالوێتتژی ٢١ -٥٤
 .گوندی گردینه  هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له ڵ گه ڕ له هۆی شه  ری تیپ و هاوڕێیانی به رمانده فه
 
تیتترۆری قتتادر قتتادری کتتادر و فەرمانتتدەی حیزبتتی دێمتتوکراتی  ز؛٢١١٨ی متتارچی ٦ = هەتتتاوی ی١١٧٦ی ڕەشتتەمەی ١٧ -٥٧

چوارقتتتوڕنە باشتتتووری کوردستتتتان دراوە بە دەستتتڕێژی  -کوردستتتتان لە کتتتاتی گەڕانەوە بتتتۆ متتتاڵ و، لە میحتتتوەری بالیستتتان 
 .شەهید کراتیرۆریستان و 

 
  مامۆستا حەسەنزادە -تێکۆشان   ده نیو سهماڵپەڕی شەهید، کتێبی : سەرچاوە

 
 ی زایینی٢١٢١ی سێپتەمبەری ١= ی کوردی ٢٥٢١خەرمانانی 

 
----------------------------------------------- 
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 بەشێک لە پەیامی حیزب و رێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان 

 
 یوبیلی ئەلماسی حیزبی دێموکراتی کوردستانبۆ 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان
  
 
 
 
 
 
 

 !بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان
 !ساڵوێکی گەرم

 
حیزبە تێکۆشتەرەکەتان، پیرۆزبتایی لە ستکرتێر ” یۆبیلی ئەڵماسی” ساڵوەگەڕی دامەزراندن و” حەفتا و پێنجەمین“بەبۆنەی 

 .دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی ناوەندی و کەسوکاری شەهیدان و تەواوی پێشمەرگە و ئەندامەکانتان دەکەینو ئەندامانی 
 

https://kurdistanukurd.org/wp-content/uploads/2020/08/yobili-almas.png
https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/kzkirkuk/posts&psig=AOvVaw0RQ0JdyFxW5mAm64CCcmNa&ust=1597081757270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXhK3XjusCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 دیارە لە مێژووی خەباتی پڕ سەروەری، حیزبی دێموکرات سەرباری ئاستەنگ و دژواری و ڕێگەی خەبات، دەستکەوتی گەلێک 
لەم پێناوەشتتدا، هەر لە ستتەرەتاوە ڕێبەرانتتی حیتتزب  مەزنتتی بتتۆ گەلتتی کتتورد لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان وەدەستتت هێنتتاوە،

کە پێشتەوا قتازی، شتەهید دوکتتور قاستملوو، شتەهید ستاد  شتەڕەفکەندی نمتونەی . سەرقافڵەی کتاروانی شتەهیدانیان گرتتوە
 .هەرە دیار و بەرجەستەی تێکۆشانە مەزنە بوون

 
ژیتتانی سیاستتی و پێشتتمەرگەیەتیدا هاوکتتار و  جێتتی بتتایەخە کە یەکیەتیتتی نیشتتتمانی و حیزبتتی دێمتتوکرات لە زۆر وێستتتگەی

پشتتتیوانی یەکتتدی بتتوون، کە ئەم دۆستتتایەتی لە فکتتری پتتڕ حکمەتتتی ستتەرۆک متتام جەالل و شتتەهید دوکتتتور قاستتملووەوە 
 .سەرچاوەی گرتبوو، کە جێ پەنجەی بەسەر نەخشی زۆر ڕووداوی سیاسییەوە هەبوو

 
 .گیانی پاکی شەهیدان دوبارە ئەم یادە پیرۆزە دەکەین و ساڵو دەنێرین بۆ

 
 .لەگەڵ ڕێزدا

 
 ساالر سەرحەد خەلیرە یونس

 ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکیەتیی نیشتمانی
 بۆردی پەیوەندییە کوردستانییەکان

 
-------------------------------------------- 
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 (پژاک)پارتی ژیانی ئازادی کوردستان 

  
 
 
 
 
 
 

 ! بەڕێز سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

بەبۆنەی هەفتاو پێنجەمتین ستاڵیادی دامەزرانتدنی حیزبتی دێمتوکرات پیرۆزبتایی خۆمتان ئاراستتەی ئێتوە بەڕیتزان بنەمتاڵەی 
بگتاتە  شەهیدان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب دەکەین و ئاواتە خوازین کە تێکۆشانی گەلی کتورد لە داهتاتوویەکی نزیکتدا

 .ئامانج و ئەو یادە لە واڵتێکی ئازاددا پیرۆز بکەین
 

بەڕێزان بێگومتان لەو هەفتتاو پێتنج ستاڵەدا نرختی زۆر گەورە لە ڕیزەکتانی حیزبتی دێموکراتتدا دەستتبەر بتوون کە بتوون بە 
بلیمەت وکوو کتاک هەزاران شەهید هەر لە پێشەوای نەمرەوە بگرە هەتاکوو کەسانی . بەشێک لە مێژووی پڕشکۆی گەلی کورد

جەلیلی گادانی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆچکردنی داغتداری کتردین بتوون بە ئیلهتام بتۆ درێژەدانتی خەبتات و تێکۆشتان لە 
جێتتی ختتۆیەتی کە پتتێکەوە بەڵێنتتی درێژەپێتتدانی ئتتاوات و داخوازەکتتانی ئەوان بتتدەین و بەو . پێنتتاوی ئتتازادیی واڵتەکەمانتتدا
 .انیان بەرز ڕابگرینشێوەیە یادی خەبات و تێکۆش

 
جارێکیتر ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات لە ئێوە پیرۆز دەکەین و ئاواتەخوازین ئەم چەشتنە بۆنتانە ببتنە هەوێتن و 

 .بەستێنی یەکڕیزی و یەکگرتنی هەموو تێکۆشەرانی خەبات و هەڵمەت لەپێناوی ڕزگاری گەل و نیشتمانماندا
 .بەهیوای ڕۆژانی ئازاد

  
 (پەژاک)ۆکایەتی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان هاوسەر
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 کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
  
 
 
 
 
 
 

 بۆ بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان 
 !وێڕای ساڵوی گەرم

 
ئاراستتەی هەمین ستاڵوەگەڕی دامەزرانتی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان، گەرمتترین پیرۆزبتایی خۆمتان ٥٧بەبۆنەی یادەوەریی 

دەیە خەبات و تێکۆشان و چاالکیی ئێوە وەکوو  ٥یادی زیاتر لە . ئێوەی بەڕێز و هەموو تێکۆشەرانی نێو ڕیزەکانتان دەکەین
 .حیزبێکی بە ئەزموون، لە دەروون و مێژووی نەتەوەکەماندا هەرمانە

 
ێتک لە ئامانجەکتانی دامەزرانتدنی حیتزبە لە سەردەم و بارودۆخە نوێیەدا، پێویستیی یەکیەتی و پاراستنی یەکڕیتزی کە یەک

دڵنیتتتاین بەپێتتتی ڕەوت و کارنتتتامەی پێشتتتووتان، گرینگتتتایەتی . هەڵستتتووڕاوەکەتان بتتتووە، زیتتتاتر لە جتتتاران ختتتۆ دەنتتتوێنێ
بەجێهێنتتانی ئەم ئەرکە کە الی ئێتتوەش پتتڕ بتتایەخ و هەستتتپێکراوە دەدرێ و هیتتوادارین هەموومتتان، بە کتتۆدەنگییەوە بەرەو 

 .پێشی ببەین
 
ارێکی دیکە وێڕای پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە، هیوادارین حیزبە خەباتگێڕەکەتان شێلگیرتر و سەرکەوتووتر لە جتاران، لەپێنتاو ج

و لە ئاراستتتتەی ئامانجەکتتتانی گەلتتتی کتتتورد و مستتتۆگەرکردنی متتتافە ڕەواکتتتانی تێکۆشتتتان بکتتتا و بە هەوڵێکتتتی هەمەالیتتتانە، 
 .داهاتوویەکی گەشاوە بێنێتە دی

 

 .لەگەڵ ڕێزدا
  

 کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D9%85%DB%95%DA%B5%DB%95%DB%8C_%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DA%AF%DB%8E%DA%95%DB%8C_%D8%B2%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AA%DA%A9%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw0CrjeV9skHmAi2MFMVBc5W&ust=1597416452218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAq-O2mOsCFQAAAAAdAAAAABAg
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 حیزبی شیوعی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 

 !بەڕێز سکرتێری گشتی و دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 !لەگەڵ ساڵو

 
و مین ستاڵڕۆژی دامەزرانتدنی حیتزبە تێکۆشتەرەکەتان حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان بەنتاوی مەکتەبتی سیاستی (٥٧)بەبۆنەی 

سەرکردایەتیی حیزبی شیوعیی کوردستان پیرۆزبایی گەرمتی ئەو یادەتتان لێتدەکەین و هیتوای ستەرکەوتن و ستەرفرازیتان بتۆ 
 .دەخوازین

 
ساڵەی دامەزرانتدنی دەکەنەوە، درێتژەی بە ( ٥٧)حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە ڕۆژی دامەزرانیەوە تا ئەمڕۆ کە یادی 

ندا و، ڕۆڵێکتتی بەرچتتاوو کتتاریگەری لە  و متتافی ڕەوای گەلەکەمتتان لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتاخەبتتات و تێکۆشتتان داوە لەپێنتتا
زۆری پێشکەشتی گەلتی کوردستتان  ڕێگایەشتەوە قوربتانی و شتەهیدی  کاروانی خەباتی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی هەبتووە؛ لەم

 .کردوە
 

کان لەپێنتتاو بەدەستتتهێنانی ئتتاوات و ئامتتانجە هیتتوادارین ئەم یتتادە ببێتتتە متتایەی زیتتاتری یەکڕیتتزی هێتتز و الیەنە سیاستتیە
 .ڕەواکاندا

 
 .دیکە جەخت لەسەر پتەوکردنی پەیوەندیی دێرینەی هەردووالمان دەکەینەوە  لە کۆتایدا جارێکی

 
 .دووبارە پیرۆزبایمان قبول برەرموون

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B2%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C-%DA%AF%DB%95%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8E%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AOvVaw0vJ1vW-3EDTWPs-ESZN6Dn&ust=1597512032454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDkiaKam-sCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 لەگەڵ ڕێزماندا
 

 مەکتەبی سیاسی
 عێرا  - حیزبی شیوعی کوردستان

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

 
 یەکێتیی دێموکراتی کوردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتی و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
 

پەیتتامی پیرۆزبتتایی ستتاڵەی دامەزرانتتدنی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان،  ٥٧وەک یەکێتیتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان، بەبتتۆنەی 
خۆمانتان پێشکەش دەکەین، دیارە حیزبی دێموکراتی کوردستان، دەیتان ستاڵ خەبتات و تێکۆشتانی بێوچتانی هەیە لە پێنتاو 
بەدەستتتهێنانی متتافە نەتەوەییەکتتانی گەلەکەمتتان لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان و چەستتپاندنی دیموکراستتی لە ئێرانتتدا، هەزاران 

بەخشیوە بە خەبتاتی ڕزگتاری ختوازی گەلتی کتورد و لە ئێستتادا مێتژووی حیزبتی دیمتوکرات،  شەهید و قوربانی لەو پێناوەدا
 .مێژووی بزووتنەوەی نەتەوەیی دێموکراتیک و ئازادیخوازانەی کوردە لە ئێراندا و شایانی ڕێز و پێزانینە

 
ردستتان بە گشتتی، هیتوای ئەوە وەک یەکێتیی دێموکراتی کوردستان، بە بیرهێنانەوەی دۆخی ناوچەکە و ئێتران و تتایبەت کو

دەختتوازین کە بتتۆ بەهێزبتتوونی هەڵوێستتتی نەتەوەیتتی و هەبتتوونی قورستتایی خەبتتاتی کتتورد لە ئێتتران، هەوڵتتی یەکگتترتنەوەی 
قۆنتتاغی نتتوێی دوای یتتووبیلی ئەڵمتتاس و دڵتتی دۆستتتان و ئتتازادیخوازان و  ستتەرەتای دەستتتپێکردنی  حیزبتتی دیمتتوکرات ببێتتتە

 .کوردستان شاد بکەنگەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/DemocraticUnionOfKurdistanIran/?fref=nf&psig=AOvVaw3iRDaQoMfz9OvjxqSCWNYS&ust=1597495655930000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiP8JzdmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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ستتتاڵەی دامەزرانتتتدنی حیزبتتتی دیمتتتوکراتی کوردستتتتانتان لتتتێ پیتتترۆز دەکەیتتتن و هیتتتوای ٥٧جتتتارێکی تتتتر یتتتووبیلی ئەڵماستتتی 
 .سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین

  
 یەکێتیی دێموکراتی کوردستان

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

 
 حیزبی ڕزگاریی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 

  !بەرێز، خالیدی عەزیزی
 !بەرێزان، دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 !سالوێکی گەرم
 

ستتاڵەی دامەزرانتتدنی حیتتزبە تێکۆشتتەرەکەتان بەنتتاوی دەستتتەی ستتەرۆکایەتی و مەکتەبتتی  ٥٧ی گەالوێتتژ یتتادی ٢٧بەبتتۆنەی 
ی دێمتوکراتی کوردستتان لە دەفتتەری سیاستی و سیاسیی حیزبی ڕزگاریی کوردستان پڕ بەدڵ پیرۆزبایی یۆبێلی ئەلماسی حیزب

 .ئەندام و الیەنگرانتان دەکەین
 

بە هیوای سەرکەوتن لە خەبات و تێکۆشانتان و ئومێدەوارین ئەم یتادە شتکۆدارە ببێتتە هەوێنتی یەکڕیتزی و هاوئتاهەنگی لە 
ی نتتاڕەوای فاشیستتتی تتتورک و خەبتتات و ڕێکخستتتنەوەی نێومتتاڵی کتتورد کە ئێستتتا زەروورەتێکتتی حەتمیتتیە لە هەمتتبەری هێرشتت

 .ڕێژێمی پەت و سێدارەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
 

https://kurdistanmedia.com/so/news/حیزبی-ڕزگاریی-کوردستان-پەیامی-پیرۆزبایی-بۆ-حیزبی-دێموکرات-نارد
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 .حیزبی ڕزگاری لە هەوڵی پتەوکردن و توند و تۆڵکردنی پەیوەندیەکانمانین لەگەڵ حیزبە تێکۆشەرەکەتان
  

 دەستەی سەرۆکایەتیی حیزبی ڕزگاریی کوردستان
 

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

 پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
  
 
 
 
 
 
 

 !بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 !ساڵوێکی گەرم

 
ستتاڵ لە خەبتتات و تێکۆشتتانی نەپستتاوە و فیتتداکاریی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و یتتوبیلی  ٥٧بە بتتۆنەی تێپەڕبتتوونی 

 .سەرکردایەتی و تەواوی کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانتان دەکەینئەڵماس، پیڕۆزبایی گەرمی خۆمان لە بەڕێزتان و 
 

دیتتارە دامەزرانتتدنی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە ئەنجتتامی هەلتتومەرجێکی بتتابەتی و ختتۆیی وەک پێداویستتتییەکی ئەو 
خۆ لە قۆنتتاغە، بتتوو بە متتایەی شتتانازی خەڵکتتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان و، تتتوانی ببێتتتە ختتاوەنی حکتتومڕانییەکی ستتەربە

ساڵ لە خەبات و تێکۆشان و ئەزموونی ستەختی ئەو ڕۆژگتارانە پێمتان دەڵتێ کە  ٥٧مێژووی . چوارچێوەی کۆماری کوردستاندا
هێنانی کوردستتتانێکی ئتتازاد و دێمتتوکرات و حکتتومڕانییەکی کتتوردانە  شتتاڕێگا بتتۆ ستتەرکەتن و گەیشتتتن بە مەنتتزڵگە و وەدەستتت

وێستتی و پشتت ئەستتور بە خەڵکتی کوردستتان فەراهەم دەبتێ، بەمەش لە الیەن تەنها و تەنهتا بە یەکگرتتوویی و یەک هەڵ
جێگای ئاماژەیە بڕیاری دوا کۆنگرەتتان ئەو پەڕی ئتازایەتی و بتوێریە . دۆستان پێگەی بەرزتر بۆ دوژمنانیێ بەهێزتر دەبێ

. ستتییەکی ستەرەکی قۆنتاغەکەیەبۆ هەنگاونانی یەکگرتنەوە لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە خواستت و پێداوی
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گومتتتان نیتتتیە کە نتتتاوچەکە بە گشتتتتی لەبەردەم چتتتاوەڕوانی گۆڕانگتتتاری گەورەدایە کە نیشتتتتمانی ئتتتێمەش لەم پێشتتتهات و 
بتتۆیە پێویستتتە لە هەمتتوو ئاستتتە جیاجیاکتتانی تێکۆشتتاندا ئامادەستتازی بکتترێ و بەرنتتامەوە پالنتتی . هاوکێشتتەیە بەدەر نیتتیە

گەڵ هەلومەرجی نێودەوڵەتی هاوتەریب بێتت و بتوانرێتت ڕووداو گوڕانکارییەکتان لە بەرژەوەنتدیی گونجاو بگیرێتە بەر کە لە
 .نیشتمان و خواست و داوا ڕەواکانی خەڵکی کوردستان مسۆگەر بکرێت

 
ە جارێکی تر بەم بۆنە شکۆدارەوە، ئێمە پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان پیرۆزبایی خۆمان ڕادەگەیەنین و جەختت ل

پەیوەنتدیی دۆستتانەی نێوانمتان دەکەیتنەوە، ئۆمێتتدوارین لە پێنتاو بەرژەوەنتدیی گەل و نیشتتماندا پەیوەنتدییەکەمان زیتتاتر 
 .پێێ بخەین

 
 .هەر سەرکەوتوو و سەرفرازبن

  
 لەگەڵ ڕێزماندا

 پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
 مەکتەبی سیاسی

 
----------------------------------------------- 
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 حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
 

  
 
 
 
 
 

 بەڕێز، دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستان
 ساڵوێكی گەرم،

 
تەمین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان، بە نتاوی مەكتەبتی سیاستیی ٥٧  ی گەالوێژ، یادی٢٧بە بۆنەی 

ز و هەمتوو خەبتاتگێڕانی حیزبتی دێمتوکرات حیزبی زەحمەتكێشتانی كوردستتان، گەرمتترین پیرۆزبتایی ئاراستتەی ئێتوەی بەڕێت
و پێشتبردنی خەبتات لەپێنتاو وەدیهێنتانی و بەرە  و ئومێدەوارین یتوبیلی ئەڵمتاس دەرفەتێکتی دیتکە بتێ بتۆ یەكڕیتزی  دەكەین

 .و ئێران تەواوی مافەكانی گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
 

حیزبی دێموكرات، وەاڵمدەرەوەی خواستەكانی خەڵكی كوردستتانە و لەمێتژووی دامەزرانتدنیەوە حیزبێكتی كتاریگەربوو، لە زۆر 
و ڕێكخراوەیتدا، لە  نی ئاوا كرد، لەپەرەپێدانی هۆشتیاری سیاستی بواردا ڕچەشكێن بوو، یەكەمین كۆماری دیموكراتی كوردستا

ئێستتتاش وەک حیزبێكتتی بە ئەزمتتوون، ختتاوەن تایبەتمەنتتدی لەمەیتتدانی . پێشخستتتنی ڕۆژنتتامەگەری كوردیتتدا، پێشتتەنگ بتتووە
 .دایە سیاسی

 
اوچە پێتی نتاوەتە قۆنتاخێكی و نت  لەكاتێكدا، كە بە ڕێزەوە یتوبیلی ئەڵماستی حیزبتی دیمتوكرات یتاد دەكترێتەوە، كوردستتان

و   و نتتاهەموارەوە، ستتەرەڕای زیتتادبوونی مەترستتیی کۆرونتتا ڤتتایرەس و لێکەوتەکتتانی، هەڵكشتتانی ملمالنێتتی نێتتودەوڵەتی دژوار 
و ئاسایشتتی ناوچەیتتان  و پەرەستتەندنی سیاستتەتی فراوانختتوازی هێتتزە ئیقلیمیەكتتان لە الیەكتتی تتتر ئتتارامی  ئیقلیمتتی لەالیەک 
بۆیە لەم هەلومەرجە ئاڵۆزەدا، لە الیەنە سیاستییەكانی كوردستتانی داوا دەکترێ، دەرگتا . ەگەری نادیارەوەخستۆتە بەردەم ئ

 و   و ناوەكییەكان دوور بكەونەوە زیاتر ال لە ئەركی هاوبەش  و ئاریشە الوەكی بەڕووی ناكۆكییەكان دابخەن، لە كێشە 
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 .پرسی بنچینەیی بكەنەوە
 

و   دیكە جەخت لە پێویستیی پتەوكردنی پەیوەندیی لە نێوان حیزبی زەحمەتكێشتانی كوردستتانهەر لەو پێوەندەدا، جارێكی 
 .حیزبی دێموكراتی كوردستان دەكەینەوە

 
 لە یوبیلی ئەڵماسیی حیزبی دێموكراتی كوردستاندا،

 
و هەمتوو شتەهیدانی   نو بێگەردی پێشەوا قازی محەممەد، سەرۆكی یەكەمین كۆماری دێموكراتی كوردستتا ساڵو لە گیانی پاک 

 .ڕێگای ڕزگاریی كوردستان
  

 مەكتەبی سیاسیی
 حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان

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

  

 بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان
  

 

 

 

 

 

 

 
 بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

 !لەگەڵ ساڵو
 

 .ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان گەرمترین پیرۆزباییتان ئاراستە دەکەین ٥٧بەبۆنەی 
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حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە کاتێکتتدا دامەزرا کە بتتووە پێشتتڕەوی تێکۆشتتان و گەلەکەمتتانی گەیانتتدە کتتاروانی تێکۆشتتانی 
اری حیزبتی دێمتوکرات لە ڕێگتای خەبتتات و گەالنتی ژێردەستتە و متافخوراوان و مێتژووی تەمەنتی گەواهیتدەری قوربتانی بێشتوم

 .تێکۆشانی لەپێناو ئازادی و سەربەستی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
 

حیزبی دێموکراتی کوردستتان بە شتانازییەوە لە ڕێگتای خەبتاتی پێشتەوا قتازی و دوکتتور قاستملوو و شتەڕەفکەندی و تەواوی 
 .پێناو بەدیهێنانی مافە ڕەواکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانشەهیدان خۆڕاگرانە درێژەی بە کاروانەکە دا لە

 .جارێکی دیکە پیرۆزبایتان ئاراستە دەکەین و جەخت لە پەیوەندیەکانی نێوانمان دەکەینەوە
  

 مەکتەبی سیاسی
 

 بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان
 

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

 پارتی سەربەخۆیی کوردستان
  
 
 
 
 
 
 

 ! بە ناوی کوردستانی گەورە
 

 هەڤااڵنی ڕێبەری و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان: بەڕێز
 

 گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی هەموو تێکۆشەرانی . مین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات٥٧بە بۆنەی 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://kurdipedia.org/default.aspx?q=2010110516405710577&lng=1&psig=AOvVaw0L2LT0346y6ZEIqhFQ4FN2&ust=1597494784323000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiarPzZmusCFQAAAAAdAAAAABAI
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 .دێموکرات دەکەینڕیزەکانی حیزبی 
 

پارتی ستەربەخۆیی کوردستتان لە ستەر بنەمتای گوتتار و هتزری نەتەوەیتی هەوڵ دەدا پەیوەنتدییەکی دۆستتانە و برایتانە لە 
پێناو بەرژەوەندیی گەلەکەمان لەگەڵ هەموو هێتز و الیەنەکتانی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتان ڕێتک بختا و هەوڵمتان یەکڕیتزی نێتو 

 .ەمخۆریی هەموو الیەکمان ئەو تەباییە بێتە ئاراوەماڵی کوردە و هیوادارین بە خ
 

ییتتدا جتتارێکی تتتر پیرۆزبتتایی خۆمتتان لە نتتاخی دڵەوە پێشتتکەش بە هەمتتوو خوشتتک و برایتتانی تێکۆشتتەری ڕیزەکتتانی  لە کۆتا
 .حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەین و هیوای سەرکەوتنتان لە گشت بوارێکدا بۆ بە ئاوات دەخوازین

  
 سیاسیی پارتی سەربەخۆیی کوردستاندەفتەری 

 
 زایینی ٢١٢١ - ٨ - ١١

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

  
 پارتی سەوزی کوردستان

 

  
 
 
 
 
 
 

 !بەڕێز حیزبی دێموکراتی کوردستان
 !ساڵوێکی ژینگە دۆستی

 
 مین ساڵیادی دامەزراندنی حیزبە تێکۆشەرەکەتان، حیزبی دێموکراتی کوردستان، بەناوی سەرجەم ئەندامانمان (٥٧)بەبۆنەی
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لە پارتی سەوزی کوردستتان جتوانترین پیرۆزبتایی خۆمتان ئاراستتەی بەڕێزتتان دەکەیتن، خوازیتارین ئەم بتۆنە پیترۆزە بێتتە 
 .تان و تەواوی ناوچەکەمایەی خێر و خۆشی بۆ گەلی کوردمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردس

 
 .بێگومان حیزبە تێکۆشەرەکەتان ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە خەباتی سیاسی و چەکداری و کۆمەاڵیەتی و ژینگە پارێزیدا

 .دوبارە پیرۆزباییمان قبوڵ برەرموون بە هیوای سەرکەوتن
  

 مەکتەبی سیاسیی پارتی سەوزی کوردستان
 

٢١٢١ - ٨ - ٢٢ 
--------------------------------------------------- 

 
 ، سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست "لویس ئایاال"پەیامی پیرۆزبایی 

 
 
 
 
 
 
 

 بە بۆنەی یووبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکرات

  
 ! بەرێز خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 !حیزبی دێموکراتی کوردستانهەڤاڵە بەڕێزەکانی 
 

ستتتاڵەی دامەزرانتتتی پالترتتتۆرمی سیاستتتیی هاوبەشتتتی گەلتتتی کتتتورد، پیرۆزبتتتایی گەرمتتتی  ٥٧بەختتتتەوەرم کە بە بتتتۆنەی یتتتادی 
ئەمتتڕۆ لە بیتتری هاوبەشتتماندا، یتتادی دامەزرێتتنەران، لەگەڵ هەمتتوو ئەو . ئینتێرناستتیۆنال سۆسیالیستتت پێشکەشتتی ئێتتوە بتتکەم
 ساد  شەرەفکەندی کە لە کاری . ڕەحمان قاسملوو و دعەبدول. کەسانەی کە دواتر گیانیان لێ ئەستێندرا، وەک د
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 .ئینتێرناسیۆنالەکەماندا بەشدار بوون، لەگەڵ ئێمەن
 

ئەو بیتترۆکە، بەهتتا و پرەنستتیپانەی کە ئەوان بڕوایتتان پتتێ بتتوو و کە ئەمتتڕۆ گەلتتی کتتورد بتتڕوای پێیتتانە، لە نێتتو ئێتتوەدا 
بەشێک لە ئاجێندای جیهانی بۆ دنیایەکە لە ئاشتتەواییدا، بە  قوربانیدانەکانی دوێنێ و خەباتی هەنووکەیی ئێوە. زیندوون

خەڵکێکتتی ئتتازاد کە بە مافەکانیتتان خەنتتی بتتوون و لە دێموکرستتییدا دەژیتتن، هەروەهتتا شتتتێکە کە ئامتتانجی ئینتێرناستتیۆنالی 
 .ئێمەیە

 
 .بەو هیوایە کە کاری هاوبەشمان ببێتە هۆی سەرکەوتن

  
 لویس ئایاال، سکرتێری گشتی

 
 ٢١٢١گوست ی ئا١٤

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

 
 پەیامی عەلی قازی بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکرات

  
 
 
 
 
 
 

ی گەالوێژ، حەفتاوپێنجەمین ساڵڕۆژی دامەزرانتدنی حیزبتی دیمتوکراتی کوردستتان پیرۆزبتایی دەکەم لته ٢٧بە بۆنەی هاتنی 
 .کراتی کوردستان و دیموکراتی کوردستانی ئیران و تەواوی دڵسۆزان و تێکۆشەرانی نەتەوە و نیشتمانهەر دوو حیزبی دیمو

هیتتوادارم ئەو دوو حیزبتته بتته زووتتترین کتتات یەک بگتترنەوە و وەک هێزێکتتی ستتەربەخۆ و گەوره بتتۆ ڕزگتتار کردنتتی کتتوردان لتته 
 شک سەردەکەوین کە هەر ئەوە بوو ئامانجی  ڕۆژهەاڵت بە ئیرادەیەکی جیدی حەول بدەن و گەر یەکگرتوو بین دڵنیام بێ
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 .کوردستانمەرحومی باوکم وەک دامەزرێنەری حیزبی دیموکراتی 
 

دەبێ ڕێباز و بیر و ئایدولۆژیی پێشەوا قازی محەممەد بکەین بە سەرمەشقی خۆمان   له قستە و نووستیندا و   لته عەمەل 
 .و تێکۆشاندا

 
 .بژی کورد، بژی کوردستان

  
 عەلی قازی

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

 
 

 بی دێموکراتی کوردستانسپاسنامەی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیز
   

 
 

 !خەڵکی بەهەڵوێستی کوردستان
 !ئەندامان، الیەنگران و دڵسۆزانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 ساڵەی دامەزرانی خۆی جێژن  ٥٧ئەوساڵ حیزبەکەمان و حیزبەکەتان، حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەلومەرجێکدا یادی 

دا کە بەداخەوە لە بەر پەتتای کۆرۆنتا ئەو جتۆرەی کە بەرنتامەی بتۆ داڕێژرابتوو، گرت و یۆبیلی ئەڵماستی لە بەرۆکتی ختۆی 
ستاڵەی دامەزرانتی حیزبتی خۆشەویستتی کتۆمەاڵنی  ٥٧جێژن و رێوڕەستمەکان بەڕێتوە نەچتوون و بەو جتۆرەی کە شتیاوی یتادی 

 .خەڵکی کوردستانە نەکرا بە شێوەی پێویست ئەم یادە مەزنە پڕشکۆتر بکەین بە جێژن
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وهەوای ئەمنیەتیتتی زاڵ بە ستتەر  تتترەوە و، خوڵقانتتدنی کەش کۆرۆنتتا لە الیەک و پەتتتای کۆمتتاری ئیستتالمی لە الیەکی پەتتتای
کتام  بەاڵم ئێوەی دڵسۆز و ختاوەن ئیترادە، رێگەتتان نەدا هیچ. دا، دوو کێشەی بەردەم ئەم یادە گەورەیە بوون نیشتمانەکەمان

ئەوەی لە دەستتان هات کردتتان و بە شتێوەی جۆراوجتۆر ڕێزتتان لە نتزیکەی  یەکانتان بگرن و لەو بەاڵیانە پێێ بە چاالکی
 .ئافەرین بۆ ورەی بەرز و وەفاداریتان بە ڕێبازی حیزب و شەهیدان. هەشت دەیە خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان گرت

 
 !خۆشەویستان

 
هۆکتتاری سیاستتیی ئەو کتتات ئەو مەجتتالە بەم حیتتزبە دا لە بەر  ی کوردستتتان ئەگەر لە ستتەرەتای دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوکرات

یەوە  یەکتانی زیتاتر لە نتاوچەی موکریتان بەڕێتوە دەچتوون، بەخۆشتی نەدرا کە پەل بۆ سەرانسەری کوردستان بهاوێ و چاالکی
 ئەوا ئێستتتا پەیتتامی ڕزگتتاریی نەتەوەیتتی سەرانستتەری نیشتتتمانەکەمانی هەر لە لوڕستتتانەوە تتتا متتاکۆ گرتتتۆتەوە کە بێگومتتان
ئەوەیتتان ئەگەر لە الیەک نیشتتانەی بەرەوژوور هەڵکشتتانی هەستتت و شتتتووری نەتەوەیتتی کتتۆمەاڵنی خەڵکتتی کوردستتتانە، لە 

 .الیەکی دیکەشەوە بەرهەمی هەڵسووڕان و چاالکیی بەردەوامی ئێوەیە
 

متوو شتار و ناوچەکتانی وەخۆگری ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە هە یەکانی ئێوەی ئەرک ئەوساڵ پانتایی چاالکی
کوردستتتتان، بە هەمتتتوو الیەکتتتی نیشتتتان دا کە حیزبێتتتک کە هەڵقتتتواڵوی کتتتۆمەڵگەی ختتتۆی بتتتێ، هتتتیچ جتتتۆرە بەربەستتتت و 
. پیالنگێڕییەکی دوژمنان ناتوانێ نە لە کۆمەڵگەی خۆی داببڕێ و نە پتێێ بە باڵوبتوونەوەی پەیتامی ڕزگتاریخوازانەی بگترن

ر دەبتێ درەنتگ یتا زوو حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان ئەم ڕەستالەتەی، واتە رزگتاریی بەو تایبەتمەندییەوە کە باس کترا هە
 .خەڵک و نیشتمانەکەی بەجێ بگەیینێت

 

 !ئەندامان و الیەنگران و تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

شتێوازی جۆراوجتۆری وەک؛  یەکانی دەزگا ستەرکوتکەرەکانی کۆمتاری ئیستالمی، بە ئێوە لەم ماوەیەدا سەرەڕای فشارە ئەمنیەتی
نووسینی دروشم و باڵوکردنەوەی تراک، هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردستان، سەردانی بنەماڵەی شەهیدان، نووسینی بتابەتی 
تایبەت بەم یادە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکتان و نتاردنی گترتە ویتدئۆ و پەیتامی پیرۆزبتایی ئەرکتی خۆتتان بە باشتترین شتێوە 

 .بەڕێوە برد
 

گوتنتتان،  کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەم بۆنەوە بە ئەرکتی ختۆی دەزانتێ، وێتڕای ئتافەرین پێبۆیە 
بەو هیتتوایەی هەرچتتی زووتتتر ستتێبەری ڕەشتتی . ستتپاس و پێزانینتتی ڕێبەریتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانتان پتتێ ڕابگەیەنتتێ
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لە شاربە شار و گوند بە گوندی واڵتەکەمتان ئەم جێتژنە و جێژنتی دیکتاتۆری لە سەر ئاسمانی واڵتەکەمان البچێ و پێکەوە 
 .ڕزگاریی نیشتمانەکەمان لە ژێردەستی، بگرین

 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 کۆمیسیۆنی تەشکیالت
 

 ٢١٢١ - ٨ - ١٥ = ١١٧٧ی گەالوێژی ٢٥
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دامەزرانی کۆماری کوردستان شانازییەکی مێژووییه بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان: حیزبی دێموکرات

 
 ز،ەڕێب یانیمانیشتین هاو
 کوردستان، یکەڵخ یاگرۆڕو خ رێباتگەخ ینەاڵمۆک
 ،یتیەواەتەن یو ماف یموکراسێد یگرانۆئ
 دان،یهەش یرزەربەس ڵەیماەبن
 ،یاسیس یاگرۆڕخ یانیندانیز

 ران،ێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یزۆسڵد ینگرانیەو ال ندامانەئ کان،ەداکاریف ەرگەشمێو پ کادر
 
 یژێتتالوەگ ی ٢٧ یژڕۆ رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیکوردستتتان، ح یکتتەڵخ ینەاڵمۆکتت یستتتیوەشۆو خ رەشتتۆکێت یزبتتیح
 ەل متاسەڵئ یلیوبیتو  کتاەد ەڕپێت ۆیخ یرەروەس ڕپ ینەمەت ڵەیسا ٥٧ ینییزا ی٢١٢١ ەربەرانبەب یتاوەه ی ١١٧٧ ڵمساەئ
 .داەد ۆیخ یکۆرەب
 
 دان،یهەشت یرزەربەست ڵەیمتاەکوردستتان، بن یکتەڵخ ینەاڵمۆو کت یگشتتەختوازان ب یئتازاد متووەه ەل ییزباۆریپ ەوەنۆب وەب
 یتەبیتتا ەب رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح ینگرانیەو ال ندامانەو ئ ەرگەشمێکادر و پ ،یاسیس یاگرۆڕخ یانیندانیز
و  داڵەستا ٥٧ وەئ ەیمتاو ەل ەک نینێنتوەداد ەدانیهەشت وەئ متووەه یپتاک یانیتگ ەب رەرانبەب وازشەو ن زڕێ یرەو س نەیکەد
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 انەیتتتکەوەتەن یرەوەختتتەب یدایتتف انیتتتانیدا گ تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ەکتتورد ل یکتتتانیەمتتا  و ئازاد ەل یرگتترەب یوتتتڕە ەل
 یبتاتەخ یکتەیەگڕر بەه ەل ەک نەیتکەد ەانیتیەستاەو ک سەک وەئ متووەه ەیئاراستت نمانیزانێسپاس و پ هاەروەه ،ەردووەک
 .بوون رەدان نێو شو شدارەب ێبوو ب کەیەماو رەه ۆجا ب داڵەسا ٥٧ وەئ
 
 یرەدا د ڵەستا ٥٧ وەل متوکراتێد یزبتیح یاگرۆڕو خت بتاتەخ یژووێتم ەل کێدان رنجەو س زبیح یابردووڕ ەل کەیەوەدانڕئاو
و  وتنەرکە  ست ،ەکتردوو متارۆت یکیەرەروە  ست ،ەوڕیتب یوێو نش ورازەه ڕو پ ختەس یکیەگاڕێدا    ەیەماو مەل ەک نەخەد
 ەو ب ەگرتتووەڵه یژانتەب یزام ندهاەچ ،ەبوو ەنانیو درووست و واقع ب ەرانێبو یستێوەڵ  ها ه ،ەناوێه یدەب یکێوتەسکەد
 .ەکانەموکراتێو د موکراتێد یزبیح یتەبەیه ەب یتەقام یرەنێناس ڵسا ٥٧پاش  ڕۆمەئ ەوانەئ مووەه ،ەهاتووەدا ن کۆچ
 
 ڵیستا یژێتالوەگ ی٢٧ ەل مەردەست ەڵگەکاتدا گوونجا و ل مانەه ەو ل ییژووێم یکێستەوێپ کەکوردستان و یموکراتێد یزبیح

و  یتتیەواەتەن یستتەروهیب یرەدێتپەرەپ یکتێکخراوڕێ کەو کتا ێژ ەڵەیمۆکت ەیتیکخراوڕێ ەینیتبنچ رەسەو ل یتاوەه ی١١٢٤
 .زراەدام دەممەمح یقاز یستەدەب
 
 ن،ێڕمتود یکتێزبیح یئتارا ەهتاتن یتاەرەس کووەڵب بووەن کێزبیح ییئاسا یبوون کیدا ەل اینەت موکراتێد یزبیح یزرانەدام
 یکیمتتوکراتێد یکۆرەوێتتکرابتتوو ن ەرمتتولۆدا ف نتتدەب ٨ ەل ەبتتوو ک یاستتیس یوونتتڕ یکەیەرنتتامەب ەب یموکراستتێد ەب نتتدەمەڕباو
و  ییکگرتتتوویە یستتتیوێپ ڕیربتتەد ەدا دانتتا بتتوو ک ۆیختت یشتتانۆکێت یتتتییەوەولەئ ەل ڵیستتەئ نتتدەو چ داەد شتتانین یزبتتیح

 .بوون رانێئ یکانەوەتەو ن رانێئ یکانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ەڵگەل یباتەهاوخ
 
 یاستیس یواەو ه شەک ینگاندنەستەڵه ەدرووستت و ب ەیوەکتدانێل ەب یزرانتەپتاش دام ژڕۆ ١٦١کوردستان  یموکراتێد یزبیح
 یمارۆک ەیوێش ەل یکورد یرنێمود یکێانیو ک یاسیس یکێتاڵ ەسەد یتوان یهانیج یمەدووه ەڕیو  کوردستان پاش ش رانێئەل
 نیترەب یکیەوەبتوونۆک ەو ل ێنتێزرەدابم دەممەمح یقاز مرەن یواەشێپ ییتیەکاۆرەس ەدا ب یتاوەه ی١١٢٤ یندانەبڕێ ی٢ ەل
کوردستتان  یمارۆک ەرۆج مەب.  ێنەیێابگڕکوردستان  یمارۆک یشانۆکێکار و ت ەیرنامەب مەو ه مارۆک مەه هابادداەم یشار ەل
 یمتتارۆک یزرانتتەدام. رخستتتەد ۆیختت رانێتتئ یکوردستتتان یکێشتتەب ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتەدام یمتتەرهەب کەو

 یو متتاف کتتانییەمتتا  و ئازاد ەل رچتتاوەب یکێشتتەب ەکوردستتتان ک یمتتوکراتێد یزبتتیح ۆبتتوو بتت یتتیژووێم یکییەکوردستتتان شتتاناز
 دێتتئوم یگتتاێج یکێوتەستتکەد کەو شەکیتتد یکتتانەپارچ ەکتتورد ل تەنتتانەت. کتترد رەبەستتتەد ەوەربتتارۆز ەل یکتتورد یتتتیەواەتەن
 .بوون شدارەدا ب یکانەرکەکار و ئ یبردنەوەڕێبەل انیکەیەو ژمار کردەد انیرەیس
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 نینتیبەد ،یەدا کێترجەلوومەه رەه ەل بتاتەخ ەب دانەژێتو در یوامتەردەب موکراتێد یزبیح یکانەچاو رەب ییەندەتمەبیتا ەل
 ینتدکرانەو ب متارۆو ک زبیتح یکتاناڵبا ەرپرستەب ەل کەیەو ژومتار واەشتێپ یدرانەدارێس ەو ل مارۆک یبوون ر ەمەپاش جوان

نوانتدن  یو چتاالک شتانۆکێت ەل زبیتح ،یرانەشتۆکێت ەل کێترۆز یبوون ەئاوار و مارۆک یستانەدەو کارب زبیح یرانەبڕێ یباق
 یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ یولتتەقەب یژاندنڵەشتتادا و شتت یمتتیژڕێ یکانەنتتدانیز ەل ەزبیتتح وەئ یرەشتتۆکێت دانەستت یبتتوون. ستتتاەوەن

 ەگەڵتتدا ب٤٥ – ٤٦ یکانڵەستتا ەل ەوەزبیتتح نیەالەل ەکتتدارانەچ یکتتانەرەربەب یخستتتنەڕێو ۆیهتت ەب رانێتتئ یئتتارام ەیدوورگ
 .نیەاستڕ وەئ یرەنێلمەس
 
 ەوتنەشتکێپ ەڵگەو گوونجان ل شچوونێوپەرەو  ب ەوەبوونێکوردستان نو یموکراتێد یزبیح ەیکید یرچاوەب یکییەندەتمەبیتا

 ڵیستتا ەل زبیتتح یمەهێستت ەینگرۆکتت ەو ل ١١٤٧ ڵیستتا ەل را ێتتع ۆدوکتتتور قاستتملوو بتت ەیوەانەڕگ ەب ،ەکانیەاستتیو س یفکتتر
 رتتریگێج یمتتەج یتتیەراەبڕێ ،ەئاراو ەهات زبیح یکانەکخستنڕێ یکار ۆب ەرنامەب ەو  ب بارەل یکێوتڕەدا  یتاوەه ی١١٧٢

 یکیەمایو ست نتاێه داۆیرخەسەب ڵیقوو ۆڕیووگڵدا ئا کەڕۆوێن ەو ل تڵەواڕ ەل زبیبوو و ح رترەبەستەد یاسیس ۆییخەربەس
بتوو  زبیتح یرەنێتزرەمدا دەمتمەمح یقتاز مترەن یواەشتێپ رەگەئ دایاستەڕگرت، ل ەوۆیەخ  ەب یتر رنێتر و مود کیموکراتێد

 ەبتازڕێ مەئ یرەدێتپەژێو در رەزێپتار ێیندەفکەڕەبتوو و دوکتتور ستاد  شت زبیتح ەیوەرەنێو بتووژ ەوەرەکخڕێدوکتور قاسملوو 
 .بوو ەنگیگر
 
 ەینگیتژ رەستەب استتڕنا مەاڵب ڵزا یواەو ه شەک یوژمتەت رێتژ ەچتوونەدرووستت و ن  ەیوەکتدانێو ل یاسیس ینیتبیو واق ورد
 یزبتتیو ح کتتردێپ یستتتەد رانێتتئ یالنتتەگ یشتتۆڕش کێتتکات. ەبتتوو متتوکراتێد یزبتتیح ەیکیتتد یکییەنتتدەتمەبیتا رانتتداێئ یاستتیس
 ەل یستتتتیو ینەیختتتوم ،ەشتتتۆڕش وەئ یوتنەرکەپتتتاش ستتت اێتتتڕدا گێتتتت یرەگیکتتتار یورەکوردستتتتان د ەل یتەبیتتتتاەب متتتوکراتێد
 یمتارۆو ک یتیەپاشتا یمتیژڕێ وانێتن ەل ەستتیوێپ کەڵتخ ەک انتدەیگیاڕبکتا،  یارید رانێئ یداهاتوو یزامیدا ن کێمۆرراندڕێ
 یکتانەزێو ه کەڵتخ  ەیربۆز ەوەداخەب وکتاتەئ. نەبتک ستندەپ انیتکیەدا " مەک ەوشت کیە ەو ن ادیتز ەوشت کەیەن" یسالمیئ
 ایت ەوەتێانتدابیکێل ەیوەئ ێبت ەوەکانەالرۆکێست ییەتیەساەک تەنانەو ت کانییەسالمیو  ئ دەچ ەل رچاوەب یکێشەب ەب یرانێئ
 ەب انیتتنگەد ەوۆکردبتت تڕە انیشتتیتیەپاشا یمتتیژڕێکاتتتدا  متانەهەئاگتتاداربن ل ینەیختتوم ەیکییەستتالمیئ یمتتارۆک یکەڕۆوێتن ەل
 انیشتدارەب داەمۆررانتدڕێ وەل ۆهت دووەکوردستتان ب یکتەڵو خ متوکراتێد یزبیح مەاڵدا، ب ینەیخوم یسندەپ یگاێج یستمیس
 .کردەن
 

  کەڵخ یتیەزاڕەنا ەل رگرتنەو رادەخ یکەڵک ەب ەچوونک بووەن کیموکراتێد ێپ انەیکەمۆرراندڕێ ەک ەوەئ  :یەکەم
 .دایسالمیئ یمارۆک ەب انینگەد ناچارەب ەستمیس وەئ ۆب ەوەانەڕگەو ن یتیەپاشا یمیژڕێ ەب رەرانبەب
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 انۆیتتخ ەیوەکتتدانێل ەب ایتتنەت  استتتڕو نا ڵزا یواەو ه شەک ەل دوورەکوردستتتان ب یکتتەڵو خ متتوکراتێد یزبتتیح :دووهەم
 یالنتەگ یتتیەواەتەن یماف ەن ەوەتێبەد یگاێج یموکراسێد ەدا ن یبەزهەو م ینییئا یکیژۆلۆدئیئ یکێمیژڕێ ەل ەک ابوونینڵد
 وەئ  ،ەمیژڕێت وەئ ەیوەو کترد تەاستیس ەتێتبەد زخستتنێراوەو پ دانانیتاوازیو ج واردنەاڵه کووەڵب ،ێبەد رەبەستەد  رانێئ
 مەاڵب. دانڵتتپاەو تەمۆو تتت ەختتنڕە رەب ەوتەک ەوییەرانێتتئ ینتتیەال ێنتتدێه انیتتالەل متتوکراتێد یزبتتیح یوکتتاتەئ ەیستتتێوەڵه
 ەینتتانیب عیتتواق یستتتێوەڵدرووستتت و ه یچتتوونۆب ەدان ب رانێتتئ یکتتەڵخ ەیربۆز تەنتتانەو ت ەنتتانیەو ال زێتتوهەئ رەه ستتتاێئ
 انیتنگەد ەتاوەرەست ەل ەک ەویەکتورد متا ەیوەتەو ن متوکراتێد یزبتیح ۆب ییەشاناز وەو ئ نێنەداد موکراتێد یزبیح یوکاتەئ
 تتتارانەل کتتایئامر ەیزختتانێوڵبا یرکردنتتیداگ یکتتاتەل هتتاەروەه. داەن رانێتتئ یستتالمیئ یمتتارۆک یمتتیژڕێ یکتتار رەستتەهاتن ەب
 وەکتات ئ وەئ ڵتیزا یواەو ه شەک ەیوانەچێپتەب رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح ەوییەسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ نیەالەل

 .یزان یکانەیەوەتەونێن ەتیرەن ەدژ ب یکێفتارەڕەکرد و ب حکومەم ەیەوەکرد
 
 ینتتدەوێپەل کتتانەپەچ ەنیەو ال زبیتتح رەستتەب ڵزا یواەو ه شەک ەیوانەچێپتتەب متتوکراتێد یزبتتیح ەیکیتتد یکێنێشتتکەچکڕێ
 ەوەزمیالیستتۆس ەل یزبتتیح یژڕۆدوا یدوکتتتور قاستتملوو ئامتتانج ەبتتوو ک ەوەدا ئ ایتتتاریلۆپر یرۆکتتتاتیو د زمیالیستتۆس ەڵگەل
 ەکیتتد یکتتانەپەچ ەزێتته ەڵگەل ەوەوبتتارەل زبیتتح یچتتوونۆب یاوازیتتج یرەرخەد مەه ەک کیتتموکراتێد یزمیالیستتۆس ەب ۆڕێگتتەد
 ەل کێتترۆج یژڕۆدوا یئامتتانج مەاڵبکتتا ب بتتاتەخ یموکراستتێد ۆبتت کێتتزبیح ێنتتاکرەک ێگرتبتت ەیرچاوەستت ەوەوەل مەه ،ێبتت
 یرۆکتتاتید نیباشتتر ەل ێپت یموکراسێد نیراپترەخ ەدوکتور قاسملوو ک ەیچوونۆب وەو ئ زبیح ەیارڕیب وەئ ،ێب ۆڕیکتاتید

 انەیتتگڕێ مەئ ەزانێتته وەل رەه رچتتاوەب یکێشتتەب ستتتاێئ مەاڵب کتتانەپەچ ەل کێشتتەب یرشتتێه رەب ەوتتتنەک یتوونتتدەب ەباشتتتر
 .رەبەتۆگرت
 
 :رانێئ ییسالمیئ یمارۆو ک رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 
 یستتێوەڵه ەب رەرانتبەزوو ب رۆز رانێئ یسالمیئ یمارۆک ەیانۆڤیمر یو دژ ەوتوانەدواک یژۆلۆدئیئ نەو خاو رۆکتاتید یمیژڕێ
 یکتەیەگێ  پ ینەخاو موکراتێد یزبیح یزانەید ەیوەئ ەڵگەل میژڕێدا و  شانین ەیوەدژکرد موکراتێد یزبیح ەینانیب عیواق
کوردستتتان  یکانەشتتار ەیربۆز ەدا ل شۆڕشتت یوتنەرکەستت یتاەرەستت یئتتازاد یبژاردنتتەڵه ایتتنەت ەل یداکانیتتو کاند ەزێتته ەب
 یستیجلەم ۆبت رەنێنتو کەو ێورمت یزگتاێپار ەو دوکتتور قاستملوو ل ەکتردوو رەگۆمست راۆشت یستیجلەم ۆبت انیتکانەنگەد ەینیرۆز

 یردراوێتتبژەڵه یرانەنێونتت یچتتوونەب رەو ب انتتدەیاگڕ ەشتتاوەوەڵه یمتتوکراتێد یزبتتیح شڵەحتتا مەب ەردراوێتتبژەڵه گتتانەخوبر
 .رایگ گانەو خوبر راۆش یسیجلەم ۆکورد ب ەیوەتەن
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 ەوەرێتو ل رکتردەکوردستتان د یکتەڵخ یدژ یهتادەج یفتتوا دایتتاوەه ی١١٧٨ ڵیستا یژێالوەگ ی٢٨ ەو ل ستاەوەانڕ ەوەشەوەب
 متووەه ەو ب کیەال متووەهەو ل پاندەکوردستتان دا ست یکتەڵو خ زبیتح رەستەب ەحمانڕە ێو ب ەمانڵو زا رەرانبەناب یکەڕێش
 .کوردستانکورد و  رەس یەکرا رشێه ەوەڕەش یمکاناتیو ئ زێه
 
 بوو؟ یچ میژڕێ ەیەیدوژمنکاران ەارڕیب مەب رەرانبەب رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یستێوەڵه
 
و  یردارۆز ەب رەرانتبەب ایتبتوو،  رەبەل انیتگاڕێدوو  ایتنەکوردستان ت یکەڵکورد و خ یکانییەاسیس ەزێو ه موکراتێد یزبیح

بتوو  ستیوێپ ای ەوەگرتەدەن یکیەکورد  ەیوەتەو ن زبیح ییندەتمەبیتا ەڵگەل ەوەئ ەک نەبک  ەملک میژێر یلکارێشێما  پ
 ەوەئ ەک نەبتتدێپ ەژێتتدا در یکانەوێشتت متتووەه ەل بتتاتەبتتن و خ اگرۆڕدا ختت کێتتالنیو پ المتتارەو پ رشێتته رەه رەرانتتبەب ەل
 انەیتد ۆیچەاڵو ق ەدەغەو ن ەپاو ،ەسن یناوبانگەب ەڕیش میژڕێ ەیتەاسیس مەئ. بوو موکراتێکورد و د یانیشا ەیبژاردەڵه

مانتگ،  ١پتاش  وردستتانک یکتەڵو خ ەرگەشتمێپ یزێته  یاگرۆڕخت ۆیهتەب مەاڵب ەوەوتەکێلت یراعیدێتب یرۆز یکەڵگوند و خ
 .بوو یکانەزێه ەیوەکخستنڕێو  ەوەارکردنەیت ۆخۆب ێیوەئ ەبدا ک ژێوتوو یارڕیو ب ێابگرڕ ەڕناچار بوو ش ینەیخوم
 
 ،ەوەڕیتپەنێت چتووێت ێو بت نێو ختو ستکێفرم ێکتورد بت ەیوەتەن یکتانڕۆڵەو  زبیتح ڵەیستا ٥٧ یشتانۆکێو ت باتەخ یوتڕە
  انتتدایوێنەل ەک ەکتتورد کتتردوو یکتتانەئامانج ەب شتتتنەیو گ بتتاتەخ ەیژێتتدر یدایتتف انیتتانیگ متتوکراتێد یرەشتتۆکێت زارانەه
و  یتتتیەراەبڕێ ینتتدامەئ انەیتتو د یندەفکەرەشتت رۆ، دوکتتت ووقاستتمل رۆ، دوکتتت دەمتتمەمح یقتتاز متترەن یواەشتتێپ رانمتتانەبڕێ
 ێبت یکتەڵخ ەل سەک  زارانەه  هتاەو رەه ن،ێنتدریبەد زبیتح یجتەو ەب یندامانەو ئ ەرگەشمێکادر و پ زارانەو ه ەرماندەف
ئتتتازار و  داەخانینتتتدەب  ەل ایتتتکتتتران  نتتتدامەئ مەک ایتتت دیهەشتتت میژڕێتتت یرانەرکوتکەستتت ەزێتتته ستتتتەدەکوردستتتتان ب یرتتتاعید
کتران،   کبارانەو موشت مبتارانۆب باران،ەمپارۆخ پباران،ۆت زبیح یگاکانەو بار ەجار بنک انەیدەب  ر،ەبەوتەک  انەینجەشکەئ
 شتنەیتا گ باتەخ یگاڕێ ینیبر ەل ەبگر ەناوێهەدان انیکۆچ ەب کەن  ەژانان ەب ەزام وەئ مووەه ەک ییەشاناز یگاێج مەاڵب
 ایتنەکوردستتان ت یکتەڵو خ ەرگەشتمێپ ەیمانتانەقار یرگرەب ەارید. کردوون یداگرترێسوورتر و پ انیکان یەما  و ئازاد ەب
 تەبیتتاەب داەیەمتاو مەل کەڵتخ یکانەشتاندانێپۆو خ تەکەڕەشتار و ح یبتاتەخ ەوەتۆبتەن ستکەرتەب دایکدارەچ یرگرەب ەل

  وەئ ەیکید ینگیگر یکێنیەال داەکید ەینۆب کەڵێمۆدوکتور قاسملوو و ک یدکرانیهەش یکانەژڵڕۆسا ەل یکانەشار یشانۆخر
 .بوو ەباتەخ
 
 یتایدیتکتات ئ چیهت کترانێپ انەیتئاماژ یکتورت ەب ەک ەیانینتدەتمەبیتا وەئ متووەه ەب رانێتئ یکوردستتان یموکراتێد یزبیح
 .ەوەبکات یبووەرەق ێتوانەن ۆیخ ەک ەکردووەن یوا یکەڵەیەه چیه ەک ەیەوەئ نگیگر مەاڵب ،ەبوو ەڵەه ێب  ەک ەکردووەن
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دروستت و  یتەاسیس ەوەتێناسرەد ێیپ یرانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ەیوەئ شانۆکێو ت باتەخ ڵسا ٥٧پاش  ستاشێئ
 ەکوردستتتان ل یکتتەڵخ ەییشتتیمەه یوانیو پشتتت داۆیتتخ یئاستتت نیرزتتترەبەل متتوکراتێد یرانەشتتۆکێت یداکاریتتف ،ەنتتانیب عیتتواق
 یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح ەیوەپستان ێبت یبتاتەخ ڵستا ٥٧ یکتاریتاق.  ەمتوکراتێد یزبتیح انۆیتخ یستیوەشۆخ یزبیح
 یو داختتتواز ستتتیو یواڵقتتتوەڵه کانمانیەاستتیس ەرنتتتامەو ب ستتتێوەڵو ه تەاستتتیس ەک ەیکتتات وەتتتتا ئ ەڵتتێد متتتانێپ رانێتتئ
 ەک ەوەتێتنێد رمتانیبەو و نیبتەد ستوورەکوردستان پشت ئ یکەڵخ یەیرەد ێو ب ەییشیمەه یوانیپشت ەب رواەه ماننەکەوەتەن
 ەدوژمتتن دا ب رەرانتتبەب ەو ل زەڕێتتو ب رزەب ستتتانۆد یالەل ن،یکگرتووبتتوویەدا  متتانەباتەخ وەئ یوتتتڕە یکتتەیەگڕب رەه ەل
 شەختانیەبا ڕو پت نتگیگر ەلەستەم وەئ زبیح یکانەکیموکراتێد ڵەسەئ مووەه یپاراستن یاێڕو ەستیوێپ ۆیەب ن،یبوو زترێه
 .نێبکر چاوڕە رواەه
 
 موکرات؛ێد یداکاریف یرانەشۆکێکوردستان، ت یکەڵخ یاگرۆڕخ ینەاڵمۆک
 

 رەه رانێتئ یستالمیئ یمتارۆک یمتیژڕێ ەڕۆییرەو ست یرۆکتتاتید ەدژ ب ستتامانێئ یبتاتەخ متانەکەزبیح ینتەمەت ڵسا ٥٧ یدوا
و  یمتتتتتوکراتێد ەداختتتتتواز متتتتتووەه ەدژ ب ەوەیەرستتتتتتانەپەنۆو ک ەوتتتتتتوانەدواک یکێژۆلۆدئیتتتتتئ ەب ەک کێتتتتتمیژڕێ ،ەوامەردەب
 ەب ۆڤمتر یمتاف ەن ،ەیەه رانتداێئ ەل کتانەوەتەن یماف ەب ەن ەیەه یموکراسێد ەب ەڕیباوەن ،ێستەوەد کانمانییەتیەواەتەن
و  یەدا ەڵمۆکتت ەو ل زانێتتخ ەل اویتتژن و پ یکستتانیە یمتتاف ەدژ ب  ،ێنتتەداد ییژئتتاواڕۆ یکەیەاردیتتد ەب کتتووەڵب ێگتترەد نتتدێه
 مەاڵب ،ەوەداتەد مەاڵو رکووتەو ستت رۆز ەب ینستتانیو ئ  ەخوازانیئتتازاد یکێداختتواز متتووەه ،یەبتتاەنات مەردەستت یووحتتڕ ەڵگەل
 تانتتتدااڵو یکاروبتتتار ەل تڵەختتتاەو د یکتتتانێیەجەنادروستتتت و نتتتا ب ەوەکتتترد یئاکتتتام ەل ەوستتتارەه ێهتتتار و بتتت ەمیژڕێتتت مەئ
دژوار  یکێرانەو گتتوز منەنتتائ یکێانیتتژ ەڵگەل یرانتتێئ یکتتەڵخ ەوەشتتەنگۆس وەو ل ەنتتاوێکهێپ ۆیختت ۆبتت یدژوار یکێرجەلتتوومەه
 ،یتتیەن رانێتتئ یالنتەگ ەڵگەل انیتتکییەتییەدژا چیهت ەک تاڵو کەڵیتتمۆک یتتتیەدژا ەتۆوتتەک دایتتهانیج ەیادەڕل ،ەوکتردووڕوەرەب
 یارڕیتتب ەک ەناستتراو زمیتترۆریت ەیمتاک کەو و ەداوەژێتتدر یکانەتەاستتیس ەل کراوەانیتج یکێشتتەب کەو یزمتتیرۆریت ەمیژڕێت وەئ
و  زمیتترۆریت یرچتتاوەب ەیگەڵتتب یانڕێیتتو هاو یندەفکەڕەدوکتتتور ستتاد  شتت یرۆریتتت یدوا متتانڵئا یتتیزاەق یزگتتاەد یتتیژووێم
 یکتەڵخ یو ستامان ەنتاوچ یتتاڵو نتدەچ ەتۆشتتیهاو ۆیلوپەپ یکانەوتوەدواک ەڕەباو یدانێپەرەپ ۆب ،ەیەمیژڕێ وەئ ییسواڕی
 یئتابوور یزعتەو. کتاتەد رختانەت ەتتاناڵو وەل کانەستتیرۆریت ەوڕەتوونتد ەو گترووپ ەستتەد ەینیتزەه ینکردنتیداب ۆبت رانێئ
 یتتیەو دژا یتیەزاڕەنا ۆیخ ەوەئ  ەک یەدا یتانەرەدێو ب ڵیتا ەڕیوپەل کەڵخ ۆب انیو ژ یەدا نییپەدات یسنوور ەل میژڕێ
 ۆیختت یتتیواڕە  میژڕێتت دایاستتتڕ ەل ،یەدا ندنەستتەرەپ ەل ێیتتژەڕۆژبڕۆو  ەوەتۆوتتتەکێل یمتتیژڕێ ەب رەرانتتبەب یکتتەڵخ یاتریتتز
 یزبتتیح ەوانەچێپتتەب ناکتتا،ڕب ەشتتیمەه ۆبتت شەوەئ ەک ەستتتووەب رکووتەستت ەیستتەرەو ک زێتته ەب یپشتتت ایتتنەت ەداو ستتتەدەل
 یستالمیئ یمتارۆک یمتیژڕێ یدژ باتەخ ۆب یو تواناکان کیموکراتێد ییەندەتمەبیتا یپاراستن ەب رانێئ یکوردستان یموکراتێد
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 یوتتتڕە رەستتەل رەگیو کتتار پیپرنستتەب یکتتێزبیح کەو دایتتهانیو ج ەیینتتاوچ ەیادەڕو ل ەیەه یرچتتاوەب یکێرەندانێشتتو رانێتتئ
 .ەناسراو کانەووداوڕ
 
 ەییئامتاد ەب ۆیەبت کتا،ەد بارترەل رانێئ یسالمیئ یمارۆک ەدژ ب باتەخ یتانەرەد ەوتووەکێت یمیژڕێ ەک ەزعەو مەئ مەرجەس
 ەشتتتار و شتتتاخ ک یبتتتاتەخ یانیتتت تەاڵژهڕۆ یاستتتانڕ.  نەیتتتدەد وامتتتانڕە یبتتتاتەخ ەب ەژێتتتدر ەوەمتریو قتتتورس و قتتتا اتریتتتز
 دراوترێتتکگرێو ل نتتتریرەب رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح ینگتتیگر یکێارڕیتتب کەو ەبتتووەه یرچتتاوەب یکەیەوەنگتتدانەد
 ەڵگەل ینتدەوێپ یکتردن و پاراستتن داەیتپ ۆبت ەنتدەوەئ نتدەچ ەمێئت داەدڵوەه نیدووژمن داتاش ۆب میژڕێ ەیندەوەئ ن،ەیکەد
 یرانەشتتۆکێو ت یگشتتتەکتتورد ب ەیوەتەن یکتتانڕۆڵە ییکگرتتتوویە متتان،یباتەهاوخ ەوییەایتتنڵدەب. نیشتتۆکەدێت کانمانەستتتۆد
 ینگاونتتانەه ۆبتت ١٦ ەینگرۆکتت یارڕیتتب ،ەکانمتتانەئامانج ەب شتتتنەیگ یزامنتت باتمتتانەخ ەل یاوڕبتتێو ل یتەبیتتتاەب متتوکراتێد
 یکوردستتان یکتانەزبیح یهاوکتار ینتدەناو یکهتاتنێپ متوکرات،ێد یزبتیح یکانەزڕی یزکردنێهەو ب ەوەکگرتنیە وەرەب یدییج
 .نێکرەد رەیس داەوێچوارچ وەل ڵدرایف یرانێئ یکانەوەتەن ەینگرۆو ک رانێئ
 

 یانیتگ ەل واڵست.  ێزبتۆریپ متوکراتێد ینتدارانیوەکوردستان و ئ یکەڵخ مووەه ەل زبیح یزرانەدام ڵەیسا ٥٧ ەکید یکێجار
 .موکراتێد یزبیح یرەنێزرەدام دەممەمح یقاز مرەن یواەشێپ یپاک
 

 دانیهەو ش رانەبڕێ یبازڕێ یرەدەژێکوردستان در یمارۆک یرەنێزرەدام موکراتێد یزبیح ەل سالو
 کوردستان یزگارڕ یگاڕێ یدانیهەش مەرجەس یپاک یانیگ ەل واڵس
 نەیکەد دانیهەش یرزەربەس ڵەیماەبن ەیئاراست مانیگناسەمەئ
  یقاز مرەن یواەشێپ یبازڕێ یرانەدەژێدر ران،ێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یرانەشۆکێت ەب ێێشکێپ نمانیزانێو پ زڕێ
  یندەفکەڕەقاسملوو و دوکتور ش رۆدوکت د،ەممەمح
 مانەکەوەتەو ن زبیح یباتەخ ۆب وتنەرکەس ران،ێئ یسالمیئ یمارۆک ۆب مانەن
 

 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 یاسیس یندەناو
 

 ینییزا ی٢١٢١ یستۆئاگ - یتاوەه ی١١٧٧ یژێالوەگ
 

 ٢٥٢١ گەالوێژیی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە 
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 پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

 
 مین ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات ییه٥٧بەبۆنەی 

 
 
 
 
 

 
 
 کوردستان یخوازیو ئازاد رەشۆکێت یکەڵخ

 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ینگرانیەندام و ال و ئه ەرگەشمێو پ کادر
 
 ئاگادارن کەو
 
 کورد و  ەیوەتەن ەیناسنام ەیوەنڕیو س یماف ێب ەل نیرکرێو ت تەاڵژهڕۆ یگاەڵمۆک یکانەاریوش ەتاک ییتێاریرپرسەب
 .موکراتداێد یزبیح یزرانەدام ەل ەییەنیبنچ ڵیخا ،یرەروەس یماف یرکردنەبەستەد ۆب باتەخ
 
 ەب تێتدرۆڕگەد موکراتتداێد یزبتیح ەو ل کتاتەد ەشتەگ کتا ێژ ەڵەیمۆکت یکانییەالتیشتکەت متاەبن رەستەل ییەفکتر ەبزاوت مەئ
 .ەرنامەب ەب ییاسیو س یالتیشکەت یکەیەوارەق
 
 داەوێتتتن وەو ل استتتتەڕناو یتەاڵرهۆختتت ییاستتتیس ەینگیتتتژ رەستتتەب ڵیبتتتا یستتتتیمارکس یپتتتەچ یو هتتتزر ریتتتب ەک کێمانەردەستتت

 ۆبتتت زمیالیتتتمپرێئ یالنتتتیپ ەو ب کتتتراەد رەیستتت ەوتتتتووانەدواک یکتتتێریب کەو یختتتوازەوەتەن یو هتتتزر شتتتابووێک شتتتدایکوردستان
 رەستەل ،ەوۆیەخت یتیژوێم ییتێاریرپرستەب ەینگۆس ەل موکراتێد یزبیح ژمار،ەئ ەهاتەد هانیج یکارانێکر یزێه یشکردنەداب
 .ەبوو داگرترێپ ەییوەتەن یماف ۆب باتەو خ یستەردێژ ەل یزگارڕو  ەییوەتەن یماف ینانێستهەدەب
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 یمتەدوو ەڕیشت ەل کانییەاستیس ەشتێهاوک یانۆڕگت یئاکام ەل ەک تداەرفەد نیمەکیە ەبوو ل شییەژووێم ەتڵەساڕە وەئ ێیپەب
" ەیتیوەتەن یکتەیەکیە" کەو یکوردستتان یمتارۆک مر،ەن یواەشێپ ییتیەکاۆرەس ەب ،ەئاراو ەهات ەکەناوچ یئاست ەل یهانیج
 .زراندەدام
 
داهتاتوو  ەب ەیکەژووێتو م راتیتم مەاڵدا، ب یمەک ەل کانەو مانگ ژڕۆ ەیژمار یرەوێپ ەکوردستان ب یمارۆک ینەمەت ندەرچەه

 ەیکیتد یکانەشتەب ەو ل زانتنەد ەمتارۆک وەئ ییتاڵهتاوو ەب انۆیتدواتتر، خ یکتانەوەن ەک کێترۆج ەب بتاز؛ڕێ ەسپارد و بتوو ب
 .ەیەوێپ ەییوەتەن یکێسامان یرکۆم ێیکوردستان

 
 یدانەدارێستەو ل متارۆک یووختانڕ یدوا ەدانتا ک تەاڵژهڕۆ یو هتزر ستتەو ن ستتەه ەل یوەپتت هتاەو یکتەیەنیبنچ ،ێیەپ وەب
و  یژیستتترات ەل ەیتتیوەتەن یکتتێڵێو ه ایتتخول ەتەبتتوو ەیوەاتنتتانیو بن ەوەانیتتژ ۆبتت بتتاتەخ ،یرانەبەوەڕێتتب ییو بتتاق واەشتتێپ
 ییرۆکتتتتاتیدوو د ەب رەرانتتتبەب ،ڵەیستتتا ٥٧ یژووێتتتم یتتتیژاێدر ەب ەک کێتتتزبیح ؛یرەنێتتتزرەدام یزبتتتیح ییاستتتیس ەیرنتتتامەب

 .ەبوو وامەردەب ێبه مانەه رەسەل ،یسالمیو ئ یتیەپاشا
 
 ابتردووڕ ەل اتریتز ت،ێتگرەادڕ رزەب متوکراتێد یزبتیح یکبوونیداەل یژڕۆکوردستان،  یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەتەن ەک ستاێئ 
 یمتتوکراتێد یزبتتیو ح کتتاتەد ۆبتت یبتتاتەکتتات خ متتووەه ەل ترەارانیوشتت. ەواداریتته ۆیختت ەینیژێتتمەل یئتتاوات ەب شتتتنەیگ ۆبتت

 .ەیەباتەخ وەئ یرەکخڕێو  نگەشێپ رواەه ێیرانێئ یکوردستان
 
 یکتتیەوداەکوردستتتان و م یمتتارۆک یزرانتتەو پتتاش دام ێێپتت یندەروبەستت ەل ەجگێبتت دا،ڵەستتا ٥٧ وەئ ەیمتتاو ەل نتتدەرچەه

 کڵێستتا نتتدەچ ەل مەرجەستت ەک ،یستتالمیئ یمتتارۆک یشتتتنەیگ تەاڵستتەد ەو ب یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ یووختتانڕ یدوا ەیکورتمتتاو
 رێتتژ یکتتانەناوچ ەل داەکتتورت ەمتتاو وەل مەاڵب ،ەبتتووەن ییکوردستتتان چتتاالک ەل یئتتازاد ەب متتوکراتێد یزبتتیح ت،ەڕێتتناپێت
و  یشتتمانین ییرەروەو ست یموکراستێو د یئتازاد یهاکتانەب نتاوێپ ەل ،ەیتیزراوەدام ەیوێشت ەو ب ەوەکترد ەب داۆیخ یتەاڵسەد
 .ەشاوۆکێئازاد ت یکێانیژ
 
 ەڕیو بتتاو ریتتب ییو ئتتازاد یتیەەاڵمۆکتت یتتتڵەداەع او،یتتژن و پ یمتتاف ییکستتانیە زم،یرالۆ، پلتت(شتتوراکان) کەڵتتخ یتەاڵستتەد
 وەل کێشتتەب ،ەردەروەو پ نتتدنێزمتان، خو یبتتوار ەب دانیتنگیگر کتتان،ەنیمەک یمتاف یچتتاوکردنڕەو  اوازیتج یینییو ئتتا یاستیس

 .ەودرا ۆب ڵیوەه ەوەکرد ەو ب ەرنامەب ەب ەک نەپرسان
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 یمتاەبن ەڵگەل ،ەداو ۆبت ڵتیوەه متوکراتێد یزبتیح ەک ەیانیتهاەبڕو پ رزەب ەئامانج وەو ئ یستەردێژ ەل یزگارڕ ۆب باتەخ
 یزبتتیح ۆیەبتت. ەبتتوو کۆنتتاک کێتتو پ بتتاەنات ،یستتالمیو ئ یتیەپاشتتا یمتتیژڕێدوو  رەه یمەردەستت ەل نتتدەناو ییاستتیو س یفکتتر
 ڵتتیوەه ،ەبتتوو انتتدایتوانا ەل کەیەوێشتت رەه ەو ب ەدانتتاو انۆیتتخ یکتتانەوتووەو دواک ەڕۆرەستت ەتەاڵستتەد یدژ ەب انیتتموکراتێد
 شتدایەاستاڕ وەل رەه ،ەبوو وانەئ ییکەرەس یكێئامانج ەزبیح وەئ یرانەبڕێ یناوبردنەل. ەداو انیناوبردنەو ل زخستنێراوەپ
 ڵیستا ٥٧ یزمتوونەئ مەاڵب ن؛ێکترەد دیهەشت ەمتانیژڕێ مەئ یالنتیپ ەب ،یندەفکەرەش.قاسملوو و د.د د،ەممەمح یقاز واەشێپ
 وەئ یئتاگر ەیستڵێب متوکرات،ێد یزبیح یرانەشۆکێت ەل ەکید یزارانەو ه ەرانەبڕێ وەئ یدکردنیهەش ەک ەداو یشانین ابردووڕ
 ەبتتوانن ب ەک یتیەن ەزبیتح وەئ متوکراتێد یزبیدوژمنان، ح یسکەت یریب ەیوانەچێپەب. ەکردوو نتریتەو ب رمترەگ ەیباتەخ
 یژووێتتم ەل ەاوڕبتتەدان یكێشتتەو ب ەیەه ەیتتیوەتەن ەیناستتنام متتوکرات،ێد یزبتتیح. رنەب ینتتاوەل النیو پتت تەانەیتتو خ درەغ

 انەیتو د ەداو داۆیتخ یختاک رەستەب ەیکەوەتەن ییرەروەست ینکردنتیداب ۆبت ڵتیوەه ،یبتاتەخ یکتانەناغۆق ییژاێدر ەب. کورد
 یرخەهتاوچ یژووێتم ەبتاس ل تێناکر. ەکوردستان یتەاڵژهڕۆ یکیموکراتێد -ەییوەتەن ەیوەبزووتن ینگەشێو پ رەکخڕێ ڵەسا

 .تێردریبگ ەدیناد ەزبیح مەئ ییژووێم ڕۆڵی مەاڵب ت،ێکورد بکر ییخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن
 
و  بتاتەخ ڵستا انەید ییرەوەادیو  ژووێم کووەڵب ،ییەن یالتیشکەو ت یاسیس یکەیەکهاتێپ یژووێم اینەت ،ڵەسا ٥٧ یژووێم

 یتتتەاڵژهڕۆ یکتتانەو ناوچ ژێو تتتو نیچتت مەرجەستت ەو ل بستتەن نینتتدەچ ەل یڕشتتگۆڕو ش رەشتتۆکێت زارانەه ەب ەک ەدانیتتقوربان
 .ەبوون شدارەب دایایکوردستان ت

 
 شتتداەوەئ ەڵگەل ،ەبتتوو وتنەرکەو ستت وتەو دستتتک یرەروەستت ینەختتاو داەژووێتتم مەئ ێیدووتتتو ەل متتوکراتێد یزبتتیح یرچتتەگەئ
کتات  یختۆو د ررەلتومەه یئاکتام کانەوتنەرکەو س وتەسکەد رجارۆز رەگەئ. ەبووەن دوورەب شەڵەو ه ڕیموکوەک ەل گومانێب

 وەب رەه شتدایموکراتێد یزبتیح ەل خن،ۆبارود مانەه ینجامەئ ێیکانۆو نسک ڕیموکوەک ەل کێشەب ەوێش مانەه ەب ،ەنێو شو
 .ەیەیەوێش
 
 ەل انڕو دابت یتتاڵوەدوور ت،ەاڵژهڕۆ ەل متوکراتێد یزبتیح ەیئتازادان ییچتاالک یتتەرفەد یبوونەن دا،ڵەیەسا ٥٧ ەژووێم وەل
و  زبیتح وانێن ییندەوەیپ ەل یشەکید یانڕو داب ییشاۆو ب نێلەک کەیەادڕتا  ،ەییکخراوڕێو  ۆییمر ەیرچاوەس کەو کەڵخ
 شەانڕدابت مەئ. ەبتوو 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 موکراتێد یزبیح ،ەانییاستڕ وەب رنجدانەس ەب
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و  ەرگەشتتمێکتتادر و پ یتتت"تەییتتردەروەپ" ینتتیەال کتتانڕییەموکوەک نیگرنگتتتر ەل کێتتکیە. ەوەببتتن متتترەک کتتانڕییەموکوەک ەیوەئ
و  تەاڵژهڕۆ ەینگیتتتژ ەڵگەل ژەڕۆو ب نتتتدوویز یینتتتدەوەیپ یتتتتەرفەو د مکتتتانیئ یبتتتوونەتتتتر ن یکیەواتتتتا ەب. یتیەنتتتدامانەئ
 کتتتتداێناغۆق نتتتتدەچ ەتتتتتاکوو ل کتتتتارۆه ەتەبتتتتوون بتتتتات،ەخ یو دژوار ختەستتتت یرجەلتتتتومەو ه رکوتەستتتت یختتتتۆد هتتتتاەروەه
 زبیتحو  ەوەبتدات نتگڕە زبتدایح ەیتیکخراوڕێو  یاستیس ەیکهتاتێو پ ەرنامەب ەل نگترەو در مترەک گاەڵمۆک یکانییەانکارۆڕگ
 یزبتتیتتتر ح یکیەواتتتا ەب ت؛ێتتنێبگونج داەڵتتگەل ۆیو ختت ەوەتێتتئاشتتنا بب ەانییتتانکارۆڕگ وەب تێتتتوانەن ستتتیوێپ ەیرێگتتو ەب
 وەئاستتت ئ ەل ۆیختت ەیردەروەپ ەویتتتوانەین ت،ەاڵژهڕۆ یکتتانەو تاک گاەڵمتتتۆک ەیشتتەو گ یانکتتارۆڕگ ێتتیپ ەب ێپتت متتوکراتێد
کتات  رۆز شۆیەبکتات، بت نتگەماهەه کتانییەانکارۆڕگ ینێستەب ەڵگەل ەیکەرنامەو ب ەکهاتێو پ ێرەس ەتێرەب ەانییانکارۆڕگ
 .ەوەتەو بچووک بوو ەورەگ یو گرفت ەشێک یووڕوەرەب
 

 ڕۆڵتتتیو  ییایتتتجوغراف ەیگێپتتت ن،ێتتتیدابن رەستتتەل یقتتتامک ێبتتتەو د ەیەه ۆیختتت ەب تەبیتتتتا یکتتتییەنگیگر ەک ەکیتتتد یکڵێختتتا
 ییتتاۆک یوتنەرکەست یرەوێتپ. یەتتداەاڵژهڕۆ ەیتیوەتەن ەیوەبزووتن یکخستنڕێ ەل سۆزاگر یباشوور یکانەناوچ یکیژێسترات

 ەیوەو گواستتتن ییەشتتاۆب وەئ ەیوەکتتردنڕپ ،ییایتتجوغراف و ەیتتیوەتەن یکتتەیەکیە کەو تەاڵژهڕۆ ەکتتورد ل ەیوەبتتزووتن ۆبتت
و  انڕو دابتت کردنەلیمیئاستت ۆبتت رەرکیتتداگ ەینیژێتتمەل یتەاستتیس یاەڕرەستت. شتتتمانین ەل ەشتتەب مەئ ۆبتت ەبتتاتەخ یکانەنتتدەهڕە

 ەمێئت مەاڵب کتات،ەد ەشتەگ ێتتا د ەیەنتاوچ 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
 ەیتیەردەروەپ یکتێتەروورەو ز یفکتر یکێتەلیزەف موکرات،ێد یزبیح ڵەیسا ٥٧ یژووێم ۆب ەگرانەخنڕە یو هزر ەکراو ینیوانڕ
و  ەشتێک رەست ەتێبختر رنجەست 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 یواقت ینێستەب ەل کانەستەربەب
 
 ران،ێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبیح ،ەوەشیکانڕییەموکوەک مووەه ەب ەک تێبکر ییەاستڕ وەب ەئاماژ تێوەمهەد داییتاۆک ەل
 انۆیتخ یه ەب یدروست ەب ەزبیح وەئ تەاڵژهڕۆ یگاەڵمۆک. ەتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەتەن ەیربۆز یوایه یگاێج رەه ستاشێئ
 ەو ل خشتتنەبەد ێپتت ەیو ور زێتته ارن،یستتتەه یکتتانییەو الواز ەکشتتەپاش ەب ن،ڵشتتحاۆخ یکانەوتنەرکەستت ەب ۆیەبتت ،ێزانتتەد
 شەیەگێو پت زڕێت وەئ. وانتنەڕد ێیل ەوەتەو حورم زڕێ یچاو ەب شدایکوردستان یکانەشەب مووەه ەل. گرنەد یپشت داەنگانەت
 نگتتر،یەو ال نتتدامەئ ،ەرگەشتتمێکتتادر و پ زارانەه ەگتتاتەتتتا د ەبگتتر ەویەرانتتەبڕێ ەل ،ەدانیهەشتت ینۆێختت یمتتەرهەب یگشتتتەب
توانتا و  ەیرێگتو ەب سەک زارەه دانەست ەب ەک ڵەستەن نینتدەچ یباتەو خ شانۆکێت یمەرهەب ؛یاسیس ییندانیو ز ندامەمئەک
 مەرجەست ۆبت یشیکانییەشاناز مووەه دایاستەڕل ۆیەب ،ەکردوو ێل انییتێندارەو خاو ەبوون یرەدیتەارمیو  پشتڵپا ررەلومەه
 .ەوەتەڕێگەد ستانکورد یکانەژێو تو نیچ
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 .نەیکەد باتەخ داۆوتەئ ەییوەتەن یکێزبیح یزڕی ەل ەک ەیەورەگ یکییەشاناز ێ،یموکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ ەیمێئ ۆب
 
 یدانیهەشتت یپتتاک یانیتگ رەرانتتبەبەل نینێنتتوەداد وازشەو ن زڕێت یرەستت موکراتتتدا،ێد یزبتیح یزرانتتەدام یادڵیستتا نیمتە٥٧ ەل
 یئتازاد یگتاڕێ ەل ەک ەیدانیهەشت وەئ متووەو ه رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبیح ڵەیسا ٥٧ یشانۆکێو ت باتەخ یگاڕێ

 ۆبتت دان،یهەشتت یزرەربەستت ڵەیمتتاەبن ۆبتت متتانییزباۆریو پ یگناستتەمەئ ،ەکتتردوو ختتتەب انۆیتتخ یپتتاک یانیتتکوردستتتان، گ
 نەیتتدەد نەڵتتێو ب نڕیبتتەردەد ەزبیتتح وەئ ینگرانتتیەو ال نتتدامانەو ئ ەرگەشتتمێکتتادر و پ متتووەه ۆبتت ،یاستتیس یانیینتتدانیز
 .نیب انییرەروەس ەل ڕپ یگاڕێ یرەدەژێدر
 
 ینتەدەم 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
 

 ٢٥٢١ یژێالوەگ ی٢٧
 

 ٢٥٢١ گەالوێژیی ٢٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ڕەمزی مانەوە و بەردەوامیی حیزبی دێموکرات

 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد ساڵح قادری

 
دێمتوکرات، لە الیەک واتتای زۆربتوونی ئاستتەنگەکانی بەردەم درێژەکێشانی حەفتا و پێنج ساڵ زەمەن بۆ تێکۆشتانی حیزبتی 

سەرخستتتنی بزاڤتتی ڕزگتتاریخوازی نەتەوەیتتی کوردستتتان و لەالیەکتتی دیتتکەش مکوڕبتتوونی ئەو حیتتزبە لەستتەر داکتتۆکیکردن لە 
دنییەوە بەتتایبەت بتۆ حیزبێکتی شۆڕشتگێڕ و نەتەوەیتی کە لە ڕۆژی دامەزرانت. مافەکانی گەلی ستەملێکراوی کتورد دەگەیەنێتت

تاکوو ئەمڕۆ، لەالیەن ڕێژیمەکانی پاشایەتی و ئیستالمی لە ئێرانتدا بەردەوام کەوتبێتتە بەر پەالمتاری لەنێتوبردن و وێتڕای 
فیداکردنی لێهاتووترین ڕێبەران و تێکۆشەرانی، بە تێپەڕانتدنی گەلێتک هەوراز و نشتێوی دژواری ڕێگتای خەبتات، تتوانیبێتی 

دابینکردنتتی متتافە نەتەوەییەکتتانی گەلتتی کتتورد لە کوردستتتانی ڕۆژهەاڵت لە خەبتتات بەردەوام هەروا شتتێلگیرانە و بێوچتتان بتتۆ 
 .بێت، کارێکی دژوار و لە هەمانکاتدا مایەی شانازییە

 
بە ئاوڕدانەوە لە زۆر حیزبی دیکە کە لە ماوەی ئەو حەفتا و پێنج ساڵە و بگترە پێشتتریێ کە دامەزرابتوون و لە ستەردەمی 

ەکیێ بەهێز بتوون، دەبینتین ئێستتا جیتا لە ناوێتک لە مێتژوودا، ئاستەوارێک لە بوونیتان نەمتاوە، ئەوکتات خۆیاندا تا ڕادەی
بەتتایبەت حیزبێتک کە توانیتویەتی . نهێنی و گرنگیتی متانەوە و بەردەوامیتی حیزبتی دێموکراتمتان باشتتر بتۆ ڕوون دەبێتتەوە

نخوازانە، چەمتک و ڕەهەنتدەکانی نەتەوەبتوونی کتورد وەک لەسەر بنەمای مەعریرەسازی و تیۆرییەکی زانستییانە و پێشکەوت
ختتاک، زمتتان، کولتتتوور، مێتتژوو و ویستتتی خەڵکتتی "نەتەوەیەکتتی ڕەستتەن و ستتەربەخۆ، پێناستتە بکتتات و فاکتەرەکتتانی وەک 

ر بۆ بەدەستهێنانی مافی چارەنووس بۆ نەتەوەی کورد بە بنەما بگرێت و هەموو هەوڵەکانی دوژمنی بتۆ خستتنە ژێت" کوردستان
 .پرسیاری ڕەوایی بزووتنەوەی کوردستان پووچەڵ کردۆتەوە
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حیزبی دێموکرات لە ماوەی حەفتا و پێنج ساڵ خەباتیدا گەلێک جار لەالیەن ڕێژیمەکانی پاشتایەتی و ئیستالمی لە ئێتران، 
ڕۆژگتاری دژوار و ستەختی ڕووبەڕووی چەندەها پیالنی دزێو بووە و زەبری گەورەی لێ کەوتووە و برینی قورسی هەڵگرتووە و 

تێپەراندووە، بەاڵم هەرگیز لە پێ نەکەوتووە و دەستی لە ڕێبازە نەتەوەییەکەی هەڵنەگرتتووە و ئێستتاش هەروا شتێلگیرانە 
 .سوارچاکی مەیدانی خەبات و لە هەمانکاتدا لە قۆناخێکی دیکەی وەرچەرخاندایە

 
نتدییە بااڵکتانی نەتەوەی کتورد گترێ داوە، بتۆیە توانیتویەتی بە حیزبی دێموکرات دەروەستتبوونی ختۆی بە ئامتانج و بەرژەوە

پشتتتتیوانی کتتتۆمەاڵنی خەڵکتتتی نیشتتتتمانپەروەری کوردستتتتان لە بەرانتتتبەر ئەو هەمتتتوو پتتتیالنە جۆراوجتتتۆرانەی دوژمنانتتتدا، 
پانتتایی  ئاسا لەسەر پێی خۆی ڕاوەستتێت و ببێتتە ناونیشتان و مەتەرێتزی خەبتاتی ڕزگتاریخوازیی نەتەوەی کتورد لە"ئاگری"

بەمجتتۆرە فەلستتەفەی بتتوون و متتانەوەی حیزبتتی دێمتتوکرات، لەستتەر بنەمتتای ستتەرەوەری نەتەوەیتتی و . کوردستتتانی داگیرکتتراودا
نیشتمانیی، ڕە  و ڕیشەی لە نێو دڵ و هزری کتۆمەاڵنی ئتازادیخوازی کوردستتاندا داکوتتاوە و ئتاوێتەی ژیتانی ڕۆژانەی تتاک 

حیزبە بۆ گەلی کورد زیتاتر لە ئتامرازەوە، بتووەتە میراتێکتی نەتەوەیتی و دەبینتین لە بە تاکی ئەوان بووە؛ بۆیە ئیتر ئەو 
درێژەی حەفتا و پێنج ساڵ خەبتاتی حیزبتی دێموکراتتدا، وێتڕای هەمتوو تەنتگ و چەڵەمەی ستەر ڕێگتاکەی، توانیتویەتی بە 

بەدیهێنتانی متافە نەتەوەییەکتانی  پشتیوانی خەڵکی کوردستتان وەک قەاڵیەکتی لەشتکاننەهاتوو، پێتداگرانە و شتێلگیرانە بتۆ
گەلتتی کتتورد لە کوردستتتانی ڕۆژهەاڵت، لە تێکۆشتتان بەردەوام بێتتت و بە بەرختتۆدان و بەرەنگتتاریی شۆڕشتتگێڕی لە بەرانتتبەر 

 .ڕێژیمە داگیرکارەکاندا، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر ئەو خەباتە، مانادارتر و گشتگیرتر بکات
 

حیزبی دێموکرات کە کاریگەریی سیاسەت و بیروباوەڕ و ئامتانجی ڕزگتاریخوازانە نەتەوەیتیەکەی، نەک تەنیتا لەنێتو خەڵکتی 
، بەڵکتوو لەنێتو کوردەکتانی خۆراستان و "خۆی، ماکۆ، سەڵماس و ورمێ، موکریتان، ئەردەاڵن، کرماشتان، ئتیالم"کوردستان لە 

وتاوە و بەم خەبات و بەرختۆدانەی کە بتۆ ڕامتاڵینی یەکجتارەکیی داگیترکەر بەشەکانی دیکەی کوردستانیێ ڕە  و ڕیشەی داک
 لەسەر بست بە بستی خاکی کوردستان دەکا و لەپێناو هەڵچنینەوە و بونیاتنانی کۆشکی سەروەریی نەتەوەیی، سەنگەری 

 .ئازادی بە خوێنی باشترین ڕۆڵەکانی پاراو دەکا، بووەتە جێگای هیوای تێکڕای نەتەوەی کورد
 

ئێستتتاش پتتاش حەفتتتا و پێتتنج ستتاڵ خەبتتات دەبینتتین ئەو حیتتزبە بە تێپەڕینتتی ڕۆژگتتار، بەهێزتتتر لە جتتاران و بەوپەڕی 
جیددییەتەوە، ڕوو لە ڕێژیمتی داگیترکەر و هەر الیەنێکتی پتاوانخواز کە چتاوی تەماحیتان بتڕیبێتە ختاکی کوردستتان، هەروا 

بااڵکتتانی نەتەوەی مەزنتتی کتتورد دەکتتات و بەدڵنیتتاییەوە تتتاکوو ستتەربەرزانە داکتتۆکی لە ستتەروەریی ختتاک و بەرژەوەنتتدییە 
 .سەرکەوتن، ئەو ڕێبازە پیرۆزە درێژە پێ دەدات
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هەڵبەت کۆی مێژووی پڕ لە هەوراز و نشێوی حیزبی دێموکرات، مانای ئەوەش دەگەیەنتێ کە پێویستتە حیزبتی دێمتوکرات بە 
نوێکردنەوە لە بواری شێوازی کار و خەبات و . خۆی نوێ بکاتەوەگوێرەی هەلومەرجی نوێ و گۆڕانکارییەکانی دنیای ئەمڕۆ، 

دنیابینی و چۆنیەتی سەیرکردنی ڕووداوەکان کە گەلێک بایەخدارن، چتونکە لە دنیایەکتداین کە خێرایتی گۆڕانەکتانی زۆرە و 
ونیتی، بتۆ هەمتوو چتونکە گتۆڕان وەک خەستڵەتێکی گەردو. ئەوەش ئەرکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران قورستتر دەکتات

 .کۆمەاڵیەتییەکان، پێویستیی مانەوە و بەردەوامییانە -بزاڤە سیاسی
 

بەم شێوەیە تاکوو حیزبی دێموکرات لەپێناو ئامانجە نەتەوەیی و ڕەواکانی گەلی کورددا درێژە بە خەبتاتە ڕەواکەی بتدات و 
هەروەهتا . ە وەکوو گلێنەی چاوەکانیان دەپتارێزنلە ڕێگای ڕزگاری نیشتماندا ڕۆڵەکانی فیدا بکات، گەلی کوردیێ ئەو حیزب

تاکوو گەلی کورد بمێنێتت، حیزبتی دێمتوکراتیێ وەک زانکتۆی بیتری نەتەوەیتی و قەاڵی نیشتتمانپارێزی، هەر دەمێنێتت و تتا 
ئەو حیتتزبە و تێکۆشتتەرە فیتتداکارەکانی بمێتتنن، گەلتتی کتتورد و کوردستتتانیێ بتتێ ختتاوەن نتتامێنن و دووانەیتتان وەک جمکتتی 

 .کەری یەکتر، تا گەیشتن بە ترۆپکی سەرکەوتن هەروا پێکەوە لە خەبات بەردەوام دەبنتەواو
 

 ٢٥٢١ یگەالوێژ ی٦: ڕێکەوتی  -  میدیاماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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 ئازادیخواز جەلیل

 
ستتاڵەی حیزبتتی دێمتتوكراتی كوردستتتان، ئامتتاژەیە بتتۆ مێتتژووی خەبتتات و بتتزووتنەوەی گەلێكتتی داگیركتتراو، كە لەم  ٥٧یتتادی 

 .مێژووە بڵندەدا، بە دەیان جار دوچاری قەیران و نوو  بووە
 

و ستتتەرەكیی ئەم  بزووتنەوەیەكتتتی نیشتتتتمانیی ڕزگتتتاریخوازی دێموكراتیتتتك، كە حیزبتتتی دێمتتتوكرات وەك فتتتاكتەری چتتتاالك
 .بزووتنەوەیە هەڵگری گوتاری ڕزگاری و پەڕینەوە بووە لە هەموو قەیرانەكان و هەوڵ بۆ ڕزگاری یەكجاری

 
هەر لە سەرەتای دروستبوونی حیزبەوە، بزووتنەوەی كورد پێی نایە قۆناغێكی تازە لە بوون و پێناسە و ڕۆنانی بنەمتایی و 

لە بازنەی وردەكولتوور و سازدانی وێژمانی نەتەوەیی و نیشتمانیی ئەم بتزووتنەوە، دەرچوون . فكری و نیشتمانییەكانی خۆی
یەكەم جتار بتوو كتورد و ." لە مێتژووی نتوێی كتورددا بێتوێنە بتوو: "گەیشتە ئاستێكی گرینگتی وەهتا سیاستی كە دەكرێتت بڵێتین

نییەكی دەنتتگ نەبیستتتراوەوە، بتتووە بتتزووتنەوەكەی لە فتتۆرمی دەوڵەتتتی نیشتتتمانیدا ختتۆی نمتتایێ دەكتترد و لە ئاستتتی قوربتتا
كاراكتەرێكی چاالكی سیاسی كە لە كۆی هاوکێشە سیاسییەكانی ئێران و ناوچەدا شتوێن و ڕۆڵتی تتایبەت و دیتاریكراوی ختۆی 

ئەم ستتەردەمە دەتتتوانین بڵێتتین، ستتەردەمێكە كە كتتورد تتتا ڕادەیەك لە پاڵەپەستتتۆی دەرپەڕانتتدنی لە مێتتژوو ڕزگتتاری . هەبێتتت
ستڕینەوەی كتورد لە . شترە بڵێین كۆمار توانی هەموو كورد بێنێتتەوە نتاو مێتژووی هەنتووكەی دەڤەرەكە و جیهتاندەبێت؛ یا با

ڕێگتتای بە خێتتب كتتردن و مەودانەدانتتی بە بیچمگیتتری یەكەیەكتتی سیاستتی كتتوردیی، كە هاوستتۆزیی گشتتتی پاڵپشتتتی بكتتات و بە 
دێرین و هەنووكە و داهاتووی داگیركەرانتی كوردستتان بتووە  پرۆژەی. جۆرێ وانوێنەوە و نوێنەری ئیرادەی گشتی نەتەوە بێت

كۆمار ئەم پرۆسەیەی تێكشکاند و توانی ئیرادەی گشتیی گەل و هاوسۆزیی كتۆی نەتەوە و نتوێنەرایەتی بەرجەستتە . و هەیە
 .بكاتەوە
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. لەم ستەردەمەدا چەستپاندانانی بنەماكانی گوتاری نەتەوەیتی و بەرجەستتەكردنەوەی هێمتا و بەهتا گشتتییە نیشتتمانییەکان 
كورد توانی هەم پێناسەی نەتەوەیی خۆی بكات و هەم لە ئاست ڕۆنانی گوتاری نەتەوە و نەتەوەی مۆدێڕن، پرۆژە و پالنتی 

بەداخەوە تەمەنی كورتی كۆمار و بەڕێوەبەرایەتی حیزبتی دێمتوكرات . دیاریكراوی خۆی هەبێت و تا ڕادەیەك بیباتە پێشەوە
ڕاگرت و بتزووتنەوەی كوردستتان و كتۆی هێتزە سیاستییەكانی كتوردی دوچتاری قەیرانتی جیتددی و نستكۆ و كۆی ئەم پرۆژانەی 

كاریگەرییەكتتانی ڕووختتانی كۆمتتار و ستتەركوتی حیتتزب هێنتتدە نەبتتوو، كە ختتۆرهەاڵت و كۆمتتارەكەی . کارەستتاتی ترستتناک کتترد
 .لەدەست بدات و ببڕێتەوە

 
پترۆژەی ناستیۆنالیزمی ئێتران بتۆ یەكستانكردنی ناستنامەی . ەوەی کورد بتوودۆخی داگیركاریی پێشوو مەبەستی سڕینەوەی نەت

كورد بە خۆی و لە ڕێگای بە فارسكردنی بەهتا و هێمتا و كتۆی مێتژوو و هەمتوو ئەفستانە و ئۆستتوورەكانی كتوردەوە، لە یەك 
خەیتاڵی شتڵەژاوی ختۆی لە  مانادا بە لەناوبردنی ویژدانی گشتیی كتورد و كوودتتای فەرهەنگیتیەوە نیتازی وابتوو بتۆ هەمیشتە

بە بتتاوەڕی متتن، ئەم پتترۆژە ئامتتادەكراوە تەنیتتا لە الیەن بتتاڵی دەستتەاڵتداری ناستتیۆنالیزمی ئێتتران و . كتتورد ئاستتوودە بکتتات
خۆلیبراڵ خوێنییە فەرمانڕەواکانیەوە جێبەجێ نەدەكرا؛ بەڵكوو پرۆژەیەكتی هەمەالیەنەی سیاستی، كولتتووری و كتۆمەاڵیەتی 

ۆنالیزمی ئێرانی لە چەپی چەپەوە بۆ ڕاستی ڕاست ئەرك و بەرپرسیارێتی بەئەنجام گەیانتدنی لە ئەستتۆ بوو، كە كۆی ناسی
 .وەك ئێستاكە بە ئاشكراتر ئەم پرۆژەیە ڕێبەری دەكەن. گرتبوو

 
ڕێتتتژیم بە وەگەڕخستتتتنی ماشتتتێنی پڕوپاگانتتتدە و هەمتتتوو میتتتدیای ختتتۆی و هێنتتتانە مەیتتتدانی نووستتتەرانی ئەلیتتتنەی كتتتورد و 

ەكانی خۆی و ناسیۆنالیزمی ئێرانی، قەبارەیەكی گەورە و فراوانی لە زەیتن و یتادەوەری و یتادەوەریی مێژوویتی كتوردی مینبەر
ئاریتتایی و ئێرانیبتتوون و هەمتتوو ڕەوایەتەكتتانی ناستتیۆنالیزمی ئێرانتتی، وا تەشتتەنەیان كتترد نەك هەر جوگرافیتتای . داگیركتترد

، بەڵكتوو كتۆی كوردستتتانی بە جتۆری خستتە ژێرگتاریگەریی ختتۆی و زۆر ختۆرهەاڵت و جەمتاوەری ئاستایی ختتۆرهەاڵتی گترتەوە
. نووسەر و ڕووناكبیری كوردی لە دەرەوەی خۆرهەاڵتیشدا بە هەڵەدا برد و كورد و ئێرانی بوونیان یەكسان دەبینتی و دەزانتی

 .هەر چەند دەبێ بڵێین؛ مانا ڕاستیەكەی ئێرانی بوون واتە فارسبوون
 

 ژبن بە قوژبنی ژیانی كوردی لە خۆرهەاڵتدا كردبووە ئامانجی خۆی و هەموو كولتووری كوردیی بە ئاسێمیالسیۆنی سپی، قو
ئارامی دەسڕیەوە و بەها و باوەڕ و كولتووری كوردی بە ناشتیرین و شتوانكارەیی و دواكەوتتوو دەناستاند و بەهتا و نمتوونە و 

ری سیاسی لە ڕاستیدا میراتتی ناستیۆنالیزمی دێرینەختواز و ئەم نۆرمە لە سیاسەت و ڕەفتا. ڕەوایەتەكانی خۆی جێگیر دەكرد
بە بتاوەڕی متن ئەم . ئەفسانەچەقی ئێرانییە، كە بۆ بەشێك لە چەد و هەندێك چەپتی ئێرانتی تتا هەنتووكەش بەجتێ متاوە

و كتۆی بەڵكتو. میراتە تەنیا لە ڕێگتای گواستتنەوە و زەمەن و بتۆ متاوەییەوە نەگەیشتتووەتە دەستت ئەم جتۆرە بەنتاو چەپتانە
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بە نمتتوونە . ناستتیۆنالیزمی ئێتتران بە هەمتتوو باڵەكتتانیەوە خۆیتتان بەشتتێك بتتوون لە داڕێتتژەران و ئەنتتدازیارانی ئەم پتترۆژەیە
لە سەردەمی كۆمار و دوای كۆمار و تا دەورانی خومەینی، حیزبتی تتوودە بە . دەتوانین سەیرێكی حیزبی توودەی ئێران بكەین

ی دەدا كۆمار و كۆی پێكهاتەی كۆمار و دەسەاڵت و دەوڵەتی كوردستتان بكتاتە پاشتكۆی هەموو هێز و هێژمۆنیی خۆیەوە هەوڵ
بە متامەڵەیەكی كەمگرتنتانەوە، هەمیشتە . خۆی و لە دەسەاڵت و توانتایی و هێتزی جەمتاوەریی و جێبەجێكتاریی كەم كتاتەوە

كۆمتتتارە و هەوڵتتتی تتتتوودە بتتتۆ هەوڵتتتی دەدا كۆمتتتاری ئازەربایجتتتان گەورەتتتتر و بەرجەستتتتەتر كتتتاتەوە و النستتتەكردنی ئەم 
قەبتتارەی هاوكتتاری و بەشتتداری و دیرتتاعی تتتوودە و ڕوونتتاكبیرانی ئەو ستتەردەمە لە . كەمكتتردنەوەی كۆمتتاری كوردستتتان ڕوونە

ئەم دۆخە جیتاوازە لە متامەڵەی شتۆرەوی و كۆمتاری . ئازەربایجان بە بەرجەستەیی دیارە و ئەم ڕاستیەمان بتۆ زە  دەكتاتەوە
 .کوردستان، ئەوە مەلەفی تایبەتیی خۆی هەیە ئازەربایجان لەگەڵ

 
توودە تەنیا ئەوكات و ساتە حیزب و بزووتنەوەی كوردی پەسەندبوو، كە لە چوارچێوەی پێناستە بەنتاو تیۆریكەكتانی ئەودا 

 .بگونجایە
 

و جتگە ئەوەی بەرئەنجتامی ئەم خوێنتدنەوە شتتێك نەبتو. كۆی ئەو پێناسانەش بارگاون بە ناسیونالیزمێكی شوێنیستی فارستی
ئەمە لە ڕواڵەتتتدا لە چوارچێتوەی خوێنتتدنەوەی . لە باشتترین دۆختدا حیتتزب ببێتتە سەنگەرشتكێنی ویستتتەكانی حیزبتی تتوودە
بەاڵم لە واقتتدا بۆستەیەكی هتزری و هەڵتدێر . سوسیالیزمی بەڕاستی بوو و لە پەیوەنتدی نێتوان دوو ڕەوتتی چەپتدا دەبینترا

 .ەمایی و بونیادیەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریی كوردستان خاڵی دەكردەوەبوو، كە حیزبی لە هەموو پێكهاتە بن
 

ئەگەرچی بەڕێوەبەرانیشتی ئاگتا ( كورد زۆرتر فۆرمی بزاوتێكی دژە كۆلۆنیالیستی هەیەو بووە )بیرمان نەچێت ناسیۆنالیزمی 
هەوڵی ڕەخسانی گیانی نیشتمانی  چوونكە ئەم ناسیونالیزمە زۆرتر - جگە لە قاسملوو -بەم هەناوڕۆنانە تیوریكە نەبووبن 

ڕاستتە سەربەستتی بڕیتار و ستەربەخۆیی . و بوونێكی نیشتمانیی بووە، تا ناسیونالیزمێكی توندئاژۆی قەوم چەقی زمان مەكۆ
سیاسی مەرجی هەرەسەرەكی و بوونیادی حیزبە، بەاڵم پێم وانییە قاسملوو تەنیا لەم سۆنگەیەوە حیزبی لە هێژمتۆنی تتوودە 

ئەویتێ ئەوەیە ویستتی حیتزب . ئەو دەبتێ وردتتر لە مەستەلەكە ڕامابێتت. چەپی شۆفینیزمی ئێتران قوتتار كردبتێ و وێژمانی
بكاتە مێكانیزمی گتۆڕینی ستەرلەبەری ئەو ئایتدیایە و بەڕۆنتانی هتزری نەتەوەیتی و نیشتتمانی هەوڵتی دا كتۆی پەیوەنتدییە 

انی، كە تا ئەو چتركەش و ئێستتاش كتاری پێویستتی لە ستەر خوێنی و خێڵی و هۆییەكان بگوازێتەوە بۆ پەیوەندیەكی نیشتم
حیزب توانی هەم هەناوی پرۆژەی ناستیۆنالیزمی ستەرەڕۆ و شتۆڤێنی ئێرانتی دەرک بکتات و  سەرکردایەتی ئەو دەمی . نەکراوە

دەییەکانی زینتدووکردنەوەی مانتا زەینتی و دیت. هەم لە ئاستی پێویستیی سەردەمەکدا پرۆژەی بەرەنگاری بتۆ دەستتەبەر بکتات
 .کورد و هەستیارکردنی ویژدانی گشتیی کوردبوون و ڕۆحی میژوویی ئەو رۆنانە مەزنانە بوون کە لەم بابەتەدا دەبینران
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هێژمۆنییەکی دەرەوەی دەسەاڵت و گوتاری حیتزب و ویستتی بزاوتتی کوردستتان لەو  ت دابڕینی حیزب لە هەموو پەیوەندیەک و

 .زەمەنەدا
پرۆژەی سڕینەوەی نەرمی کتورد و بە ئێرانتی کردنتی کتۆی مێتژوو و کولتتوری کتوردیی و ستڕینەوەی ناستنامەی ت هەستکردن بە 

 کوردی
گواستتنەوەی کتۆی پەیوەنتدیەکان لە هتۆز و خێتب و ختوێن و ستەبەبە و بنەمتاڵەوە بتۆ پەیوەنتدیەکی  ت هەوڵدان بتۆ گتۆڕین و

 .ەندیە ئەرکی سیاسی و مێژووی خۆی خستە ڕۆژەڤەوەحیزب وەک ئامرازی گەاڵڵە و ڕێکخستنی ئەم پەیو. نیشتمانی
تت هەوڵتتی ستازدان و ڕۆنتتانی وێژمتانێکی نیشتتتمانی و نەتەوەیتی کە کۆمتتاری کوردستتان و بتتزووتنەوەی کتورد بەگشتتتی هەوڵتتی 

 .دەستنیشانکردن و دانانی هێڵە گشیەکانی دابوو
 

ان و نستکۆی پتاش ڕووختانی کۆمتار بتوون کە توانیتان هەر چوار خاڵی ئاماژە بۆ کراو پرۆژەیەکی شتیاوی پەڕیتنەوە لە قەیتر
واڵمتتی تتتا ڕادەیەک شتتیاو و گونجتتاوی پێداویستتتیەکانی بتتزووتنەوەی کوردستتتان بتتدەنەوە، بەپێتتی ستتەردەم، جتتۆری خەبتتات و 

 .ئارایشتی جیهانی و هەرێمیی هێزە سیاسیەکانی ئەو ساتەوەختە
 

 –داگیرکتتاری )تایبەتمەنتتدی نتتاو هەنتتاوی ختتۆی کە بزاوتێکتتی دژە بتتزوتنەوەی نەتەوەیتتی و نیشتتتمانی کتتورد هەر بەپێتتی 
ناسیۆنالیزمی بااڵدەست نەک نتاتوانێ . ە، هەڵگری دوو تایبەتمەندیی گرینگی دژە دیکتاتۆری و ئازادیخوازییە(کۆلۆنیالیستی

. اویەت ختتوازییەبەڵکتتوو ختتۆی هەڵگتترت ستترەتەکانی دیکتتتاتۆری و دژە ئتتازادی و تەو. هەڵگتتری ئەو تایبەتمەنتتدییانە بێتتت
 .جیاوازییەکی بنەمایی و ناو هەناوی کە ئەم دووانە دەخاتە دوو بەرە و پێناسە و ڕەوت و الیەنی کۆمەاڵیەتی جیاوازەوە

و گاندی و ماندال وەک پێشەوایانی بزووتنەوەی دژە کۆلۆنیالیستی و داگیرکاری مێتژوویەکە، ڕەوایتی و   جواهێر لەعل نەهرۆ
بەاڵم . ڵتێن؛ کۆلۆنیتالیزمی نتاوخۆیی و دەرەکتی جیتاوازننگەیتان ستەلماندووە ، هەرچەنتدە هەنتدێک ببابەتی بتوونی ئەم ڕوا

 داگیرکاری و دیکتاتۆری و دژەئازادی تایبەتمەندیی هاوبەشی ئەم سیانە شوومەی داگیرکاری و کۆلۆنیالیزمی دەرەکی و 
 .ناوخۆیین

 
ۆڕی بەڵکتوو پترۆژەی ستڕینەوە و پاکتتاوی کتوردی ناستیۆنالیزمی نەک هەر دۆخەکەی بۆ کتورد نەگت ١١٧٥ڕاپەرینی ڕێبەندانی 

کۆسمۆپۆلۆتیزمی دینی و ناسیۆنالیزمی ئێران وەک دوانەیەکتی شتووم نەک بە شتەڕی . ئێرانیی بردە قۆناغێکی ترسناکی دیکە
ە ڕێگتای مێکتانیزمە بەڵکوو ئەمجار بە ئاشتکرا و ل. نەرم، ئاسێمیالسیۆنی کولتووری پرۆژەی سڕینەوەی کوردیان بردە پێشەوە

ژینۆستتایدێکی زە  کتترایە . ستتەربازیەکانەوە بە دیتتار چتتاوی جیهتتانەوە کەوتە ڕەشتتەکوژی و قەاڵچتتۆکردنی بەکتتۆمەڵی کتتورد
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پرۆژەی ڕێژیم و هەر دوو باڵی شەڕی سەخت و نەرمتی ئێرانیتی ستڕینەوەی یتادەوری مێتژووی کتوردی کتردە ئامتانج و لە هتیچ 
. مانتتا زەینتتی و زمتتانی و مێتتژووی یادەوریەکانمتتان، تەفتتریس و ئێرانتتی و ئەنرتتالکران ستتڕینەوەی. کتتردەیەک کۆستتپەی نەکتترد

سەرەڕای ئەمانەش مەخابن مێکانیزم و پرۆژەکانی خەبات و بەرەنگاربوونەوەی کورد هەر مێکانیزم پرۆژەکانی دەورانی کۆمتار 
نەوەی کورد و دابڕانی فکریی و شتەڕی نتاوخۆش هاوکات لەگەڵ ئەم ڕەوەندەدا لێکترازانی بابەتیانەی بزووت. بوون و الوازتر

نیشتتمان،  -مەختابن چەمکتی نەنەتەوە . ئەو هۆکارانە بوون، کە بتزووتنەوەی کتوردی لە ختۆرهەاڵت هێنتدەی دیتکە الوازکترد
ڕزگاری نەتەوەیی و نیشتمانی کەوتە بازنەی خوێندنەوە ئایدۆلۆژیکەکان و دژایەتی ناهاوستازی ستەردەم بە هەڵە و ماکیتار 

هەزیتتنەی ئەم هەڵەیەش الی هەمتتووان . کتراو هەوڵ درا بگتتوێزرێتەوە بتۆ ئاقتتاری باستتێکی نەزۆکتی متتوجەڕەدی زەینتی و بەس
تیتتۆری   زەبتتری بڕستتت بتتڕ درا لە بتتزوتنەوەکە ستتەری بیرکتتردنەوەی ستتەرکردایەتی زەینتتی و. دیتتارە چتتی و چەنتتدە بتتووە

گتۆڕکێی کولتتووری جێ. اییە بەزەقتی دیتارە و پتڕ نەکتراوەتەوەتا هەنووکەش ئەم بۆشت بزوتنەوەکەوت کەوتە بەر ئەم زەبرە،
جیهتانیبوونەوەی ستەرمایە . زێدویستی و نیشتمانخوازی بە حیزبخوازی و حیزب چەقی، خەسارێکی دیتکەی ئەم ستاتەوەختەیە

انی و گەشتتەی گیتتانی تتتاکخوازی و تەشتتەنەی جتتۆرە لیبراڵیزمێکتتی کولتتتووری و سیاستتی لە کتتۆمەڵی کتتوردەواری و ستتەرهەڵد
بزوتنەوەکتتتانی ژنتتتان و الوان و دەرکەوتنتتتی فەرهەنتتتگە ستتتەرکوتکراوەکانی کتتتوردەواری و ئتتتالۆزبوونی ژیتتتانی کتتتۆمەاڵیەتی و 
کۆمەڵگای کوردستان، سەرهەلدانی بەرباڵوی شارنشینی و چینێکی نوێ کیسەی بازرگان و خۆشگوزەران لە کوردەواریتدا ئامتاژە 

پێویستتیی نوێبتوونەوەی گوتتار و وێژمتانی سیاستی . ژفڕێتدانی کتۆمەڵی کتوردەواریبوون، بۆ گتۆڕانی بنەمتایی کوردستتان و کا
کورد و گۆڕین و چاکسازیی مێکانیزم و میتۆدەکانی خەبات و گونجانی کۆی ئەم گۆڕانتانە لە گوتتاری بتزووتنەوەی کتورددا نە 

هیچکتتتات لە مێتتتژووی بتتتزووتنەوەی . بە وردی ختتتوێنرانەوە نە ڕەچتتتاوکران و نە پێتتتداچوونەوە بە مێتتتتۆد و گوتارمانتتتدا کتتترا
کوردستتتتاندا، وەک ئێستتتتا دابڕانتتتی گوتتتتاری، لێکترازانتتتی جوگرافیتتتایی و گیتتتانی نتتتاوچەخوازی و حیتتتزب بەچەقکتتتردن و 

. نەک تەنیتا لە ختۆرهەاڵتی کوردستتاندا، بەڵکتوو لە هەمتوو کوردستتاندا. پەراوێزخستنی نیشتمان بەرجەستتە و زە  نەبتوو
ئێستا کورد و بزووتنەوەکەی لە نالەبارترین دۆخی سیاسی و کولتووری و کۆمەاڵیەتی و ستەربازیی بەداخەوە دەتوانین بڵێین 

 .خۆیدایە
ئەرکی هەنتووکە و ئەگەرەکتانی دەربتازبوون لە قەیتران دەختوازێ کە هێتزی بەرپترس و کتۆی بتزووتنەوەی کتوردی لە هەردوو 

ئەم ختااڵنە ڕەچتاو بکتات و هەوڵتی . ەمایی بە خۆیدا بکاتڕووبەری سیاسی و ڕووناکبیری خۆیدا پێداچوونەوەی جیددی و بن
 .چاکسازی بدات

 
ت پێداچوونەوەی وێژمانی کورد و بتزووتنەوەکەی و چاکستازی تتا ڕۆنتانی وێژمتانێکی نەتەوەیتی و نیشتتمانی کە بتتوانێ کتۆی 

لە هەنتتاوی خۆیتتدا جتتێ  کتتۆمەڵی کتتوردەواری و هەمتتوو مەیتتلە کولتتتووری و جیتتاوازییە دینتتی و ڕەگەزی و کۆمەاڵیەتییەکتتان
 .بکاتەوە
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 نەوە و گۆڕینی کۆی مێکانیزم و مێتۆدەکانی خەبات و کاری سیاسیپێداچوو ت 
ت پێتداچوونەوەی کتۆی هەیکەلتی ڕێکخراوەیتی حیزبتی کتوردی و فتامی ئەم واقتتە کە حیتزب جتگە لە ئتامرازی کتاری سیاستی ت 

 .نیشتمانی، شتێکی تر نییە
انی سیاستەتی کلتۆم بتۆ الوان و پستپۆڕانی لە حیتزب و بتزووتنەوەکە و کتردنەوەی دەرگاکتستڕینەوەی ستیمای نتاوچەگەرایی  ت 

 .بوارەکان
 سڕینەوەی سیمای فەرهەنگی ناوچەیی و گومانی تەک ئایینزایی لە سیمای ئەم بزووتنەوە ت 

نیشتمانیمان لە حیتزب و ت هەوڵدان بۆ گردوکۆکردن و ڕێکخستنەوەی هەموو توانا لێکترازاوەکانی هێزی ڕزگاریی نەتەوەیی و 
 .دەرەوەی حیزبدا

 .النەدراو لە کۆی سیاسەتی کوردیدا سەلماندنی بەکردەیی بەیانییەی مافی مرۆڤ وەک پرۆگرام و پڕەنسیپی لێ ت 
 .ت ڕاشکاو و جیددی بوون بۆ درووستکردنی بەرەیەکی بەرینی کوردستانی

 .هەموو گەالنی ئێران ت هەوڵی ڕاشکاوانە بۆ سازدانی بەرەیەکی دژەداگیرکاری لە
 .ت یەک مینبەرکردنی جیهانی کورد و سیاسەتی یەکانگیر

تتت مانیرێستتتی هاوبەشتتی سیاستتی، کە پشتتتیوانیی هەمتتوو هێتتزە سیاستتییەکانی لەگەڵ بێتتت و ڕوونتتاکبیرانی کتتورد لە داڕشتتتن و 
 .گەاڵڵە و ئەنجامیدا ڕۆڵی خۆیان هەبێت

  
 ٢٥٢١ یگەالوێژ ی٦: ڕێکەوتی  -  میدیاماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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 لە یادی حەفتاو پێنجەمین ساڵی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا

 
 
 

  
 (الجانی)ئیبراهیم ساڵح ڕاد 

 
 

 ویژدانی زیندووی کۆمەڵگای کوردەواری

 
ئەگەر . ئەمستتاڵ حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران پتتێ دەنێتتتە حەفتتتاوپێنجەمین ستتاڵی تەمەنتتی ختتۆیی گەالوێتتژی ٢٧

بەشتتێوەیەکی واقتبینتتتانە شتتوێنەواری ئەو حیتتتزبە لە ستتەر ژیتتتان و خەبتتتاتی خەڵکتتی کوردستتتتاندا لێتتک بتتتدەینەوە، بۆمتتتان 
 .یندووی کۆمەڵگای کوردەواری بووەدوورودرێژەدا ویژدانی ز  دەردەکەوێ کە حیزبی دێموکرات لە هەموو ئەو ماوە

  

لە کۆمەڵگا ئازادەکاندا ڕۆژنامەکتان نەخشتی ویتژدان دەگێتڕن و لەهەر کتوێ گیروگرفتت و کەموکتوڕییەک هەبێتت، وەک ستەگی 
لە کوردستاندا، لە کاتێکدا کە گەلتی کتورد و ختاکی کوردستتان، . پاسەوانی ما  و ئازادییەکانی گەل و نیشتمان دێنە دەنگ

گیرکتتاری و ستتتەمی نەتەوایەتتتی، ستتەرەڕۆیی و زەبروزەنتتگ و ستتەرکوتی هەمەالیەنەدان و خەڵتتک لە هەمتتوو متتا  و لەژێتتر دا
ئتتازادییە نەتەوایەتتتی و دێموكراتیکەکتتانی خۆیتتان بێبەشتتن، حیزبتتی دێمتتوکرات، نەک هەر وەک حیزبێکتتی سیاستتی ئاستتایی، 

ە هەمتتوو بوارەکتتانی تێکۆشتتانی خەڵکتتی کوردستتتاندا، دێمتتوكراتی کوردستتتان، ل -بەڵکتتوو وەک پێشتتڕەوی بتتزووتنەوەی میللتتی 
 .ئەرکی بەڕێوە بردووە

 
دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوكرات درێتتژەی ئەو خەبتتات و تێکۆشتتانە دوورودرێتتژە بتتوو کە ڕۆڵەکتتانی گەلتتی کتتورد لە ستتەردەمەکانی 

. فەرهەنگیتدا، ئەنجامیتان دابتووپێشووتردا بۆ ڕزگاری لە ژێرچەپۆکی و ستەمی میللی و لە پێناو پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و 
بە دەستپێکردنی شەڕی دووهەمی جیهانی و پێکهاتنی هەلومەرجێکی لەبارتری نێوخۆیی و نێتونەتەوەیی، ڕۆڵە پێشتڕەوەکانی 

 .گەلی کورد، حیزبی دێموکراتیان بۆ ڕێبەری و ڕێکخستنی ئەو خەباتە لە سەردەمێکی تازەتردا دامەزراند
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زب کە لە کۆنگرەی یەکەمدا پەسند کرا، ئاوێنەی بااڵنوێنی ئامانجە نەتەوەیتی و دێموكراتیتک یەکەمین بەرنامەی سیاسی حی
خەبتتات بتتۆ ستتڕینەوەی ستتتەمی نەتەوایەتتتی و دیتتاریکردنی متتافی چتتارەی خۆنووستتین، . و پێشتتکەوتنخوازەکانی ئەو حیتتزبەیە

کتتۆمەاڵیەتی و فەرهەنگتتی، خەبتتات بتتۆ  خەبتتات لە پێنتتاوی ئتتازادی و دێموکراستتیدا، خەبتتات بتتۆ پێکهێنتتانی ئتتاڵوگۆڕی قتتوڵی
پەرەپێتتدانی زمتتان و ئەدەبیتتاتی کتتوردی، خەبتتات بتتۆ کەمکتتردنەوە و لەنێتتوبردنی نتتابەرامبەری بەرانتتبەر ژنتتان، خەبتتات بتتۆ 
هەڵوەشتتتتاندنەوەی بێتەداڵەتتتتتی لە خاوەنتتتتداریەتی زەویتتتتدا، خەبتتتتات بتتتتۆ ڕێکخستتتتتنی ژنتتتتان و الوان وچتتتتین و تتتتتوێژە 

دەستتتتهێنانی متتتا  و داختتتوازە ستتتینری و پیشتتتەیی و مەدەنیەکانیتتتان، هەروەهتتتا خەبتتتات بتتتۆ زەحمەتکێشتتتەکانی دیتتتکە بتتتۆ وە
هاوئاهەنگ کردنتی بتزووتنەوەی کوردستتان لەگەڵ جتوواڵنەوەی ئتازادیخوازی و دێموکراستیخوازی گەالنتی نتاوچە و دونیتا، کە 

 .تی ئەو قسەیەلەو بەرنامەیەدا جێیان بۆ کراوەتەوە، بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگرە بۆ ڕاستی و درووس
 

پێبەپێ چوونەپێشی کۆمەڵگای کوردستان و مرۆڤایەتی، لە کۆنگرەکانی دواتردا، بەرنامەی حیزبتی دێمتوکراتیێ پتتر گەشتە 
دیسانتڕالیزەکردنی دەوڵەتتی مەرکەزی، . دەکا و هەموو ئەو کێشانە دەگرێتە خۆ، کە میللەتی کورد لەگەڵیان دەستەویەخەیە

بتتات بتتۆ ستتێكۆالریزەکردنی حکتتومەت و دەستتەاڵتی سیاستتی، پاراستتتن و ختتاوێنڕاگرتنی ژیتتنگەی دێمتتوكراتیزەکردنی واڵت، خە
کوردستان، دابین و دەستەبەرکردنی هەموو ئەو ما  و ئازادییانەی کە لە بەیاننامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ وکۆنڤانستیۆنە 

یتتاریکردنی سۆستتیالیزمی دێموکراتیتتک وەک نێونەتەوەییەکانتتدا پەستتند کتتراون، بە متتافی پەرەسەندنیشتتەوە، و ستتەرەنجام د
 .ئامانجی دواڕۆژی حیزب، نیشاندەری ئەو ڕاستییەن

 
دەتوانین بڵێین کە لە حەفتتاوپێنج ستاڵی ڕابتردوودا، ستەرەڕای ئەو هەمتوو زەبروزەنتگ و ستەرکوت و پەالمتارەی کە لەالیەن 

ژی حیزبتی دێمتوکرات بەڕێوەچتووە، حیزبتی ئتێمە دوژمنانی نەتەوەکەمان و هێزە کۆنەپەرست و حکتومەتە ستەرەڕۆکانەوە، بەد
دینتتامیزمی ستتەرەکی زۆربەی ئەو ئتتاڵوگۆڕە سیاستتی و کتتۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییتتانە بتتووە کە لە کۆمەڵگتتای کوردستتتاندا پێتتک 

 .هاتوون
 

بە سەدان و هەزاران کەس لە ڕۆڵە ئازادیخوازەکانی گەلەکەمان لە قۆناخە جۆراوجۆرەکانی خەبات و تێکۆشانی حیزبتدا، لە 
ڕیزەکانی ئەو حیزبەدا بۆ بردنەپێشی ئامانجەکانی خەڵکی کوردستان تێکۆشاون و مایەیتان لە متاڵ و ژیتان و گیتانی خۆیتان 

اون، دوورخراونەتەوە، لەدار دراون، ئاوارە بوون، لە سەنگەرکانی بەربەرکانیتدا گیراون، حوکم دراون، ئەشکەنجە کر. داناوە
ئەگەر ئەو حیزبە ڕیشتەی لە ژیتان . شەهید بوون، تیرۆرکراون، بەاڵم هەرگیز ئااڵی خەباتی دێموكرات نەکەوتۆتە سەرزەوی

 لە ژێرباری ئەو هەموو سەرکوت و و خەباتی گەلی کورددا نەبوایە، قەت نەیدەتوانی لەو هەموو ماوە دوورودرێژەدا، 
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زەبروزەنگ و تۆقاندن و تیرۆرەدا پشتی ڕاست کاتەوە و هەروا قورس و قایم لە مەیدانی خەباتدا ڕاوەستێ و ببێتە جێگتای 
 .هیوا و هومێدی گەلی کورد

 
ەو مەرامتی یەکستانیخوازی باڵوکردنەوەی بیری نەتەوایەتی و ڕزگاریخوازانە، بیروباوڕی ئازادیخوازی و پێشکەوتنخوازانە، ئید

و دادپەروەرانە، لەقاودانی ستەم و سەرکوت و هەاڵواردن و چەوسانەوە لە هەموو شكب و شێوەیەکدا، الیەنێکتی دیتکەی کتارو 
چاپی ڕۆژنامە و گۆڤاری سیاسی و ئەدەبی و فکری لە سەردەمی کۆمتاری کوردستتان و ستااڵنی . چاالکی حیزبی دێموکرات بووە

انتتدنی ڕادیتتۆ و ئیمکانتتاتی دیتتکەی باڵوکتتردنەوە لە هەلتتومەرجێکی ستتەخت و دژوار و خەبتتاتی ژێرزەوینتتی و دواتتتردا، دامەزر
بەرگتری چەکتدارانەدا، بتۆ باڵوکتردنەوەی پەیتام و سیاستتەت و هەڵوێستتەکانی حیتزب و بتزووتنەوە، ستەنگەرێکی دیتتکەی ئەو 

 .خەباتە بووە
 

ران و ئەدیبانی کورد لە ڕیزەکان و لە هالەی پەیتام و تەشتکیالتی ئەم باشترین نووسەران، ڕۆژنامەنوسان، وەرگێڕان و شاعی
پێشەوا، هتێمن، هەژار، ستەیری . حیزبەدا پێگەییون و بوونەتە ئەستێرەی پڕشنگداری ئاسمانی ئەدەب و ڕۆژنامەنوسی کوردی

ندی، قاسملوو، عەزیزی قازی، ڕەحیمی قازی، حەقیقی، سوارە، ئەحمەدی قازی، کەریمی حیسامی، هێدی، ئاوارە، شەرەفکە
 .یوسری، ساد  وەزیری، حەسەنیانی، مام ئەنوەر و هتد، تەنیا گۆشەیەکی ئەو حەقیقەتەن

 
بەو جۆرە نەوە یەک لەدوای یەکەکانی کوردستان، لە ڕێگتای ئەدەبیتاتی حیتزب و ڕاگەیانتدن و چتاپەمەنی حیتزبەوە، لەگەڵ 

هەر . ی و لەگەڵ دیسکۆڕستی کوردستتانی و ئتازادیخوازانە ئاشتنا بتوونبیری نەتەوایەتی و ئازادیخوازانە، ناسنامەی نەتەوەی
 .ئێرانی کردۆتە ویژدانی زیندووی کۆمەڵگای کوردستان  ئەوەش حیزبی دێموكراتی کوردستانی

 
 تایبەتمەندی و ناسنامە

 

رزی ختتۆی  دێمتتوكرات پڕەستتتیژی بتتهکانتتدا حیزبتتی  ییه وه ته یی ونێونه کوردستتتانی، ئێرانتتی، ناوچتته  نێتتو حیتتزب و ڕێکختتراوه  لتته
ری  سته  وه رجته لومه و هه کانی کوردستتانی ئێتران و ئته تییته اڵیه سیاستی، ئتابووری وکۆمه  تته قتواڵیی واقتیه  لته  حیزبێکته.  یه هه
. رناگرێتت وه  هتیچ شتوێنێکی دیکته   تی کتورد هێتز و توانتا و ئیلهتام لته میللته  لته  جگه.  کوردستان و کوردی تێدایه  که  ڵداوه هه

  تی کتورد و دێموکراستیخوازیی لته کانی میللته تییته وایه ته نه  باتتدا، ئتااڵی داختوازه یتدانی خه مه  ئەوە بۆ هەشتا ساڵ دەچێ لته
وا و دوژمنتانی  رمانڕه رستتی فته په ن کۆنه الیته  ی لته الماره موو هێترش و پته و هته ڕای ئته ره سه.  ڕاگرتووه  کاوه رز و شه ئێراندا به

 .پێێ  ڕواته و ده  وه ته یداندا ماوه مه  هێز وقایم له روا به ری، هه سه  ته مان کراونه که وه ته هن
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کانیتدا قتاڵ  ره ربه بات و به ی خته کتوره  له. ر ده  هێزتر دێته کاندا به یرانه قه  له.  یه پێشی هه و چوونه وه  توانای مانه  حیزبێکه
 .کا ده شه  تا دێ، پتر گه.  یه ی هه وه خۆداچوونه به و  وه توانای خۆنوێکردنه.  وه بۆته

 
ی  شتتکیالتی و پێگتتته باری ته م لتته وهتته  وه باری سیاستتی وفیکرییتته م لتتته هتته  حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران حیزبێکتته

بات  خته  ی لته که وتێکۆشتانهبات  خته. ختات کتان ڕێتک ده تازه  رجته لومه ڵ هه گته ئاستانیێ ختۆی له  به.  یه وره گه  وه تییه اڵیه کۆمه
تانی ئێتران بتۆ ئتازادی  باتی میللته خته  تی و لته وایته ته کوردستتانی ئێتران بتۆ ئتازادی و متافی نه  تی کورد لته وتێکۆشانی میلله

  ،مێتژوو بتۆ ختۆی داناتاشتێ  دا کته و کاتته ر لته هته.  یته باتگێڕانه نی ڕابتردوو و مێتژووی خه خاوه.  وه ودێموکراسی جیا ناکرێته
  له  پێویسته  ش که و شوێنه کات، له ی خۆی شانازی ده باتگێڕانه مێژووی خه  ر به گه ئه. ڕابردووی خۆی ناکات  ت حاشاش له قه

 .گرێ رده رس وه مێژووی خۆی ده
 

  رییته اوهم لی ودێموکراتیک و جه ، گه حیزبێکی کراوه. خۆسەلماندن نییه  حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران هیچ پێویستی به
اڵم  ، بته یته زموونی هه ئته  کی پڕ لته ڕابردوویه.  ت و بیروڕای گشی نییه میلله  و تاکتیکێکی شاراوه له  رنامه ت وبه و هیچ سیاسه

ات ڕابردوو بۆ حیزبتی دێمتوکر. باوێت  وه نگاو بۆ پێشه هێڵێ هه نه  که  وه رشانیه سه به  وره بارێکی گه کۆڵه  بۆته  نه  م ڕابردووه ئه
 .نێویدا  ستن له قبه و چه  وه ک مانه رگرتن و ئیلهام، نه رس لێوه ی ده رچاوه سه  له  نیا بریتییه ته
 

زعتی سیاستی ئێتران و  وه  گرتن لته خنه نگاندن و ڕه ڵسه هه  باتی خۆی به خه  که  حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، حیزبێکه
تی  و بتۆ ڕزگتاری میللته  روازه حیزبێکتی بڵندپته.  ستت پێکتردووه تی کتورد ده تتی میللته اڵیته تی سیاسی و ئتابووری و کۆمه وقتیه مه

کوردستتانی   ئێتران و لته  تی لته اڵیته اڵتی سیاستی و ئتابووری و کۆمه سته کردنی ده کوردستتانی ئێتران، بتۆ دێمتوکراتیزه  کورد له
نێوبردنی  کانی متترۆڤ و لتته و بتتۆ دابینکردنتتی مافتتهنگی  رهتته قامگیرکردنی ئتتازادی و پلتتۆڕالیزمی سیاستتی و فه ئێتتران، بتتۆ ستته

نی و دێموکراتیتتتتک و  ده کی متتتته ڵگایتتتته زرانتتتتدنی کۆمه و دامه  نتتتته مەالیه ندنی هه ستتتته ره وتن و په تی، بتتتتۆ پێشتتتتکه داڵتتتته بێته
ێتران و کوردستتان ڵگای ئ کۆمته  وه باری سیاستییه وێ لته یهه ده. کات بات ده کانی سۆسیال دێموکراسی خه خه قامگیرکردنی بایه سه
کاندا جێگرتتتوو  تی و سیاستتییه اڵیتته کۆمه  ندییتته پێوه  نگ و کولتتتووری دێموکراتیتتک لتته رهتته و فه  وه نتتوێ ستتازمان بداتتته  رله ستته

 .بکات
 

شتی  هاوبه  نیا و   بته تته اڵتی سیاستی،   به سته ستتهێنانی ده ده و بۆ وه  حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران حیزبێکی جیدییه
زعتی  وه  چتاوگێڕان بته  حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانی ئێتران، بته. دا وڵ ده ی کوردستان، هته کانی دیکه دێموکراته  ڵ هێزه گه له

  کته  وتووه رکته کوردستتانی ئێرانتدا، بتۆی ده  تی کورد له تی سیاسی میلله وقتیه تی کوردستان و مه اڵیه سیاسی و ئابووری و کۆمه
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  وتۆ کته کی ئاستنی ئته ر ڕێگایته سته  تاری حیزبی خستتۆته ش قه وه ئه. بێ بگۆڕدرێ ێ قبووڵ بکرێ و دهناب  زعه م وه هیچیدی ئه
نوس  تی و ڕزگتاری و دابینکردنتی متافی دیتاریکردنی چتاره وایه ته می نه ی سته ڕێگای سڕینەوه. الڕێدا بڕوا ڵێ بترازێ و به نایه

 .ئێران  تی کورد و ئازادی و دێموکراسی له بۆ میلله
 

تی  کا خۆی و میللته کانی کورد ده تییه وایه ته نه  بات بۆ ئازادی و دێموکراسی و مافه خه  حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران که
ر  ستته نگی سیاستتی کوردستتتان وئێتتران دەناستتێ و قامکیتتان له رهتته کتتانی ختتۆی و فه الوازه  نتته کانی ختتۆی، الیه موکورییتته ختتۆی، که
یان  وه کردنتته دووباره  ین و لتته سنیشتتان بکتته کانمان ده موکوڕییتته و که ڵتته  بۆخۆمتتان هه  ی کتته وه جیتتا لتته  متتان نییتته چاره. دادەنتتێ

ئامتانجی   ین کته بیر ناکته لته  وه هتیچ کاتێکتدا ئته  اڵم له بگرین، به  وه سته ده اڵتی سیاسی به سه وێ ده مانهه ده  ئێمه. خۆببوێرین
 .خێری گشتی  له  بریتییهکاری سیاسی   له  رزی ئێمه به ره هه
 

  لته  بریتییته  ک کته یته رنامه به. بکتات  ی سیاستی ختۆی پتێ پیتاده رنامته وێ تتا به ده  وه اڵتی سیاستی بتۆ ئته سته ده  حیزبتی ئێمته
تی  داڵتتته قامگیرکردنی ڕفتتتاه و عه تی، دابینکردنتتتی دێموکراستتتی و ستتته وایتتته ته می نه نێوبردنی ستتتته و لتتته  وه ی ستتتڕینه پتتتڕۆژه
  یته، ئەوەنتدەش باتتدا هه یتدانی خه مه  لته  باتگێڕانته ی خه ڕۆحیته  له بارودۆخێکی ئاوادا چەندە پێویستتیمان بته. تی اڵیه کۆمه

تێدەکۆشتین   ربۆیته هه.  یته ی سیاسی و هەڵوێستەکانی خۆمان هه رنامه به  خالقی بۆ دیراعکردن له تی ئه ئازایه  پێویستیمان به
کان پێتتدا دەگتترین و هەوڵ  ر ئوستتوله ستته له  هەر بتتۆیە.  وه و دروشتتمەکانمان بێنتته  ت و قستته سیاستتهڵ  گتته فتتتار و کردارمتتان له ڕه

 .ین ندتر بکه مه وڵه ڕۆژ ده باتدا ڕۆژبه خه  خالقی خۆمان له ی ئه رمایه دەدەین سه
 

و  بتووه  وه  ئته  نگی سیاسی ئێمته ههر فه. تی بووە نی ئازایه میشه خاوه کانی خۆیدا هه ته یاندنی سیاسه ربڕین و ڕاگه ده  حیزب له
  ستندکراوه ئینستانی و په  خه تانی ئێران و بایه ریی میلله رانسه وی سه تی کورد و بزووتنه کانی میلله قازانجه  جیا له  که  یه وه ئه

  ش بۆتته وه ئته. کردوون دیتاری نته  ت ونیشانی بۆ حیزبی ئێمته تدا، خه بات وسیاسه خه  له  کان، هیچ شتێکی دیکه ییه وه ته نێونه
  لتته.  ر کتتردووه به ستتته تی کتتوردا بتتۆ حیزبتتی دێمتتوکرات ده نێتتو میللتته  ی لتته وره ی سیاستتی و ئیتتیبتتارێکی گتته وره ی گتته ستتتمایه ده

خۆ نیشتان  شاوەیی زۆر بتۆ خۆگونجانتدن لته کانماندا، تواناو لێوه تاکتیکه  هاتووین و له ئاشتی نه  ستڕاتیژیماندا شێلگیر و له
 .ین ده ده
 

رچاوی کتاری  شتێکی بته به. کانی حیزبتی ئتێمەن ڵوێستته ت و هه کی سیاسه ره کی سه ندییه تمه هۆشیاری و دووربینی سیاسی تایبه
  تی خۆمتتتان و ڕیتتتزه رانی ستتتاڵمه نیگتتته  میشتتته هه. پتتتێێ  ینتتته به نێتتتو خۆمانتتتدا ده  نگیمان لتتته رهتتته باتی فه نگی وختتته رهتتته فه
ر حیزبتی  گته ئتاخر ئه. حیزبی دێموكرات لەگەڵ خۆی و تێکۆشەرانی خۆی ستەختگیرە. ووین و هەینشکیالتییەکانی خۆمان ب ته
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ڵکی کوردستتاندا  نێتو خته  لته  کته  نییته موو ڕێتزو پڕەستتیژه  و هته ت شایانی ئته ، قه وه نه یه ک نه ڵ یه گه ی له وه وکرده قسه  ئێمه
 .بگرێت  وه سته ده اڵتی سیاسی به سه ده  نییه  وه ش زیاتر شایانی ئه وه له. تی یه هه
 

ت  گتترین قتته هێنتتد ده  کانماندا بتته ته سیاستته  خال  لتته ئتته  کتته  وه لتته  ئێمتته.  یتته دا هه حیزبتتی ئێمتته  خال  شتتوێنێکی گرینگتتی لتته ئتته
ئینستتانی  خی بایتته. هێز کتتردوون شتتکیالتی حیزبیتتان بتته کان، حیتتزب و ته خالقییتته ها ئه بتته  ختتدان بتته بایه.  کردووه زیانمتتان نتته

چاوی دوژمتن   و به  بووینه رگیز تووشی دوگماتیزمی حیزبی نه هه. یه وه ر شتێکی دیکه رووی هه سه  له  کان بۆ حیزبی ئێمه مرۆڤه
س  رکتته هه:ڵێتین  ده  کانمان کته سیاستییه  ڵوێستتته ستڵێکی گرنگتی هه ئه  بۆتته  وه ئتته.  کردووه ماشتای موخالیرتانی خۆمانمتان نته ته

 . کات دوژمنمانه تیمان نه س دۆستایه رکه ک هه ، نه کات دۆستمانه مان نهتی دوژمنایه
 

ری  زه ی سیاستی و فکتری و نته شته و دێموکراتیک بۆ باس و دیتالۆ  و موناقه  کی کراوه زایه شکیالتماندا فه کانی ته نێو ڕیزه  له
هتۆی   بۆتته و ملمالنێیته نه اڵم ئته بته  یته ت خسوستیێ هه نانته نێومانتدا ملمالنێتی سیاستی و ته  لته  کته  گومانی تێدا نییه.  یه هه
نێتو خۆمتان   کانمان، لته دێموکراتیکته  پتتر ڕێوشتوێنه  تاهاتووه.  وه ترسییه مه  دێموکراسی نێوخۆیی حیزبیمان بخاته  ی که وه ئه

زبتتی دێمتتوکراتی لە داهاتووشتتدا پێبەپێتتی گەشتتەی سیاستتی خەڵکتتی کوردستتتان، پێوەنتتدی و ستتترەکتۆری حی. جێگیتتر کتتردوون
ئەوە لە متاهیەتی حیزبتی دێمتوکرات وەک حیزبێکتی جەمتاوەری و میللیتیەوە ستەرچاوە . کوردستانی ئێتران دێمتوكڕاتیزەتردەبێ

 .دەگرێ
 

  وه گتتۆڕ، لتته  کان بتتۆ هاتۆتته شتتکیالتی و حیزبییته ته  له سته ر مه ستته شتتکیالتدا له نێتو ته  نتتاکۆکی سیاستیمان لتته  ی کته و جێیتته لته
  لته  کته  بتووه  وه لته  ترسی ئێمه  میشه هه. ین که شکیالتی، باسیان لێنه تی سیاسی و ته کیه بیانووی پاراستنی یه  ن بهترساوی نه

ر ڕێبازی حیتزب،  سه سووربوون له  بۆ ئێمه. ین کانمان الده دێموکراتیک و حیزبیه   ته کانمان و ڕێباز و سوننه سیاسییه  ئوسووله
  تی کتتتورد ودێموکراستتتی لتتته کانی میللتتته بات بتتتۆ دابینکردنتتتی مافتتته شتتتکیالتی حیتتتزب و ختتته و ته خۆیی سیاستتتی ربه ستتته  واتە
 .گرنگترەر شتێکی دیکە  هه  ، له ماندا که واڵته

 
رجی  لومته زعتی سیاستی وهه ی وه وه نگاندنه ڵسته کا وێتڕای هه ستت پێتده مان ده کته باتی حیزبه خته  ئێستا که قۆناخێکی دیتکە لته

ترستی  م مه ت وهته رفته م ده زانتین هته ده. ڕۆین وپێێ ده ره به  ئومێد و هیواوه  دڵێکی پڕ له  کەمان، به ته و میللهباتی خۆمان  خه
 .پێشدان  جۆراوجۆرمان له

 
   یدان که مه  هاتۆته  کی دیکه یه وه ماندا، نه که له باتی میللی ودێموکراتی گه یدانی خه مه  پێێ و له  زعێکی نوێ هاتۆته وه
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مڕۆ  ئته. کتات باتیان بتۆ ده زانتێ و خته هی ختۆی ده  به  ی حیزبی ئێمه رنامه کانی نێو به ها سیاسییه خ و به ڕوانێ و بایه دوور ده
. گترن ڕاده  کوردستتانی ئێتران گتوێ بتۆ قسته و پەیتامی حیزبتی ئێمته  وەی کتورد لته تته کانی نه ڕۆڵته  رکاتێکی دیکته هه  پتر له

هتیچ شتتێکی دی   تی، به اڵیه تی کۆمه داله ئازادی و دێموکراسی و عه  له  جگه  بات و ژیان که یدانی خه مه  ته سڵێک پێی ناوه نه
 .پێێ و ڕێگای لێ ناگیرێ  ڕواته ده  و کاروانه ئه. ڕازی نابێت

 
سیستتم و ڕێکتوپێکی   پێویستتیمان بته  دا کته وکاتته ر له هته  ربۆیته هه  یته ندیی میللی و دێموکراتیکی هه تمه تایبه  باتی ئێمه خه
پێویستیمان .  یه دا هه وه نێو بزووتنه  ری له زه نگی و نه رهه پلۆڕالیزمی سیاسی و فکری و فه  ، پێویستیمان به یه شکیالتی هه ته
 لەهەرکاتێکی دیکە پتتر پتێ  کی میللی یه ئێستا لەسەر پێویستیی ڕێککەوتن لەسەر پڕۆژه  بۆیە  یه ندی میللیی هه هاوپێوه  به

  نگی هێتتزه وهاوکتتاری و هاوئاهتته  وه ر پێویستتتی لێتتک نزیکبوونتته ستته له  هێنتتده  حیزبتتی ئێمتته  خۆڕا نییتته ختتۆ لتته. دادەگتترین
 .گرێ کانی کوردستانی ئێران پێداده باتگێڕه خه
 

موو  ڕای هتته ره هستت  کتته  تتته ناعه و قه ئتته  یشتتتۆته لەمێتتژە گه  حیزبتتی ئێمتته. نیا بتتین تتته  دا بتته باتتته و خه وێ لتته نامانهتته  ئێمتته
 .ین کار بکه  وه پێکه  کانی دیکه ڵ هێزه گه بێ له کی ئازاد و دێموکراتیک، ده کانمان، بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگایه جیاوازییه

 
،  کوردستانی ئێتران درووستت بتووه  لی کورد له کانی گه ڕۆڵه  سل له ند نه بات و تێکۆشانی چه نج و کار و خه ڕه  به  حیزبێک که

  ریانه سته له  رانی حیزبتی ئێمته نتدامان و تێکۆشته ئه. تی کوردستتان و ئێرانتدا سیاسته  هێزێکتی کتارا و کارستاز لته  بۆتتهئێستا 
کانی  تییته وایه ته نه  موو مافته هته  لته  کته  تێکه بۆ ئازادی میلله  باتی ئێمه خه. پێێ  ن و بڕۆنه بکه شه  ڵ حیزبی خۆیان گه گه له

ستتهێنانی متافی  ده ئتازادی، وه  یشتتن بته گه  لته  دا، بریتییته باتی ئێمه خه  تیی له ڕه سڵی و بنه ی ئه له سه مه  بۆیه.  شه خۆی بێبه
ری ڕێگتای  ی ڕێنیشتانده ستتێره ئه  و ئامانجته ئه. اڵتی سیاسی و ئیداریی کوردستانی سه زراندنی ده نووس و دامه دیاریکردنی چاره

  تتوانین بته ده  نتده چه  کته  وه ستتراوته به  وه پێشتمان بته و چونه وه  ئیتتیبار و مانه. ون بێتبەر چاوانمان  و نابێ له  باتمانه خه
 .پێێ  دا بڕۆینه و ئامانجه ڕێگای ئه

 

باتی  یتتدانی ختته مه  س پێمتتان نابێتتته که س و بمتترێ فیستتاره کتته ی دروشتتمی بتتژی فاڵنه وه رزکردنتته به  بتته  حیزبێتتک نتتین کتته  ئێمتته
کتانی  موو بواره هته  تی لته وایته ته می نه ی ستته وه ئتازادی و ستڕینه  لته  ویێ بریتییته ئه  که  یه ئامانجێکمان هه  ئێمه. سیاسییەوە
م و  دژی ستته  بتێ بته ده  یشتووین کته گه  و ئاکامه دا، به و ئامانجه ستهێنانی ئه ده بات بۆ وه ڕێگای خه  له. ماندا که ته ژیانی میلله

دژی شتتوڤێنیزمی   رستتتی، بتته په دژی کۆنه  بی، بتته زهتته دژی ئیستتتبدادی سیاستتی و مه  دیکتتتاتۆری، بتتهدژی   ری، بتته رامبتته نابه
 .ستین و تێکۆشین تی و دین، ڕاوه اڵتی حکومه سه اڵوکردنی ده دژی تێکه  نگی کورد، به رچاوته اڵتدار و ناسیۆنالیزمی به سه ده
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هێز و بیتری  ژنۆی بته تی و چتاوی تیتژ و ئته ەتتی و پشتوودرێژی و ئازایتهیەکی  . ورازو نشتێوه هته  و پڕ له  خته بات سه ڕێی خه
ڵبژاردن و کتتارکردن بە  هتته  رم بتتوون لتته کان ونتته ر ئوستتووله ستته  اڵم شتتێلگیریی لتته بتته. و ڕێگتتا دوور  رزه ئامتتانج بتته. وێ وردی ده
بە ڕۆحتتیەی . ترۆپکتتی ڕزگتتاری  نێتتته یه گه ده مان کتته ته نجام خۆمتتان و میلله ره مانپتتارێزێ و ستته ده  میشتته ک هه کان، وه تاکتیکتته

 .فێربوون لە ڕابردوو و مێژووی خۆمان بەرەو پیری قۆناخێکی تازە لە خەبات و تێکۆشانی حیزبەکەمان دەڕۆین
 

 پەیام و ڕیسالەتی حیزبی ئێمە

 
کۆمتاری ئیستالمی و  پاش پتر لە حەفتاوپێنج ساڵ لە خەبات و تێکۆشان، خەباتی حیزبی ئێمە ئێستا خەریتکە لە ڕووختانی

دامەزراندنی ڕێژیمێکی دێموکراتیک لە واڵتەکەماندا و لەخەبات بۆ وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی گەلەکەماندا دەبێتتە 
 .هێزێکی کارساز و بڕیاردەر

 
دستتتانی ڕەوتێکتتی تتتازە لە سیاستتەتی کوردیتتدا لە کور. ئاستتۆی بتتزووتنەوەی میللتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان ڕوون دێتتتە بەرچتتاو

ئەو ڕەوتەش بتریتییە لە . هەرچەنتد ئەو ڕەوتە لە ستەرەتادایە بەاڵم تتازە گەڕانەوەی بتۆ نیتیە. ڕۆژهەاڵت دەستی پێکردووە
بەرەوپێشتتچوونی هەوڵەکتتان بتتۆ دەستتت پێکردنتتی دیتتالۆگی میللتتی، هتتاتنەدەر لە پتترش و باڵویتتی سیاستتی، لێتتک نزیکبتتونەوە، 

تن لە ستەر مەستەلە بنەڕەتتی و چوارچێتوە ئەساستییەکانی خەبتات و تێکۆشتانی تەنانەت ڕێککەوتنی چەندالیەنە و پێکگەیشت
 .هاوبەش

 
ئەو دیتتالۆگە لە نێتتوان بتتزووتنەوەی کتتورد و هێتتز و الیەنە سیاستتییەکانی دیتتکەی واڵتەکەشتتماندا لەالیەکتتی دیتتکەوە هەر لە 

ورد لەو بەرەیەشتدا هتیچ ڕێگتای دیتکەی لەوێشدا هەرچەند مەیدانی کار وەک مەیدانی مین دێتتە بەرچتاو، بەاڵم کت. گۆڕێدایە
هتیچ . نییە دەبێ لە گۆڕەپانەکە بێ و ڕێگای چوونە پێشتی ئامانجەکتانی ختۆش بکتات و یەک بە یەک مینەکتان هەڵگترێتەوە

. جێی نیگەرانی نییە، بزووتنەوەی کورد زۆر لەوە بەهێزترە کە ئەکتەرەکتانی سیاستەتی ئێتران و نتاوچە حیستابی بتۆ نەکەن
 .لە مەیدانەکەدا بین، بەهێز بین و چاکیێ یاری بکەینبەاڵم دەبێ 

 
ئێستتا بەو ئتابڵۆقە ستەختە کە دونیتا . ئەوەی هەتا ئێستا کۆماری ئیسالمی ڕاگرتووە، ستەرەنێزە و دۆالرە نەوتییەکتان بتوون

ە پێتتوە خستتتویەتییە ستتەر ڕێتتژیم، هەموومتتان گوێمتتان لە قرچەقرچتتی ئەو ئەستتتووندانەیە کە تتتاوڵی کۆمتتاری ئیستتالمیان ب
 .چوونە پێشی ئەو وەزعە، سەرەنێزەی سەرکوتی ڕێژیمیێ دەکاتە چەقۆیەکی کول و بێ ئەسەر. ڕاگرتووە
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لە الیەکتتی دیکەشتتەوە، شتتەڕی نێتتوان دارودەستتتەکانی نێتتو حتتاکمیەت بە قوڵبتتوونەوەی ئەو قەیتترانە، جتتارێکی دیتتکە خەریتتکە 
. تی بە قتتازانجی ئتتازادی و دێموکراستتی دەڕواتە پتتێێوەزعتتی نتتاوچەش بەگشتت. سەرتاستتەری دەستتەاڵتی ئاخوونتتدی دادەگتترێ

کەیسی کوردستان و پرسی کوردیێ ئیدی بۆتە کێشەیەکی گەورەی دونیا و هەموو تێگەیشتوون کە ئەو پرستە دەبتێ چارەستەر 
 .بکرێ

 
لە ئاستتی حیزبی ئێمە هەم لە گۆڕەپانی سیاسەتی کوردستان و پرسی کورددا دەتوانێ دەوری لێوەشاوەی خۆی بگێتڕێ و هەم 

 .ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستانیشدا دەتوانێ ڕۆڵی خۆی ببینێ
 

بەرنتتامەی سیاستتیی حیزبتتی ئتتێمە بەرنتتامەیەکە بتتۆ دێمتتوکراتیزەکردنی ئێتتران، دیستتانتڕالیزەکردنی دەستتەاڵتی ناوەنتتدی و بتتۆ 
ئێرانتی دوای ڕووختانی کۆمتاری ئەو بەرنتامەیە بەرنتامەی بنیاتنتانەوەی . دابینکردنی مافی چارەی خۆنووستینی میللەتتی کتورد

ئەمتڕۆ . بۆیە هەتا دێت پتر دەبێتە بەرنامەی سیاسیی کۆمەاڵنی هەراوی میللەتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتتدا. ئیسالمییە
پەیتتتامی حیتتتزب بە گتتتوێی هەمتتتوو کتتتۆمەاڵنی خەڵکتتتی کوردستتتتان دەگتتتا و بتتتانگەوازی ئامتتتانجە نەتەوەیتتتی و دێمتتتوکراتی و 

هەر بۆیە   لە ئاستی سەرانسەریدا و   لە ئاستتی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتان و . ێی خەڵکدا دەزرینگێتەوەئینسانییەکانی لە گو
  لە ئاستتتی کوردستتتانی گەورەدا، هتتیچ هێزێکتتی سیاستتی نیشتتتمانی و نەتەوەیتتی جیتتدی نتتابینی کە حیزبتتی ئتتێمە بە هەمتتوو 

ات نەبینێ و نەیهەوێ هاوکتاری و هتاوڕایی لەگەڵ جیاوازییەکانیشییەوە لەگەڵ خۆیدا، وەک هێزێکی کاریگەری مەیدانی خەب
 .بکا
 

ئەوەش لە . کارنامە و بەرنامە و پراکتیکی حیزبی ئێمە بۆتە جێگای بڕوا و متمانەی نەتەوەی کورد و هەموو گەالنی نتاوچە
ئەوە هتاتووە ئێستا وەختی . الیەکی دیکەوە حیزبی ئێمەی کردۆتە حیزبێکی مەسئول کە بیروڕای گشتی حیسابی لە سەر دەکا

تەشکیالتی خۆمان بە جۆرێک ئامادە بکەین کە بتوانێت وا کاربکا کە حیتزب بکتاتە پتاڕامێترێکی کتاریگەری ستەر ئەو وەزعە 
ئەوەش بەوە دەکتترێ کە حیزبتتی ئتتێمە وەک هێزێکتتی میللتتی و جەمتتاوەریی گەورە و بەهێتتز . سیاستتییەی خەریتتکە دێتتتە گتتۆڕێ

نتابێ لە بیرمتان بچتێ کە هەر لە ئەساستدا . ڕەکتانی گۆڕەپتانەکە لەگەڵ ختۆی بتدادەرکەوێ و بتوانێ هەمتوو هێتزە خەباتگێ
یتانی ئەوە ڕیستالەتی حیزبتی دێمتۆکراتە کە ببێتتە داینتامۆی خەبتاتی میللتی و . حیزبی دێموکرات بۆ ئەو مەبەستە دامەزراوە

ۆشانی حیزبەکەماندا، تێکۆشتەرانی دێموکراتیکی گەلەکەمان و ئەو خەباتە بەرێتە پێێ بۆیە لە حەفتاوپێنجەمین ساڵی تێک
 .حیزب لەسەریانە خۆیان هەڵكێشنە ئاستی مەوقتیەت

 

 ٢٥٢١ یگەالوێژ ی٥: ڕێکەوتی  -  میدیاماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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 لە كۆماری دێموكراتی كوردستاندا "حیزبی دێموكراتی كوردستان"پێگەی 

 
 

 
 
  
 
 

 ئەنوەرپرۆفیسۆر دوکتور كەیوان ئازاد : نووسینى

 
 زانستگاى سولەیمانی - بەش  مێژوو

 
 :پێشدەست

 
 ىۆشتكڕپ یكتیەژووێم ەك ت،ێتنرەكورد داد رخ ەهاوچ یژووێم ەیانییاسیس ەزێه وەل كێكیە ەب "كوردستان یموكراتێد یزبیح"
 ەكتورددا، ك یژووێتم ەل ییەكتورد یاستیس یپارت نیمەكیە وەئ. ەكورد دروستكردوو ىەوەتەو ن ۆیخ ۆب رخودانەو ب باتەخ ەل

 یاستتیس ىەوارەق نیمتتەكیە تتت یەراەابڕ كێتتكات شەوەئ. یاستتیس ت ەاڵستتەد ىەلتتووتك ەبگتتات متتداەك یكەیەمتتاو ەل ت ێبیتتتوان
 ەتێتنەد ێپت ەك دا،ەپارت وەئ یماسەڵئ یادی ەل یتۆیەخ یگاێج ۆیەربەه. بردەوەڕێب” كوردستان یموكراتێد یمارۆك“ یناوەب
 ەل ەیگێپت“ تەبیتتاەب ن،ەیتبك ینتەمەت كت ێنیەاڵ نتدەچ ۆبت یتیژووێم یكییەكاریشت ،یزرانتدنەو دام وتتنەركەد ڵەیسا” ٥٧“
 .ەوەبكاتڕكورد پ ىەوەتەو ن ەپارت وەئ یژووێم ەل كێنێلەك نیەیوایه وەب. ”كوردستاندا یموكراتێد مارىۆك
 

 پرسیارە مێژووییەكان لەم بارەوە چین؟

 
 ەوەئ رەستتەل دا،یتتكورد یگتتاەڵمۆك ەل یاستتیس یپتتارت ژووىێتتكتتورد و م یپرستت رەستتەل كتتانییەژووێم ییەكاریشتت ستتتاشێئ تتتا
 یدوا نڵێتیوردتتر ب انیت ویتمانتگ و ن ”نجێتپ“دواى ” كوردستتان یمتوكراتێد یزبتیح“ كەو یاستیس یكتێزێه نۆچ ەك ستاون،ەو
 برد؟ەوەڕێتكتورددا ب یژووێتم ەل یمتارۆك یستتمیس نیمەكیەو  یاسیس ت ەاڵسەد ەیلووتك ەشتەیگ زراندن ،ەدام ەل ژڕۆ” ١٦١“
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 ەشتتتەیگ نۆدروستتت بتوو؟ چت نۆبتوو؟ چت یو چت نۆچتت ییەاستیس ەزێته وەئ ەیكهتتاتێو پ ەنیتمەز ەك ،ەاریپرست شەوەئ هتاەروەه
ستتتا ێتتتر، تتتا ئ یاریپرستت انەیتتو د ەارانیپرستت وەئ متتووەه ؟ەوەتەمتتاو یینتتدوویز ەب ڕۆمتتەتتتا ئ نۆو چتت ت؟ەاڵستتەد ىەلتتووتك

 ستتنەپشتب ەب ،ەارانیپرست وەئ یكێشەب تێوەمانهەد ەوەمانۆخ نێشو ەل شەمێئ ۆیەربەه. تێكرەد ۆب انیاوازیج ەیوەندنێخو
 .ەوەنەیبد مەاڵو كان،ییەژووێم ەگەڵو ب مارۆت ەب
 
 ەك ،ەدانتراو ۆى بت”پتارت“ ىەوشت یكتورد ەو ب یبتەرەع یكتەیەزاراو” الحزب“: تێنەیەگەچ  د” كوردستان یموكراتێد زب یح“
و  گتترامڕۆو پ وەیتتڕەپ كەڵێتتمۆك ەب ،ییەاستتیس كتت ێكخراوڕێ  ێتتل ێیستتتەبەم. ەراویتترگەو” Party“ ەكییەزیتتنگلیئ ەوشتت ەل
 ەك ،یە”متوكرات ێد“ ەیزاراو رچت ەه. (١)كتاتەد كێتئامانج ەڵەمۆكت ۆكتار بت ەوییەكانەنتدامەئ یگتاڕێ ەل ت،ەبیتا ەیرنامەب

 ەیوەانەڕگ  ێتتل ێیستتتەبەم. ”لەگ ت ەاڵستتەد“ مانتتاىەب ەراویتترگەو نۆكتت نتتان یۆ یكەیەوشتت ەل ،ەیەكەپتتارت متت ەدووه ینتتاو
 ێێپت مت ەنجێپ“ ىەدەست ۆبت شەكەزاراو ژووىێتم. (٢)انیتتاڵهاوو یو ختود لەگ ۆبت ەوەارڕیب نەخاو یكەیەستەد ەل ەتەاڵسەد
 رۆز ۆبت ،ەكەستتمیس كردن ەادیتپ كەو مەاڵ، ب(١)كترا ەادیتپ ”نایسەئ“شارى  ەل كێكات ،ەوەتەڕێگەد كانییەنانیۆ ۆب و”نییزا
 ێێپت ڵستا ”زارەدوو ه“ ەل ن،ۆكوردستتان  كت ك ەڵێمۆكت كەو كتانییەگوت كێكات شەوەئ. ەوەتەڕێگەد كانییەنانیۆ ەل نترۆك
 ینەنجتومەئ“ گتاىڕێ ەل انیپادشتاكان كێكات شەوەئ. كرد ەادیپ ”ستاێئ ركوك ەك-ئاراپخا“شارى  ەل انەیستمیس وەئ نداییزا
 مەاڵ، ب(٤)كتراەد یاریتد ەوییەگتوت یانیتتاڵهاوو یختود نیەەاڵل شەكەنەنجتومەكترد و ئ یارید ڵسا” ٥“ ەیماو ۆب ەوە”رانیپ
و  كتتانییەنانیۆ رەب ەب ،ەنتتاو وەئ یرەروەنتتا، تتتا ستتەدان ەستتتمیس وەئ ۆبتت انیتتناو كتتانییەگوت ەبتتوو، ك ەوەئ ەورەگ ىەشتتێك

تتر  ك ێجتار ۆكتورددا بت ژووىێتم ەل” كوردستان یموكراتێد یزبیح“ شەژووێم وەدواى ئ. اڕب دا”نایسەئ“شارى  یكانەوارەنێخو
 ۆبت بتوو كردن یتیەراەابڕ ۆیهەب شەزبیح مەكارى ئ. كانییەگوت ەل ڵسا ”زارەچوار ه“دواى  شەوەكرد، ئ ەستمیس وەكارى ب

 متتارداۆك ت ەاڵستتەد وێتتنەل ەیوەئ كەو رەه. متتارداۆك وێتتنەبتتوو ل یموكراستتێد كردن ەادیتتو پ”كوردستتتان متتوكرات ێد یمتتارۆك“
 كان،ەو شتتار ەچكۆشتتار ەتێتترەب ەیەستتڕۆپ وەبتتوو ئ یشتتیئامانج. (٧)دانتتا كانەگونتتد  یرەبۆڕێختت ۆبتت ”كان ەگونتتد ینەنجتتومەئ“
 .دراەنێپ ەیوەئ یبوار ت ،ەاڵسەد ەب هاتنییتاۆك ۆیهەب مەاڵب
 
 - ستتان“و ”كتورد ەیوەتەن“ یواتتا ەب" كتورد" ەیگڕدوو بت رەه ەل شەكەخودى زاراو". كوردان یتاڵو" واتاىەب ێی"كوردستان"

state ”ەختتتاك ەرەووبڕو  رفتتتراوانەب ەمێتتترەه وەئ ەوەكیە رەستتتەب  شەكەگڕبتتت ردووەه. ەكهتتتاتووێپ ”مێتتترەه“ یواتتتتا ەب 
 یكتتتێتاڵو ێیجەشتتتتین یكتتێلەگ ەیتتتیوەتەن ینتتتاو ێیتت”كتتتورد“. یژەد داێیتتتو ت ەاویتتژ داێتتتت یكتتتورد ەیوەتەن ەك ،ەوەتێگتترەد

 یو بتتاكوور رانێتئ یرئتتاواۆخ یو بتاكوور ایتتورك یتەاڵرهۆختت یبتاكوور ڕۆیمتەئ یكتتانەناوچ ەل ڵەستا زارانەه ەك ،ییەشتاخاو
 .(٦)ەناسراو” كوردستان“ ەب ەكێمانەردەو س ژىەد داڕۆمەئ اىیو سور را ێع یتەاڵرهۆخ
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 یهتاتنیدەب نتاوێپەل بتاتەخ ەك ،ەكوردستتان  هتاتوو متوكرات ێد یكێپتارت یماناەب” كوردستان موكرات ێد یزبیح“ شەوەرێل
 یكتتانەتاك داۆیەخەربەستت ەتڵەوەد وەدواتتتر ل. تێتتنەیەبگ ۆییخەربەستت ەكوردستتتان ب یختتاك ەك كتتات،ەد یاستتیس یكێستتتمیس
 ن،ێناسترەد” كوردستتان لت ەگ“ ەب ەك ،یشتیكانییەتاڵهاوو یختود تەنتانەت. نەبتب ەیوەڕێتو ب نەبتك یارید انۆیخ ت ەاڵسەد
 .نەبد انۆیخ یاسیس ەیندیئا رەسەل ارڕیب
 
 ەاریپرستت وەئ ۆبتت انیتت ن،ەیبتتد ێگتتر ەوەكەیەب ”تەاستتیپتتارت و س“ تێتتوەمانهەد كێتتكات ت؟ێتتب یاستتیس تێتتبەد ۆبتت ”پتتارت“
 ردووەه ەب ەك ن،ەیبكێتپ ستتەد ەوەمتكەچ وەل تاەرەست تێبەد واەبن؟ ئ یاسیس ژووداێم ەل كانەپارت تێبەد ۆب ەك ن،ەڕێیبگ
 نێشتتو یاستتیس یكتتار ەب ەیەكختتراوڕێ وەئ ێتتیل ێیستتتەبەم. تێتتبەدروستتت د ”یاستتیس یپتتارت“ ،”تەاستتیس + پتتارت“ ەیگڕبتت

. كتاتەد داێتت یكتار ەبكتات، ك یەیگتاەڵمۆك وەو ئ وادارەو ه نگتریەاڵو  نتدامەو ئ ۆیخت ەب تەتا ختزم ت،ێوەكەد كێئامانج
 ێیكتتورد. ەهتتاتوو” political“ ەب دایتتزینگلیئ یزمتتان ەو ل ەراویتترگەو یبتتەرەع ی”استت یالس“ ەیزاراو ەل ێیتت”تەاستتیس“
 انیت شەوەئ. ەهتاتووەن كتارەب ”یاریتامڕ“ ،ەوتتووەكێج ”تەاستیس“ ىەندەوەئ مەاڵب ،ەداناو ”تەاسیس“ ۆب ”ارىیامڕ“ ەیراوزا
  ێتتل ستتتەبەم ێیتت”تەاستتیس“ یختتود! ینتتانێكارهەئاستتان ب ەل انیتت! یبتتەرەو زمتتان  ع بەرەع ۆبتت ەبتتوو مانیستتتیشوۆخ ەل
 كتتتداێكوپڕێ ك ەیەرنتتتامەب ىەوێتتتچوارچ ەل ەك ،ییەو ئتتتابوور ت یەەاڵمۆو كتتت رىیشتتتنبڕۆو  كتتترىیف ك ێچتتتوونۆب كردنتتت ڵەەاڵگ

 نت اڵپ مەردەست نتاغ ۆق كان ەزمونەو ئ ژڕۆ ك یتاكت  ێپەب ییەاسیس ەرنامەب وەئ ەشیستیوێوا پ. ووەڕتێخرەو د تێژرەڕێداد
 ،ەوەنەیتكەد یشت ”ارىیتامڕ“ ەوات ەكییەكتورد ەزاراو ێیكێكتات. (٥)تێتبكر داێتت ستت یوێپ انكتارىۆڕو گ تێتدابنر ۆگونجاوى ب

 ەب یە”یاریتامڕ“ ێیتوەئ! ناكتاتێپ یكتورد كتار مەاڵب ،ەواڵقتوەڵه ەوییەكورد یگاەڵمۆك یخود یتیواق ەل ەك ،ەیوەئ ەنەیگەد
 ڵستا نینتدەچ نجتامەئ ەل ێیت”ز١٧٢٥ - ١٤٦٧ یللڤیكتایم ىۆاڵكتین“! (٨)”كێشتت امكردنت ڕ ۆبت یاری“ انی ”یاریراوى “ یواتا

 ەك ى،ەوەئ ەتۆشتتەیگ ”ریتم“ داەیكەمەرهەب ىەپوخت ەو ل ڵیتایئ ی”نساەرۆفل“ یشار ”ینیدچیم ڵەیماەبن“ ۆب اس یكارى س
 ەیەوت وەئ رچتت ەگەئ ەاریتتد. (٧)‘‘رەبەتیگتترەید ەیانیتتگاڕێ وەئ یچتتاوگرتنڕە ێبتت ك،ێتتئامانج ەب ەشتتتنەیگ ۆبتت تەاستتیس’’
و   یتژووێم ك ێخیەبتا شتمانڕۆمەئ كتان ەژگارڕۆتا  مەاڵب ،ەبوو ینییزا یمەیەو شازد مەیەپازد كان ەدەس ت ەاسیس م ەرهەب
 یكێپتارت گتاىڕێ ەل ێیكانییەاسیس. ەوەشیكورد ەب ەهانیج ىڕۆمەئ كان ییەاسیس ەل كێرۆز ىەرنامەو ب ەیەگرنگ  ه اس یس
اتر یتتتا ز ن،ەبك انیكانەرەرامبەو ب ژگارڕۆ  ێناڵملم انیرەسەل ەبوو ێیستیوێپ وەمەئ. ەداو انینانێهیدەب  ڵوەه ەوییەاسیس

 ەك ى،ەوەئ ەتۆشتتتەیگ” ز١٨٨٢ - ١٨١٧ نیتتچتتارلز دارو“ ندنەستتەرەزانتتاى زانستتت  پ ەوەشتتەیەوانگڕ مەل. ەوەنتتنێو باشتتتر بم
، (١١)كانەستتتەمدەو ك وازاڵ كەوەن ،ەبتتوو كتتانەزێزله ۆبتت ەوەمتتان ەشتتیمەه مەاڵب ،”یەداەوەمتتان نتتاوىێپ ەل ایتتنەت ێنتتاڵملم“
  ۆب ەوەمان اینەت ەك ،ییەگومان ن گاىێو ج ییەاستڕ مەاڵب ،ەبوو كانەچاك ۆب ەوەمان ەك دان،یەواڕب وەل كێندەه رچ ەگەئ

 .(١١)تێب ەوییەاسیس ك یتاكت انی رىیژ انی  ەیستەج ووىڕ ەل شەوەسا ئ ،ەبوو كانەزێزله
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 ەورەگ یكتار ەیەو ه ەبتوو دایتتوانا ەل دایتتیەپارتا یكتار ەل تەاستیس ەكەیوەئ ەنەیگەد ەوەرەس ەیقانەد وەئ یزێراوەپ ەل
 ەل. تێتتنەیەبگ ۆییخەربەستت ەب كیەگتتاەڵمۆو ك ەوەتەن انیتت ،ەوەكێتتتڵەوەد ەیوێتتچوارچ ەبختتات كێتتخاك ەیوەبكتتات، تتتا ئ

 ت،ێتكرابەن ۆبت ەیوانەئ رەگەئ ەاریتد. ببتات نتاوەل ەوییەشتیكانەندامەئ ەشتت ب رۆز ەیەو ه ەبتوو دایتوانا ەل شدایمانكاتەه
 .ەویزانەن یاسیس یهاەب ەل یچیه ەكەپارت واەئ
 
 وەل ستتمانەبەم ”یكتورد یاستیس یپتارت“ رەست ەنێید كێكات: كانییەكوردى و كوردستان ییەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس ژووىێم

 كختراوڕێو دواتتر  ەڵەمۆكت ەیوێشت ەل تاشەرەست. ەیەه انیتبوون ەكڵێسا ”دەس“ ىەكینز ۆب ەك ،ەیەانییكورد ییەاسیس ەپارت
و  یعوستتمان“ یتتتڵەوەد ردووەه یختتتەتێپ” دوو“ كەو” و تتتاران لۆستتتانبەئ“ یكتتانەورەگ ەشتتار ەكوردستتتان و ل ەیوەرەد ەل

 یختتاك یرەركیتتداگ یتتتڵەوەد” دوو“ یكەرەستت ەیگێپتت ەشتتار” دوو“ وەئ. وتتتنەركەد مەستتتیب ەیدەستت یتاەرەستت ەل” قاجتتارى
 مەل. گتترت انڵیدا شتتك”پتتارت“ ەیوێتتچوارچ ەل كتتانەكخراوڕێو  ەڵەمۆكتت ەووداوڕ وەل ڵستتا ”یستت“ یدوا مەاڵكوردستتتان بتتوون، ب

 ەبتتوو زرا،ەلوبنتتان دام یختتاك ى”روتەیتتب“شتتارى  ەل” ز١٧٢٥“ ڵیستتا ەك ،یاستتیس ك ێپتتارت كەو ”بتتوونۆیخ یپتتارت“ داەبتتوار
 یكتورد یاسیس یپارت دایدوا ەو ب ەپارت وەئ یو دروستبوون وتنەركەد ەارید. (١٢)كورددا ژووىێم ەل یاسیس یپارت نیمەكیە
. باشتتر ببتات یكێناغۆق وەرەب ەوێنو یكێوەیڕەو پ ەرنامەب ەب یاسیس یكەیەوێچوارچ ەل یكورد یگاەڵمۆتا ك ،ەبوو ەوەئ ۆب
و  شۆڕشتتتت وەئ كەو وتتتتتن،ەركەد مەستتتتتیب ەیدەستتتت یمتتتتەكیە ەیویتتتتن ەل ەینتتتتانەڕیاپڕو  شۆڕشتتتت وەئ یشكستتتتت یدوا شەوەئ
 یدیعەست خێشت متر،ەن یحمتوودەم خێشت ،یبتارزان مەاڵبدولستەع خێشت ،یهترەن یڵاڵدەیعوب خێش“ كەو سان ەك ى،ەنانەڕیاپڕ
. نەبتگ وتنەركەست ەب یانتوانەیتن مەاڵكترد، ب انییتتیەراەابڕ ”میرستەد زاىڕە دەیشتكاك، ست ۆیسمك یخان لیسماعیئ ران،یپ

 ،یكتتورد یاستتیس یكێپتتارت ۆبتت انیتتكردن یتتتیەراەابڕ انیتت یاستتیس یپتتارت ۆبتت ەوەانەڕگ ێبتت ەانییتیەستتاەك وەل كیەرەه ەوات
” پاشتتا ینتتور حستتانیئ“ تەنتتانەت. نەبتتك یتیەكتوردا ەیوەبتتزووتن یكێنتتاغۆق یتتتیەراەابڕ یكتتدارەچ یبتتاتەخ ەدا ب انڵیتوەه
 وتنەركەست ەب رەئتارارات  كترد، ه یمتارۆو ك شۆڕش ت یەراەابڕ ەوە”بوونۆیخ یپارت“ ۆیهەب ەئاگرى دار، ك یشۆڕش ىەڕابڕ
 .(١١)بوو ركتو ەیورەگ یكێزێه رەرامبەو ب وانیپشت ێسنووردار و ب ەیكەباتەخ ەچونك شت،ەیگەن
 
 ”نتت ییزا١٧٤٧ یى ئتتاب١٦“ ەل” كوردستتتان یمتتوكراتێد یزبتتیح“: ”كوردستتتان یمتتوكراتێد یزبتتیح“ وتنتت ەركەو د زرانتتدنەدام
 ەب رەكوردستتان  ست ت ەاڵرهۆخ یانیموكر ەیناوچ یندەبەڵم ى”هابادەم“ یشار ەل ”یكورد٢٦٤٧ژىێوەاڵى گ٢٧“ ەب رەرامبەب
 یبتاتەخ یسنووردار ۆیهەدواتر ب مەاڵب زرا،ەدام” كوردستان یموكراتێد یزبیح“ یناو ەب تاەرەس. (١٤)زراەدام ران،ێئ ت اڵو

 یمتوكراتێد یزبتیح“ ەبتوو ادكراویتز ۆبت ى”رانێتئ“ یپاشگر ركراودا،یداگ یخاك ”نجێپ“ رەسەكوردستان ب یخاك یشبوونەو داب
و  ڵەییمتتاەو بن ن ییئتتا یتیەستتاەو ك وارەنێختتو كێتتلۆپ ییەكتتورد ییەاستتیس ەپتتارت وەئ یرانتتەنێزرەدام. ”رانێتتكوردستتتان  ئ

 یمتتەرەه ەل ەنتتاوبراو، ك. بتتوو ەوانەئ رووەستتەل ”دەمتتمەمح یقتتاز“ ەبتتوون، ك انیتتموكر ەینتتاوچ یستتتێوەڵه ەب یبازرگتتان
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 ەل یاستیس ت ەاڵستەد ەیلتووتك ەانتدەیگ ىەكەپتارت ژڕۆ” ١٦١“ ەوات ویمانگ و ن ”نجێپ“ یبوو، دوا ران ەنێرزەدام ەیوەرەس
 ەى كتترد”كوردستتتان یمتتوكراتێد یزبتتیح“ داەیتتكەوەتەن یژووێتتم ەجتتار ل نیمتتەكیە ۆبتت ىەوەدواى ئ شەوەئ. “(١٧)كوردستتتاندا

. نراێناستت” كوردستتتان یمتتارۆك“ انیتت” كوردستتتان یتیەجمهتتور“ ینتتاو ەو ب”كوردستتتان یمتتوكراتێد یمتتارۆك“ یوڕەشتتێپ یپتتارت
! نتتراێل ى”هابتتادەم یمتتارۆك“ ینتتاو رد،كتتو ەب ارەیتتو ن ستتكەرتیب ت یەستتاەو ك رەنووستت كێنتتدەه یاڵ ەمتتارۆك وەئ ەوەداخەب
 . ەكەمارۆك یناو كەوەبوو، ن ییەكورد ییەاسیس ەوارەق وەئ یاسیس یندەبەڵو م مارۆك خت ەتێپ ”هابادەم“شارى  كداێكاتەل
 
 داەیەمتاو وەل. ەیەه ەماو ژڕۆ” ١٦١“دا ”كوردستان یموكراتێد یمارۆك“و ”كوردستان یموكراتێد یزبیح“ زراندن ەدام وانێنەل 
 یشتتار ەل انۆیتتخ ەینگرۆكتت نیمتتەكیەمانتتگ ” دوو“دواى  ەوات” ز١٧٤٧ یمتتەكیە ینیى تشتتر٢١“ ەل انیتتتوان زبیتتح یرانەستت
 یگشتت یرێستكرت ەیوەئ یربارەست شتداەیەنگرۆك وەل. ستنەبب زبیح یندامانەو ئ رەنێزرەدام ەیستەد یشدارەب ەب ”هابادەم“
 ىەتیمۆكت“ یدواتتر نتاو ە، ك(١٦)دانترا ێیزبیح یتیەراەبڕێ ىەستەبوو، د ”دەممەمح یقاز“ ەكرا، ك یارید یرمەف ەب زبیح
و  یبتتەدەئ ارىۆڤتتگ نیمتتەكیە كەو ”شتتتمانین ارىۆڤتتگ“ ێڵیستتا متتانەه ى”مەكیە یى كتتانوون٦“ ەل. نتتراێل ”یتیەركرداەستت
 یزبتتیح ەل كێشتتاند دا”مەكیە یى كتتانوون١٢“ ەل ەوات ێیدواتتتر ژڕۆ ”شەشتت“. (١٥)ركتتراەد زبیتتح  ڵزمانحتتا ەل كەیەوێشتت
كتترد، تتتا  انیتت”زێتتورەت“شتتارى  یردانەستت زبیتتگشتتت  ح یرێستتكرت ی”دەمتتمەمح یقتتاز“ یتیەكاۆرەستت ەكوردستتتان ب متتوكرات ێد
 ەیكەزمتتوونەئ ەزبیتتح وەبتتاش بتتوو ئ یكێكێستتپەد شەوەئ. نەبتتك ”جتتانیرباەئاز للتت یم یمتتارۆك“ زرانتتدن ەدام ەل یشتتدارەب

 زێته یواوەت ركردنت ەدواى د ”هابادەم“ یشار ەل ”مەكیە یى كانوون١٥“ ەل ۆیەربەه. نەبك ەادیكوردستان پ ەل جانیرباەئاز
” دوو“دواى . ”هابتتادەم“شتتارى  ر یعتتارەم ەیختتانڵەبا رەستتەكوردستتتان ل ىاڵئتتا ران،ێتتئ نشتتاه ەشاه تتت ڵەوەد یزگاكتتانەو د
 زرانتتدن ەدام ینگتتەز شەوەب. كتتراەڵه ”كتتانۆب“ یشتتار ەل ێیدواتتتر ژڕۆ ”شتتتەه“ و”ەدەغەن“شتتارى  ەل اڵئتتا متتانەه ێیتتژڕۆ
 ەب” ز١٧٤٦متت ەى كتتانوون  دوو١١“ ەو ل نتت ییزا  ێنتتو ك ڵێستتا ك ێستتتپەد ەڵگەل. دراێتتكوردستتتان  ل یاستتیس كتت ەیەوارەق
 ەینیمەز شەوەب. ێنو یكێناغۆق ەبرد یزبیكوردستان، ح موكرات ێد یزبیح یرگانۆئ كەو ”كوردستان“ ەیژنامڕۆ رچواندن ەد

 .(١٨)كرا ۆب ەیشەو بانگ خساڕە” ز١٧٤٦م ەدوو یى كانوون٢٢“ ەل” كوردستان یموكراتێد یمارۆك“ یزراندنەدام
 
 مەرجەست وێتنەكوردستان ل یموكراتێد یزبیح یكانەارید مایس ەل كێكیە: كوردستان یموكراتێد یزبیگشت  ح یرێسكرت مەكیە

 وارەنێو ناستتراو و ختتو ەورەو گ اریتتد یستتانەك یكانییەگشتتت ەرێستتكرت وامەردەب ەك بتتوو،ەوەئ كانتتداییەكورد ییەاستتیس ەپتتارت
 ەب رەرامتبەب ”ینتییزای ١٧١١ی ستیما ی١“ ەل ەبتوو، ك ”یلتەع یقتاز ڕیكو دەممەمح یقاز“ ێیگشت یرێسكرت نیمەكیە. بوون

 ینییئتا یكیەو زانتا كیەستتاۆمام ”یلتەع یقاز“ ەوات یباوك. ەبوو كیداەل ”هابادەم“ یشار ەل” یكوردی ٢٦١١ یناڵگو ی١١“
بتتاوك   یاڵناستترا،  ”واەشتتێپ“ انیتت ”دەمتتمەمح یقتتاز“ كەدواتتتر و ەك ێ،یتت”دەمتتمەمح“ختتودى . بتتوو ەیكەمەردەستت یناستتراو

 یكڵەیەمتاەو بن زانێتخ ەل یەیمانا وەب شەوەئ. رگرتەو ت یەەاڵم یتۆڵەم وەئ یستەد رەسەكرد و ل واوەت ینییئا یندنێخو
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” ز١٧٢١“ ڵیستا ەل ەوات ڵستا” ٢١“ ەشتتەیگ ینەمەت ێیكێكات. ركراێو ف ەردەروەپ انیموكر ەیناوچ یناسراو ینییو ئا ارید
 وەل” ١٧٢٧“ ڵیتتا ستا و”هابتادەم“ یشتار یوقتافەئ یریشتنبڕۆو  ێڕیكتارگ یرپرستەب ەبتوو دا،یتقاجار یتڵەوەد م ەردەس ەل
 یدختتتانەحمەئ“ ەل یقاجتتتار یتتتتڵەوەد ینگتتەج یریتتتزەو ی”زاختتتانڕە“ ىەتتتاكەدواى كود ەدواتتتتر و ل. (١٧)ەویەمتتتا داەستتتۆپ

 رزایتم“ یمتام ەیوەدواى ئ شەوەئ. ”هابتادەم“شتارى  یوقافەئ رپرس ەب ە، بوو(٢١)ەتڵەوەد وەئ یپادشا نیمیەدوا ی”قاجار
 ”هابتتادەم“شتتارى  ر یعتتارەم یرپرستتەب ۆدواتتتر بتت. دانتترا ن ێشتتو ەل وەكتترد و ئ یتتیدوا چ ۆكتت ”رولقوزاتەیستت ینەستتەلحەئ
 و”هابتتادەم“شتتارى  ەل رەه (٢٢)”ز١٧٤٢ى ئتتاب ١٧”ەل” كتتورد ىەوەانیتتژ“ انیتت” ك.ژ“ ىەڵەمۆكتت ێیكێكتتات. (٢١)ەویەرزكتتراەب
 ەبتتوو ل كێتتكیە ”دەمتتمەمح یقتتاز“، (٢١)زراەكوردستتتان دام یتەاڵرهۆكتتوردى ختت ت یەستتاەو ك وارەنێختتو كەیەستتتەد نیەەاڵل
 ەڵگەل ”یكتورد٢٦٤٧یژێتالوەگ ی٢٧“ ەب رەرامتبەب ”ینتییزا١٧٤٧یئتاب ی١٦“ ەو ل ێیدواتر ڵسا” ١“. (٢٤)یكانەارید ەندامەئ

” كوردستتان یموكراتێد یزبیح“ یرەنێزرەدام یندامانەئ ەیربۆز یداواكار رەسە، ل”كوردستان موكرات ێد یزبیح“ زراندن ەدام
 رەرامتبەب ”ینتییزا١٧٤٦یمتەدوو یكتانون ی٢٢“ ەل كێتكات ىەڕپەنێمانگ ت ”شەش“. كرا یارید ەزبیح وەگشت  ئ یرێسكرت ەب
دواى  ن،ەمەت ڵیستتا” ٤٦“ واىەشتتێپ شەوەب. (٢٧)كوردستتتان یمارۆركەستت نیمتتەكیە ەبتتوو ”یكتتورد ٢٦٤٦ ینتتدانەبڕێ ی٢“ ەب
 یاسیس ەیوارەو ق تڵەوەد ەب ەیكەوەتەتوان  ن ەك ك،ەیەوەتەن ەیناسنام ەبوو ،یاسیو س ىێڕكارگ ست ۆپ نیندەچ ن ڕیب
 ەینیقەاستتڕ یرەرخەد ەیوەئ یربارەست شەوانەئ مووەه. دا”كوردستان موكرات ێد زب یح“ رىەبێس رێژ ەل شەوەئ. تێنەیەبگ
 ەبتوو، ك” كوردستتان متوكرات ێد یزبتیح“ یرفراوانتیو ب ەیتیورەگ مانكاتتداەه ەل. بتوو ”دەمتمەمح یقتاز واەشێپ“ یتیەساەك

 یستتیالیشۆس ەیرەو ب تۆڤیەست یتێكیە ینگریەال پ ەو چ موكراتێد یكێپارت یرێسكرت ەبكات ینییئا یكییەتیەساەزانا و ك
 .هاندایج ەل
 
 یزگمتاگ یزمتان یربارەست وەئ. تێتبزان هتان یج یزمتان نیرتترۆز ەبتوو، ك ىەكەمەردەست یتیەستاەك ەتاك ش،ەوانەئ یربارەس
 ییزاەشتار ەڵگەل بتوو،ەه دا”یزیتنگلیئ ،یووستڕ ،یرەئتاز ،یتتورك ،یفارس ،یبەرەع“ یكانەزمان ەل ییزاەشار ،”یكورد“ ۆیخ
 یكتانەزمان اینەت ،”یوەهلەپ یزاڕەدەممەمح“ رانێئ یبوو، پادشا كداێكاتەل شەوەئ. دا”یمانەڵو ئ ینسەڕەف“ كان ەزمان ەل
 یمارۆركەستتت و”ووستتت ڕ ،یرەئتتتاز ،یفارستتت“ یكتتتانەزمان ێیجتتتانیرباەئاز یللتتتیم یمارۆركەستتت. یزانتتتەد ”یزیتتتنگلیو ئ یفارستتت“

 واەشتێبوو پ ستیوێپ ەبوون، ك ەوانەئ شەكۆرەس ”ێس“ وەئ. یزانەد ”یووسڕو  یرەئاز“ یكانەزمان ێیتۆڤیەس یجانیرباەئاز
 ڵەیرقافەست كتووەڵبتوو، ب ەكەنتاوچ ڵەیرقافەست ەیوەئ یربارەست شەرەوێتپ مەب ەواتەك. ەوەتەڕێتبگ انیال ۆب داۆیخ یكاتەل
 .(٢٦)بوو ێیهانیج
 وەئ ۆیهتتەب تێتتبتوان ركتتراودا،یداگ یكێو ختتاك ەشتتێك ڕپتت واوەت یكێمەردەستت ەبتتوو ل ێینجتتەگ یمارۆركەستت نیمتتەكیە وەمەئ

ى ”چتوارچرا“ یپتانۆڕەگ ەل واەشتێپ كێتكات ەچتونك ت،ێنەیەبگ ۆییخەربەئارام و س ینارەك ەب ەیكەخاك ەل كێشەب ەوەپارت
و  مارىۆركەست ەل ێیمتانگ ”ەانزیت“دواى . (٢٥)بتوو ڵستا” ٤٦“ ایتنەت ینتەمەت اندەیاگڕ یكوردستان یمارۆك ”هابادەم“ یشار
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 پتتان ۆڕەگ ەل” كتتوردى٢٦٤٥ ەیوێلەختتاك ی١١“ ەب رەرامتتبەب ”ینتتییزا١٧٤٥یئتتازار ی١١“ یانەیتتبەرەب ەل ەپتتارت وەئ یكۆرەستت
 ەڵگەل انتتد،ەیاگڕ داێتتت یمتتارۆك یاستتیس یستتتمیس نیمتتەكیە ىەشتتەبانگ ەك پتتان،ۆڕەگ متتانەه ”هابتتادەم“ى شتتارى ”چتتوارچرا“
 ینەنجتومەئ ەل هابتادەم یشتار یرەنێنتو یبترا ”یقتاز یدرەس“ و”یقاز یرەیس یخان نێحوس دەممەمح“ مارۆك نگ ەج رىیزەو
هتات و  یانیتژ ەب ییتاۆك نەمەت ەدەس وین ەل مترەك ەیماو ەل ییەتیەساەك وەئ شەوەب. (٢٨)درا ەدارێسەل رانێئ یشتمانین

گشتتت   یرێستتكرت نیمتتەكیە ەبتتوو، ك داەوەل ێیكوردستتتان یمتتوكراتێد یزبتتیح ەیتتیورەگ. ەوەژووێتتم یكتتانەڕەالپ ەچتتوو ینتتاو
 .تێرێبژەڵدوژمنان  كورد و كوردستان ه ۆو سازش ب چ ەملك یبرەل دبوونیهەو ش تێبكر دیهەش ەیكەپارت

 
 یزبتیح“ ەیتیورەگ دا،ێتپ متانەئاماژ شتترێپ كەو: كوردستتاندا یمتوكراتێد یمتارۆك ەل” كوردستتان موكرات ێد یزبیح“ ىەگێپ
 یگاەڕێاستتڕ رەست ەخاك  كوردستتان بختات ك ێشەب یتوان ”ویمانگ و ن نجێپ“ ەیماو ەل ەبوو، ك ەوەئ” كوردستان موكرات ێد
. زرانتتتدەدام یدانراوێتتتدانپ یمتتتارۆك نیمتتتەكیە ،ەوەیەكەزبیتتتح گشتتتت  یرێو ستتتكرت ىۆختتت یگتتتاڕێ ەل كێتتتكات شەوەئ. یاستتتیس
 ەل ەژگتتتارڕۆ وەتتتتا ئ ەبتتتوو، چتتتونك ختەو ستتت ەورەگ رۆز یكێكتتتار ێ،یمتتتارۆك ەیوێشتتت ەل یاستتتیس یكتتتەیەوارەق زرانتتتدن ەدام
 ەجتگ استتدا،ەڕناو یتەاڵرهۆخت ەینتاوچ یرتاپاەست ەل ەیوەئ كەو. بتوونەه یمارۆك یستمیس” ١٤“ اینەت هان،یج یرتاپاەس
 ەل. بتتووەن ادایئاستت ىڕەقتتا ەل یمتتارۆك یستتتمیس ۆبتت كێتتناو ”جتتانیرباەئاز یللتتیم یمتتارۆلوبنتتان، ك ا،یتتتورك“ یكتتانەمارۆك ەل
 تاڵو” ٧“ اینەت ”ایئاس ڕەیقا“ ەو ل تاڵو” ٥“ اینەت ”ورووپاەئ ڕەیقا“ ەو ل تاڵو” ١٨“ اینەت” باشوور یكایمرەئ ڕەیقا“

كردبتتوو،  ەادیتتپ ەیستتتمیس وەئ كێتتتڵەوەد ایتتنەت ش”ایبتتاكوور، ئوستتترال یكتتایمرەئ قتتا،یفرەئ“ یكتتانڕەقا ەل كیە رەه ەو ل
 ەتێتتختتاك بب كەو” كوردستتتان“و  ەوەتەن كەو” كتتورد“بتتوو  خیەبتتا یگتتاێج ۆیەبتتوو، بتت ”كتتایمرەئ یكتتانەكگرتوویە ەتیەالیتتو“
 ییەاستیس ەستتمیس وەئ دایتابوورو ئ یتیەەاڵمۆكت یكتێخۆد ەگرنگتتر ل شەوانەل. (٢٧)هانتدایج ەل یمتارۆك یتتڵەوەد نیم”١٧“
 ۆبت. بتوون یتیەزاۆهت یستتمیس ینتدەو پاب وارەنێختوەن یرۆزەرەه ەیربۆبتوو، ز یكۆرەست واەشتێپ ەیمتارۆك وەل ەك وت،ەكێج

 كیەستتاۆمام س،ەك ”زارەه١١“ رەه ۆو بت شتكیپز” ١“ سەك ”زارەه١١١“ رەه ۆب مارداۆك یتەاڵسەردێژ یكانەناوچ ەل ەنموون
 یكتار ڵیرقاەست”%١١“ ایتنەبتوون و ت یدارەڵتو ئاژ ڵكشتتوكا  ڵرقاەست وازێشت نیترییتاەرەس ەب” %٧١“ گاشەڵمۆك. بووەه
 ایتنەو ت كتانەگەبەرەو د كڵمو نەخاو ستەد ەب مارۆك یكانییەوەز” %٥٨“ هاەروەه. بوون یو بازار و بازرگان ستەد ەیشیپ
 یرێو دژوار بتتوو، ستتكرت ختەستت یكێكتتار شەوەئ. (١١)بتتوون ەوەاریتتو جوت ینییئتتا یستتتاۆو مام تڵەوەد ستتتەد ەب” %٢٢“

” %٨٧“ ەكوردستتتتان بكتتتات، ك یكەیەنتتتاوچ یتێتدارەاڵستتتەد ت،ێتتتب ێیمارۆركەستتت مانكاتتتتداەه ەو ل نەمەت مەك یكێپتتتارت
 ۆكتورد بت ەیورەگ یزۆهت كۆرەو ست ەركردەست انەیتد یكردنڵگرنگتتر قبتو شەوانەل. (١١)بن وارەندێخوەن” %٧٧“و  نیگوندنش

 فاەمستت“كتورد  یواەشتێپ ەل رەه شەوەئ. بتوو یرزەربەو س یرەروەس یەیما دایەواەشێپ وەئ تەخزم ەو ل مارۆك ەكاركردن ل
 ،یركتتتەه یگتتتەبۆریشتتتكاك، ز یرختتتانەمەع ،ەبتتتان یدخانیشتتتەڕەمەح“ كەو یكتتتانەورەگ ییەتیەستتتاەتتتتا ك ،”متتترەن یبتتتارزان

 رەفستەئ نینتدەچ ەڵگەل. ”تاد..،ەزادیلخانێئ یائاغ یلەئاغا و ع ینەرەئاغا و ق نیمەئەمەح ،یگەبڵاڵزوەیف یدخانەممەمح
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 یهتابەو ،یقودس دەممەمح زى،ێوەح میرەبدولكەع كرەب شناو،ۆخ فاەمست د،ەحمەئ رحاریم“ كەو ەرەروەكوردپ یدارەرجەو د
 یتتتەپ رەب یەبتترا كێتتكات ۆیە، بتت(١٢)”تتتاد....زیزەبتتدولتەع تەزیتتع م،یرەبتتدولكەع اڵرولەیتتخ ،یوانتتدوزڕە یئاغتتا یلتتەع
و  رەفستتەو ئ ەركردەكتتورد و ستت ىییەتیەستتاەك متتووەه وەئ یتتتوان نۆچتت ەك ،ڵمتتا ەكتترا ب رەستتەل ەیوانەئ متتووەه ،ەدارێستت
 .(١١)ەوەبكاتۆك ۆیخ ەیورەد ەكورد ل ەیدارەجەرەد
 
 ەوەمتارۆك یكانەو نوستراو متارۆت مەرجەستەكوردستتان ب یمتوكراتێد یزبتیح یئارم ەك ن،ەیبك ادەیل ەوەئ تێناب ژووشێم كەو
 انیتمانتگ  ”ەازدیت“ ەیمتاوەل ۆیەربتەه. بتردەد ەوەڕێتب یمارۆك یاسیس یپارت كیە ەبوو، ك داەوەل مارۆك یزێه ەوات. بووەه

 :بوون ەمانەئ انینیارترید ەك هاتن،یدەب ەورەگ یوتەسكەد نیندەچ ماردا،ۆك ینەمەت ژڕۆ” ١١١“وردتر 
 
 .تڵەوەد سم ڕەزمان   ەزمان  كوردى كرا ب -١
 ك ەیەژمتار نتدەچتاد كترا و چ متارۆو ك” حتدكا“  ڵزمانحتا” كوردستان“ ارىۆڤكوردى درا و گ ىەژنامڕۆو  ارۆڤگ ەب خیەبا -٢
 .ەویەكرا واڵب ێل
ختتان،  نەیحستت ەمەح“ ەدرا ب  ڵتتنراەج ىەپتتل” چتتوار“كتترا و  شەداب  یستتوپا ىەو پتتل نتتراێزرەدام زامتت یستتوپاى ن زىێتته -١

 . تر ربازىەس ىەپل نیندەچ ن یخشەب اىەڕرەس وەمەئ. ”شكاك رخان ەمەع ،ەبان دخان یشەڕەمەبارزان ، ح فاەمست
 كخرانڕێ كانەو باج كانییەئابوور ماەبن -٤
 .كرا ۆو كارى ب دراێپ انیخیەكوردى با ەب ندنێخو كان ەبوار -٧
 .(١٤)رانێبژەڵه كانەو شار ەچكۆگوند و شار ن ەنجومەئ -٦
 
 م،ەكیەچتتاپ   ع،یبورهتتان قتتان: ان ێڕرگە،وێنتتو نگتت ەرهەف:  گتترانیئاشتتورى و د وشیتتدار: )ەوانڕبتت ،ەستتتەبەم مەئ ۆبتت (١
 (.444 - 444 ز، ل4892 را ،ێع مان ،ێسل
م، 48884بەتداد، التترا ، -الطبت  االول ، جامتت  بەتداد اسي ،یاالنظم  الس: الالح جواد كاظم و علي غالب التاني. د (٢

 الطبت  االول ، منشورات مركز الدراسات   ،یفي الدول النام ق یالتواف  یمقراطیالد: نیسردار قادر محي الد. ، د51ص 

 .14 - 12م، ص 5118الترا ،  - الترا كردستان  میأقل  ،یمانیالسل -  یجیاالسترات
 - الطبتت  االولت ، منشتورات وزارل الثقافت  ،یأنطتوان حمصت: ترجمت  استي،یقتاموس الركتر الس: نیمجموع  من المختص (١

 .24 - 21د، ل .س: سردار قادر محي الدین. ، د245م، ص 4881  ،یدمشق، سور
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 ل،یتارب - الطبتت  االولت ، مطتابع دار الحكمت  م،یالكترد القتد خیتتار: دیفتوز  رشت. احمتد و د دیجمال رش. د: ))ەوانڕب (٤
 ژوودا،ێتتتم ەل متتتوكرات ید متتت ێژڕ نینترۆكتتت ینتتتدەبەڵم ركتتتوكەك: رەنتتتوەئتتتازاد ئ وانەیتتتك، (24 - 21)م، ص4881 ، التتتترا

 ((.41، ل (پێنجشەممە)، ڕۆژى (ز4888 - 5 - 52)، بەرواری (4941) ەژمار ،ێكوردستان  نو ەیژنامۆر
 یارۆڤتتگ دا،یتتنەدەم ك ەڵێمۆكتت یاتنتتانیبن ەكوردستتتان ل یمتتوكراتید یمتتارۆك  ڕۆڵتت: رەنتتوەئتتازاد ئ وانەیتتك: ))ەوانڕبتت  (٧
 (. 95 - 44)، ل (ئازار)، مانگی (5)ارە ، ژم(تییەنەدەم)
كوردستتان   یمێرەه ،یمانێسل - چوارچرا ەیچاپخان م،ۆیەن یكورد، چاپ ژووىێم ەل كەیەردەچ: رەنوەئازاد ئ وانەیك. د (٦
 .48ز، ل 5148 را ،ێع - را ێع
 (.444 - 444د، ل .س: گرانیئاشورى و د: )ەوانڕب ،یاریزان اتریز ۆو ب ەستەبەم مەئ ۆب (٥
 یمتتێرەه مان ،ێستتل م،ەكیەچتتاپ   دا،ییتتژووێم یكەیەوەنۆڵیكتتێل نتتدەچ ەكوردستتتان و كتتورد ل ر،ەنتتوەئتتازاد ئ وانەیتتك.د (٨

 .525ز، ل 5141ا ، رێئ را ،ێئ یكوردستان
 م،ەكیەعتتار ، چتتاپ   نیحستت: انتت ێڕگەڕو ر،یتتم: لل ڤیكتتایم كتتوالىین: )ەوانڕبتت ،یاریتتزان اتریتتز ۆو بتت ەستتتەبەم مەئ ۆبتت  (٧
 (.ز4891 را ،ێع غداد،ەب
مظهتر، الطبتت  االولت ، بەتداد، التترا ،  لیاستماع: االل االنوا  ، ترجم : جالرس ن،یدارو: )ەوانڕب ،ەستەبەم مەئ ۆب (١١

 (.م4894
 .525ل  دا،ییژووێم یكەیەوەنۆڵیكێل ندەچ ەكوردستان و كورد ل ر،ەنوەئازاد ئ وانەیك.د (١١

، (م4829 - 4819)الجمتیتتات والمنظمتتات واالحتتزاب الكردیتت  فتتي نصتتف قتترن: عبدالستتتار طتتاهر شتتریف. د: )بتتڕوانە( ١٢
 ( 414 -414)م، ص 5114الترا ،  -اقلیم كردستان الترا   -الطبت  الثانی ، السلیمانی  

 ( 524 - 514)چەردەیەك لە مێژووى كورد، ل : كەیوان ئازاد ئەنوەر. د: ))بڕوانە(  ١١

كتتورتە مێتتژووى حیزبتتی دیمتتوكراتی كوردستتتان  ئێتتران، چتتاپی یەكەم، : عبتتدالرحمن قاستتملو و عبتتداللە حستتن زادە. د( ١٤
حكومەت  كوردستان، چاپی دووەم، لە باڵوكراوەكانی سەنتەری : ، نەوشیروان مستەفا ئەمین25 - 24ز، ل 5115كوردستان، 

 (.84 - 94)ز، ل 5114عێرا ، -ێمی كوردستان  عێرا سلێمانی، هەر -لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان 

 ( 14 - 24)د، ل .س: قاسملو و حسن زادە: ))بڕوانە( ١٧

 ( 11 - 15)س، ل .ه: قاسملو و حسن زادە: ))بڕوانە( ١٧

 (.44 - 48)د، ل .س: نەوشیروان مستەفا ئەمین( ١٦

 ((.418 - 94س، ل .ه: مستەفا ئەمین، نەوشیروان (14 - 15) د، ل.س: ەقاسملو و حسن زاد: ))ەوانڕب (١٥
  م،ەكیە یچاپ ،ێرتەو یدەحمەئ: یانێڕگەڕو د،ەمەمح یقاز: پوور یاللەج زاڕە دیمەح: ))ەوانڕب ،ەستەبەم مەئ ۆب (١٨
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 - ابتتتتوونڕ یواەشتتتتێپ: نیۆهومتتتتا ، ستتتتەعیدی(22 - 52)هەتتتتتاوی، ل 4292 ران،ێتتتتتتتتتاران، ئ - یوكلتتتتەت ینتشتتتتاراتیئ
 یچتتاپ :یتانڵستتو ڵستتووڕە: یانتتێڕگەڕو ،یمیلەستت یهاشتتم: یكردنتت ەو ئامتتاد ەوەكردنۆكتت ن،یۆهومتتا یدیعەستت یكتتانییەرەوەریب
 (. 25 - 44)ز، ل 5114 را ،ێع -  ارێع یكوردستان یمێرەه ر،ێولەه م،ەكیە
 ، ص .ه4291 ران،یتتهران، ا - انتشارات مدبر ەمؤسس هم،ەازدیسلطنت قاجار، چاد  ەدر دور رانیا: میاالەر شم یعل (١٧

م، ص 4892دراستتات فتتي تتتاریخ ایتتران الحتتدیر و المتاالتتر، الطبتتت  االولتتی، بەتتداد، التتترا ، : كمتتال مظهتتر احمتتد.، د422
412. 
 ( 42 - 25)د، ل .س: ، هومایۆن(21 - 22)د، .س: پوور یاللەج: ))ەوانڕب ،ەستەبەم مەئ ۆب (٢١
 .44 - 2د، .س: ینیمزەش یزیعز. د (٢١
  ەك ،ەوەنێڕگەد( الداودىەم) ۆب ەزبیح مەئ زراندن ەدام ىەبناغ انیزاو شارە  ژونووسانێم ىەربۆز دایاستڕ ەل (٢٢
 ەدوكتتان ەچتتوون، ك ەوەئ ۆبتت كێنتتدەه كەیەادەڕب. ەبتتوو( هابتتادەم - ستتابالخ) یشتتار هتتاتووىێو ل ریشتتنبڕۆ ك ییەتیەستتاەك

 .كورد ىەشیك اس یس ىەچار رەسەل كردنۆوگو گرت ەوەبوونۆك ن ێشو ەكردبوو ىەكڵییەقاەب ەبچووك
 .48 - 49د، ل .س: نیمەئ فاەمست روانیوشەن (٢١

 ( 42 -44)د، ل .س: ، هومایۆن(21 - 52)د، ل .س: جەاللی پوور: ))بۆ ئەم مەبەستە، بڕوانە( ٢٤

تهتران، -الملتلمحمد تقتی فرامترزی، جلتد پتنجم، چتاد اول، نشتر بتین : تاریخ مختصر جهان، ترجمە: نچكینا و دیگران( ٢٧
 - 91)ش، ص .ه4294، چاد اول، تهتران، ایتران، (94 - 94) ، بەرگی پێنجەم، اطلس جامع گیتا شناسی.ه4241ایران، 

 .بەرگی پێنجەم( 84

 (  42 -44)د، ل .س: ، هومایۆن(21 - 52)د، ل .س: جەاللی پوور: ))بۆ ئەم مەبەستە، بڕوانە( ٢٦

بەغتداد، عێترا ،  -و كورد و كۆماری عێرا ، چاپی یەكەم، چاپختانەی مەعتاریف شۆڕشەكانی كورد : عالءالدین سجادی( ٢٥
، چتتتاپی یەكەم، (لێكتتۆڵینەوەیەكی مێژوویتتتی و سیاستتییە)جمهتتتوریتی كوردستتتان : ، مەحمتتوود مەال عتتززەت244ز، ل 4828

 .219ز، ل 5114سلێمانی، هەرێمی كوردستانی عێرا ، عێرا ، 

كۆمتتتاری دیمتتتوكراتی )لەجیهتتتان و بەرواوردی بە ( سیستتتتەمی كۆمتتتاری)مێتتتژووی : ەركەیتتتوان ئتتتازاد ئەنتتتو. د: )بتتتڕوانە( ٢٨
 .45، ل (5141 - 4 - 52)، بەرواری (دووشەممە)، ڕۆژی (2295)، ژمارە (خەبات)دا، ڕۆژنامەی (كوردستان

 عزالدین .د: أربتون عاما من الكراح من أجل الحری ، ترجم : عبدالرحمن قاسملو.د))بۆ ئەم مەبەستە، بڕوانە ( ٢٧

 (.2 - 2)م، ل 4882مصطر  رسول، الطبت  االول ، اربیل، اقلیم كردستان الترا ، الترا ، 

بەرواوردێكتتی مێژوویتتی لە نێتتوان كۆمتتاری دیمتتوكراتی كوردستتتان و حكتتومەتی هەرێمتتی : كەیتتوان ئتتازاد ئەنتتوەر: )بتتڕوانە( ١١
 (.521 - 549)پەڕەكانی ، ال(چوارەم)، ساڵی (45 -44) كوردستان، گۆڤاری پەیڤین، ژمارە

 ز، سەعید 5114جەمهوریەتی كوردستان، چاپی یەكەم، سلێمانی، : مەحموود مەال عززەت: ))بۆ زیاتر زانیاری، بڕوانە( ١١
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 ( ((.541 -489)د، ل .س: هومایۆن

هاوڕێیتتتانی، نهێنییەكتتتانی دادگتتتاییكردنی قتتتازی متتتحەمەد و : متتتحەمەد ڕەزا ستتتەیری قتتتازی)بتتتۆ ئەم مەبەستتتتە بتتتڕوانە ( ١٢
 .ز5119عەلی ئەكبەرەی مەجیدی، چاپی یەكەم، سلێمانی، هەرێمی كوردستانی عێرا ، عێرا ، : وەڕگێڕانی

 .522چەردەیەك لە مێژووی كورد، ل : كەیوان ئازاد ئەنوەر.د( ١١

 
  ٢١٢١ی جووالی ٢٨ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە

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

 
 DEVOLUTION  اڵت سپێریی سه حیزبی دێموكرات و ده

 
 
 
 
 

 
 ئیبراهیم الجانی

 
بۆ دابین و دەستەبەرکردنی متافە سیاستی، مەدەنتی، ئتابووری، کتۆمەاڵیەتی و نەتەوایەتییەکتانی گەلتی کتورد لە کوردستتانی 

 .سیستمێکی دێموکراتیک لە ئێراندا مەرجێکی بنەڕەتییەئێراندا، دامەزراندنی 
 

چونکە دێموكراتیزەبوونی ئێران، ڕێگا بۆ گەلی کورد و گەالنی دیکەی ئێران دەکاتەوە تتا چاالکتانەتر لە پڕۆستەی سیاستیدا 
 .بەشدار بن و تێکۆشن ما  و ئازادییەکانی خۆیان پڕاکتیزە بکەن بەاڵم ئەوە بەتەنیا بەس نییە

 
دێموكرات وێڕای پێداگرتنەوە لەسەر دێمتوکراتیزەکردنی ئێتران، هەر لە ئێستتاوە لەستەر ئەوەش پێتدا دەگترێ کە لە حیزبی 

قانوونی ئاساسی نوێی ئێراندا، هەموو ئەو ما  و ئازادییانە بە ڕەسمی بناسرێن کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆ کەمتایەتییە 
 .ونمیللی و مەزهەبی و فەرهەنگییەکانی پەسندی کردو
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هەرچەند لە ئێرانی فرەگەلدا، دێموکراستی و دیستانتڕالیزەکردنی دەستەاڵتی مەرکەزی دەبێتتە دەستتەبەرێک بتۆ تێکشتکاندنی 
دیکتاتۆری، بەاڵم ئەگەر ئەو ڕاستییە وەبەرچاوبگرین کە زۆرجار دێموکراسی لە کردەوەدا دەبێتە دیکتاتۆری و ئەودەم باشتتر 

مافە میللییەکانی گەالنتی ئێتران لە دەستتوری ئەو واڵتەدا، دەبێتتە گەرەنتییەکتی   دەستەبەرکردنیئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە 
 .بەهێزتر بۆ پیادەبوونی ئەو مافانە

 
لەوەش زیتتاتر دابەشتتکردنی دەستتەاڵت لە نێتتوان دەستتەاڵتەکانی ئیجرائتتی و قەزایتتی و قانووندانانتتدا لەالیەک و پێکهێنتتانی 

ک کە ستتەربەخۆیی یەکتتتر نەخەنە ژێتتر هەڕەشتتە لەالیەکتتی دیتتکەوە، مەرجێکتتی دیتتکەیە بتتۆ بتتااڵنس لە نێوانیانتتدا بەجۆرێتت
 . دەستەبەربوونی مافەکانی گەالنی ژێرچەپۆک بۆ شەریکایەتی عاداڵنە لە مافی حاکمیەتدا

 

ت و لە بەو حیستابە ئەوانە هەمتتوو مەیتتدانی کاروتێکۆشتانی حیتتزبن لە ئێستتتا و دواڕۆژدا تتتا بتزووتنەوەی کتتورد بەهێزتتتر بێتت
 .ئاستی سەرانسەریشدا بتوانێ پتر کاریگەر بێت، باشتر دەتوانێ لەو مەیدانانەدا مانۆڕ بدات

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێی وایە کە ئۆتۆنۆمی و فیدراڵیزمی مەنتیقەیی و دەسەاڵت ئەسپێریی سیاسیی، واتە
(Regional auotonomy and political devolution) 

 
ا  و ئازادییە میللی و ئەساسییەکانی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران و باقی گەالنتی دیتکەی ئەو واڵتە، دابتین و دەتوانێ م

 .دەستەبەر بکات
 

ئەزموونی سەدساڵەی ڕابردوو ئەوەی دەرخستووە کە ئەو مۆدێلە لە دەوڵەتتداری و حتاکمیەتکردن کە ئێستتا لە ئێرانتدا هەیە 
افەکانی گەالنی ئێران دامەزراوە، ئیدی نەک هەر بە ئامانجەکتانی نەگەییتوە و نەیتوانیتوە و لەسەر ئەساسی حاشاکردن لە م

مەوجودیەتی فەرهەنگی و میللی و سیاسی گەالنی پێکهێتنەری ئەو واڵتە بە قتازانجی دەستتەوتاقمی فەرمتانڕەوا لەنێتوبەرێ، 
ە نەبتتووە و ئێستتتا بتتۆتە هەڕەشتتە لەستتەر تەنتتانەت پێشتتکەوتنی سیاستتی و ئتتابووری و کتتۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیشتتی بەدواو

 .یەکپارچەیی سیاسی ئەو واڵتەش
 

بۆیە دێموکراسی و سیکۆالریزم، دابەشتکردنی حتاکمییەتی میللتی، دەستەاڵت ئەستپێری سیاستی و ئۆتۆنتۆمی نتاوچەیی لە الیەن 
بەرەیەکی دێمتوکراتیکی   .انحیزبی دێموکراتەوە وەک ئەڵترناتیو بۆ وەزعی ئێستا کراون بە بەرنامەی کارو خابات و تێکۆش

بێزاریتی کتۆمەاڵنی خەڵتک لە کۆمتاری . سەرانسەری دەتوانێ هەموو گەالنی ئێران بەرەو ئەو ئامانجە سیاسییانە مۆبیلیزە بکا
ئیسالمی و ئەو هەژاریی و مەینەتبەشیەش کە ڕێژیم بە درێژایی دەستەاڵتی جەهەننەمتی ختۆی بەستەر خەڵکیتدا ستەپاندووە، 
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ئەوە کە تێكڕایتی . ەینییە کە کۆمەک بە چوونە پێشی ئەو سیاسەتە دروستتەی حیزبتی دێمتوكرات دەکتاتی عفاکتۆرێکی دیکە
خەڵکی کوردستان بەپیر بانگەوازیی حیزبی ئتێمە و بتاقی حیتزب و ڕێکختراوە سیاستییەکانەوە دێتن و متانگرتنی سەرتاستەری 

 .ەوەی کورد لە کوردستانی ئێراندا گرتویەتیە پێێبەڕێوە دەبەن، نیشانەی ڕاستی و دروستی ئەو سیاسەتەیە کە بزووتن
 

لەبەر ئەوەی تا ئێستا دێموكراسی لە ئێراندا نەبتووە و تتاقی نەکتراوەتەوە، هتیچ بەڵگەیەکتی مەحکەمەپەستندمان نیتیە کە 
واڵتەدا نیشتتان بتتدات گەلتتی کتتورد نەتتتوانێ لە چوارچێتتوەی ئێرانێکتتی دێموكراتیتتدا، کە مافەکتتانی لە قتتانوونی ئەساستتی ئەو 

 .دەستەبەرکرابن، شان بەشانی گەالنی دیکەی نیشتەجێی ئێران لە ئاشتی و ئەمنیەت و ئاسایشدا بژی
 

هێنانە گۆڕی داخوازی جیابوونەوە تەنیا کاتێک ڕەوایە و بە گوێرەی عور  و یاسای نێتونەتەوەیی دەکترێ بەرگتری لێبکترێ، 
هتتۆی ئەو ئەزمتتوونە تتتاڵەی لە مێتتژوودا لەگەڵ گەالنتتی دیتتکەی کە بەڵتتگە و ستتەنەدی ئەوەمتتان بەدەستتتەوە بێتتت کە ئتتێمە بە

ڕاستتتە . نیشتتتەجێی ئێتتران هەمتتانە، ئیتتدی پێکەوەبوونمتتان مەحتتاڵە و نتتاتوانین لە ئاشتتتی و ئارامیتتدا پتتێکەوە هەڵکەیتتن
یتیە کە ئەزموونی تاڵمان لە دەوڵەتی ناوندیی هەیە و بێوچتان لەژێتر ستەرکوت و زەبروزەنگتدا بتووین بەاڵم هتیچ دەلیلێتک ن

ئەگەر ئەو سەرکوت و زەبتروزەنگە نەمێنتێ و دێموکراستی دابتین بکترێ، ئتێمەی کتورد نەتتوانین پتێکەوە بە ئاشتتی و تەبتایی 
 .لەگەڵ گەالنی دیکەی ئێران بژین

 

دیارە ئەگەر ڕۆژێک کوردستانی ئێران لە ئاکامی ئاڵوگۆڕە سیاسییەکانی ناوچە و قوڵبوونەوەی دێموکراستی لە نتاوچەکەدا لە 
داهاتوودا، ئەو شانسەی بۆ هەڵکەوێت لە چوارچێوەی کوردستانێکی یەکگرتتووی گەورەدا لەگەڵ بەشتەکانی دیتکەی کوردستتان 
یەکبگتتتترێتەوە، ئەوە ئەودەم بە جیتتتتابوونەوە بە حیستتتتاب نتتتتایەت و لەڕاستتتتتیدا وەک وەستتتتەریەک کەوتتتتتنەوەی نیشتتتتتمانی 

 .پارچەپارچەکراوی کوردان لەقەڵەم دەدرێ
 

کە مافی دیاریکردنی چارەنوس مانا و لێکدانەوەی جۆراوجۆری بۆ دەکرێتت بەاڵم هتیچ کتات بەتەنیتا بەمانتای  دەبێت بگوترێ
لەگەڵ ئەوەشتدا هەمتوو پەیماننتامە نێونەتەوەییەکتان لەستەر ئەوە کتۆکن کە نەتەوە و کەمتایەتییە بتێ . جیابوونەوە نتایەت

لە عتتور  و . ەو واڵتتتانەدا هەیە کە ئەوان لەنێویتتدا دەژیتتندەوڵەتەکتتان متتافی دیتتاریکردنی چارەنوستتی خۆیتتان لە نێوختتۆی ئ
حقوقی نێونەتەوەییدا زۆرتر باس لە جیابوونەوە وەک دواچارە و ئاخرین ڕێگاچارە دەکرێ؛ واتە وەک ڕێگایەک بۆ دیرتا  و 

 .(self-defense) .بەرگری لە مان و مەوجودیەتی فیزیکی و فەرهەنگی و نەتەوەیی
 

 ا کاتێک بەجێ و ڕەوایە کە بۆ خۆپاراستن لە بەرانبەر توندوتیژیی دەوڵەتی و ژینۆسایددا بۆیە ئەو ڕێگایە تەنی
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دەبتتتێ بگتتتوترێ کە هەزیتتتنە و تێچووەکەشتتتی زۆرە و ڕێگتتتاکەی بە نێتتتو دەریتتتای ختتتوێن و فرمێستتتکی خەڵکتتتدا . هەڵبژێتتتردرێ
 .تێدەپەڕێ

 
هەمتوو هەوڵتی ئتێمە تێکۆشتەرانی . چوارچێتوەی ئێرانتدادەلیلێکی دیکەشمان هەیە بۆ الیەنگریتی چارەستەری کێشتەی کتورد لە 

ڕێگای ئازادی کوردستان ئەوەیە میللەتەکەمان بەو ما  و ئازادییانە بگات کە لە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەییەکانتدا بتۆ هەمتوو 
ا دەستتتەبەر ئەگەر هەمتتوو پەیماننتامە نێونەتەوەییەکتانی متافی متترۆڤ لە دەستتوری ئێرانتد. ئینستانەکان بە ڕەستمی ناستراون

بکرێن و لەهەمان کاتتدا لە قتانوونی نتاوچە فیتدڕاڵی و ئۆتۆنۆمییەکانیشتدا دەستتەبەر بکترێن، بێگومتان ئەوە گەرەنتییەکتی 
ئەوەش بەقتازانجی خەڵکتی کوردستتان بەگشتتی و بەتتایبەتی . زیاتر درووست دەبێتت بتۆ پیتادەبوونی ئەو متا  و ئازادییتانە

هەمتتوو پەیماننتتامە : ی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران لە بەرنتتامەی خۆیتتدا دەڵتتێحیزبتت. چتتین و تتتوێژە زەحمەتکێشتتەکانە
نێونەتەوەییەکانی پێوەندیدار بە مافی مرۆڤ لە ناوچەی ژێردەسەاڵتی حکومەتی فیدڕاڵ یتا خودموختتاری کوردستتاندا دابتین 

 .دەکرێن
 

ان لە قتانوونی ئەساستی کەمتایەتییە نەتەوەییەکت  بۆیە دەستەبەرکردنی مافە میللتی و فەرهەنگتی و سیاستی و مەدەنییەکتانی
نوێی ئێراندا، واتە لە دەستووردا، ئەو ئیمکانە پێک دێنێ کە گەلی کتورد تەزمینێکتی دیکەشتی هەبێتت کە باشتتر دەستتی بە 

وە هەروەهتا بەشتداری کتورد لە دامەزراوە سیاستی و قەزایتی و قانوونییەکتانی ناوەنتددا، دەرفەتتی ئە. مافەکانی ختۆی ڕابگتا
پێک دێنتێ کە لە ئاستتی دەوڵەتتی مەرکەزی و حکتومەتی فیدڕاڵیشتدا، گەلتی کتورد بتتوانێ بە قتازانجی ختۆی شتوێن لەستەر 

 .بڕیارەکان و پڕۆسەی سیاسەتگوزاری کەاڵن دانێ
 

بەبتتتێ هەبتتتوونی . یەک مەستتەلەی دیتتتکەش زۆر گتترنگە ئەویتتتێ لەگۆڕێتتدابوونی کۆمەڵگتتتایەکی مەدەنتتی چتتتاالک و کتتاریگەرە
ی مەدەنی ئازا و بوێر وچاالک هەمیشە مەترسی ئەوە هەیە کە دەسەاڵت و بازاڕ و هەیئەتتی سیاستی، بتێ گوێتدانە جامتەیەک

 .ما  و ئازادییەکانی خەڵک ئەسپی خۆیان لینگدەن
 
واتە کتتارکردن لەستتەر   حیزبتتی دێمتتوكرات بتتۆ بتتردنە پێشتتی ئەو سیاستتەتە پێتتی وایە کتتار لە مەیتتدانێکی دیکەشتتدا پێویستتتە 

ەیی و جیهانیتتدا کە فشتتار بتتخەنە ستتەر دەوڵەتەکتتانی نتتاوچە تتتا لە پێوەنتتدیی لەگەڵ کانی بڕیتتار لە ئاستتتی نتتاوچناوەنتتدە
چارەستتەری کێشتتتەی نەتەوەکتتان و کەمایەتییەکانتتتدا لە چوارچێتتتوەی دەوڵەتەکانتتدا، نەرمتتتتر بجتتوڵێنەوە و هەنگتتتاوی کتتتارا 

لەو . ەستتەندن و هەڵتتدانی ئتتابووری بەختتۆوە نتتابینێلە غەیتتری ئەوەدا ئەو نتتاوچەیە ئەمنتتیەت و ئاستتایێ و پەر. هەڵگتترن
نەبوونی گەروویەکتی هتاوبەش و زمتانێکی کتاریگەری . پێوەندییەشدا دیپلۆماسی کورد پێویستە کارا و جیددی و یەکدەنگ بێت
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بە   دیپلۆماستتی کە قتتازانج و بەرژەوەنتتدییەکانی گەلتتتی کتتورد و کەمایەتییەکتتانی دیتتکەی نتتتاوچەکە بەرێتتتە پێشتتێ، زیتتتان
پێکهێنتتانی هەنتتدێک دامەزراوەی نتتاوچەیی کە . ای نێتتونەتەوەیی توشتتی سەرلێشتتێواوی دەکتتاتستتەلەکە دەگەیەنتتێ و کۆمەڵگتتمە

و گەالنتتی بندەستتت لە نتتاوچەکەدا و لە ئاستتتی دەوڵەتەکانتتدا بەرنە پێشتتێ، دەتتتوانێ بە   بتتتوانن متتافی کەمایەتییەکتتان
یبەتی لە کتار و تیکۆشتانی ئێستتا و یە ئەو مەستەلەیە جێگتای تتاهەر بتۆ. هەنگاوێکی کاریگەر لەو ڕێگایەدا بە حیساب بێت

 .داهاتووی حیزبی دێموكراتی کوردستانی ئێراندا هەیە
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ٨ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------ 
 
 !ئێران مەئموریەتێکی قورسحیزبی دێموكراتی کوردستانی 

 
 

 
 

 
 
 

 (الجانی)ئیبراهیم سالح ڕاد

 
 رشتانەس ەختاتەد رکمتانەئ شەوەئ. ێگرەد ۆیخ یماسەڵئ یلیوبی یژنێج ران،ێئ یکوردستان یموكراتێد یزبیح مان،ەکەزبیح
 - یللتتتیم یبتتتاتەخ یداهتتتاتوو یکتتتانەناخۆو ق ستتتتاێئ یکانییەستتتتیداوێپ ەڵگەباشتتتتر ل یرچتتتەه متتتانەکەزبیو ح متتتانۆخ ەک
 ەک یتتیەن ەزعەو وەل وونمتتانڕ یکتتەیەنێو نتتدەرچەه. نەیتتبک نتتگەهاوئاه رانێتتئ یکوردستتتان ەکتتورد ل یلتتەگ  یکیمتتوكراتێد
 یزبتیو ح نەوەڕێتب داەکەو نتاوچ رانێتئ ەل ەورەگ یکۆڕێوگڵئتا ەک نەخەردەد ەوەئ کانەشتانین مووەه مەاڵب ،ێد وومانڕوەرەب
 .بکا ەئاماد انەڵیگەل ەوەووبونەڕووبڕ ۆب ۆیخ ێبەد موکراتێد
 
  یشان رەس ەتەخستومان ەک نیگرەد یددیجەب شەتییەئمورەم وەو ئ مانۆخ ۆیەب ن،ێڕیو خاباتگ یددیج یکێزبیح ەمێئ
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 ەک ێیەنتتو ەزعەو وەو ئ رەوروبەد یایتتدون ۆبتت زبیتتح ینتتیوانڕ یگاینەشتتۆگ نیشتتۆکەدێت ەک ەیەوەئ ەقستت وەئ یمانتتا. متتانۆخ
 .ەیەه ەکەیوەل ەوەنەیبک نتریرەب ێگرەد بشك ەکیرەخ
 
 وەئ یستواربوون ۆبت متانۆخ شەمێئت ێختوازەد متانێل ەک کێترجەلومەه.ێێپت ەتێد ەتاز واوەت یکێرجەلومەه ەکیرەخ یاستەڕب
 یکتێزبیح ۆبت ێێپەچتوون ۆبت انیو ستواربوون النۆپەشت ەیوەستتنۆو ق ینیشتبێپ. نەیبک ەئاماد نێد وومانڕوەرەب ەک ەالنۆپەش
 .ییەلناسەو ه یاسیس ینیووربد کووەڵب ییەن یرستەلپەه ەمێئ یزبیح کەو یاسیس
 
 متانۆخ یزبتیح یتەستالڕیو  ەگێپ ەباشتر ل ن،یگرەد ژنەج نیمانداەکەزبیح یزرانەدام ڵەیسا نجێپ فتاوەح یادی ەک ستاێئ
 تەللیمتت کێنتتدەه. یەیەدوا ەل ەوەکێبتتار متتووەه ەل متتانەکەتەللیم ەک نینتتیبەد. نیبتتەد ڵیکوردستتتاندا حتتا یگتتاەڵمۆک وێتتن ەل

 انیکێنتدەه ،ەیەه انەیتوز یروگرفتتیگ کێنتدەه ،ەیەه انەیتنگیژ یروگرفتتیگ تەللیمت ێنتدەه ،ەیەه انیتگاوبانڕێ ەیلیموشک
  ن،ەیکۆپتەرچێژ. نەه ەوەکێپت متانیمووەه ەمێئ. نەه انینیەژخاێدر ەیلیموشک نەواش ه یو ه نەه انینیەکورتخا ەیلەسەم

و  یئتتابوور یبتتارەل ،یتتیەن ەوەستتتەدەب مانمتتانۆخ یاستتیس ینوستتەو چار یتتیەن متتانۆخ یتەحکتتوم ،ێکتترەد لێشتتێپ متتانیئازاد
و  متتتتانۆخ یندنەستتتتەرەپ ەل متتتتانۆوتەئ یکێخشتتتتەن. نیتتتتژەد دایشتتتتەتبەنەیو م یژارەه ەل ەوییەتیەەاڵمۆو کتتتت ینگتتتتەرهەف
 .ییەن مانداەکەشتمانین
 
 ەمێئتت یزبتتیح یخشتتەن ەک یەئاواشتتدا یکتتێزعەو ەل شتتانۆکێت. ەدرووستتت بتتوو ەزعەو وەب ەوەمتتدانەاڵو ۆبتت متتوکراتێد یزبتتیح
 .کاەد خیەباڕو پ ەستەرجەب
 
 دایەگتاڕێ وەل ڵەسا نجێفتاوپەح ەوەئ ەمێئ ر؛ەد ەنێب ەزعەو وەل ێبەکورد و کوردستان د ەک ەیەوەئ زبیح یامەیپ یكەڕۆوێن
 ەل ،ۆڕگەتۆهتات ستتاێئ ەک داێیەنتو ەخۆبتارود وەل مەاڵب نینتازەد ەوەشتمانۆخ یشتاناز ەل ڕپت یابردووڕ ەو ب نەیکەد باتەخ
 ەتەخستتتتومان ەک رەستتتەنیرەب ەتیەئمتتتورەم وەو ئ نیبتتت رەگیکتتتار ێوەمتتتانهەد رەگەئ زبتتتدا،یح ڵەیستتتا نجێفتتتتاوپەح یلیوبیتتت
و  ستتتاێئ ەیوەل ترەوەرەستت نتتدقاتەچ یکێئاستتت ەنیشتتێکەڵه التیشتتکەو ت متتانۆخ ەیەوەب مانیستتتیوێپ متتان،ۆخ یرشتتانەس
 .شوومانێپ
 
 یشتێپەبردن ەل ێبتەد اتریتز شەوەل. تێتکوردستتان ب یو داهتاتوو ستتاێئ یکانەلەستەم یرەمتدەاڵو ێبتتوان ێبتەد ەمێئ یزبیح
و  ییدانتدارەیو م شتانۆکێو ت بتاتەخ یکتانەرەهون ،ێختوازەد ێوامان لت شەوەئ. ێنیبب رەگیکار یکڕۆڵێ شدایرانێئ یتەاسیس

 .نیربێف داڵباڵۆگ یایدون یمەردەس ەل یاسیس ێیملمالن
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 یتتتیەرفەو ز ەییشتتاوەوێل ەب ییستتتیوێپ ەشتتۆیەب رەه ەرترەستتەل رۆز ابتتردووڕ یناڵستتا چتتاوەل ەمێئتت یزبتتیح ڕۆیمتتەئ یبتتاتەخ
 ؛ەوەزێتراوەپ ەنیتوەبک داەو نتاوچ رانێتکوردستتان و ئ یتەاسیس ەل ێوەنامانه ەمێئ. ەیەه رترۆز یخالقەو ئ یاسیو س یفکر
 .نیب مانداەکەتەللیم یباتەخ ەیوەشێپەرەه یرەنگەس ەل ابردووڕ کەو نیشۆکەدێت شۆیەربەه
 
 یکتانیەپا. یتیەەاڵمۆکت یتتڵەداەو ع یاستڕموکێو د یو ئازاد یزگارڕ ەل ییەتیکوردستان بر ەل یاسیس یو گوفتمان سۆڕسکید
 .زراونەدام ەیەکۆڵەچوار ک وەئ رەسەل شەمێئ یزبیح ییاسیس ینیهانبیو ج یاسیس ەیرنامەب
 
 یمتتوكراتێد یزبتتیح یاستیس ەیرنتتامەب ەل انۆیتخ یکتتانییەتیەەاڵمۆو ک یو ئتتابوور یاستیس ەکوردستتان داختتواز یکتتەڵخ متووەه

 ۆبگتترن و بتت ەمێئتت یزبتتیح یاستتیس یامەیتتپ ەل ێگتتو نەکوردستتتان ئامتتاد ەل سەک ونێتتلیم ەب. ەوەنتتنیبەد رانتتدا،ێئ یکوردستتتان
 ەل یاستتیس یزێتته مەک ەک ەیەورەگ ییاستتیس یکیەیەرماەستت ەوەئ. نێدانتت انۆیتتخ ڵیروماەستت ەل یەمتتا ەامەیتتپ وەئ یشتتێپەبردن

 ەک نیبت داەانییتوانەڕچاو وەئ یئاستت ەل مانەکەالتیشتکەو ت  شتمانۆخ ێبتەد ستتاێئ ۆیەبت ێنتێب یستتەدەو ەانیویتوان ژووداێم
 .ەیەه انیمانێل کەڵخ
 
. داەدەڵرهەستتتت ەکیتتتترەکوردستتتتتان خ ەل ینتتتتەدەم یگتتتتاەڵمۆک. یاستتتتیس یکیەگتتتتاەڵمۆک ەتۆبتتتت واوەکوردستتتتتان ت یگتتتتاەڵمۆک
 یانڕکچتان و کتو یتیەستاەک یرەکتاراکت ەل کێشتەب ەتۆبت ینگتەرهەو ف یاستیس ەیوەو چاوکران ەوەبوونێو نو یوتنخوازەشکێپ

 ەک کێیەگتو متووەه ێیگتو ەتێتکوردستتان، د ەل ییتەستونن یگاەڵمۆک ییپشت ڕەیبڕب یکانەرۆم یشکان یقرچەقرچ. کوردستان
  ،ەوەنەدوورخ استادانانیو  تەو حکتوم تەاستیس ەئاخوند ل یستەد نەوەئ یاریخواز رەه کەن کەڵخ. تێبەه یستنیب یتوانا

 .نەکەئازاد د یبەزهەم ەیوەرکردنیب ەل انیشۆخ ینەیز ەکیرەخ كووەڵب
 
 یکتتەڵخ. ابتتردووڕ ەیەیچتتوار د ێستت یگتتاەڵمۆک ەڵگەل ەیەه ر ەف یرۆز ەک نیتتووڕوەرەب کیەگتتاەڵمۆک ەڵگەل ڕۆمتتەئ ەمێئتت

 یتتیەوقتەم یرەرتاستەس ەب ەوەو چاوخشتاندن اڵموتتا ەب ەکتردوو انیستتەکوردستتان د ەیتاز ەیوەن یتەبیتا ەکوردستان و ب
 یئاستتان ۆڵیمتتۆڕو ف ەواژەستتتەو د ەوشتت کێنتتدەو ه ەژانڕۆ یاستتیس یدرووشتتم ۆیەبتت دانێیتتت ەیزعەو وەئ یکتتانۆیەو ه انۆیتتخ
 .ەوەڕیپێت دایکورد یتەاسیس ەل سەکەساریف یو بژ سەکەناڵف ێبمر یورانەبن؛ د سەب وانەئ ۆناتوانن ب یاسیس
 
جتا . ێبرتر ندانتداڵب ەب ەدرووستت بکتا ک داۆیتخەل ەوەئ یو توانتا ێوانڕب ندڵب ێبەبکا د ەتەللیم وەئ ییوڕەشێپ ەک کێزبیح
 ؟ەبووەن رکردنەتەخ رەه یانیژ مووەه ەمێئ یزبیح رەگەم ێب ێیسکڕیبا  ەوەئ
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 ێنتتتاتوان سەک شتتتداەدانەیم وەو ل ەرگتتترنگۆز ەمێئتتت ۆبتتت ەک ،ەمیژڕێتتت وەئ یووختتتانڕو  یستتتالمیئ یمتتتارۆک یدژ ەب بتتتاتەخ
 تێتتوەمانەد ەمێئتت. مانتتداەکەتەللیم یزگتتارڕ یگتتاڕێ رەستتەل ەمێئتت یبتتاتەخ ەل ەکێنتتاخۆق ایتتنەبکتتا، ت رداەستت ەب متتانەدیەموزا
 یاستتەڕب رانێتئ یکوردستتان یمتوكراتێد یزبتیح یرکەئ ۆیەب ایدون یرەوەختەئازاد و ب یتانەللیم یئاست ەنیرەب مانەکەتەللیم
 .ەقورس رۆز
 

 نەیتتدەکوردستتتان د یگتتاەڵمۆک ەئتتاخر ل یکتتانەت ەمێئتت. ەوەتێکتتورت نتتاب دایستتالمیئ یمتتارۆک یدژ ەب بتتاتەخ ەل ەمێئتت ڕۆڵتتی
 take)ئو   کەیت ەوات ۆیخ یندەسەرەپ ەیوڕەوڕە رەس ەکوردستان بخات یگاەڵمۆک ەیەوەئ موکراتێد یزبیح یتیەئمورەم.

off )پتاش  مەاڵب واەڕد یکتانەرەگەت رەستەل تاداەرەست ەل تەکەرەح ەتێتوەکەد ەکڕۆفت کێکات. کوردستان بکات یگاەڵمۆک ەب
 ەواتەڕو د ەلەم ەتێتوەکەئاستماناندا د ەو ل ۆیخت یکتانۆڕەمات یتەقتودر رەست ەتێوەکەد یدیئ یانی کاەد  ۆئ کەیت کەیەماو
 یەگتتاەڵمۆک وەئ یدیتتئ ەک نەڵتتێد کیەگتتاەڵمۆک یندنەستتەرەپ ەل ەنتتاخۆق وەب  ۆئتت کەیتتت دایاستتیس یناستتەڵمۆک ەل. ێێپتت
 .ێێپ ەواتڕو ب رکاەسەچار ۆیخ یکانەروگرفتیگ ۆیخۆب ێتوانەو د ۆیخ یوتنەشکێپ یکانەرخەچ رەس ەتێوەکەد
 
 یگتاەڵمۆک ەوات فکردنۆئت کەیتت یدارەرمەست ەختاتیبدا و ب مانۆخ یتەللیم ەل ەتووند ەکانەت وەئ ەیەوەئ ەمێئ یزبیح یکار

 .ەتینێڕدۆو م یموكراتێو د یئازاد یدارەم رەس ەکوردستان بخات
 
 .تێب یزگارڕ یتیەەاڵمۆو ک ینگەرهەو ف یو ئابوور یاسیو س یللیم یمەست ەل ێبەکوردستان د یگاەڵمۆک
 ۆیخت یاستیس یینووستەچار یکردنیاریتد یو متاف تیەحتاکم ەکیتد یکتێتەللیم رەه کەکتورد و یتەللیم ەستیوێپ کێرشتەه ێێپ
کوردستتاندا  یگاەڵمۆک ەل کانییەو کولتور یتیەەاڵمۆو ک یو ئابوور یاسیو س ینەدەم ەماف ێبەد ێیپاشان. ێبگر ەوەستەدەب
  ەل...و یکیتنیو ئ یبەزهەم ییەتیەماەک ندامان،ەمئەژنان، ک ن،اڵمندا یکانەماف ەستیوێپ اتریز شەوەل. نێبکر رەبەستەد

 .نێبکر نیکوردستاندا داب
 
 یموکراستێد ەمێئ یزبیح ۆب ێیموکراسێد یئامانج. ەرترۆز یکامولەت کامول،ەت یئامانج ێگوترەد کانداییەسروشت ەزانست ەل
 یتتتتتەدالەع یکردنەادیتتتتپ ەک ەنتتتتدازەئ وەب رەه نەخەردەد ەوەئ کتتتتانییەژووێم ەزمتتتتوونەئ. ەرتتتتترۆز رەو ه رتتتتترۆز رتتتتتروۆز
 رەستەل ێیئتازاد ینکردنتیداب ۆبت دانڵوەه ،ەنێقڵساتخوەکار ەیکەئاکام یئازاد یکردن یقوربان یسابیح رەس ەل یتیەەاڵمۆک
و  ەیکییەاستیس ەرنتامەب ە  ل ەمێئت یزبتیح ۆیەبت ؛ێد دواداەب یساتەکار یتیەەاڵمۆک یتڵەداەع یگرتنەرچاونەبەل یسابیح

 متوکراتێد یزبتیح ەب ەیەینێوێتب ەتیەوقتتەم وەئ ەشتەوەئ. یتیەن بغاف ەیەلەسەم وەل کێکات چیه داەیژانڕۆ یتەاسیس ە  ل
 .ەویخشەکوردستاندا ب یگاەڵمۆک ەل
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 .مانۆخ یرشانەس ەتەشتومانیهاو ەک ەو قورس ەورەگ یکێتیەئمورەم شەوەئ
 
 رێتژ ەنەیتبخ ەیەورەگ ەتیەئمتورەم وەئ ینجامتدانەئ ۆبت زب،یتح یکتانۆژنەبتازوو و ئ یزێته زب،یح یکانەو چاو ریب یزێه با
 .ەد یوانەت
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

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

 سێ بڕیارە گۆشە زێڕینەکەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 
 

 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

  
 ەشتتۆگ ەارڕیتتب ێستت رەستت ەخستتتن شتتكیت ەب رانتتداێئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتدنەدام ڵەیستتا ٥٧ یتتیرەوەریب ەل
 یمتاڵو و مۆررانتدڕێ یتۆکیبتا ەبتاس ل ت،ەاڵژهڕۆ یکوردستتان ییاستیس یژووێتم یکانەڕەالپ ەیوەدانەڵه و  زبیح ەیکەنێڕیز
 یرچتاوەب ەوەنەیتخەد یتیژووێو م نتگیگر یکتێلەووداوگڕ كەو ،ەمەشتڕە ی١١و  ینەیختوم ییئاشتت یامەیتپ ۆب كەیەبەل ەڵێیب
 .کوردستان ەیوەتەن ەیوەبزووتن یزانۆسڵو د نگرانیەو ال ندامانەو ئ زبیح یرانەشۆکێت
 
 كەو ستتاشێتتا ئ ەک رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیو ح تەاڵژهڕۆ یکوردستان ییاسیس یژووێم ەل شنگدارڕپ یووداوڕ ێس
 یرەوهەو ج متاەو بن ێکترەد رەست ەل انەیوەکتدانێتارانتدا ل یئاخونتد یتەحکتووم رەرامبەب ەل ەییوەتەن ینێڕیز یستێوەڵه
 چوار  ەب كینز یبوونەڕپێو پاش ت ەداو شانین ەییوەتەو ن رەشۆکێت یکێزێه كەو انیموکراتێد یزبیح یکانییەاسیس ەارڕیب
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 .ەوەنینێد انیکوردستان یکەڵخ ریبەو ەویەشاناز ەب کاندا،ەووداوڕ رەس ەب ەیەد
 

 ەل کردنۆڵیو نکتت رانێتتئ یالنتتەگ یشتتۆڕش یکانەوتەستتکەد یدابرانڕێتتالەو ب ینەیختتوم یمتتیژڕێ یشتتتنەیگ تەاڵستتەد ەب پتتاش
 یزبتتیح. نێڕدۆمتت یواوەتەب یکیەگتتاەڵمۆک یکتتانەکیموکراتێد متتاەو بن یموکراستتێد ەیوەتکتتردنڕەو  تاڵو یبتتوون ەیتتیوەتەنەفر
 یحتڕۆ ەیوەو بووژان رەنڵپا یکەرەس یزێه وامەردەب تەاڵژهڕۆ یستانکورد ەکورد ل یلەگ ییوانیو پشت یهاوکار ەب موکراتێد
و  وایتته یگتتاێج ەتۆبتت ەوییەکتتانەیەوەتەو ن یاستتیس ەستتتێوەڵه ۆیهتتەکوردستتتان و ب ەیشتتەب وەل ەبتتوو ێڕییشتتگۆڕو ش یاستتیس

 .كەڵخ یدێئوم
 یژووێتتم ەل نەیتتکەد ەوێتتپ ییشتتاناز ،ڵستتا ٤١ ەل اتریتتپتتاش ز ەک زبیتتح ەیانەییتتوەتەو ن یاستتیس ەستتتێوەڵه وەل كێتتکیە
 یتەاڵستتەد ەب یداریتتو ئ یاستیس ەیمتمتتان ینیخشتتەب یستتەبەمەب رانێتتئ ەل مۆررانتتدڕێ یچتوونەوەڕێب یتکردنۆکیبتتا دا،یاستیس

 وەئ ینجتامەرئەکترد و ب تاڵو ییتەاڵمۆو کت یاستیس یختۆد ۆب ەیوەکدانێل ەرانیژ رۆز داەکات وەل زبیح. تاران بوو یئاخوند
 ەب مۆررانتدڕی ەل یکردنتەن یشتدارەو ب تۆکیبتا یارڕیتب ەبتوو ک ەوەئ رانێتئ یکوردستتان یموکراتێد یزبیح یەیاسیس ەنیوانڕ
 .ەوەکرد یش یوونڕ ەب یشەکەکارۆو ه اندەیگ تەاڵژهڕۆ یکوردستان یکەڵخ
 
 كەو رانتداێئ ییئاخونتد یتەاڵستەد یرەبێست ەل مۆرراندڕێ یچوونەوەڕێب ەب تەبارەس موکراتێد یزبیح ڕۆمەئ ەل رەب ڵسا ٤١
کوردستتان و  یکتەڵخ ەل یدا و داوا ەیرانیتژ یارڕیتب شۆیەب رەو ه یزان ەییوەتەو ن یاسیس یرتاوەو پ هاوتا ێب یکێتەباب
 ەل ەجتتتگ ەک تێتتتدرەن كێتەاڵستتتەد ەب یمانیشتتتتیو ن یاستتتیس ەیو متمتتتان نەکەن یشتتتدارەب كێتتترۆج چیهتتت ەکتتترد ب کتتتانەزێه
و  ێبکتر ەییشتڕی یکۆڕێوگڵئتا ەب ستتەه داێیت ەک ووەڕتۆخستەن انۆیوتەئ یکەیەرنامەب الن،ەگ یاسیس یماف ەل کردنۆڵینک
 .بکات كیەال مووەه یاسیس یماف یبگرن و زامن رچاوەب ەل تاڵو یتر یالنەکورد  و گ یلەگ ەییوەتەن ییاسیس یماف
 

و  ەرنتتامە  ب رانێتتئ یداهتتاتوو ەب تەبارەستت بتتووەن وونڕ سەک ۆبتت  ەک بردەوەڕێتتب ەیمۆررانتتدڕێ وەئ داێتتکات ەل ینەیختتوم
و  نیچت یمتاەت ەب ەک شتتبووەیگێتتاران ت یستانەدەکارب یتیەن ەل یباش ەب رۆز زبیح یرەبڕێ مەاڵب ت،ێبەد انیکیەژێاتڕست
تتاك و  یئتازاد یوێتن ەب كێو شتت تێتبچ ەوەڕێتب ەمکارانەستت یکێتەاڵستەو د یرۆکتاتید ەیوێش ەب تاڵو داەد انەیوەئ ڵیوەه
 .تێدرەن تاڵو یکانەزێو ه ەوەتەن ەب یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یتەرفەو د ێبەن یبوون ەڵمۆک
 
 ەیوەگتترێج ەتێتتبەد كێتەاڵستتەد ەرۆ  جتت بتتووەن اریتتد ەک ەوەتەڕێتتگەد ەوەئ ۆبتت داەمۆررانتتدڕی وەل زبیتتح یکردنەنیشتتدارەب 

 یمەستتتیو س ەیتتیوەتەن یو متتاف یموکراستتێد كەو یکتتانیەرەوهەج ەلەستتەم ەب تەبارەستت نگتتتریگر شەوەشتتا و ل یتەحکتتووم
 یکێتەاڵستەد وەرەب رانێتئ ەک اربوونیتد کانەئاماژ ،ەتاوەرەسەل رەو ه نراوبووەدان کراویاریو د وونڕ یکەیەرنامەب یانڕحوکم
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و  یرانێوڵمتتتا ەل ەجتتتگ دا،ەتەاڵستتتەد وەئ یرەبێستتت ەو ل تێتتتنەد نگتتتاوەه النەگ ەیوەتەن یو متتتاف یئتتتازاد یو دژ مکارەستتتت
 .تێناب تاڵو ییتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەیكهاتێپ ۆب یكێرێخ ،یکاولکار

 
 كێتتنگاوەه ییشتتدارەکتترد ب تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان یكتتەڵو خ کتتانەزێه ەل یگتترت و داوا ەیستتتێوەڵه وەئ زبیتتح ۆیەربتتەه
 شتدارەب متداۆرراندڕی ەل ەیەکتورد ئامتاد یلتەگ كێتختەو و تێتبرەد كێت  ئاقار وەرەب تاڵو ژداڕۆدوا ەل یەنت ارید ەک تێکرەن
 یمتتاف یکردنتت ینتتەرەگ ەب ەزامتتن مانیشتدارەو ب تێتتب اریتد تاڵو ییاستتیس یو داهتاتوو تەحکتتووم ییاستیس ەیرنتتامەب ەک تێتب
 .  کورد یلەگ ەییوەتەو ن یاسیس
 
و  یاستتیس ییتتتر قوورستتا ەینتتدێو ه ەمتتوکراتێد یزبتتیح یتتیژووێو م یاستتیس ینگتتیگر یکتتەیەگەڵب زبیتتح ەیستتتێوەڵه وەئ
 وەئ ەتۆبت یکتانەییەوەتەو ن یاستیس ەستتێوەڵه ەو ب نتاێه ستتەدەب اتریتز یکتەڵخ ەیو متمتان لماندەس یزبیح ەییکخراوڕێ
 .تەاڵژهڕۆ یکوردستان ەیرەگیو کار ەورەگ ەزێه
 
 یئاخونتد یمیژڕێ رەمبەهەل ۆیخ ینیوانڕو  تەاسیس ەنیقەاستڕ ێڕیشگۆڕش یکێزێه كەو رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 موکراتتدا،ێد یزبتیح ییەیاستیس ەارڕیتب وەئ رەستەب ەیەچتوارد یربتوونەپێو پتاش ت انتدەیاگڕ ێیکات وەئ یدروست ەب رانداێئ
 .نەیکەد  ەیکییەرەبڕێو  کانەستیوەشۆخ ەزبیو ح مانۆخ ەب یشاناز اتریز ستاێئ
 

 یزبتیح ییگشتت یرێسکرت زن،ەم یدوکتور قاسملوو مانەورەگ یرەبڕێ یماڵو داەکات وەل زبیح یاسیس ینگیگر یارڕیب مەدووه
و  ەویەدا ینەیمۆخت ەب یئاشتت ی"كەیەبەل"  یماڵو ،ەبوو دایزێهەب ەڕیوپەل زبیح وکاتەئ ەک ران،ێئ یکوردستان یموکراتێد

 !کوردستاندا ەل یندەناو یتەاڵسەد یکانەزێه یكشکاندنێپاش ت
 
 ەڵگ ەل یستتازش و ستتازان یداوا دایتتالواز ەو ل ەبتتژاردووەنەڵه یئاشتتت یگتتاڕێ دایاستتیس ییتەاڵستتەدێو ب یزێتته ێبتت ەل وەئ

 زبیتح بتووەدەن ەک ەویەداەكتدێل ەرۆجت وەب انیتموکراتێد یزبتیح ەیستتیوەڵه وەئ سەک رۆز.  ەکتردووەن ینتدەناو یتەحکووم
و  یورێتته ینگتتاوەو ه یزانتتەد خوازیسازشتتکار و ئاشتتت یکتتێزێه ەب انیتتزبیو ح بتتووەن اویشتت یکێارڕیتتب انێیتتکردبتتا و پ ەیوەئ
 .یزانەدەدروست ن یکێکردار ەب انیموکراتێد یزبیح یمیلەس
 
 یدژەب ت،ەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ەل یرانتتێئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح كەو رەگیو کتتار ەورەگ یکتتێزێه زنەم یقاستتملوو. د

 ەیوێشت نیباشتتر ەکتورد ب یلتەگ یکتانیەتیەواەتەو ن یاستیس ییەمتا  و ئتازاد ینتانێهیدەب یناوێپ ەو ل ینەیخوم یتەحکووم
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 زب،یتح یکانەستتێوەڵو ه ارڕیتو ب ەکتردوو ەییەیوەتەن ەباتەخ وەئ ییوڕەشێپ ەانۆیاستگڕ رۆو ز کردەد یرەبڕێ ەانیمەردەس
 .دایکدارەو چ یاسیس یشانۆکێت یکانەرۆج ەب رۆج ەناخۆق ەل ەبوو یرەبڕێ ەیرانیژ ینیوانڕ ینجامەرئەب
 
 وەئ یمایو ستت ەناستتراو تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ێینتو یشتتۆڕش یگرەڵهاڵو ئتتا رەبڕێتت كەو رانێتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتیح
 یرستتەپەنۆک یمتیژڕێ یکانیەمکارەست یدژ ەب شانۆکێت ەیەچوارد وەئ یژووێم ەل ەوەتێناسرەد ەوەرەشۆکێت ەزێه وەب ەباتەخ

 ەل ییو کوردستتان، قورستا رانێتئ یختۆد ەب تەبارەس ەیرانێژ ەیوەکدانێو ل ێجەب یستێوەڵه ەب موکراتێد یزبیح. تاراندا
 یزبتیح یهاوشتان ەل زیترگەه مەاڵب بتوو،ەه انیتبوون ێیتتر یزێته یختتەو وەئ ەاستڕدروستکردبوو و  تاڵو یکانەووداوڕ رەس
 ەل انیتتیەەاڵمۆو ک یاستیس یرجەلتومەه یباربردن ەو ل دابردنڕێاڵ ەب ڵیوەجار ه كێلەگ شۆیەب رەو ه بوونەن موکراتداێد

 .داەکوردستان د
 

 رەستەل ییرەگیکتار یباشت ەب رۆز بوو،ەیه تاڵو یخۆد ەب تەبارەس ییەیتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەشتنەیگێت وەقاسملوو ب دوکتور
 یستەه كێژێو تو نیچ مووەه ەک ژرابووڕێدا كێرۆج ەب زبیح ەیرنامەو ب تەاسیدانابوو و س تاڵو یتر یکانەزێو ه كەڵخ
 یکتتێزێه ەبتتوو ب متتوکراتێد یزبتتیکورتتتدا ح رۆز یکەیەمتتاو ەو ل دایتتوێن ەل کتتردەد ۆیختت یبتتوونەو ه یاستتیس یمتتاف یبتتوون ەب
 ەل انیوانیپشتتت كەڵتتو خ ەویەبتتوو واڵبتت یاستتیس یو نرتتووز ەگێکوردستتتان پتت یکانەشتتەب متتووەه ەو ل یکوردستتتان یواوەتەب
 ەکتترد شۆڕشتت یکانەوتەستتکەد یو پاراستتتن یرگتترەب كەو انیتیەرگاەشتتمێپ یکتتەچ سەک زارنەه ەو ب انتتدەیاگڕ یکتتانەنگاوەه

 .شان
 
 ەزێته یپتاش شکستت ەل تێتد كێپ زبیح ییگشت یرێدوکتور قاسملوو سکرت ۆب هابادەم یشار ەل ەک كێنگیتیم ەل یختەو وەئ
 ەل ێکتترەد ماشتاەت ەیتیوەتەن یرختتودانەب ەیوشتاوەدر یکێنتاخۆق ەب  ەک ،ەمتتانگ ێست ەڕیشت ییتتتاۆو ک میژڕێت یکانەکتدارەچ
تتاران دادا  یتەاڵسەد ەب یکۆچ زێه ەو ب وتەرکەس زبیح داەیەوەتەن یەرگرەب وەل تدا،ەاڵژهڕۆ یکوردستان ییاسیس یژووێم

 .ەوەکورد بکات ییتیەراەنێنو یدەڤو ەڵگ ەل ژێو وتوو ێکورد بگر ۆب ێگو ەکرد ک ژێدر ەوەئ ۆب یمل ینەیخوم یناچار ەو ب
 
 کتانەکخراوڕێو  زبیتو ح ێنتێب تەحکتووم ەب رەست یکانەکتدارەچ ەزێه ەشکست ب کانداەرەب مووەه ەل یتوان ەرگەشمێپ یزێه
 .ەوەهات كێپ ۆب انیکانەشار وێن ەیوەانەڕگ یتەرفەتر د یکێجار ۆب
 
 یزبتتیح ییماستتڵۆپیو د یاستتیس یکتێتیرەن كەو و یاشتتکاوڕ ەشتتاردا ب یاگرۆڕختت یکتەڵخ یاۆڕئتتاپ وێتتن ەو ل داەیەوەبتوونۆک وەل
 داێیتتتت ەک نڵێتتتێب ینەیختتتوم ەیامەیتتتپ وەب كەیەبەل ەالزم: " تەڵێتتتدوکتتتتور قاستتتملوو  د ران،ێتتتئ یکوردستتتتان یمتتتوکراتێد
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و  ننێلمەست ەب داێتنو یتەحکتووم ەیوێتچتوار چ ەکتورد ل ەیتیوەتەن و یاستیس یمتاف دایئاشتت یگاڕێ ەب نەئاماد ەاندووەیگیاڕ
 ".و کوردستاندا رانێئ ەل ننێب ەڕەش وەب ییتاۆک
 
 یکتێزبیح كەو ەویەگتاڕێ وەل کتووەڵب ن،ەیبتد ەڕشت ەب ەژێتدر ەبتووەن ەوەئ ۆبت ییەاگرۆڕخت وەئ کترد،ەد یرگترەکتورد ب كێکات
 ەل كڕێتتو ئاو تێتتب ەوەکتتورد یلتتەگ یکتتانەو داخواز ستتتیو مەد ەب تتتاەه میژڕێتت رەستت ەنەیتتفشتتار بخ ەداو متتانڵوەه یاستتیس

 .ەوەکوردستان بدات یکەڵخ یکانییەداخواز
 

 یبتاتەخ  ینتیەال ێست ردا،ەرکیتداگ یدوژمنت رەرامتبەب ەل ەییوەتەن یاسیو زمانزان و س رێبو یکێرەبڕێ كەقاسملوو و دوکتور
 ەب رۆتتتاران و ز یبتتار رێتتژ ەچتتووەدەن ەویەتەاڵستتەدێو ب تتترسەو ب بتتردەد ەوەڕێتتب ەوەکێپتت ییکتتدارەو چ یماستتۆپلیو د یاستتیس
 .  ەداوەژێدر یشانۆکێو ت باتەخ ەیوڕەوڕە دایئاخوند یتەحکووم رەرامبەب ەل ەرانێو جوام یاشکاوڕ
 

 یشتیئاسا ینتدەوەرژەب ەو ل ەیەو ه ەکوردستتان بتوو یکتەڵخ ەیمتمتان یگتاێو ج رەندانێشو یکێزێه موکراتێد یزبیح پاشان
 .ەبوو لداەگ یندەوەرژەو ب ەگێپ یناوێپ ەل یکانەستێوەڵو ه ەداو یکانییەژووێو م یاسیس ەارڕیب لداەگ ەیوەتەو ن یاسیس
و   ەبتتووەن ۆکوردستتتان نتام یتیەەاڵمۆو کت یاستتیس ەینگیتژ  ەب تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان یاریتد یکتتێزێه كەو متوکراتێد یزبتیح
 ەیتەاستیس وەئ یستودەب ەینێتو درو یشتاناز یگتاێج ەشتیمەه ۆب یکانەیەوەتەو ن یاسیس ەستێوەڵو ه ەوەکدانێل شۆیەربەه
و  ەبتووەو کوردستتاندا ه رانێئ یکانەووداوڕ ۆیک رەس ەل یرەگیکار ەییوەتەن یرخودانەب یەیستماەد كەو و ەکردوو انیزبیح
 .ەیەو کوردستان ه رانێئ یکانیەتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەووداوڕ رەسەل یرچاوەب ینێشو رەگیکار یکێزێه كەو ستاشداێئ ەل
 
 یامەیتتتپ ەب تەبارەستتت زبیتتتح یاستتتیس یستتتتێوەڵه كەدا و" كەیەبەل"  ینتتتاو رێتتتژ ەل ەقاستتتملوو ک رۆدکتتتت ەیامەیتتتپ وەئ

 ەب زبتدا،یح یکبتوونیدا ەل ڵەیستا ٥٧ یرەوەریتب ەو ل ەیەپتاش چتوار د ەوات ۆمترەئ ییەن كێشت ،ەویەکرا واڵب ەخوازانیئاشت
 ەبتاس ل ەوییەشتاناز ەڕیوپەب کتووەڵب ،ەوەنیبتدز متانۆخ یرەستەخستن شتکیو ت ەوەنۆڵیکێل ەو ب ێبکر وەنوکەش یونێرمەش
 وەئ. نیشتتۆخڵو د رزەربەستت ێتتیو پ نەیتتکەد رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح ییەیژووێتتو م یاستتیس ەارڕیتتب  وەئ رەستت
 ەل یتیرگرەب ەرانێبو رۆز داەنگانەو  ت ەڕش یکات ەل ر،ەشۆکێت یکێزێه كەو زبیح یکانییەشاناز ەل ەتر یکێکیە شەتەباب
 یزێتم رەست ۆبت ەوەگواستت ییاگرۆڕخت یرەنگەس ێیئاشت یختەو و ەکوردستان کردوو یشۆڕش یکانەوتەسکەد یو پاراستن كەڵخ

 ەیوێتتچوارچ ەل تێتتکتتورد زامتتن بکر یلتتەگ ییاستتیس یمتتاف دا،یتتژیتوندوت ەو دوور ل میلەستت یگتتاڕێ ەب ەداو ڵتتیوەو ه یئاشتتت
 . رانداێئ ەل یاسیس یندەهڕە ەو فر ەوەتەن ەو فر كیموکراتێد یکێتەحکووم
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 ڵێتیب تتاەه یکێنیوانڕ دا،ینەیخوم یمیژڕێ ەڵگ ەل یو ئاشت ەڕش یوساەئ یناغۆق ەو ل ەرۆج وەل یستیوەڵو ه ەرووداو وەئ 
 ییاستیت س یکتریف یمتاەبن كەو ستتاێو ئ ەوەنەیتخەد یكتیەال متووەه ریتبەو نێتڕیز یکیەشتاناز كەو و ەبتوو ێجت ەدروستت و ب

 .تێکرەد ماشاەت زبیح
 رێتژ ەکوردستتان بختات متووەو ه ێبگتر تتداەاڵژهڕۆ یکوردستتان یکانەشار رەسەب ستەد ییسانا ەب یتوانەین ینەیخوم كێکات
 یزێتو ه ەورەگ یرەبڕێتو  متوکراتێد یزبتیح ڕۆڵتی ێنتاکر داەوێتن وەل گومانێکوردستان بکات، ب ڕۆڵینتۆو ک ۆیخ یتەاڵسەد
 یاستیس یبتاتەخ یدانەیتم ەل رانێتئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ییاگرۆڕخ ۆیه ەب. نیگرەن رچاوەب ەل زبیح ەیرگەشمێپ

 ێتیپ ەتتاران ناچاربکتات ب یتەاڵستەد كێتجار نتدەو چ ۆڕێبگت یربازەو ست یاستیس ینساڵبا یتەواوەت ەب یتوان دا،یو کردار
 نجتامەئ ۆگرتوگت ەیتیوەتەن یپرست ەب تەبارەست متانەورەگ  ییاستیس یرەبڕێتکتورد و  یلتەگ ەڵگ ەکوردستتان ل ەل نێب انۆیخ
 .نەبد
 
 داێتوەو ل ەوەکترد واڵبت یئاشتت یامەیتپ دا،ەمانگ یس ەڕیش یزامیو ن یاسیس یشکست یدواەو ب یناچارەب ینێخوم داەکات وەل
 یدەڤتتو ەڵگ ەل تێتتوەهەید شەستتتەبەم وەئ ۆو بتت تێنێلمەبستت دایتتخودموختار ڵیشتتک ەکتتورد ل یمتتاف ەیەئامتتاد ەک انتتدەیگیاڕ
 وەرەب تاڵو و تێتنێب کتانۆییەوخێن ییەزڵۆو ئا ەڕو ش یبارگرژ ەب ییتاۆکبدات و  نجامەئ یئاشت یژێکورد وتوو یتیەراەنێنو
 .تێرەب ێیو ئاسا یئاشت یناخۆق
 

 داەد ڵتتیوەه تاەرەستت ێیکتتورد یلتتەو گ خواستتتەد ەیوەئ رەه ت،ێتتبەن متتانڵدەب انیتت تێتتب شۆختت متتانێپ یمتتەودەئ یخۆبتتارود
 دایەگتاڕێ وەکوردستتان، ب ییاستیس ەیوەبتزووتن رەگەئ. بگات یکانەماف ەب داێنو یتەحکووم ەیوێچوارچ ەل دایئاشت یگاەڕێب
و  رانتداێئ ەل یاستیس ەیستڕۆپ ۆیکت ۆبت بتووەباش د رۆز یکێو شت ەورەگ یکێوتەسکەد ،یەشتباەیگ یکانەخواست و ئامانج ەب
 .بووەد یەئاشت وەئ ەیورەگ یندەکوردستان سوودم یکەڵخ
 

 یزێته ەب انیستتەو ه شتتەیگ تەاڵستەد ەب انیستتەکترد و د میقتا انێیتپ یگتاێج كێزۆت ەیکەمیژڕێو  ینەیخوم ەیوەئ پاش
 انیمەو ستتت یژیتونتتدوت یگتتاڕێو  ەزبوونەدرابتتوون، پاشتتگ ەکوردستتتان ک یکتتەڵخ ەب انیتتکانیەنەڵێب ەیربۆز ەکتترد، ل انۆیتتخ
 .اندەیگ ەیکەشۆڕکوردستان  و ش یکەڵخ ەب ەیورەگ یانیز ەوەداخەب ەک ر،ەبەتر گرت یالنەکورد و گ یلەگ یدژەب
 
و  ینەیختوم یازیتن ەل ەیوەپتاش ئ ران،ێتو ئ تەاڵژهڕۆ یکوردستتان یرەگیو کتار ەورەگ یکتێزێه یرەبڕێت كەقاسملوو و رۆدکت
 ت،ێتناکر یدەب ەیتیوەتەو ن یاستیس یمتاف ینتاوەب كێشتت داەیەتتاز ەمیژڕێت وەئ یتیەمتاه ەل یو زان شتەیگێت یکانەریهاوب

 یوونتەڕب شتداەکات وەل رەو ه انتدەیاگڕ تداەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل ەییوەتەن یرخودانەو ب یرگرەب یارڕیب یناچارەدواجار ب
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 ژێو وتتوو یئاشتت ەب ،ییەبتارگرژ وەئ یرەستەچار اینەت ت،اڵو ەیکید یالنەکورد و گ ەیلەسەم یرکردنەسەچار یگاێر:" یگوت
 ".تێکرەد
 ەڕشتت ،یتتڕێبگ رەشتت یرستتانیگەڵه ەب ێێپتت ەو دوکتتتور قاستتملوو ک متتوکراتێد یزبتتیح ەیرانیتتژ یتەاستتیس یاەڕرەستت ەوەداخەب
 یدژەکوردستتان ب ەل شڕۆمتەئ تتاەه ەڕەشت وەئ یکانەوتەکێل ەو ک ەوەوتەکێل ەیورەگ ییرانێوڵو ما رۆز یانیو ز کردێپیستەد
 .ەیەه ەیژێکورد در یلەگ
 
کتورد  یکرابتا و متاف ریتگێج یکتورد، ئاشتت ەیوەو بتزووتن نتدەناو یکانییەندەوەیپ یکچوونێت یاتیج ەهاتابا ل رەگەئ مەاڵب
 متتوکراتێد یزبتتیح. چتتووەتتتر د یکێئاقتتار وەرەب تاڵو و بتتووەد ەخۆد وەئ یمتتەکیە یندەکتتورد ستتوودم یلتتەگ ،یەهاتبتتا یدەب
 ەل كێتنگاوەه ەرۆجت وەب رەه یئاشتت یو کتات ەکوردستتان کتردوو یکەڵخ ەل ییرگرەو ب ەکردوو ەڕیش یچاک ەب ،ەڕش یختەو
 یاتریتتز ەچتتوونک ،ەوەتبکتتاتڕە ۆیختت یتەاستتیس ەک ەبتتووەن ۆیوتتتەئ یکێستتتێوەڵه زیتترگەو ه ەبتتوو ەوەکیتتد یکتتانەزێه ێێپتت

 .تداەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل ەشان بوو رەسەل ەیکەشۆڕش ییبارقورسا
 
 یمتوکراتێد یزبتیح یئاشتکرا یباتەخ یاندنەیاگڕ  یژڕۆ ،ەمەشڕە ١١ زبدا،یح ڵەیسا ٥٧  یژووێم ەل نێڕیز یتر یکێووداوڕ

و  ەگێپت یکورتتدا، تتوان یکەیەمتاو ەل ەک زبیتح یکتانەییەوەتەن ەارڕیو ب نێڕیز ەووداوڕ ەل ەتر یکێکیە ران،ێئ یکوردستان
 تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ەیوشتت یمانتتا ەب یکتتێزیه كەو فتتراوان بکتتات و و زێتتهەب یواوەت ەب كتتداەڵخ وێتتن ەل ۆیختت ینرتتووز

 .ەوەبکاتۆک داەیوەتەو ن یاسیس یوونڕ ەیرنامەب یورەد ەکوردستان ل یکەڵو خ تێوەربکەد
 
دوکتتور  ت،ەاڵژهڕۆ یکوردستتان یشۆڕش ێینو یرەبڕێ، ینێو نه یاسیس یباتەخ ڵسا ١٢پاش  ،یتاوەه ی١١٧٥ ەیمەشڕە ی١١

 یشتتار ەل یرانتتێئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح یئاشتتکرا یشتتانۆکێت ،یستتەک زارەه ١١١ ەل اتریتتز یکتتێنگیتیم ەقاستتملوو ل
 .اندەیاگڕ كەیەموژد كەو هابادەم
 
 ەل کردنیکۆو داکت ەوەکێپت زبیتح یالتیشتکەو ت یاستیس یباتەخ  یناغۆدوو ق ەیوەدانێگر ەل ەجگ زب،یح یئاشكرا یباتەخ

 یفراوانت یکیەانکتارۆڕگ یتاەرەست كەو ەیژڕۆ وەئ ت،اڵو یتتر یالنتەکتورد و گ یلەگ یکانەیەوەتەو ن یاسیس ییەما  و ئازاد
 ەب ەک كێتتزێه  كەکتتورد دا و یلتتەگ ەب ینتتەڵێو ب انتتدەیاگڕ تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان  یاستتیس یانیتتژ ەل یالتیشتتکەو ت یاستتیس
 راتترێخ یکتانەنگاوەه لتداەگ ەیوەتەن یمتاف ینتاوێپ ەل ابتردووڕ كەو رەه ،ەناسراو ێڕیشگۆڕو ش ەیوەتەن یریب ەیرچاوەس
و  یشتتتمانیو ن یاستتیس یینگەدۆو کتت  یهاوپشتتت ەب یازیتتن ەیتتیوەتەو ن یاستتیس یبتتاتەخ یانتتدنەیئاکتتام گ ەب ۆو بتت کتتاتەد

 . ەیەکوردستان ه یکەڵخ یوانیپشت
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 یکتێزێه كەو و نتانەڵێه ینرختەب ینگتاوەو ه ەورەگ یکتار مەاڵبتوو، ب مەک رۆز زبیح یئاشکرا یشانۆکێت ەیماو ەندەرچەه
 ەتەرفەد وەتتتر ئ یکێجتتار ۆبتت داەکتتات وەل. كەڵتتخ وێتتن ەتێتترەب ەیوەتەو ن یاستتیس ەڕیروبتتاویب یتتتوان نێڕدۆو متت متتوکراتێد
 وەئ ەاریتد. ەوەبکتات یکانیەاستیس ەمتاف یداوا داەیتوەتەن ینگەدۆکت یگاڕێ ەل  ێبتوان ەک ەوەرەب ەکورد هات یلەگ ۆب ەنێڕیز

بترد و  ەدواو وەرەب انەیتوەتەن یباتەخ ەیسۆپر یگشتەدا، ب انیووڕ تەاڵژهڕۆ یکوردستان ەپاشان ل ەک یکانەووداوڕکات و 
 ەوەداخەبتتوو و ب متتوکراتێد یزبتتیح کتترد،ەکتتورد د یلتتەگ یکتتانەییەوەتەو ن یاستتیس ەمتتاف ەل یکۆداکتت وامەردەب ەک ەیزێتته وەئ
 ڵتیوەه ێڕشتگۆڕش یکتێزێه كەو مەاڵب. کتراەدروست د ۆب یروگرفتیو گ رایگەئامانج د ەب شدایتەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل رجارۆز
 .کوردستان ییاسیس ەیوەبزووتن وێن ەتێوەدرز بک داتەن گاڕێبکا و  وەپت زێهەب ەیوەتەو ن یاسیس یتیەکیە داەد
 
 وەل ەچتتونک ،ەیەه ۆیختت یتەبیتتتا ینگتتیگر شتتداەکات وەل رەو ه اریستتتەه رۆز گومتتانێب متتوکراتێد یزبتتیح ۆبتت ەمەشتتڕە ی١١
 یژووێتم ەل  ەژڕۆ وەئ. ەوەوکترداڵب ییاستیس یشتانۆکێت ەیرنتامەب زبیتح ،یهتزر ەیوانتگڕ یفراوانترکردنت یتیەن ەب داەختەو
و  یاستتتیس ەڕیروبتتتاویب كەو داەختتتتەو وەل ەیامەیتتتپ وەو ئ ەوەتێتتتنێمەد ەییوشتتتاوەدر ەب تتتتداەاڵژهڕۆ یکوردستتتتان ییاستتتیس
 ەب كەڵتکتورد دانتا و خ یلەگ ەیوەارکردنیوش رەس ەل ڵیقوو ینێشو دا،یاسیس یشانۆکێت یوتڕە ەل ،ەویەکرا واڵب ەییوەتەن
 وەرەب یواوەت ەب انەیتتزێه وەو ئ ڕیربتتەد زبیتتح یکانیەاستتیس ەنگتتاوەه ەل انییتترەماوەج ییوانیپشتتت رفتتراوانەب یکەیەوێشتت
 .شان ەکرد انیتیەرگاەشمێپ یکەچ سەک زارانەه ەبرد و ب ەوەشێپ
 
و  یکتریف ەینیتمەز ێناکتاو و بت ەل یکتێووداوڕ گومتانێب ران،ێتئ یکوردستتان یموکراتێد یزبیح ییئاشکرا یباتەخ یاندنەیاگڕ
. نتاێه كێتپ هابتادەم ەل ەینگیتتیم وەئ ەیوەتەو ن یاستیس ەیورەگ یکێئامتانج ەو ب ەبتووەن ەزبیتح وەئ یرەبڕێت یالتیشکەت

 دا،ەیەوەبتوونۆک وەل سەک زارەه انەیتد یبوونەئاماد ەب رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێقاسملوو سکرت رۆدکت
 یرچتتاوەب ەخستتت یباشتت ەب یکتتانەووداوڕ یوونڕرچتتاوەو ب انتتدەیاگڕ  یزبتتیح ییەیژووێتتم ەنتتاخۆق وەئ یتەاریرپرستتەو ب ركەئ
 یشتتانۆکێت مەردەب یکانەنگەکوردستتتاندا و ئاستتت ەیشتتەب وەکتتورد ل یلتتەگ یژڕۆدوا یبتتاتەو خ انیتتکانەماف ینتتاوێپ ەل كەڵتتخ
 .یاسیس
و  یاستیس یرختانێژ ەیوەو بتووژان یکستانیە ینتاوێپ ەل ییو ئتابوور یتیەەاڵمۆو کت یاستیس یرمۆرتڕی ەیورەگ ینگاوەه زبیح

 متوکراتێد یزبتیو ح ینتدەناو یتەحکتووم یکانیەنتدەوەیپ یكچتوونێت ۆیهتەب ەوەداخەنتا و ب كتداەڵخ یتیەەاڵمۆو ک یئابوور
 .لەگ وێن ەباتیو ب تێرەب ەوەڕێب ۆیخ یاسیس ەیرنامەب ۆیک تاەه هاتەن كێپ ۆب یواوەت ەب ەیتەرفەد وەئ
 
  ەکوردستان ل یکەڵخ ەل سەک زارەه انەید یحزوور ەل هابادەم یشار ەیورەگ ینگیتیم ەلو  داەژڕۆ وەل ەک ەیامەیپ وەئ
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 ینگتیگر ەویەایتنڵد ەب زرابتوو،ەدام ێلت یکوردستتان یتەحکووم شترێپ ەک ەیشار وەکرا، ئ شەشکێپ ەدوکتور قاسملووو نیەال
 یەمانتا وەب شەوەئ. کوردستتان  یکەڵخ ەیرادیو ئ ەور رەس ەل مەو ه زبیح ۆب مەه بووەه ۆیخ یتەبیتا یژووێو م یاسیس

 كەڵتخ یال ەل ەییەوەتەن ەرزەب ەستەه وەئ مەاڵبدات، ب ستەدەل یکردار یو توانا ێکز ب كەیەماو ۆب شۆڕش رەگەئ ەبوو ک
 رەه ،ەوەتێتبەد زێتهەو ب داتەدەڵرهەست ستانیکتورد  د ییاستیس ەیوەناڵوجتوو ەوەکتاتەد ەشتەگ  یاستیس یزگارڕ یونەخ كەو
 .ینیب مانییەاستڕ وەئ مانۆخ یچاو ەب ١١٧٥ ڵیسا ەل كەو
 
 ەهتتات ۆبتت ەیتەرفەد وەئ ەکیتتد یکێجتتار ۆبتت ینتتێو نه یاستتیس یبتتاتەخ ڵستتا ١٢پتتاش   رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح
 ەیمتتاو ەوەداخەب. ەوەبتتدات ەژڕێتتد ۆیختت یشتتانۆکێت کانداەشتتار ەل انیشتتان ەکوردستتتاندا و شتتان ب یکتتەڵخ وێتتن ەل ەک ەوەرەب

 ەیوەتەن یرمۆرتڕێو  یاستیس ەیرنتامەب ەک هتاتەكنێپ ۆبت ەیتەرفەد وەبتوو و ئ مەک رۆز زبیتح ییداریو ئ یاسیس یانڕحوکم
و  یاستتتیس یەکوردستتتتان، ئتتتازاد یکانەشتتتار یو ئتتتازادبوون زبیتتتح یاستتتیس یشتتتانۆکێت یکتتتورت ەیمتتتاو ەل. تێتتترەب ەوەڕێتتتب
 ەکختراوڕێکوردستتان و  یگاەڵمۆک ۆب یگشتەب ینەدەو م یاسیس یشانۆکێت یتەرفەکرد و د انەیشەگ یباش ەب کانەکیکراتۆمێد
 یتیەەاڵمۆو کت یاسیس ەینگیژ ەل کرد،ەدەن ەڕیپێت كێگوند ندەو چ كێشار ەل انینروز ەک زێه رۆز كهاتبوو،ێپ کانیەنەدەم

 .کردەد انیو کار خسابووڕە ۆب انەیکخراوڕێ یکار یفراوان یتەرفەکوردستاندا د
 
 ،ەوەکتردەد ایتج كێتل یواوەتەب داەمەردەست وەکوردستان ل ەیکید یکانەزێه ەل یموکراتێد یزبیح ەک ییەیاسیس ەسروشت وەئ
 یتتیکریو ف یاستتیس ینگتتڕە ژدا،ڕۆ ییاستتیس یخۆبتتارود ەڵگەو ل یکانییەمانیشتتتین ەستتتێوەڵو ه تەاستتیس ەبتتوو ب یفتتادارەو
کتورد  ەیوەتەن یمتاف یتتیەدژا ەک كێتزێه یاستیس یستتێوەڵه ۆیپاشتک ەب بتووەو ن ۆڕیگتەدەن تتدااڵو یکانەووداوڕ رەمبەهەل

 یمانیشتتتتیو ن یاستتتیس یواوەتەب یکتتتەیەزراوەدام كەو ەیزێتتته وەئ زبتتتدا،یح یاستتتیس یبتتتاتەخ یانتتتدنەیاگڕ یژڕۆ ەل. بکتتتات
 ۆبت یاستیس یشتەهاوب یامەیپ ەل یکۆو داک ێکورد بن یلەگ ییگشت ییسوودەو ب یندەوەرژەب ەل یکانەنگاوەه ەکرد ک رکدارەئ
  یئاشتتکرا یبتتاتەخ یانتتدنەیاگڕدوکتتتور قاستتملوو . بکتتات نتتدەناو یتەاڵستتەد ەڵگ ەکتتورد ل ەیشتتێک یرکردنەستتەچار یستتتەبەم
 یاستیس یکتێڕیەالنگێو پ  یوانیپشتت ەشتا ب یتەحکووم  ەک ،ەاندووەیاگڕ داەنێشو وەل  یرانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح

 انیکێشتتەب دایتترەبڕێ یئاستتت رەستت ەل زبیتتح یرانەشتتۆکێو ت شتتاندەوەڵكهێل یردستتتانکو یتەحکتتووم ،ەوییەهتتانیو ج ەیینتتاوچ
 .کرد انیاڕ نێرمەگ وەرەب انیبران  وێنەو ل رانیگ انیشیرۆو ز یخشەب انیانیگ
 
 ۆبت تەاڵژهڕۆ یکوردستتان ەل ەیتیوەتەو ن یاسیس ینیەژخاێدر یکێباتەخ ینێوەه ەتۆب زب،یح یشانۆکێت یئاشکراکردن یژڕۆ
 وەل ەیەه ڵەیستتا ٥٧ یو پرشتتنگدار شەگ یکتتیەژووێم ەک یەیرەمتتاوەو ج یاستتیس ەوەبتتزووتن وەئ یکتتانەئامانج ەب شتتتنەیگ
 یانەیتاگڕ یدواەب یاستیس ەیورەگ یتەاریرپرستەب ەیوەکردنڵبووەق ەو ب دایەژووێم ەژڕۆ وەل ەک ەیزبیح وەئ. تدااڵو ەیشەب
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 ەنتاخۆق وەئ ییوڕەشتێپ ەوەتەئامان ەڕیوپەو ب رشانەس ەوەوتەک ەیتاز ییژووێم یکێرکەئ ەکید یکێجار ۆب دا،ۆیخ یباتەخ
دا " استانڕ" یکتدارەو چ یاسیس ەیوەبزووتن ەل ۆیو خ ەیەه ییوامەردەب شڕۆمەئ ەک ەکردوو یتەاڵژهڕۆ یکوردستان یەیاسیس
 .ەوەکردووت ێنو
 
و  یخالقتەئ یمتاەبن رۆو ز ەیەه  یتیەەاڵمۆو کت یاستیس یفروانت ەینگیژ ەب ەڕیباو موکراتێد یواوەتەب یکێزێه كەو زبیح
 ەک ەبتوو كێرۆج ەب یاسیس یسروشت ەیوانگڕو  زبیح ییالتیشکەو ت یاسیس ینرخەب یکێکولتور ەتەبوون ەک نەه ێڕیشگۆڕش
و  یاستتیس ییواڵرشتتوبەپ یدژ یواوەتەو ب ەخستتاندووڕە كیەال متتووەه ۆبتت ییاستتیس یو چتتاالک نتتدەهڕە ەفتتر یتتتەرفەد داێیتتت
 .کوردستاندا یکانەزێه وانێن ەل ەبوو ەییوەتەن
 
 ەڕیپ وەل ەک زبیتتح كچتتوو،ێت یواوەتەب شتتتووەیگ تەاڵستتەدەب ەتتتاز یتەحکتتووم ۆیهتت ەب تاڵو یاستتیس یواەشتتوهەک كێتتکات
 یکتتەڵخ یتیەەاڵمۆو کتت یئتتابوور یخۆو بتتارود یاستتیس یرجەلتتومەه یرچتتاوگرتنەب ەل یاێتتڕو و ەوەرپرستتانەب دابوو،یتتزێهەب

 ەک گترتەد ێەڕیشت یکتانەلید ەل یزڕێت تەنتانەو ت ێبترەردەد دایو ئاشت ەڕش رەمبەه ەل ۆیخ یاسیس یستێوەڵکوردستان، ه
 یدژوار یوێو نشت ورازەه یاەڕرەست. رانیتگەد ەموکراتتوێد یزبتیح ەیرگەشتتێپ یزێته نیەال ەلکتردن  ێکانەرەربەب یدانەیم ەل
 یواوەتەب یکەیەوەناڵجتوو یرەکتخڕێو  ڕگەڵهاڵئتا كەو رانێتئ یکوردستتان یموکراتێد یزبیح یشانۆکێو ت باتەخ یگاڕێ رەس
 ینتدەتمەبیو تا ینگتیگر ەک ەمەشتڕە ی١١ یامەیتپ ەب ەوییەفادارەو ەڕیوپەب تدا،ەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل ەییوەتەو ن یاسیس
 .ەوەکوردستاندا کرد یشۆڕش رەب ەب ێینو یکێحڕۆو  ەیەه یتەبیتا
 
 یرەبڕێتتت یستتتتەد ەب ەک ەڵەیشتتتخەم وەئ هابتتتاد،ەم ەل یتتتتاوەه ی١١٧٥ ڵیستتتا ەیمەشتتتڕە ی١١ یامەیتتتپ یبتتتازڕێ یبتتتوارانڕێ

و  فتادارانەو و ەویەندراێرستیکوردستتان، داگ یتەحکتووم یکچتوونێدوکتور قاسملوو، پتاش ت ،ێڕیشگۆڕو ش یاسیس ەیوەبزووتن
 یکێبتاتەخ یارڕیتو ب ەویەدا انییاستیس یبتاتەکتار و خ یوتتڕە ەب انەیتژێدر ەوەگەمەئ ەب ،ەزۆریتپ ەبازڕێ وەئ یانێڕباتگەخ

کوردستان کترا، هاوکتار  یگاەڵمۆک یکانەژێو تو نیچ ەلداوا  داەنگیگر ەژڕۆ وەدرا و ل یرەماوەو ج یاسیس یریگشتگ یفراوان
 وەئ یساستتەئ رەست ەل یکتانەئامانج ەک یمانیشتتین ییزگتتارڕ یپکتۆتر ەب شتتنەیگ ۆبتتن بت انەیتکەزبیح ییاستیس یوانیو پشتت

 .کردبووێپ ستەد ناوداێپ ەل یباتەخ مرەن یواەشێپ ەک ،ەوەتەکراو زانید یەکریف ماەبن
 
 یشتتاناز ەیوەئ ۆبت ،ەوەبتوونۆک هابتتادەم یشتار ەکوردستتان ل یکتتانەشتار و ناوچ ەل سەک زارەه انەیتدەب دا،ەمەشتڕە ی١١ ەل

 قاسملوو گرت و،  رۆدکت ەیاسیس ەامەیپ وەئ ۆب انێیو گو ێب بینس ەب زبدایح یکانەزڕێ وێن ەل انیشداربوونەو ب یوانیپشت
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شتار  یبتاتەخ یشتدارەتتاران ب یندەناو یتەاڵسەد یدژ ەو ب کخستڕێ انۆیخ داەرەگیو کار ەورەگ ەزبیح وەکردار ل ەپاشان ب
 .کرد شانداۆکێت یکانەرۆجەربۆج ەناخۆق ەل انیو شاخ

 
پتتاش  تتتدا،ەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ەل ێنتتو ییاستتیس یکتتەیەوەبزووتن ینگەشتتێپ كەو ران،ێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح
 یبتاتەهاوخ یاێتڕو وتنخواز،ەشتکێو پ موکراتێو د ەییوەتەن یکێزێه كەو ەدا ک یارڕیب ،یئاشکرا یباتەخ ەیوەکردنێستپەد
و  یاستتتیس ییەمتتتا  و ئتتتازاد ەل یکۆداکتتت ەوەتەمتتتانەئ ەب ان،کوردستتتت ەل ۆییوختتتێو ن یرەرانستتتەس یکتتتانەزێه یبتتتاق ەڵگ ەل
 .کاتەد تەاڵژهڕۆ یکوردستان ەکورد ل یلەگ یکانەییەوەتەن
 
 یئاشتتكرا یبتتاتەخ ێینتتو یکێزمتتوونەئ یتتتام ەییتتتاز ەب ەک متتوکراتێد یزبتتیح ەیوێهاوشتت یکتتێزبیح یکخستتتنڕێو  انتتدنەیاگڕ
 یاستیس یرجەلتومەه ۆیهتەب وکتاتەئ. ێیکەڵخ ۆب تەنانەو ت یرەبڕێ ۆب ەن بوو،ەئاسان ن ەندەوەئ یکێکار گومانێب کرد،ەد

 نتدەک یربارەست مەاڵب. کترانەد یدەب زبدایح یشانۆکێت یگاڕێ رەس ەل ەورەگ یروگرفتیگ كەڵێمۆک ،یتیەەاڵمۆو ک یو ئابوور
و  رانێتتئ یکانیەاستتیس ەووداوڕ ەل یالتیشتتکەو ت یاستتیس ینتتیرەب یکیەپانتتتا ،یاستتیس یبتتاتەخ یگتتاڕێ رەستت یکانەستتپۆو ک

 .گرت ۆیخ ۆکوردستان ب
 
 یکتتەڵخ ڵتتید وێتتن ەل ەیشتتڕی ییەستتانا وەب ،یەبتتواەن متتوکراتێو د تەمیبلتت یدوکتتتور قاستتملوو ییهتتاتووێو ل یزانتتێل رەگەئ

 واڵبت  یاوازیتج ێبت ەکوردستتاندا، ب متووەه ەب یالتیشتکەو ت یاستیس ینرتووز ەک كێزێه ەب بووەدەو ن کوتاەدەکوردستان دان
ت  یکتتریف یکتتارەرزەه یچتتووەڵه یکێژانڵەشتت بتتوو،ەه وانتتداێن ەل یرۆز یوداەم ەک ەیتتیکخراوڕێو  یاستتیس ینگەهاوستت. ەوەتێتتب
و  انتدەیکتورد گ یاستیس ەیوەو بتزووتن زبیتح یکانییەاسیس ەنگاوەه ەب ەیورەگ یانیپاشان ز ەدروستکردبوو، ک ەییکخراوڕێ
 .تداەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل خنەردەد انۆیخ اتریز ەڕیپەدێتا کات ت کانییەاوازیج ەوەشیو هزر یاسیس یووڕ ەل
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 ساڵەی حیزبی دێموکراتدا ٥٧قۆناغێکی پڕ سەروەری لە مێژووی ؛ ڕاسانی ڕۆژهەاڵت

 
 

 
 
 
 
 

 فا هیجری مسته

 
و  ورازەه ەل ڕپت یکتیەژووێو م وامەردەب یکەیەستۆپر شکراو،ەداب یکێتاڵو کەکوردستان و ەکورد ل ییخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن

 مەئ ییتیەراەنێنتو ەک ەینتانیەو ال زبیتح وەکوردستان، ئ یکانەشەب ەکام ل رەه ەل ،ەژووێم مەئ ییژاێدر ەب. ەوڕیب یوێنش
و  بتتاتەخ یوڕێتتڕە ،یکتتەرەو د ەییو نتتاوچ ۆیینتتاوخ یاوازیتتج یکتتارۆه کەڵێتتمۆک ییرەگیکتتار رێتتژەل ،ەکتتردوو انەیتتوەبزووتن

و  تەاڵستتتەد ەیکهتتتاتێو پ یتیەەاڵمۆکتتت ،یاستتتیس ەینگیتتتژ ەک یەیەمانتتتا وەب ەمەئ. ەکتتتردوو یاریتتتد انیتتتانۆیخ یشتتتانۆکێت
 .بوون ەکەوەبزووتن رەسەل رەندانێشو یرەفاکت ێیتاناڵو یندەناو ەل کانەتەحکووم

 
و  یوامتەردەو ب یانکارۆڕگ یزمینامیهاوکات د مەاڵب ،ەبوون ەشەڕەو ه تەرفەد یرەنێکهێپ ەیوەئ ەڵگەل ،ەرانەفاکت مەئ ۆیک
 مەل رەدەب شتتتمانین یتتتەاڵژهڕۆ ەکتتورد ل ەیتتیوەتەن ەیوەبتتزووتن ەک ییەسروشتتت. ەبتتوون شەکەوەبتتزووتن یاگرتنتتڕ نتتدوویز

 .ەبووەن ەشانێهاوک
 
 ەیرێگتتو ەب ەزبیتتح مەئ ڵەیستتا ٥٧ یژووێتتم ەستتتیوێپ ن،یچتتەد متتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتەدام یادڵیستتا وەرەب کتتداێکات ەل
و  ەگتترانەخنڕە یکتتەیەوانگڕ ەو ب تێتتبکر ەڵتیشتت داۆیتتخ یتتیژووێم ینێستتتەب ەل م،ەردەستت یرجەلتتومەو ه بتتاتەخ یکتتانەناغۆق

 .تێربک رەسەل ییتەبیتا ەیوەندنێو خو ەوەنۆڵیکێل ،ەنانیوردب
 
 ەب ەک تەاڵژهڕۆ یکیمتوکراتێد -ەیتیوەتەن ەیوەبتزووتن ەل ێیەنتو یکێنتاغۆق م،ەبک ێپ ەیئاماژ ەستمەبەم ەوتار مەل ەیوەئ
 ەڵگەل ەهاوکتتات بتتوو ،ەویەکتتا ەهتتات کتتانییەانکارۆڕگ یقتتەد ەو ل ێنتتو ینێستتتەب ەل ەک ەنتتاغۆق مەئ. ەوەتێناستترەد" استتانڕ"
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 ت،ەاڵژهڕۆ نتتد،ەناو یکتتانەمکەچ ۆبتت ێنتتو ەیوەنتتدنێخو هتتاەروەو ه ەیتتیکخراوڕێو  یزبتتیح ەیکهتتاتێپ یئاستتت ەل یانکتتارۆڕگ
و  ەوانتگڕ ەک ێنتو یکێو گوتتار ەژۆپتر یباس رەب ەو دواجار خستن ەانێڕشگۆڕش یەیرماەس یمکەشاخ، چ یمکەشار، چ یمکەچ
 یکتتێمکەچ ەیوەئ ۆبتت ەوەبکتتات کیتتنز کێتتل کتتان،ییەاوازیج متتووەه ەکوردستتتان ب ەیوەبتتزووتن ەل شتتدارەب یکتتانەنیەال یزێتته
 .ەزێهەب یکێتەاڵژهڕۆ مانەه ەک تێکردب ناێو مانەکید
 
 تەاڵژهڕۆ ەل ووڕ رستنوورەس یاکتانیچ ەل زبیتح ییگشت یرێسکرت ی١١٧٧ ڵیسا ییزۆورەن یامەیپ ەب ەک" تەاڵژهڕۆ یاسانڕ"
 :ەبوو ک ەامەیپ مەئ یگرەڵه ندرا،ەیەگیاڕ
 
 ۆبتت متتانێنو یکێانیتتژ ەک نووسستتازەچار یوەپتتت یکتتێزێه ینتتانێکهێپ ۆبتت نەیتتبخ کڕێتتشتتاخ و شتتاردا  ەو تواناکانمتتان ل نتتگەد

 .یماف ێو ب یچەملک ەدوور ل یکێانیژ ،ەوەتێبنووس
 
و  تەاڵژهڕۆ یارکردنەیتت ۆبت ەیەانێڕشتگۆڕش یەیرماەو توانا و س زێه یخستن کیەرەسەو و ەوەستانەه ەامەیپ وەئ یکۆرەناو

 ەرگەشتمیپ یزێته یبوونەئامتاد ش،ەناغۆق مەئ یکێستپەد ۆب رەنڵپا یزێه. ژڕۆدوا یکانییەاسیس ەشێو هاوک یەکا وێن ەچوون
 ەشتار و شتاخ، دواتتتر ل یبتاتەخ یدانێتکگرێل یدروشتم ەب استان،ڕ ۆبتت ەیەوەنتدنێخو مەئ. بتوو داۆیتخ یو ختاک کەڵتخ وێتنەل
 .کرا ندەسەپ یانکارۆڕگ ڵەیالەگ کەو زبیح ی١٦ ەینگرۆک
 

 ڕاسان، هەنگاوێک بۆ دەرباز بوون لە قەیران

 
 ەل کڕێتئاو ەتیوستێپ اسان،ڕ یناغۆق وێن ەو چوون باتەخ یوازێو ش نیوانڕ ینۆڕیگ ییستیوێپ ەیوەوونکردنڕ ۆب ییراەب کەو
 .ەوەتێبدر ەانییانکارۆڕگ مەل ێێپ ەل زبیح یخۆد
 
 ۆو دروود بت زڕێت یرەس یواندنەدان یاێڕ، و٤٥-٤٦ یکانڵەسا ییکدارەچ ەیوەبزووتن ەب رەرانبەب کییەگناسەمەو ئ فاەو کەو
 ڵەختا ەل رەدەب .زانمەد ستیوێپ ەب اسانڕ یناغۆق ەڵگەل ییەکدارەچ ەنیرەاپڕ مەئ یراوردەب دان،یهەش مووەه یپاک یانیگ
 .تێبدر انیکانەشەهاوب ڵەخا ەب ەاژئام ەوستێپ ،ەناغۆدوو ق مەئ یکانەاوازیج
 

 ۆبتتتوو بتتت کڵێتتتوەه دایاستتتتڕ ەل بتتتوو،ەه ییکتتتدارەو چ یاستتتیس ،یالتیشتتتکەت ینتتتدەهڕە ەک ٤٥-٤٦ ییکتتتدارەچ ەیوەبتتتزووتن
 ەب نتارۆدوو ق رەه تێتکرەد دایگشتت یکتەیەوانگڕ ەل. بتوویچنەڵه زبیح ەب ینگەت داەمەردەس وەل ەک ستەبنب ەل ربازبوونەد
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 ربتتازەد ۆبتتوو بتت ەانیڕشتگۆڕش یکێارڕیتتب ،ەکەنتتاغۆدوو ق رەه یشتتەهاوب ڵیختا ەک ەیوەئ یاێتتڕو ن،ەیبتتد مەڵەق ەل ەوەاستانڕ
 یخستتن ڵەجتووەو دواتر و زبیح یوتنەک ڵەجووەو تاەرەس مەاڵبوو، ب" ڵەجوو" انیشەهاوب ەیکید یکڵێخا. رانەیق ەبوون ل

 ران؟ەیق ۆب مەاڵب ت،ەاڵژهڕۆ یگاەڵمۆک
 
 ەل یگربتتوونێشتاخ و ج ەل ێکشتەو پاش زبیتح یکتانەبنک رەست ۆبت یستالمیئ یمتارۆک یتتاەیتاپەیپ یرشتێه ەیوەبتوونڕچ یدوا

 یکانییەترستەو م ەشتەڕەه یکتارۆه ەب ێیو دواتتر ەوەبتوو مەک ەرگەشمێپ یزێه یی، چاالک(١١٥٧-١١٥٢)کوردستان  یباشوور
 ەیمتاو ۆب تەاڵژهڕۆ یوید ەل ەزێه مەئ یو حوزوور یچاالک ردستان،کو یمێرەه یتەحکووم یزموونەئ رەس ۆب یسالمیئ یمارۆک
 .رایاگڕ ەیەدوو د ەب کینز
 
 ەک نتتابووێه کێتتپ ۆیوتتتەئ یکییەشتتاۆب ت،ەاڵژهڕۆ یختتاک رەستتەل ەرگەشتتمێپ یبوونەنەئامتتاد دا،ەیەیەدوو د وەئ ەیمتتاو ەل
 ەکردبتوو ک یوا ییەشتاۆب مەئ. ەوەبتووەدەن ڕپت ەیکڵییەتتاەب ،یماسۆپلیو د اندنەیاگڕو  یالتیشکەت ییکار و چاالک یربارەس
و  ۆوختتێن ەل یددیتتج یاریو پرستت رنجەستت متتوکرات،ێد یزبتتیح یمتتانەن ەیشتتەو بانگ میژڕێتت یوامتتەردەب یالنتتیپتتالن و پ ۆیهتتەب
 .دروست ببوو زبیح ەیخۆد مەئ رەسەل ێیتەاڵژهڕۆ ەیوەرەد
 
 وانەل کیەو  کتانەزبیح وێتنەل کتانەبوون شەو داب ەوەابوونیتج ەیوەئ ۆبتوو بت رەدیتتەارمی ۆیخ ەخۆد وەئ یبوون وداەژمێدر
و  زێته کتانەنیەال ەک ەیوەبتوو ب کانەوەابوونیو ج انڕکدابێل ینجامەئ. بکات ێپ ستەد رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح

و  داەڵتته یرەست کتانەزبیح وێتنەدژ، ل تەنتانەو ت بیتقڕە یگوتتتار ەبتوو ک ەوەرێتل. نەبتک ەئاراستت کتتریە یدژ  لته رۆز ی وزه
 ییوانەڕچتتتاو. دروستتتت کردبتتتوو تەاڵژهڕۆ یکتتتەڵخ تەنتتتانەو ت نگتتترانیەو ال نتتتدامانەئ یال ییوایتتته ێو بتتت ینگتتتۆدڕد شەمەئ
 اریپرست ەیشتانین ەک نتابووێه کێتپ ۆیوتتەئ یکێشتەک ێ،یکتانەزبیح یختود ییوانەڕچاو یتەاسیو س کانەزبیح ەل تەاڵژهڕۆ
 .دانرابوو ەزبانیح مەئ یباتەخ یبوون وامەردەب رەسەل
 
 ڵەییجتوو ێو بت یوانەڕچتاو یتەاستیس. بتووەن تەاڵژهڕۆ ەکتورد ل رەستەل ایتنەت دراو،ێتپەئاماژ یختۆد یینێرەن ییرەندانێشو
 ەل رچتتاوەب یکێشتتەب داەیەمتتاو مەل. شتتابووێک شتتدایزبیح یرانەشتتۆکێت یزڕیتت رەستتەب ڵیبتتا رۆتتتا ز مەک ،ەرگەشتتمێپ یزێتته
 ەل انیتتووڕ انەیتتربۆو ز شتتتێه ێجتتەب انییتیەرگاەشتتمێپ یکتتانەزڕی زبیتتح یکتتانەزموونەئ ەب ەکتتادر تەنتتانەو ت ەرگەشتتمێپ
 ەدروستت کترد ک یتیەیرانەگین وەو ئ کردەد اتریز تەاڵژهڕۆ وێنەل ییوایه ێب ۆیخ ەیرۆن ەب شەیەاردید مەکرد، ئ رانەندەه
 .ەوەتێبەن ڕپ ەسانەک وەئ یگاێج ەیەوانەل
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 وایته ێبت اتریتز یتتەاڵژهڕۆ یکتەڵو خ ندەستەد ەیرەپ ژڕۆ ەب ژڕۆ تەاڵژهڕۆ یکتانەزبیح یتیو الواز یکتز یوتڕە ەشنەچ مەب
 مەک یژێتتو وێتنەل تێتو بتوان ەوەتێزۆبقت ۆیخت یقتازانج ەب ەکەخۆد میژڕێت ەیوەئ ۆگونجاو بوو بت یکێتەرفەد شەمەئ. کردەد

 ەدژ ب راوانتتدایگێکرەو ب جیستتەب یکتتانەزڕی ەو ل تێشتتێابکڕ ۆیختت یال ۆبتت کتتانەنجەگ ەل رچتتاوەب یکەیەژمتتار گتتا،ەڵمۆک یئاگتتا
 شەکتدارانەچ مەئ یرکتەئ ەل کێشەب. بکات انینیەال ێب تداڵەحا نیباشتر ەل انیبکات،  انیکدارەچ یکانەزبیو ح گاەڵمۆک
 وەئ رەستەل یاریتزان ەیوەکردنۆکت کتان،ەزبیح ینتدامانەو ئ ەرگەشتمێکادر و پ ڵەیماەبن رەس ەخستن ختەز: "ەبوون ل یتیبر
 ".هتد... و سپا و تالعاتیئ کەو ینیسڵۆو داپ رکوتەس یکانەندەناو ەب انەیوەو دان ەسانەک
 
 ەوتتنەک ەنائاگاهتان انیت ەئاگاهان گاشەڵمۆک یوارەندێخو یژێتو ەل کێشەب دا،ییەشاۆب وەئ ینجامەئ ەل ،ەوەکید یکیەالەل

 ەک ەوەکتردەد ەیتیو کرد ەزیریتۆت انەیتچوونۆب وەئ ەژێتتو مەئ. ەوتڕە وەئ ۆینتدگڵیب ەو بتوون ب یستتیرمۆرڕێ یگوتار ەیبازن
 دا،یستتالمیئ یمتتارۆک یستاکانڕێو  استتای ەیوێتچوارچ ەل ییەو چاکستتاز رمۆرتتڕێ کتان،ییەمتتا  و ئازاد ەب شتتنەیگ یگتتاڕێ ایتنەت
 ەیەوێشت مەب. انۆیتب بووەه یرۆز یازیمتیئ ەو بگر مترەک یچووێت ەارید ەک یرمخوازۆرڕێ یکانەزڕی ەبوون ب ستەوەیپ شۆیەب
 یبتاتەخ ەل تەاڵژهڕۆ یکتەڵخ ەل کێشەب یپشتکردن ەل بووەه ۆیخ ییرەندانێشو کەیەماو ۆب مەکیالن ێیرمخوازۆرڕێ یوتڕە
 یختۆد دا،ەناڵستا وەل رەه ەک مەبک شییەاستڕ وەب ەئاماژ زانمەد یستیوێپ ەب داەرێل. میژڕێ یدژ ەل رەندانێو شو ەنیقەاستڕ
 .ییەن ەمێئ یباس یمژار داەرێل ەخراپتر بوو ک تەاڵژهڕۆ یکانەزبیح یخۆد ەل رۆز یرانێئ ینیۆزسۆپۆئ ەیکید یکانەنیەال
 
 یتەاستیس کیەگاڕێ. دژواردا بوو یکێانڕێیدوو رەسەل موکراتێد یزبیح ییتیەراەبڕێ دا،ەخوازراوەو ن بارەنال ەرجەلومەه مەل

 یئتتاوات و پالنتت ەبتتوو ک یکتتانەزێه ینیرەوەڵتتو ه یالتیشتتکەت یاتریتتز یانتتڕو داب زبیتتح ەیوەو دواجتتار تتتوان یوانەڕچتتاو
 یزڕیتت یوکردنتتەو پت تەاڵژهڕۆ یو توانتتا زێتته ەیوەخستتتنەڕگەو و یرەروەستت یگتتاڕێ م،ەدوو یگتتاڕێ ؛ەدوژمتتن بتتوو ەییشتتیمەه
 رۆو ز مەک یەگتاڕێدوو  مەکتام ل رەه یبژاردنتەڵه. ەخوازانیزگتارڕ ەیوەبزووتن ییدوامەرەب ناوێپ ەبوو ل باتەخ یرانەشۆکێت
و  ۆوختتێن ەل نتتدامانەو ئ ەرگەشتتمێکتتادر و پ ەیرادیتتئ ەب ستتتنەپشتتت ب ەب زبیتتح یتتیتیەراەبڕێ مەاڵب بتتوو،ەه ۆیختت یچتتووێت
 ەک بتتژاردەڵه یمتتەدوو یگتتاڕێ ،ەکیتتد یگرفتتت کەڵێتتمۆو ک ڵیو متتا یانیتتگ یچتتوویت یرەگەئ ەیوەکتتدانێل یربارەو ستت ەوەرەد
 یکتەڵخ ییکەرەست یستیکوردستان، و یخاک رەسەل ەرگەشمێپ یحوزوور ەک مڵێب ژووێم ۆب شەوەبا ئ. بوو" تەاڵژهڕۆ یاسانڕ"
 .بوو تەاڵژهڕۆ
 
 یباشتتتوور ەل زبیتتتح ییایتتتجوغراف ەیوتەکەڵتتته یرچتتتاوگرتنەبەل ەو ب وتبتتتووەک ێتتتیت زبیتتتح ەک داەرجەلتتتومەه وەل استتتانڕ

و  فتاەو و زبیتح ینتدامانەئ یکردنت یتیەاریرپرستەب ەب ستەو ه یچاالک: "ەوەشڵەحا وەگران بوو، ب رۆز یکێرکەکوردستان ئ
 مەئ. بتتتوو یتتتیژووێو م ەانێڕشتتتگۆڕش یکتتتێکردار ان،ەیتتتکەزبیح یاگرتنتتتڕ رزەربەستتت ۆبتتت داەختانەستتت ەژڕۆ مەل انییگناستتتەمەئ
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و  ەبتتتنک یپاراستتتن ،یتیەرگاەشتتمێپ یکتتار ەل یشتتدارەب زب،یتتتح ەب یتتیدارا ییتەارمیتت یانتتدنەیو گ دانێتتپ ەل ەنتتدامانەئ
 ەوییەو شتاناز یرراوانتڵد ەبتوون، ب ستیوێپ زبیح ۆب داەژانڕۆ مەل ەک ەیکاروباران وەئ مووەه یگشتەو ب زبیح یگاکانەبار

 .کردن بوون یشدارەو ب یهاوکار ەیئاماد
 
شتتاخ و  ەل زبیتتح ەیرگەشتتمێپ یزێتته ەیوەدوورمتتان ڵستتا ستتتیب ەب کیتتنز یدوا ەبتتوو ک ستتتیوێپ استتانڕ یکێستتتپەد ۆبتت مەاڵب
 تەاڵژهڕۆ یستنوور رەس یکانەشاخ  له ەزێه وەتر ئ یکێکوردستان، جار یباشوور ییاڵقوو ەل کانەمپەک ەل انیبوون ێجەشتین
 ەب ەیگڕێت یئاستان ەب رواەکوردستتاندا بتوو و ه یکارانێکر یپارت یکانەزێه یتەاڵسەد رێژەل شەنانێشو وەئ ،ەوەتێب ریگێج
 ەنگیگتر ەارڕیب وەئ ۆیەب ،ید یەهاتبا یەبواەد ەئامانج مەئ مەاڵب دا،ەدەن موکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ یزێه یبوون ریگێج

 یکتانەزێه نیەالەستنوور ل رەستەل کتراەد وانەڕچتاو کەو رەکترد و ه انڵەیجوو کراویارید ینێشو وەرەب زبیح یکانەزێدرا، ه
 دیهەشت ەو ب دایتووڕ زداێته ردووەه وانێتن ەل چتوونەڵکهێئاکامتدا ت ەو ل رایتگ ێلت انەیتگڕێ ەوەکوردستتان یکتارانێکر یپارت
 یکتێتەحمەز ەب ،یتتاوەه یچۆکت ی١١٧٤ ڵیستا یردانەزۆج ی١ یژڕۆ ەل" یمیرەقادر ک" یناو ەب زبیح یکەیەرگەشمێپ یبوون
 ەل" یمتیرەقتادر ک" دیهەش. بوون ریگێج ستەبەم یکانەنێشو ەل زبیح یکانەزێو ه وتەرکەس موکراتێد یزبیح ەیرادیئ ر،ۆز
 .کرد ختەب داەناوێپ وەل ۆیخ یانیگ ەبوو ک اسانڕ یناغۆق یدیهەش مەکیە دایاستڕ
 
 یوانەڕچتاو یرجەلتومەه ەل نەڕیپێتت شتدایرەوهەج ەل. شتار و شتاخ  یبتاتەخ ەیوەدانێتکگرێل ەل ییەتیدروشم بر کەو اسانڕ
 .بکات وتەکەپاش تەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەبزووتن ۆب ەانێڕشگۆڕش یەیرماەو س زێه نیاتریز داێیت ەک ێیەنو یکێخۆد وەرەب
 
کته  کێشتنەبته چ ،یکتدارەو چ یالتیشتکەو ت یاستیس یانڕستووەڵو ه کخستتنڕێ یوازێش ینۆڕیله گ ییەتیبر دایاستڕ ەل اسانڕ
و  ەوەرەرکیتتتب یشتتتکێو لتتته م  زبیتتتح یتتتیکیزیف ەیستتتتەج ەل ،یاستتتیس یو توانستتتت انهێڕشتتتگۆڕش یلییەپوتانستتت نیاتریتتتز
و  ڵەبتته جتتوو تێتتبب ەلییەپوتانستت وەئ ستتتدا،یوێپ یکاتوستتات ەل تتتاەبکتتات ه وتەکەپاشتت التدایشتتکەت ینێرستتخولقۆسکید
و  کڵتت ختته وێتتن ۆبتت ەرگەشتتمێپ ەیوەانەڕگ ن،ەیتتبک استتانڕ ەئتتاوا چتتاو ل رەگەئ. یرەمتتاوەج یواڵربتتەب یکێبتتاتەخ یزمینتتامید
 نتتتدەچ ەل ایتتتنەت استتتانڕ یواڵربتتتەب ەیژۆپتتتر مەاڵب استتتان،ڕ ەیناستتتێپ وێتتتن ەتێتتتد ێیکتتتدارەچ یدانۆرختتتەب ەیوەکردنێستتتتپەد
 مەل. ەوەتێنتتتاب ستتتکەرتەکوردستتتتاندا ب ۆیوختتتێن ەل رگهەشتتتمێپ یزێتتته یکتتتەیەولەج نتتتدەو چ ەکتتتدارانەچ یکێنیۆراستتتەپۆئ
 گتاەڵمۆبته ک تێخشتەبەد ەوز ەوەکیەالەل زبیواته ح. ەیەه ەوەکێپ انەینیەدووال یکییەندەوێپ گاەڵمۆو ک زبیح داەیەناسێپ

 یەیرماەبته ست بتنەد کانەشتنەچەمەه یەرماەست ەوێشت نیبته باشتتر ەویەگتاڕێ مەو ل تێتگرەردەو ێلت ەیوز ەوەکیتد یکیەالەو ل
 .نراونەت کێت دایاستڕ ەل ناغهۆدوو ق وەئ. انهێڕشگۆڕش
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 ڕاسان، ئامادەیی شار و شاخ

و  یاستتتیس ەینگیتتتژ ەب کەیەئامتتتاژ یکتتتورت ەب ەستتتتیوێپ ،ەوەنینێربیتتتبەو استتتانڕ یکانییەکەرەستتت ەنتتتدەهڕە ەک ەیوەل رەب
 ەل. تێتتبکر ۆبتت ێینتتو ەیوەنتتدنێخو ێشتتەد ەک ێیەنتتو یکێنێستتتەب دایاستتتڕ ەل ەک نەیتتبک تەاڵژهڕۆ ییو کولتتتوور یتیەەاڵمۆکتت
 ەویتنیب ەوۆخەب ڵیو قوو نیرەب یکییەانکارۆڕکوردستان گ یگاەڵمۆک ەینگیژ دا،ڵەسا ستیب وەئ ەیماو ەل دا،یگشت یکێنیوانڕ

 ەیلەستتەم. ەوەتەویتتنەت یتتتەاڵژهڕۆ یکتتانەو تاک گتتاەڵمۆک ییو کولتتتوور یاستتیس ،یتیەەاڵمۆکتت یانیتتژ یکتتانەبوار مەرجەو ستت
 ەوێو شت یاریتزان ا،یدیتم الیشتۆس ،اڵبتا ینتدنێخو نتد،ەمامناو ینیچ ەیوەبوون نتریرەو ب یتیەەاڵمۆک ییانکارۆڕگ ،ینیشارنش

و  یاوازیتو ج ەوەبتوون ێنتو ،ەیتیوەتەن ییاریوشت ،ینتەدەم ییاگرۆڕخت ان،ۆیتخ یکانەپرس ۆب کانەتاک ەیوەندنێو خو نیوانڕ
 وەئ ۆیکتتت... ەستتتانەربەئتتازاد و س یکیانیتتژ یایتتزۆو خ انیتتکانەماف ەب ێیەنتتو ەلیجتت مەئ یو ئاشتتنا بتتوون ڵیستتەن یانۆڕگتت

 .نێنو یکێتەاڵژهڕۆ یکانەئاماژ ەک نەرانەفاکت
 
 ۆبتت ەیەئامتتاژ ێیشتتار. ەنەڕیتتاپڕو  بتتاتەخ یرەنێو بتتزو رەنڵپتتا یزێتته ەک ەکێختتتۆد" یشتتاخ و شتتاردا، شتتاخ نتتاو یبتتاتەخ ەل
 نەانییتنەدەم تانتهەرەد وەئ مووەتر، شار ه یکێنیوانڕ ەب ؛ۆییو مر یهزر یەیرماەو س ەوز ل،ییەپوتانس ت،ەرفەد کەڵێمۆک
 تانتهەرەد وەئ ۆیکت ێیشتاخ ەل ستتەبەم. بتنەچتاالک د - ێد یکتەڵشار بن و   خ یکەڵتت   خ ەوەلیڤیس یکەڵخ ۆیه به ەک
 ەوز ەوەکیەالەل داەرێتتتل زبیتتتح. بتتتنەچتتتاالک د ەوەباتکتتتارەو خ نگەشتتتێپ یحزابتتتەئ ۆیهتتتەب ەک نەیەرانێشتتتگۆڕو ش یاستتتیس
 کانەشتنەچەمەه یەرماەست ەوێشت نیبه باشتتر ەویەگاڕێ مەو ل تێگرەردەو ێل ەیوز ەوەکید یکیەالەو ل گاەڵمۆبه ک تێخشەبەد
 ەیەئاراستت مەئ. ەیەه ەوەکێپت انەیتنیەدووال یکییەنتدەوێشتاخ و شتار پ استاندا،ڕ یقتەد ەل. انهێڕشگۆڕش یەیرماەبه س بنەد
 .ەکانییەانکارۆڕگ یقەو چ ندەهەڕەفر یکێزێه ینەکه شار خاو ەزراوەدام ەیەوەکدانێل مەئ رەسەل
 
 :ەتدا هاتوو"تتەاڵژهڕۆ یاسانڕ ەینگرۆک" م،ەهەشازد ەینگرۆک یرتۆاپڕ ە، ل"تەاڵژهڕۆ یاسانڕ" ەیناسێپ ەل کێشەب ەل
 
 ەتێتبب ۆیخت ۆبت ەک ەیەوەئامانج ئ. ێنو یکێاسانڕ ۆب تێگرەردەو یتەارمیو  تێستەبەد مانەیشاخ پ ەڵگەل ،ێنو یتەاڵژهڕۆ
 ییتەارمیت یوانەڕچتاو ،یتۆیەخت یزێتو ه یەرماەست ەک( ەرگەشتمێپ)شتاخ  ەل رگترتنەو یتەارمیت ەل ەو جتگ ۆیخ یرەدیزگارڕ
 وەب شتتنەیگ ۆبت. یئازاد ەب شتنەیگ ۆب ر،ەبەوەڕێو ب ژڕێپالندا ەب تێبب نگاوەه ەب نگاوەه ەیوەئ ۆب. کاتەن کێنیەال چیه

 یگاەڕێخشتەن. تاڵو ەیوەرەو د ۆوختێن ەل رەندانێشتو یکتێزێه ەتێتبب ەیەگەڵمۆکت وەئ ێبتەد کداێشت مووەه ێێپ ەل ،ەئامانج
 ەک ەیوانەئ متووەبتن، ه رەدیتتەارمی داەبتوار مەل تواننەد ەک ەیزانێه وەئ مووەه ەک ەیەوەئ ،ۆوتەئ یکۆڕێوگڵئا ینانێکهێپ
 یتەمیشتەو ح یاستیس ەیکهتاتێپ ەل ەکیتد یکتەیەوەتەن رەه انیتکتورد،  یخستتن زێتراوەپ ،ینتدەناو یتەاڵستەد ڕییملهو یدژ
 دایاستیس ینیرەب یکێترەچ رێژەبن، ل خوازیو ئازاد موکراتێد ەیرجەم وەب اینەت کن،ێزمان و کولتوور ن،ییئا رەه ەب رانێئ
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 یستپۆک ستکدا،ەرتەب یکەیەوێتچوارچ ەشتنەچ رەه ەل ەوەمتان سیتتەو ق نیزان رەمسەج ەب ۆخ ەشنەچ رەه ۆیەب. ەوەبکات ۆک
 متانێپ. ەوەنتدەناو تەستبینەب نمتانیوانڕ ەل مەبتک ەکیتد یتیورەهەج یکڵێختا ەب ەئاماژ ەستیوێپ داەرێل. اساننڕ یوتنەرکەس
 ەل ینتدەوەیپ ەل ەرۆجت مەو تتا ئ ییەرکتاریداگ یکییەندەوەیپ کان،ەفارس ەرەیغ ەوەتەو ن ندەناو ییندەوەیپ یرۆج ەک یەوا
 ینتدەهڕە کەڵێتمۆک ەک کییەنتدەوەیپ ،یتیەن یبتوون ەختوازانڵد یبتوونەوەکێپ ۆب کێتانەرەد چیه ،ەوەتێشەوەنەڵه ەوەندەناو

 .مانەییوەتەن یشیو ئاسا ەناسنام رەس ۆب ەشەڕەه ەتەبوون کیە رەسەل ەک ەیەه ەیینگیو ژ یکولتوور ،یربازەس ،یئابوور
 
 تێتدرەد یتیەکوردا ۆب ێنو یکێگوتار ەب ینگیگر ،ێنو یتەاڵژهڕۆ ۆب اسانڕ ەیژۆپر ەل ،ەوەرەس ەیناڵخا مەب رنجدانەس ەب
 ەوەبتتتزووتن یدانێتتتگر ەوەکێپتتت کتتتووەڵب. یتتتیەن داەرگەشتتتمێپ یزێتتته ۆیستتتتەئ ەل ایتتتنەکوردستتتتان ت یزگتتتارکردنڕ یرکتتتەئ ەک
 یرەواوکەت کەو یتیەکتوردا یگوتتار ەیوێتچوارچ ەل ەیتیردەروەو پ یزێپتارەنگیژ ندکاران،ێژنان، خو کەو یکانییەتیەەاڵمۆک
 یختاک رەستەکتورد ل ەیوەتەن ییرەروەو ست یستەربەس ەب شتنەیو گ مەست ەل یزگارڕ دا،ەیەناسێپ مەل. تێکرەد رەیس شۆڕش

 کتانەتاک متووەه ۆبت رەرامتبەب یکێانیتژ ینکردنتیو داب ەوەوستاندنەچ ەل دوورەب کیەگاەڵمۆک یسازکردن هاەروەکوردستان و ه
 .ییەتاۆک یئامانج

 
 ڕاسان و سەربەخۆیی سیاسی

 
 استانڕ یکتانەتەاللەد ەل کێتکیە. ەوەتێبکتر یشت یکورت ەب اسانڕ ەیکید یکێندەهڕە ەستیوێپ ،ەباسان مەئ ییووناکاڕ رێژەل
 ەیخوازانیئتازاد یبتاتەخ یکانییەستتیداوێپ ەچتاو ل ۆخەربەست یکەیەوێکتورد بته شت ییاستیو س ریوونتاکبڕ ەیکه ستووژ ەیەوەئ

 یبتتاتەخ یوازێشتت ۆبتت کتتانییەحکووم زگتتاەبتته د داریتتندەوێپ یکانەنتتدەناو ەتتتاران و ل ەل ەیەینوستتخ وەو ئ کتتاتەکوردستتتان د
 دایتوەهلەپ یمەردەس ەل مەکورد، ه ییریووناکبڕو  یاسیس ەیسووژ. تێنازان رەمداڵکوردستاندا به و ەل ،ەوەتێچرێپەد یاسیس

 یاریتو د ەکتردوو یاریتد ۆیخت یگاەڵمۆک یرجەلومەه ەیرێبه گو ۆیخ یباتەخ ەیوێش دا،یسالمیئ یمارۆک یمەردەس ەل مەو ه
 ەڕێب یکوردستتان ۆبت ەوەنیۆستیزۆپۆئ ەیگێپت ەل تەنانەت انی ەوەتاران ەل ندخوازەناو یزمڵینایۆناس ەینوسخان وەئ. کاتەد
کتتورد  ەیوەبتتزووتن ەیباتکتتارانەخ یلییەو پتانستت ەانێڕشتتگۆڕش یرەوهەج ەیوەستتتاندنەئ ۆبتت کیتتیەنگۆدڕد چیهتت  ێبتت کتتات،ەد
 متتانۆخ یبتتاتەخ ەینوستتخ متتانۆخ ێبتتەد ەمێئتت ەک تێتتژرەڕێداد ۆبتت ڵەیەاڵگ ەوەیەمتتانیگر ێێپ مەب استتانڕ. نێکتترەد هڵتتەاڵگ
 .ەوەنیچێبپ
 

 ڕاسان و گوتاری کوردایەتی

 
  ارید ەو ۆیخ داەرگەشمێپ یزێه ینیۆراسەپۆئ ەیوەکردنێستپەله د داۆیخ ەیوتەرکەد نیارترید ەل اسانڕ یکردنێستپەد نگهڕە
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و  کتانەوتەرکەد ەل کێتکیە ۆبت واڵربتەو ب نگیگر یکەیەژۆپر یزاندنەداب مەه ،ەیەوێش مەب اسانڕ یکردنەناسێپ مەاڵب. بخات
 ەل رۆز یکتەیەادڕ ەیوەستتاندنەئ مەو ه تێتگرەد ەوۆیەختەب یماستەح ینۆنتگ و بتڕە اتریتز ەک ەاستانڕ ەیژۆپتر یکانەندەهڕە
 یکردنەناستێپ. هیتداەکەژۆپر یکتیپرات یبردنەوەڕێتو ب زرانتدنەدام یئاست ەل ەیەژۆپر مەئ ەینیقەاستڕ یزمینامیو د رەوهەج
. ەیەژۆپتر مەل ڵەچەوین یکەیەوەندنێخو ت،ەاڵژهڕۆ یخاک رەسەل ەرگانەشمێپ یو حوزوور ەییئاماد یندەهڕە ەل نهاەت اسانڕ
 ێیتتوەئ ت؛ێتتبکر ینتتدەبەجومگ استتانڕ یکانەنتتدەهڕە ەستتتیوێپ ت،ێتتدوور گرتب ەب ەیەوەنتتدنێخو ەرۆجتت مەل متتانۆخ ەیوەئ ۆبتت
 .نیوانڕب ێیل ەوەخیەبا ەب ەرگەشمێپ ییدانەیم یحوزوور ەڵگەل بیرەهاوت ێبەد ەک ەاسانڕ ییگوتار یحوزوور یمکەچ
 

و  ەوەتەمرکتتتاوەدان بتتتاتەخ یئتتتاگر ستتتتاێئ تتتتاەه رەگەئ. ەیتتتیەوەتەن یگوتتتتار نەختتتاو یتتتتڵەوەد  ێبتتت یکتتتەیەوەتەن کتتتورد
 تتاەو ه کتا ێژ تاەه ەوەبوونۆیخ ەل رەکورد ه ەیمێئ ەک ەبوو ۆیەه مەب ،ەستاندووەئ ەیسڵێو ب ەهاتوو رەه ەوەوانەچێپەب
 .   نیبوو مانۆخ ەییوەتەن یگوتار ینەخاو موکرات،ێد یزبیح ێیو دواتر مارۆک
 
 ێینتانێو باره ەردەروەپ یکتانییەرمەف زگتاەد رەگەئ تەنتانەت ت،ێتب داۆڕێتگ ەل ڕۆیتیوەو ئ زێتهەب ەییوەتەن یگوتار کێکات
 ەیناڵستا وەئ مووەه ییژاێدر ەب. ەوەتێبەد واڵب گاداەڵمۆک رەسەب راوەه یکەیەوێش ەب ەگوتار وەئ بن،ەن داەمێئ یستەردەبەل

 یکتەیەرەب ۆبت ەزراوێاگتوڕ ەوەکەیەرەب ەل یتیەو کتوردا ەبتوو داۆیتخ ەڕیوپەل ەییوەتەن یشۆو ه ستەه ،ەبوو ستەردێکورد ژ
 .ەئارادا بوو ەل ەییوەتەن یکێگوتار ەک ەبوو ەوەئ رەبەدواتر، ل

 
 ڕاسان و بەرژەوەندیی نەتەوەیی

 
 یرەروەست یمکتەدوو چ یکردنەناسێپ رەسەکار ل کیرۆج مووەه ەب ەک ەیەوەب یستیوێپ ەییوەتەن یگوتار داەکید یکێئاست ەل

" ییکگرتتتوویە"و " کگتترتنیە. "نیزێبپتتار نیزانتت رەمستتەج ەب ۆو ختت یمتتارگرژەد ەل متتانۆو خ نەیتتبک ەیتتیوەتەن یینتتدەوەرژەو ب
 کگترتنیە یتتەروورەز ەبتاس ل ەک ەمێئت. متانەوەرکردنیب یوڕێتڕە ەتێتبب ێبتەد ستتاێئ یتەاڵژهڕۆ ۆب تەبیتاەکورددا، ب وێنەل
و  کگتترتنیە ەبتتاس ل ەک ەیەوەب مانیستتتیوێپ وامەردەب ۆیەبتت رەه. ەنیبتتووەن کگرتتتوویە ستتتاێتتتا ئ ەک یەوا یمانتتا ن،ەیتتکەد
 تاەرەستت ،ییکگرتتتوویەو  کگتترتنیە ۆبتت. کانتتداەزبیح یئاستتت ە  ل کتتدا،ەڵخ ینەاڵمۆکتت یئاستتت ە  ل ن،ەیتتبک ەوەگتترتنیە
 یکانییەکەرەست متاەبن رەستەل ێبتەد. نەیبک ەناسێپ" کورد ەیناسنام"و " کورد یکاناڵبا ییەندەوەرژەب" ەک ەیەمەب مانیستیوێپ
 یکێتەاستیس ۆبت ییەکەرەست متاەدوو بن مەئ یکردنەناستێپ ێبتەب. نێتیب کێتکتورد پ ەیکتورد و ناستنام ەیتیوەتەن ییندەوەرژەب
 مەئ ەینگۆست ەل زانتمەد یتیژووێم یکییەستتیوێپ ەب ۆیەب. نیبگر کیەتر  یکانڵەخا رەسەل نیوانبت ەمەستەئ رۆز کگرتوو،یە

 ئامانج  ەب ەیەوەندنێخو مەب ێیاسانڕ یگوتار یو حوزوور تەاڵژهڕۆ ەکورد ل یداهاتوو ەنیوانڕب ەوەییەوەتەن ەگوتار
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 .نیبگر
 

 ڕاسان و گۆڕینی پێکهاتەی حیزب

 
 ینتانێکهێپ متوکرات،ێد یزبتیح یشتان رەست ەوتەک ەانییتانکارۆڕگ مەئ یقتەچ ەو ل ەرجەلومەه وەل ەک ەکید ینگیگر یکێرکەئ
 ەبتوو ل ژێتدوورودر یکێناڵستا ەک ەیکهاتێپ وەئ ،ۆیخ یمەردەس ۆب یبوونەکارام یاەڕرەس. بوو زبدایح ەیکهاتێپ ەل ۆڕوگڵئا
 تتریچ ەکیتد یکەیەوات ەبخات و ب ێێپ داێنو یتەاڵژهڕۆ ینێستەب ەل اسانڕ ەیرنامەب یتوانەدەیداکوتابوو ن ەیشڕی زبدایح
 ەمەئاستت رۆز. ەیەه ێنتو ەیوەنتدنێو خو ێنتو یزمیکانیم ەب ستمانیوێپ کییەانکارۆڕگ رەه یدوا ییەسروشت. بووەن رەمدەاڵو
 ستتاێئ ۆو تت ەدانتراو ەژمتاوێدر یکتێخۆو د ررەلتومەه ۆبت شتترێپ ەک تێتبچ ەوەڕێب کەیەکهاتێپ ەب ێنو یکێباتەخ ەیرنامەب
 ەک کتتداەیەلەاڵگ ێیدووتتتو ەل شێیەنتتو ەرنتتامەو ب ەکهتتاتێپ وەئ. تیرێبستتپ یابتتردووڕ ەو ب تەیتتبک ێلتت ییئتتاواڵما تێتتوەتەد

 ەینیتترۆز نیەالەل نجامەرئەستت دا،ڵدوو ستتا ەب کیتتنز ەیمتتاو ەل لەستتەروتێت یکەیەوەکتتدانێبتتاس و ل یکرابتتوو، دوا ەئامتتاد
 .کرا سندەپ مەهەشازد ەینگرۆک ەل زبیح ەینەدەو ب یتیەراەبڕێ
 
 ەرەبەرەب دایتزاندنەداب یوتتڕە ەل مەاڵب ،ێنتو ەیتیکخراوڕێ ەیکهاتێو پ ەرنامەب یزاندنەداب ەکرا ب ستەد دا،ەنگرۆک یدواەب
 :ەویەبوو ووڕوەرەب یکەرەس یدوو گرفت ەڵگەل
 

 شتترێپ انیت ەک ەئتاراو ەنێتگرفتت د کێنتدەه کاندا،ەرنامەب یکردنێجەبێج یوتڕە ەو ل کداییەانکارۆڕگ رەه یقەد ەل :یەکەم
 ەیستتۆپر ەل. ییەئاستتا یکێشتتت ەگرفتتتان مەئ یبتتوون. ەکتتراوەن ینیشتتبێپ ەک ەیوەئ انیتت ەوەتەکتتراوەن ێلتت یریتتب یباشتت ەب
 رەگەئ ،ەیەه انیوتنەشتتتکیپ یرزەب یکێئاستتتت ەک کانتتتداەتەو حکووم ەکختتتراوڕێ ،ەزراوەدام ەل تەنتتتانەت کانتتتداییەانکارۆڕگ

 ەڵگەکتتات، ل ینتتەڕیپێت ەو ب دایتتکردن ێجتتەبێج یوتتتڕە ەل ،ەوەتێبکتتر ژەڕۆکتتار ب ەیوێو شتت ەرنتتامەب انیتت ەکهتتاتێپ تێتتوەبته
 ەکەوتڕە ەیوەئ ۆبتتت ەوەتێتتزرۆدەد ۆبتت انیتتگونجاو ەیچتتارەگڕێ ۆیەبتت رەه ،ەوەتێتتبەد ووڕوەرەو گرفتتت ب ۆڕیموکتتەک کێنتتدێه
و  نگاندنەستتەڵه کتتان،ەرنامەو ب ەوەنتتدنێخو ەیوەکردنێو نتتو کتتانییەانکارۆڕگ شتتدا،ەمێئ یزبتتیح یژووێتتم ەل. تێتتب وامەردەب

 ۆبت انەیتچارەگڕێ نجامەرئەو ست رباسەب ەتەوتوونەک ۆیخ ینێشو ەکراون و ل شانیستنەد کانەگرفت ،ەکراو رەسەل انۆیگرتوگ
 ێبتەد ،ەکەستۆپر یوامبتوونەردەب ەڵگەهاوکتات ل ەوات. وامبتوونەردەب ڕێیرەست یستتەربەب ەتەبتووەن یکارەو ورد ەوەتەزراوۆد
 .ەبوون وامەردەب ەب تییەوەولەئ گومانێب مەاڵب ت،ێبدر کانەگرفت یو البردن ەوەمکردنەک ۆب ڵوەه
 

  ،یانکارۆڕگ یخود ەدژواتر ل مەاڵب ،ەدژوار کییەانکارۆڕگ مووەه یرچەگەئ. یانکارۆڕگ ەب نانێه تەناعەق :دووەم
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بتدات تتا  ووڕ گتاداەڵمۆتتاک و ک ەیوەرکتردنیب ەیوێهزر و شت ەل ێبەد یانکارۆڕگ ەوات. ۆڕوگڵئا ەب ەتەناعەو ق نانێهەڕباو
 تەروورەز ەب تەبارەست کێشتنەیگێت کێشت مووەه ەل رەب ێبەد یەو ماناەب ەمەئ. یانکارۆڕگ یخود یکێستپەد ڵیخا ەب ەیبگ
 یکتتێزبیح ەب ۆیختت ەک متتوکراتێد یزبتتیح یرپرستتانەب یال تەبیتتتاەب ،ەئتتاراو ەتێتتب ەوەبتتوونێو نو یانکتتارۆڕگ ییستتتیوێو پ
 یقتتەد ەل. ژمتتارەئ ەتێتتد ەیکەوەو بتتزووتن تەاڵژهڕۆ ەیتتیوەتەن یستتامان ەو ب کتتاتەد ەناستتێپ ڕۆیتتیمەو ئ وتنخوازەشتتکیپ
 ەواتەکترد، ک ەناستێپ گتاداەڵمۆک ەل یانگارۆڕگ ینانێکهێپ ۆب کێلییەپوتانس کەو مانەانێڕشگۆڕش یەیرماەس ەمێئ شدایاسانڕ
 یکەرەست یزمیکتانیم ەچتونک. تێتب کێتپ زبیتح ەل تاەرەست ،یانکارۆڕگ ییستیوێو پ شتنەیگێت کێشت مووەه ەل رەب ەستیوێپ
 ەیەه انییتیەرپرستاەو ب انیشتان رەس ەتێوەکەد ەکییەانکارۆڕگ ینانێکهێپ ەوەکرد ەب ەک نەسانەک وەئ کدا،ۆڕێوگڵئا رەه ەل

 ییەتیبتر داۆیتخ یرەوهەلته ج استانڕ ،ەوەنانێه ریبەو ۆب. نەکەد یتیەاریرپرسەب ەب ستەه گاەڵمۆو ک زبیح ەب رەرانبەو ب
 ەک رەندانێو شتو ڕستووەڵچتاالک و ه یکۆڕێگتیف ۆچاالک ب مترەک یکێو گوتار یاسیو س ەییکخراوڕێ یکێوازێش ەل نەڕیپێت ەل
 .ەوەتێبدر کێل ەویەگاینەشۆگ مەل ێبەد زبیح ەیکهاتێپ ینۆڕیگ
 
 ەل ەوەمتتتان یختتتۆد. ەیەه یو ئتتتازار ێێئتت ەک ەکێکبتتتوونیداەل کەو ۆڕوگڵئتتتا ینتتانێکهێپ دایتەستتتونن یگتتتاەڵمۆک ەل یگشتتتەب
 گونجانتدنەنۆو خ وتتنەدواک ەتێتبەد ەیکەو ئاکتام نەیناگ ێیپ ەک ەوەخاتەدوورمان د کانەوەبوون ێنو ەل ەندەوەئ ابردووداڕ
 ەک ێبتەقورستتر د ەوەل رۆز  ختهۆد وەئ یمانەو ز ڵیما ،ۆییمر یچووێت موکراتداێد یزبیح ەل ەک کانداییەانکارۆڕگ یوتڕە ەل

 .ەبوو ستاێتا ئ
 
 ینێستتەب ەل زبیتح ەیکهتاتێو پ مەستتیس ەیوەبتوونێنو یگتاڕێ رەستەل ەک ەیستپانۆگرفت و ک وەئ مووەه یرچاوگرتنەبەل ەب
و  نتتگیگر یکێنتتاغۆق رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح یژووێتتم ەل ەنتتاغۆق مەئ ،ەویەکتتا ەتەهتتاتوون داێتتنو یتتتەاڵژهڕۆ
 ەوەخیەبتتا ەب ەستتتیوێپ. تەاڵژهڕۆ یگتاەڵمۆک یخستتتن ڵەجتووەو و زبیتتح یوتنتتەک ڵەجتووەو و ەوەبتتوون ێنتو ۆبتت ەرەندانێشتو
 و ماندووبوون،  ەوەمان ێبەداهاتوو و ب ەب وایه ەو ب کانەسپۆک ەیوەمکردنەک انیالبردن  ۆب تێبدر ڵوەو ه تێبکر یرەیس
 .تێبکر موارەه یدوامبوونەرەب یگاڕێ
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ١٤ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 !حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، خەبات لە پێناوی ئازادی و عەداڵەتدا

 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم الجانی

  
 ەب ،ەیەه نتتداۆبتتاکوور و ژاپ یکتتایمرەو ئ ژئتتاواڕۆ یئورووپتتا ەل ییەیموکراستتێد ڵبتترایل وەئ ەوات ه، فتتاەر یتتتڵەوەد یستتتمیس
 نیبتا بتزان ستتاێئ. ەوتووترەرکەست یکێلێدۆمت ا،یتدون ەیکیتد یکتانییەو ئابوور یاستیس ەمەستیس مووەه ەڵگەل نگاندنەسەڵه
 ؟ەوەتەڕێگەد یچۆب ەوتنەرکەس وەئ
 
و  دانێتملمالن ەل کتتریە ەڵگەل ەک ێنتێد کێتپ داەانییتتەڕەبن ەپینستڕەپ وەئ وانێتن ەل عقولەم یکێباالنس یموکراسێد ڵبرایل
 یکتتیە ەل کیە وتوو،ەشتتکێو پ نێڕدۆمتت یکیەگتتاەڵمۆک یزرانتتدنەدام ۆبتت انۆیتتخ ەیرۆنتت ەب انیتترکامەه شتتدایکات متتانەه ەل
 دا،یاستتتیس ەیستتتڕۆپ ەل کەڵتتتخ یکیمتتتوکراتێو د ەئتتتازادان یشتتتدارەب ەل نیتیبتتتر ەانییتتتتەڕەبن ەپینستتتڕەپ وەئ. ستتتتترنیوێپ

و تتاقم و  ەستتەو د کانەستەک متووەه ۆبت ۆڤمتر یکتانەییەوەتەونێن ەمتاف یرکردنەبەستەو د نیداب هاەروەه ،ڕبازا یکارابوون
 .گاەڵمۆک وێن یکانەرۆراوجۆج ەگروپ

 
 رەگەئ ،یئتتابوور یندنەستتەشەو گ یموکراستتێد ەک ،ەداو یشتتانین ادایتتدون ینێشتتو رۆز ەل یتتیدوا ەیەید نتتدەچ وەئ یزمتتوونەئ

 داەانییتمتا  و ئازاد وەئ یرکردنەبەستەو د نیداب ۆب تڵەوەد یستبوونەروەو د ۆڤمر یکانەماف یشێپ ەبردن ەڵگەل بیرەهاوت
 ەیرەگەو ت ستتپۆک ەڵگەل کتتووەڵب ن،ەدەد ستتتەد ەل انۆیتتخ یبتتوون یتتڤکتەترەئ رۆز یکتتەیەادڕتتتا  رەه کەن ێ،ێپتت ەنەڕۆن
 .بنەد ووڕوەرەب شەورەگ
 
  ێیموكراسێد ڵاڕبیل. ەباشتر یرۆکتاتید یکێتەحکوم ەل ەشیمەه یموکراسێد ەک نیرکردووێف ەیرسانەد وەئ مەستیب یرخەچ
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 ،ێزرابتەدام یتیەمتاەو ک یتتیەراۆز وانێن ێیركەبێو ک یکیکانیم یکێبژارنەڵه ەیبناخ رەس ەل ەک کییەموكراسێد ەل ەشیمەه
 یکەیەرنتامەب ێتیپەب ەک ەیانییمۆنۆکێئ وەل ،ێزرابەئازاد دام ڕیبازا ەیبناخ رەسەل ەک کییەمۆنۆکێئ اتریز شەوەل. ەباشتر

 ایتنەت ەک کییەمۆنتۆکێئ ەل ەوتووترەرکەباشتر و ست فاهڕە یتڵەوەد هاەروەه. ەوتووترەرکەس ێ،ێپ ەنەڕۆد ژراوڕێشداداێپەل
 .ڕێسووەدەڵئازاد ه ڕیبازا یکانەپینسڕەپ ێیپ ەب
 
 ەل رتترۆز یرچتەه یکەیەژمتار ۆبت فتاهڕەو  یشتۆو خ رێتو خ یرەوەختتەب نیرتترۆز ێبتتوان ەکەستمیس ەک ەیەوەگرنگ ئ داەرێل
 یرانەو کتام یئتازاد ێبتوان ەک ەوتووەرکەس ییەتیەەاڵمۆو ک یئابوور ەستمیس وەئ ەکید یکیەواتا ەب. بکات رەبەستەد كەڵخ
متتا  و  وەئ متتووەه ێبتتتوان تڵەوەد ەک ەیەه یمکتتانیئ کێتتختەو شەوەئ. بکتتات نیدابتت متتووانەه ۆبتت فتتاهڕەو  یرەوەختتتەو ب

 .بکات رەبەستەد ەیەه داۆڤمر یماف یکانەییەوەتەونێن ەونێانسڤنۆک ەل ەک ەانییئازاد
 
 وەئ یواوەت ەب ەویانتوانەیتتناستتراون، ن فتتاهەر یتتتڵەوەد ەب ەک شەتتتانڵەوەد وەو ئ کانییەموکراستتێد ڵبتترایل ەک ەوونڕ ەوەئ

 وەب. هتاتوون داۆڤتمر یمتاف یکتانەییەوەتەونێن ەماننتامەیپ ەل ەک نەبتک رەبەستتەد انیتتاڵهاوو متووەه ۆب ەانییما  و ئازاد
 یکردنەادیتو پ ێێپت ەبتردن ەک نەتانڵەوەد وەئ اینەت ەوەئ ادا،یدون ەیکید یکانەتەو حکوم تڵەوەد مووەه وێن ەل شڵەحا
 انیتخیەو با یتیگرنگ انتدایکانەرنامەو ب تەاسیس ەل نەدەد ڵوەو ه زاننەد انۆیخ یرشانەس یرکەئ ەب ەانییما  و ئازاد وەئ
 یکتتانەماف یکتتانەرۆراوجۆج ەپینستتڕەپ ەب یموکراستتێئتتازاد و د ڕیبتتازا ەک یەکانداییەموکراستتێد ڵاڕبتتیل ەل ایتتنەت. نەبتتدێپ
 یموکراستێد ۆب ەوێچوارچ ەتەبوون ۆڤمر یماف یکانەییەوەتەونێن ەنیۆانسڤنۆک ەوات. وسارکراونەو ه ەوەتەستراونەب ەوۆڤەمر
و  نرختتترەب ەکیتتد یوانتتەچتتاو ئ ەل ییەیتیەەاڵمۆو کتت یئتتابوور ەستتتمیس وەئ ەک ەشتتەوەئ رەه. ئتتازاد ڕیبتتازا یمۆنتتۆکێو ئ
 .ەردووک وتووترەرکەس
 

و  یساستتەئ یقتتانوون ەب تەبیتتتا یاستتایو  ستتاڕێو  پینستتڕەپ کێنتتدەه ەل یتتیەن یتتتیبر رەه ایتتنەت یدیتتئ یموکراستتێد ئتتاخر
 یاستیو س یئتابوور ەستتمیس وەل ییەتیبتر رخدا،ەهاوچ یکەیەناسێپ ەل یموکراسێد. یاسیس یتەاڵسەد ینانێکارهەب یتیەنۆچ

 یندنەستتتەشەگ یرجەلتتتومەو ه ێزێبپتتتار ۆڤمتتتر یتتتتەامەڕو ک تەززیتتتع ێشتتتۆکەدێت ەوێشتتت نیباشتتتتر ەب ەک ییەیتیەەاڵمۆو کتتت
 ەل ییەتیبتر دانەڵتو ه کامولەت یئامانج دا،یمیو ش کیزیو ف یژۆلیۆب ەل رەگەئ. ێنێقڵبخو کان،ۆڤەمر ینسانیئ یتیەخسەش
 ترڵقتو رتتر،ۆز یرچتەه یکییەموکراستێد ەل ییەتیبر یموکراسێد یئامانج شدا،یکانییەتیەەاڵمۆک ەزانست ەل رتر،ۆز یکاموکەت

 کانەنستانیئ متووەه ۆبت ار،یتحتیو ئ یبتوونەن ەل یتترس و ئتازاد ەل یئتازاد ەک کێستتمیس ەوات. نتدترەمڵەوەو د نتریرەو ب
  کانەنسانیئ ەب تییەخسەش ینەدوکتور قاسملوو وت ەرۆوجەو ب ەڵمۆوکێن یکانەتاک ەداتەد یئازاد ەوات. کاتەد رەبەستەد
 .داەد
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 کێستتمیس کتات؛ەد انیرەبەستتەو د ێزێپتارەد ۆڤمر یکانەماف ەک ەیەستمیس وەئ یموکراسێد ڵبرایل ەک نڵێیب نیتوانەد ۆیەب
و  یتیەستاەو ک کتاتەد زێتهەب کانەنستانیئ ەک ەیەستتمیس وەئ ەوەبکتات، ئ نیدابت ۆڤمتر یکتانییەتەڕەبن ییەما  و ئتازاد ەک
 یکەیەوێشتەو ب ەتتا بتتوانن ئتازادان ێنێکتدێپ ۆبت انیترجەلومەو ه زمیکتانیم نیباشتتر ەرۆوجتەو ب ێخشەبەدێپ انیتییەخسەش
 .ەوییەاسیس یبار ەل ەوەئ ن؛ەبک دایاسیس ەیسڕۆپ ەل یشدارەب ر،ەگیو کار اریوش
 
 ۆبتتت کیە کەو یو شانستت تەرفەبکتتتات و د رەبەستتتەد یئتتتابوور یندنەستتەرەپ ێشتتتۆکەدێت ێیدیتتج ەب رۆز ەستتتمیس وەئ رەه
و  سەو تتتاقم و ک ەستتتەد وەئ مەاڵب ؛ێنتتێب کێتتپ انیتتتاڵهاوو ۆبتت یئتتابوور یندنەستتەرەپ یکانەوتەستتکەد ەل رگرتنەکتتوەڵک

 نەبتک ێکتەڕبێک داڕبتازا ەل ەکیتد یوانتەئ ەڵگەناتوانن ل سند،ەپەمەحکەو م یوزوعەم یرۆراوجۆج یکارۆه ەب ەک ەیگرووپان
 ەل ڕپت یکێانیتژ یرکردنەبەستتەو د نیدابت یتیەرپرساەب ەڵمۆک ەوەئ ئارادان،ەل ەک رگرنەو کەڵک ەو شانسان تەرفەد وەو ل
 رکوتەست ەلئتازادن  کیەالەل کانەنستانیئ داەستتمیس وەل ەرۆج وەب. ێگرەد ۆیخ ۆیستەئەو وانەئ ۆب یشۆروخێو خ یرانەکام
و  قترەو ف یبتوونەو ن اریتحتیئ ەئتازادن ل ەوەشتەکید یکتیەالەو ل یاسیس ەڕۆییرەو س ستبدادیو ئ واردنەاڵو ه نگەبروزەو ز
 .ینگەت ستەد
 
 یستندکرانەپاش پ زب،یح یالتیشکەت وێن یەناێه یکیموكراتێد یزمیالیسۆس ەیلەسەدوکتور قاسملوو م مرەن یدیهەش کێکات
 ،ەکتردوو سندەپ داەنگرۆک ەل کمانیموکراتێد یزمیالیسۆس ەک ستاێگوت ئ مێو پ یتەخزم ەچووم زب،یح یمەشەش ەینگرۆک ەل

گتوتم  ێتیپ ێد رمیتب ەل. کەڵتخ وێتن ەنەیتبیباشتتر ب نیبتتوان زبیتح یکتانەکادر ەمێئت ەیوەئ ۆبت نەیبک یشەزیرۆئیت ەواباش
 کیتموکراتێد یزمیالیستۆنتا؟ س انیت ێوەد تیتنتا؟ ئازاد انیت ێوەد تتتڵەداەع. ەیەستاد رۆز ەکەلەستەم. ێناو یکردنەزیئوریت
 .ێنێب یدەو ەدوو ئامانجان وەئ یردووکەه ێبتوان ەک ەکێستمیس. ەدووان وەل ەکێوەاڵکێت
 
 ەب. ەکتردوو یباتەخ اندایناوێپ ەل نسانیئ ەشیمەه ەک نەورەگ ەدوو ئامانج وەئ تڵەداەو ع یئازاد ژووداێم یرەرتاسەس ەل
 ڕۆمتەئ یدیتئ. ەکردوو ختەب انۆیخ یانیگ تدا،ڵەداەو ع یئازاد یناوێپ ەل سەک نانیۆلیم ەب ەو بگر رەشۆکێت زارەه دانەس

و  تەززیتتع ەل ڕپتت یکێانیتتژ ینکردنتتیداب ەیلیستتەو کتتووەڵب ن،یەنتتا ستتابیح ەئامتتانج ب کەو رەه ایتتنەت تڵەداەو ع یئتتازاد
 .کانییەنسانیئ گاەڵمۆو ک کانەنسانیئ ۆب تنەامەڕک
 
 یکێانیتژ یرکردنەبەستتەو د نیدابت ،ۆڤمتر یکتانەماف ەییوەتەونێتن یاستایو  ەییوەتەونێتن یگاەڵمۆک ستاداێئ یرجەلومەه ەل
 ۆیەبتت. نەکەد ەناستتێپ داۆڤتتمر یکتتانەماف ەیوێتتچوارچ ەل قتترەف ەتتترس و ئتتازاد ل ەو ئتتازاد ل تەامەڕو ک تەززیتتع ەل ڕپتت
  ەل شانۆکێت ۆب ێنەدەد شمانەهاوب ەیانێڕو خاباتگ یاسیس یزمان نیباشتر ۆڤمر یماف یکانەییەوەتەونێن ەنیۆانسڤنۆک
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 .کوردستاندا یکەڵخ یکانییەتەڕەبن ییەما  و ئازاد ناوێپ
 
 ە  ل ەک ەیەه انەیتتوەئ یمتتاف کانەنستتانیئ متتووەو ه النەگ متتووەه ەک ،ەهتتاتوو داۆڤتتمر یکتتانەماف یهتتانیج ەیاننتتامەیب ەل

 یتیەەاڵمۆو کت یو ئتابوور یاسیس یکێستمیس شنۆبکێت دا،ەییوەتەونێو ن ەییناوچ یئاست ەو   ل دایمانیشتیو ن یللیم یئاست
 ەل بتتاتەخ ۆیەکتترابن بتت ەادیتتهتتاتوون، پ داەاننتتامەیب وەل ەک ەانییتتئازاد ومتتا   وەئ متتووەه داێتتوەل ەک نن،ێتتزرەدام ۆوتتتەئ
 .ەکوردستان یئازاد یگاڕێ یرانەشۆکێت یتەڕەو بن یکەرەس یرکەئ دایموکراسێد یناوێپ
 
 یتتتەرفەد مەو ه ێچتتەالد رەستتەل یللتتیو م یاستتیس ینگتتەبروزەو ز رکوتەو ستت مەستتت مەکتتورد ه کتتدایموكراتێد یکێستتتمیس ەل
 یگتتاڕێ ،ەکوردستتتان و نتتاوچ یکانییەنستتانیو ئ یسروشتتت ەستتامان ەل ەئتتازادان یرگرتنەکتتوەڵكەتتتا ب ێکتتدێپ ۆبتت یشتتیبارەل
 اڵکتا ۆڕیوگڵئتا ۆبت نیرەب یكڕێو بازا ەورەگ یکییەمۆنۆکێئ ەتێببکوردستان  ەرۆوجەو ب ەوەتێزۆبد ۆیخ یئابوور یندنەسەرەپ

و  یئتتازاد یگتاێر ەل بتتاتەخ یتیەن اۆڕختتەل. یژۆلتۆکنێو ت یئتابوور یوتنەشتتکێو پ ندنەستەرەپ یکتتانەرێروبێکتار و خ یزێتو ه
 یرەوهەج و زبیتتح یانێڕبتاتگەخ ینگتەرهەو ف یاستتیس یشتانۆکێکتارو ت ەیوحەرلەستت دایتتیەەاڵمۆک یتتڵەداەو ع یموكراستێد
 .ەرانێئ یکوردستان یموكراتێد یزبیح یاسیس ەیرنامەب
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ١٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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کوردستانییەکانی حیزبی بەرپرسی پەیوەندییە " محەممەد ساڵح قادری"وتوووێژ لەگەڵ بەرێز 

 دێموکراتی کوردستانی ئێران،
 
 

 
  
 
 
 کیموکراتێد یکلتوور ەب ندبوونەپاب موکراتێد یزبیح یکانییەندەوەیپ یتەاسیس ییرەوهەج ڵیخا: "یقادر حڵسا دەممەمح"

 ەکانییەاسیس ەنیەال ەڵگەل رمەن یعامولەو ت رەادنیبون یگۆالیو د
 

 ڕەحمان سەلیمی: وتوووێژ

 
 ەیکەبتاتەخ ەبتووه ک ەوەئ یتاکانڵەستاڕە ەل کێتکیە ەویتیەزرانەدام یتاەرەست ەل رەه رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح
 .بدات ێپ یندەوەیپ موکراتێد یکێستمیس یرکارەس ەنانێه ۆب رانێئ یخوازیئازاد یالنەگ یباتەخ ەڵگەل
 
 ەوەرەد یتتاناڵو ەکتورد ل یپرست ەبووه ک وەئ یکەباتەخ یندکانەهڕە ەل کێکیە باتداەخ ڵسا ٥٧ ەیماوەل موکراتێد یزبیح
 ۆبت کتانییەتڵەوەودێن ەکختراوڕێو  تتاناڵو ییوانیو پشت رنجەس یشانێاکڕ ۆو ب ەوەبکات  ەز کانداییەوەتەونێن ەکخراوڕێ ەو ل
 .ەوامەردەو ب ەداو ڵیوەکورد ه یواڕە یزۆد
 
 یمتتتوکراتێد یزبتتتیح یکانییەکوردستتتتان ییەنتتتدەوەیپ یرپرستتتەب'' یقتتتادر حڵستتتا دەمتتتمەمح''زێتتترەب ەڵگەل داییەنتتتدەوەیپ مەل

 .نێشیکەادڕ ەیوەندنێخو ۆب یرنجتانەس ەک رباسەب ەتەخستوو مانەتەباب مەئ کداێژێوتوو ەل ران،ێئ یکوردستان
 

 ەزێتتته ەڵگەل ەیکەبتتتاتەخ ەبتتتوو ک ەوەئ یکانەتڵەستتتاڕە ەل کێتتتکیە دایتتتزرانەدام یکتتتات ەل متتتوکراتێد یزبتتتیح :پرسییییار
 ؟ەبوو وتووەرکەس ەندەچ داەبوار مەبدات، ل یندەوەیپ رانێئ ەیکید یکانەخوازیئازاد
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 ەک یەیایتتجوگراف وەو ل ەیەو ستتاخت ستتتکردەد یکێشتتت ران،ێتتئ ەیتتیوەتەن یتتتڵەوەد یوێتتن ەب کێتتتەباب نیزانتتەد کەو :وەاڵم
 یزخستتنێراوەپ یتەاستیس ەیوانەچێپت ەب ەک تێتبەد ێڵیستا دانەو ست نەه اوازیج ەیوەتەن ن،یناسەد رانێئ یناو ەب ستاێئ
 یزاختتانڕە ەک رانێتتئ ەیتتیوەتەن یتتتڵەوەد. نەبتتد انۆیتتخ ەیوەمتتانەب ەژێتتدر ەوەییەرۆجتتەفر وەب ەانیتتویتوان کان،ەمەستتتیس
 ۆیەبت. ەیەه ەیژێدر ستاشێتا ئ ەک ەکید یکانەاوازیج ەناسنام ەیوەنڕیس ۆبوو ب کڵێوەدا، ه یزراندنەدام ڵیوەه یوەهلەپ
و  ەنگیرگت شەکیتد یکتانەوەتەن ۆب شەندێوهەئ ،ێب نگیکورد گر ۆب ەندەچ داەمەستیس وەکورد ل ەییوەتەن ییزگارڕ یباتەخ
 .ەاستڕ شەمەئ ەیوانەچێپ
 
 ەیوەانیتژ ەڵەیمۆکت ەیبنتاخ رەستەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یزرانەدام یکانییەکەرەس ەکارۆه ەل کێکیە شدایتەڕەبن ەل

و  متتوکراتێد ەکختتراوڕێو  زبیتتح ەڵگەل ینگەو هاوئتتاه ینتتدەوەیهاوپ ەب متتوکراتێد یزبتتیح ەک ەوەتەڕێتتگەد ەوەئ ۆکتتورد، بتت
 ت،ێتنەیەئاکتام بگ ەب رانتداێئ ەکتورد ل یکانییەداواکار تێبتوان ران،ێو ئ جانیرباەئاز ەل ەکید یکانەوەتەن یکانەخوازیزگارڕ
 ەب رانتداێئ ەل یهتانیج یمتەدووه ەڕیشت یمتانەیهاوپ یتتاناڵو ەل رکتامەه یختەو ز ۆستەپڵەپا داییەندەوەیپ مەل ندەرچەه

 ەیرقیتتکوردستتتان و ف یمتتوکراتێد یزبتتیح رەستتەل ەوەکیتتد یکتتیەال ەل کتتایمرەو ئ کیەال ەل تۆڤیەستت یتتیتیەکیە یتەبیتتتا
 شڵەوحتتتاەب ،ەبتتتوو رەگیو کتتتار رەندانێشتتتو رانێتتتئ ەیمەردەستتت وەئ یکانییەاستتتیس ەزێتتته یو بتتتاق جتتتانیرباەئاز یمتتتوکراتێد
 ەخۆبتتارود وەتتتاکوو ل ەداو ڵوەه انیتترۆز دەمتتمەمح یقتتاز واەشتتێپ تەبیتتتاەکوردستتتان و ب یمتتوکراتێد یزبتتیح یتتیتیەراەبڕێ
 ینتانێکهێپ ەب ،ەمتانیکەح یکێتەاستیس یرەبەگترتن ەب اکانتدا،یج ایتج ەشێهاوک وانێن ەبتوانن ل داەمەردەس وەئ ەیاریستەه

 یکانییەاستتیس ەنیەو ال زبیتتح ەڵگەل ەستتتانۆد ینتتدەوەیپ هتتاەروەو ه جتتانیرباەئاز یمتتوکراتێد ەیرقیتتف ەڵگەل یمتتانەیهاوپ
 دا،ییەژووێتم ەتەرفەد وەل ەتەاستیس ەرۆجت وەئ یئاکتام. ننەیتبگ یرەستەچار ەکتورد ب یکتانەییەوەتەن ەداخواز ران،ێئ ەیکید
 ینتدەوەیپ وەئ ینتێرەئ یوارەنێشتو ەکورد بوون ک ۆب ەییوەتەن یوتەسکەد کێلەگ ینانێهیدەکوردستان و و یمارۆک ینانێکهێپ

 ێتیل یەیکتورد متا یو داهتاتوو ستتاێئ ۆب رخەهاوچ یژووێم ەل کێشەب کەو دا،ەمەردەس وەل موکراتێد یزبیح ەیتانەاسیو س
 .ربووننێف
 

 ینتدەوەیپ ەوەرەو د رانێکوردستان و ئ یکانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ەڵگەل کیەماەبن ەچ رەس ەل موکراتێد یزبیح :پرسیار
 کات؟ەدروست د یتیەستاۆو د
 

 ەل رەدەب کان،ییەاستیس ەنیەال ەڵگەل رمەن یعتامولەو ت رەادنیتبون یگۆالیتو د کیموکراتێد یکولتوور ەب ندبوونەپاب :وەاڵم
 ڵیختا ،ەنیەدووال ییهاوکار ۆب بارەسالم  و ل یکێشەک یخساندنڕەو  کانییەگرژ ەیوەواندنڕە یستەبەم ەب ،یفکر ییاوازیج
 یزرانتتتدنەدام ۆبتتت ەوەمتتتوکراتێد یزبتتتیح نیەالەل هتتتاەروەه. ەمتتتوکراتێد یزبتتتیح یکانییەنتتتدەوەیپ یتەاستتتیس یتتتیرەوهەج
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 یکتانەییەوەتەن ەو ئامتانج ییموکراستێد ۆبت دایاستیس ەینگیتژ ەل ەک کێتنیەال رەه ەڵگەل نیەژخاێسالم و در یکییەندەوەیپ
 راونیتگ متاەبن ەب ییەنتدەوەیپ وەئ یزرانتدنەدام ۆبت متاەبن کەو یکەرەست یپینسەپر ندەچ ت،ێب رەگیو کار ەگێپ نەکورد خاو
 یردانەوێستتتەد یکیژۆلتت ەدوور ل ر،ەرانتتبەب یزگرتنتتڕێو  اردانڕیتتب ۆیییخەربەستت یپاراستتتن ەب تێتتبتوان ەوەیەگڕێتت وەتتتاکوو ل

 یینتتدەوەرژەو ب ینگەهاوستت ،ەنیەدووال ییشتتەو هاوب یو هاوکتتار کتتتریە یکردنڵقبتتوو یفورمتتول ەب ،ەوەنڕیستت انیتت ۆییوختتێن
 یشتتانۆکێت ەل بتتاتەو هاوخ متتانەیهاوپ ەیوەنیتتزۆد ۆبتت انەڕگ ک،ێلەپگینستتڕەپ هتتاەو یمتتاەبن رەستت ەل. تێتتزێبپار ەنیەدووال
 یالنتەگ متووەه ێبتەو د ەستتیوێپ رۆز ران،ێتئ یرەنێتکهێپ یکتانەوەتەن متووەو ه متوکراتێد یزبتیح ۆبت دا،ەییتوەتەن ییرزگار

 . نەکبخیە دات،ەد انەیوەنڕیس ڵیوەه ەک ییراەندگەناو یتەاڵسەد ەل یزگارڕ ۆب انیتواناکان رانێئ یستەردێژ
 

 داەکختراوانڕێ وەل ینتدامبوونەو ئ ەنتدامەئ داەییتوەوتەونێن یکختراوڕێ ندەچ ەل رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح :پرسیار
 ؟ەوەتێبکر ەستەرجەکورد ب یپرس ەک ەبووەه ییرەگیکار یندەچ
 

 یایتدون ەکتورد ب یپرس یناساندن یستەبەم ەب ەوییەزراندنەدام یتاەرەس ەل رەه رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح :وەاڵم
 یقتتاودانەل هتتاەروەکتورد و ه یواڕە یزۆد ۆبتت کتانییەتڵەوەودێن ەکختتراوڕێو  تتتاناڵو ییوانیو پشتت رنجەستت یشتانێاکڕو  ەوەرەد
و  ریتب یوارەنێو شتو ەنجەپ ێج داییەندەوەیپ وەل ،ەداو یرۆز یکڵێوەران، هێئ ەل یسالمیو ئ یتیەپاشا یکانەمیژڕێ یالنیپ

و  یکەڕەست یژڕێداەدوکتتور قاستملوو بنتاخ. ەاریو د رچاوەب کێلەقاسملوو، گ رۆدوکت مانەورەگ یرەبڕێ یو ماندووبوون ییزانا
 ەبتوو ەوەرەد یایدون یووڕ ەکورد ب یلەو گ موکراتێد یزبیح یکانییەتەولەودیو ن ەییناوچ ییەندەوەیپ یکارێجەبێج یتمارێم

 دارەتمەاستیو س کختراوڕێ رۆز ستتاشێتتاکوو ئ ەک یەدوکتتور قاستملوو یرۆبانتد نەخاو ییتیەساەماندووبوون و ک یەیسا ەو ل
 .نەکەکورد د یواڕە یزۆد ییریپشتگ کایمرەئورووپا و ئ یتاناڵو ەل
 
 یکختراوێر نینتدەچ ەل یتیەویتتوان متوکراتێد یزبتیدوکتتور قاستملوو، ح ییماسۆپلێد ەیکۆریو ب ەچکڕێ مانەه یماەبن رەسەل
 ،ڵاکتاێڤنێژ یکختراوێو ر" UNPO"کتانەتڵەوەد ێبت ەوەتەن یکختراوڕێ، "SI"ستتیالیسوس ینالیۆنترناستەئ: کەو یتڵەوەودێن
و  کتایئورووپتا و ئامر یتتاناڵو ەل شەکیتد یزێتهەب ەیزراوەو دام کختراوڕێو  زبیح نیندەچ ەڵگەو ل ندامەئ ەتێبب یرمەفەب

 یهاوکتار ەوەکێو ژنتان و الوانتدا، پت ۆڤمتر یو متاف یاسیس یبوار ەو ل ەیەه یکینز ییو هاوکار ەستانۆد یندەوەیکانادا، پ
 .نەیکەد
 

 وانتن،ەڕد رانێتئ یمتیژڕێ ەیوێهاوش رانێئ یالنەگ یکانەییەوەتەن ەماف ەب تەبارەفارس س یونیسیزۆپۆئ یرۆز یشەب :پرسیار
  ینیۆسیزۆپۆئ ەک ەبوو وتووەرکەس ندەچ تاەه رانێئ ەیکید یکانەوەتەن ەڵگەل یندەوەیهاوپ ەل موکراتێد یزبیح ایئا
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 بزانن؟ واڕە ەب رانێئ ەیکید یالنەگ یکانەو ماف گرنب یشنەچەفر ەل زڕێ ەک ەتەناعەق وەئ رەس ەتێنیفارس ب
 

 ێیتوەئ ،ەیەه استتەڕناو یتتەاڵژهڕۆ ەل تەاستیس یئاشکرا مانکاتداەه ەو ل نووسراوەن یکیەاسای کێشت رەه ەل رەب :وەاڵم
 ەمێئت ەک یەدا ەوەل و،ەو ئ مەئ یکردنتێپ تەناعەق ەرلەب ەکەشێک. ەیەمافت ه شەندێوهەئ ،ێبەه زتێه ەندەچ ەک ەیەوەئ
 .تێد ەکید یکانەنیەال یتەناعەق یتەباب ەوەئ یدوا وجاەئ. تێبەمافمان د شەندێوهەئ ن،یب کخراوڕێو  زێهەب ەندەچ
 
 ەل یستالمیئ یمتیژڕێ یتەاڵستەد ەیوەمتان ۆیهت ەتەبوو ستاێتا ئ ەک ەیانییکەرەس ەشێو ک کارۆه وەل کیە ،ەوەکید یکیەالەل
 ەک ەفارست ییرەرانستەس نتاوەب یکانەنیۆسیئوپوز ەزێه ەل کێشەب ەیو پاوانخوازان زمیرانێپان ئ یتڵییەقەع یبوون راندا،ێئ

 یایتتجوگراف وێتتن یکتتانەوەتەن یکتتیە کەو یو متتاف ەناستتنام ەداننتتان ب ەک یموکراستتێد یرجەشتتمێپ یکردنڵقبتتوو ەب نیحتتازر نتت
 یستتەبەمەب کتداێخۆد هتاەو ەل. ننێتب کێتپ ەرۆکتتاتید ەمیژڕێت وەئ یووخانتدنڕو  شەهتاوب یکار ۆب ەنیمەز ،ەرانێئ ییاسیس
کتورد،  یکانییەاستیس ەنیەو ال زبیتح ەڵگەل ەداو متانڵوەه ران،ێتئ ییستالمیئ یمتیژڕێ یدژ ەل بتاتەخ ییپانتتا یزکردنێهەب
 یرکردنتیگێو ج میژڕێت یووخانتدنڕ ۆبت ڵوەو ه نینتێب کێتپ شەهتاوب یکتار ینێستتەب ،یرەو ئتاز نەتتورکم ب،ەرەع لوو ،ەب
 کداێمەستتتیس هتتاەو ەل کتتانەوەتەن یکتتیە کەو یتتتاکوو متتاف نەیداهتتاتوودا بتتد یرانتتێئ ەل ڵدرایتتف یکیمتتوکراتێد یکێمەستتتیس
 تتتتریئ ەک نەبتتتک ڵقبتتتوو ییەاستتتتڕ وەتتتتاکوو ئ نیدانوستتتتاندا ەل شەفارستتتان ەنیەال وەئ ەڵگەهاوکتتتات ل. تێتتتبکر رەبەستتتتەد
و  ەانییئاشتت یانیتژ ەوەکێپت یگتاڕێو  ییەن کراوڵقبوو ان،ینووسەچار یو ماف کانەوەتەن ەیییوەتەن ەیناسنام ەل کردنۆڵینک
 یایتجوگراف وێتن یکتانەوەتەن یکتیە کەو یبتوون و متاف ەداهاتوودا، دانتان ب یرانێئ ەل کیموکراتێد یکێمەستیس یریقامگەس
 ەب ەفارستان ەنیەال وەل کێشتەب ستتاێئ نتدەرچەه. ەمەستتەئ رۆز ران،ێئ یناو ەب کێشت ەیوەمان داەمەئ یرەیغ ەو ل ەرانێئ
 کییەنتەگتر چیهت مەاڵب ت،ێتبگر ۆخت ەل کتانەوەتەن یمتاف یمتەکیالن ەک نێنەد ەییناوچ یکییەموکراسێد ەرۆج ەدان ب تڵەواڕ
 . ەوەنەڕێگەنەڵه اندا،یبوون زێهەو ب شتنەیگ التەسەدەب یکات ەل ێیوانەئ ەک ییەن
 

 ؟ەنۆچ رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح رەس ەل انەیوانگڕ یگشتەکوردستان ب یکانەزبیح :پرسیار
 

 ەنیەو ال زێتتته ەیو متمتتان زڕێتت یتیەویتتتوان ەاویتتتج ایتتج ینتتدەهڕە ێستت ەل رانێتتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد یزبتتیح :وەاڵم
 یتەاستتیس ەل یبتتوونڕو مکو بتتاتەخ یژووێتتم ۆیهتتەب: مەکیەبکتتات،  رەبەستتتەد ۆیختت ۆبتت یگشتتت ەکوردستتتان ب یکانییەاستتیس
و  یوانیو پشتت کانییەکوردستان ەنیەو ال زێه ،ەییوەتەن یباتەخ ەل زگرتنێر ۆیهەب: مەدووه. ەیکییەشتمانیو ن ەییوەتەن

 ۆبت دانڵوەو ه اندایکاروبار ەل ردانەوێستەد ەل پاراستنۆخ: مەهێس. کانداەاریستەه ەناخۆو ق ررەلومەه ەل انیکردنیهاوکار
 نینتتیبەد ،ەوەدروستتت ەتەاستتیس مەئ ۆیهتت ەب دا،ەییتتوەتەن یاڵبتتا ینتتدەوەرژەب یپاراستتتن نتتاوێپەل یگوتتتار کیەو  یزڕیتتکیە
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 ڕو پت ینێرەئ یکەیەوانگڕ موکرات،ێد یزبیح ەب رەرانبەب ت،اڵو ەیوەرەد ەل یکورد یندەوڕەو  کانییەکوردستان ەزێه ەیربۆز
 .نەکەد رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یتتبارێو ئ ەگێپ ۆب یخاسمان یکێسابیو ح ەیەه انینیزانێپ ەل
 

 .رموونەف ەیەه کتانەیەسەق رەگەئ موکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا ٥٧ یادی ەل دا،ییتاۆک ەل :پرسیار
 

 ۆکتتورد بتت ەیوەتەن یوێو نشتت ورازەه ەل ڕپتت یبتتاتەخ یژووێتتم ەل ەوەادکردنیتت متتوکرات،ێد یزبتتیح ڵەیستتا ٥٧ یادیتت :وەاڵم
 وەل ەک ەکتتورد ەیوەتەن یکتتانڕۆڵە ییەیداکاریتتو ف یقوربتتان متتووەه وەل ەوەادکردنیتت ،ییەستتتەربەو س یزگتتارڕ ەب شتتتنەیگ
 ەڵگەل گونجانتتتدنۆخ یتیەنۆو چتتت ەبتتتاتەخ وەئ یتووداهتتتا ەل ەوەرکتتتردنیو ب امتتتانێڕت ەیستتتتگێو ،ەانیویخشتتتەب داەبتتتازڕێ
و  نیبتت ڵزا کانداەستتپۆندوکەک رەستتەب ،ەانیمەردەو ستت یزانستتت یکێتەاستتیس ەب نیتتتاکوو بتتتوان ەمتتانەگاکەڵمۆک یکانییەاستتتڕ

 .نینێب یدەکورد و یلەگ ۆب ژێوەاڵگ ی٢٧ یکانەئامانج
 

 ٢٥٢١ی گەالوێژی ١٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

 ------------------------------------------------------
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 !لە یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکرات

 
 
 
 
 
 
 

 بێکەس قادر

 
 ئەندامی دەفتەری سیاسیی و بەرپرسی پێوەندییەکانی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان

 
و هەستانەوە بوو، ستەدەی بیستتەم بتۆ حیزبتی دێمتوکرات، ستەدەی دەركەوتتن،   سەدەی بیستەم بۆ گەلی کورد، سەدەی كەوتن

 .و ئەستەم بوو  و بەرەنگاربوونەوەی ستەم ، كەوتن  سەركەوتن
 

ی ٢٧زایینتتتی بەرامتتتبەر بە  ٢١٢١ی ئتتتابی ١٧حیزبتتتی دێمتتتوكرات، وەك یەك لە حیتتتزبە دێرینەكتتتانی ڕۆژهەاڵتتتتی نتتتاڤین، لە 
كتتردووە، ستاڵ تێتتپەڕ دەكتا، لەو نێتوانەدا گەلێتك هەوراز و نشتێوی تەی  ٥٧ی هەتتاوی، كتاروانی تێكۆشتانی ١١٧٧گەالوێتژی 

و ڕێبەرایەتیكردنی بزاڤتی نەتەوەیتی   سەرباری ئاستەنگەكانی سەر ڕێی تێكۆشانی، وەكوو هێزێكی كارا و كاریگەر لە خەبات
 .گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ڕۆڵی بڕیاردەرانەی هەیە

 

گەورە و پڕ لە وانەیە، بتۆیە لە مێژووی بزووتنەوەی سیاسیی كوردستان، خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموكرات خەزێنەیەكی 
و ڕێبەرانی خاوەنێتی لێ بكەن، بەڵكوو دەبێ هەموو ئەوانەی لەم ستەروەرییانەدا، بەشتیان هەیە   پێویستە نەك هەر ئەندام

و پتتێكەوە بەشتتدار بتتن بتتۆ دەستتتەبەركردنی داهتتاتوویەكی   و پشتتكیان بەردەكەوێ، ختتاوەنێتی لەو ئەمتتانەتەی پێشتتەوا بتتكەن
 .باشتر

 
 تێكی شاراوە نییە، كە نهێنی مانەوە و بەردەوامبوونی حیزبی دێموكرات بۆ پشتیوانی خەڵك دەگەڕێتەوە، بۆیە هیچ دیارە ش
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كۆتتتایی بە   لەوە گرینگتتتر نیتتیە، كە لە یتتووبیلی ئەڵماستتیدا، لە یەكێتتك لە داخوازییەكتتانی خەڵتتك زۆرتتتر نزیتتك ببێتتتەوە،
 .بخرێتەوەەریەك و نێوماڵی دێموكرات وەس لێكترازان بهێنرێ 

 
بەڵگەنەویستە سەرەڕای جیاوازی لە شێوەی خەبات لە بردنەپێشەوەی داخوازییەکان، بزاڤی ڕزگاریخوازی کورد یەک ئامانجی 

لەبەرانتبەر پرستی بەشتەكانی كوردستتان، كە لەستەر بنەمتای  لەو پێوەندییەدا سیاسەتی حیزبی دێمتوكرات،. هاوبەشی هەیە
ەكان سەرچاوەی گرتووە، نەك دەخالەت كتردن، دەرككردنتی بەرپرستیاریەتیی نەتەوەیتیە، ان بەشو هاوكاری لەنێو  هاریكاری

 .پێویستە لە داڕشتنی نێوەڕۆكی ستراتیژێكی هاوبەشی كوردستانی ڕەنگ بداتەوە
 

وە، و ملمالنێی ئایتدیۆلۆژی بتو حیزبی دێموكرات وەك لە مێژووەكەی دەردەكەوێ، لە ڕابردوودا، چەندە مەحكوم بە دابەشبوون 
و ئامتانجە سیاستییە هەنووكەییەكتانی مەحکتومە، كە فەرامتۆش كردنتی   و ئەبدێتكردنی تاكتیتك ئێستاش ئەوەندە بە كرانەوە 
 .لە قازانجی بزووتنەوەکە نییە

 
ستتتاڵ خەبتتتات لەپێنتتتاو ئتتتازادی بكتتترێ، ستتتەرەڕای  ٥٧ئەگەر لە دیتتتدگایەكی بابەتیتتتانەی سیاستتتییەوە، تەماشتتتای مێتتتژووی 

و خاڵە الوازەكانی، لە جێگەی خۆیدایە ئەمە وەبیتر بهێنیتنەوە كە حیزبتی   دەم تێكۆشانی، سەرەڕای هەڵەبەربەستەكانی بەر
و كۆڵنەدان، قوتابختانەیە، هەر بتۆیە هەڵتدەگرێ، ئەم ڕەوەنتدە مێتژووییە، نەك هەر وانەی سیاستی   دێموكرات بۆ تێكۆشان

تتوێژینەوەی بتابەتی و زانستتیانە بتدرێ، وەك ڕێبتازێكی  لێ هەڵبهێنجرێ، بەڵكوو دەبێ پتر شەنوکەو بکرێ و بەر تیشتکی
 .سیاسی تیۆریزە بكرێ

 
لەو بۆنەیەدا ئەوەی جێی خەفەتە ئەوەیە، كە هێشتا گەلی كورد لە ئێتران لەژێتر چەوستاندنەوەی نەتەوەییتدایە، تەنتانەت 

دی لەسەر فێركردنتی زمتانی  ممه محه مافی خوێندنی بە زمانی زگماكی خۆی پێ ڕەوا نابیندرێ، لەم سەردەمەدا مامۆستا زارای
 .زگماكی مندااڵنی كورد بە دە ساڵ زیندانی حوکم دەدرێ

 

ئتێمە بتێجگە : و دەڵتێ حیزبی دێموکرات لە یەکەمین ڕاگەیەندراویدا، لە ڕاگەیاندنی دامەزرانی ڕوو لە هاونیشتمانان دەكتات 
دێمتتوكرات ئەوستتا و ئێستتتاش بتتۆ هەمتتوو بەشتتەكانی  ئەو داوایەی حیزبتتی. لە متتافی ڕەوا و ئینستتانی خۆمتتان هیچمتتان نتتاوێ

كوردستان، هەر لەجێگەی خۆیدایە ، كە گەلی كورد بێجگە لە مافی ڕەوا و ئینسانی خۆی هیچی دیكەی نتاوێ، تتا ئەو متافە 
ستەد " لە گەلی کورد زەوت بکرێ، خەباتەکەی ڕەوایە و لەو سۆنگەیە کە ئەم کاروانە بێ پسانەوە، هەروا بەردەوامتی هەیەو

 ."سەیری کە کوردی ئێمە هەر کوردن شەهەنشاه و پادشا مردن
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 ن، شەرەفکەندی و هەموو شەهیدانی کوردستاپێشەوا، قاسملوو  لە یوبیلی ئەڵماسی حیزبی دێموکراتدا، دروود بۆ گیانی
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ١٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

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

 بنەمای دیپلۆماسیی حیزب و هەڵوێستە سیاسییەکانی
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد نەزیف قادری

 
لە دەستتتپێکی خەبتتاتی سیاستتیی هەر حیتتزب یتتان الیەنێکتتی سیاستتی و فیکریتتدا کۆمەڵێتتک پرەنستتیپ دەبتتنە بنەمتتای کتتار و 

دوای هتاتنی هێزەکتانی هاوپەیمانتان لە شتەڕی دووهەمتی جیهتانی لە ستاڵی . تێکۆشانی ئەو ڕێکخراوەیە یتان ئەو دەستەاڵتە
دەسەاڵتی ڕەزاشای پەهلەوی کە جووڵەیەکی نوێ لە سەرتاستەری ی هەتاوی و هەرەسهێنانی ١١٢١ی زایینی بەرامبەر بە ١٧٤١

ئێران و کوردستان دەستی پێکرد، گەلی کوردیێ کە بە درێژایتی مێتژوو بتۆ گەیشتتن بە مافەکتانی و دیتاریکردنی چارەنووستی 
بە دەستتتتتی ختتتتۆی لە خەبتتتتات و بەرختتتتۆدان بتتتتوو، دامەزرانتتتتی یەکەم ڕێکختتتتراوی نەتەوەیتتتتی ختتتتۆی لە الیەن پۆلێتتتتک لە 

ڕەوتتی ڕووداوەکتان و . نیشتمانپەروەرانی کوردەوە ڕاگەیانتد و کوردستتانی ئێتران بتوو بە ناوەنتدی بزووتنەوەیەکتی نەتەوەیتی
کتتاریگەریی گەشتتەی هتتزری نەتەوایەتتتی و جیهتتانبینیی پۆلێتتک لەم ڕۆڵە خەبتتاتگێڕانە و لە پێشتتەوەی هەموویتتانەوە پێشتتەوا 

کە دامەزرانتدنی حیزبێکتی سیاستیی پێشتکەوتووی شوناستخواز پێویستتییەکی  قازی محەممەد، ئەوانی هێنایە ستەر ئەو بتاوەڕە
ی ١٧٤٧ی ئاگۆستتتی ١٧ی هەتتتاوی، بەرامتتبەر بە ١١٢٤ی گەالوێتتژی ستتاڵی ٢٧سیاستتی و مێتتژووییە و لەم ستتونگەیەوە لە ڕۆژی 

. ئەم حیتتزبە نتتوێیەزایینتتی دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان ڕاگەیەنتتدرا و پێشتتەوا قتتازی محەمتتمەد بتتوو بە ڕێتتبەری 
هاوکات لەگەڵ ئەم ئاڵوگۆڕە سیاستییە لە ئازەربایجتانی ئێترانیێ خەبتاتی سیاستی و نەتەوەیتی تورکەکتان دەستتی پێکترد و 
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پێشەوا قازی محەمتمەد و . فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان و حکوومەتی میللی بە پشتیوانیی یەکیەتیی سۆڤییەت ڕاگەیەندرا
ە شێوەیەک دەستیان بە خۆڕێکخستن و پێوەندیی سیاسی و دیپلۆماستی لەگەڵ نتوێنەرانی واڵتتانی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات ب

هاوپەیمان و کۆماری ئازەربایجان و فیرقەی دێموکرات کرد و هەیئەتی نتوێنەرایەتیی کتورد ستەردانی یەکیەتیتی ستۆڤییەت و 
نج و پشتتتیوانیی ئەوان بە الی گەلتتی کتتورد و بتتاکوو، پێتەختتتی کۆمتتاری ئازەربایجتتانی ئەو کتتاتی کتترد و هەوڵیتتان دا ستتەر

لەو ستتەردان و ڕاگتتۆڕینەوەیەدا هەم نتتوێنەرانی ستتۆڤییەت و هەم ڕێتتبەران و . دابینکردنتتی ویستتت و داخوازییەکانیتتدا ڕابکێشتتن
بتن  نوێنەرانی فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان لەو باوەڕەدا بوون کە دەبێ دەسەاڵتی سیاسیی کورد و دامەزراوەکتانی بەشتێک

لە لە حکوومەتی میللیی ئازەربایجان کە ئەم بیترۆکەیە بە تەواوی لە الیەن پێشتەواوە ڕەت کترایەوە و لە ستەر ستەربەخۆیی 
لێترەدا پرەنستیپی بتاوەڕبەخۆبوون، ستەربەخۆیی . سیاسی و ئیداریی کۆماری کوردستان جەختی کردەوە و ئامانجی خۆشی پێکا

ی بەرژەوەنتتدیی نەتەوەیتتی، ڕێزگرتنتتی بەرامتتبەر و لتتۆژیکی پێکەوەژیتتان و ڕەوتتتی بڕیتتاردانی سیاستتی، شوناستتخوازی، پاراستتتن
سیاسەتی دەستێوەردان، پاراستنی پرەنستیپە مرۆییەکتان و ڕەچتاوکردنی دیپلۆماستییەکی دوور لە نکتۆڵی و تونتدوتیژی بتوونە 

اری کوردستتان لەگەڵ دەوروبەر و بنەما سیاسی و فیکرییەکانی بتزووتنەوەی کتورد و پێوەنتدییەکانی حیزبتی دێمتوکرات و کۆمت
 .جیهانی دەرەوە

 
سەردانەکانی دیپلۆماتە ئامریکایی، سۆڤییەتی و بریتانیایی و گەڕۆکەکانی واڵتتانی دیتکە کە لەو واڵتەدا زۆر بە ئامانجتدار 

لە و بە هەڵستتتتەنگاندنەوە ڕووداوەکتتتتانی ئێتتتتران، ئازەربایجتتتتان، کوردستتتتتان و ناوچەکەیتتتتان تتتتتاوتوێ کتتتتردووە زۆربەیتتتتان 
ئتتارچی . نووستتینەکانیاندا دانیتتان بە زانتتایی و ڕوانتتگەی پێشتتکەوتووی پێشتتەوادا نتتاوە و مافەکتتانی کوردیتتان بە ڕەوا زانیتتوە

ڕۆزڤێڵت دیپلۆماتی ئامریکایی کە زۆر بە وردی چاوەدێریی ڕووداوە سیاسییەکانی کردووە، لە نووسینەکانیدا بە دۆکیتۆمێنتەوە 
ویلیتام ئیگلتتۆن لە ستەر تایبەتمەنتدییەکانی کۆمتار و . یەتیی پێشەوا و کۆمار قسە دەکتابە شێوەیەکی ئەرێنی لە سەر کەسا

 .گرینگیی لە مێژووی بزووتنەوەی کورددا قسە دەکات، بەاڵم سیاسەتی فەرمیی ئامریکا پێچەوانەی ئەو خوێندنەوەیە بوو
لێتترەدا ختتاڵی الواز بتتۆ بتتزووتنەوەی سەرتاستتەریی ئێتتران و خەبتتاتی نەتەوە متتا  پێشتتێلکراوەکانی ئێتتران بریتتتی بتتوون لە  

پشتکردنی هاوپەیمانان لەم بزووتنەوە دێموکراسیخوازییە سەرتاستەرییە و شوناستخوازیی نەتەوەکتانی ئێتران و پشتتکردن لە 
کە کە بۆ کۆمتاری کوردستتان لەمتپەر بتوو، زاڵبتوونی هێتز و نیشتتەجێبوونی خاڵێکی دی. کۆمارەکانی ئازەربایجان و کوردستان

ستتنە، )نتتوێنەرایەتییە سیاستتییەکانی هاوپەیمانتتانی ڕۆژئتتاوایی بەتتتایبەتی بریتانیتتا لە باشتتووری ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان 
کۆمتاری کوردستتان . ۆڤییەتدا بوو، لە ڕاستیدا کوردستان بتوو بە جتێگەی ملمالنێتی ئامریکتا، بریتانیتا و ست(کرماشان و ئیالم

تەنیتتا لە بەشتتێکی کەمتتی ختتاکی کوردستتتان دامەزرا و مەجتتالی پەلهاویشتتتنی بتتۆ پارێزگاکتتانی ستتنە، کرماشتتان، ئتتیالم و 
خوارەوەتری پێ نەدرا، لە ڕاستیدا بەرژەوەندییەکانی گەالنی ئێران بتوو بە قوربتانیی بەرژەوەنتدیی هاوپەیمانتان و دوایتیێ 

ەوەی دیکتتتاتۆریی ڕێژیمتتی پاشتتایەتیی پەهلەوییتتان گتترت، ئەو سیاستتەتە نەشتتیاوەی هاوپەیمانتتان پشتتتی دەستتەاڵت و گەڕان
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گەیشتە ئاستێک کە جتۆرر ئتالەن، ستەفیری ئەوکتاتی ئامریکتا لە پێوەنتدییەکانی لەگەڵ قتوام الستلطنە، ستەرۆک وەزیرانتی 
ئێتتران سروشتتتییە و دیپلۆماتەکتتانی  ئەو کتتاتی ئێتتران دەڵێتتت جتتووڵەی هێتتز بتتۆ کوردستتتان، ئازەربایجتتان و هەر شتتوێنێکی

هاشتتمۆ  کۆنستوولی یەکیەتیتتی ستۆڤییەت لە ورمتتێ . ستۆڤییەتیێ لەو قۆنتاغە هەستتتیارەدا سیاستەتیان هەر بەو شتتێوەیە بتوو
 .هەموو هەوڵە سیاسی و دیپلۆماتیکەکانی ڕازیکردنی دەسەاڵتی تاران بوو

 
ەوە شوێنەواری شووم و تێچتووی زۆری بتۆ گەالنتی ئێتران بتوو، حیزبی دێموکرات دوای ئەو قۆناغە سیاسییە تاڵە، کە بە داخ

بە درێژەدانی بە خەبات و لە پێوەندییەکانیدا هەوڵی داوە سیاسەتێک ڕەچاو بکا و لەو پرەنسیپانە پەیتڕەوی بکتات کە لە 
نتدنی ستەربەخۆیی ڕاگەیا. مێژووی ئەم حیزبەدا بوونەتە بایەخ و جێی سەرنج و ئەزموونێکی ئەرێنتی لە جتوواڵنەوەی کتورددا

ڕێکخراوەیی حیزب و پچڕانتی پێوەنتدیی ڕێکخراوەیتی لەگەڵ حیزبتی تتوودەی ئێتران لە کۆنررانستی یەکەمتی حیتزب لە ستاڵی 
ی هەتاویدا و گرتنەبەری سیاسەتێکی واقیتبینانە لە ستەر بنەمتای پشتبەستتن بە بەرژەوەنتدییە نەتەوەییەکتانی گەلتی ١١١٤

وە و هەڵویستی پۆلێک لە کادر و پێشمەرگە و ئەنتدامانی ڕێتبەری لە کتۆنگرەی دووهەمتی کورد، هەروەها پاراستنی ئەو ڕێڕە
حیزب لە بەرامبەر سیاسەتی تاکڕەوی و بە الڕێدابردنی پرەنسیپی سەربەخۆیی حیزب ئەزمتوونێکی دیتکەیە لەم خەبتاتە پتڕ 

 .لە هەوراز و نشێوەی حیزب
 

ی شۆڕشتتی ئەیلتتوولی باشتتووری کوردستتتان لەگەڵ حکتتوومەتی ئەوکتتاتی ئتتاڵوگۆڕە سیاستتییەکانی دوای تێکچتتوونی پێوەنتتدییەکان
عێتترا  دۆخێکتتی نتتوێی بتتۆ حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان هێنتتایە ئتتاراوە و گوشتتارێکی زۆر کەوتە ستتەر ڕێبەریتتی حیتتزب و 

لەو  ستتاڵ١٧لەمەڕ پێوەنتتدیی حیتتزب لەگەڵ حکتتوومەتی عێتترا  دەبتتێ بڵێتتین بە درێژایتتی زیتتاتر لە . ئەنتتدامانی لە عێراقتتدا
پێوەندییە، حیزبی دێموکرات لە سەر پاراستنی بەرژەوەندییەکانی کورد ڕێک خستت و ئەو پێوەنتدییە نمتوونەی پێوەنتدییەکی 
ستتار بتتوو و لە چەنتتدین بتتڕگەی مێژووییشتتدا وازی لە بەرژەوەنتتدییە حیزبییەکتتانی ختتۆی هێنتتاوە بتتۆ پاراستتتنی بەرژەوەنتتدیی 

لەم بتارەوە تێکۆشتەری دێرینتی کتورد، . ووتنەوەی کتورد لە باشتووری کوردستتانگشتیی کتورد و پاراستتنی دەستتکەوتەکانی بتز
دوکتور مەحموود عوسمان، دوای ڕووخانی ڕێژیمی بەعس لە کۆبتوونەوەیەکی گشتتیدا وتتی گەلتی کتورد و الیەنە سیاستییەکان 

پاراستتنی بەرژەوەنتدییەکانی  دەبێ شانازی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بکەن کە بناغەی پێوەندییەکانی لە ستەر
 .کورد بووە و ئەمە نموونەیەکی سەرکەوتووە لە بزوووتنەوەی کورددا

 
ڕوانگەی حیزبی دێمتوکرات و جیهتانبینیی بتۆ پرستی کتورد و بە نێتونەتەوەییکردنی ئەم پرستە بەشتێکی زۆری دەگەڕێتتەوە بتۆ 
ڕۆڵی ڕێبەری مەزنمان دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو کە وەک ئەندازیاری ئەم سیاسەتە و پێکهێنانی لۆبی بۆ پرسی کتورد، 

و ئامریکاییەکتان، ڕێکختراوە مرۆڤدۆستتەکان، پارلمانتتار و کۆنگرێستمەنەکان، پێوەندییەکانی لەگەڵ ئاکادیمییە ئورووپتایی 
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بەشتتداری لە . هەواڵنێرەکتان، ناوەنتتدەکانی لێکتتۆڵینەوە و پتتارتە سیاستتییەکان شتتێوازێکی تتتری بە ناستتاندنی پرستتی کتتورد دا
پێوەنتدییە دیپلۆماتیکەکتانی  کۆنگرەی ئینترناستیۆناڵ سۆسیالیستت و چەنتدین ناوەنتدی نێتونەتەوەیی دیتکە ڕەوایتی و کتارایی

حیزب دەگەیەنێ و هەر ئەو کەسایەتی و دۆستانە ئێستاش لە ستەنگەری داکتۆکیکردن لە مافەکتانی گەلتی کتورد لە بەرامتبەر 
 .سیاسەتی داگیرکەرانی کوردستاندان کە بە عەقڵییەتی ژینۆسایدکردنی ئەم گەلە سیاسەتی لەگەڵ دەکەن

 
بەرامتبەر بە  ١١٧٨ی خەزەڵتوەری ١١خانەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا لە تاران لە مەحکوومکردنی داگیرکردنی باڵوێز

ەوە لە نەزەری حیزبتتی دێمتتوکراتەوە "خوێنتتدکارانی پەیتتڕەوی خەتتتی ئیمتتام"لە الیەن تتتاقمی ناستتراو بە  ١٧٥٧ی نۆڤتتامبری ٤
یتتزب لە مێتتژووی پێوەندییەکانیتتدا جێتتی پتتێچەوانەی یاستتا و ڕێستتا و پرۆتۆکتتۆلە دیپلۆماتیکەکتتان بتتوو و ئەم هەڵویستتتەی ح

 .بایەخە
 

ی زایینی لە دوو بتارەوە لە پێوەنتدییەکانی حیزبتی دێمتوکراتی ١٧٨٨ی هەتاوی بەرامبەر بە ١١٦٦شەڕی هەڵەبجە لە ساڵی 
ی کەس لە کادر و پێشتمەرگە و ئەنتدامانی بنەماڵەکتان ٨١١یەکەم لەم شەڕەدا زیاتر لە . کوردستانی ئێراندا جێگای سەرنجە

حیتتتزب لە ناوچەکتتتانی هەورامتتتان و جتتتوانڕۆ کەوتتتتنە ئەو شتتتەڕە و وێتتتڕای بەرگرییەکتتتی مێژوویتتتی هێتتتزی پێشتتتمەرگە و 
تەفروتوناکردنی هێزەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دەڤەری هەورامان و جوانڕۆ، بە پێی بەرنتامەیەکی دیتاریکراو 

لەم پێوەنتدییەدا ڕێتبەری گەورەمتان دوکتتور عەبتدولڕەحمان . بتوون ئەو هێزەی حیزب لەو ناوچەیە بە ستەرکەوتنەوە دەربتاز
قاستتملوو کە بە پیتتری هێتتزەکەوە هتتاتبوو لەو پێوەنتتدییەدا وتتتارێکی پێشتتکەش کتترد و وتتتی لەگەڵ ئەوەی کە قارەمتتانێتی و 

و نەتەوەیتتی بەرگریتتی کتتادر و پێشتتمەرگەکانی حیتتزب شتتانازییەکی مێتتژووییە، ئەو دەربتتازبوونە ئەزمتتوونی پێوەنتتدیی قتتووڵ 
هەر لە پیوەندی لەگەڵ شەڕی هەڵەبجەدا دوکتور قاسملوو لە ستەفەری . حیزبی ئێمەیە کە لەم گۆڕەپانەشدا سەرکەوتوو بوو

ئورووپایتدا هەوڵێکتی چڕوپتتڕی دا بتۆ گەیانتدنی دەنگتتی مەزڵتوومییەتی قوربانیتانی هەڵەبتتجە و گەلتی کتورد کە لەو تتتاوانە 
خەڵکی مەدەنی بوونە قوربانیی ڕێژیمی بەعسی عێرا  و داوای پێکهاتنی کۆنررانستێکی  کەس لە ٧١١١دژەمرۆییەدا زیاتر لە 

بە . پێتک هتات ١٧٨٧نێونەتەوەیی لە دۆستانی ئورووپایی و بەتایبەت فەرانسەویی کرد و سەرئەنجام ئەو کۆنررانسە ساڵی 
ار بتێ، بەاڵم شتانازیی کۆنررانستەکە بە داخەوە دەستی ڕەشی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێتران ئیزنتی نەدا کە ختۆی بەشتد

ئەو هەڵویستتتەی حیزبتتی دێمتتوکرات و دوکتتتور قاستتملوو لە مێتتژووی پێونتتدییەکانی . نتتاوی ئەو ڕێتتبەرە گەورەیە نتتاودێر کتترا
 .حیزبدا الپەڕەیەکی زێڕین و نەتەوەییە

 
نی ئێرانتی سیاستەتێکی ڕەچتاو کترد لە شەڕی ئێران و عێراقیشدا حیزبی دێموکرات بە پێچەوانەی هێندێک الیەنی ئۆپۆزیسیۆ

 کە نەبێتە بەشێک لەو شەڕە چونکە لەو باوەڕەدا بوو کە ئامانجی شەڕەکە و ئامانجی درێژخایەنی حیزب دوو شتی لێک 
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 .جیاوازن و بە ئەزموونیێ دەرکەوت کە سیاسەتی حیزب لەو بوارەشدا سەرکەوتوو بوو
 

ی زایینیتتی گەلتتی کتتورد لە باشتتووری کوردستتتان، حیزبتتی دێمتتوکرات ١٧٧١ی هەتتتاوی بەرامتتبەر بە ١١٥١لە ڕاپەڕینتتی ستتاڵی 
پێوەندییەکانی لەگەڵ بەرەی کوردستانی و دواتر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ستەر پاراستتنی دەستتکەوتەکانی ڕاپەڕیتن 

ەڕوو بتتووە و لەگەڵ ئەوەشتتدا زۆر جتتار لەگەڵ گوشتتاری واڵتتتانی نەیتتاری کتتورد ڕووب. و حکتتوومەتی هەرێمتتی کوردستتتان بتتووە
 .هێرشی کراوەتە سەر، بەاڵم لە سەر ئەم سیاسەتەی بەردەوام بووە

 
یەکێتتتک لە پرەنستتتیپە نەگۆڕەکتتتانی پێوەنتتتدییەکانە بتتتۆ  (Negotiation) لە ڕوانتتتگەی حیزبتتتی دێمتتتوکراتەوە دیتتتالۆ 

دیپلۆماتیکەکتان و باوەڕمەنتدبوونی لێکتێگەیشتن و چارەسەری و وەدیهێنانی مافەکانی گەلی کورد لە ستەر بنەمتای پرەنستیپە 
 .الیەنی بەرامبەر بە پرسی کوردە

 
حیزبتتی دێمتتوکرات بە باوەڕمەنتتدبوون بەو بنەمتتا فیکتترییە کە کوردستتتان یەک نیشتتتمانە و کتتورد یەک نەتەوەیە و دابڕانتتی 

کوردستتان و حیتزبە  خەڵک و خاکەکەی لە الیەن داگیرکەرانتی کوردستتانەوە دۆخێکتی خولقانتدووە کە هەرکتام لە بەشتەکانی
سیاسییەکانی بۆ دابینکردنی مافەکانی گەلی کورد لەو بەشەدا لە خەباتدان، سیاسەتی ئەوە بتووە کە پشتتیوانیی سیاستی لە 

هەر لەو . خەبتتاتی هەمتتوو بەشتتەکانی کوردستتتان و خەبتتاتی خەبتتاتگێڕانی مافەکتتانی ڕۆڵەکتتانی کتتورد لە هەر شتتوێنێک بکتتا
ەکانی لەگەڵ واڵتتتتتانی پێوەندیتتتتدار بە پرستتتتی کتتتتوردەوە تتتتتا ئاستتتتتێک بتتتتێ کە دژی کاتەشتتتتدا هەوڵتتتتی داوە پێوەنتتتتدیی

هەروەهتا لەو بتاوەڕەدا بتووە . بەرژەوەندییەکانی گەلی کورد لەو بەشەی کوردستتاندا نەبتێ و لەو بوارەشتدا ستەرکەوتوو بتووە
ان نەکەن و ڕێتتز لە ئیتترادە و کە حیتتزب و الیەنە سیاستتییەکانی کتتورد لە کاروبتتاری بەشتتەکانی دیتتکەی کوردستتتان دەستتتێوەرد

 .خەباتی گەلی کورد لە هەرکام لە بەشەکانی کوردستان بگرن و یارمەتیدەری ڕەوتی خەباتیان بن
 

لە ئاستتتی سەرتاسەرییشتتدا حیزبتتی دێمتتوکرات لەگەڵ حیتتزب و الیەنە سیاستتییەکانی ئێرانتتی لە ستتەر بنچیتتنەی بتتاوەڕ بە 
نووس وەک نەتەوەیەکتی ختاوەن متا  و بتاوەڕ بە دێموکراستی و دابەشتکردنی مافەکانی گەلی کتورد و متافی دیتاریکردنی چتارە

دەستتەاڵت و پێکهێنتتانی سیستتتمێکی دێمتتوکراتیکی فێتتدراڵ و ستتێکۆالر لەگەڵ ئۆپۆزیستتیۆنی ئێرانیتتدا لە دیتتالۆ  بتتووە و بە 
 .خۆشییەوە ئێستا لە چەند هاوپەیمانی و تەڤگەری سیاسیشدا ڕۆڵی کاریگەری هەیە

 
ونەتەوەییشتتتدا بە باوەڕمەنتتتدبوون بە نێتتتونەتەوەییکردنی پرستتتی کتتتورد لە چوارچێتتتوەی بنەمتتتا سیاستتتی و لە سیاستتتەتی نێ

و سیاستەتی دەستتێوەردانی مرۆیتی و ( جاڕنامەی گەردوونیتی مافەکتانی مترۆڤ)یاساییەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
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داپڵۆستتتتێنەرەکانەوە لەگەڵ کتتتتۆڕ و کتتتتۆمەڵە  ڕزگتتتتارکردنی نەتەوە متتتتا  پێشتتتتێلکراوەکان لە الیەن ڕێتتتتژیمە دیکتتتتتاتۆر و
نێونەتەوەییەکتتتان پێوەنتتتدییەکانی ڕێتتتک خستتتتووە و لە خەبتتتاتی دیپلۆماستتتیدایە و دەنگتتتی متتتافخوازانەی گەلتتتی کتتتوردی پتتتێ 

هەنتتووکەش حیزبتتتی دێمتتوکرات یەکێتتک لە الیەنە چاالکەکتتتانی ئەو گۆڕەپتتانەیە و بە ڕەچتتاوکردنی ڕێوشتتتوێنە . گەیانتتدوون
ساییەکان داکۆکی لە مافەکانی گەلی کورد دەکا و لە سونگەی پشتبەستن بە خەبات و ئیرادەی گەلی کتورد و دیپلۆماتیک و یا

یەکیەتتتی و یەکڕیزیتتی بتتزووتنەوەی کتتورد لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان و بتتوون بە هێزێکتتی شتتوێندانەر لە گۆڕەپتتانی سیاستتی و 
ڕوانییەکانی گەلەکەماندا بگێڕێ و وەدیهێنەری ئاواتەکتانی دیپلۆماسیدا ڕۆڵی مێژوویی خۆی، هەوڵ دەدات کە لە ئاستی چاوە

 .گەلەکەی بە گشتی بێ
 

لەگەڵ ئەوەی ئامتتاژەی پتتێ کتترا، هێتتز و توانتتا بتتۆ کتتاری دیپلۆماستتی و پێوەنتتدی مەرجێکتتی گتترینگە و لە ڕاستتتیدا بنەمتتای 
هەر لەم ستونگەوە . پتێکەوە گترێ دەدائاوڕدانەوەی الیەنە سیاسییەکان و ناوەندەکانی بڕیارە کە بەرژەوەندییە هاوبەشتەکان 

ڕێبەری مەزنمان دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو هەردەم لە ستەر ئەم ئەستڵە جەختتی دەکتردەوە و وەک زەروورەتێکتی سیاستی 
لەم قۆناغە هەستیار و پڕ لە کەندولەندەدا حیزبی دێمتوکرات پێویستتە لە هەمتوو ڕەهەنتدەکانی خەباتتدا ببێتتە ئەو هێتزە 

 .ی کە لەمێژە خەبات و بەرخۆدانی بۆ دەکا و دۆستانی جوواڵنەوەی کورد بە هیواوە چاویان لێیەتیشوێندانەرە
ستاڵەی خەبتاتی حیتزب ئەو ڕاستتییەمان بتۆ دەردەختات کە لە سیاستەت و خەباتتدا  ٥٧ئەزموونی سیاستی و دیپلۆماستیی ئەم 

بەرژەوەندیی خۆی، دێتوەزمە الی دەبێتتە فریشتتە و زۆر جار الیەنێک بۆ پاراستنی . بەرژەوەندی و هێز قسەی کۆتایی دەکەن
کەواتە دەبێ بەرژەوەندییەکانی گەلەکەمان پێناسە بکەین و بەو پێیە بچیتنە نێتو کتایە سیاستی و . پێچەوانەکەشی دەبینرێت

 .ملمالنێ دیپلۆماتیکەکان و پرسی کورد و مافەکانی بۆمان لە سەرەوەی هەموو شتێک بێت
 
تتتەمین ستتاڵڤەگەڕی دامەزرانتتی ئەم حیتتزبە تێکۆشتتەرە و یتتووبیلی ئەڵماستتییە لە هەمتتوو ٥٧کە ی گەالوێتتژی ئەمستتاڵیێ ٢٧

ڕەهەنتتدەکانی خەباتتتدا ستتەرکەوتنی گەورە و مێژوویتتی بتتۆ ختتۆی و گەلەکەی و بتتزووتنەوە ڕەواکەی تۆمتتار بکتتا و گەلتتی کتتورد 
 .کانی کورد و دێموکرات دەستەبەر دەبێشادمان کا و ئەو ئاواتەش تەنیا بە یەکیەتی و یەکڕیزیی هەموو ڕۆڵە خەباتگێڕە

 

 بەرز و بەڕێز بێ یووبیلی ئەڵماسیی حیزبە تێکۆشەرەکەمان
 

 ی هەتاوی١١٧٧ی گەالوێژی ٢٧
  

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 حیزبی دێموکرات و شوێنی دین لە کۆمەڵدا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم الجانی

 
 .و ڕۆڵی دین لە کۆمەڵگادا، بەدرێژایی مێژوو هەمیشە مەسەلەیەکی گرنگ و جێگای باس بووە شوێن

 
هەر لەو دەمەوە کە مرۆڤ لە سێزدەهەزارساڵ لەمەوبەرەوە دوای ئەوەیکە فێری ئاژەڵداری و کشتوکاڵ بتوو واتە تتوانی دێ و 

بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا ئینسانییەکان هەمیشتە لە دەستتی پاشانیێ کاتێک پێنج هەزار ساڵ لەمەوبەر توانی شار دروست بکا، 
کەسانێکدا بووە کە دەسەاڵتیان هەبووە زۆری لە خەڵکەکە بکەن، یتا لەوەش گرنگتتر توانتای ئەوەیتان هەبتووە بەستەر بیترو 

 .زەینی خەڵکدا زاڵ بن
 

ئەوەی . ئەومەبەستتە بەس نیتیە پاشان دەرکەوت کە دەسەاڵت چونکە دەتوانرێ دەستاودەست بکرێ بە تەنیا بۆ بردنە پێشی
هەر بتۆیە . دواتر بە ناوی بڕوا و دین ناسرا لەو بارەوە بایەخی زۆرتری پەیدا کرد و باشتر توانی ئەو ئەرکە بەڕێوە بەرێ

دەتوانین بڵێتین کە لە پێتنج هەزار ستاڵ لەمەوبەرەوە نتۆڕمی دەستەاڵتداری لە هەمتوو کۆمەڵگتا ئینستانییەکاندا بریتتی بتووە 
 .شا کە دەسەاڵتدار بووە لە هەمان کاتدا ڕێبەری ئایینیێ بووە؛ واتە دەسەاڵتی سیاسی و ئایینی هەر یەک بوون لەوەیکە

دواتتتر لە پڕۆستتەیەکی درێژخایەنتتدا بەرەبەرە ئەوە کە دەستتەاڵتی سیاستتی و ئتتایینی هەر یەک بتتن بەرەو بنبەستتت و کۆتتتایی 
 .سەاڵتە هاوزێی یەکتر بنخۆی ڕۆیشت و ئەو تێئۆرییە هاتەکایەوە کە ئەو دوو دە

 
 کاتێک ئاریاییەکان لە سێ هەزارساڵ لەمەوبەرەوە لە باشووری ڕووسیە و ئوکڕاین کۆچیان کردە ئەو ناوچانەی کە ئێستا 
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پێی دەوترێ فەالتی ئێتران، ئتێمەی کتورد ستێ چتوارهەزار ستاڵ پتێێ لەوان لەوێ بتووین و ئەوانمتان لە نێتو شارستتانیەتی 
اتر کە ئیمپڕاتۆڕی ماد و هەخامەنشی درووست بتوو، ئەو دەستەاڵتە گەورە نەیتدەتوانی لە فتۆڕمی شتا و دو. خۆماندا وەرگرتن

چتتونکە لەو نتتاوچە پتتان و بەریتتنەدا گەلێتتک مەزهەب و ئتتایینی جۆراوجتتۆر هەبتتوون و پاشتتاکان . کاهینتتدا درێتتژە بکێشتتێ
یتتن و مەزهەبە جۆراوجتتۆرانەی خەڵکتتی ئەو نەیانتتدەتوانی لە یەک کاتتتدا هەم پاشتتا و هەم ڕێتتبەری ئتتایینی ئەو هەمتتوو د

ئیتر دەسەاڵتداریەتیی یەکتای ئاسمانی و زەمینی بەرەبەرە بە ناچاری گتۆڕدرا بتۆ . ناوچانە بن کە لەژێر دەسەاڵتیاندا بوون
بەو جتۆرە بیترۆکەی جیتایی دیتن لە دەوڵەت لە . دەسەاڵتداریەتی دوانەیی ئتایینی و حکتومەتی بەاڵم هتاوتەراز و هاوبتایەخ

لە ئیمپڕاتۆڕی ڕۆمیشدا کاتێک پێتەختی دەوڵەت لە ڕۆمەوە بۆ کۆنستانتینویل گوازرایەوە و پتاد لە . مێژوودا چەکەرەی کرد
 .ڕۆم مایەوە بەرەبەرە کلیسا لە دەوڵەت جیا بوویەوە بەاڵم دواتر هەردووکیان لە دەسەاڵتی کلیسادا دیسان یەکیان گرتەوە

دواتریێ تا کاتێتک چتوار . هات و یەکیەتیی دین و دەوڵەتی لە پێەەمبەردا کۆکردنەوەهەزاروچوارسەدساڵ لەمەوبەر ئیسالم 
خەلیرەی ڕاشدین دەسەاڵتدار بوون، دەستەاڵتی سیاستیی و ئتایینی لە یەک جێگتادا بتوون و لە ڕاستتیدا هەریەک بتوون بەاڵم 

ختتتانی ئیمپڕاتتتتۆڕی عوستتتمانی و کاتێتتتک پاشتتتایەتییە ستتتەربەخۆکان لە نتتتاوچەدا ستتتەریان هەڵتتتدا و بە تتتتایبەتی دوای ڕوو
کەڵکتتوەرگرتنی دەوڵەتە ئیستتالمییەکان لە قتتانوونە غەیتترە شتتەرعییەکان، لە کتتردەوەدا دیتتن و دەوڵەت تەنتتانەت لە واڵتە 
ئیسالمییەکانیشتتتتدا لێتتتتک جیتتتتابوونەوە؛ واتە تەنتتتتانەت تێئتتتتوریزیەنە موستتتتوڵمانەکانیێ جیتتتتایی دیتتتتن و دەوڵەتیتتتتان لە 

ئەو نەزەریە تتتتا چەرختتتی بیستتتتەم و ستتتەرهەڵدانی بزووتنەوەکتتتانی ستتتەلەفی و . ۆریزە کتتتردنەزەریەپەردازی ئیستتتالمدا تێئتتت
ئیخوانولموسلمین و وەهابیەت و دواتر سەرهەڵدانی ڕادیکالیزمی ئیستالمی کە هەرکامەیتان بە جۆرێتک بانگەشتەی گێتڕانەوە و 

 .مییەکاندا کاری پێدەکرازیندووکردنەوەی حکومەتی پێەەمبەر لە سەدری ئیسالمدا دەکەن، لە دەوڵەتە ئیسال
 

ئەو کلیستایە . لە ئورووپاشدا دەزانین کە ئەوە کلیسای کاتۆلیک بوو کە ستەرەنجام تتوانی جێگتای ئیمپڕاتتۆڕی ڕۆم بگترێتەوە
تا سەدەی نۆهەم بە کەڵکوەرگرتن لە لەت لەت بوونی ئیمپڕاتۆڕی فرانکەکتان و شتەڕوملمالنێ میللتی و مەزهەبییەکتان تتوانی 

شسەد ساڵ دەسەاڵتی خۆی ڕابگرێ بەاڵم دواتتر شتەڕە ئتایینی و مەزهەبییەکتان و بتزووتنەوە ڕێرۆڕمخوازەکتان و بۆ ماوەی شە
ئەوەش کۆتتتایی بە دەستتتتێوەردانی دیتتن لە کاروبتتاری دەوڵەتتتدا . ڕێنستتانس بتتوونە هتتۆی درووستتتبوونی دەوڵەتە مۆدێڕنەکتتان

 .هێنا
 

رە سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکتان لە ستەر ڕەفتتارو هەڵستوکەوتی ئەو کورتە مێژووە بۆمان دەردەخا کە فاکتۆر و هۆکا
مرۆڤەکان و کۆمەڵگا ئینستانییەکان، شتوێنەواری کتاریگەر و بڕیاردەریتان هەیە و زەمیتنەی جیتایی دیتن لە دەوڵەت پێکتدێنن 

ێکۆالریزم پێتک دێتنن بتۆیە واتە مێژوو ئەوەمتان فێردەکتا کە گۆڕانکتارییە سیاستی و ئتابووری و کۆمەاڵیەتییەکتان زەمیتنەی ست
 .سێکۆالریزم یەکێک لە مەرجەکانی کۆمەڵگایەکی دێموکرات و مۆدێڕنە
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. ئەوە ئیدی ئەمڕۆ بۆتە قانوونێکی دونیاپەسەند و بە پڕەنسیپێکی سەرەکی دەوڵەتداری و بەرێتوەبەری لە دونیتادا دەزانترێ
المی، ئەوەمتان بەرچتاو دەکەوێ کە دەستەاڵتی دینتی و ئەگەر لێرەولەوێ لە هەندێ گۆشەوکەناری دونیادا، وەک کۆماری ئیست

سیاستتتی هێشتتتتاش هەر یەکدەستتتتن و دیتتتن و دەوڵەت تتتتێکەاڵون بە کەچتتتڕەوی و الدان لە قاعیتتتدە بە حیستتتاب دێ و هتتتیچ 
داهتتاتوویەکی نیتتیە و تەنیتتا وەک ئەزمتتونێکی تتتاڵ دەژمێتتردرێ و زۆر ناکێشتتێ کۆمەڵگتتای ئەو واڵتتتانە لەگەڵ ڕەوتتتی دونیتتای 

 .خ دەکەوێتەوەهاوچەر
 

دێموکراستتتییەکانی هتتتاوچەرخ لە ڕۆژئتتتاوادا و لە نتتتاوچە جۆراوجۆرەکتتتانی دیتتتکەی دونیتتتادا، وەک متتتۆدێلێکی ستتتەرکەوتووی 
ئتێمەش . بەڕێوەبەریی کۆمەڵگا ئینسانییەکان، مۆدێلێکی سەرکەوتوویان وەک سەرمەشق بە هەموو مرۆڤایەتی بەدەستتەوە داوە

دەمتتانهەوێ میللەتەکەمتتان بکەیتتنە ختتاوەنی دەوڵەتێکتتی متتۆدێڕن و هتتاوچەرخ و ئتتازاد و  وەک حیزبێکتتی دێمتتوکرات و میللتتی کە
وەک حیزبێکتی دێمتوکرات . ڕزگار،   لە بەرنامەی سیاسی و   لە کردەوەدا لە سەرمەشقەکانی دێموکراستی ئیلهتام وەردەگترین

دەستتەاڵتی سیاستتی لە کوردستتتاندا  و وەک ئەوە کە دەمتتانهەوێ بەتەنیتتا یتتا لەگەڵ هێزەسیاستتییەکانی دیتتکەی کوردستتتاندا
بەدەستەوە بگرین، دەبێت هەر لە ئێستاوە پابەندبوونی خۆمان بە عورفیگەرایی و تێگەیشتنی خۆمان بۆ خۆمان و بتۆ هەمتوو 

 .الیەک لەو چەمکە نیشان بدەین
 

ت لە کوردستتتاندا ڕاستتتە کۆمەڵگتتای کوردستتتان کۆمەڵگتتایەکی موستتوڵمانە بەاڵم زەمیتتنەی جیتتایی دیتتن لە دەوڵەت و حکتتومە
ئەزموونی نەک هەر شکستخواردوو بەڵکوو کارەساتخوڵقێنی کۆماری ئیسالمی، هیچ ئیتتیبارێکی بتۆ حکتومەتی دینتی . ئامادەیە

 .لە هیچ کوێ نەهێشتۆتەوە
 

لە الیەکتتی دیکەشتتەوە پتتایە فکتتری و تێئۆریکییەکتتانی زەروورەتتتی جیتتایی دیتتن لە دەوڵەت لەالیەن فەیلەستتوفە ئورووپتتایی و 
شتتتتەرقی و تەنتتتتانەت موسوڵمانەکانیشتتتتەوە لەمێتتتتژە گەاڵڵە کتتتتراون و لەوبتتتتارەوە ئەدەبیتتتتاتێکی زۆر و دەوڵەمەنتتتتدمان لە 

 .بەردەستدایە کە دەبێت لە پەروەردە و فێرکردندا کەڵکی لێوەرگرین
 

 کوردستتان بتۆ بە و کۆمەڵگای کوردستان. کوردستان هەرگیز جوغڕافیای سەرهەڵدانی ڕادیکاڵیزمی ئایینی و مەزهەبی نەبووە
عورفی بتوون ئامتادەن و حیزبتی ئتێمە لە پتێێ هەمتووان و بتاقی هێتزە سیاستییەکانی کوردستتان و ڕێکخراوەکتانی کۆمەڵگتای 

 لەو نێوەدا چەند مەسەلەی گرنگ هەن کە دەبێ . مەدەنی دەبێ لەو بارەوە دەست وێکدەن و کاری جیددی و بەرپرسانە بکەن
 :وەبەرچاوبگیرێن
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ئەوە لە . ئتتێمە نابێتتت تێکۆشتتین دیتتن و مەزهەب بکەیتتنە وەستتیلەی بردنەپێشتتی مەبەستتتە سیاستتییەکانی خۆمتتانیەکەم ئەوە 
الیەک لەگەڵ بەرپرسایەتی و گەورەیی و میللی بوونی حیزبتی دێمتوکرات نتایەتەوە و لە الیەکتی دیتکەش ئەزموونەکتان ئەوە 

یتتان وەرگتترن، ئەوە ستتەرەنجام دیتتنە کە ئەوان دەختتاتە دەردەخەن کە ئەوانەی دەیتتانهەوێ لە سیاستتەتدا لە دیتتن کەڵکتتی خۆ
 .خزمەتی خۆی و کەڵکی خۆیانی لێوەردەگرێت

 
لە الیەکی دیکەشەوە لە کوردستاندا گەلێک دین و مەزهەب و تەریقەت و فیترقەی جۆراوجتۆر هەن و هەمووشتیان پەیڕەوانتی 

دێمتتوکراتی کوردستتتان، دەبتتێ ئەو دیتتن و مەزهەبتتانە و خۆیانیتتان هەیە و حیزبتتی ئتتێمە وەک ڕێتتبەری بتتزووتنەوەی میللتتی 
 .پێڕەوەکانیان بە یەک چاو تەماشا کات و بایەخی وەک یەکیان پێ بدا

 
ئتتێمە دژی هتتیچ دیتتن و مەزهەبێتتک نتتین و لە هەمتتان . عتتورفیگەرایی لە تێگەیشتتتنی حیزبتتی ئتتێمەدا، بەمانتتای ستتێکۆالریزمە

ڕەوانی هەموو دین و مەزهەبەکان ئەگەر بەرنامەی سیاستی حیزبیتان قبتووڵ پەی. کاتیشدا حیزبێکی ئایینی و مەزهەبیێ نین
  موسوڵمان بتن یتا جا ئەوە . بێ دەتوانن لە حیزبی ئێمەدا تێکۆشانی سیاسییان هەبێ و لە تەشکیالتی حیزبدا بڕۆنە پێێ

جتگە . مەستەلەکە نتاگۆڕێ ، شیتە، سووننی، یارسان یا پەیڕەوی هەر دیتن و مەزهەبێکتی دیتکە لەمەسیحی، بودایی، کەلیمی
لەوە بەجێهێنانی فەرائیزی دینتی و مەزهەبتیێ لە ڕیزەکتانی حیتزب و بتزووتنەوەدا پێویستتە وەک شتتێکی ئاستایی تەماشتای 

 .بکرێ و وەربگیرێ و وەک شتێکی فەرهەنگی و کولتوری سەیری بکەین
 

ێتو میللەتەکەمتان و لە نێوکۆمەڵگتای کوردستتان ئێمە کە دەڵێین عورفیگەرایین مەبەستمان ئەوە نییە کە دین و مەزهەب لە ن
ڕاستت بە پتێچەوانەوە دەمانهەوێتت دیتن و مەزهەب شتوێنی شایستتەی ختۆی بتدرێتێ و ئەو کتار و ئەرکە . لە ڕیشە هەڵکێشین

دیتتتن لە ئەساستتتدا ستتتەروکاری لەگەڵ ئەخالقیتتتات و ویژدانیتتتات هەیە هەر بتتتۆیە . بەڕێتتتوەبەرێ کە ڕیستتتالەتی ختتتۆیەتی
ێویستتتە لەو بتتوارەدا بمێنێتتتەوە و ئتتالودەی کاروبتتاری دەوڵەتتتی و ئیتتدارەکردنی کاروبتتاری عمتتوومی نەکرێتتت کارکردەکەشتتی پ

دەمتانهەوێ تەقەدوس . کەواتە ئێمە نامانهەوێ دین و مەزهەب لە ویژدانی کۆمەڵگای کوردستان و میللەتەکەمتان بەریتنە دەر
ەوڵەت، بەڵکتتتوو هتتتیچ کەس و حیتتتزب و الیەنێتتتک متتتافی نەک د. لە ئیتتتدارەکردنی کتتتۆمەڵ و دەوڵەتداریتتتدا بەریتتتنە دەرێ

 .دەستێوەردان لە ویژدان و ئیتتیقاداتی خەڵکیدا نییە
 

لە بەرنامەی حیزبی ئێمەدا هاتووە کە هەموو کۆنڤانسیۆنەکانی پێوەندیدار بە مافەکتانی مترۆڤ لە کوردستتان بەڕێتوە دەچتن 
ئتتێمە بە مەستتئولیەتەوە ئەوەمتتان لە . مەدا دەستتتەبەرکراوەحیزبتتی ئتتێ  واتە ئتتازادی دیتتن و مەزهەب لە بەرنتتامەی سیاستتی

عورفیگەرایی لە تێگەیشتنی حیزبی ئێمەدا ڕەواداریی لیبڕاڵ و تۆڵێڕانستە جەوهەری . بەرنامەی سیاسی خۆماندا گونجاندووە
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تمێکی ئەخالقتی لیبڕالیزمی سیاسی، دین وەک سیس. کە پایەیەکی دێموکراسییە و بۆ ئێمە وەک حیزبێکی دێموکرات پڕەنسیپە
 .و ئەو بایەخە گرنگانە تەماشا دەکا کە بۆ دەوڵەمەندکردنی ئینسانییەتی ئینسانەکان پێویستن

 
ئەمتڕۆ . هەموو دینەکان و تەنانەت ئیسالمیێ هەمیشە خۆیان لەگەڵ وەزعی سیاستی و کتۆمەاڵیەتی کۆمەڵگاکتان گونجانتدووە

مامۆستتاکانی زانکتۆی . وو دەستی خەڵتک بپەڕێنتی یتا قەستاس بتکەیتەنانەت لە مەککە و مەدینەشدا ئاسان نییە وەک ڕابرد
. ئەستەمبوڵ دەڵێن کاتی خۆی کە ئیسالم مەنتی کردووە ژن بەتەنیا سەفەر بکا لە بەر ئەوە بووە کە ڕێگاکتان نتائەمن بتوون

ۆدێرنیتە و مەبەستتت ئەوەیە بڵێتتین متت. ئێستتتا کە ڕێگتتا و وەستتیلەکانی ستتەفەر ئەمیتتنن ئەو مەنتتتە ئیتتدی دەبتتێ هەڵگیتترێ
دێموکراستتی و عتتورفیگەرایی مەیتتدان بتتۆ دیتتن و مەزهەب ختتۆش دەکەن تتتا بتتایەخە ئەخالقتتی و ویژدانییەکتتان پەرە پێبتتدەن و 

مەبەستتت ئەوەیە بڵێتتین ئتتێمە دەبتتێ لە سیاستتەت و کتتردەوەدا بە خەڵکتتی . ئەرکتتی مەعتتنەوی و ڕیستتالەتی خۆیتتان بەجتتێ بێتتنن
ۆالریزم ئەوە نیتتیە دیتتن لە کۆمەڵتتدا ڕیشتتەکێێ کەیتتن بەڵکتتوو دەمتتانهەوەی خۆمتتان ڕابگەیەنتتین کە مەبەستتتی ئتتێمە لە ستتێک

ئەزمتتوونی چاخەکتتانی نێوەڕاستتتی ئورووپتتا و . تەقەدووس لە کاروبتتاری دەوڵەتتتی و ئیتتدارەکردنی کۆمەڵگتتادا دوورخەیتتنەوە
ستتەی حیزبتی دێمتوکرات مێژووی ئیسالم و تاقیکردنەوەی کۆماری ئیسالمی لەوبارەوە قەاڵیەکی پتەون کە ئەو سیاستەتە دروو

 .پاڵی وێداون
  

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ئێران پیرۆز بێت ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ٥٧یادی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساڵە نەڵۆسی

 
ی هەتتتاوی، حیزبتتی دێمتتوکرات کە ڕیشتتەی لە نتتاو خەڵکتتی ١١٧٥دوای ڕووختتانی ڕێژیمتتی دژی گەلیتتی پاشتتایەتی لە ستتاڵی 

لە زۆربەی شتارەکانی تتری . کوردستاندا هەبوو، زۆر زوو بە شتێوەیەکی ڕێکختراو و ڕێکوپێتک تتوانی بێتتە مەیتدانی تێکۆشتان
کتۆمیتەی نتاوچە، کتۆمیتەی شارستتان، هێتزی پێشتمەرگە، یەکیەتیتی الوان، یەکیەتیتی ژنتان و کتۆڕی پەروەردە و کوردستان، 

بە کتتردەوە . فێرکتتردن و لە دێهاتەکتتان شتتووڕا دامەزران و بە جۆرێتتک کەلێنتتی نەبتتوونی ئیتتداراتی دەوڵەتتتی پتتڕ کرابتتوونەوە
هەمتوو کاروبارێتک خەڵتک ڕوویتان لە کۆمیتەکتانی حتدکا  ڕێکخستن و هاوکاریی خەڵک ببووە ئەرکتی حیزبتی دێمتوکرات و بتۆ

 .دەکرد
 

 دامەزرانی کۆڕی پەروەردە و فێرکردن

 
هەوڵتتی حیزبتتی دێمتتوکرات بتتۆ کتتردنەوەی قوتابخانەکتتان و بتتۆ ئەوەی نەهێڵێتتت الوانتتی کوردستتتان لە خوێنتتدن دوا بتتکەون، 

" راهنمتایی"زۆر فەعاالنە بە دێهاتەکاندا گەڕان و داوایان لە الوانی خوێندەوار کرد، بە تتایبەت ئەوانەی کۆمیتەکانی حدکا 
متن )بەم جۆرە توانییان دەیان الو کۆ بتکەنەوە و یەکەم دەورەی مامۆستتای شتۆڕش لە پیرانشتار، . بۆ سەرێیان تەواو کردبوو

ئەم دەورەیە لە الی ڕێبەریی حتدکا و بە . اڵتی مەنگوڕان بەڕێوە چوولە گوندی قە( شوێنەکانی تری کوردستان نیمئاگاداری 
لە نیتوەی دەورەکەدا بتووین کە کتاک دوکتتور قاستملوو لەگەڵ خوشتکە . تایبەت شەخسی دوکتتور قاستملوو جتێگەی بتایەخ بتوو
کتاک دوکتتور زۆر . بیتنمیەکەم جار بوو لە نزیکەوە دوکتور قاسملوو ب. نەسرین و یەک دوو نەفەری ڕێبەری سەردانیان کردین

 ڕێزی لە بەشدارانی دەورەکە گرت و هانی دان کە دەبێ تەواوی هەوڵی خۆیان بدەن بۆ پێگەیاندنی مندااڵنی کورد و دەبێ 
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 .تەواوی قوتابخانەکان ئاوەدان بکرێنەوە
 

یچ جینایەتێتتک لە هتتئەم هەنگتتاوەی حتتدکا لە کاتێکتتدا بتتوو کە ڕێتتژیم ڕۆژانە هێرشتتی دەکتتردە ستتەر کوردستتتان و دەستتتی 
  نەدەپاراست، زۆربەی قوتابخانەکان وێران بوون، کتێبی دەرسی دەست نەدەکەوت و کتێبەکان زۆرتر کتێبی ڕێژیمی پێشتوو و

ی پیترۆزی کترد بوون، لەم کاتەشدا کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی سەرانسەریی کوردستان کارێک نیزامی پێشووی دەرسیی ئێران 
دە قوتابخانەکتتان کە لەگەڵ شتتادیی قوتابییتتان بەرەوڕوو بتتوو و بتتۆ ئتتێمە وەک مامۆستتتایان و ی گەیانتت٢و  ١و کتێبتتی پتتۆلی 

بتۆ ئتێمە وەک . لە قوتابختانەش بە زمتانی کتوردی قستە بکەیتنقوتابییان یەکەم جار بوو لە قوتابخانە کتوردی بختوێنین و 
زوو هەم ئتتێمە مامۆستتتایان و هەم  ی بڵێتتین، بەاڵم لە خۆشتتیی زمتتانی کتتوردی هەرمامۆستتتاش ئاستتان نەبتتوو دەرستتی کتتورد

هەڵبەت بۆ پۆلەکانی تر بەداخەوە حدکا . خوێندن و نووسینی زمانی دایکیی خۆمان بکەینقوتابییان توانیمان خۆمان فێری 
 .وێڕا نەگەیشت بیکاتە کوردی و ناوچە کەوتەوە دەستی دوژمن

 
مامۆستتایانی شۆڕشتدا پێگەیشتتن و بەشتداریی منتدااڵن ئیجبتاری ستەدان قوتتابی لەژێتر دەستتی  ١١٦١لە پیرانشار تا ستاڵی 

 .بوو
 

 کۆمیتەکانی حدکا

 
لە نتتاوچەکەدا زۆر چتتاالک بتتوون، بەشتتی کتتۆمەاڵیەتی، بەشتتی ( حتتدکا)کۆمیتەکتتانی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران 

ندروست هەبوون کە حتدکا  ناته کاری زۆر بوو، زۆر دابونەریتی کۆنی بەشی کۆمەاڵیەتی . تەشکیالتی و بەشی ماڵییان هەبوو
دەتوانم لێرەدا ئیشارە بە شەهیدان ستوڵتان ستەمەدی و ... هەوڵی گۆڕینی دەدا، وەک گەورە بە چووکەی کچان، ژن بە ژنە و

وچەی الجتانی پیرانشتار نتامحەممەدە ڕوت لە کۆمیتەی الجان بکەم کە تتا کتاتی شتەهید بوونیتان، دەیتان ژن بە ژنەیتان لە 
دەیتتان کتتچ کە بە چتتووکەیی متتارە کرابتتوون، کۆمیتەکتتانی حتتدکا لەم داوە نەجتتاتی دان و توانییتتان بە دڵتتی . هەڵوەشتتاندەوە

 .مسقاڵ زێڕ بوو ٢١ڕادەی مارەیی دیاری کرا کە . خۆیان، ژیانی هاوبەش پێک بێنن
 

خەڵتک داگیتری کردبتوو، کترانەوە شتوێنی گشتتی و زەکتات کە هێندێک زەوی و زار درا بە هەژاران، هێندێک شوێنی گشتی کە 
هەر کێشتەیەک کە لە نتاوچەکەدا  .جاران هەمووی هی مەال بوو، حدکا لەگەڵی بوو بە شەریک کە مەالکتان بە دڵیتان نەبتوو

ن زۆر کالە متاوەی دەستەاڵتی حتدکادا کێشتە. هەبا دەست بەجێ کادر و پێشتمەرگەکان دەگەیشتتنێ و زۆر زوو چارەستەر دەکترا
. زۆر کەم ببوونەوە و بە هاوکاریی حتدکا بە شتێوەی دێموکراتیتک و بە دەنگتی خەڵتک لە هەمتوو دێیەکتان شتووڕای دێ دانترا
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کە دەچووینە دێیەک پەیوەندیی ئتێمە . شووڕای دێیەکان خۆیان وەک هاوکاری کۆمیتەکان کێشەکانی خەڵکیان چارەسەر دەکرد
 .لە ڕێگای شووڕاکانەوە بوو

 
پیرانشار تەقسیم کرابوون بەسەر چەند کۆمیتەیەکدا وەک کۆمیتەکانی الجان، بەربنە، پیرانتان، کتۆمیتەی بەری  گوندەکانی

هەموویتتان ستتەر بە کتتۆمیتەی شارستتتانی پیرانشتتار بتتوون و کۆمیتەکتتان دەخاڵەتیتتان لە گەدە،  -مێرگتتان و کتتۆمیتەی نەڵتتێن 
 .کاروباری یەکتردا نەدەکرد

 
 هێزی پێشمەرگە

 

مەرگە لە پیرانشار، هێزی شەهید مەال ئاوارە بتوو کە دواتتر گتۆڕا بە هێتزی قەنتدیل و لتک و دەستتە و پەلەکتان هێزی پێش
بەداخەوە بەهتۆی زیتادبوونی ڕادەی )سەرەتا هەر یەکە و بە ناوی شەهیدێک بوو کە دواتر ئەوانیێ وەک هێز ناویان گۆڕدرا 

 ١لکتی . هەر ناوچەیەک و لکێ ختۆی هەبتوو. ناوچەی خۆمان بوون لە هێزی قەندیل زۆربەی پێشمەرگەکان الوانی( شەهیدان
 ٤و لکتتی ( نتتاوچەی پیرانتتان) ١لکتتی (. گەدە و بەری مێرگتتان -ناوچەکتتانی نەڵتتێن) ٧و لکتتی  ٢، لکتتی (نتتاوچەی بەربتتنە) 
الت زۆر یو الوان و تەشتک ٤، ١، ١لکەکتانی   و پەلتی فەرمانتدەهی و دەستتەی زەربەت، دەستتەی زەربەت و( ناوچەی الجتان)

 . ئەمجۆرە بوو ١١٦٧و دەستەی زەربەت کەم کرایەوە و بەاڵم تا ساڵی  ٧دواتر لکی . جار دەچوونە ناو شاری پیرانشاریێ
 

 یەکیەتیی الوان

 
ی هەتتاوی، یەکیەتیتی الوان زۆر چتاالک بتوون، الوان وەک کۆمیتەکتانی ١١٦١تا گیرانەوەی نتاوچە ئازادکراوەکتان لە ستاڵی 

دێهاتەکانتتدا دەگەڕان و الوانیتتان بتتۆ شتتۆڕش هتتان دەدا و لە مزگەوتەکتتان لەگەڵ خەڵتتک دەدوان و باڵوکراوەکتتانی حتتدکا بە 
الوان توانییان لە پیرانشار سەدان الوی خوێندەوار لە دەوری خۆیان کۆ بتکەنەوە و لە دەیتان شتەڕدا . الوانیان باڵو دەکردەوە

 .کان دواتر تێکەڵ بە تەشکیالتی حدکا بوونەی الوەزۆرب .شان بە شانی پێشمەرگەکان بەشدار دەبوون
 

 .کۆمەڵێک ڕووداوی ناخۆش ڕوویاندا کە بە قازانجی کۆماری ئیسالمی شکایەوە
 
 .و کاتی نێوان پارتی دێموکراتی کوردستان و حدکا شەڕی ناخۆشی ئه -١
 کە چوونە نیو ڕێزەکانی " پەیڕەوانی کۆنگرەی چوار. حدکا"کەسی جیا بووەوە و بە ناوی  ٥تاقمی  ١١٧٧بەهاری ساڵی  -٢
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ئەو . واریتتدی شتتەڕ بە دژی حیتتزب و بتتزووتنەوەی کتتورد بتتوون حیزبتتی تتتوودە و عەمەڵەن وێتتڕای هێزەکتتانی ڕێژیمتتی ئاخونتتدی
 .بە بەشێک لە حیزبی توودەتاقمە دواتر خۆیان هەڵوەشاندەوە و بە فەرمی بوون 

ی هەتتاوی ١١٦١هێرشی بەرباڵوی کۆماری ئیسالمی و گرتنەوەی ناوچەکان و دواتر ناوەنتدی کوردستتان لە هتاوینی ستاڵی  -١
کە ناچار بنکەکانمان هێنایە بناری قەندیل بە دیوی باشتووری کوردستتان کە ئەو کتات لەژێتر دەستتی یەکیەتیتی نیشتتمانیی 

کتتادر و  ٢١١رپرستتانی حتتدکا لە ڕێبەریتتیەوە تتتا نتتاوچەیی، زیتتاتر لە دوای ئەم هێرشتتە بەهتتۆی هەڵەی بە. کوردستتتاندا بتتوو
 .پێشمەرگەی حدکا چوونەوە

بەاڵم شتتتەڕی . ورەی کتتتادر و پێشتتتمەرگە لەژێتتتر کتتتاریگەریی ئەو کتتتۆمەڵە ڕووداو و هەڵەکتتتارییەدا کەمێتتتک هتتتاتبووە ختتتوار
توانی دێ داگیر بکتات و دەیتان کتوژراوی سەعات شەڕ ڕێژیم نەی ١٢ی هەتاوی کە دوای ١١٦١قارەمانانەی شێلمجاڕان پاییزی 

دوای ئەم شتتەڕە وەک نتتوقتە گتتۆڕانێکی گرینگتتی مەیتتدانی، ورەی کتتادر و  شتتەهیدی هەبتتوو و  ١دا و پێشتتمەرگەش بەداخەوە 
 .بەرز کردەوە و دوژمن لە جاران زەبوونتر ڕەفتاری دەکرد پێشمەرگەی 

بتتوو لە کتتاتی خەبتتاتی حیتتزب و خەڵکتتدا کە ئاستتەوارێکی هەڵگیرستتانی شتتەڕی نێتتوان کتتۆمەڵە و حیتتزب ختتاڵێکی نەرێنتتی  -٤
 .خەراپی هەبوو

دوو مانگ دوای کۆنگرەی هەشت و هەر وەک چاوەڕوانیێ دەکرا، ئەو بەشە لە کادری پێشووی ڕێبەری و ژمتارەیەکی چەنتد  -٧
بوونەوەی خۆیتتان دا بە باڵوکتتردنەوەی بەیاننتتامەیەک جیتتا١١٦٥ی ختتاکەلێوەی ستتاڵی ١ستتەد کەستتی لە کتتادر و پێشتتمەرگە لە 

هێمایتانەی دا خۆیان پێناسە کرد کە بەداخەوە هەڵگرتنی ئەو نتاو و "ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ. حدکا: "ڕاگەیاند و لەژێر ناوی
 .حیزب شەڕی نێوخۆیی لێکەوتەوە و زیانی بە حیزب و بزووتنەوە گەیاند

من بۆ شەڕ لە کوردستان خاڵێکی دیتکەی گرینگیتی ڕاوەستانی شەڕی ئێران و عێرا  و دەستئاوەاڵیی زیاتری هێزەکانی دوژ -٦
خەباتی ئەوکاتی حیزب بوو و هەم لە ناوخۆی کوردستان هێزی دوژمن دەست ئاوەاڵ بتوو، هەم دەوڵەتتی ئەوکتاتی عێتراقیێ 

 .بەرەبەرە خەریک بوو بەربەست بۆ حیزب دروست بکات
ار بتتوون و زەبتتری کەمەرشتتکێن بتتوون، بەاڵم حیتتزب شتتەرەفکەندی کە زۆر داختتد. قاستتملوو و د. ید کرانتتی ڕێتتبەران دشتتەه -٥

 .لەسەر پێی خۆی ڕاوەستا
و بەگشتتی ستنوورەکان و دابەزیتن بتۆ نێتو شتارەکانی باشتوور هۆکتارێکی دیتاری الوازیتی خەبتاتی بەجێ هێشتتنی قەنتدیل  -٨

 .حیزب بوو
 .کە هەتا ئێستاش ئاسەوارە نەگاتیڤەکانی دیارن ١١جیا بوونەوەی دوای کۆنگرەی  -٧
 

ئەم چەنتتد ڕووداوەی ستتەرەوە زۆر کاریگەرییتتان لەستتەر چتتاالکیی حتتدکا دانتتا و ستتەدان کتتادر و پێشتتمەرگە ڕیزکتتانی حتتدکایان 
  . بەخۆشییەوە حدکا هەروا لەسەر پێی خۆی ڕاوەستاوەبەجێ هێشت، بەاڵم 
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 دوا وتە

 
ردستتتان بە کەمتتترین ئیمکانتتاتی پێشتتمەرگەکانی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران لە پیرانشتتار و ناوچەکتتانی تتتری کو

دەبتێ بڵتێم هتیچ شتوێنێکی ئەم کوردستتانە نیتیە کە . نیزامی گەورەترین هێزی پوشتتە و پەرداختی ڕێژیمیتان تێتک شتکاندووە
کەمیتتی کەرەستتتەی شتتەڕ گەورەتتترین کێشتتەی هێتتزی پێشتتمەرگەی حتتدکا بتتوو، . پێشتتمەرگە قارەمتتانیەتیی تێتتدا نەنوانتتدبێت

کە لە نتاو حتدکاش کەم نەبتوون، زۆر دژی ئەوە ( توودەییەکان و کۆمۆنیستتەکان)نی بەرەی شەر  بەداخەوە ئەوکات الیەنگرا
بوون کە حدکا یارمەتی لە دەرەوە وەرگرێت، بەاڵم ئێستا دەبینتین هێزەکتانی کتوردی بە ئاشتکرا و زۆر بە ئیرتختارەوە باستی 

ئەم ڕاگەیاندنەی ئێستا هەیە، ئەو کات هەبتوایتە، ئەگەر ئەم شانسە یاوەری حدکاش بوایەت و . وەرگرتنی یارمەتی دەکەن
ستەدان جتار پێشتمەرگە شتەڕی دۆڕانتدووە و یتان شتەهیدی داوە بەهتۆی . حدکا ئێستا وەک باشووری کوردستتان لە نتاوخۆ بتوو

لە و   پەیوەندی کردن بە هاوڕێکانیتان تتا بە هانایتانەوە بچتن کەمیی کەرەستەی شەڕ و خواردمەنی یان نەبوونی بێسیم بۆ 
 .گەمارۆی دوژمن ڕزگاریان بکەن

 
لە کۆتاییدا هیوادارم حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بگەڕێتەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستتان و هەوڵ بتدرێت شتەڕی نتاوخۆیی 

 .نەدات و کوردستان لە داگیرکەران پاک بکرێتەوەتا جیا بوونەوەی تر ڕوو   ڕێزەکانی حیزب یەک بخرێنەوە نەبێت و 
 

    ٢٥٢١ی گەالوێژی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا   :سەرچاوە

 

----------------------------------------- 
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جێگری یەکەمی لێپرسراوی گشتی حیزبی دێموکراتی " حەسەن شەرەفی"وتووێژە لەگەڵ بەڕێز

 کوردستانی ئێران
 
 
 
 

 
  
 

 یکەیەگڕب رەهەل یاسیو س یفکر ییانکارۆڕگ مەردەس یکانییەانکارۆڕگ ێیپەب ێزانەد ۆیخ یرکەئ ەب: یفەرەش نەسەح
 تێنێب کێپ دایکانەرنامەب ەل یمانەز

 
 ڕەحمان سەلیمی: وتووێژ

 
 یلیووبیتو  کتاەد ەڕپێتت ۆیخت ینتەمەت ڵەیسا ی٥٧ یتاوەه ی١١٧٧ یژێالوەگ ی٢٧ یژڕۆ رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 .تێگرەد ژنێج ۆیخ ییماسەڵئ
 
 یزبتتیح ییاستتیس یینتتدەناو یرپرستتەو ب یگشتتت یپرستتراوێل یمتتەکیە یگتترێج'' یفەرەشتت نەستتەح''زەڕێتتب ەڵگەل داەژێوتتتوو مەل
 ەک ربتتاسەب ەتەخستتتوو متتوکراتێد یزبتتیح یبتتاتەخ ڵەیستتا ٥٧ ینتتەمەت ەل کمتتانڵێخا نتتدەچ رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد
 .نیشێکەادڕ ەیوەندنێخو ۆب یرنجتانەس
 

 یمتتوکراتێد یزبتتیح یزرانتتدنەدام ەبتتوو ک نۆچتت رانێتتکوردستتتان و ئ یکتتات وەئ یرجەلتتومەه اریپرستت مەکیە کتتووەو :پرسیییار
 ت؟ێزانرەد ییژووێم یکێتەرورەز ەکوردستان ب

 
 یکتتییەتیەراەبڕێو  یاستتیس یوونتتڕ یکەیەرنتتامەب ەب نێڕدۆمتت یکتتێزبیح یزرانتتەدام ییستتتیوێپ ەک ەیرجتتانەلومەه وەئ :وەاڵم

 .نێبکر شەکوردستان داب ۆیوخێکورستان و ن ەیوەرەد یشەدوو ب ەب ێکرەد ەئاراو نابووێه یمتەج
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 ەل سینگلتتیئ) کتتانییەانیب ەزێتته نیەالەل رانێتتئ یتتتاڵو دایتتهانیج یمتتەدووه یرەشتت یناڵستتا ەکوردستتتان ل ەیوەرەد ەل :یەکەم
و  یکتز ەل یگشتت ەب ینتدەناو یتەاڵستەد. کرابوو شەداب اندا،یوانێن ەو ل ریداگ کێرۆج ەب ەوە(باکوور ەل تۆڤیەباشوور و س

 ڕپت یکێبتوون کانییەانیب ەزێه ەک ەنانێشو وەل کێکیە مابوو،ەن یبوون ەوەکرد ەب نێشو کێندێه ەل تەنانەدابوو و ت یالواز
 انیتموکر ەیو نتاوچ رانێتئ یکوردستتان یبتاکوور یشەب مابووەن ەوەرەسەب یکێتەاڵسەد ێیندەناو یتەو حکووم بووەن انینگڕە

 ەیەینتتاوچ وەکتتورد ل ەک بتتوو کێتتتانەرەد شەوەئ وت،ەکەد رچتتاوەب تەاڵستتەد یقتتەز یکییەشتتاۆب ەیەنتتاوچ مەل ۆیەبتت. بتتوو
 .ەوەبکات یتاق دایندەناو یتەاڵسەد یبوونەن ەل کییەرەبەوەڕێبۆکوردستان خ

 
 یکێزبتتتوونێهەب یتتتتاوەه ی١١٢١ یژێتتتالوەگ ی٢٧ ەکتتتا  ل.ێژ ەڵەیمۆکتتت یزرانتتتەدام ەب شتتتدایکوردستان ۆیوختتێن ەل :دووهەم

 ەرنتتامەب مەاڵب ،ەئتتاراو ەهتتاتبوو یکتتورد یکێانیتتک یزرانتتدنەدام یریتتگرتبتتوو و ب ەیرەکتتورد پ یتتتیەواەتەن یستتتەه یرچتتاوەب
 یزرانتتدنەدام ۆیەبتت. بتتووەن یموکراستتێد یگرتنتتەرەو پ زمیاشتتپتتاش ف یهتتانیج یرجەلتتومەه یرەمتتدەاڵو کتتا ێژ ەیکییەاستتیس
 یکییەستتیوێپ کەو ،ەوەتێبگتر کیەکتات  وەئ یرجەلتومەو ه کانەوتنخوازەشتکێپ ەوتڕە ەڵگەل ێبتتوان ەک رەمدەاڵو یکێزبیح
 ەکتتتا  و ل.ێژ ەڵەیمۆکتتت یرانتتەنێزرەدام نیەالەل رەکوردستتتتان ه یمتتوکراتێد یزبتتتیو ح رخستتتتەد ۆیختت یتتتیژوێو م مەردەستت
 .زراەدام دەممەمح یقاز واەشێپ ەوەانیرووەس
 

 یگتاەڵمۆک وێتن ەل یاستیس یکێانۆڕگت ەکوردستان   نوقت ەل رنێدۆم یزبیح مەکیە کووەو موکراتێد یزبیح یزرانەدام :پرسیار
 نا؟ێکهێکوردستان پ

 
 یکەیەرنتامەب ەب رنێدۆمت یکتێزبیح نەختاو ەبتوون ب ەیکەوەکوردستان، کورد و بزوتن یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ەب :وەاڵم

 ەوەبتتزووتن یتتیرەبڕێ ۆبتت کییەتیەستتاەک ەل ریتتب ەیوەپتتتر ل یکوردستتتان یگتتاەڵمۆک ەدواوەبەوەل ەک ەانیمەردەو ستت یاستتیس
 ەانیمەردەو ست یتتەڕەبن یکێرۆوگڵئتا شەوەئ ،ەوەنەبتک یمتتەج یرەبڕێت ەدا ل ێیزبیتح ەو ل زبیتح یرەبڕێت ەل ریب ەوەنەبک

 یورەد ێناکر داییەندەوێپ وەل. کهاتێپ دایوارەکورد یگاەڵمۆک ەل ەبوو ک
 
 یکتتێکخراوڕێ ەک تێتتریگەن رچتتاوەبەل یشتتتمانیو ن ەیتتیوەتەن مەاڵب ینییئتتا یکییەتیەستتاەک کەو دەمتتمەحەم یقتتاز واەشتتێپ
 .کیموکراتێد ەییوەتەن ەیانیمەردەس یکێزبیح ۆب ۆڕییگ ینییئا کەیەادڕ تاەه ەییوەتەن
 

  ەندەچ تاەو ه ەناوێکهێپ داۆیخ یکانەرنامەب ەل یاسیو س یکریف ییانکارۆڕگ مەردەس ێیپەب موکراتێد یزبیح ایئا :پرسیار
 ؟ەبوو ۆیخ یکانییەاسیس ەخواست یرەمداڵو
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کتا  .ێژ ەڵەیمۆک یکانەکخستنڕێ ەیبناغ رەسەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەک ێب رچاوەبەل مانیەاستڕ وەئ رەگەئ :وەاڵم
و  یفکتر ۆڕیوگڵئتا یمتەرهەب داۆیتخ ەل ۆیخت رەکوردستتان ه یمتوکراتێد یزبتیح یزرانەدام ەک ەیئاکام وەئ ەنەیگەد زراەدام
 وەکوردستتان و ئ یمتارۆک یمتانەپاش ن تەبیتاەو ب زبیح یزرانەپاش دام. ەکورد دابوو ەیوەبزووتن یکانەرنامەب ەل یاسیس
دوکتتور  ەیرادیتئ ەب وجتارەو ئ ەکیتد یکێجتار ێ،ێپت ەهتات زبیتح یکانەکخراوڕێو  مارۆک زب،یح یرانەبڕێ ۆب ەیروگرفتانیگ

 زبتتدایح ەل ەیتتیکخراوڕێو  یفکتتر ،یاستتیس یکۆڕێوگڵئتتا دا،یتتتاوەه ی١١٧١ ڵیستتا ەل زبیتتح یمەهێستت ەینگرۆکتت ەقاستتملوو ل
و  ترەوتووانەشتتتکێپ یکێکۆرەوێتتتن زبیتتتح ییاستتتیس ەیرنتتتامەب درا،ێتتتپ یاتریتتتز یتتتینگیگر یمتتتتەج یتتتیتیەراەبڕێ كهتتتات،ێپ
 ەڵگەل زبتدایح یوتەستوکەڵه ەل ینگتیو گر رزەب یکیەگاێج اردانڕیو ب ییاسیس ۆییخەربەس ت،ید ەوۆیەخەب یترەانیمەردەس
 یژڕۆدوا یئامتانج یکردنیاریتد ەدواتتر ل. کترد رەبەستەد داەکید یکانەنیەال ەڵگەل زبیح یکانییەندەوێپ ەو ل کێنیەال رەه
 یفتتەدەدوو ه ەب کیتتموکراتێد یزمیالیو سوستت رداهاتەستتەب ۆڕیوگڵئتتا زبیتتح ینگتتیگر یکەیەلەستتەم کەو زمیالیسوستت زبتتدایح
 ێتیپەب ێزانتەد ۆیخت یرکتەئ ەب رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح ەوانەل ەجتگ زب،یتح یژڕۆدوا یئامتانج ەبوو ب یاسیس
 شەوەو متادام ئ ێنتێکبێپ دایتکانەرنامەب ەل یمتانەز یکتەیەگڕب رەه ەل یاستیو س یفکتر یانکتارۆڕگ مەردەست یکانییەانکارۆڕگ

 یتیەنۆچتت نتتاوێپەل ەانۆڕوگڵئتتا مەئ ەچتتوونک ێبتتەد یکانییەاستتیس ەخواستتت یرەمتتدەاڵو یسروشتتت یکەیەوێشتت ەب ییتیەئامتتانج
 .ەئاراو ەنێو د نهاتوو یکانەئامانج ەب شتنەیگ
 

 ەیمتاوەو ل ن؟ەکامتان داۆیتخ یشتانۆکێت ڵستا ٥٧ ەل رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەوتەستکەد نینگتریگر :پرسیار
 ؟ەوەتەکراو بووەرەق ۆیب ەبوو یتووش ەک ەیسارانەخ وەئ داێخو ینەمەت
 

 ؛ەشەدوو ب تانەاریپرس وەئ یمەاڵو :وەاڵم
 

متا  و  متووەه یکەکجتاریە یربوونەبەستەو د زبیح یباتەخ یشتنەیئاکامگ ەب نگیگر یوتەستکەد ەل ستەبەم رەگەئ :یەکەم
 زبیتح ڵەیسا ٥٧ یباتەخ شداەوەئ ەڵگەل مەاڵب ،ید ەتۆهاتەن ەئامانج مەئ ستاێئ تاەه ەوەداخەب ،ێکورد ب یکانییەئازاد

 .ەگرتوو انێیج ژووداێم یکانەڕەالپ ەل ەک ەبووەه ینگیگر یوتەسکەد کەڵێمۆک
 
  ەمووەه وەئ یراەرەس. ەموکراتێد یزبیح ییژووێم یکییەشاناز کووەڵب وتەسکەد اینەتەکوردستان ن یمارۆک یزرانەدام

 ەل یوامتەردەو ب ەژێتدر ەدابوونیتف رەشۆکێو ت دانیو قوربان ندانێخو بات،ەخ یوێو نش ورازەه ەل ڕپ ەیگڕێ یوانێپ ،ەگرفت
 ەب ەک ،یەاستیس یکتێزبیح ۆبت رچتاوەب یکێوتەستکەد ۆیکتورد، خت یکتانیەادمتا  و ئاز رەسەو سووربوون ل یاگرۆڕوخ  باتەخ

 یرەندانێشتو ەب ،ەوەمتان دانتداەیم ەل. یەیەشتاناز وەئ ینەختاو موکراتێد یزبیح ەنادا، ک ستەد کێزبیح مووەه ۆب یهاسان
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 ەب ناستتاندنۆو خ وتتتنەرکەد پینستتڕەپ نەختتاو ەو ب یناستتراو ەب دایو کوردستتتان ەیینتتاوچ ،ەییوەتەونێتتن ەیادڕ ەل ەوەمتتان
 .رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ۆب نین مەک یکێوتەسکەد ،یب زڕێ ەیگێج کانەنیەال ەیربۆز ۆب ەک کێرۆج
 

 ەبتوون و ب زبیح ەیرادیئ ەل رەدەب انیکێشەب شن،ەدووب دایاستڕ ەل ەوەبوون زبیح یووڕوەرەب ەک ەیسارانەخ وەئ :دووهەم
 ەو بگتر انەیتد ،یندەفکەرەدوکتور قاسملوو و دوکتتور شت یرۆرێت مر،ەن یواەشێپ یدانەدارێس ەل کەدوژمنان کراون، و یالنیپ
 بتتووەرەق کنێستتارەخ ەک رانمانەنگەو هاوستت ڕێهتتاو یستتتچوونەدەو ل دبوونیهەشتت انیتت ،ەکیتتد یرکتتراوۆرێت یرەشتتۆکێت دانەستت

 .ەوەتێنابڕپ مەاڵب ەوەتێریبگ انەیگێج ەنگڕە ،ەوەنێناکر
 
 ەل کەروەه ەوەمەکەد یدووپتات ەوەوبتارەل. کترابن داڵەستا ٥٧ وەئ یبتاتەخ یوتڕە ەل ەک بوونەڵەه نڵێیب ێکرەد ێیکێشەب

 نتگیگر مەاڵب ەبتوو ەڵەه ێبت ەک ەکتردووەن یدعایتئ زیترگەه رانێتئ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح: ەکوتتووم شەکید ینێشو
 .ەوەتۆکرد یبووشيەرەق ،ەوەبکات یبووەرەق ێتوانەن ۆیخ ەک ەکردووەن ەیورەوا گ یکەڵەیەه ەیەوەئ
 

 یزارانتتەدام ڵستا ٥٧ یادیتت ەل زبیتح ییگشتتت یپرستراوێل یمتەکیە یگتترێج کتووەو زتتتانەڕێب ار،یپرست نیتیدوا کتتووەو :پرسییار
 ؟ەیەه کەڵخ ۆب کتانێامەی  پ موکراتێد یزبیح
 

داوام  رانێتئ یکوردستتان یموکراتێد یزبیح یکەیەرگەشمێپ کەو مەاڵب گرم،ەردەکوردستان و یکەڵخ ەل امەیپ مۆخ من :وەاڵم
و  یمتا  و ئتازاد نتاوێپەل ەبزانن چونک انۆیخ یه ەب ەباتەخ وەئ ەک ەیەوەئ تەاڵژهڕۆ یکوردستان ەو براکانم ل شکۆخ ەل

کتار  ینێو شتو مکانتاتیتوانتا، ئ ێتیپەب ەیەه ەک کێنێشو رەه ەکورد ل یکێتاک رەه ەستیوێپ ۆیەب. یەموانداەه یکانەداخواز
 یدانێتکگرێل یو ئامتانج ێبت یتیاڕکێت متانەکەباتەبتا خ ێبت ەوەبتزووتن یشتدارەب ێگتونجەد ۆیب کێرۆرجەه ەب ۆیخ یانیو ژ
 .یدەتێب رچاوترەو ب اتریشار و شاخ ز یباتەخ

 

 ٢٥٢١ی گەالوێژی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
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 سیاسەتەکانی حیزبی دێموكرات لە ڕوانگەی یاسای نێونەتەوەییەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم الجانی

 
لە دونیای ئەمڕۆدا تێکتڕای حەشتیمەتی ستەر ڕووی زەوی، بەو هەمتوو زمتان و کولتتوور و دیتن و مەزهەبە جۆرواجتۆرانەوە کە 

بەردی بنتتاخەی سیستتتمی نێتتونەتەوەیی لەستتەر ئەوە دانتتراوە کە دەوڵەت وەک . چواچێتتوەی دەوڵەتەکانتتدا دەژیتتنهەیتتانە، لە 
ئەکتەرێکتتی سیاستتی لەستتەر ئاستتتی نێونەتەوەییتتدا و لە چوارچیتتوەی ڕێکختتراوی نەتەوە یەکگرتووەکانتتدا، بەپێتتی قتتانوون و 

 .وواڵتیانی خۆی دابین و دەستەبەر بکاعورفی نێونەتەوەیی، ما  و ئازادییە بنەڕەتییەکان بۆ هەموو ها
 

هاوواڵتیتتتان بتتتۆ . ئەوە فەلستتتەفەی درووستتتتبوونی دەوڵەتتتتی میللیتتتیە و مەشتتتروعیەت بە حتتتاکمیەتی سیاستتتی دەوڵەت دەدا
کەڵکوەرگرتن لەو ما  و ئازادییانەی کە مرۆڤایەتی هاوچەرخ پێیان ڕەوا دەبینێ، لە پێێ هەر شتتێکدا پەنتا بتۆ دەستتوری 

 .باقی ئەو یاسا و قانوونانە دەبەن کە لە سیستمی سیاسی و قەزایی واڵتەکەیاندا جێیان بۆ کراوەتەوە واڵتەکەیان و
 

ئەگەر دەستور یان قانوونی ئەساسی و سیستمی قەزایی واڵت نەیتوانی متا  و ئازادییەکتانی خەڵتک دابتین بکتا، یتا حاشتای 
و ئازادییتتانەدا، ئەوانتتی بتتێ دیرتتا  هێشتتتتنەوە و دادی  لەو متتا  و ئازادییتتانە کتترد، یتتا لە کتتاتی پێشتتێلکرانی ئەو متتا 

انە دەبەن کە لە ئاستی هاوواڵتیان هاوار و پەنا بۆ پەیماننامە و کۆنڤانسیۆن و باقی ئەو ئەنستیتۆ و دامەزراو  نەپرسین،
وە و خەڵتکە ناوچەیی و جیهانیتدا ئەرکتی بەرگتری لە متا  و ئتازادییە بنەڕەتییەکتانی مترۆڤ و کەمتایەتی و گەالنتی چەوستا

 .بوومییەکانیان بە ئەستۆوەیە
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ئەو نەتەوە و کەمایەتییە نەتەوەییانەی کە دەوڵەتی میللتی و حتاکمیەتی سیاستی و حکتومەتی تتایبەت بە خۆیتان نیتیە، بە 
کەڵكوەرگرتن لە زمانی مافەکانی مرۆڤ و ئەدەبیاتی یاسای نێتونەتەوەیی، تێدەکۆشتن دەنگتی مەزڵتومیەتی خۆیتان بە دونیتا 

خەبات دەکەن تا دەسەاڵت و حاکمیەتی سیاسی و حکومەتی تایبەت بەخۆیتان لە ستەر ختاک   لەوەش زیاتر ئەوان. بگەیەنن
  و ئتتازادییە بنەڕەتییەکتتانی متترۆڤ، کە لە یاستتای نێتتونەتەوەیی مافەکتتانی و نیشتتتمانی خۆیتتان دابمەزرێتتنن تتتا بتتتوانن متتا

 .و دەستەبەر بکەنمرۆڤدا بە ڕەسمی ناسراون، بۆ خەڵکی خۆیان دابین 
 

بەو پێیە یاسای نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ نەک هەر ئیلهام بە بتزووتنەوەی میللتی و نیشتتیمانی گەالنتی چەستاوە دەبەخشتێ، 
لە کتاتی پەستندکرانی بەیاننتامەی جیهتانی مافەکتانی مرۆڤتدا، واتە لە ستاڵی . بەڵکوو ئەو بزووتنەوانە تەشویقیێ دەکتات

ستاڵ دوای ئەو ڕووداوە  ٥١ئێستتا . دەوڵەت بتوو ٧٦ی ئەندامی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، دا، ژمارەی دەوڵەتەکان١٧٤٨
دیتارە . واڵت١٧٦مێژووییە، ژمارەی ئەندامانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکتان چەنتد بەرانتبەر زیتادی کتردووە و گەیشتتۆتە 

  .ئەو ژمارەیە هەروا لە زیادبونیشدایە
 

ەلماندنی ئەو ڕاستییەی کە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤ، نەک هەر بتزووتنەوەی ئەوە باشترین بەڵگەیە بۆ س
ئتتازادیخوازانەی گەالنتتی بندەستتت تەشتتویق دەکەن، بەڵکتتوو لە ڕاستتتیدا ستتەرچاوەی ئیلهامیشتتن بتتۆ بردنەپێشتتی خەبتتات و 

ردنی چارەنوسی دەستەجەمتی خۆیان بەدەستی تێکۆشانی ئەوان لە پێناو وەدەستهێنان و دابین و دەستەبەرکردنی مافی دیاریک
 .خۆیان

 
لە ڕاستیدا گەالنی ژێرچەپۆکەی ئیستتیتمار و میللەتتانی چەوستاوەی دیتکە لە ستەر ئەو بتڕوایەن کە باشتترین و درووستتترین 

حەقتی ڕێگا بۆ گەیشتن بە متا  و ئتازادییە بنەڕەتییەکانیتان، بتریتییە لە بەدەستتەوەگرتنی دەستەاڵتی سیاستی و حکتومی و 
ئەزمتتونی ژیتتان لە چوارچێتتوەی دەوڵەت و حکتتومەتی . حتتاکمیەتی میللتتی و دامەزرانتتدنی دەوڵەتتتی میللیتتی تتتایبەت بەخۆیتتان

میللەتانی دیتکەدا، ئەوانتی بەو قەنتاعەتە گەیانتدووە کە لە ژێتر ستێبەری دەستەاڵتداریەتی و حکتومەتی گەالن و میللەتتانی 
 .زادییە بنەڕەتییەکانی خۆیان بگەندیکەدا، ئەوان هەرگیز ناتوانن بە ما  و ئا

 
 وەک حکتومەتی مەحەللتی،. ان کردوونیاسای نێونەتەوەیی بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە، گەلێک ڕێگا و ئاڵتێرناتیوی دەستنیش

ئۆتۆنۆمی، فیدڕالیزمی ناوچەیی و نەتەوەیی و مافی دیاریکردنی چارەنووستیی نێوختۆیی و شتەریکایەتی عتاداڵنە و بەرانتبەر 
 .قودرەت و حاکمیەتی سیاسیدالە 
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ئەگەر دەوڵەتێک ئامادە نەبێت لە دەستووری خۆیدا ئەو داخوازە ڕەوایانەی گەالنی ژێرچەپۆکە و چەوساوەی نێتو چوارچێتوەی 
دەستتتەاڵتداریەتی ختتتۆی دەستتتتەبەربکات، ئەوە ڕێگتتتا بتتتۆ ئەو گەالنە ختتتۆش دەکتتتات کە لە دەرەوەی ستتتنورەکانی ئەو یەکە 

ئەوەش یتا لە ڕێگتای سیاستی و دیتالۆگەوە یتا لە ڕێگتای شتەڕ و . ردنی متافی چارەنوستی خۆیتان بگەڕێتنسیاسییەدا بۆ دابینک
 .خەباتێکی خوێناوی و بێ ئامان و تووندوتیژەوە مەیسەر دەبێت

 
لە ڕاستتتیدا متتافی دیتتاریکردنی چتتارەنووس و وەدەستتهێنانی حەقتتی حتتاکمیەتی میللتتی یتتا شتتەڕاکەتی عتتاداڵنە لە حتتاکمیەت و 

. ، تەنیا زەرفێکن کە ما  و ئازادییە بنەڕەتییەکانی کەسانی ستەر بە نەتەوە ژێردەستتەکانیان تێتدا دابتین دەبێتتحکومەتدا
لە هتتیچ واڵتێكتتدا وەک هتتاوواڵتی ڕەفتاریتتان لەگەڵ . ستتەدان ستتاڵ جولەکەکتتان لە سەرتاستتەری دونیتتادا پەرت و بتتاڵو بتتوون

بە میلێتون کەستیان لتێ قەتڵوعتام کترا بتۆیە دەوڵەتتی نەتەوەیتی  نەدەکرا و تەنانەت لە سەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانیدا
 .خۆیان دامەزراند و ئەوەتا بە هەموو وجودیانەوە بۆ پاراستنی ئەو دەوڵەتە تێدەکۆشن

 
لە دونیتتای ئەمتتڕۆدا گەالنتتی بتتێ دەوڵەت و ژێرچەپتتۆکە، کەمتتایەتییە نەتەوەیتتی و کولتتتوری و مەزهەبتتی و ئیتنیکییەکتتان و 

و مەینەتتتتبەش لە هەرکەس و دەستتتتە و تتتتاقم و گروپێکتتتی دیتتتکە زیتتتاتر پێویستتتتییان بەو حیمتتتایەت و کەستتتانی چەوستتتاوە 
 .پارێزگارییە نێونەتەوەییە هەیە کە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەییەکان دەستەبەریان دەکەن

 
ستتتتای حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتانی ئێتتتران، بە لەبەرچتتتاوگرتن و هەڵستتتەنگاندنی وەزعتتتی سیاستتتی ئێتتتران و ئاستتتتی ئێ

بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد لە نتاوچەکەدا، لەستەر ئەو بتڕوایەیە کە لە هەلتومەرجی ئێستتادا، هەمتوو داختوازە سیاستی و 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکتانی گەلتی کتورد لە کوردستتانی ئیتران لە چوارچێتوەی ئێرانێکتی دێموكراتیکتدا دەکترێ 

شتتەراکەتی سیاستتی لە حتتاکمیەتی   ە دەستتتور و قتتانونی ئەساستتی ئێرانتتدا حەقتتیبەو مەرجەی ل. دابتتین و دەستتتەبەر بکتترێن
 .یزم دەستەبەر بکرێتسەرتاسەری و حەقی حکومەتی خۆجێی و نیشتیمانیی بۆ گەلی کورد، بە شێوەی خودموختاری یا فیدرال

شتتڕوعە و دەکتترێ لە ئاستتتی مە  لە ڕوانتتگەی قتتانوونی نێتتونەتەوەییەوە. ئەو داختتوازە سیاستتییە واقتبینتتانە و مەستتئوالنەیە
لە ئێرانتی فترەگەل و نەتەوەشتدا ئاستانتر ئیمکتانی . جیهانی و ناوچەییتدا پشتتیوانیی و هاوپێوەنتدیی لەگەڵ نیشتان بتدرێ

لەوەش زیاتر دەزانین کە یەکێتک لە فاکتۆرەکتانی دێمتوكراتیزەکردن و دیستانترالیزەکردنی . هەیەوەدیهاتن و دەستەبەربونی 
کە لە   لە ئێرانتتتدا بتتتریتییە لە دابەشتتتکردنی دەستتتەاڵتی سیاستتتی و حتتتاکمیەت لە نێتتتو ئەو گەالنەی دەستتتەاڵتی مەرکەزیتتتێ

، ئەگەر بەراستتتی خوازیتتاری دێموکراستتی و  ئەوەش دەتتتوانێ پشتتتیوانی بتتۆرژوازی میللتتی ئێرانتتی. چوارچێتتوەی ئەو واڵتەدان
 استییە مۆبیلیزە بکات کە خەباتی گەلی کورد و سێکۆالریزم و وەالنانی ئیستبدادی سیاسی و مەزهەبی بێت، بۆ الی ئەو ڕ

 .گەالنی دیکەی ئێران، بەشێکە لە خەبات لە پێناو ئازادی و دێموکراسی لە سەرتاسەری ئێراندا
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حیزبی دێموکرات هەر لەو کاتەدا بڕوای قوڵیشی بەوەیە کە گەلی کورد لە کوردستتانی ئێتران بەشتێکە لە نەتەوەی کتورد کە 
ڕەنگە لە نێو ڕۆڵەکانی خەڵکی کوردستتاندا هەبتن کە . امەندیی خۆی بەسەر چەند واڵتدا دابەش کراوەنیشتمانەکەی بێ ڕەز

پێیتتان وابتتێ یەکگتترتنەوەی کوردستتتان لە چوارچێتتوەی واحیتتدێکی سیاستتی گەورەی یەکگرتتتوودا، باشتتترین ئاڵتێرنتتاتیوە بتتۆ 
 .دابینبوونی ما  و ئازادییە بنەڕەتییەکانی خەڵکی کوردستان

 

الیەنگرانی ئەو بۆچوونەش حەقی خۆیانە، خۆیان لە چوارچێتوەی حیزبێکتی دیتکەدا ڕێکتخەن و بتۆ بردنەپیشتی ئەو ئامتانجە 
خەبتتات بتتکەن بەاڵم هێتترش کتتردنە ستتەر ئامتتانج و سیاستتەت و ستتتڕاتیژییەکانی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی ئێتتران لە 

، بەڵکتتوو ڕاستتت بنکتتۆڵکردنی مەشتتڕوعیەتی ئەو خەبتتات و ئەساستتدا نەک هەر بە خەبتتات لەو ڕێگتتایەدا بە حیستتاب نتتایە
تێکۆشانەیە کە بە دەیان هەزار کەس لە تێکۆشەرانی حیزبتی دێمتوکرات ئەوە حەفتتاو پێتنج ستاڵە بە مایەدانتان لە گیتان و 

 .سەروماڵیان، بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد بێوچان بەڕێوەی دەبەن
 

 

 ٢٥٢١ی گەالوێژی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 بنەما و سیاسەتی ئابووری حیزبی دێموکرات

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالید دەرویژە

 
مێژوویتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکرات خەبتتتاتی نەتەوەیتتتی بتتتۆ دەستتتتەبەرکردنی متتتافە ئەگەرچتتتی جەوهەری ستتتەرەکی و ڕەستتتاڵەتی 

ستتاڵەی خەبتتاتی ئەم حیتتزبە لە قۆنتتاغە ٥٧نەتەوەییەکتتانی گەلتتی کتتورد و خەڵکتتی کوردستتتان بتتووە و الپەڕەکتتانی مێتتژووی 
ە و تتا هەنتووکەش جیاوازەکانی ژیانی سیاسییدا بە قارەمانەتی و لەخۆبوردوویی ڕۆڵە ئازا و جوامێرەکانی کتورد نەخشتێنراو

گەیشتن بە متافی دیتاریکردنی چتارەنووس بتۆ گەیانتدنی پتاپۆڕی هیتوا و خۆزگەکتانی ئەم گەلە بەشتمەینەتە بە کەنارەکتانی 
ئارامی کاکڵەی سەرەکی تێئۆری و بیرکردنەوە و وێژمان و هەنگاوەکانی بووە، هاوکتات لە پتڕژانە نێتو الیەنەکتانیتری بیتاڤە 

 .یەک لەوان و گرینگترینیان واتە بیاڤی ئابووری غافب نەبووەجۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا و 
 

لە ڕووی زانستتتتتتییەوە بتتتتتوونی پێوەنتتتتتدی سیاستتتتتەت و ئتتتتتابووری وەک دووانەی لێکتتتتتدانەبڕاو کە کتتتتتاریگەری ڕاستتتتتتەوخۆ و 
ی یەکترتەواوکەریتتان لە ستتەر یەکتتتری هەیە و هێتتز لە یەکتتتری وەردەگتترن لەالیەک و بتتوونی ستتتەمی ئتتابووری وێتترای ستتتەم

نەتەوەیتتی کە بەرهەمتتی سیاستتەتی ڕێتتژیمە دژەگەلییەکتتانی شتتا و شتتێخ بتتۆ پەراوێزخستتتنی کوردستتتان بتتووە لەالیەکیتتترەوە، 
 .شەنوکەو و شیتاڵکردن و بەرنامەداڕێژەری ئابووریی کوردستانی بۆ حیزبی دێموکرات پارێزهەڵنەگر کردووە  پێویستی

دژوارییەکتتانی، حیزبتتی خۆشەویستتتی کتتۆمەاڵنی خەڵکتتی کوردستتتان لە ستتاڵ بە هەمتتوو هەوراز و نشتتێو و ٥٧ئەگەر لە متتاوەی 
گۆڕەپتتانی خەبتتاتی نەتەوەییتتدا بە ڕووستتووری بەڕەی ختتۆی لە ئتتاو دەرکێشتتاوە، بتتوونی دوورەدیتتمەن و بەرنتتامەی متتودێرن، 

رکتترین و ی بەرنتتامەوپێڕەو ئامتتاژەی پێکتتراوە، حەقتتانییەتی تێ٤زانستتتییانە و خەڵکپەستتندە ئتتابوورییەکەی کە لە فەستتڵی 
 .بیرکردنەوەکانی حیزبی دێموکراتی لەم بیاڤەشدا بە تابلۆ کێشاوە
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سەرەتا و ڕاست بەپتێچەوانەی بەگشتتی دەقە ئیتدئۆلوژیک، پۆپۆلیستتی، چەواشتەکارانە و خەڵتک هەڵخەلەتێنییەکتان کە  *
خەرجییەکتتان، وەک هەر بەڕواڵەت دەستتت و دڵئتتاوەاڵیی حکتتومەت لە خەرجییەکتتانی پیشتتان دەدەن، بەر لەوەی بپتتڕژێتە نێتتو 

 .دەقێکی زانستی و درووستی ئابووری سەرچاوەکانی داهاتی حکومەتی هەرێم دەستنیشان دەکات
 
بتۆ قەرەبتووکردنەوەی دواکەوتتتوویی ئتابووریی کوردستتان کە دەرهاویشتتتەی ستتەمی نەتەوەیتیە، ڕێتتژەی زیتاتر لە نێتتونجی  *

  گشتی واڵت بۆ ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی کوردستان داوا دەکاتداهاتی سەرانەی ناوچە پێشکەوتووەکانیتر لە بودجەی 
تایبەتمەنتتتدی بەرچتتتاو و پێویستتتتی هەر دەقێکتتتی یاستتتایی واتە کتتتورتبێژی و پتەویتتتیە، بەشتتتێوەیەک کە لە  ٢هەڵگتتتری  -

دنتتی ژیتتانی درێتتژدادڕی ختتۆی دەبوێرێتتت و لە ڕێتتگەی بەرنامەداڕشتتتنێکی زانستتتییەوە بەپێتتی هەلتتومەرجی تتتایبەت بتتۆ دابینکر
شیاوی سەردەمیانەی دانیشتووانی هەرێم لە هەوڵی گەشەدان و بوژاندنەوەی ئابووریی هەرێم و گەشەی ئازادانەی کەستایەتی 

 .تاک و کۆمەڵگا هەنگاو دەنێت
 
هەوڵی بچووککردنەوەی ڕۆڵی دەوڵەت لە ئابووریتدا دەدات و لە پەنتای بەشتی گشتتی کە هەڵقتوواڵو و ستەرچاوەگرتوو لە  *
ادەی گشتتی کۆمەڵگتایە و لە ڕێتگەی بونیتاد و دامەزراوە حقتوقی و حەقیقییەکتانیێ پەیتڕەو دەکرێتت، کەرتتی تتایبەت و ئیر

وەبەرهێنانی دەرەکی بە پێشمەرر و پێویست بۆ بووژانەوە و گەشەی ئابووری و پیشەیی کردنی کوردستان دەزانێت و لە هتیچ 
 .کەرتە کۆتایی ناکات ٢م چەشنە ئاسانکارییەک بۆ ڕێگەپێدان و سەرخستنی ئە

 
بردنەسەری ئاستی ژیانی خەڵتک بەتتایبەت زەحمەتکێشتانی کوردستتان نێتوەڕۆکی ستەرەکی سیاستەتی ئتابووریی حکتومەتی  *

 .پێک دێنێت هەرێم
 
کەرتتتتی ئاژەڵتتتداری و کشتتتتوکاڵ بە ستتتەرچاوەی گرینتتتگ و ستتتەرەکی داهتتتاتی حکتتتومەت و خەڵتتتک دەزانێتتتت و لە هەوڵتتتی  *

ەبێتتتت، هاوکتتتات گرینگییەکتتتی یەکجتتتار زۆر بە کەرتتتتی گەشتتتتیاری دەدات و ئەولەوییەتتتتدان بەم کەرتە و میکانیزەکردنیتتتدا د
 .پێشخستنی بە سیاسەتی حکومەت دەزانێت

 
 ١٦کتاتژمێر زیتاتر بێتت و لە کتارپێکردنی کەستانی ختوار تەمەن  ٤١ڕێگە نتادات متاوەی فەرمتی کتار لە حەوتوویەکتدا لە  *

اتەکانی کتتار، نەخۆشتتی، پەککەوتتتوویی، بێکتتاری و پیتتری بە هکرێکتتاران لە بەرانتتبەر پێشتتستتاڵ ڕێگتتر دەبێتتت و بیمەکردنتتی 
 .پێویستییەکی بنەڕەتی دەزانێت
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لەگەڵ ئەوەی بەدوور دەزانرێت لە وەها سیستم و بیرکردنەوەیەکی سیاسی و پێکهتاتەی ئابووریتدا کە ستەرچاوەگرتووە لە  *
ڕەوتتتی خەبتتتاتی حیتتزب لە ستتتەر ڕاستتتەڕێگەی ڕەیلتتتی ڕزگتتاری، ئتتتازادی، ویستتت و داختتتوازی و پێویستتتییەکانی کۆمەڵگتتتا و 

کۆمەاڵیەتی دیتاری دەکتات، واڵمتی داخوازییەکتانی خەڵتک نەدرێتتەوە بەاڵم بەو حتاڵەش و لەژێتر   دێموکراسی و دادپەروەری
ڕەزایەتی، وکرات متتافی ئتتازادی، نتتاڕۆشتتنایی چەمکتتی پاراستتتنی کەرامەتتتی متترۆڤ وەک بنەمتتای فکتتری سیاستتەتی حیزبتتی دێمتت

 .ێنانی سەندیکا، ڕێکخراو و تەشەکول بۆ چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بە پارێزراو دەزانێتهپێک
 

 . پیرۆز بێت یادی یوبیلی ئەڵماسی حیزبی خۆشەویستی هەموو چین و توێژەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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 حەفتاوپێنج ساڵ خەبات بۆ کوردستان
 
 
 
 
 
 
 

 چیا عەلیار

 
دەگمەن هەڵدەکەوێ لە جیهاندا کە ڕێکخراوێکی شۆڕشگێڕ زیاتر لە حەوت دەیە خەبات بکات بە بێ ئەوەیتکە لە ستەر ختاک 

بووبێتتت و هێشتتتا تتتوانیبێتی نەک هەر لە ستتەر پێتتی ختتۆی ڕاوەستتتێ، بگتترە لە و زێتتدی ختتۆی بێتتت و دەستتەاڵتی بەدەستتتەوە 
 .ئاڵوگۆڕە ناوچەییەکاندا فاکتەرێکی بەهێز بێت و خوێندنەوەی بۆ بکرێ

 
 حیزبی دێموکرات لەو دەگمەن ڕێکخراوانەیە کە لە ماوەی حەفتاوپێنج ساڵدا، یازدە مانگ لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا 



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

352 
 

تای شۆڕشی گەالنی ئێرانتدا متاوەیەکی کتورت لە نتاوچەیەکی بچتووکی جوغرافیتایی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتاندا و پاشان لە سەرە
دەسەاڵتێکی سنوورداری بەدەستەوە بووە، بەاڵم ئەو حیزبە بەو حاڵەش توانیتویەتی هەم قەوارەی حیتزبەکەی ڕابگترێ، هەم 

ی خۆی لە دڵتی کتۆمەاڵنی خەڵکتی کوردستتاندا بە بەرزی لە ئاڵۆگۆڕەکاندا خوێندنەوەی تایبەتی بۆ بکرێ و هەم خۆشەویست
بهێڵێتەوە، تەنانەت نەوەیەکی نوێ کە پێشمەرگەی نەدیوە، ئامتادەیە کتار بتۆ ئەو حیتزبە بکتات و لە پێنتاو ئامانجەکانیتدا 

  .گیانی بخاتە مەترسییەوە
 

پڵۆسێنەر و دیکتاتۆری پەهلەوی و کۆمتاری ئەوانە سەرەڕای ئەوە دێن کە لە ماوەی ئەو حەفتاوپێنج ساڵەدا دوو دەسەاڵتی دا
ئیستتالمی، بتتۆ بەچۆکتتداهێنانی گەلتتی کتتورد هەمیشتتە نتتوکی هێرشتتەکانیان و پیالنداڕشتتتنەکەیان ڕوی لە حیزبتتی دێمتتوکرات و 
ئەنتدامان و چاالکتانی ئەو حیتزبە بتووە، چتونکە دوژمتتن بتاش دەزانتێ الوازی حیزبتی دێمتوکرات الوازی خەبتاتی ڕەوای گەلتتی 

 .کوردە
 

خاڵی دیکەی جێگای ستەرنج ئەوەیە کە لەو متاوە دوورودرێتژەدا جیتا لەوانەی بتاس کتران، هاوکتات لێکتدابڕان و ئینشتتاب و 
کێشتتە نێوخۆییەکتتانیێ بەشتتێکی دیتتکە بتتوون کە بەرۆکتتی ئەو حیزبەیتتان گرتتتووە و بەشتتێکی هێتتز و وزەی جتتوواڵنەوە تەرختتان 

ا کە لە حیزبتتی دێمتتوکرات کتتراوە، هتتیچ کامیتتان ستتەرکەوتوو نەبتتوون، کتتراوە بتتۆ ئەو مەستتەلەیە، کە لە نێتتو ئینشتابەکانیشتتد
 .....بەشێک بوونە داردەستی رێژیمی ئێران و بەشێکیێ تیکەڵ بە جوواڵنەوەی کورد و حیزبی دێموکرات بوونەوە

 
ە کتتورتی هۆکتتاری ئەو متتاوە دوور و درێتتژە لە خەباتتتدا متتانەوە، ستتەرەڕای ئەو هەمتتووە ئاستتتەنگ و تەنتتگ و چەڵەمەیە کە ب

بەاڵم ئەگەر بە کتورتی هەوڵ بتدەین ئاماژەیتان پتێ بکەیتن کە چەنتد ختاڵی   ئاماژەیەکی بچوکیان پێ کرا، زۆر هەڵتدەگرێ
 .ئەساسیدا خۆی دەنوێنی کە ڕەنگبێ هەر خاڵێکیێ لق و پۆپی زیاتری لێ ببێتەوە

 
حیزبتتتی دێمتتتوکرات لە ستتتەر بنتتتاغەی نەتەوەیتتتی نەک ئیتتتدئۆلۆژی دامەزرا، واتە حیزبتتتی هەمتتتوو چتتتین و تتتتوێژێکی  ؛یەکەم

کۆمەڵگای کوردستان بوو، ئاغا و جوتیار، مەال و کرێکار، ڕاست و چەد، دینتدار و بتێ دێتن، بە هتی خۆیتان دەزانتی و وەک 
  یەک هەوڵیان بۆ دەدا،

لە الیەن حیزبتتی دێمتتوکراتەوە، کە ختتۆی تتتازە دامەزرابتتوو، بڕیتتارێکی ئازایتتانە و دامەزرانتتی کۆمتتاری کوردستتتان  ؛دووهەم
  .مێژویی بوو کە یەکەم جار ئەو ڕیشەیەی لە قوواڵیی خاکی کوردستاندا داکوتا

 دەور و ڕۆڵی شەهید دوکتور قاسملوو، لەوەیکە حیزبی دێموکراتی پاش کۆماری کوردستانی جارێکی تر بەڕۆژ یا بە  ؛سێهەم
 لە نووسینی بەرنامە و ئەساسنامەی نوێ هەتا هێنانە دەری حیزب لە ژێر باڵی حیزبی تودە و . ایەک ئاپدەیت کردەوەوات



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

353 
 

  شۆڕشی باشوور،
 

ئەگەر تا ئەو سەردەم و پێێ شۆڕشتی گەالنتی ئێتران حیزبتی دێمتوکرات، ئەو هێتزە بتوو کە کوردەکتان لە بەشتەکانی دیتکە و 
ەی دوکتتور قاستملوو ستەرکردایەتی ئەو شۆڕشتەی وەئەستتۆ گترت، بە هەوڵ و مانتدویی ئەو ئێرانییەکان دەیانناسی، پاش ئەو

بتتوو کە حیزبتتی دێمتتوکرات تتتوانی ستتنوورەکانی نتتاوچەیی ببەزێنتتی و لە نێتتو کتتۆڕ و کتتۆمەڵی ئورووپاییشتتدا وەک حیزبێکتتی 
پێناستتەی حیزبتتی ( وستتت دەکتتردلە ستتەردەمێکدا کە فەلەستتتینییەکان تێتترور و وەحشتتەتیان در)دێمتتوكرات و دێموکراستتیخواز 

دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبت بکات، کە بەهێزتترین پێوەنتدی لەگەڵ دەستەاڵتدارانی ڕۆژئتاوایی هەبتوو، دانتی بوورستی 
خوێندن و تیماری بریندارەکان و هاتنی پزیشکانی بێ سنوور بۆ نێو حیزبی دێموکرات و ڕاپۆرت و ڕێپۆرتازی ڕۆژنامەوانتانی 

سەر شۆڕشی کورد و حیزبی دێموکرات بەشێکی بچوکی ئەو کارانە بوون کە حیزبی دێموکرات و شەخسی شتەهید ئورووپایی لە 
دوکتتتور قاستتملوو لە ناستتاندنی کتتورد و خەبتتاتی دێموکراستتیخوازانەی بە جیهانیتتان دەناستتاند و یتتارمەتی مرۆڤدۆستتتانەش 

 .لەالیەن ئەوانەوە بۆ کورد دەهات
 

واڵتانی ئوروپایی بریندار و کەمئەندامان و پێشمەرگەکانی حتدکای تێتدا جێگیتر بتوو کە بە بتێ نەخۆشخانەکانی بەشێک لە 
هیچ پاسپۆرت و ئیقامە وەرگرتنیک و هیچ هەزینەیەک یارمەتیتان دەکتردن و پاشتان ئیزنتی مانەوەیتان پتێ دەدرا تەنیتا بەو 

 .هۆیە کە ئەو پێشمەرگەیە لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە نێردراوە
 

تنی وەستتتایانەی ئەو پێوەنتتدییە لەگەڵ ئاستتتی بەرزی دەستتەاڵتی ئورووپتتادا بە تتتایبەتی کە لە نتتاوچەی پڕمەترستتی و داڕشتت
کێشتتەی ڕۆژهەاڵتتتی نتتاوینەوە بێتتت، نەک ئەو کتتات ئێستتتاش بە کەس نتتاکرێ و ئەوە شتتاکارێک بتتوو کە دیپلۆماستتی قاستتملوو 

 .دەیکرد
 

الیەن هەن کە بتتتا لە کتتتوێ ڕا بێتتتت لەوێ ڕا شتتتەن دەکەن، لەگەڵ  متتتانەوە لە ستتتەر یەک ویستتتت و داختتتواز، زۆر ؛چیییوارەم
دەرەجە ئیدە و مەرامەکانیان دەگتۆڕن، بەاڵم حیزبتی دێمتوکرات وەک پێشتتریێ ئامتاژەم  ١٨١ئاڵۆگۆڕە جیهانییەکان ئەوانیێ 

ەڵتک بتڕوا بەو پێ کرد، لە سەر خەباتی نەتەوایەتی و سەروەری گەلی کتورد ستوور بتووە و ئەوەش هۆکتارێکی دیتکەیە کە خ
 .حیزبە بکات و هیواکانی خۆی لە دەالقەی حیزبی دێموکراتەوە ببینێتەوە

 
کۆی ئەو خااڵنە و لێکگرێدانیان بتۆتە هتۆی ئەوەیتکە حیزبتی دێمتوکرات ئێستتاش پتاش حەفتتاوپێنج ستاڵ تێکۆشتان هەر لە 

 .ڕیزی تێکۆشاندا بمێنێتەوە و هەر جێگای هیوا و هومێدی خەڵکی کوردستان بێ
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لێکگرێدانی خەبات لە ئەشکالی جۆراوجۆردا هەوڵێک بووە کە هەمیشە حیزبی دێموکرات داویەتی کە دوانمتونەی لێکگرێتدانی 
 .خەباتی شار و شاخ ناسراو بە ڕاسانە

 
لە کاتێکتتدا کە هتتیچ هیتتوایەک بەدی نەدەکتترا و زلهێتتزان بە تەمتتای ستتازان بتتوون لەگەڵ ڕێژیمتتی ئێتتران و زۆر کەس ئتتایەی 

دەخوێنتتد، حیزبتتی دێمتتوکرات دیستتان بڕیتتارێکی دا کە لە مێتتژووی زێڕینتتی خۆیتتدا چەشتتنی کۆمتتاری کوردستتتان و یەئستتیان 
تۆمار کرا، بڕیاری ڕاگەیاندنی وەرزێکی دیکە لە خەبتات بە نتاوی ڕاستان، بڕیارێتک کە لەگەڵ ئەوەی  ٤٥ - ٤٦جوواڵنەوەی 

ک کە نەک تەنیتا حیزبتی دێمتوکرات بەڵکتوو جتوواڵنەوەی هەزینەی زۆر بتوو بەاڵم دەستکەوتەکانی چەنتدقات زیتاتر، بڕیارێت
کتتوردی لە ناهومێتتدی هێنتتا دەر و تتتین و وزەی دا بە هەمتتوو الیەنە شۆڕشتتگێڕەکانی دیتتکەش تەنتتانەت، وزە و تینتتی دا بە 

ورد کەس نەڵتی کت)نێوخۆی واڵت و چاالکانی بوارە جۆراوجۆرەکان و هاوکات بە پەیامێکی ڕوون و ئاشتکرا بە دوژمتن بتوو کە 
 (مردووە، کورد زیندووە، زیندووە قەت نانەوێ ئااڵکەمان

 
  پیرۆز بێ حەفتاوپێنج ساڵ خەباتی بێوچانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  ساڵ تەمەنی  ٥٧ڕوانینێک بۆ 

 
 
 
 

 
 
 

 ناسر ئەشرەفی

 
سەرهەڵدانی حدکا لە گەرمەی جەنگی جیهانیی دووەم بۆ پاراستنی نەتەوەیەک لە نەهامەتییەکتانی شتەڕ و هەوڵ و هتیمەت 

نەتەوەی داگیترکەری ئێرانتی، مێژوویەکتی ستەرنجڕاکێێ و  -لەپێناو زامنکردنی مافی نەتەوەیی و پاراستنی لە چنگ دەوڵەت
مێژووی دێموکرات هەوڵ و فیداکاریی ڕێکخراوێکی متودێڕنە بتۆ . بەشێک لە مێژووی تراژیک و حماسیی نەتەوەیەکە بۆ مانەوە

ئەم . یستتنەتەوەی فاش -پێکهێنانی کەش و ژینگەیەکی ئارام بۆ گەلێکتی ڕاپەڕیتو، دوور لە هەڕەشتە و دەستتدرێژیی دەوڵەت
حیزبە ئەرکتی یەکەمتی ختۆی واتە پاراستتنی نەتەوە لە ئاکارەکتانی شتەڕی جیهتانی بە باشتی بەجتێ هێنتا، بەاڵم ئەگەرچتی 
دوای کۆتایی شەڕ لەشکری ستەمکاری تاران هێرشتی بتردە ستەر و هەمتوو یادگتارە جوانەکتانی وێتران کترد، بەاڵم مێتژوو وەک 

          .سیی ناوچەکە پیشانی دەداتدێموکراتترین و مۆدێڕنترین ڕێکخراوی سیا
                                                 

ڕۆنێسانس، ڕووناکبیری و مۆدێڕنە کۆی ئەو هەوڵ و تێکۆشتانانەی مترۆڤ بە گشتتی و گەالنتی ئورووپتا بە تتایبەت بتوو، کە 
تتاکی ستەربەخۆ و عەقڵتی . گتۆڕی... ، ژیتان وڕوانگەی مرۆڤی بتۆ متا  و ئەرک، دەستەاڵت، ئتازادی، نەتەوە، ڕەگەز، ژیتنگە

ئازاد، کۆمەڵگەی ئورووپایی لە تاریکستانی سەدەکاتنی ناوەڕاست و حوکمڕانیی نامرۆڤانەی شا و قەشە ڕزگتار کترد و بەرەو 
شۆڕش و کولتتووری متۆدێڕنە بە کتاروانی گەشتەدار و پەرەگرتتووی پیشەستازی و پێوەنتدییە . گەشە و پێشکەوتنی خێرای برد

زرگتتانی و سیاستتییەکان دەروازەکتتانی جیهتتانی داختتراو و هەژاری ڕۆژهەاڵتتتی ناڤینیشتتی تێپەڕانتتد و لە ئەستتتەنبوڵ و تتتاران با
ڕووناکیی مودێڕنە تیشتکی خستتە . زایەڵەی شۆڕشی مۆدێڕنە دەیان ساڵ بەر لە ڕووخانی ئەم ئیمپراتۆرییانە دەنگی دەدایەوە

ێر و داخراوەکتتانی ئاشتتکرا کتترد و ناڕاستتتەوخۆ پەیتتامی دا کە ڕابتتن و لە ستتەر تاریکستتتانی جیهتتانی ڕۆژهەاڵت و ڕێتتگە کتتو
بەاڵم نەریتتی دیکتتاتۆریی لەمێتژینە، بتێ هتونەری و پتاوانخوازیی حاکمتانی . کۆیلەیی هزری چەقبەستوو خۆتان ڕزگار بکەن
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الیەک و سیاستتتەتی کتتتۆن و نتتتوێی تتتتازە بە دەستتتەاڵت گەیشتتتتوو، هەژاری و نەخوێنتتتدەواریی گەالنتتتی ڕۆژهەاڵتتتتی گەورە لە 
بەرژەوەندیخوازانە و داگیرکارانەی زلهێزانی ڕۆژاوا لە الیەکی تر ڕێگر بتوو کە پرۆستەی ڕۆشتنگەری و متۆدێڕنە هێتدی هێتدی 
پێڕەوکە بێت و ببێت بە داینامۆی ڕزگاریی تاک و کۆمەڵگا، بەڵکوو ستەمکاریی قتووڵتر و بەرینتتر کترد و کتۆمەاڵنی خەڵتک 

 .ئازادی لە جوغزێکی داخراودا و کورد وتەنی زۆرتر بە شەوارە کەوتن بوو سەرگەردان بەدوای نان و
 

نەخشتتەی جیهتتانی نتتوێ بە تتتایبەت ڕۆژهەاڵتتتی ناڤینیتتان لە ( ئینگلتتیس و فەرانستتە)براوەکتتانی جەنگتتی جیهتتانیی یەکەم 
. ێ دروستت کترانبەرژەوەندیی خۆیان داڕشتت و لەستەر ئێستک و پروستکی ڕزیتو و بتێ کەڵکتی عوستمانی دەوڵەت نەتەوەی نتو

ئێران هەر لەمێژەوە وەک هێڵی بەریەک نەکەوتنی نێوان ئینگلیس و ڕووستیەی تتزاری هێڵرابتووەوە، بە چەشتنێک کە هیچکتام 
لەو دەوڵەتانە بۆیان نەبێت ئێران داگیتر یتان دابەش بتکەن، بتۆیە ئێتران پتاش هەردوو جەنتگەکە وەک پەرژینتی نێتوان دوو 

م مایەوە و پشتیوانیی لێکترا و دەوڵەتتی بتۆ ڕازایەوە، ئەگینتا ئەو واڵتە هیچکتات توانتای جەمسەری کاپیتالیزم و سوسیالیز
. بەم شتێوە ستنووری دەوڵەتتان دیتاری کتران و بتوو بە تتاپۆ لە ژوور ستەری داگیرکەرانتی کوردستتتان. بەرگتری کردنتی نەبتووە

ئەگەر کتورد لە . روا وەک ڕەشتنووس متایەوەهەرچەند لە سیڤەر بۆ کوردیێ واڵتێتک دیتاری کترا، بەاڵم نەبتوو بە کتردە و هە
چاخی ئیمپراتۆری، لەژێر کەپر و ساباتی میرنشینەکان زمان و جلوبەر  و کولتووری پتارێزراو بتوو، ئەگەر لە حوجرەکانتدا 

نەتەوەی داگیتترکەر بە چەک و جبەختتانە، دەفتتتەر و قەڵەم و پتتۆلیس و ژانتتدار واڵتتتی  -بە کتتوردی دەیخوێنتتد، ئەوا دەوڵەت
و هەڵمەتی ستڕینەوەی ئاستەواری نەتەوەیتی کتوردی دەستت پێکترد تتا بەرە بەرە لە ژێرپێتی نەتەوەی ختاوەن دەوڵەت  تەنی

 .بتوێتەوە
 

دەوڵەتتتانی بە ڕواڵەت متتۆدێڕن کتتراوی پەهتتلەوی و کەمتتالی هەر زوو هێرشتتیان بتتردە ستتەر هەر چەشتتنە بیتتر و بۆچتتوونێکی 
دەبێ هەموو لەو جوغرافیتا تتازە نەخشتاوەدا بیتر لە یەک ئتااڵ، . ندن بووئازادیخوازانە و مرۆڤدۆستانە کە ڕووی لە پەرەسە

یەک زمتتان و یەک دەوڵەت بتتکەنەوە و بە ستتۆزەوە بتتڕواننە ڕابتتردووی پتتڕ شتتکۆی ئیمپراتتتۆرە ڕووخاوەکانیتتان و خولیایتتان 
ەوەی نەتەوەکتانی نتاو پاوانخوازی هەڵکشا بۆ فاشتیزم لە بێحتورمەتی بە مترۆڤ، لە توانتدن. بااڵدەستی بەسەر جیهاندا بێت

ئەم حاکمە نوێیانە دوژمنی نەتەوەکەی خۆیشیان بوون، چون بەم دروشمە ستەمکارانە ناخی تاکی فتارس . ئەم جوغرافیایانە
متترۆڤ تەوەری شۆڕشتتی متتۆدێڕنە الی ئەم حاکمتتانە کە کتتاڵو و ستتیپاڵی . و تورکیتتان ئتتاخنی بە قەوم پەرستتتی و بااڵدەستتتی

بتوو، بتێ مانتا و غەربتی بتوو، بەڵکتوو متودێڕنە تەنیتا تتۆد و تانتک و کەرەستتەی شتەڕ بتوو کە مۆدێڕنیان لە سەر و بەردا 
بەم هەستتە تتاکی فتارس و تتورک پەروەردە کترا و بتوو . هێزی پێ دەبەخشین بۆ زیندووکردنەوەی دەسەاڵت و شکۆی ڕابتردوو

مرۆڤی ئێرانی و تتورکی . ا ئیستاش بەردەوامەبە کۆیلەی پان ئیرانیزم و پان تورکیزم و بە گژ نەتەوەکانی تردا دەدرا کە ت
بوونەوەرێکی سەرگەردان و کوێر کراوە بۆ داهاتوو، ئەو بۆ مانەوە لە قوواڵیی مێتژوودا پەلەقتاژە دەکاتتت، تاوێتک گەڕانەوە 
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نە و بنیتتاتی ئیمپراتتتۆری و دوودمتتانی شتتاهی و جارێتتک زینتتدووکردنەوەی خەالفەت و ئیمتتامەتی ئیستتالمی، بەم شتتێوە لەم بتتاز
 .تاریکەدا هەم خۆی چۆڵ و وێران کردووە لە ماریرەت و مرۆڤ دۆستی هەم دەوروبەری قڕ و ماڵ وێران کردووە

 
 (ی زاینی٢٤٩٢)ی کۆچی ٠٣٥١ساڵی 

 
، مازەنتدەران و گتیالن بە "سمایل ئاغتای ستمکۆ"توانیبووی هەموو بزووتنەوە ما  خوازەکانی کوردستان بە ڕێبەریی " ڕەزا شا"

بێجگە لەوانە دەستەاڵتداران و ستەرۆک هتۆز . و دەیانی دیکە بە فرتوفێب و کوشتار لەناو ببات" میرزا کوچەک خان"ڕێبەریی 
و دەسڕۆیشتووانی کوردستانی دەسبەسەر و ڕەوانەی زیندانی قەسری قەجەر کردبوو تتا وزەی ستەرهەڵدان لە کوردستتان بنبتڕ 

رس وەک فروغتتی و داور، کە الیەنگتتری بتتوون و نازنتتاوی دیکتتتاتۆری خوێنتتدەوارە ناسیۆناڵیستتتە بەناوبانگەکتتانی فتتا. بکتتات
دەستتتپێکی شتتەڕی دووەم و دەرکەوتنتتی گتتوێی نازیستتم، . نورانیتتان لەستتەر ڕەزا شتتا نتتابوو دەرکتتران لە کتتار و دوور ختترانەوە

. دا دابەش بتکەنپاشایەتیی پەهلەوی چرای سۆز و هاودەنگیی هەڵ کرد کە بەشکم ئەم دوو ئاریاییە جیهان لە نێوان خۆیانت
ڕووداوی گرنتتتگ و . بەاڵم هاوپەیمانتتتان بە داگیرکردنتتتی ئێتتتران خەونتتتی ڕەزاشتتتایان پتتتووچەڵ و ناوبراویتتتان دوور خستتتتەوە

دڵخۆشتتکەر لە متتانگی شتتەهریوەر کە بتتۆ هەمیشتتە لە بیرەوەریتتی نەتەوەکتتانی نتتاو جوگرافیتتای ستتتەمی ئێتتران بە ڕووداوی 
ی نەتەوەکان شکا و خەبتاتی ڕزگتاری قتووڵتر و بەرینتتر بتوو، ئەو کتوردانەی لە ناوی دەرکرد، زیندان( ٢١)شاریوەری بیست 

پتاش متاوەیەک لە دڵتی ئەو . کۆمەڵەی ژیانەوەی کتورد دەستتی بە چتاالکیی ئاشتکرا کترد. زیندان و تەبتید مابوون گەڕانەوە
وەیەک بتتوو کە وەک کتتۆمەڵە حیزبتتی دێمتتوکرات ڕێکختتراوی نەتە. ی گەالوێتتژ حیزبتتی دێمتتوکرات لەدایتتک بتتوو٢٧کتتۆمەڵەیە لە 

بڕیتتار بتتوو تتتاران و ئانکتتارا بە . خەڵکێکتتی پتترش و بتتاڵو، دواکەوتتتوو، دژە سیستتتم و ئتتاژاوەگێڕ بە جیهتتان ناستتێندرابوون
بەزەییەوە تەماشایان بکەن و لە پرۆسەیەکدا وەک ئاریایی دواکەوتوو و تورکی کێوی فێری فارسی و تورکییتان بتکەن و بتبن 

بەاڵم حیزبتتی دێمتتوکرات ڕیستتەکەی لتتێ کتتردن بە ختتوری، ئەوا ئێستتتا نەتەوەی بێتتبەش کتتراو لە . دنبە شتتارۆمەندی متتتەمە
سەرەتاییترین متا ، ستەروەت و ستامانی تتااڵنکراو، گەنتج و الوی ڕاپێچتی ستەربازیی زۆرەملتێ بتۆ شتەڕی نتاڕەوا، لە ڕێتگەی 

  بتتانگەوازی ئاشتتتی و پتتێکەوە ژیتتان دەکاتتتت وحیتتزبە تێکۆشتتەرەکەیەوە بە زمتتانی ستتەردەم، بە دروشتتم و بەهاکتتانی متتودێڕن   
 .داخوازییەکانی، مافی خۆ بەڕێوەبەری و ژیانی دوور لە چەوسانەوە و هەاڵواردن وەک نەتەوە ئازادەکاتنە

 
حیزبی دێموکرات بۆ سەروسامان بەخشین بە کۆمەڵگای وێرانکراو و قاتوقڕی لێدراوی کوردستتان بەهتۆی داگیرکتاری و ستتەم 

کۆمتارێکی دێمتوکراتی لە گۆشتەیەک لە ستەرزەمینی ستەڵتەنەتی . اشایی، دەوڵەتی کۆماری کوردستانی دامەزراندو تااڵنی ڕەز
لەم گۆشە دەسەاڵتە دێموکراتیکە ئاسایێ، هێمنی، ئازادی ڕادەربڕین، مافی تاک، مافی منتداڵ، متافی ژن و متافی . موتڵەقە

ەر لە ستتەرزەمینی ستتەڵتەنەت، ڕاوڕووت، جەردەیتتی، برستتیەتی و لە لەوب. نەتەوە و ئایینەکتتان بەرقەرار و پتتارێزراو بتتوو
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ڕێتبەری حیزبتی دێمتوکرات پێشتەوا قتازی متوحەمەد بتوو بە ستەرۆکی . سەرگەردانی تاک و کۆمەڵگا و پاشاگەردانی حاکم بوو
و ستوارچاکی  ئاشتی ختواز، زانتا و زانستت پەروەر. کۆماری دێموکرات، کەسایەتیەکی بێ وێنە و تاقانە لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین

حیزبتتی دێمتتوکرات و کۆمتتاری کوردستتتان لە کەشتتی شتتەڕ و دەمتتارگرژیی ئەودەم دەرگتتای . یاستتا و ڕێستتای جیهتتانی پێشتتکەوتوو
نامەی دۆستی و نیازپاکی بتۆ هاوپەیمانتان . دیالۆ  و دۆستییان تاقاندبووەوە،   لەگەڵ حکومەتی ناوەند و   دراوسێکانی

 :ڕۆزوێڵت ڕاوێژکاری ئامریکا دەنووسێت. بۆیە آ . وکمڕانی دێموکراتیک و هێمنانەبەڕێ دەکرد و سەرسامی دەکردن بە ح
 
پەیدا بوون و گەشەی کۆماری بچووکی مەهاباد و مێژووی کورت و تۆفانی و لەنێوچتوونی لەناکتاوی، یەکێتک لە ڕوونتاکترین "

 ".ڕووداوەکانی مێژووی تازەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە
 

حیزبی دێموکرات چتووە نتاو دەروونتی تتاکی کتورد لەو   ت و ئارامی بۆ کورد ڕەوا نەبینرا، بەاڵمئەگەرچی بەردەوامیی دەسەاڵ
بەشتتە بچتتووکە بە زۆری و لە ستتەرجەم کوردستتتان وەک یەکەم ڕێکختتراوی متتۆدێڕنی نەتەوەیتتی بتتوو بە هێمتتا و ڕەمتتزی کتتورد و 

 .جێگەی شانازی، بوو بە وزەی خۆڕاگری و نەتوانەوە
 

 ٢٢٣١  تا ٢٢١١  سااڵنی

 
بە تتتایبەت لە . پتتاش کۆتتتایی شتتەڕ ڕوانتتگەی جیهتتانی دووەم دوو جەمستتەری زەقتتتر بتتاڵی بەستتەر هەمتتوو جیهانتتدا کێشتتابوو

ئەگەر لە جیهتتانی . جیهتتانی ڕەش و ستتپیی ختتۆرهەاڵت سۆستتیالیزم و لیبراڵیتتزم بتتوون بە شتتەقامە ڕێتتی چتتاالکی و ستتەرکەوتن
کە بە ئتازادی لە ناوەنتدە فکتری و زانستتییەکاندا ڕاڤە و شتەن و کەو خۆراوا ئەم چەمکتانە و دەیتان بیترۆکەی فەلستەفیی دیت

نەتەوە داتاشراوەکان خۆیان نتوێنەر و جێبەجێکتاری هەردوو پترۆژە بتوون و لە سۆسیالیستم  -دەکران، ئەوا الی ئێمە دەوڵەت
دروستتتکراوی ڕۆژهەاڵتتتی  دەوڵەتتتانی. و لیبراڵیستتم ئەوەی لە بەرژەوەنتتدی و متتانەوەی دەستتەاڵتیان بتتوایە جێبەجێیتتان دەکتترد

پتاش . ناڤین لە پتاش جەنگتی یەکەم بە زۆری کۆلتۆنی ئیمپریالیستی فەرانستە و ئینگلتیس و نتوینەری ئەو سیستتەمانە بتوون
جەنگی دووەم و سەرهەڵدانی خەباتی دژە کۆلۆنی هەندێک لەو دەوڵەتانە چوونە ژێر باڵی سۆسیالیزمی یەکیەتی ستۆڤیەتی 

لە کەشتی پۆلیستی و . نەتەوە دیکتاتۆرەکتان -بتۆیە کوردستتان بتوو بە کۆلتۆنی دەوڵەت(. ووریەبۆ نموونە وەک عێترا  و ست)
سانسۆردا ئەبوا بۆ ئازادی، مافی ڕادەربڕین، مافی گەلەری و توێژی ئەبوا لە چوارچێتوەی یاستای واڵت بە هێمنتی داواکاریتت 

ار بتتوو، لە الیەک تاوانبتتار دەکتترا بە نتتۆکەری پێشتتکەش بکتتردایە، کە ئەمە بتتۆ هتتاوواڵتیی نەتەوەی بااڵدەستتتیێ مەترستتید
بەاڵم کتورد دەستت بەستەر و کوردستتان کۆلتۆنی بتوو، هەر . ئیمپریالیسم و لە الیەکی دیکە بە کۆمتۆنیزم و جاسووستی ڕووستی

 چەشنە داواکارییەک دەچووە خانەی شێواندنی سنوور و ئاژاوە نانەوە، بۆیە کورد هەر زوو کارنامەی چەتە و ڕێگری 
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 .گرتوەر
 

حکوومەتی شاهەنشاهی ئێرانی وەک سەنگەری قایمی بەرەی ڕۆژاوا بەرانبەر بە سوستیالیزمی شتۆرەوی پاڵپشتتیی لێکترا و بە 
بەهۆی داهتاتی زۆری نەوت ئتابووری گەشتەیەکی بە ختۆیەوە بینتی، بەاڵم . چەکوچۆڵی پێشکەوەتوو کرا بە ژانداری ناوچەکە

. ازی و زینتدوو کتردنەوەی ئیمپراتتۆری دووهەزار و پێنستەد ستاڵە بەکتار دەبترددەوڵەت بەشی بەرچاوی داهاتی بتۆ نەتەوەست
دەیان ناوەندی زمانەوانی، فەرهەنگستان و زانکۆ بۆ پەرەسەندنی زمتانی فارستی و دەوڵەمەنتدکردنی دامەزرانتد، مێتژووی لە 

، لتتوڕی، بەلتتووچی، گیلەکتتی، بەرژەوەنتتدیی پتترۆژەی شاهەنشتتاهی ئێتتران زەمتتین نووستتییەوە، بتتۆ ئەم مەبەستتتە زمتتانی کتتوردی
دان بە زمانی عەرەبی و تورکی نەدەهات و بە تایبەت بتۆ تتورک گتاڵتە . کران بە زاراوەکانی زمانی فارسیی کۆن... ئازەریو

فەرهەنگستان بۆ وشە کتۆکردنەوە ڕووی لە دێهتات و شتاری کوردستتانی دەکترد و پستپۆڕانی زمتانەوانی . و جەفەنگ ساز دەکرا
بۆ دادەتاشتی تتا لە پرۆستەی دیتاریکراودا ئێرانێکتی یەک دەستت فتارس لەستەر ڕیشتەی هەختامەنێ دروستت  ڕیشەی فارسییان

هەروەها بە دانانی سپای تایبەت لە دەرچووانی دەبیرستتان لە جتێگەی ستەربازی وەک ستپای دانتێ، ستپای تەرویتج، . دەبێت
استەتی دەوڵەت دەدا و هەم کتونترۆڵی نتاوچەکەی و کولتتوور و سی و هێتزی ژانتدارمری هەم ڕەواجتی بە زمتان  سپای بهداشتت

. کێبڕکێیەکی شاراوە ساز کرابتوو کە بە فارستی ڕەوان بتدوێیت ئەگینتا دەبتووی بە گاڵتەجتار، هەروەهتا بتۆ جلتوبەر . دەکرد
پرۆگرام و ناوەرۆکی پەرتووکی دەرسی بە زۆری پەستنی شتاکانی ئێتران و شۆڕشتی ستپی شتا و گەیشتتن بە دەروازەی تەمەدون 

تاران ناوەندی هزری و جووڵەی فیکری ئێران بوو، بەاڵم ستتراتژی زاڵتی دەستەاڵت بە ستاواک و سانستۆر ڕێگتر بتوو لە . ووب
بەردەم ئازادیی ئەندیشتە، بتۆیە جیهتانبینیی خوێنتدکاری ئێرانتی تەم و متژاوی بتوو، نە سوستیالیزمی وەک ختۆی ناستی و نە 

( هەر چتوار ئوستتان)لە کوردستتان . ەپی ئینقالبی و دژە ئیمپریالیستی بوولیبراڵیسم، بەاڵم کەشی زاڵ بەسەر زانکۆکاندا چ
هەوڵ دەدرا ستتەربەخۆیی ئتتابووریی دانیشتتتووانی بەرەبەرە کەم بێتتتەوە و دەستتەنەخواری ناوەنتتد بتتن، بتتۆیە بە هتتاوردەکردن 

کان و بە زۆری دەبتوو بە بەرهەمی خۆجێیی کوردستانیان بێ بەهتا کترد، بەم پێتیە گوندنشتین بتۆ بژێتوی ڕووی دەکتردە شتارە
وا دیتار بتوو کە پترۆژەی توانتدنەوە لە بەشتی . پەراوێزنشین، کە ئەم دیاردە لە کرماشان، خورەماوا و ئیالم زۆرتر زە  بتوو

دەرئەنجام پارادۆکس سەڵتەنەتی بەرەو هەڵدێر دەبرد، چتونکە دەیویستت بە ستواری . باشوورەوە دەست دەکاتت بەرەو باکوور
ن بتتۆ ئیمپراتتتۆری پتتێێ زایتتین گەڕێتتتەوە، بەداخەوە ئەم ڕوانیتتنە پارادۆکستتییە نەتەوەکەیشتتیانی تتتووش کەرەستتتەی متتودێڕ

 .کردووە
 

ی هەتاوی کۆتایی بە سەڵتەنەتی سەرەڕۆی ئێران هێنا و ئیمامەت بتوو بە ٧٥شۆڕشی گەالنی ئێران دژی ستەمکاری لە ساڵی 
دەوڵەتتتی بە نتتاو متتۆدێڕنی شاهەنشتتایی لە متتاوەی نیتتو ستتەدە حتتوکمڕانی بەو هەمتتوو ئیمکانتتاتە بەریتتن و بتتاڵوە . جێنشتتینی

 و تا ئەو ملوێنان خەڵکەی نەتەوەکەی خۆی کە ساڵیانێکی دوور بوو فەرهەنگی و زانستییەوە ئەوەندە ڕۆشنگەری نەکردبو
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 !بەرەو تەمەدونی گەورەی بردبوون، نەکەونە داوی کۆنەپەرستێکی دڵڕە  بە ناوی خومەینی
 

شا ڕویشتت و دەزگتای ستەرکوت بەر لەوەی ببێتت بە گۆپتاڵی ئیمتام متاویەک بێتدەنگ بتوو، جەمتاوەری ڕاپەڕیتو هەناستەیەکی 
ەڵمژی، کۆمەڵگای سەرگەردان کراو خۆی دەرخست، بەشی زۆری دەرچووانی زانکۆ بە شێوەیەک چەد بتوون، بتازاڕ ئازادییان ه

و چینتتتی مامناوەنتتتد شتتتوێن ختتتومەینی کەوتتتتن، هەردوو دەستتتتەکە دوو ختتتاڵی هاوبەشتتتیان بتتتوو؛ دژایەتتتتی ئیمپریالیستتتم بە 
نە کەڵەکە بووەکتتانی واڵت یەک لەوان نەتەوەکتتان، نەناستتینی قەیتترا. ستتەرۆکایەتیی ئامریکتتا و پاراستتتنی ستتەروەریی ئێتتران

دەستەیەکیان ختاڵە هاوبەشتەکانیان کتردە . نەبوونی ستراتژیی ڕوون بۆ داهاتووی واڵت هێزە چەپەکانی تووشی قەیران کرد
پێتتوەری هاوکتتاری و دەستتتەیەکی دیتتکە کەستتی بە دۆستتتی کتتاتێێ نەدەزانتتی و دنکیشتتووت ئاستتا بەتەنتتێ دەیویستتت هەم دژی 

ریالیستتت و هەم کۆنەپەرستتتی حتتاکم بێتتت و هەم بەخێرایتتی دیکتتتاتۆری پرۆلتاریتتا بەرقەرار بکتتات، هێزەکتتان ئەو دیتتو ئیمپ
لە کوردستتانیێ . خۆیشی دوژمن بوون و لە پێشدا ناو و بارکوتی بۆ دانابوون لە ناسیۆناڵیستەوە تتا سوستیال ئەمپریالیستت

وور دەکەوتیتتتەوە هەستتتی نەتەوەیتتی کتتاڵتر و دەور و کتتارتێکەری هەر چتتی لە ناوەنتتدی ستتەرهەڵدانی دێمتتوکرات و کۆمتتار د
 .لەناو توێژی گەنجی خوێندکاردا زۆرتر دەبوو( لیبراڵیزم و کۆمۆنیزم)هەڵەی ئیدۆلۆژی دوو جەمسەری 

 
حیزبی دێموکرات جارێکی تر پێی نایە ئەو گۆڕەپتانە کە لێتی لەدایتک ببتوو، لێیشتی لەستێدارە درابتوو، ئتاپۆڕای جەمتاوەری 
تامەزرۆی سروودی دووبارەی ئازادی، قاسملووی بیرمەند باسی دوێنتێ و ئەمتڕۆ و داهتاتوو دەکاتتت، داهتاتووی پتڕ ستەروەری 

 :دوور لە ژێردەستەیی، جەماوەر بە سۆزەوە دەڵێن بژی قاسملوو، بەاڵم قاسملوو هاوار دەکاتت
 

 ".بژی دێموکرات، بژی کوردستان"

 
ەتی تەوەر و پیتترۆز کردنتتی ڕێتتبەری پرۆتستتتۆ کتترد و داوای لە جەمتتاوەر کتترد چیتتدی بەم شتتێوە لە یەکەم هەنگتتاودا کەستتای

دێموکرات بە خێرایی گەشەی دەکترد، قەیرانەکتانی کۆمەڵگتای کتوردی و هەروەهتا ڕادەی وزە و . ح. دروشمی وا بەکار نەیەنن
ۆژهەاڵت پێویستتی بە ستەربەخۆیی کتورد لە ڕ. توانایی کۆمەڵگاکەشی دەناسی، بۆیە دروشمەکانی بە پێتی دەرفەتەکتان بتوون

بڕیتتاردان هەیە، هەروەهتتا پێویستتتی بە ئتتازادیی سیاستتی هەیە کە ئێستتتە لە سەرانستتەری نتتاوچەکەدا بتتوونی نیتتیە، کتتورد 
. پێویستی بە عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی هەیە کە ئێستە جگە لە داگیرکەر دەرەبە  و سەرمایەداری ناوخۆیشی دەیچەوستێنێتەوە

 لە سێ تەوەر داڕشت، حیزبی دێموکرات خەبات دەکات لە پێناو؛بۆیە ئامانجەکانی 
 
 حیزبی دێموکرات خەبات دەکات لە پێناو البردنی ستەمی نەتەوایەتی -١
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 حیزبی دێموکرات خەبات دەکات لە پێناو البردنی ستەمی چینایەتی -٢
 .حیزبی دێموکرات خەبات دەکات لە پێناو البردنی ستەمی سیاسی  -١
 

البردنتتی ستتتەمی سیاستتی ختتۆی لە ڕادەی قتتووڵ و بەریتتن بتتوونی دێموکراستتیدا دەبینێتتتەوە، بتتۆیە ئەگەر کولتتتووری خەبتات بتتۆ 
بتتۆیە حیتتزب بتتۆ البردنتتی ستتتەمەکان قتتۆڵی لتتێ هەڵتتدەماڵێت و . دێموکراستتی جێگیتتر نەبێتتت ستتتەمی سیاستتی قتتووڵتر دەبێتتت

دێموکراستتی پەروەردەیە، تتتاکی دێمتتوکرات دەبتتێ  دێموکراستتی لە پێستتتی هەمتتوان دادەنێتتت، مەرجتتی یەکەم بتتۆ تێگەیشتتتن لە
جیهانی خۆی و جیهانی دەوروبەری باش بناسێت، هەروەها ئەرک و مافی خۆی، مێژووی ختۆی، مێتژووی ستتەمکاری و مێتژووی 

ڕێبەرانتی ئەم حیتزبە . تاکی دێموکرات دەبێ نە چەوسانەوە قبووڵ بکات و نە چەوسێنەر بێت. بەرهەڵستکاری ستەم بناسێت
خۆیتتتانەوە دەستتتتیان پێکتتترد، لەگەڵ پێشتتتمەرگە دەچتتتوونە ستتتەر ڕیتتتزی نتتتان گتتترتن، هتتتیچ ستتتەروەت و ستتتامانێکیان بتتتۆ لە 

 .بنەماڵەکانیان جێ نەهێشت، بەڵکوو هەموو ژیانیان بەخشی بۆ ئەوەی کورد بە ئازادی بژی
 

بەر باستتی سۆستتیالیزمی  یەکێکتتی دیتتکە لە هەنگتتاوە جوانەکتتانی حیزبتتی دێمتتوکرات بتتۆ ئێستتتە و دواڕۆژی کوردستتتان خستتتنە
گرنگیی ئەم تێزە تەنیا لە بوێری داڕێژەرەکەی لە گەرمەی بازاڕی دووجەمستەری و زاڵبتوونی کۆمتۆنیزمی دوگتم . دێموکراتیکە

لە ناوچەکەدا نەبوو، بەڵکوو دوکتور قاسملوو دەیویست بڵێت سوسیالیزم نابێ وەک نوسخەیەکی پێچراوە و ئامتادە چتاوی لتێ 
کەواتە . ێت بۆ ئەمالوال، بەڵکوو کۆمەڵگایەکی دێمتوکرات دەتوانێتت سۆستیالیزمی گونجتاوی ختۆی داڕێژێتتبکرێت و کۆپی بکر

پرۆژەی سۆسیالیزمی دێموکراتیک سۆسیال دێموکراستی نیتیە و بەڵگەیەکتی مێتژووییە لە بەردەستتی زانایتانی کتورد بتۆ ڕاڤە و 
 .داڕشتنی چوارچێوەیەکی ئابووری بۆ کوردستان

 
ڕاگەیاند و قاسملووی بە مرسد، گەلی کوردی بە کتافر نتاوزەد کترد ( منحلە)وو حیزبی دێموکراتی هەڵوەشاوە خومەینی هەر ز

و فەرمانی جیهادی دژی کوردستتان ڕاگەیانتد، بەاڵم لەشتکری کتۆیلە و هەڵخەڵەتتاوی فتتوای ختومەینی هەرچەنتد بتێ ئەژمتار 
حیزبەکتان یەک دەنتگ هتاتنە گۆڕەپتانی بەرگتری و ختومەینی  جەماوەر و. بوون نەیانتوانی ئیرادەی گەلی کورد تێک بشکێنن

 حیزب ڕۆژ بە ڕۆژ هێزی مرۆیی و پێگەی جەماوەری زۆرتر و لە هەمان کاتدا متمانە و پشتگیری زۆر . داوای لێبووردنی کرد
 .لە کەسایەتی و ڕێکخراو و پارتی سیاسی ئورووپای بە الی خۆیدا ڕاکێشا

 
ان کەمپنشتتینی دەبتتێ بە تەنیتتا بتتژاردەی حیتتزب بتتۆ بەدەنتتگەوە هتتاتنی داختتوازیی هەرێمتتی بەداخەوە بەدوای تێتترۆری ڕێتتبەر

دێمتوکرات زۆر نەگونجتاو و دژ بتوو و گتورزی گەورەی . تایبەتمەندیی ژیانی کەمپ لەگەڵ ئارمانج و ستراتیژیی ح. کوردستان
 شتی خۆی شیاوی ئەو هێزە زەبەن و پڕ لە حیزب وەشاند، نە ئەو کەمپە و نە هیچ شوێنێکی دیکە لە دەرەوەی ژینگەی سرو



 مەشخەڵی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناکوژێتەوە

 یوبیلی ئەڵماس
 

 

362 
 

 .حیزب ئەگەر خەسارناسییەک بۆ ئەو ڕووداوە بکات ڕەنگە ئەنجامی باشی لێ وەربگرێت. وزە و جموجووڵە نەبوون و نابن
چەند هەنگاوێکی جێی شتانازی کە حیتزب لەم ستااڵنەی دوایتی هەڵتی گترت، دووپتاتی کتردەوە کە ئەم حیتزبە پێوەنتدییەکی 

 .ەتەوەکەی هەیە و بەردەوام لێیان فێر دەبێت و خۆی نوێ دەکاتەوەقووڵی لەگەڵ ن
 

چەخمتاخەی . ڕاسانی ڕۆژهەاڵت؛ ڕاسان بەردەوامیتی خەبتاتی نەتەوەیەکە بتۆ دەربتازبوون لە ژێردەستتەیی لە فتۆرمێکی نوێتدا
د و بتوون بە ڕێتبەری ڕاسان بە بوێری فیداکاری قارەمانتانی قەرەستەقەڵ و کۆستااڵن لێتدرا و تتاجی ستەبەرزییان لەستەر کتر

لەو هەڵمەتە دەرکەوت کە ڕۆژهەاڵت   بورکانێکی پڕ وزەی سەرهەڵدانە، دوژمنتی تۆقیتو و دەستەپاچە و . مەعنەویی ڕاسان
لە فتۆرمی . ورەی بەرزی دانیشتووان و هاتنی پۆل پۆل کچ و کوڕی سەربەستتیخواز بتۆ درێژەدانتی ئامتانجی شتەهیدانی ڕاستان

رک و بەرپرستیاریەتیی کتۆمەڵە مرۆڤێکتی فیتداکار بە نتاو پێشتمەرگە نیتیە، خەبتاتی نەتەوەیتی ڕاساندا تێکۆشتان تەنیتا ئە
تەنیا ما  و ئەرکی کۆمەڵە تێکۆشەرێک لە ناو حیزبێک یان چەند حیتزب نیتیە و حیزبتی نەتەوەیتی تەنیتا چەکتی دەستت و 

لە ڕاستاندا . متاکۆ تتا ئتیالم و خورمتاوا سەنگەری ئەندامانی حیزب نییە، بەڵکوو سەنگەر و چەکی هەموو ڕۆژهەاڵتیتیەکە لە
کۆمەڵگتتای ڕۆژهەاڵت لە پرشتتوباڵوی دەردەچێتتت و ختتۆی ڕێتتک دەختتاتەوە، لە شتتادی و شتتیوەندا دەستتتی یەکیتتان گرتتتووە و بتتۆ 

 .داهاتوو تێدەکۆشن
 

لەگەڵ  کاتێک بتوومەلەرزە کرماشتان دەهەژێنێتت، دڵتی لە متاکۆ و خورمتاوا ڕادەچڵەکێتت و تۆشتەی شتەوڕۆژی هەڵتدەگرێت تتا
کاتێتک ڕاستان پترۆژەی بنیاتنتانەوەی کوردستتانە، کوردستتانێکی داگیرکتراو و دواختراو، شتەوڕۆژ داگیترکەر . کرماشان بیخوات

جارێک قاسملووی ڕێبەر دەڵێتت؛ . کێشەی سامانی ئەم واڵتە دەکات و ئەوەیشی کە بۆی ناچێت دەیسووتێنێت و وێرانی دەکات
ین بۆ تاران کە چیمان دەوێت، بەڵکوو دەست دەکەین بە ئاوەدانکردنەوەی کوردستتان بتا ئەگەر ئەمجارە چوینەوە نامە نانووس

لە ڕاستاندا تێکۆشتانی مەدەنتی و چتاالکیی مەدەنتی بتوونی نیتیە، ئەوەی هەیە . ئەوان بێن بڵتێن چتی دەکەن و چیتتان دەوێتت
یەک   ەڵەب و ئوستتولگەرا و میتتانەڕۆچتتاالکیی نەتەوەیتتیە، ڕاستتان بە یەک چتتاو بتتۆ کۆمتتاری ئیستتالمی دەڕوانێتتت، ئیستتاڵح ت

ژن و مێتترد، جووتیتتار، کرێکتتار، مامۆستتتا، )گەی شتتاخ و تێکۆشتتەرانی شتتار و دێ لە ڕاستتاندا پێشتتمەر. قومتتاش و داگیتترکەرن
پێوەنتتدییەکانیان پتتتەو دەکەن بتتۆ ...( خوێنتتدکار، بتتازاڕی، کاربەدەستتت، بازرگتتان، ڕۆژنتتامەنووس، نووستتەر، هونەرمەنتتد و

 .ڕاسان ڕۆژهەاڵتێکی نوێ بەدی دێنێت. هەڵوێستیی نەتەوەییگی و یەک یەکدەن
 

سانتراڵیزمی دێموکراتیتک وەک پێکهتاتەی پێشتتری حیتزب گرفتت و . هەنگاوێکی پێویستی دیکە گۆڕینی پێکهاتەی حیزب بوو
ەی وەک ڕەنتتگە بتتۆ ئیتتدارەکردنی ڕێکخراوێکتتی ژێرزەوینتتی گونجتتاو بێتتت، بەاڵم بتتۆ حیزبێکتتی گەور. کەموکتتوڕیی زۆری هەبتتوو

ئەگەر پێشتتر و . دێموکرات ئەویێ لەم سەردەمەی ئیستادا ناکارایە، ئەو سیستەمە تەنگ و تروستکە بتۆ خەبتاتی جەمتاوەری
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لە سەردەمی ڕێبەرانی شەهیددا گرفت بەرچتاو نەدەکەوت یەکەم بەربتاڵوی حیتزب لە کوردستتانێکی پتان و بەرینتدا کە هێتزی 
بتتوونی دوکتتتور قاستتملوو بتتوو کە لە ڕاستتتیدا و بە کتتردەوە دیستتانترالی بەڕێتتوەی  ستتەنتەری کتتاڵ دەکتتردەوە و دووەم دێمتتوکرات

بتۆیە حیتزبیێ کە لە شتاخ . لە بیرمان نەچێت کە خۆیشی بە دەست ناڕێکی ئەو سیستەمە پەنای بردە لیستەی فیکس. دەبرد
ن دەبتوون و لتووتکەی قەیتران دابەزی قەیرانی سیستەمەکە زۆرتر بوو، پۆل پۆل پێشتمەرگە دادەنیشتتن و پەڕیتوەی هەنتدەرا

لە زۆربەی ئەو ڕێکختتراوانە کە ستتانترالیزمی دێموکراتتتک پێکهاتەیتتان بتتووە و لە ئەنجامتتدا بە دەستتەاڵت . دابتتڕان ڕوویتتدا
ئەوجا خودی دەستەواژەی سکرتێر بە کۆمەڵگای ئتێمە نتامۆ و . گەیشتوون، دیکتاتۆر پەروەر بوون و ئێستەش نموونەیان ماوە

نەرێنی هەیە، گۆڕینی سکرتێر بە لێپرسراو هەستی خۆ بە سەرۆک و مەزن زانین کتاڵ دەکتاتەوە و بەردەوام بارێکی دەروونی 
             .چاوەڕوانی ئەوە دەکات لێپرسینەوەی لەگەڵ بکەن

 
 ی گەالوێژ ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران٢٧پیرۆز بێت 
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 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ٥٧ێک بۆ یادی (پەیام)وتار

 
 
 
 

 
  
 

 تیجس برۆیککامپ: نووسین
 

 پەیمان بابایی. د: وەرگێڕان

 
ستتتاڵە و وەک دێرینتتتترین حیزبتتتی دژبەر لە ئێرانتتتدا، حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتانی ئێتتتران ڕە  و  ٥٧بە ڕابردوویەکتتتی 

دوای دامەزرانتتی یەکەمتتین . ڕیشتتەیەکی پتتتەوی لە کوردستتتانی ئێرانتتدا داکوتتتاوە و پشتتتیوانییەکی بەرینتتی جەمتتاوەریی هەیە
دا بەربەرەکانێی دیکتاتۆریی هۆڤتانەی شتای کتردووە کۆماری کوردی لە مەهاباد، پشتیوانیی خەڵکی کردووە و لە ڕاپەڕینەکان

خەبتات و بەربەرەکتانێی بەردەوامیتان بتۆ ئتازادی و یەکستانی لە . و تا هەنووکە خەباتی دژی ڕێژیمی ئێستا درێتژە پتێ داوە
مانیانی هیوای ئێرانێکی دێموکراتیتک کە هەمتوو هاونیشتت. الیەن خەڵکی کوردەوە بە بایەخەوە وەردەگیرێ و سیمبۆلی هیوایە

سەرەڕای بەربەست و دوژمنایەتیی ڕێژیمی ئێتران و . یەکسان و ئازاد بن و چیدیکە شارۆمەندان ترسیان لە کەمینەبوون نەبێ
تەنانەت شەهیدکرانی ڕێبەرە ناودارەکانیان، بزووتنەوەکە هەر وچانی نەداوە، پاش چەنتدین ستاڵ لە خەبتات، چەخمتاخەی 

 .یی ماوەتەوە و قەد ناکوژێتەوەبەرخۆدان و هەرمان هەروا بە گەشاوە
 

گڕێتتک کە لە نتتاخی کتتوردی کوردستتتانی ئێرانتتدایە بە هتتۆی بتتارودۆخی دژواری ژیانیتتان لە ناوچەیەکتتدایە کە بە ئەنقەستتت 
-تتۆ بەرەوڕووی هەاڵواردنتی کتتۆمەاڵیەتی. جێتی سەرستووڕمان نیتیە کە پێکتدادان و بتتێ هیتوایی زیتاد بکتات. پشتتگوێ ختراوە

ی کتتار، ختتانوو و متتافی خاوەنتتدارێتیی زەوی و زار و متتۆڵەتی ئتتابووری بیتتتەوە، ڕێگتتری لە چتتوونە زانستتتگەت بتتکەن، هەلتت
بازرگانی، بە چەقبەستتوویی بهێڵتنەوە، بتێ هومێتدت کەن لە خۆپێگەیانتدن کاتێتک کە بە بەردەوامتی بەربەستتت بتۆ دروستت 

لتتووری و لەگەڵ بەرتەستککردنەوەی ئتازادیی ڕادەربتڕین، چەستپاندنی ناستنامەی کو. دەکرێ لە الیەن ڕێژیمی دەستەاڵتدارەوە
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دەستبەستتەرکردنی هەڕەمەکتتی و ستتزای تونتتد و نەگونجتتاو و ڕێتتژەی لە ستتێدارەدانەکان ژیتتانی کتتوردانی لە ئێرانتتدا کتتردووە بە 
 .دۆزەخ و هیوابڕاوی کردوون

 
دەبێ هەمتوو . بەرەوپێشچوون لەو جورە بارودۆخانەدا زۆر ئەستەمە، ئەوان بێبەری کراون لە ترووسکەی هیوایەک بۆ داهاتوو

اڵ و الوێتتک بتتتوانێ خەونتتی گەورەی پیشتتەیی هەبتتێ بتتۆ داهتتاتوویەکی باشتتتر و لە خەونەکتتان، خولیاکتتان و ستتەلماندنی منتتد
بەکەمزانینتی ئەو خەونتانە یتاخود بەربەستت دروستتکردن لە ستەر . ناسنامەی خۆیدا هەست بە کەموکۆڕی و ئاستتەنگ نەکتات

کەوابتتوو جێتتی گومتتان نیتتیە کە جیلتتی الو . گرانی زیتتاد دەکتتاتڕێگتتای گەیشتتتن بە ئتتازادی کە متتافێکی ستتەرەتایی متترۆڤە، بتتار
بەڵتتگەش زۆریتتی . نتتاڕەزایەتی لە ناخیانتتدایە، هەستتت بە کەوتتتنەداوی هەاڵواردن و بەرەوڕووبتتوونەوەی بەربەستتتەکان دەکەن

ستتێدارەدانی ئەوان لە. ژمتتارەی الوانە کە لە ڕیتتزی پێشتتەوەی ناڕەزایەتییەکتتان و پەیوەستتتبوونیان بە حیتتزبە دژبەرەکانتتدان
یتتتان کاتێتتتک خوێنتتتدکارێکی . لە بیتتتر نەچتتتووەتەوە ١٧٨١الوی مەهابادیتتتان بە دەستتتتی ڕێتتتژیم لە ژووئەنتتتی  ٧٧بەکتتتۆمەڵی 

دا خۆپیشتاندانی جەمتاوەریی خوێنتدکارانی وەڕێ خستت دەستبەستەر کترا، پێشتی ٢١١٧هەڵکەوتووی چاالکڤانی کورد لە ساڵی 
وتن و چەندین جار دایانە بەر دەستڕێژی گوللتە، بە ستەیارەیەکەوە بەستترا و پێ گیرا و پاشان هێزە ئەمنییەکان وەدوای کە

 .تا دواهەناسەی بە کۆاڵنەکاندا ڕاکێشرا
 

خوێندکارانی کتورد نمتوونەیەکن لەو تتوێژانە کە بە تونتدی لە الیەن ڕێژیمتی ئێترانەوە بەربەستتیان بتۆ دروستت دەکترێ، لە 
ڕێکختراوە خوێنتدکارییەکان و باڵوکتراوە خوێنتدکارییەکان . وتن بێتبەری دەکترێنمافی ئازادیی کۆمەاڵیەتی، ئەنجومەن و ئاختا

قەدەغە دەکتترێن و پتتێێ بە دامەزرانتتدنی یەکیەتییەکتتان دەگیرێتتت، خوێنتتدکاران لە چتتاالکییە سیاستتییە ئاشتتتیخوازانە ستتزا 
ئەمەش لە ژێتتر نتتاوی . رێندەدرێتتن، دەگتتوێزرێنەوە بتتۆ قوتابختتانەی دیتتکە و تەنتتانەت لە درێتتژەدان بە خوێنتتدن بێتتبەش دەکتت

". پێوەنتدی لەگەڵ حیتزبە دژبەرەکانتدا"دەکرێ یان وەک نەریتی هەمیشەیی تۆمەتبتار دەکترێن بە " شێواندنی بیروڕای گشتی"
ڕێتتژیم کەڵتتک لەم تتتۆمەت بەخشتتینەوانە وەردەگتترێ بتتۆ ڕەواییتتدان بە بەرتەستتککردنەوەی ئتتازادیی ڕادەربتتڕین کە متتافێکی 

اکانی جاڕنامەی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤتدا هتاتووە کە لە ڕاستتیدا ئێتران یەکێتک لەو واڵتتانەیە سەرەتایی مرۆڤە و لە یاس
ئەی چۆن دەتوانی دەنگ هەڵبتڕی و وێتڕای قەدەغەی بەرباڵویتی ڕۆژنامەکتان، گۆڤارەکتان، ڕادیتۆ، تتی . کە پەسەندی کردووە

ی خۆت دەرببڕی؟ ئەوە لەکاتێکدایە کە ڕێتگە نتادرێ ڤی و کتێبەکان و نووسەرەکان لە ناوچە کوردستانییەکاندا، بیروبۆچوون
بە زمانی خۆت بدوێی، ئێران بە بەردەوامی بەپێچەوانەی دەستوورەکەی هەنگاو هەڵدەگرێ، بگرە پێشێلیشی دەکتا کە تێیتدا 

نی هتتاتووە گتترووپە کەمایەتییەکتتان متتافی هەبتتوونی باڵوکتتراوە و هاوکتتات خوێنتتدن و پەروەردە بە زمتتانی لۆکتتاڵیی یتتان زمتتا
یتتان هەیە، بەاڵم لە ڕاستتتیدا ئەمە جێبەجتتێ نتتاکرێ، وەک چتتۆن جتتارێکی تتتر بە ئاشتتکرا دەرکەوت ( فارستتیێ)و  نەتەوەیتتی

 .ساڵ زیندانیی بۆ بڕایەوە ١١کاتێک کە زارا محەممەدی کە تەنیا زمانی زگماکیی فێری مندااڵنی کورد دەکرد، سزای 
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ن و فێرکردنتتی زمتتانی زگمتتاکی بێتتبەش دەکتترێن؟ کاتێتتک گوشتتارتان دەبتتێ   کتتاریگەرییەکی دەروونیتتی هەبتتێ کە لە ئاختتاوت
دەخرێتە سەر لە قوتابختانە نتوێژ و عیبتادەت بتۆ ئایەتوڵاڵکتان بتکەن کە دەتانچەوستێننەوە؟ کە دەستبەستەر دەکترێن کتاتێ 

رگی کتوردی لە هۆنراوە و میوزیکی کوردی لە سەر مۆبایلەکانتان هەبتێ؟ کە بە تێرۆریستت نتاودێر دەکترێن بە پۆشتینی جلتوبە
خەون، . شوێنە گشتی و جەماوەرییەکاندا؟ بۆ ئەوەی بتتوانن بە بتێ کێشتە بتژین، دەبتێ حاشتا لە تەواوی ناستنامەتان بتکەن

هێنتدێک لە کوردەکتان، دوای ستااڵنێک دەستت و . هیوا و ئامانجەکانتان بتخەنە الوە، ستەر کتز بتکەن، تەنیتا بوونتتان هەبتێ
ری و هەاڵواردن، بە خاڵێتتک گەیشتتتوون کە بتتێ هیتتوایی تەحەممتتول نتتاکرێ و دەبتتێ پەنتتجە نەرمکتتردن لەگەڵ نتتادادپەروە
پەیوەستتتتبوونیان بە ڕیزەکتتتانی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتانی ئێتتترانەوە دەرفەتتتتی . هەنگتتتاوی کردەیتتتی بتتتۆ هەڵبێنتتتنەوە

ێتتز، توانتا و واتتتا بە ئەمە ه. خۆپێگەیانتدنیان بتۆ دەڕەخستتێنی، پەروەردە دەکترێن، و خوازیتتاری ناستنامەی نەتەوەیتتی دەبتن
ئەمتتانە هەمتتوو ئەو شتتتانەن کە لە ئێرانتتدا لە ئێتتوە . ئامانجەکانتتتان دەبەخشتتێ تتتاکوو جتتارێکی تتتر بە کەرامەتەوە بتتژین

. ئەستتتێندراونەتەوە، لە واڵتێکتتدا کە فتتاکتەری دیتتن، کەمینەبتتوون و ڕەگەز کە ئێتتوە لە کۆمەڵگتتا تەریتتک و دوور دەختتاتەوە
نموونەی ژنتانی کتوردی ستوننە وەرگترە، کە بەم . ێک کە نەتوانن کۆنترۆڵیان بکەن، سزا دەدرێنئەمانەتان پێ دەدرێن و کات

سێ فاکتەرە دەخرێنە دەرەوەی بازنە لە کۆمەڵگتای ئێرانتدا کە تێیتدا فارستەکان، شتیتەکان و نێرینەکتان هەمتوو دەستەاڵت و 
قەزاوەتتتتی لە ستتتەر )بڕیتتتاری لە ستتتەر دەدرێ  ئەمتتتانە تەنهتتتا ئەو تایبەتمەنتتتدییانەن کە مێییتتتنەیەک. توانایەکیتتتان هەیە

، بە بێ گوێدان بە بیرۆکەکانی، ژیری و تواناکانی یەکسەر بەم سێ هۆکارە پڕوپووچانە تۆمەتبتارە بە ناپەستەندی (دەکرێ
دەبتێ پشتت بە پیتاوان ببەستتن و . لە ئێراندا، ژنان زیاتر ئتازاری هەاڵواردن، لەستێدارەدان، و بتێ متافی دەچێتژن. و کەمی

حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتانی ئێتران واتابەخشتی . یان پێ نادرێ کە بەشداریی هیچ شتێک بکەن و دەنگیان بیستراو بێتتڕێ
. بەهێزکردنی ژنانە و هۆکاری دوورخستنەوە و نەهێشتنی هەاڵواردنی کۆمەاڵیەتی، ئتابووری، سیاستی و کولتتووری دژی ژنتانە

ە لە متتاڵەوەن، دەتتتوانرێ دەنگتتی ببیستتترێ، بیروبتتاوەڕی دەرببتتڕێ و لە لەو حیتتزبەدا، ژنێتتک دەنگتتی هەمتتوو ئەو ژنتتانەیە ک
ئەمە ئەو هۆکتتارەیە کە حیزبتتی . کۆمەڵگتتایەدا بەشتتدار بتتێ کە هەمتتوو ئەمتتانە لە نیشتتتمانی خۆیتتدا مەحتتاڵن و متتومکین نتتین

کە دەستتیان بە هەمتوو  دێموکراتی کوردستانی ئێران نوێنەرایەتیی کوردان دەکات و پەیوەست دەبن بە ڕیزەکانییەوە، لێترەیە
 .ئەو شتانە دەگا کە هەرگیز لە واڵتی خۆیان پێیان ناگات

 
بینینتی پێشتمەرگە . ئەم حیزبە هێز و ورە بەو کوردانەی کوردستانی ئێران دەبەخشێ کە لە پێناو مافەکانیاندا خەبات بکەن

تی بەتینتی حیتزب و هیتوایە بتۆ داهتاتوویەکی الوەکان لە گوند و شاخەکانیان کە ژیانیانی لە پێناو ئەواندا دانتاوە، پاڵپشت
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، هەروەهتا هەستت دەکتا و دان بە زەروورەتتی هاوکتاری لەگەڵ نەتەوەکتانی تتری . باشتر

هەرکاتێتتک حیتتزبەکە بە . ئێرانتتدا دەنێتتت و داوای پتەوکردنتتی پێوەنتتدی و هاوکتتارییە هەمەالیەنەکتتانی لەو واڵتەدا دەکتتات
جەکتتانی کە پیتتادەکردنی سۆستتیالیزمی دێمتتوکراتیکە بگتتا، هەر حەوت نەتەوەکە لە ئێرانتتدا ستتەربەخۆییان دەبتتێ و ڕۆڵ ئامان
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لە واڵتێکتتی فتترە ئیتنیتتک و فرەئتایین وەک ئێرانتتدا، ئەمە تەنیتتا ڕێتتگەیە بتۆ دڵنیتتایی، ئتتازادیی هەمتتوو ئەنتتدامانی . دەگێتڕن
مەتی ئێتتران ئاگتتای لەو پشتتتیوانییە گەورەیە و پۆتانستتیێلی ئەم حکتتوو. کۆمەڵگتتا و هەلتتی یەکستتانی سیاستتی و کتتۆمەاڵیەتی

حیزبەیە، هێرشە بەردەوامەکانی بتۆ ستەر حیتزب ئەمەی دەری خستتووە، لە متاوەی ڕابتردوودا هێرشتەکانی چتڕ کتردووەتەوە و 
ەدەبتوو و پەنتای ڕێژیم ئەوەنتدە تەنگەتتاو ن. جارێکی دیکە بە بۆردومانکردنی ناوچەکە سەروەریی کوردستانی پێشێل کردووە

بۆ ئەو هێرشانە نەدەبرد ئەگەر پشتیوانیی جەماوەر و گەلەکەی بتۆ گرینتگ نەبتوایە، ئەگەر حیتزبەکە هەڕەشتەیەکی جیتددی 
لە حاڵەتێکتدا کە ڕێتژیم دەکترێ لە ڕووی نیتزامییەوە لە واڵت وەدەریتان بنێتت، حیتزبەکە لە ڕووی . نەبوایە بۆ ستەر ڕێتژیم

جیتتاوازییە . رە، جتتا بتتۆیە، بۆیتتان دەرکەوتتتووە کە خەبتتاتی ڕاستتتەقینە بە مێشتتک دەکرێتتتمتتۆراڵییەوە لەوان لە ستتەرەوەت
گەورەکە لێرەدایە کە کەسانێک بۆ سەرکوتکردنی خەڵک دەجەنگێن و پارێزگاری لە هێز و مانەوەیان دەکەن، هیچکتات بتراوە 

 .هەرگیز پشتیوانیی خەڵکیان نابێ کە بۆ سەرکەوتنی ڕاستەقینە پێویستن. نابن
 

دەکترێ درەنتگ ڕوو بتدا، بەاڵم خەڵکتی . سیستمێک کە پایەکانی لە سەر بنەمای زوڵم دانرابن لەرزۆکە و دواجتار دەڕووخێتت
ڕۆژێتتتک ئەوان لەگەڵ هەمتتتوو کەمایەتییەکتتتانی ئێتتتران، . کتتتورد پشتتتوودرێژ، ختتتۆڕاگر و لە ستتتەرووی هەمتتتوویەوە گەشتتتبینن

اخوازم کە دۆستی کوردان تەنیا شاخەکان نەبتن، بەڵکتوو هەرکەستێ کۆمەڵگایەکی دێموکراتیک دێننە کایەوە، لە ناخەوە هیو
ساڵە کڵتپە و ٥٧دەنگی بەرحەقی ئەم خەباتە ببیستێ و پشتیوانیی بکا، . بێ کە خوازیاری دونیایەکی یەکسان و دادپەروەرە

 .مەشخەڵی ئاگری ماندوونەناسی دەگەشێتەوە و دڵنیام کە بەردەوامیی دەبێت
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