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سندکراوی   ی سیاسی حیزبی دموکرات ، په ر نامه به رانی مای فکری نووسه بنه
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یوب زاده ن ئه سه حه: نووسینی  

 
 ک یه وه کی و ئاوردانه پشه

  
یه  وه ئه''  کوردستانی ئران حیزبی دموکراتی’‘کانی  رنجراکشه  سه ندییه تمه ک له تایبه یه

ی کوردو  کانی دیکه سیاسییه  ی حیزبه  وتووی زۆربه تی جکه ی سوننه وانه  پچه که، حیزب به
 کاتی دیاریکراویدا پک دن و  به   و له  رنامه کانی خۆی به پيی به  کۆنگره ئاسایییه ئرانی،

ل  به  سه ی تر و تهبه راپۆرتک'' کانی سیاسییه  وتنه  رکه سه''  . وه  چته کانیدا ده  رک و کاره ئه
ستچینکراوی  ندامانی ده شدا ئه  ئاخر به  ن و له  یه  گه  کی کورد راده نگران و خه ندامان و الیه ئه

ی  وه رانه وه واته له دوای گه ره و به مه  ساڵ له25وته  له  و ره ئه. بژرێ ده  تی هه  رایه ربه
کانی  تی کوردستان تا ئاخر ساه خۆی رۆژههوه بۆ نو ییه تی حیزب له دورخراوه رایه ربه
 . وام بوو رده ندی به فکه ره تی دوکتور شه رپرسایه به

کانی نوان دوو  سیاسییه می رووداوه  رجه ر، سه وبه مه تی حیزبی دموکرات له رایه  ربه
ه کانی ئران و کوردستان و تکۆشانی خۆی ب ی ئاوگۆره سیاسییه وه کۆنگره و  لکدانه

ری  فته نووسرا به ناوی راپۆرتی ده وه ده ن دوکتور قاسملووه الیه  له راپۆرتکی سیاسی که 
که پاش  که وابوو که راپۆرته وتی کاره ره. کرد شدارانی کۆنگره ده ش به به سیاسی پشکه

 . کرا سند ده نگ په وه به تکرای ده ندامانی کۆنگره ن ئه تاووتوکردن له الیه
 

 13ی  ر له کۆنگره به ی سیاسی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران رنامه بهرۆکی  نوه
 
کانی پاش رووخانی رژیمی شاو  موو ساه   هه  ی سیاسی حیزبی دموکرات ، له رنامه به

کو خۆی  وه)  ی سزده گرتنی کۆنگره ( 2004کانی تاسای  ینی و پاشینه رکاری خومه سه هاتنه
ر  گه  ئهی حدکا رش رنامه  بهباس کردن له.( وگۆری تدا پک هاتمترین ئا وه و که  مایه

 ،ویست بکی گونجاو رفه  دهلهپکرێ دا باس دهت( 
وه تا  می حیزبه رانسی دووه له کۆنفه'' دروشمی سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران

 .''ری بۆکوردستاندموکراسی بۆ ئران و خودموختا'' :م بریتی بوو له هه ی دوازده کۆنگره
''  دموکراسی بۆ ئران و خودموختاری بۆ کوردستان''مای فکری و دروشمی سیاسی  بنه
ی  وه کگرتنه خۆیی و مافی رزگاری کورد له کۆلونیالیسم ، یه ربه دیلک بوو بۆ  ویستی سه به
 . یی کورد وه ته تی نه وه زراندنی ده کانی کوردستان و دامه دابراوه شه به

 سیاسی -تی مژویی  واقعییه''  دموکراسی بۆ ئران و خودموختاری بۆ کوردستان''شمی  درو
له راستیدا پاش رووخانی کۆماری کوردستان . وه تهخون اویی کورد ن ته کوردستان و  دۆزی نه

'' ریی و مسه تی زای جیھانی دوو جه رچاوگرتنی سیاسه به یه به له وه بیرکردنه  و شوه ئه
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تی کوردستان  کان، له رۆژهه ستکرده ده گۆریی سنوره  تان و نه وه تی ده بوونی حاکمییه''پیرۆز
  و هه س بوو که ئه م که که یه دوکتور قاسملوو. وه باتگرانی کورده تی خه هاته نو سیاسه
 بروانه کتبی کوردستان و( ی کورد فۆرموله کرد له سه ریی مه سه ی  بۆ چاره سیاسییه نویه
 )کانی حیزب رانسه  ها بریاری کۆنگره و کۆنفه روه قاسملوو، هه. کورد نووسینی د

تی  وه زراندنی ده مای فکری سیاسی دامه  بوو له بنه ی سیاسی حیزب الدانک رنامه به
هلی فکری حیزبی دموکراتی ( خۆدا ربه یی کورد له کوردستانکی ئازاد و سه وه ته نه

، رزگاری ری کۆماری کوردستان زرنه د دامه ممه وا قازی محه تی پشه رایه کوردستان به ربه
 .)کانی کوردستان بوو  داگیرکراوه شه موو به ی  هه وه کگرتنه تی و  یه یلهکورد له کۆ

-12تک که  ری میلله یی و نونه ن حیزبکی ناوچه دابینکردنی دموکراسی بۆ ئران له الیه
ی 14-15تا  ر له سه گه تدا ئه ، له باشترین حاه موو ئرانه  تی هه شیمه تی حه  له سه15

و  توان به داچۆن ده وه  کرده لوێ و له ب،  دیار نییه که چۆن ده رانی پارلمانیشی هه نونه
وه پرسیارکه و تا ئستا ب والم   ئه.ی کورد دابین بکا وه ته دموکراسییه مافی سیاسی نه

شکردنی  کا باسیک له دابه ی که حیزبی دموکرات داوای ده ییهو دموکراس له. وه ته ماوه
بوونی  لبژاردنی ئازاد و هه هه. نگی نییه رهه تی و فه یه تی سیاسی ، ئابوری ، کۆمه سه ده
کی  یه له سه سییه چ مه ند که کی چه تییه مایه  پارلمانکدا که که ری کورد له ند نونه چه
و دموکراسییه ریزک  وتنی ئیحتیمالیدا ئه  رککه  لهر بکا؟ سه  چارهتوان یی کورد ده وه ته نه
تی  وه تی ده سه ن ده کرێ و له الیه ردانی ناودر ده زییه که به خودگه رکه رکی المه ئه

یه  موو کات بۆی هه سپردرێ که هه یی ده کانی ناوچه وه به ئۆرگانه ندییه ناوه
کرێ و مافی بریاردان  ش ده ی ئاسۆیی دابه التی ئیداری به شوه هس ده(واته. وه بگرته ریان وه
 )وه منته ند ده ر بۆ ناوه هه
 -نگی رهه تی سیاسی، ئابووری، فه سه دهی  وه راندنه مانای گه دمۆکراسی بهم  به

توانن  ه دهنات وه و ده ئه. ری ئران  کانی پکھنه وه ته بۆ نه ییهند تی ناوه وه دهتی،  یه کۆمه
کان پک دێ  وه ته نهرانی  ندی که له نونه تی ناوه وه تی خۆیان به ده سه شک له ده به

یه و سیستمی ئیداری  یی خۆی هه وه ته ندی نه تمه  کورد له پارزگای خۆراساندا تایبه.بسپرن
 .ب نگی خۆی ده رهه و فه

وازیخوازی ارانی کوردستان به جی یرکهت که داگ سه شکردنی ده مانای دابه بهدموکراسی 
تکی  وه ر ده مرۆ هه وه تا ئه و رووه له. ی سیاسی حدکادا نییه رنامه  به ن له ده هم د ه قه له

ل و به  نگی گه وه که به ده  به بیانوی ئههر کار بوو سه پاوانخواز و دیکتاتۆر که له
 ری  ھنهنی پک ر کار گه ته سه بژاردنی ئازاد هاتووه هه

نووسی خۆیان  ر چاره سه یی و بریاردان له وه ته مافی نه  و له ته کۆیله ئرانیان کردووه
 . شیان کردوون ببه
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 گای کوردستان ی حیزبی دموکرات و ناسینی کۆمه ر نامه به
 
گای کوردستان بریتی بووه له  ر ناسینی کۆمه مه لهی سیاسی حیزبی دموکرات  رنامه به
ی به  که تی ژیانی کوردو دوزه سیاسییه مب که واقعییه زانیاری گشتیی ده ک شوه  یهکۆ

 . داوه قینه نیشان نه کی راسته یه شوه
  رنامه و به تی کوردستان بۆ ئه کانی کورد له رۆژهه سیاسییه حیزبی دموکرات و سازمانه

کانی  ر چین و توژه مه ی زانیاری لهم النیکهیانتوانیوه  مرۆ نه  ن تا ئه یده ی که ده سیاسییه
ر شار و  مه لهت،  زانیاری  سه ندی ده ندیی ئابوری، سیاسی کوردستان و ناوه کوردستان، پوه

تی  یه تی کورد ، تان و پۆی کۆمه شیمه ی نفووس و حه کانی کوردستان، راده شارۆچکه و گونده
ی  رزیی، راده واری ، کریکارانی وه یندهی خو زعی ئابوری، راده گای کوردستان، ، وه کۆمه

و  رانه، بنکه کان، داهاتی سه سییه ندکه رزران، کرکاری کارگه چه خۆر و و بکاران، مووچه
تی ئابوری و سیاسی   سه ی نفوز و ده کان، راده تییه تی و تایبه حکومه  ئابوورییه بنیاته
ی  رنامه ر له کوردستان و به ژیمی داگیرکهکانی ر  به هزو الوازه تی ئاخوندی ، خاه حکومه

و  نگه گرنگی ئه ره. نن یه ن و رایبگه ستنیشان بکه و سیستمه ده کانی ئه ره ربه لی بۆ به مه عه
وه  بیرکردنهالم  به. نب نه کانی کورد خویا یان گرنگ  سیاسییه رانی حیزبه زانیارییانه بۆ ربه

ندییانه و گۆرینیان به  و پوه  نو ئه و خۆتکشانهوه که حیزبکی سیاسی ب زانیاری و  له
مرۆدا به   جیھانی ئه وێ، له ر که توان سه تی کورد چۆن ده وایه ته ی نه وه سودی بزوتنه
سیش پویستی به زانیاریی  ند که کی چه تیکردنی کۆر و کۆمه رایه ربه. زانرێ موعجیزه ده

واو  و ب زانیاری ته رنامه مرۆدا کاری ب به له جیھانی ئه. یه  ه هه و کۆمه ی ئه نه مووالیه هه
ر  سه دا جی نییه که زیاتری له گرێ و لره ده ی زۆر هه که م باسه و پویستییه ئه. رناگرێ سه

 .   بدون
باتی حیزبی  ی کوردستان بۆ خه که  پیرۆزه ی که پاش روخانی کۆماره  نویه  سیاسییه و هه ئه

کرێ له وتکی دموکراتیکدا  ده'': داندرابوو که  مایه و بنه ر ئه سه اری کرا لهدموکرات دی
ی حیزب  که  رنامه پی به می مافیش به النی که. ''بکرێ ویی کورد دابین ته می مافی نه النیکه

و  وه به کورد  بۆ ئه. تیی حاکمدا ی سیستمی حکومه بریتی بوو له خودموختاری له چوارچوه
بۆ . تکی دموکراتیک ب بگۆرێ و بیکاته حکومه ر ئراندا ده سه ا  دیکتاتۆری زاڵ بهمافه بگ

چونکه هیچ سیستمکی دیکتاتۆری ب . ئاراداب ب زۆر له تی دیکتاتوریش ده گۆرینی حکومه
و ناچنانی زۆریش به مانای ره به. زۆر له نو  له. یه که حاکمه و نیزامه ی ئه وه تکردنه کاره

شی   که به می دروشمه که شی یه مانی به نه. ک بۆ یاری دموکراسی نامنی یه دا رگه ته حاه
شی  که  دیاره و ئاکامه وه رومای سیاسی کوردستانه ش به وه ئه. با ڵ خۆی ده گه میش له دووهه

 رگیز ریی حیزب هه به روه مان کاتدا که به له هه. رچاوه به شمان له که بینین و کارنامه ده
و  ڵ ئه گه وتن له ی رککه  وه و ئاماده ته کردووه ت نه و دیکتاتۆرییه ره ڵ ئه وتووژی له گه

 . وه دروشمی روخانیشی داوه ڵ ئه گه سیستمه بوووه، له
ر  هه  ی حدکا دژ به کۆماری ئاخوندی نیشانیدا که خودموختاری بۆ کورد نه وه   بپسانهڕی شه 

کو  کراوه و لناکرێ، به وه پشتیوانی لنه ی ئرانه النی دیکه هن گ الیه له نوخۆی وت و له
تی کورد و گردانی به قازانج و و  وایه ته ی نه له سه م مه رجه ندیی به سه باته ب پوه و خه ئه
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نووسی  کانی جیھان که چاره زنه  مه ی کورد و تکشانی  وته وه ته م نه رجه ندی سه وه رژه به
 .وه ته ی کورد ب ئاکام ماوه له سه ن بۆ نو مه که  دهالن دیاری گه

شنی  چه کی له ت فدرالییه نانه  سیاسییه کانی جیھان ته  خودموختاری بۆ کورد به پی پوانه
کانی گۆردراون  نیا وشه مان خودموختارییه و ته ر هه ئستای حیزبی دموکرات که هه

رگی کوردی و  وه رازی ناب، بۆ جل و به ک بهت وه کی نوخۆیییه و هیچ ده یه له سه مه
ن  تدار یان پاشای خاوه سه ل ئاخوندی ده گه ندی ئابوری خۆی له وه رژه  ی به که زمانه

 . وه ترسییه  مه ها  بخاته تی ره سه ده
ر  کانیش بۆ روخاندنی رژیم هه رییه رانسه ڵ حیزبه سه بات له گه  و خه ره فکری پکھنانی به

تی  وایه ته  مافی نهریی که انسهر سهی حیزبڵ  گه باتی له هاوکاری و هاوخه. یاه ون و خه خه
رگیز له جیھانی  مرۆ دیتوویانه و هه رانی کورد تا ئه ونکه که ربه ر خه کورد بناسن ههبۆ 

ڵ فارسدا  گه کسانی مافی سیاسی کورد له وتۆ که دان به  یه ری ئه رتاسه واقیعدا حیزبی سه
کانی دوای  موو ساه  نیزامی هه-باتی سیاسی وتی خه و دروشمه له ره ئه. هاتووه نه دی  وهبن

یی  وه ته رگیز کورد به مافی نه دێ و نه هه دی روخانی کۆماری کوردستان نیشانی دا که نه وه
یان جمھوری ینی  تولال خومه جلیسی و ئایه الباقری مه گریمان ئرانی مه. ن یه گه خۆی ده

تۆ . ''دموکرات '' ئاتاتورکی ی  تورکییهببتهتدا  له باشترین حاه پ و راست  چهموکراتیکید
 ''  وێ؟  ست بکه ی تورکاندا کورد تشتکی ده و دموکراسییه بی له

ریی جیھاندا، پاش  مسه قاسملوو له نیزامی دوو جه. تی سیاسی و کاریزماتیکی د سایه که
کانی  ته ر سیاسه مه  کی  حیزب و له ره ی کرده  داخوازی سه مهو دروش روخانی رژیمی شا ئه

. دیفاعی لکرد'' ری مومکینه ت هونه سیاسه''رچاوگرتنی پرنسیپی به ینی به له رژیمی خومه
مترین شونیان  گرنگی جیھانیش که که کانی نه ته وه تڤان و ده م  له سیاسه شکی که به
 و شک بوو بۆ پچینی به الن هه نووسی گه ھانی و چارهکانی جی  سیاسییه ر رووداوه سه له
کی کاسبکارانه   یه رانی کوردستان جاروبار به شوه له داگیرکهستاندنی باجک  ئه

 .کرد   ده و دروشمه پشتیوانییان  له
می نیزامی  رده شک له سه و کاته به  قاسملوو سکرتری حدکا بوو، ئه. ی که د و سانه  ئه

 ئابوریی جیاواز، -ری جیھانی و دوو سیستمی سیاسی دوو نیزامی دژبه. ری بوو مسه دووجه
زمه  و نه حکوم به قبوی ئه تیش مه وله النی بده گه. کردبوو ش جیھانیان له نو خۆیاندا به

و دوو سیستمه  ک له ی یه غزه ، ب پشتیوانی لبراوانه و جه رچوون له ده.  بوون پاوه داسه
 .لوا  ده نه
کتی سۆڤتی به  بینی و یه ی وتانی سۆسیالیستیدا ده ره به یزبی دموکرات خۆی لهح

'' داری جیھانی و رمایه سهوتانی شک له   بهزانی و دژی ست ده النی بنده پشتیوانی گه
  ی گروپه و زۆربه ن حیزبی توده  له الیه ته و سیاسه ئه. ( بوو'' مریکا ئیمپریالیزمی ئه

ی رووناکبیرانی کورد به  ڕه و متمانه و باوه ناراستیی ئه.) کرا بلیغ ده وه ته هپاژۆکانیش چه
وه حیزبی  موانه روی هه سه  و لهکان یهر رانسه  سه سیاسییه تی حیزبه رایه ی ربه نده پروپاگه

ته  وه ی ئارشیوی نھنی ده وه ی ئران پاش روخانی وتانی سۆسیالیستی و کردنه توده
'' ڕه که و باوه رخست که ئه یان ده  تاه و راستییه  کانیان ئه  کۆمۆنیستییه و حیزبهسۆسیالیستی 



5  یوب زاده ن ئه سه حه                          حیزبی دموکراتی کوردستان ی سیاسی رنامه  بهرانی نووسهمای فکری  بنه

ست و  النی بنده کتی سۆڤتی پشتیوانی گه وه یه موانه روی هه سه  وتانی سۆسیالیستی و له
 .   بووه وره کی گه درۆیه''تن  وه بده
نووسی  حکووم به  قبوی چاره که  مه یه ه دژب  و دوو نیزامه نوان ئه ت  له وه النی بده گه

و  شکراوی کوردیش به پی ئه ت و خاکداگیرکراو ودابه وه لی بده گه. دیاریکراویان بوون
یمانکی   چونکه به پی په. ب و بیاری بۆ بدا وای خۆی هه بوو مافی ره گۆڕه بۆی نه یاره نهب
بۆ کورد کان  زنه مه تی هزه  سه ی ده چهغزی دیاریکراوی ناو رچوون له جه نووسراو ده نه
وه جیا  پاژۆکانه ن چه الیه النیش له نووسی گه دروشمی دیاریکردنی مافی چاره. لوا ده نه
 .بوو فریوکی ئاشکرا تشتکی دیکه نه له
ری  ت هونه سیاسه'' نسیپی  دوکتور قاسملوو له پره دا ،  باره رجه سیاسییه ناله لوومه و هه  له

دموکراسی (  ستراتژیکی حیزب یشتن به ئامانجی بات و گه وپشبردنی خه ره بۆ به'' ینهمومک
رگیز  دوکتور قاسملوو، هه. گرت رده کی وه که) بۆ ئران و خودموختاری بۆ کوردستان

وکاتدا کورد  رجی ئه لو مه و پی وابوو له هه ئه. زانی ده خودموختاری به ئاخر وستگه نه
و داوایه  ی بۆ ئه که رجه لومه بوو، چونکه هه سپاندنی ویستی زیاتری نه دن و چهتوانای داواکر

ر ئستا مابایه   گه ی ئه ک ده. زانی ده کجاری رزگارب به گونجاو نه که کورد به یه
می ویستی سیاسی کورد  وێ  به النیکه یه ی حدکا ده و فدرالییه خودموختاری بۆ کورد و ئه

 کرد؟  ده یی نه وه ته تی نه وه ی پکھنانی دهزانی و داوا ده  نه
تی  م وتاره نووسیویه ری ئه  که نووسهدا  122براونه باسی فدرالیسم له کوردستانی ژماره  ( 

ر له کوردستان  وبه مه سال له18دا که   یه و مقاه له.) وه ته و دوکتور قاسملوو پیدا چووه
تی  سه شکردنی ده ان دا نووسرا باس له دابهسمی حیزبی دموکراتی کوردست گۆڤاری ره

کانی  ن ئۆرگانه الیه ندی له تی ناوه وه کانی ده بردنی بریاره روه کرێ نه به سیاسی، ئابوری ده
 . وه که کارگرانی خۆ والتی بن یییه ناوچه

ندا ژیا وه سیستمی تۆتالیتری والتانی ستالینیستی دیتبوو، له ناویا دوکتور قاسملوو له نزیکه
و  کانی ئه رگره ت و جیره وه سه تدار و ب ده سه بوو، تان و پۆی پواوی حیزبه سیاسییه ده

پاژۆکان  مترین بروای به دروشمی حیزبه چه و که ئه. وه  کردبووه- ی شی تۆکانه وه ت و ده وه ده
 له مافی یانیوانیکردنر پشت مه ی ئران و وتانی سۆسیالیستی له وه توده موانه روی هه سه و له
ری به سۆسیالیسم به  باوهدوکتور قاسملوو . بوو نووسی خۆیان نه الن بۆ دیاریکردنی چاره گه

. برد پاژۆکانی خۆمای به سۆسیال دموکرات ناویان ده وه بوو که چه کی ئینسانییه روومایه
به '' ی شیتخانه'' ۆی لوا که مانی دیکتاتۆریی پرۆلتاریا ب و نه ره کانی به نیا له ساه م ته به

ه  نده زگا گه و داموده ر ئه سه ی له که قاو بدا و کورته باسه  لهکۆمونیستیناو نیزامی 
 . وه بوبکاته

 
 8ی  کانی پاش کۆنگره رووداوه

 
یدا دژ به کۆماری ئیسالمی،  ساه  پارتیزانی دهڕی شه شت و له ی هه  دوکتور قاسملوو تا کۆنگره

 سیاسییه به  ه ڵ کۆڕوکۆمه گه کانی له  سیاسییه ندییه پوه. کرد ری کراتی ربهحیزبی دمو
ی حیزب  وه ڕی ببانه م شه به. پدا ره کان له ئوروپا په تییه وه نوده ت دموکراته  رواه



6  یوب زاده ن ئه سه حه                          حیزبی دموکراتی کوردستان ی سیاسی رنامه  بهرانی نووسهمای فکری  بنه

ر خراپی  ده به راده رجی له لومه ها هه ر وه ل کۆماری مافیا و ترۆری ئاخوندی، هه گه له
و  ت نسوری حیکمه  مهدانی دنه به '' ئرانحیزبی کۆمۆنیستی''  ڕی شهتی بۆ کورد ،  وه هنود

 و درۆی سیستمی تۆتالیتری ستالین شتی به هه سیاسی کورد که به الوانی کاڵ و کرچی نه
 خوندبۆوه و بۆ راندا  نجبه  و حیزبی  رهی ئران کانی حیزبی توده  له نووسراوهمائۆیان

پکی  له ته'' کانی کۆمۆنیستی جیھانییان گوردانه''یالییه شته خه هه و به انی ئهستھن ده وه
موو توانای    ئازادبوونی ههوکورد ''  بورژوازی'' دژ به ''پرۆلتاریا'' ڕی شهوه بۆ  په مشکه

مانه حیزبی  ر به دژی کورد، ئه  عراق و سازمان دانی بۆ شهڕی شهڕی رژیم له  ماشنی شه
 . ل و پۆ خست  په ن لهدموکراتیا

.  باتی پارتیزانیدا زۆر بوون کانی خه موو ساه کراوی حیزب له هه رنه سه کانی چاره الوازه  خاله
 نوخۆیی خۆیکانی  م و کووڕییه کهیتوانی  یویست یان نه رگیز نه تی حیزب هه رایه ربه
ی  واره ری له قه نی به چاولکهکا ی ئۆرگانه واره ند قه رچه  حیزبی دموکرات هه. ر بکا سه چاره

 مرۆیی  و ئهکی سیستماتیک یه شوه و حیزبه به م  ئه کان دارژاوه به حیزبه کۆمۆنیسته
رزکی زانا و  به  پایه کهخیلی  و بهنگی چاوچنۆکی رهه فه. هچوو روه نه کانی به کاره
تی حیزب  رانی سوننه هب روه بهنگی تاقمک له  رهه کردن به فه  له ئاماژهی حیزبیخۆش قسه

 ''برد  ناوی ده)خیل گولی به( غیالن حیزبی گولی به''ر بوون به  کاندا بریارده شه گرنگه به که له
به پکھنانی فراکسیۆن و کانی حیزب   کادره کۆنه خست که  رده ی ده ته تاه و واقعییه ئه
کردنی الوان بۆ  شه کۆسپی گهبوونه ری حیزبدا ب ی خۆیان له ربه وه ندی بۆ مانه  به سته ده

  و کشه ر ئه ی نوخۆیی ئستای حیزب هه کشه. وه هتی حیزب رایه چوونه نو ئۆرگانی ربه
بوونی و  کانی نه دژواره  ساهچنۆکی که له  چاوینگ رهه فه. وه ته یه که ماوه کراوه رنه سه چاره
 ،پا بوو تی حیزبدا سه رایه  ربهر ییدا به سه کی کارکردن له دوورخراوه مه یی و ره ئاواره

رگیز بۆی  تی حیزب هه رایه ربه.  شکیالتی حیزب بووه وتنی ته رکه ی سه وره گه ره کۆسپی هه
 و گوشاری ڕ شهم جۆره  به. وه و سیستمه بسیستمه کۆنه بگۆرێ یان نوی بکاته کرا ئه نه
  ستنیشان بکا، برینه کانی ده الوازه  ه، خازبیحتی  رایه ربهکه دا  ی نه  ، رگه  نه مووالیه هه

. وه یار بکاته کانی خۆی ته ره ربه یدان و به وه مه رمان بکاو بۆچوونه کانی ده ژماره بئه
ی و  نده دان به گه می دوکتور قاسملووش بۆ رکوپک کردنی نومای حیزب و رگه رخه  مته که

نجام  ره وسه ان بوو به هۆی الوازیی زیاترک کییه ره یره و گوشاره  ده ی و غهتی خۆی سیاسه
 . تکردنی حیزب له

 به 8ی  عید به هنانی لیستی فیکس له کۆنگره روشونکی که دوکتور قاسملوو و دوکتور سه
ی نوخۆیی حیزب جگیریان کرد  سندکراوه بژاردنی ئازاد و په تی هه ی سوننه وانه پچه
 و  رخستنی وزه گه  و وه ندی به سته دنی فراکسیۆن و دهنوبر  له بۆ ووکاته ند بۆ ئه رچه هه

نی  دووالیه. ت کرد الم حیزبی له زانرا،  به به سوود و پویست  دهپیوی حیزب  توانای داته
شه  و دوو به  ئه.نا  دادهق   ناهه ی به وی دیکه زانی و ئه ق ده رهه رکام خۆی به حیزب هه

ی  کتیوکردنی حیزب به شوه نگری ئه میان الیه که یه. نت  دوو پرنسیپ بوو نی به رواه خاوه
وه  رنان و ناچارکردنی کادر بۆ کشانه ده وه.  بووئینسانی پرنسیپی رچاوگرتنی  به نیزامی ب له

 .(ژاندن هه ده ژاری دل و مشکی نه داری و هه به نهیان  وه نا هشتنه حیزب و ب پشت و په له
: وه ی گرایه وه حیا ئه ر بۆچوونی غوم یه مه کتور قاسملوو له دو)حیایی  بۆچوونی غوم یه
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   بۆی فیرقه  که راکردنه له کاتی ربایجان ی دموکراتی ئازه  فیرقهڕی شهزیری   وهحیا غوم یه
کرد هیچی به  رمانیان له فیرقه ده ی که داوای بژیوی ژیان و ده سانه و که می ئه وه  لهباکۆ
   .فیرقه شروخۆرشید نییه: یگوت هدا و د ده س نه که
. بوو رکی پسپردراو جیددی نه بردنی کارو ئه روه بۆ به.  بووش ب دیسیپلین ی دیکه که شه  به
کاره  و دوو شوه سروشتی بوو که ئه. بوو تییان بۆ کارکردن هه شیره وعک بۆچوونی عه نه

ر  شه که کۆسپی سه و به یویست ئه ندی ده فکه ره چوو که دوکتور شه وا وده. نگونج  وه نه پکه
ر و  دوکتور قاسملوو دژبه. رێ ال به  وه ر رگه سه و بوون به دوکتور قاسملوو له ی ئه رگه
بوون له حیزبدا که دوکتور  هه. یان قبووڵ بوو موو ئه هه. بوو حیزبدا نه  لهقیبکی ره

و  رکام له   هه.بوو و له حدکا نه ئهس دژی سکرتری  م که ویست به ده لوویان خۆش نهقاسم
ری و خۆمانه بوون و پاوانخوازی  گه ناوچه. ی بوو ی دیکه که شه النانی به وی وه شه هه دووبه
ی  بوو وبه سۆنگه تی کاریان نه سانک که قابلییه ن که الیه لهی دیکه بوو که کی دزو یه دهردیا
درا و زیانی زۆری به حیزب  ی پده ره یزبدا پهله ح'' اینجا بزن''وه کرابوونه  سانی دیکه که
ری دونی بوونه  نگه  دوو هاوسه8ی  پاش کۆنگره. وری گرا تکردنی حیزبدا ده یاند و له له گه

وه که  وته ی لکه زنه ساره مه و خه ش ئه  قییه ره لله و که ئه. ستن ئه قی تۆه ره لله دووژمنی که
شی  ن به الیه گرتنی ناوی حیزب له ر هه سه له .ی دیارهق روا به زه مرۆ شونی هه تا ئه
  سیش له ند که وه چه داخه به.یاند  راگهڕی شهی دیکه بریاری  که نه  الیه،تی جیابۆوه رایه ربه

کاتی  وه له دموکرات مانهبه پرنسیپی . ست دا ده گیانیان لهدا  یه ه  هه و بریاره ئاکامی ئه
ک خوینگر و  یه مارگرژی بۆ ماوه پاوانخوازی و دها و روحی رامۆش کر دا فه نگانه ته

ر  رامبه به ی تاساند و لهی کوردستان رگه ر و پشمه نگه ستن، برا و پشت و هاوسه خونئه
   . گرتنی راکتردا یه
یاند  ته گه ناعه و قه ندییان به فکه ره ی که دوکتور قاسملوو و دوکتور شه و هۆ یان هۆکارانه  ئه
ک   کهتی حیزب  رایه ستنیشانکراوی ربه دهندامانی  ه لیستی فیکس بۆ دیاریکردنی ئهکه ل
ر له پکھاتنی  بهندی  فکه ره  دوکتور شه.ر باس ب بخرنه به وه ده به وردبینییهرگرن  وه

بۆ وکتور قاسملوو ری د  و هاندهکانی حدکا ته ری پالن و سیاسه کاره و دارژه مه  هه 8ی  کۆنگره
 نشینکردنی  یان خانهرنان ده وهنگری   الیهندی فکه ره دوکتور شه. کتیوکردنی حیزب بوو ئه
کان  رکه ئه کی کارا تییه رایه وه ربه  بوو بۆ ئهندامانی کۆنی  حیزب شک له ئه به
و  که له فکرهنگه   ره.ن ر بکه سه کانی نوخۆیی حیزب چاره ستۆبگرێ تا بتوانن گیروگرفته ئه  وه
ی  ت و شوه م رواه به. ج بووب دروست و بهوتبوو  که دا که حیزب تی رجه دژواره مهلو هه
 ی حیزب ساسنامه شکیالتییه و پشل کردنی ئه ته نهو بیاره  ئهبردنی  روه بهباری  ناله
وسته نه  ر هه سه نی حیزب له  پداگرتنی دووالیه .ی نیشاندا و بریاره گونجاوی ئه نه

کانی حیزب  ی رزه وه کخستنه دوکتور قاسملوو بۆ یه .ش  حیزبی کرده دووبهکانیان سیاسییه
نزیک به ( کرد  ندیی کاریان ده کانی ناوه ئۆرگانه کانی حیزب که له کی له کادره یه وه کۆبوونه

ی دوکتور  که دا پالنه یه وه و کۆبوونه دوکتور قاسملوو له. پک هنا) س بوون  که70
ر ناوی بردن  مپه  کۆسپ و له ی که به سانه و که النانی ئه بۆ وهی و هاوفکریی خۆی ند فکه ره شه

وه بوو به هۆی  م درانه ری ئه ن نووسه که له الیه ی کاره شوه گرتن له  خنه ره. وه دووپات کرده
و  ری سیاسی به فته یامی ده ی خۆی و په یاندنی نامه وه که دوکتور قاسملوو بۆ گه ئه
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ش مانگ  دوای شه ن، ئمه کانی خۆیان بکه  مانگ کاره6وه و  وان بنه ئه'' وه که  هپشنیار
 جگیر له ندی ی ناوه ندامانی کۆمیته ڵ ئه گه تی وتووژ له ئمورییه مه ''وه گرینه کۆنگره ده

یاندنی پشنیاری  یامی دوکتور قاسملوو و راگه  و په پاش بردنی نامه. سپاردم  پئهرانییه
  ،ندی ی ناوه ندامانی کومیته  ئه شک له  مانگ کار به به6 و  وه رانه ی کۆنگره پاش گه وه گرتنه

وه  شی حیزب به داخه ی دوو به وه کخستنه ی دوکتور قاسملوو بۆ یه که وه وت که هه رکه ده
  وی رای هه ره هسشبوونی حیزب  دابه. حیزب درابوو وه له واته بریاری جیابوونه .نگ ببوو دره

ک  ندی حیزب که یه ی ناوه ندامانی کومیته س له ئه  که15نووسین بۆ  دوکتور قاسملوو و نامه
کجاری  یه  بهوه کتریان گرتبۆه ک و دوو و دوو حیزبیان به جھشتبوو و له رانییه یه یه

کی حیزبی   الوهدوژمنانیی  رستانه لپه ههمای و سیاسی پشتیوانی الموایه   .وه بایه
ندامانی   ئه  له شه و به له... )ال شخ عزالدین،موجاهیدین ه، مه کۆمه( دا  و کاته لهت دموکرا

 .ر بوو وه هانده ر جیابوونه سه تی حیزب بۆ سووربوون له رایه ربه
نشین کردن  ویست به روونی هۆکاری خانه یانده ندی نه فکه ره  دوکتور قاسملوو و دوکتور شه

شدارانی کۆنگره  نگری سیاسی پشووی خۆیان به به کارانی الیه ی کۆنه وه یان دوورخستنه
و  ی ئه وه تکردنه نگرانی خۆیان بۆ ره کارانی سیاسیش به پشتیوانی الیه کۆنه. نن یه رابگه

کی  هیچ ناکۆکییه. شکرد زاند و حیزبی دموکراتیان به یان به گونجاوه  هی سور بریاره نه
موو  شداری هه ری سیاسی به به فته راپۆرتی ده. بوو زبدا نهنی حی نوان دوو الیه سیاسی له

نی  ردوو الیه بیاتی سیاسی هه ده ئه. الت بوو سه که ده له سه مه. سندکرابوو ندامانی کۆنگره په ئه
 .  ن خه رده و کاتی حیزب به باشی ده تکردنی ئه کانی له حیزب هۆکاره

کیان  شی لکدابراوی حیزب یه دوو به. اوهم رییه له ئارادا نه و ربه مرۆ ئیدی ئه  ئه
کو بووه به  وه به کرده کانی سارژ نه ر زامه هه وه نه داخه یه به وه کگرتنه و یه ئه. وه ته گرتوه

 پش  وه ی که له سانه و که ی ئه النانی دووباره ک بۆ وه ناسۆرکی دیکه و بیانوویه
ی  نووسراوه رده ر به ی سه مزکی کاڵ بۆوه ات رهوه ئستا حیزبی دموکر داخه به. وه جیاببوونه

موو  و حیزبه له هه تکی ئه مخابن هیچ سیاسه.  التی کوردستانه باتی پرشکۆی رۆژهه خه
راستیدا  له. چوو وپش نه ره نگاوک به مانی دوکتورقاسملوو له کوردستان هه کانی پاش نه ساه

کتور  مانی دو کانی پاش  نه موو ساله ی هه له ماوهتی حیزب  رایه وه که ربه ی ئه وانه به پچه
وا و  ی  پشه رمایه رج کردن له سه وه و خه  خۆتواندنه  جیا لهیکا رد و دهک قاسملوو ئیدیعای ده

ب که خۆیان  وه نه نیا ئه ته. بووه وتکی سیاسی نه سکه م و ده رهه ورانی دوکتور قاسملوو به ده
 .ونارا راگرتووه ی حیزبکی که کو نیشانه وه
 

 ت ر قیمه ی حدکا له باشور به هه وه تی مانه سیاسه
 

ند  زمون، بور ،بیرمه کی سیاسی زانا ، به ئه تییه سایه مانی که کان نیشانیاندا که نه  رووداوه
سارکی  سات و خه کو دوکتور قاسملوو له نو حیزبی دموکرات،  چ کاره ن پرستیژ وه وخاوه

مانی دوکتور قاسملوو مخابن  تی حیزب پاش نه رایه لی ربه مه ب عه. ه بووهکراو بوونه ره قه
 . ل و پۆ خست واوی  له په ته ی به  به هزه باتگره و حیزبه فیداکاره، خه ئه
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ندیی کورد له  وه رژه خۆیی بریاردان به پی به ربه گری سه نه هه ش و و و خه تی پته سیاسه
مانی دوکتور قاسملوو و دوکتور  کانی دوای نه همو سا هه تی کوردستان له رۆژهه

ندیی براکانمان له باشور،  وه رژه ی پاراستنی به رده ژر په ندیی به ئارامی و له فکه ره شه
ری له  وه له باشور و به چاولکه ندامانی حیزبی دموکرات به هۆی مانه ئه. النرا وه
ری سیاسیی  نگرو دژبه کان، بوونه الیه ی پرنسیپه وانه چهیان به پ که  تییه رایه ندامانی ربه ئه

ی کاتی له باشور بوو به  وه تی مانه سیاسه. کانی باشوری کوردستان  سیاسییه حیزبه
ی حیزبی دموکرات به  رگه  کادر و پشمه200زیاتر له . تایی تاهه ی هه وه تی مانه سیاسه

 ناسراوو  کانی کۆماری ئاخوندی و بانده هنگرو سیخور ستی ترۆریست، کریگرته ، الیه ده
کی ئاسایی قبوڵ  یه کو دیارده ی وه و کوشتاره تی حیزب ئه رایه کان کوژران و ربه ناسراوه نه

ختی  واو وه کاری ته. بوو کی نه یه وه کاردانه'' کیمانه  حه'' کی  یه و بۆه کرد و جیا له پرته
ندامانی الوی حیزب به هۆی  زۆر له ئه. رۆژدا ر لهمژم ند ده حیزبی بوو به کاری ئیداریی چه

ی وت فین یان  وه ره و ده ره  به رنامه به ند شونی چۆل و داباو و ب وه له چه تیس مانه قه
وه  ی که مانه وانه ئه. کردن کانیان چۆڵ ران ریزه به روه ر ناکۆکی نه سیاسی به به له
ریکردنی خۆیان  سانک که جیا له ربه ندیی که هب سته ی ده یانتوانی له چوارچوه  نه
حیزبی . له نو حیزبدا پک بنن ن، یان ئاوگۆرک  ربازبکه بوو خۆده کیان نه یه  رنامه به

موو  هه   حدکا له.  پری و خۆپارزیش قانوونی سروشته. دیموکرات پیرتر و بھزتر بوو
 بۆ  نی نه نووسراوه به.  و مشکی س بووش کانی دوای دوکتور قاسملوو تاسا، یان له ساه
ی  و حیزبه باتی حیزب له نوخۆی وت ئه تی سیاسی کورد له باشور بۆ راگرتنی خه رۆکایه سه

ی  ی که له باشور ماون به پی وته سه نده که وه ت بۆ بژیوی ئه نانه به جۆرک که ته. وه توانده
رۆک  رزان سه ستی به ده ، چاولهری سیاسی فته  و دهتی رایه ندامی ربه رزکی ئه به پله

ی  دوکتور قاسملوو ، حدکا  چ  که به وته بیرمان نه له.  بانین رۆک تاله بارزانی و سه
 . ت بوو موو رۆژهه ندترین حیزبی هه مه وه ده

رچاوی  کی به مانی دوکتور قاسملوو کاری سیاسییه کانی پاش نه موو ساه هه  حیزب له
یی کوردستان  ره ند الپه رکردنی گۆڤاری چه رادیۆیی و ده  نووسینی وتارکی  ی جیا له رۆژانه

کی  دور  تی الوه نووسرا و به بابه کانی سکرتر بۆ ئوروپای تدا ده ره فه که زیاتر راپۆرتی سه
 .بوو ی نه کی دیکه رییه وه کاریگه کرایه ی کورد  پر ده له سه تی کوردستان و مه له واقعییه

ی نومای  وه وی رکخستنه تییه هه رایه و ربه ی ئه وه کانی پادانه مووساه  هه ت له نانه ته
  رکران جھشت یان ده کانی حیزبیان به نگر ریزه ندام و الیه زاران ئه درا و هه حیزب نه

 . هنا یدا پک نه که  ناسازه تی حیزب ئاوگۆری له سیستمه کۆنه رایه ربه
کۆی نائارامی   ته مه و حیزبه ئستا بووه وه ئه تدا به داخه  له سیاسه و داماوییه ی ئه ه درژ له
ر  رامبه به واوی ئارام له ته تی به رایه شی ربه تی ب مانای دوو به سیاسی  و دژایه نه
 و و حیزبه نازانن نگرانی ئه س له الیه زۆرکه. ر حیزبی دموکراتدا سه پاو به رجی داسه ومه هه

   فکری سیاسی و کامه ر چییه و کامه به کییه له ره م دووبه بۆیان جی پرسیاره که  ئه
وه رزگار بکا و  کانی باشوره و گردراوییه  به حیزبه ی نوێ له ئارادایه که حیزب له  رنامه به
تی  رایه ندامانی ربه وی دیکه گرتووه؟ ئه ی باشی ئه رنامه به نه پشی به به و دوو الیه ک له یه
علووم  وه؟ مه وێ له باشوری کوردستان بمننه یانه ی ده یان چییه و تا که رنامه و حیزبه به ئه
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و حیزبه ئاوا به  ی ئه رگه ی کادر و پشمه ر وێ و بۆ چی توانا و هزی داهنه نییه چییان ده
وه  ته نه ستی  انی هه پد ره تی ئستای حیزبی دموکرات له په رایه وه ربه داخه فیرۆ دراوه؟ به

کی  تی کوردستان  جیه تی رۆژهه یه  کۆمه-نگی  رهه  فه -سیاسی ریی ری و ربه روه په 
خکردنی  و هاواره بۆ شکاندن و بیبایه زانن که ئه باتگرانی حدکا باش ده خه. رچاوی نییه به

زار   هه7000نزیک به حیزبک که . کو بۆ دسۆزییه و حیزبه نییه به تی ئه رایه کاری ربه
باتی سیاسی  ی خه مرۆڤی ئاسایی به سۆنگه70.000هیدی داوه و زیاتر له  ی شه رگه پشمه
ی فکری و مای و  رمایه موو سه حیزبک که هه. هید کراون  شه وه کانه کوردستانییه حیزبه

ردووه، ناب خت ک بات به نگرای خۆی بۆ خه رانی حیزب و الیه نی تکۆشه مه زاران ساڵ ته هه
ستی تاقمک  وته ده التی کوردستان بکه نووسی کورد له رۆژهه  و چارهوێ ل و پۆ بکه له په

 . مان که وه ته ئرانچی و دوژمنانی رزگاری نه
 له باشور زۆر زیانی به خۆی و به باشوری کوردستان و به ی وه حیزبی دموکرات به مانه

 ل و حیزبه تووشی بووه گه ک که ئهسات کاره. یاندووه ت گه  کی کورد له رۆژهه خه
مبولی  ته سه یه که بووه وه ییدا بۆ کورد ئه ی حیزب له دوورخراوه وه زیانی مانه. یه وره گه

م له رووناکبیران  روو له حیزبک  ئستا که. التی کوردستان باتی کورد له رۆژهه تشکانی خه
کی  رییه یه و هیچ شون و کارتکه وه هه یه که  وتهکی ندیی به خه مترین پوه ن که که که ده

ی  وه تانی ئه ره بونی حیزب له نو خۆی وت ده نه.  ونییه ماوه کدا نه نی خه  له ژیانی کۆمه
زگای ئیتتالعات و سپای  ستکردی ده پک هناوه که حیزب به ده کی و تاقمکی الوه سته بۆ ده

با که خۆی له زیندانی  رۆکی پارتی کرکارانیان ناوده شی سهرو به ده. زان پاسداریان ده
ک  یر نییه؟  زیندانییه سه. ی بدا ب فاشیستکردارک رگه وه ده دوژمن دایه و بۆ ئاوخواردنه
م  ی النی که خوکه ری بکا وبۆ شونکی بنرێ که خانه وه ربه حیزبکی چاالک له زیندانه

و تاقمه  ئه. جی هشتووه ری کوردستان بووه و ئستا به مپه واو حاکمی ب له سای ته5
ی  رفیرازانه ڵ رز بۆ رابردووی سه گه له. لی حاییه ناس و نه  ی ده که که خه میوانه نه
و حیزبه دوای  تی ئه رایه و راستییه بگوترێ که ربه ب ئه و حیزبه ده رانی ئه تکۆشه

 .ساته کردووه و کاره ی تووشی ئه هو حیزب هیدبوونی دوکتورقاسملوو ئه  شه
 

ر  سه  ددام، نه له تی حیزبی دموکرات دوای روخانی رژیمی سه رایه ی سیاسی ربه وه  خوندنه
لکی کورد له  یشتوویی سیاسی خه ر تگه سه کانی جیھانی و نه له که و ئاوگۆره زعی ناوچه وه

 .بوووه   زایانه تی کوردستان شاره رۆژهه
 

 13ی  رد و دموکراسی  و فدرالی کردنی ئران و کۆنگرهدۆزی کو
 

مای   بنه دا  نه13ی  سندکراو له کۆنگره ی په خودموختاری و دموکراسی و فدرالی به شوه
 سیاسی کورد و –تی مژویی   واقعییهڵ گه ماری کوردستان بوون  و نه لهفکری سیاسی کۆ

و دروشمانه نه  ئه. یی  گونجاون وه ته تی نه وه دهزراندنی  تی و دامه وایه ته ی نه هل سه مه
کورد .. دی دن سیستمکی ستالینیستیدا وه تی و نه کۆماریی روت و نه له رژیمکی پاشایه له

دی  ستۆ بگرێ چونکه بۆی وه ئه موو ئران وه تی دابینکردنی دموکراسی  بۆ هه ناتوان ریساه
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می دۆزی   وه13ی  یاندراوی کۆنگره ی راگه رنامه هش به پی ب و فدرایکردنه ئه.  نایه
 . وه تی کورد ناداته وایه ته نه

  ی سزده  سکرتری پشووی حیزب بۆ  کۆنگره،ب به پی قاعیده  راپۆرتی سیاسیی  که ده
 ستراتژی و  ری  له وهه خا که حیزب هیچ  ئاوگۆرکی جه ریده ی کردب، ده ئاماده

. ندسای پاش روخانی کۆماری کوردستان نابین نجاو چه له پهکانی کورد  ئامانجه
کو  کانی وه په  چه پاژۆکان و حیزبه ی چه وه مان خوندنه ر هه ی له دۆزی کورد هه که وه خوندنه

کیان له  رییه وارک و کارتکه یان شونه که یه که له جیھانی واقیعدا جیا له ناوه حیزبی توده
 که له جیھان و  موو ئاۆگۆره  و هه راپۆتی سیاسی حیزب ئه. ماوه نهالندا  نووسی گه چاره
ر  به له. ن ناناس یان نایانبین راست و له کوردستان و له ئراندا پکھاتوو تی ناوه رۆژهه

حیزبک که . وه ته خواره  هناوه کانی خۆی تا نزمترین پله  وه ویست و داخوازه سیاسییه ئه
 ساڵ تازه داوای خویندن به زمانی کوردیی 60زراند پاش نزیک به  امهکۆماری کوردستانی د

. کا  له باشور ئاوپرژن ده وه کاته فدرالی و ج خۆی بۆ مانه ی خودموختاری ده   کا و وشه ده
زان رۆژک  ناس و نه ده  نه خودموختاری ده ساه20ی نوێ  چه وه له حاکدایه که وه ئه
زاران ساڵ له  موو ئران بووه و هه  کداری هه  هزترین حیزبی چه  و بهزنترین و حیزبه مه ئه
 .خت کردووه ی کوردی بۆ ئازادی به نی دوو وچه مه ته
ریی به رومای  مسه غزی دووجه  تی نوان جه ی حیزبی دموکرات ئستاش سیاسه رنامه  به

وه  ماباوکردووه له رییه خۆی ته بهو ر وادیاره ئه. وه دیاره یه  که  سیاسییه وه بۆچوون و لکدانه
ر  نووسه. تییه که تیدایه رزگار بکا و کۆیله تی کوردستان بتوان خۆی له رۆژهه که  کورد له
وه  دووره وه و له  کۆیه بمننه تیان  کردووه که له ناعه وه قه و راپۆرته به رانی ئه یا نووسه

وه رێ بۆ هز و حیزبی  نگ مانه وانج و پالر و بدهیی دابنن و به ت وه ته ری نه خۆیان به ربه
 . ت بزانن ری کورد له رۆژهه یان به ربه مان کاتدا خۆ هه   ج بن و له کی  به الوه

 بۆ گۆرینی ،رگ و خون رزیی حدکا رێ چۆکردن بوو  بۆ کۆماری مه په مترین زیانی دووره  که 
ساد له  واجی فه ک و ره تی روحی خه ۆ تکدانی حاهخالقی کورد، ب نگ و کولتور و ئه رهه فه

تی   بووه و سیاسه وسته و هه وه که حیزب ناچار به ر ئه سه باس له. ڵ دا نو کۆمه
بووه جی باس و  تی کوردستان به زیانی کورد نه باتی کورد له رۆژهه ی خه وه دامرکاندنه
. یه مه رده و سه زعی سیاسی ئه کان و وه داوهزموون و روو وه به ئه وه و پداچوونه لکۆینه

ک  کان یه ڵ راستییه گه کانیان له وتنه   رکه ر سه مه کی حیزب له  یه رانی ژماره ئیددیعای ربه
کی  ندییه یتوانویه پوه تییه نه رایه و ربه وه له کۆیه ئه کانی مانه موو ساه  هه  له. وه ناگرنه

و  نگران و ئه ندامانی پشووی حیزب و الیه ڵ ئه  گه  دۆستانه لهکی  باتگرانه و هاودییه خه
موو ئاوگۆره که له کوردستان  و هه ئستاش پاش ئه. ی که ماون پک بن  مه  که  ژماره 
ی   ره رییه، تازه دوو به روه نی سه دا روویداوه و کورد له باشوری کوردستان خاوه که وناوچه
رۆژ نییه . ر وتوونه گه و حیزبه که ی ئه شکردنی دووباره  دابهسیاسی حیزب  بۆ ری نه دژبه
کان له کۆیه که   تییه مانه کردنی ئۆده ئه توو تیغه شکردنی په تبوونی حیزب و دابه ری له به خه

ر  ی حدکا ئستا هه رییه مژوییه روه و سه ئه. وه بته گرێ بو نه رده کیان لوه حیزب که
  .س ناوکه و به
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یاندا باس له  که رنامه کی به  حدکا له پشه13ی  نووسانی کۆنگره رنامه نووس یا به نامهر به
. کی نه دوور مژوویه. ن که لی کورد له مژوودا ده رهاتی گه سه ساتی خوناوی و به کاره
  که که حیزبی دموکرات له ری راستییه ش خۆی نیشانده دووره و مژووه نه ند ئه رچه هه
 : بورێ وه و خۆی لده ی سیاسی خۆیدا نایخونته رنامه به
  آانی شه به ن ترین و درێژخایه ترین  خوێناوی آێك له  یه  آورد به ی وه ته  نه باتی خه  ـ مێژووی  ''

 نێوان  ی1514  ڕی پاش شه  له.  نرێ  داده م جيهانه  ئه  زۆرلێكراوی النی  گه باتی  خه مێژووی
م دوو   نێو ئه  له وه  آرده آوردستان به , چاڵدران  له وی فه و سه  انی عوسم دوو ئيمپراتۆریی

  بباسی  نێوان شاعه یمانێك له  په ئيمزای   به1639  ش آراو ساڵی  دا دابه ته وڵه ده
  ی  رزگاریخوازانه ی وه بزووتنه. درا  پێ تی سمييه ره  دا  عوسمانی و سوڵتان مورادی  وی فه سه

   دژی  له یی وه ته  نه ی  رزگاریخوازانه  بزاڤی تای ره سه ,(1880)  هری  نه ییدیلال شێخ عوبه
 ''. آوردستان خۆیی ربه بۆ سه و ران داگيرآه
کاتک . کا ست پده  وه ده1541 مژووی کورد له سالی 13ی  ی کۆنگره رنامه رانی به بۆ  نوسه

کان مژووی بوونی   شونیستهرانییه  ئوه  موانه روی هه سه رانی کوردستان و له که داگیرکه
نن و  بۆخۆیان داده  ساه2500تی  ن و حکومه که ستنیشان ده وه ده خۆیان له کوروشه

و پرسیاره  رخۆیاندا به مژووی ئران و خۆیان نازانن، کورد ئه سه کان به تی ماده تداره سه ده
 سای داگیرکردن 1514ا ؟  ئایا سالی ک ست پده وه ده یه و له که کا که مژووی ئه  خۆی ده له

و مژووه کۆنتره ؟ گریمان  تای مژوی سیاسی کورده؟ یان ئه ره شکردنی کوردستان سه و دابه
و   له،وی سالی داگیرکردنی کوردستان ب فه باسی سه سالی تکشکانی شای مرۆڤخۆران  شاهه

 قبوڵ بکا و کوردستان به  ییهو داگیرکار توانی ئه یی چۆن ده وه ته شدا حیزبکی نه حاه
ر  تاکه وادارژراوه که به ره ی سه و درانه ی نووسینی ئه شک له وتکی دیکه دابن؟ شوه به

به پی . بووه کی له پشت نه کورد مژوویییه. بووه کوردک نه. بووه  کوردستانک نه1514له 
  رهاتوون و کوردستان له شه چادران بهوی له  فه تی عوسمانی و سه وه یه دوو ده و نووسراوه ئه

ته کوردستانیان داگیرکرد و  وه و دوو ده وان نانووسن که ئه ئه. ش بووه نوانیاندا دابه
و  یمانک ئه  به پی په1639نووسن که  له  وان ده ئه. شیان کرد نوخۆیاندا دابه له

 ''و دره  ران به نووسینی ئه سهر یان نوو ند نووسه ر چه  هه. سمی یان کرده ره شکردنه دابه
   بزاڤی تای ره سه ,(1880)  هری  نه یدیلالی  شێخ عوبه ی  رزگاریخوازانه ی وه بزووتنه''

 ''. آوردستان خۆیی ربه بۆ سه و ران  داگيرآه  دژی  له یی وه ته  نه ی رزگاریخوازانه
رچاوگرتنی  به ب وه  و بهن که کوردستان وتکی داگیرکراوه که و راستییه ده ئاماژه به 

و  گونجاویی ئه ب نه ته ده و واقعییه ئه. ش کراوه ران دابه ی کورد له نوان داگیرکه ئیراده
شکه له ئران و نه  ی تا ئستایی حیزب نیشان بدا که کوردستان نه به تانه دروشم و سیاسه

کوردستان وتکی . راقتککه له ع شکه له ترکییه و نه پاژکه له سوریا و نه له به 
رانی  نووسه. یاند ی راگه و راستییه ر ئه وبه مه  ساڵ له125هری  شخ عبیدالله نه. داگیرکراوه

  و راستییه ن و له که  به داگیرکراویی کوردستان ده دا ئاماژه دره و تاقه نیا له شه ته و به ئه
و  الم ئه به. ش کراوه یی ببه وه ته دون که کوردستان کۆلۆنییه، داگیرکراوه، له مافی نه ده

 .گیراوه چاو نه ر به دا وه که و نووسراوه ی  له شکی دیکه راستییه  له به
  رچاوگرتنی راستییه به وه ب وه س به بیروبۆچوونی جیاوازی سیاسییه ند که چ چه  وده

 .یان نووسب و وتاره کان ئه مژوویییه
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کانیان  سته به ربرینی مه رنامه بۆ ده رانی به ییه بکرێ که نووسهو راست  به ردا ئاماژه به با له
پاژۆی  کانی چه رییه ئرانییه رتاسه رگرتووه که حیزبه سه لکیان وه لکی سیاسی که گه له وشه

ی حیزب به زمانی  که سیاسییه رنامه رگردراوی به بروانه وه. گرن رده کی لوه پاوانخواز که
کسانه و باری  کی یه نی ئابوورییه لکی  خاوه ست گه به خلق  که مهی   وشه فارسی  که له

ی  پیش وشه کانی راست و چه تخوازه واویه  ته شونیسته. کاری دنن یی نییه به وه ته میللی و نه
کانیاندا  کانی حیزبی دموکراتیش له وتووژه رادیۆییه ره که کار دنن و قسه وم بۆ کورد به قه

نیا به  زنن که ته به نده سنور ده وه وه ئه بوون به ئرانه ری و ئالووده رانیگهبۆ نیشاندانی ئ
وان  بۆ راگرتنی دی  ئه. وه کرنه کان جیا ده تخوازه واویه نگ، زاراوه و راوژیان له  ته ده

 نوان  وێ و سنورک له یانه وان ده دون که ئه سیاسییه ده   و زمانه ر به کان هه شونیسته
کی راکردوو و شونیستکی پان ئیرانیست  پاژۆیه کو حدکا و چه یی  وه وه ته زبکی نهحی

 . وه ناهنه
رببرن که کوردستان   ده ته و واقعییه یانویستووه ئه رگیز نه رانی حیزبی دموکرات هه ربه

یه  ههتداردا  سه ی ده وه ته کی که له نوان کورد و نه ندییه وتکی داگیر کراوه پيوه
واوه  رمانره ی فه وه ته رانی نه ن نونه الیه سامانی کورد له.  یه  نه ک الیه کی یه ندیییه پوه
 .لووشن یده ی وت هه وه ره درێ و له ده راده

تی  وه زراندنی ده و دامه وه ر داوای جیابوونه گه کان مافی خۆیانه ئه یییه وه ته  نه  حیزبه
 . رببرن و راستییه ده کانیاندا به راشکاوی ئه نووسین و  وتاره له  ون یی بکه وه ته نه

الن له  بدولال ئۆجه رز عه کا که به چاوده ره ته سیاسییه  و خه ر ئه ئستا حیزبی دموکرات هه
لی و  باسی وه ی هه که مایزمه که. کا ی کورد کاری بۆده له سه زیندانی ترکان بۆ مه

تی سیاسی و  سه شکردنی ده ب دابه ی به که ندییه وه ی شارهنی و ماف ده ناسیۆنالیزمی مه
. کرێ بلیغی بۆ ده تی کوردستان ته رچاوگرتنی واقعییه به وه ب له تکه که به داخه ئابوری خه

و دموکراسییه  کسان له وه ژیان و مافی سیاسی یه ی پکه بوونی ئازادانه و ئیراده وه پکه
دموکراسی بۆ ئران و : ده گوتویه حیزبی دموکرات نیوسه. واندا جی نییه ی ئه نویه

ر به  بووه و حیزب هه م دروشمه هیچی ل شین نه م ئه به. خودموختاری بۆ کوردستان
زان  ناس و نه مرۆ نه تی حیزب جیھانی ئه رایه تۆ بی ربه. کراوه جیاوازیخواز پناسه

ر داوای مافی  گه کا ئه روان ده  خرابتر بۆ کورد چاوهوه تۆ بی چ روداوک له.  ه؟ 21ی  ده سه
ته  و سیاسه س ناتوان له دیاره و که ک تشت نه ڵ فارس بکا؟ یه گه کسان بۆ کورد له سیاسی یه

ئیسرائیل . کا خۆ ده ر به تی سه وه کی فلستین داوای ده حالی بب که حیزبی دموکرات بۆ خه
ر  ئستاش هه.  ی داوا ناکا که له و مافه بۆخۆی و گه م ئه ، بهزان مکار ده ر و سته به داگیرکه

وه چاوک  وه، ب ئه داته ردی ده یه وه ده رببردرێ که نیوسه و ویسته ده و دروشمه و ئه ب ئه ده
شتا کۆماری  ند مانگ هه ری سنوور به چه و به ورو پشتی خۆیاندا بخشنن و ببینن له به ده
یمان تکقرما و   ی وتانی هاوپه ره ی پشتی به بربره. ر دروست بووخۆ و خودموختا ربه سه
واریشی  ی شونه که ه نده وه گهان نیزامی ستالینیستی جیا له. وه ی دیکه جیان گرتنه ره به
کوردی . ما و بینای کۆن و قورماویی جیھانی کۆن جی خۆیدا به جیھانی نوێ نه
 .رانی جیھان یمانی بریارده پهکان بوو به هاو ده رامۆشکراوی سه فه
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ی که  و زانیارییانه پی ئه به. ی بناس گاکه یه که کۆمه وه کی حیزبکی سیاسی ئه ره کاری سه
ی  که له گه. تی خۆی داريژێ الیه نگی و کۆمه رهه ی سیاسی ، ئابوری ، فه رنامه وه به کاته ی ده کۆ

پم وانییه حیزبکی . ری بکا تی ربه لهیشتن به رزگاری له کۆی و گه ره سازمان بدا و به
وه  تانه و بابه یجوری له نووسم خۆی به کارکی په ته ده و بابه م کاته که ئه سیاسی کورد تا ئه

ر مژووی کورد و زمانی کوردیی و  سه مترین زانیاری له که. ریک کردب خه
تی  کان و به تایبه وردییهک ن حیزبه التی کوردستان له الیه کان له رۆژهه کوردنشینه ناوچه

تی حیزبی  رایه یه که ربه وه شی ئه که هۆیه. وه ته بووه حیزبی دموکراتی کوردستان بو نه
ریدا  خۆ بۆ کورد ناناس و خۆی له مژووی ئران و ئرانیگه  ربه کی سه دموکرات مژوویه

یه و  هاباد و سنه شت و مه رده نیا روی له سه له تکۆشانی سیاسی خۆیدا ته. وه ته تواندووه
. ی خۆراسان نابین کوردی دوورخراوه1.500000ت  نانه کانی دیکه و ته شه ملیون کوردی به30

ی که  وه ئه. ی حیزبی نییه رانه و شارانه چ پویستیییان به کاری رۆشنگه وه که ئه خافل له
ماس و ورم و  ماکۆ و سهم ئاوا و لورستان و خۆ و  ب کاری بۆبکا کرماشان و خوره حیزب ده

ک به  ی کرماشانییه یه و ئاقه  ئه .ن  وازه ره کانی ئران په شاره یه که له ه کورد شه و به ئه
یه و نه ئایینی ئیسالم و نه  بوو دووجانه دا نه کتبی ئه وه گرێ ده که ک و  زازایه بادینییه

ی کوردکی  وه ئه. ۆنی کرماشانییه و ر په ته مه قی حه ما و ئاره شت و توتنی ب شه رده زه
کی  کی درسیمی و دروزییه می و کرمانجکی قوچانی و زازایه نگورکی کامه کرماشانی له مه

ستان  تی و هه مانه کی پرله قاره یی و مژوویه وه ته ستی نه دا هه ک گرێ ده گونی و بارزانییه
: ن که کتر ده یاندا هاواری یه هجست وتن و تشکان و روحکی ئازاردراوه که له رکه و سه

انا .  کل شیء یرجع الی اصله.  ''اند  اند  از نفیرم مرد و زن نالیده  کزنیستان تا مرا ببریده''
میر الشعرای  ئه. لی کورد  کۆی نوری گه کن له یه وانه تریفه رکام له هه . لله وانا الیه الراجعون

جم  ب و عه ره تی عه وکه شه یوبی  پاشای به انی ئه ، گیان پۆی دروزی، سوت وقی ب شه ره عه
ردا ئازاتر له خۆی و  یدانی شه  مه  نرێ تا له ی خۆی بۆ ریچاردی شردڵ ده که  سپه که ئه

یادگاری ) یوبی ددینی ئه الحه سه(میری کورد   ئه. م جیھانه ببین جوامرترین مرۆڤ ئه
 512رمی  می نوێ، کوڕه بارزانی، کاتی ناشتنی ته رده ییترین مرۆڤی کورد، کوردی سه  فسانه ئه
وه  ژی له فرمسکه به چاوی ته ی ، که سه نفالکراوی خزم و که  ئه بارزانیس  که8200س له  که

تکاران  رانه بۆ زارۆکی جینایه وه خته  له ژینی به،دوێ رانه بۆ مرۆڤ ده وه خته له ژیانی به
. کا ت ده داه کو داوای جگیر کردنی عه تکاران به  ناستن له جینایه تۆه. وه پارته  ده
وه که  رای ئه ره  کورد سه،بن رده غدا سه ری به  دموکرات له پارتیربان س الوی ر سه گه ئه

رد و ئاسمان  ی پیرۆزی ئه توانی به ئاگری کینه تک و ده شی ده برینداره و خونی له له
زارۆکی  یمافپاراستنی کا و داوای  روو له کورد دهگرێ و  رگی داده بسوتن، دان به جه

وی  رزه ری سه وه تکارترین بوونه ڵ جینایه گه وه له رزه ری کورد به دادوه. کا تکاران ده جینایه
رۆک کۆماری کورد حوکمی تیمارکردنی  سه. کا ددام بانگی ده دوێ و به ئاغای سه ده

ره  وه م بوونه ئه. کا ند واژۆ ده ادکردنی له بهرزان تکریتی و ئاز بهکوو  رکی  وه وه بوونه
 و ژنی دووگیانی به   تان مندای دووسانه تکاره که به سه زاران جینایه ری هه رمانده فه

با . چاڵ کردووه ری ئیسالم زینده به مبه تاوانی کورد بوون له سنووری نیشتمانی پغه
رۆکانی کورد  تی کورد، له سه یاوهشنانی ئیسالم له پ ب ، شمشیروه ره رۆکانی عه سه
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کام حیزبی سیاسی . دا یه که کورد لک گرێ ده یه و ئاقه وه ئه ئه. تی فربن مرۆڤایه
  ی که به پی یادداشته وانه و جیھانه روحییه خۆی دور رابگرێ؟ ئه توان له یی ده وه ته نه

ندیی مرۆڤانه  ر رووحی هاوپوه مبه تییان له هه تی چینایه کانی ستالین، دوژمنایه ماخولیاییه
ی که  و نیزام و سیستمانه و بنکه و بنیات  ری ئه ان کرده قانوون، بوون به دانهڕی شهدانا و   

 . ریانفرتاندن کان ده شه  سور و ره تکاره  جینایه ربرانی گروپه ق و کاسترۆ و سه فله ددام و عه سه
ویان داوه   ندییه  رووحییه هه و پوه کدانی  ئهر ناوکی ساخته بۆ ت ی که له ژر هه وانه ئه

 . رشۆری کردووه یاندووه و خۆیان تووشی سه زیانیان به کورد گه
ب  ره ی که لکاندنی کورد به فارس و ترک و عه وانه موو ئه ر و بۆچوونی هه زه ی نه وانه به پجه

کان بۆ شادی و بۆ   سیاسییهرپرسانی حیزبه ن و زۆر له به ده م ده ه قه به شتکی سروشتی له
زنن زیان به کورد  به کان ده ڤانی فارس، سنوره ر و رۆژنامه رگوجه جه ند گه گوتنی چه پداهه

وه که  ی ئه وانه به پچه. ن که خوازی و ئازادیخوازی کزده ته ستی نه ی ههنن و گ یه گه ده
کی  ندییه ی  ئران هیچ پوهر کانی وتانی پکھنه ته گوترێ، کورد و فارس و میلله ده

مای  ر بنه که له سه ندییه پوه. یان نالکن وه وه پکه وساندنه م و چه مژوویی جیا له سته
ی  که به زمانی دوژمنه. ب زمانی فارسی فرب کورد ده. یه نه ک الیه  نامرۆڤانه و یه،زۆر

م و رووداوی ژیانی به زمانی  خهرد و ژان و  موو ده دا پی باخوێ، هه مه حکه بنووس، له مه
ی   بۆ بکا، کاری بۆ بکا،  رگهڕی شه. و حای ب نگ و بۆچوونی ئه رهه له فه. و بنووس ئه
کام تاک یان مرۆڤکی ژیر له . وه یدا بۆ بکاته که موو فرت و ف و تان و برۆی له وآته هه

مژووییه جیا  ندییه  و پوه  کاره بکا؟ ئهو  ملیۆنی ئه40لکی  کا تا گه ده و کاره ژیانی خۆیدا ئه
 و کوشتار و داگیرکاری کوردستان سودکی بۆ  وه رشۆریی بۆ کورد و تواندنه له شکست و سه

ک و   ه ترکان بوون به یه ڵ بوه وتن، له گه مال رککه فا که ل مسته گه کورد له. بووه کورد نه
ی چ بوو؟ داستانی  که م ئاکامه وه به دان کردنه نی قرانیان بۆ کردن، وتیان بۆ ئاوه رمه ئه
موو کوردکه و باوو  ری هه ی بزهنه گاته فارس  و سنوورپارز بۆت به غیره''  یدکور

 مژووی دوورودرژی ژیانی  له.نرزان تییه به تاوانبار ده و کۆیله باپیرانمان بۆ قبوی ئه
سک   ئاخۆ که. خۆییوا نی مافکی ره ته خاوه ووهب مژوودا کورد نه ک جار له یهکورد و فارس 

ڵ  گه ندی له ش ئاگادار ب که کورد له پوه ک رووداوی مژوویی هاوبه یه یه ته نیا  له هه
 فارس سودکی کردب؟ 

 :شو  په
 . ریوم من پشتکی بریندارم  له قامچی خۆم راپه''

زراندنی  ویش دامه یه و ئه کوردی ههموو  ترین شانازیی مژووی هه وره حیزبی دموکرات گه
دا 13ی  ی سیاسی له کۆنگره رنامه رانی به ر یا نووسه م مخابن نووسه به. کۆماری کوردستانه

 :ن که  ده م جۆره پناسه وته مژووییه به سکه م ده ئه
  گرینگ ی گۆڕانك  نوخته  آورددا به لی  گه  مژووی  آوردستان له دمۆآراتی   حیزبی زرانی دامه
  م حیزبه  ئه تیی رایه ڕبه  به.  مانه آه وه ته  نه باتی  خه  نوی  قۆناخكی تای ره و سه  ژمردرێ ده

   له ی نیشتمان تكی حكوومه  توانی دا   خۆی ی تازه   مژووی م جار له آه  آورد بۆ یه لی  گه بوو آه
 .رر آا  سه بنته دا  آوردستان شكی به
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تی نیشتمانی  به  یشتمانی له کوێ و کۆماری کوردستان له کوێ؟ حکومهتی ن  حکومه
کۆمارک که پشوا . گوترێ نه به کۆماری کوردستان شه ده ره له رپاشای قه مه تی ئه حکومه

و  ری ئه رمانده یه و فه شی میللی هه رته کۆمارک که ئه. خوا ک کۆماری بۆ ده ره سوندی سه
ی  رگه وانی  یی کورد و رره فسانه مانی ئه بته قاره دا ده و کۆماره شه له دوارۆژی ئه رته ئه
. یه ئای هه. تی فدرالی کوردستان وه رۆک کۆماری عراق و ده بنه سه مانه ده  قاره و ئه
ی  وه تاوانی پکھنانی کۆماری کوردستان و جیاکردنه رکۆماری کورد به ت دوژمن سه نانه ته

  یره حیزب دموکراتی کوردستان  حاشا له زۆر سه. کا کا و ئعدامی ده هکوردستان  دادگایی د
ترین و  وره کۆماری کوردستان گه. موو مژووی کورد بکا شانازی خۆی و  هه مژووی پرله

 . دا ش کانی دیکه پارچهموو  هه تی له ی کورده بۆ رزگاری  له  کۆیله گه هزترین به به
ن و  که رجی نویی جیھان ده لومه هه له که باس  رنامه رانی به ووسهیه که ن وه رنجراکش ئه سه

 .چن نووسی خۆیان ده و دیاریکردنی مافی چاره ره الن به نن که گه یه گه ق راده به هه
  تی وه و ده  هناوه ست ده نووسیان وه  چاره  دیاریكردنی و بچووك مافی  وره  گه ی وه ته یان نه ده
و تیژین   توند ستوور به ئه  پشت ش آه و سیستمانه و رژیم ئه.  زراندوه خۆیان دامه ربه سه
   آه یانه تی یه  آۆمه و هزه و ئه  سته ژرده  النی  گه گشتی به. ڕوا  ده و آورتی  ره نیان به مه ته
  آی هئاسۆی, رن و پش به ره گاآانیان به و آۆمه  بگرن وه سته ده به  خۆیان نووسی توانن چاره ده

 زرنن وتووتر دامه و پشكه تر و ئینسانی  ئازادتر كی  آۆمه  آه پك هاتوه روونتریان بۆ
  ی وه  بزووتنه تی تایبه  به  نیشتمانی  رزگاریخوازی ی وه بزووتنهند   چه بوونی, ش وانه  له بجگه 

  شكردنی  دابه  دژی  سروشتی آی یه وه دژآرده  دا آه نده به م مه له, ستین له  فه ی وه و بزووتنه آورد
  ی وه و لكدانه  حیساب ڕاستیان له  نوه تی  رۆژهه و گرینگیی خ بایه,  یه آه  ناوچه ئیستیعماریی

 . دا زیاتر آردوه آان یه  یی وه ته  نونه هزه
وه  بنهی خۆیاندا نه چوو که چ به نووسراوه  ده وه یه له رنامه و به رانی ئه ر یا نووسه نووسه
چونکه بیروبۆچونی جیاوازی تدا . وه نووسراب رکه ن نووسه الیه ر پاراگرافکی له یان هه

 :نووسن ن ده که زعی کورد له باشور ده یه کات باس له وه رنامه و به رانی ئه نووسه. بیندرێ ده
. نووس ساز  چاره استكی ئ ته  ناوه آورد پی  ی وه ته  نه ی  خوازانه  رزگاری باتی ر ئستا خه هه'' 
 ـ   جوغرافیایی  فیدرالیزمی ساسی ر ئه سه عراق له   آورد له  سیاسیی دا مافی و نوه له
جگیر .   ناسراوه سمی  ره  دا به وه  گوازتنه ت بۆ قۆناخی وه  ده ی ئیداره   قانوونی  له یی وه ته نه

  آورد له  ی له سه  مه ری سه  باش بۆ چاره آی یه  نموونه بته ده,  یه  فیدرالی و شوه ئه  بوونی
 . کوردستانیشدا ی  دیكه آانی شه به

یی  وه ته  نه–ساسی فدرالیسمی جوغرافیایی  ر ئه سه  له عراق مافی سیاسی کورد له به 
ی حیزبی  که رنامه ی به وه ر له خوندنه م پرسیار که خونه  که یه. سمی ناسراوه به ره... 

ت و بۆ حیزبی دموکرات بۆچی نا؟  ی بۆ رۆژهه ، ئه یه وه دموکراتدا به مشکی دادێ ئه
نن که  یه یانتوانی رابگه بوون ده ڵ فدرالیسم ئاشنا نه گه رانی حیزبی دموکرات که له نووسه

ن  ده وڵ ده ی باشوری کوردستانیان قبووه، یان هه یاندراوه ه راگ و فدرالییه وانیش ئه ئه
ی خودموختاری  وه وشه نن نه ئه یه یه رابگه رنامه و به کانی خۆیان بۆ باشترکردنی ئه تبینیه
 . جیدا بنن ی فدرای له رن و وشه البه ی پشوویان وه  رنامه له به
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بوونی ئازادی و   ان و کوردستان و نهزعی گشتیی ئر نووسان بۆ نووسینی وه رنامه به
دنی  ن پک یا که رنامه کی به ره شی سه ی کۆماری ئیسالمی که به رده و به دموکراسی و بگره
تکی  حمه زه. کان چی تناچ سیاسییه یه بۆ حیزبه وه و شوه لکدانه ئه. گرفتکیان نییه

ئاخر . چی یادا بۆی ده خه کا که له ادهد و ماه  خۆی به کوت راده مه ه یی قه گۆتره. نییه
ب  ک ، هیچ نه یه  کارناس و خیبره ی ک، راپۆرتک ، وته یه للک، نووسراوه ئامارک، ده

م  سپاندنی ئه ی خوندکاریک بۆ چه وه زعی کوردستان یان کارکی لکۆینه ک له وه یه نموونه
بردوودا نووسراوه تیی ترینجینن، تا  سای را25ییه که له   و گۆترهمب موو حوکمه ده هه

تی کوردستان و ئران  رچاوگرتنی واقعییه به یه به له رنامه و به ر بزان که ئه خونه
ی ئیران و  قینه زعی راسته نووسراوه وه ی تیدا نه وه دا ئه یه  رنامه و به له. نووسراوه

کی  یه رنامه ر به ارشتنی ههباسک له ئاوگۆری ئابوری که گرنگترین خاڵ بۆ د. کوردستانه
 . وێ رچاو ناکه سیاسییه به

 :نووسن زعی کوردستان ده ر وه مه  له رنامه رانی به نووسه
 و   نیزامی ی دان بنكه سه.  گیرساوه ڵ  آوردستان هه كی  خه نی  آۆمه ڕ دژی شه   ساه25  

م  له.  زراوه دامه  آوردستان ری انسهر  سه  له  جاسووسی ی آه به و شه   نھنی دری  چاوه ندی ناوه
دا   ئازادی  دیفاع له  پناوی له هیدیان زار شه نجا هه  په  آوردستان نیزیك به كی دا خه یه ماوه
م  به.  دموآرات بوون  حیزبی رانی تكۆشه  سیان له زار آه  چوار هه  پتر له آه داوه

   ئاخوندی  رژیمی  زۆرداریی ر به رامبه روا به آورد هه  لی  گه ی  شۆڕشگرانه ی وه بزووتنه
 .اد ده  پ  جۆراوجۆر درژه ی  شوه  به  خۆی آانیی ره ربه به و  ستاوه راوه

دواوه و   به8ی  له کۆنگره. بینن دا دهڕ ر له شه یادا خۆیان هه  خه لهرنامه  رانی به نووسه
ک و  کانییه ره ربه دا بووه و نه بهک له ئاراڕ و باشور نه شه ره  ی حیزب به شهک پاشه
کی   ئاگادارییه رنامه رانی به وادیاره نووسه. بات له گۆردا بووه کانی خه ک له شوه یه شوه نه
هیدانی  کی ئاسایی، شه هیدانی حیزب و خه  ی شه وتۆیان له ئامار و ژماره ئه

کانی   و وتوویژه رنامه ت و بهر له راپۆر وبه مه کانی کوردستان نییه که له سیاسییه سازمانه
 . ب ی ل شین ده وه ر ئه کاری هه گۆتره. یاندراون  رانی کورد راگه ربه
 :یه نده و به  ئه یه رنامه و به تی ئه ترین بابه ره مه یر وسه سه
   نیزامكی ی  چوارچوه  له تی وایه ته  نه ی له سه  مه ری سه  چاره ئامانجی  یشتن به ۆ گهب

 و   دموآراتی  هزه تیی آیه  ئران یه  آوردستانی  دموآراتی حیزبی, دا  راتیدموآ
  ی وه بۆ ئه  وایه  پی  ئمه حیزبی.  زان  ده ساسی  ئه رتكی  شه  ئران به آانی یه نیشتمانی
   به آانی وته سكه و ده  ب نه  یی رنامه به  ب  تووشی  دیكه  ئران جاركی  دموآراتیی ی وه بزووتنه
و   دموآرات راستی  به  آه یانه سیاسی  و هزه  ئه  ئستاوه ر له  هه پویسته, چن تان نه
 .ك بگرن  وت یه ش بۆ دوا رۆژی هاوبه  آی یه رنامه ر به سه له, وتنخوازن پشكه

   بوونی حاشا له   آه  ئرانی  شۆونیزمی م دژی  هه  ئمه  حیزبی یه تی آیه و یه  ئه بۆ پك هنانی
   دیكتاتۆریی  آه  ئرانه النی  گه نگی رچاوته  به  ناسیونالیزمی م دژی و هه آا  آورد ده لی گه
  و ناسیونالیزمی   ئرانی شۆونیزمی. آا بات ده خه,  وه  ئران لك جیا ناآاته كی و خه  زی رآه مه
و  ر له  هه. ئرانن النی  گه تیی آیه  یه ر رگای  سه ردووآیان آۆسپی الن هه  گه نگی رچاوته به
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  وره  گه ترسیی دا مه  ئستا رجی و مه ل  هه  له  آه دایه ڕه و باوه  له  ئمه دا حیزبی آاته
 . یه  ئرانی  خوازی زنی  مه شۆونیزمی

 چ ری کن و له مبه کیان له دوژمنانی کورد نییه و نازانن هه یه  ناسنامه رنامه رانی به نووسه
ی  رنامه باتی کورد کام به  راوستاون و بۆ دوارۆژی خه م جیھانه کی فکریی ئه یه جگه
ی  ره  ساه حیزبی دموکرات و حیزبی توده خوازیاری پکھنانی به25. یه ؟ لییان هه مه عه

. وه ته داوه ی نه و دوو حیزبه می ئه ک حیزبی سیاسی وه مرۆ یه تائه... یندژی ئیمپریالیست
و  ت  رییه کسه ئهکو  ریش سازمانکی وه گه ئه. ری حدکای قبوڵ نییه رتاسه حیزبکی سههیچ 

نیشت ناوی  وه له ته کیانه یه ته، جاروبار  ناوی حدکا به سکانامه  و بابه رگای کرکار و له
 باتی وا زانینی خه ره خوازی کورد و به وه ته وستی  نه نووسن ، نه بۆ ناسینی هه خۆیان ده

م  ئه.  کانی خۆیان خۆی پ رابنن ره الی دژبه یه له وه کو بۆ ئه حیزبی دموکراته، به
ستی  نه ده کانتان بده قورسه که  یانگوت بۆ کوشتنی کورد چه ن که ده وانه ر ئه قارداشانه هه
کداری رژیم و   دژی شۆرش و به ئاشکرا بوون به سیخورو چهیان کرد به حدکا. سپای پاسداران

باکوری . کردن ت و به گژ کوردیاندا ی کوردیان کرده جاسوسی حکومه رگه ر له پشمهزۆ
؟ !!نگری کورد ته الیه مانه ئستا بوونه ئه. ی دموکرات چۆڵ کرد رگه کوردستانیان له پشمه

نی کوردیان له  مه قه ک و ته  چه  دۆستانه  چ رادهم  وه که ئه کۆینه کجاریش لی نه حدکا یه
سانی سیاسییان   و که رگه ند پشمه کانیان دان و چه حویلی ئاخونده ان دزی و تهکوردست

کاندا رزین؟ ئاخۆ حیزبکی دموکرات  ندیخانه حویلی رژیم دان که ئعدام کران یان له به ته
یان  ره سی دموکرات ناس بکا تا به که ند ده یه گروپکی چه سک هه یه؟  که ئراندا هه له
یه حیزبی پان ئرانیست یان  وانه یه ناوی چییه؟ له ر هه گه ؟  ئهن بڵ پک گه له

یان  ره ب به و دموکرات و ئازادیخوازه بن که حیزب ده یات  ئه کانی ئاغای به سۆسیالیسته
  یمانی حدکا واته  تاقمک له فاشیسته نگه حیزبی پان ئرانیستی هاوپه ره. ڵ پک بن گه  له

ل حدکا  گه کانی ترک  بووبنه دموکرات  که له بۆره اوکوفی گورگهکانی ه کراس بۆره
وه ناویان هاتووه  خواره ی که له و حیزبانه حدکا کام له. شیان واژۆ کردووه ی هاوبه یانییه به

 یمانیان؟ ی ئران ببته هاوپه وێ بۆ ئاینده یه زان و ده به دموکرات ده
ی  تی ئران، حیزبکی توندئاژۆی شیعه واوییه هند به ت لقی ئران پابه موجاهیدینی خه

کوشتاری کورد  و حیزبه  له شداریی ئه ، به) ئیمامی تشیع سرخ علوی دوازده( تی  عهڕی شه
مترین  هزه و کورد له باشوری کوردستان که ددامدا گومانکی به شی سه رته ریزی ئه له

ددام به دژی  کورد و هاوکاری کردنی سهلی  و تاقمه له کوشتاری گه شداریی ئه گومانیان له به
 .        کورد نییه

  ( خلق کرد االن :  نووسی 58زان، سای  ، خۆی به دایکی حدکا دهی ئران حیزبی توده 
این دمل، .  سال است که دارد برای خواستھای خود میجنگد، خون میدهد109درست ) 1358

دا کرد که این خصومت و دشمنی تبدیل بشود به باید راه حلی پی. این زخم را باید التیام داد
این را ما همان اول . دوستی خلقھا، به اتحاد داوطلبانه خلق هایی که با هم زندگی میکنند

 .پیشنھاد کردیم
 3 صفحه -1358 مھرماه 18 چھارشنبه 62 شماره - سال اول– هفتم   دوره–مردم 
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م دا، جاسوسی لکرد  ه قه ۆرش لهمان حیزبه که حدکای به دژی ش ر هه م حیزبه هه ئه
، )وه ر دژی شۆرش له کوردستان و حدکا بخونه مه در و کیانوری له نی سه کانی به یادداشته(

سی له   که7گروپی .  ملیون دۆالر له ناتۆ ناودر کرد9رگرتنی  کیانوری دوکتور قاسملوی به وه
 ... ناوی دموکرات کار بۆ توده بکاکرد که حدکا به مک داوای ده رده سه. وه حدکا جیا کرده

موو  وانه تانچین و هه ئه. تخوازان واویه بی، جبھه میللی، پاشاخوازان، ته زهه میللی مه
ت  نانه ناسن و ته  و کورد به جیاوازیخواز دهئران و کوردستانیان راداوهالنی  گهسامانی 

تی و  منییه وای دژی ئه کارکی نارهی خۆشیان به کوردی به  که ی سازمانه یاننامه بهخوندنی 
کان   تانچییهی رمایه سه برواننه ر رادانی سامانی ئران، مه  له..زانن تی ئران ده واویییه ته

 مانگی رابردوودا 3 له  دۆالر میلیارد600نیا بۆ دوبی  ته. له لوس انجلس، دوبی، کانادا
مانه  ئه. کانی لوس انجلسدایه له بانکهکان  ی تانچییه رمایه  ملیارد سه1000ناردراوه و 

کسانی مافی سیاسی  گرن و یه ئران و کوردستان ههالنی  گهست له تانی  بی بتوانن ده
 ن؟ کورد و فارس قبوڵ بکه

کان، خوازیارانی دیکتاتۆری پرۆلتاریا و رژیمی تۆتالیتری که دابران و  په گروپه چه
تی  بته حکومه تدا ده باشترین حاه مانه له تی ئه حکومه. سنت نانا سه شی کورد له ده هاوبه

 . هۆنیکر ، چائۆشسکۆ و کاسترۆ
'' ن که گوایه که النی ئران ده نگی گه رچاوته رنامه باس له به رانی به یره که نووسه زۆر سه

 مانای چ  ده وه رنامه له ری به نووسه. ''وه نه هکتر جیا ناک ت له یه وه لی فارس و ده گه
گوترێ که ئازارکشان و  سک ده نگ به که رچاوته خیل وبه به.  زان نگ نه رچاوته به

م  تی بدا به ستی دێ یارمه ده یان  له. کا دار و موحتاجه شادی ده سک که نه ستی که ده چاوله
ن توا سکی دیکه بکا کوا ده تی به که توان یارمه ب و نه سیک که هیچی نه که. یکا نه
ندامی پشووی  ر و ئه ی کاک زانای تکۆشه وه نگ ب؟ با مانا و لکدانه رچاوته خیل و به به
سکه  خیل چ که ر  به ی کوردستان له سه رانی رۆژنامه ری سیاسی و کۆری نووسه فته ده

رانی  تی سیاسی حیزب و کۆری نووسه یئه ندامی پشووی هه ئهی  که داستانه. ببیسین
 :به ناوبانگهخیل و چاوچنۆکی سیاسی  بۆ به ردستانی کو رۆژنامه

بین  س ده  ردک س که  به هنیشت گ  ته چته راو و له کانی ده زیره ڵ وه پاشائ ئینگلیز له گه
سه بنن  و س که کا که بنرێ ئه زیرکی ده  وه شا داوا له. کشن کتر راده  دم و گوپی یه که له

 .یان هنن نرێ و ده زیر ده وه. ر چییه سه   یان له  که تا بزان کشه
 ر چییه؟ سه یان له که ره پرس که شه کا و لیان ده رویان تده شا
 :ل  میان ده که یه
  خیلی له ر به  به  ناتوانین له ووه ته که ئاتوونکمان دۆزیوه خیلین تووره ئمه س به! م وره گه

 :پرس زیر ده  وه یل چییه و لهخ شا نازان به. ین شی بکه نوخۆماندا به
 خیل چییه ؟  زیر به وه
 :م که ری یه فه کاته نه  م پیه  رو ده به.  خۆیان بین سه م س که قوربان با ئه: زیر  وه

 ی چی ؟ ب بزانم تۆ ده
سکی دیکه بدا  سک شتک به که ر که گه نگم که ئه رچاوته نده به وه قوربان من ئه:  کابرا ده

 .وێ وم لناکه و خه ن له داخان شهم
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 تۆچی؟ : می پاشا روی کرده دووهه
 .وێ وم لناکه و تا رۆژ خه م شه ی خۆم بده که  و کچهر شتک به کوڕ گه قوربان من ئه

 ی چی کابرا؟  تۆ ده می کرد و گوتی  پاشا روی له سھه
  وه ده رسورماوییه ه سهپاشا ب. ل نینخی ر به م دووه له چاو من هه  قوربان ئه:می سھه
 چۆن؟
کو من  س وه رم پبکه  که م باوه وره گه.  کو شا وان  چاو من وه وانه له  ئهقوربان من: کابرا
خسی خۆم   به شه،سک شتک بدا به خۆم  ر که گه ئه! م وره گه. نگ نییه رچاوته خیل و به به
ری  النی ئران و کورده  که نووسه همه ئستا داستانی گ ئه. وێ وم لناکه و له داخان خه شه
وه تا نه توانن  ته النی ئران ئاتونی ئازادییان نه دۆزیوه گه.  گۆریوهی که گهرنامه ج به

جی داخه که . نگه رچاوته و به نیا داگیر کردووه ئه ی به ته که ی ئاتوونه وه ئه. ن شی بکه دابه
کو دموکرات داواکردنی مافی سروشتی و  وهیی  وه ته حیزبکی نهرانی  ر یان نووسه نووسه

 .ن هکب  و جۆره پناسه ی داگیر کراوه به که لک که وته  گهڕی شه به
لی کورد دیل ب؟ ژن و پیاوی کورد ماڵ به  وێ گه  یانه ی ده ی حدکا تا که رنامه رانی به نووسه
ر  خۆشی سه ن؟ به نه دهد گیان ب شھه هان و مه کانی تاران و ئیسفه خانه وه له کوره کۆه
یان به  که ش بن  و سامانی وته مه ببه رده م سه وه و مندایان له خویندن و ژیانی ئه بنته

وێ اویسی و  یانه ی ده وه؟  تا که کانی فارسنشینی پ برازننه ن و پارزگه خری راده
دوای  ک به رانی کورد یه هوێ رب هانی ی ده الدی کورد؟  تا که الیی پور ببنه جه خالی و جه خه
کی بدیفاع بکوژرن  رگه و خه زاران پشمه وێ به هه  انهی ی ده ن؟  تا که رێک دا ئعدام بک یه

رانی حیزبی دموکرات له  وه؟ ئایا ربه ده دووپات بته  پاش سه ده و تراژیدییه سه و ئه
کی حاکم ئاگادار نین؟  دوای یه ک له کانی یه ته وه نگی ده رهه سمی ئابوری، فه تی ره سیاسه
رای  ره ی داگیر کردووه؟  سه که ومکی که وته ری دموکراسی بۆ قه ب ببته دابینکه کورد ده

 !! نگ بزانرێ؟ رچاوته ب کورد به به وانه ده موو ئه هه
 

نی ند کورد به تاوا موو کوردستان بن؟ تائستا چه ی فارس له هه ند کرکاری ساده تۆ بی چه
  بوون و کافربوون پشلکردنی مافی فارس و تان و برۆ و کوشتاری فارس و به تاوانی شیعه

ک نموونه له  نیا یه ی حدکا ته رنامه ری به ر نووسه گه  ئعدام کراون؟ ئهله کوردستان
ر کورد و  سه ی له وه ن ئه یه وه رابگه ن کوردکه یره کوردک له الیه پشلکردنی مافی غه

 . یکاته تاوان و بیانوو  راست وبه جیه النی دیکه ده گه
ی  بین و پناسه کرێ حیزبی دموکرات چۆنی ده یه که سیستماتیک ده وه و کورد تواندنه ئه
رانیان  بژیوه کان که نونه  به زار و به ملیون کریکاری کورد له شاره ت هه ند سه کا؟ چه ده

شن و ناتوانن مندایان بب  رمان و بژیوی ژیان ببه  و دهوا ن؟ له ده ن ئاواره که ت ده حکومه
وه له  ی ناچاره بۆ مانه و کورده ن؟ یان ئه که یان ده رده روه ر بوویان له کوێ په گه یان ئه
وج چ  زه کورد ده یره ڵ غه گه وه کوردستان و له رته وت بژی و ناتوان بگه دووره
 20  رنجی زمانی کوردی داوه که له ن؟  حدکا سه ان دادهر کورد و کوردست سه وارک له شونه

ی له  وه کانی پادانه موو ساه ر هاتووه؟  تۆ بی حیزب له هه سه سای رابردوودا چی به
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کی به کورد و  یه وه و باسی کردب  و ریگه موو گیروگرفته کردبته م هه باشور بیری له  ئه
 نگرانی خۆی نیشانداب؟ الیه

ند  مرۆ چه حدکا تا ئه. و ب ب پشره وه ده حیزب به کرده. و  به قسه نابته پشرهخۆ حیزب
ر  سه ی له وه ند لکۆینه تکار و مافیای لک بو کردووه؟ چه ری جینایه ش سرکه تۆری له

دا چ   ئارامه رجه لومه و هه نگی و سیاسی کورد کردووه؟ له رهه تی و فه یه زعی کۆمه وه
روه بردووه؟ چ  خۆیدا به؟ زانکۆکانیرده کردنی کادری پسپۆر له  روه کیان بۆ په یه پرۆژه
رگرتووه که حدکا  یی وه وه ته و کاره له هاوبیرانی سۆسیالیزمی نونه کی بۆ ئه تییه یارمه

 یه؟   نده مه وه ده هز و   به و کۆره ندامی ئه ئه
گرم بۆ کاتک که   ده وه باسه هه ئه. وه ب زیاتر شی بکرته واوه و ده  ناته شه و به ئه

 .بن رده وستی خۆیان  ده یه هه م نووسراوه ر ئه سه ی حدکا له رنامه رانی به نووسه
 :ن مجۆره کانی به نده ین که به ی حدکا بده  که رنامه رنجکی به وه سه با پکه

 
  و شان به  ئرانه  آوردستانی كی  خه وی  پشه  ئران حیزبی  آوردستانی  دموآراتی ـ حیزبی1 

   له  دموآراتی  سیستمكی زراندنی  ئران بۆ دامه ری رانسه  سه آانی وتووه  پشكه  هزه شانی
 ئران دا   آوردستانی  آورد له لی  گه نووسی  چاره  دیاریكردنی  مافی ست هنانی ده ئران و وه

 .کا بات ده خه
 
 
 لی کورد له کوردستانی ئران؟  نووسی گه کردنی چارهست هنانی مافی دیاری ده وه
 
کرا که به  تادا پناسه ره سه ی که له و جۆره ی به که یه و مژووه ر کوردستانک هه گه ئه

کانی  ن پاشاخونمژه  و دواتریش له الیه1514لی کورد له  ی گه ی ویست و ئیراده وانه پچه
گرێ و  ستۆی ده ئه ی وه که سیاسییه ه که کورد و حیزبهرکه چیی م ئه وه داگیرکراوه، ئه ئرانه

ر کوردستان واحیدکی  گه ئه.  و نییه  که هی ئهبکات بۆ وتک دیاری  وێ حکومه یه ده
یه؟ کوردستان  کی هه چ مانایه'' کوردستانی ئران''،  جوغرافیایی، مژویی،میللی و داگیرکراوه

ت و کیانی  وه خۆیی و پکھنانی ده ربه ی سهنی ماف کورد خاوه. وتکی داگیرکراوه
وه به  جیابووبنه. ر له جدا نییه ش بۆ کورد هه  ی جیابوونه کار هنانی وشه به.  یییه وه  ته نه

نیا مافکیان  ته رانی کوردستان نه داگیرکه. ر له کوردستان مانای ناسینی مافکه بۆ داگیرکه 
رن به داگیرکردنی کوردستان و تان و  برۆ و کوشتاری کو تاوانبا له کوردستاندا نییه به

و  ر زیانکی که به هۆی ئه  ی هه وه وتکراوی کورد، بژاردنه ی مافی زه وه راندنه گه. کورد
یاڵ نییه  ون و خه وه خه ئه. رانه ستۆی داگیرکه یشتووه له ئه لی کورد گه وه به گه داگیرکردنه

ساڵ ئوتریش، 50هات که پاش  ک به مشکیدا ده. ن پدادهکه و جیھان دانی  لکو راستییه به
مافی '' کان ببژرن؟  هودییه ئامان و سویس ناچار بکرن که زیانی هولوکاست و تانی یه

یی و ترۆریستانی  و  و تووده تی رییه کسه چوار ئهمافک نییه که ''  نووس دیاریکردنی چاره
و مافه  لک که له گه. یهڕی شه سروشتی و بهکی  مافهو  ئه.ن به کورد رگ بیده کۆمارۆ مه

و  ی ئه وه راندنه ر ناچار به گه ر و داگیرکه وتکه یه زه وت بکرێ بۆی هه ش بکرێ یا لی زه ببه
ی خۆی راوی بنمافه بکا و له ما . 
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 و شانازییه ئه. خۆیی کورد بوو ربه یاندنی مافی سه زراندنی  کۆماری کوردستان راگه دامه
ی نوی  چه ی رزگاریی به وه تی که رگه یه که هیده  شه ره مژووییه بۆ حیزبی دموکرات و ربه

وه و  کگرتنه لی ئمه له مافی یه ی نییه گه وه رک مافی ئه هیچ داگیرکه. کورد نیشان دا
 . ش بکا یی  ببه وه ته زراندنی کیانی نه دامه

 
  رنامه   به2ندی  به

  
  كی  آۆمه  ئران پك هنانی  آوردستانی  دموآراتی  حیزبی ڕۆژی دوا ـ ئامانجی2

 . سوسیالیستییه دموآراتیكی
 

وه نووسراوه که  سکه ند که ن چه ست نییه  و له الیه کده یه یه رنامه م به گوتری ئه ر ده گه  ئه
یاندا باس له  که کییه رنامه له پشه رانی به نووسه. خا ریده نده ده م به بوون ئه هاوفکر نه

ر و  ن و به داگیرکه که الن ده ی سیستم و نیزامی سوسیالیستی و پشلکردنی مافی گه نده گه
نه  هک ه سۆسیالیستییه ده و کۆمه زراندنی ئه مان کاتدا دامه هه شوپنن، له زۆرداریان ده
ب  ده( لیستییه  سۆسیا له  و کۆمه رانی حدکا نانووسن که ئه نووسه. لی کورد ئامانج بۆ گه

ڵ سۆسیال  گه کیان له دموکراتیکه چ جیاوازییه) ت ب وه ت یان ده ست حکومه به مه
کانی  هیسۆسیالیست ته  وه ڵ ده گه کی له تییه  ، چ خزمایه یه کان هه  ی ئوروپاییه که دموکراسییه

 یه؟  لی ناویان بردوون هه نده گه سۆڤتی و ئۆردوگای سۆسیالیزمی پشوو  که به
وتۆ له  کی ئه یه رنامه ماوه که به لیستی یان کۆمۆنیستی له جیھاندا نها حیزبکی سۆسی

یه حیزبکی دموکرات  هاوار بۆ سیستمک  وه یر ئه سه. وطکداا بکاته ئامانجی دوارۆژی
  .  یی بۆ کورده وه ته زراندنی کیانی نه تدا دژی ئازادی کورد و دامه ره کا که له بنه ده
 
   سیستمكی زراندنی  ئران دامه  آوردستانی  دموآراتی  حیزبی  ستراتیژیكی ـ دروشمی3

   آورد له لی  بۆ گه تی وایه ته  نه  مافی و دابین آردنی  ئران  له  فیدرای دموآراتیكی
 .  ئرانه آوردستانی

 
رپرسی  نه به که  خۆیان ده3ندی  ی سزده به پی به  کۆنگرهی رنامه رانی به نوووسه
 کورد  رکه چۆن به و ئه ران نانووسن ئه نووسه. زراندنی سیستمکی فدرای بۆ ئران دامه
توانی داوای  ن؟  کورد ده تکه که کورد بۆخۆی داده وه چ ریساله ب و ئه ج ده جبه
 ر تشتکی دیکه که خۆی داوای کونفدراسیۆن و فدراسیۆن هه. رحقووقی سیاسی بکا رابه به
تییان بۆ  النی دیکه و سیستمی حکومه مراستی گه م کورد ناتوان ببته ده به. وێ بکا یه ده

بن چاره چییه و  ی ئران خوازیاری سیستمی فیدرای نه النی دیکه ر گه گه ئه. زرن دامه
نیا  تی ئران به ته ب؟  دروشمی گۆرینی سیستمی حکومه وستکی ده حیزبی دموکرات چ هه

ی سیاسی ر رابه بهیی و  وه ته  نهتوان داوای مافی ر حادا کورد ده هه له. دی نایه  حدکا وهبه
  ت فیدراڵ  مافه رچاوگرتنی شکلی حکومه به  به لهو قۆناخه و  بۆ ئهتوان رد دهکو.  بکاتخۆی

تی   شکلی حکومه باشترین نمونه. کانی خۆی دابین بکا تی، ئابوورییه یه سیاسی، کۆمه
کتی  مریکا ، یه کانی ئه کگرتووه دری وته یه  ژرچاوه  باشوری سوودانه که له،فدرای
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لکی باشوری  رانی خه شداری نونه به فریقا  و به ب، والتانی ئه ره کتی وتانی عه ئوروپا، یه
نگ که له  ره  رگای رزگاری باشور جۆن گهڕی شهتی تکۆ رۆکایه سودان به سه

رۆکی کۆماری  شیر سه لبه ست دا و ئه  ده ی کۆپترکی نیزامییدا گیانی له واه رهخوا وتنه که
سپاندنی  ر له چه  دارژاوه واژۆکراوه به له و گه شک له بهرگردراوی  وه. سودان واژۆکراوه

تی سیاسی باشوری کوردستان و له سایته  رۆکایه ستوری عراق ناردرا بۆ سه ده
ترین  نه الیه مه یه باشترین و هه له و گه بروای من ئه به. وه کرایهکانیشدا بو  کوردییه

   ..خی قانوونی و جیھانی پدراوه سندکراوه و بایه که تا ئستا نووسراوه و په یه له گه
ل فارس  گه  لهتی کورد  میللهکسانی مافی سیاسی توان یه نیا ده تی بۆ کورد ته وایه ته مافی نه
 .  رعییه شه  قانوونی و نه ندیی ئران له کوردستان نه التی ناوه سه وونی دهب.   س ب و به

 و  رده کورد له تانچی و جه)  طلبی تجزیه( ی  جیاوازیخوازی  سانک که له وشه که
تی  ونه حاه که رمونانه ده ترسن و شه کان ده  مافیا و شونیسته مرۆڤکوژانی حاکم و بانده

کی  تییه سایه ر که هه. نن یه گه یی کورد ده وه ته کردن، زیان به دۆزی نه اکانهوه و پ ندنه را خۆپه
ی  وه کگرتنه مافی کورد بۆ یه وه که به ئاشکرا له یی بترس له وه ته ر حیزبکی نه سیاسی و هه

کسان بۆ کورد دیفاع   مافی سیاسی یه یی کورد و له وه ته تی نه وه زراندنی ده کوردستان و دامه
له دز . ل کورد جیاوازیخوازه به. ی نییه که له سه وا بوونی مه مبینه و ئیمانی به ره کا، خۆکهب

 دابراوه و تی خۆی واوه  و له تهی که تییه کییه یه کوردستان له.  تکاران جیایه و جینایه رده و جه
یعه له ی ش قییه ته.  ب رزگاربکرێ و ده کوردستان داگیرکراوه. وه ک بگرته ب یه ده

و تانچی  رده ڵ جه گه ی کورد رگای له به. وا نییه ی سیاسی کورددا ره له سه ییترین مه ریشه
کو  ر وه هه. وه بته تکارانه جیایه و جیا ده و جینایه  که له به. ک نییه ران یه و کوشتارگه

یستان نییه تا  و ترۆرچیتکاران و تان ر گوترا کوردستان ملکی مشاعی جینایه وبه مه له
و  با بزانین ئه. ب  سیاسی هه-کی حقوقی  مایه م باندانه له کوردستان بنه مافخوازی ئه

 نووس؟ وه ده وای کورده ئیدیعایه تا کوێ به مافی ره
تکارانی حاکم زمانی کوردیان بریوه، ئابوری کوردستانیان تک داوه، سامانیان تان  جینایه
موو ئیمکاناتی  شیان کردووه و هه نگی ببه رهه نی، سیاسی، فه ده مهموو مافکی  هه له. کردووه

واته به . رخان کردووه ی خۆیان ته که و والته وم و قیله قهکوردستان و ئرانیان بۆ خۆیان و 
ورن  ش نه قسه کانی بۆ به  سیاسییه دا کورد و هزه و حاه وه، له ته وه خۆیان جیا کردووه کرده

تخوازانی  واویه تکاران و ته ن و خۆیان له جینایه بکه ن ماف پناسه لکی خاوه کو گه خۆیان وه
ترسن  سیاسییانه له کام حیزبی سیاسی ده تی و گروپه سایه و که نچی  به جیا بزانن؟ ئه ات

 ؟ وه رگرته که پشتیوانی خۆی له کورد وه
  یمانانی  هاوپه  ئران به اوی زۆر لكر النی گه,  ئران  آوردستانی دموآراتی  ـ حیزبی4 

   مافی هنانی ست ده وان بۆ وه  ئه ی  رزگاریخوازانه ی وه  بزووتنه و له  زان  ده  خۆی ستراتیژیی
 .کا  پشتیوانی ده یی وه ته نه
النی ئران  زع سیاسی کورد و گه تی ئران و وه ڵ واقعییه گه نیا خاکه که له نده ته و به ئه
ندی  وه رژه باتن و له به ن، هاوخه ری ، تورکمه ب ، ئازه ره النی بلوچ ، عه گه. وه گرته ک ده یه

شدا بۆ جگیرکردنی سیستمکی کۆنفدرای بۆ دوارۆژی  کی هاوبه یه رنامه به کورده که له
کانی خۆیان   دابراوه شه ڵ به گه  له وه کگرتنه وه که مافی یه و تبینییه که به النی ناوچه گه



24  یوب زاده ن ئه سه حه                          حیزبی دموکراتی کوردستان ی سیاسی رنامه  بهرانی نووسهمای فکری  بنه

ڵ  گه وای خۆیانه له ری و کورد مافی ره ن، ئازه ب ، تورکمه ره لوچ ، عه به.  سمی بناسن هر به
النه و  و گه خۆیی ئه ربه سه. وه بگرنه ک وه یه کانی دیکه ته وه ی لکاو به ده کانی دیکه شه به

ی   نی دیکهال ڵ گه گه ی فدراسیۆنک له چوارچوه یان  له وه پکھنانی کونفدراسیۆن یان  مانه
و  یه که رای گشتی ئه النه و گه کی ئیختیاری و ئیرادیی ئه یه له سه لی کورد مه ئران و گه

 . کا  دیاری ده یه و پرۆسه النه ئه گه
 .کا الن دیاری ده ندیی گه مای هاوکاری و هاوپوه نده بنه و به ئه

نیا  ته وه نه تخوازی ئرانییه واویه ریی ته رانسه کانی سه سیاسییه ندی سیاسی به حیزبه پوه
ر  هه. و فاشیست کردارانه دایانناوه ی که ئه و دوکانه و پدانه به کو بره پویست نییه به

ن، بۆ کورد  یی دانه وه ته تی نه وه زراندنی ده حیزبکی سیاسی دان به مافی کورد بۆ دامه
وه  ر ناوکه هه و حیزبانه به   ئه.گرێ رگ و خون و ترۆری ئیسالمی ج ده ریزی کۆماری مه له

   شوینیستییه له سه ن سیمای مه بکه وه خۆیان پناسه که ر ئیدئۆلۆژییه هه و به
 .یان ناگۆرێ که رانه داگیرکه
و  کردووه که هۆی ئه  خۆیان نه یان له و پرسیاره کان تا ئستا ئه  کوردییه  سیاسییه حیزبه

زعه رزگاری  و وه لی کورد له کرێ گه اتووه چییه و  چۆن دهر کورد ه سه ساته که به موو کاره هه
ه شتھه ت و بیست و هه   سه1916- 1915له . بلی  ی کوشتاری ترک له گه زار کورد به تۆ
 Lexicon derبروانه .( وه کوشتارکران کانه نییه رمه ن روس و ئه ن له الیه رمه ئه

Völkermorde  Gunnar Heinsohn( 
وه   ی سیستماتیکی کورد که له رۆژی داگیرکردنی کوردستانه وه  و تواندنهاستنکوشتار و راگو

مرۆش  ستی پکردووه و تا ئه وه  ده وی ئرانه فه ن ترکی عوسمانی و ترکی سه له الیه) 1514(
کوژیییه له  م کۆمه  سای رابردوودا ئه30له . دا ند ملیون ده یه  و خۆی له چه ی هه درژه

ی وجودیی  فه لسه فه. ب به دژی کوردخۆی نیشان داوه ره  ترک و فارس و عهڕی شهنفال و  ئه
و  ئه. بن پاراستنی کورده له توناکردنی  کانی کورد که دروست بوون و ده سیاسییه حیزبه 

ر کورد حیسابی خۆی له حیسابی  گه وتوو ناب، مه رکه نجام ناگا و سه ئه  رکه به ئه
 .وه  بکاتهرانی کوردستان جیا داگیرکه

لی کورد له  میللی دموکراتیکی گه'' باتی ر خه ی حیزب له سه که رنامه  ی به6 و 5ندی  به
 :یه م جۆره به'' ی کوردستان کانی دیکه پارچه

 
 آوردستان  ی  دیكه آانی  پارچه  آورد له لی  گه  ـ دموآراتیكی  میللی باتی  خه  له ـ پشتیوانی5 

 .  ئرانه  آوردستانی  دموآراتی بی حیز یی میشه  هه ربازی
  
   جیھان پشتیوانی النی  گه ی  رزگاریخوازانه باتی  خه  ئران له  آوردستانی  دموآراتی ـ حیزبی6
 . موو وتانه  هه النی  گه تیی  و دۆستایه  ئاشتی نگری آاو الیه ده
 

کو  ی وه شکردنه و دابه هحیزب ئ. کراوه پارچه یه که پارچه دا کوردستانک هه5ندی  له به
ی که حیزب بۆ دابینکردنی دموکراسی بۆ  رکه و ئه ئه. تکی سیاسی قبوڵ کردووه واقعییه
ج  رکه به کورد جبه و ئه ی پکرا، ئه ر ئاماژه و به مه کا له رانی کوردستانی دیاری ده داگیرکه

وه بیرکردنه ئه. تی کورد نییه وه ریساله ئه. نابپه   چه ی گروپهیه ه وه و ش
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زرنین، پاشان مافی  تی پرولتاریا دامه یانگوت، با حکومه کانه که ده تخوازه واوییه ته
نگی رزگارتان  رهه ی ئابوری، سیاسی، فه وه وسانه ین و له چه که کرکاریتان بۆ دابین ده

 .  کتی سۆڤتیدا دی شمان له یه که ئاکامه. ین که ده
شک . کا النی جیھان پشتیوانی ده ی گه  باتی رزگاریخوازانه ه له خهی رنامه و به  ئه6ندی  به
وتانی . ره بات به دژی وتانی داگیرکه ستی حیزبی دموکرات خه به دا نییه که مه وه له

زۆر . یی  چ پویستییان به پشتیوانی سیاسی کورد نییه وه ته ری و کیانی نه روه ن سه خاوه
ستی رزگاریان  مافی خۆیانه که له بندهدیکه النی  وه  که گه  بکاتهب که کورد وابیر یر ده سه

کان وتکی دموکراته  و  موو پوانه ئیسرائیل  به پی هه. ب ی نه و مافه م کورد ئه ب، به
کانی خۆی  شی زۆری مافه یه به دا که له ئیسرائیل هه و دموکراسییه بی فلستینی له ره عه

ی حیزبی  و ئامانجانه  پی ئه به. یی بۆ دابینکراوه وه ته ی و کیانی نهخۆی ربه بجگه له سه
یشتووه  و ئامانجانه گه موو ئه لی فلستین به هه دموکرات که بۆخۆی دیاری کردووه ئستا گه

کان له رزگاریی فلستین و  کوردییه ی بۆ پرسیاره که چۆنه حیزبه وه کورد ئه. وه  زیادیشه و به
بنه   دهددام سهکان له  فلستینیهپشتگری رای  ره دون و سه  فلستین دهداگیرکرانی خاکی

 یوه چ سوڕکه که کوردی وت ؟ ئهوه هچن گژ ئیسرائیل دا ده وان و به داژداری ئه
  م له ره بدوێ و النی که ته سیاسییه تاه کوردتوناکه و واقعییه ورێ له کراو نه پارچه پارچه

ی   و مایهبدوێالنی دیکه و پشتیوانی کورد  م له ئازادی گه به.  پبکای ی دا ئاماژه که رنامه به
کی  یه کانی سوریا و لوبنان ژماره ک و حیزبه سیاسییه.ک.پ.( هیدیشی بۆ بدا بۆدان و شه

تی پشتیوانی کردن له  سیاسه). رچاو له کوردیان بۆ رزگارکردنی فلستین کرده قوربانی به
له لوبنان عرفات ی  کاته وه ئه.( سمی حدکا بوو تی ره فات سیاسه ره تی عه رایه فلستین و ربه

. گۆراوه ر نه ته ئستاش هه م سیاسه ئه) دکا پشنیاری پکرد بته کوردستانح رابکا، بوو ده
مرۆ  ئه. دیاره ندیی خۆی پاراستووه نه وه رژه کان کام به کورد له پشتیوانیکردنی فلستینییه

وستی  هه. ق ته ریکه ده ب له کورد خه ره ی عه که ی شونیزمه ترمۆمتری  رق و کینه
عسییه  رز وشیار زباری، کوشتاری به ی عراق به وه ره زیری ده ززافی دژ به وه قه

ر موسا  مه بستان و عه ره ی عه وه ره زیری ده وستی وه کانی سوریا له کورد و هه تکاره جینایه
وان  ریخست که کورد بۆ ئه ر کورد و دادی عراق ده سه هب ل ره ی عه سکرتری کۆزیلکه
میان هادی العلویی  که یه. رباوژرن و کۆره ده ب له س ده نیا دوو که ته. مه ئیسرائیلی دووهه

رزه له نو گرگنه و  البه و با ژنی ئه یی کورد به شعرک به وه ته شو شاعیری نه  شاعیره که په
ی خۆی  ستی به هزی شاعیرانه ویستی و هه خۆشه. کا ستنیشان ده دا دهب ره بایانی عه کورته
یباته  کوو شاهید ده ن و وه سانی کوردی داده تترین که حورمه ریزی به کا و له ش ده پشکه

م  دووهه. کورد دهدوێ ی خۆی دژ به که ومه مکاریی قه رانی جیھان که له سته کۆڕی دادوه
یی کورد بۆ  وه ته تی نه وه امۆستای یاسایه که پکھنانی دهمنذر فیص م. تیش د سایه که
روش  حمود ده ن مه ده. زان که و ئاشتی و ئازادی به پویست ده النی ناوچه ری گه وه خته به

. کورکن نگی فلستینیش ویژدانی گرگرتووی جارک له سویس  بۆ کورد ده ناووده شاعیری به
وه و  هۆنته  هکورد کراوه د لهوه  وه ی ئه که   ومه ن قه الیه ه لهمیک ک  شعرک بۆ کورد و سته

بی ئیشتراکی و  ره عسی عه ر خوانی به وه سه رته گه م که ده به. کا ڵ ده گه ردی له هاوده
بی و  ره فامی عه  ، ویروسی ئدزی شونیزمی نه که ته رییه ربه ی به  و چه جیھانی چپه
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کانی  یدا له جی  کۆده سته ب له جه ره ی عه زنخوازیی ئومه اندوی مهش دارز ی له نجه شرپه
ژی له  ی  ته سته ن و جه ده مشکی تک ده. وه بنه ده یی ئینسانی قوت زه ستی هاودی و به هه

ی که بۆ کوردی  و شعره ک و پیوایه  به ته راده. ژێ هه  ویستی ده یر نه ژاری خۆویستی و غه
یقاو جندو  کوڕی موزه'': بی شکاندووه ره ی عه زنی کردووه و سومعه  مهگوتووه گوناهکی

وێ  که یمان چ رایانی ده ی سوله کانی چشتخانه واشه ره ڵ قه گه کانی زیناکار له ده له خووه
گل  بباحی تده ن سه سه شیشی حه ری به حه به خه ددینیان ببته پناسه؟ ویژدانی به حه سه

تی  مانی شعر و بابه رمان به نه رداری قادسییه و فه ی سه که یاخانه هوه خ چیته و ده
زی سوارکاری بارگین  زدابه به کاته کۆری هه ڕاده وه هه کانییه م وڕنه ده به. دا ی ده که شعره

ی پشتی  بی و شکاندنی بربره ره ی عه ربانی ئومه ب و شمشیر تیژکردنی سه ره تۆپیوی عه
مانه  م ئه به. تی سعوددا که مله ی سارای مه وه له گۆری به کۆمه  شاردنهزارۆکی کورد  بۆ

ب  ره ربازی تشکاوی عه رشانی سه رۆی شینی سه دینه په الحه وه سه ئه. یین زه جیی به
د  حمه به ئه.  ریچاردی شردڵڕی شهیدانی  وه مه ینرته  کورد ده ڵ کوره گه ڕن و له داده
کانی  ویژدانی نووستوی گرگنه بوو و به تی نه وکه ل به شان و شه دهوقی بنیچه کورد  شه
ی الرحمن بۆ  سپرێ سوره ز کورد ده گه ره ب، به عبدالباسط عبدالصمدی  به بدا هه ره عه
 .ب بخون ره ی عه ی ئومه فتاری درندانه ره

گالی  فیه وعه دا چه توردهس  ده رداری قادسییه  ی سه ری دادگه ردادوه مرۆ  کاک رزگار سه   ئه 
ک له  ک کۆماری کورد حوکمی تیمارکردنی یه ره سه. وه نه کان بده عسیه تاوانبارکراوه به
بته  رۆکی کوردستانیش ده سه. زاران زارۆکی کوردی قرکردووه دا که به هه دوژمنانی کورد ده

ۆی بۆ ریچاردی دوژمنی ی خ که سپه ددین ئه الحه سه. کانی تی دوژمنه پشتیوانی مافی مرۆڤایه
ری مافی  بنه پارزه رۆکی کورد ده رزگار و دووسه. ر پکراوه یدانی شه مه نرێ که له ده

 .ت لیان بزراوه یهڕی شه دوژمنانیان که خوا و کورد و به
 
  :م  دووهه سی فه 

  آوردستان رمی  هه تی  حكوومه ی  ئیداره آانی بنچینه

 .  ئرانه  فیدرای  آۆماری آانی رمه  هه آك له ـ آوردستان یه7

   جوغرافیایی ی چوارچوه.  وه گرته  ئران ده  آوردستانی موو خاآی  آوردستان هه رمی ـ هه8
  ی  زۆربه و ویستی و ئابووری   جوغرافیایی آانی  هۆیه رچاو گرتنی به  له  آوردستان به رمی هه

 . آرێ  ده آان دیاری شینه آوردن  ناوچه ر آام له  هه دانیشتووانی

  رانی  نونه  هۆی  به  آه یه وه كه ست خه  ده ت به سه موو ده  آوردستان دا هه رمی  هه ـ له9
  آاری  به وه رمه  هه تی  حكوومه آانی  ئۆرگانه  رگای  آوردستان داو له  پارلمانی  له خۆیان
 .دنن
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  ی رنامه  به دانانی,   میللی دیفاعی, ) و ئابووری سیاسی ( وه ره  ده آانی یه ندی  پوه ـ آاروباری10
  بجگه.   دایه  فیدراڵ تی وه  ده تی سه ژر ده  له  دراوی  و سیستمی  ئابووری نی درژخایه

  تی ست حكوومه  ده  آوردستان به  له تی وه  ده زگای  ده بردنی روه  به تی حییه سه,  وانه له
  ری رانسه  سه  خۆیان له ك هاونیشتمانانی آوردستان وه رمی  هه كی خه.  تانه آوردس رمی هه

   آاروباری بردنی ڕوه  به ك له یه  جیاوازی شنه  هیچ چه  ب و به وه یه  قانوونی  رگای ئران دا له
 .بن شدار ده وت دا به

 آوردستان  رمی  هه له.  یه  هه ی خۆ یی وه ته  نه و جژنی و سروود ئا,  آوردستان رمی ـ هه11
 . آرێ  ده ڵ  آوردستان هه نیشت ئای  ته  ئران له  فیدرای  آۆماری ئای, دا

ر  رامبه  به ی  شوه  ئران به آانی وه ته موو نه  هه  پسپۆڕانی  له  آه  فیدراڵ رزی  به ـ دادگای12
آان دا  یه رمی  هه ته وه و ده   فیدراڵ یت وه  نوان ده آانی یه  قانوونی آشه به,  پك دێ

 . گرێ  نوانیان دا راده ت له سه  ده بانسی, و  وه چته ده

.   آوردستانه رمی  هه تی  تایبه  قانوون دانانی رزترین ئۆرگانی  آوردستان به ـ پارلمانی13
  ڵ  هه وه یه و نھنی وخۆ استهر, ك ك یه وه,   گشتی بژاردنكی  هه  رگای  پارلمان له رانی نونه

 .بژردرن ده

  رمی  هه تی حكوومه. آا  ده  آوردستان دیاری رمی  هه تی  آوردستان حكوومه ـ پارلمانی14
 . ره مده  آوردستان وه  پارلمانی ر به رامبه آوردستان به

  ی رگه  پشمه هزی  ستۆی  ئه  آوردستان له رمی  هه  نوخۆی زمی و نه   همنی ـ پاراستنی15
   نیزامی  هزی رآی ئه.  رمه  هه تی  حكوومه ی  دیكه آانی یه  ئینتیزامی و ئۆرگانه آوردستان
  ست له  ده  نیه قی و حه  یه  بگانه ستدرژیی  ده ر به رانبه  وت به آانی  سنووره دیفاع له
 .ربدا  وه  نوخۆیی زمی و نه   همنی  پاراستنی آاروباری

  رمی  هه آانی  نوان ئیداره  نووسینی و نامه  خوندن سمیی  ره  زمانی  آوردی ـ زمانی16
   ئران زمانی ی  دیكه آانی ك شونه روه  آوردستانیش هه رمی  هه  له  فارسی زمانی,  آوردستانه

 . خوندرێ آان دا ده  قوتابخانه و له  یه سمی ره

ر   سه آانی و ئیداره ز رآه  مه ڵ گه  آوردستان له رمی  هه آانی ره ئیدا سمیی  ره  نووسینی ـ نامه17
 . ب  ده  فارسی  زمانی  ئران به ی  دیكه آانی رمه و هه  آوردستان  له  فیدراڵ تی وه  ده به

 خۆیان  نگی رهه  فه پدانی ره  آوردستان بۆ په رمی  هه  آورد له یره  غه موو دانیشتووانی ـ هه18
 . آرێ  خۆیانیان بۆ دابین ده  زمانی  خوندن به و ئیمكاناتی درن  ده تی یارمه

تی ئران  تاوه وایان داناوه که حکومه ره سه ر له ی حیزبی دموکرات هه رنامه رانی به نووسه
ندی  تی ناوه وه تی بۆ خۆی و ده ر حازری و سیستمی حکومه  سه وان هاتوونه تونا بووه و ئه
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م  ل بۆ بین و دروونی ئه په له زایی و په ر ناشاره به که له رنامه رانی به نووسه. ن که دیاری ده
ماکانی نووسینی  تاییترین بنه ره سهکه وه  ر ئه رژنه سه واوه ناپه رگه ناته جلو به

 . رچاوبگرن به کا وه لی کورد دیاری ده نووسی گه کی سیاسی که چاره یه رنامه به

ن و  ئران دیاری بکه'' کانی رمه هه''ن که  وه به خۆیان ناده تی ئه حمه زه  رنامه رانی به نووسه
ند پارزگا پک  حدودی کوردستان کویه و له چه. ب رم ده ند هه نی چه بن ئران خاوه

م  ه کان له قه رییه ری ئازه کو چھرگانی ناوک که خۆی به نونه سکی وه ت که نانه دێ؟ته
ێ  وسته و هه ت به باره مریکاوه سه کانی ئه تڤانه ڵ و سیاسه ن زۆر له کۆر و کۆمه الیه دا و له ده

 حدودی ،گیری رده رمی وه تی به گه یه کانی ئران هه جۆراوجۆره  شه ر ئازادکردنی به مه که له
محمود . با کا به وردی ناو ده ربایجان دیاری ده تی دادی ئازه و که حکومه ی ئه و وته ئه

ی  وه ری بزوتنه ته ربه گانی کۆنه پاسدارکی رژیمی ئاخوندی بوو که ئستا خۆی کردووهچھر
 : و پارزگایانه پک هاتووه ربایجانی باشور له  ئازه ده: ربایجان یی ئازه وه ته نه

را تورکھا  ولی حقايق تاريخی ثابت ميکند که، در حال حاضر بيش از نيمی از اهالی ايران  
ميليون نفر از اهالی  10-8.  ميليون نفر ميباشند32-30آذربايجانيھا . ندتشکيل ميده

. فارس نشين مھاجرت کرده اند آذربايجان به علت مشکالت اقتصادی و اجتماعی به شھرهای
است و تقريبا نيمی از جمعيت تھران را  بيشترين جمعيت آذربايجانی در تھران سکنی گزيده

  .ندتورکھای آذربايجان تشکيل ميده
شرقی،  استان همدان، استان زنجان،استان آذربايجان: آذربايجان جنوبی عبارت است از

نقشه های . کرج استان آذربايجان غربی، استان اردبيل، استان قزوين، ساوه، آستارا و
 .نشان داده شده است" نقشه"جغرافيايی آذربايجان در قسمت 
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 .  وه ته ه بوکراوهو گانییه ن چھره الیه  له یه خشه و نه ئه

 . ک پارزگایه نیا یه یه کوردستان ته ریته م خه پی ئه به

ی سیاسی حیزب حدودی جوغرافیایی کوردستان  رنامه رانی به رنجراکشه که بزانین نووسه سه
تی مژوویی  بۆ واقعییه.  ن که ده ری چۆن پناسه رچاوگرتنی ئیددیعای ترک و ئازه به له  به
. دیاره ن چ نه ده و میاندواو راغه دان و ورم و خۆ و شاپور و ماکۆ و مه مه ر هه سه له

 .نی وتی خۆی  خاوه وه وه که کورد ببته ته کردووه نه وه  چونکه هیچ کاتک بیریان له

  کات که ترکان ؟وه که شاری کورد و ناوی ترکی مانای چییه ته کردووه  نه وه کورد بیری له
ی که ناویان کوردی  و گوند و شارانه ر ئه ته سه اگیر کردووه باجیان خستووهکوردستانیان د

 و ئستاش یان قبوڵ کردووه ترکیانه و ناوه  دانی مایات ئه ک کورد بۆ نه یه پاش ماوه. بووه
 ..ر وا ماون هه

واته ) سۆوخ بوخ( سابخ )  هابات مه( زنشار  جیاتی،  مه یر نییه که کورد له سه
 ب؟'' کانی دهسار''

نییه که گوایه  رمه ی ئه بری ورم و ئورومییه که وشه کانی کورد نشین له بۆچی کورد شاره
شار، قاسملووشار  یان ینزر  سمکۆشار، دمدم شار، کاته نیانه نه رمه رۆککی ئه ناوی سه

 .رم ، دمدم پارزگه سمکۆ هه. رم  موکری هه کاته ئازربایجان نه

کارییانه که  و ورده واو سیاسییه و حیزبی سیاسی کورد ناتوان ئه کی ته یه له سه وه مه ئه
 .گرێ ر چاو نه به یه وه ندیی هه تی کورد پوه ڵ هووییه گه له

   جوغرافیایی ی چوارچوه.  وه گرته  ئران ده  آوردستانی موو خاآی  آوردستان هه رمی ـ هه
  ی  زۆربه و ویستی و ئابووری   جوغرافیایی آانی هۆیه  رچاو گرتنی به  له  آوردستان به رمی هه

 . آرێ  ده آان دیاری  آوردنشینه  ناوچه ر آام له  هه دانیشتووانی

 5کی   یه وه بۆ ماوه کانییه ندیی ناوچه  تمه ربوی و تایبه هۆی به تی کوردستان به رۆژهه
ی  وه ی نزیکترکردنه پرۆسه له .  می بری ند هه کو والتی ئامان یا ئوتریش چه ساله ده کرێ وه

.  درێ وڵ ده  که هههکانی کوردستان دیار شه موو به ی هه وه کگرتنه کان بۆ یه ندییه تمه تایبه
 . ب ی دیاریکراوی خۆی ده  رکام بودجه رمانه هه و هه ئه

رمی  هی ه چوارچوه. بوون دا وردبین نه نده و به  نووسینی ئه رنامه له رانی به نووسه
 هۆی جوغرافیایی. وه گرێ بدرێ ههۆی جوغرافیایی و ئابوورییکرێ به  کوردستان چۆن ده
ی  ی مژوویی که ه و نیشانه که پشینه رنامه رانی به  نووسه بۆنگه مانای چییه؟ ره

ی   بۆ دیاریکردنی چوارچوههۆی ئابوری. ست بووب به کشن مه سروشتی جوغرافیایی تک ده
'' ئابووری شوانی''ئابوری'' ران له هۆی ستی نووسه به بی مه. یره  پشنیارکی سهکوردستان 
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ک  ب یان یه وک له وانه ب؟ گریمان تکه ''بازرگانی ''یان '' ی ده''  ''تی نعه سه''
و  زۆرینه. رمک ی هه ک بۆ دیاریکردنی چوارچوه بته هۆیه وه چۆن ده ب، ئه وانه له
ی  ر زۆربه گه ئه. رمک کارساز ب تیش ناتوانی بۆ دیاریکردنی هه شیمه حهی  مینه که
و  ربایجان ناودربکرێ؟   ئه رمی ئازه کرێ تاران به هه ری ب، ده تی تاران ئازه شیمه حه

ریاوه  م کوردستان به ده شک له کوردستان نین به وه به ی مژویییه  روانگه ی که له شونانه
م  داگیرکردنی  گونجاو ب به نده نه و به نگه هنانی ئه ره. رکوردستان خرنه سه لکنن ده ده

 . بیر ناب بچ که تا کوێ گونجاو بووه مان له ده تان سه ی سه کوردستان بۆ ماوه

ی که بۆ  رانه موو شه و هه کوشتار، ئاسیمیالسیۆن، راگواستن،  تانی سامانی کوردستان و ئه
ر  سه ی مژوویی چاره شه رقه و قه ون و خوینی کوردیان بۆ رژاوه، کشهکان کرا برافارسه

ری  رایانی داگیرکهب''ستۆی  ئه بایان وه وه وه ته النی دیکه ناوه ڵ گه گه کراویان بۆکورد له نه
تی کورد  ندیی کۆیله پوه.  رچاو بگیرن به ب وه وتنکی ئیحتمالیدا ده ر رکه هه  و له'' فارسه
 ق و خونرژی لله شه تی زڕبرایانی که وه به تایبه ری کوردستانه التدارانی داگیرکه سه به ده

ساته  ی زیانی کاره وه بووکردنه ره قه. ب بپس وه له شونکدا ده  فارسهتداری سه ده
 .وه تڤانانی کورده کان گردراوه به هزی کورد و یاری سیاسه مژووییه

 پشنیاریان کردووه بۆ دیاریکردنی  رنامه رانی به ی که نووسه ارانهو پوانه و معی هیچکام له
 .رمک نه زانستین نه لۆژیک و نه کارساز ی جوغرافیایی هه چوارچوه

نی  سه زاشا و حه ربایجانی ره ئازه( رم رم یان سمکۆهه زعی موکریھه ر کردنی وه سه چاره
. س رچاو بگیرێ و به به وهب  دهوه   مژوویییهباری لهکه رکوکه  کو که وه)  گ ری زرۆبه نۆکه

 .ن م دانیشتوانی تکه رم کوردستانه به رم یان سمکۆهه موکریھه

یین و له سنوری کوردستان  وه ته تی نه مایه ری و که ی که دانیشتوانیان کورد و ئازه و شارانه ئه
شکن له  ریان کورد نشینن، به بهور و  ی  ده تن و  گوند و شارۆچکه ربایجانی خۆرهه و ئازه

وه قبوڵ  ن کورده الیه رگیز له یی هه ی هنوکه شکردنی کوردستان به شوه دابه. کوردستان
ناوی  ی که به وه ئه. سمی ناناس ربایجانی رۆژئاوا به ره ک به ناوی ئازه کورد جیه. کراوه نه 

مکارانه کراوه که  شونیستی و ستهتکی  ربایجانی رۆژئاوا نودرکراوه، به پی سیاسه ئازه
رسنوری کوردستان و  ونه سه که ی که ده و شارانه ت به باره سه. تی نییه سمییه بۆ کورد ره

ری  وروبه کانی ده تی گونده شیمه می حه رجه ریییان له سه تی ئازه شیمه ربایجان و حه ئازه
م  ی میاندوواو به ه شارۆچکهبۆ ون. ژمردرن متره به شارکی کوردستانی ده که که شاره
کانی  ر شاره ته سه  له سنوری کوردستانن و و خراونهکهکان  وانه گونده کوردنشینه پچه به

وه  خرنه راغه ده زون و مه ری قه وروبه کانی کوردنشین ده ری و فارس بۆ نموونه گونده ئازه
رانی  یه به هاوکاری نونه ان ههرکووکی زعی که ی که وه هو شاران ی ئه ئیداره. رکوردستان سه

. پارزرێ تی کوردیییان ده وشارانه هوییه م ئه به. ب که ده ی شاره دانیشتوانی تکه
ران کراون و  تی داگیرکه ی له کوردستان به پی سیاسه و راگواستنانه تی مژوویی و ئه واقعییه

کانی کۆماری فدرای  رمه زعی دموگرافی کوردستانیان پگۆریوه له پکھنانی هه وه
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زا خانی  تی ره وه کانی ده شکردنه کوردستان به پی دابه. گیرن رچاو ده به کوردستان دا وه
ته  و سیاسه ی ئه وه تکردنه ره. وه کاته ت ده ته ره و سیاسه کورد ئه. ت و کوت کراوه وی له هله په

و  ئهکانی کورد  ییه وه ته نه حیزبه .کرێ ر ده سه دیل چاره کی بهت گۆری سیاسه به هنانه
موو کوردستان   ی هه وه یی بۆ گردوکۆکردنه وه ته تکی نه سیاسهب  ده ورشانه  سه  لهیان رکه ئه
تی  النانی سیاسه وه. وه داته ب که دوژمن چۆنی لکده وه  لهیانوه چاو ه پش ب ئهنبگر

. کا ست پده ران ده ی داگیرکه رانه ی داگیرکهوار موو ئاسه النانی هه ی رژیم به وه داگیرکارانه
تی  هاوژینی  وه له سیاسه ت ، خۆدوورخستنه ی خه وه کان ، جیاکردنه گۆرینی ناوی گوندو شاره

زراندنی  رانی کوردستان به دامه ل داگیرکه گه  له  تی درۆزنانه تی و برایه به کۆیله
نگی   رهه تی سیاسی و ئابوری و فه سه دهشکردنی  مای دابه ر بنه کی نوێ له سه ندییه پوه
 حیزبه. ر ب ری داگیرکه راخه ر و تفنگچی و ج نۆکه ره وه کورد قه  نه ئه،لوێ کرێ و ده ده

ر  سه وه و له نه که پرسی که چۆن بیرده یان نه که که رگیز له خه کانی کورد هه سیاسییه 
ر گۆرینی ناوی  مه کی کرماشان له ی خه وه فکرن ؟ کاردانه تی کوردیی چۆن ده هوییه
کان  سیاسییه رسکه و حیزبه وه ده نجانییه فسه ری ره کبه ن ئه ران له الیه یان  به باخته که شاره
 . ب  فری بن ده

ی  ی ورنه که تییه ره دزییه په ی شره وه یلک که پیان وایه  به خوندنه پیاوه گله
سامان  کی کورد به التی کوردستان، خه له رۆژهه)  هارمالیزمی که(نی  ده ناسیونالیزمی مه

نسی  ره کانی فه هن وه که تئوریسییه دروونه  ده تۆوه و بنه ب بزانن  ئه ن ده یه گه ده
  .چاندبوویان

 کرێ ؟  ک چۆن ده یه وه ته تی میللی نه  گۆرینی هووییه

ر  تی داگیرکه دیلی سیاسه ی سیاسیی خۆیدا به رنامه حیزبی سیاسی کورد له دارشتنی به
ر بۆ گۆرینی  ی که داگیرکه یه رانه واره تکده و ئاسه موو ئه هه. ر چاوی کورد خاته به ده

دیلیان بۆ  ن و به ال ده تی کوردی کردوونیه باو و کاری بۆ جیگیرکردنیان کردووه وه هوییه
له زمان و کولتوری وداگرتن  دیالنه به گۆرینی ناوی شاروگوند و مه و به ئه.  ن داده
 .... کا ست پده وه ده ره التدار و داگیرکه سه ی ده وتووانه پاشکه وه

کراوه به ر به ورم  و ورم  شارکی سهکراوه به ختی کۆماری کوردستان که  هاباتی پته  مه
نی  سه ال حه مهو ربایجانی رۆژئاوا  ئازهکراوه به زاییه و هه موو خاکی کوردنشین  زاییه، ره ره

خۆیی  ربه وانی بیری سه چۆن بۆ ررهیکا به ملکی خۆی،   دهگی کورد زی زرۆبه ر و چاپه نۆکه
ری کۆماری کوردستان  زرنه وا قازی دامه هری و پشه یدیلالی نه کوردستان سمکو ، شخ عوبه

نی رانی کوردستان بگۆرێ، ال توان سیستمی ئیداریی  داگیرکه ر کورد نه گه کرێ؟ ئه قبوڵ ده
ی  وه پش به پرۆسه ز بکا بۆ ئه ه ب به ی کورد ده وه یی بیرکردنه وه ته م سیستمی نه که

 . کردنی کورد بگرێ ئاسیمیله
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  رانی  نونه  هۆی  به  آه یه وه كه ست خه  ده ت به سه موو ده  آوردستان دا هه رمی  هه  ـ له-9
  آاری  به وه رمه  هه تی  حكوومه آانی  ئۆرگانه  رگای  آوردستان داو له  پارلمانی  له خۆیان
 .دنن

. تی یه رمی کوردستاندا هه کی کورد له هه کا که خه ت ده سه موو ده  باس له هه9ندی  به
دا 9ندی  که له به''  ی  ته سه موو ده   هه'' و   دا ئه10ندی  ران له به ر یان نووسه نووسه

 .نن ندی داده تی ناوه وه  و به مافی دهن  هک واوی تونای ده تهرمه به   و هی ههانهنووسیوی
زایییان له سیستمی   شاره وه رنامه ب ئه رانی به ر یان نووسه ر باس کرا که نووسه و به مه له

ک  یه رجی کورددان به چ شوه لومه زع و حاڵ و هه ی  له وه و وتانه فدرالی ب و بزانن ئه
 به فدرای  یان کردووه که ی خودموختارییه رکردووه وشه سه یان چارهی خۆ  که  له سه مه
 بروانن که پارتی  یه رنامه و به یانویستووه له یه نه رنامه و به رانی ئه ت نووسه نانه ته

ته  سندیان کردووه و ئستا بووه کتی نیشتمانی کوردستان په دموکراتی کوردستان و یه
ربازی، قانووندانان  وه، سه ره تی پووی، ئابووری، ده ر سیاسه گه ئه. تی وه دکی نیوده نه سه

 دا؟   له کودا خۆی نیشان دهرم  و ههتی کورد سه موو ده ی هه ندی ب ئه تی ناوه وه مافی ده

کرێ  ش ده ستوونی دابه ی ئه ت به شوه سه وه پکی دنن ده ته ند نه له فدراسیۆنک که چه
زییه  رکه ی حدکا که ناوی فدرای لناوه سیستمکی المه و خود موختاریییه ئه. نه ئاسۆیی

یان  که  سانترالیزمه، هک رینی وته ر پان و به به ب که له یی ده وه ته ک نه که بۆ وتکی یه
کو  وهیی  وه ته فره نهکی انیه  بۆ وت و نموونه ئه. مریکا کو ئامان،  ئه وه. وه م ناداته وه

کانی  وسته هه. وه م ناداته سودان، ئران، تورکییه، عراق، سوریا، ئیسپانیا، یوگوسوی وه
ش و  رته کو ئه رگه وه بوونی هزی پشمه ر هه مه بانی له رۆک تاه رۆک بارزانی و سه سه

ینی ش خۆ، دابه ربه ک پۆلیسی هاتۆچۆ و ژاندارمی کورد،  ئابوری سه ری کوردستان نه وه پاريزه
وه ژیانی ئیختیاری،  ی جوغرافیایی دیاریکراوی کوردستان، پکه ت ، چوارچوه سه ده

رهنان و فرۆشی سامانی کوردستان و بازرگانی ئازادی  وه ، مافی ده ره تی ده کۆنترۆی سیاسه
ی ل ربرینی رای گه بردنی رفراندۆمک بۆ ده روه ندساه بۆ به کی چه یه کورد،دیاریکردنی ماوه

ی  که رنامه واویی به ناته... خۆیی کوردستان ربه ی عراقدا یا سه  له چوارچوه وه کورد بو مانه
 .ن ده حیزبی دموکرات به روونی نیشان ده

ب و دوژمنانی کورد له  ره تی عه وه  ده22رای گوشاری  ره  سهباشوور  لهرانی سیاسی کورد ربه
م  به. دون نووس بۆ کورد ده ریکردنی مافی چارهاه دیب ل ره هعکه و دۆستانی وتانی  ناوچه
وته سیاسییه که کورد له  سکه موو ده و هه رای ئه ره  سهی حدکا رنامه رانی به  نووسه تازه

ی  له سه ته گرنگترین مه ی بوووه که نووسه ی کورد و چاره له سه ستی هناوه و مه ده جیھاندا وه
ر  کانیان هه لمنن که جیاوازیخواز نین و ویسته ن که بیسه ده وڵ ده وه هه سیاسی جیھان بۆ ئه

تی   حکومه  که له شه ره له رپاشای قه مه ئه. یانویست ووشوو دهپ مانی سووتوو ن که زه وانه ئه
. م رادیکاتر بوو ی سھه ی کۆنگره رنامه رانی به ی له داخوازی نووسه که  داوایه،ری ئران راپه

ر پاشا  مه ئه !وه رته په وێ نه  که له! می بلن جه به حه'' : بوو وه  ی ئه که امهی ر پاشا په مه ئه
  ''.کا ت ده لره حکومه
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  ی رنامه  به دانانی,   میللی دیفاعی, ) و ئابووری سیاسی ( وه ره  ده آانی یه ندی  پوه آاروباری-10
  بجگه.   دایه  فیدراڵ تی وه  ده یت سه ژر ده  له  دراوی  و سیستمی  ئابووری نی درژخایه

  تی ست حكوومه  ده  آوردستان به  له تی وه  ده زگای  ده بردنی روه  به تی حییه سه,  وانه له
  ری رانسه  سه  خۆیان له ك هاونیشتمانانی آوردستان وه رمی  هه كی خه.   آوردستانه رمی هه

   آاروباری بردنی ڕوه  به ك له یه  جیاوازی شنه  هیچ چه  ب و به وه یه  قانوونی  رگای ئران دا له
 .بن شدار ده وت دا به

رق  و فه یه؟ ئه تکی هه سه رم چ ده تی هه  وا باشتر بوو که بنووسن حکومه10ندی  ر به مه له
انی ر وه؟ نووسه کاته کتر جیا ده یه رم له تی هه چییه که خودموختاری و حکومه  و جیاوازییه
. ن که ی سیاسیش دروست ده کرن  وشه وه به جیاوازیخواز تاوانبار نه حدکا بۆ ئه

تییه که  و سیستمه حکومه ئه. یان بۆ گۆرینی خودموختاریی به فدرای پکھناوه  که کۆنگره
رم  تی هه  حکومه وه ورووه له. ناسری تی فیدراڵ ده وه ن له عورفی سیاسییدا به ده که داوای ده

بۆ کۆماری کوردستان که '' تی نیشتمانی حکومه''کارهنانی   کوو به ر وه هه. انای نییهم
 .واو و دوور له راستییه ینووسن، ناته ی حیزبی دموکرات ده رنامه رانی به نووسه

 آوردستان  رمی  هه له.  یه  هه  خۆی یی وه ته  نه و جژنی و سروود ئا,  آوردستان رمی ـ هه11
 . آرێ  ده ڵ  آوردستان هه نیشت ئای  ته  ئران له  فیدرای  آۆماری یئا, دا

ئای کوردستان که حدکا . ییه وه ته تی نه وه ی وجودی ده یی نیشانه وه ته  ئاو سرودی نه-12
کی دیکه که حیزب بۆخۆی  مان ئای کۆماری کوردستان ب یان ئایه ب هه داوه ده هه

و رۆژی )سک  سور، سپی ، که(وه  ندییانه تمه و تایبه و ئایه به ر ئه گه هئ. کا دیاری ده
خۆی  ربه مان ئای کۆماری سه وه هه یه ئه وه ئای حیزبی دموکرات ب که هه دییه نوقه

خۆیه نه کۆماری  ربه و کۆماره سه و راستییه که ئه و حاشاکردنانه له موو ئه کوردستانه و هه
خۆی  ربه  کو کۆماری سه هابات، به تی نیشتمانی و نه کۆماری مه نه حکومهخودموختار بووه 
وه  زان، ئه و ئایه به ئای مژوویی کۆماری کوردستان نه ر حدکا ئه گه ئه.  کوردستان بووه

ل یان  ن گه الیه رزشییه، چونکه له خکی نییه و له ریزی ئای کلوپکی وه هیچ بایه
 .کراوه سند نه وه په له دراوی گهبژر رانی هه نونه

ی  وه ته  نه5چونکه له ئیراندا . تی ناب وجودییه کۆماری فدرای ئرانیش له دوارۆژدا مه
ر  سه ن که به و ساترالیزمه نگریسه وانه خوازیاری تیکشکاندنی ئه  له4م  یه که النیکه دیکه هه

وێ ئران ببتی  یانه ر نه گه سیاسین، ئهرحقووقی  به را خوازیاری به... دا زاه النه و گه ئه
بته  رکام ده وانیش هه  ئه،وه دا بمننه کی خوازیارانه تییه که مری پۆستی و له یه ته
ئران وجوودی  تی فدرای وه دا ده و حاه له. وه یی خۆیانه وه ته تکی فدراڵ به ناوی نه وه ده
کانی  کگرتووه ته یه وه بنه ده مریکا، ده کانی ئه وهکگرتو  یه ته وه کوو ده وانه  وه ئه. ابن

 .ئران
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وتۆیان تدا نییه  ی خودموختارین و شتکی ئه رنامه کانی به نده  بهبه دواوه 12کانی  نده بهله 
 .زانرا باسیان بکرێ وه به پویست نه و رووه  له.وه بن که جی لکۆینه

 -ت ری رۆژهه  ماپه  لهش تانه و بابه ی  حدکا  تکایه ئه که ی فدرالییه رنامه ر به مه ندی له پوه له
 :وه   بخوننهwww.rojhalat.de  وه  بخونهبۆکان

 یوبزاده ن ئه سه نووسینی حه:  حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران13ی  سیستمی فدرالی و کۆنگره

 یوبزاده ن ئه سه  حهنووسینی: ساسی عراق  رپیی له قانوونی ئه کی سه یه وه وردبوونه
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