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 پێشەکی

پرسی کۆنگرەی حیزبی دێـموکراتی کوردستانی ئێران، جگە لە بڕیارە تەشکیالتیەکان و هەڵبژاردنی 

ئەندامانی رێبەری، پرسێکی ناتەشکیالتی، سیاسی و نەتەوەییە. بۆیە باسکردن لە مژارەکانی 

ڵکوو ئەرکێکی پێوەندیدار بە کۆنگرە و قەوارەی حیزبی دێموکرات نەک پرسێکی ناوخۆیی، بە

ی ئەندامان و شوێندانەرانی حیزبی، هەوڵ دەدەم ینشتیمانی و حیزبیشە. بەلەبەرچاوگرتنی بەرباڵو

لە زنجیرە وتاریکدا ئەو مژارانەی کە لە روانگەی منەوە دەبێ لە حیزبی دێموکراتدا ئاڵوگۆریان بەسەر 

رابردوو پێشكەشی بنەماڵەی بێت بخەمە بەرباس و پێشنیاری خۆم لە روانگەی ئەزموونی سااڵنی دا

 دێموکرات و بەشدارانی کۆنگرەی شانزدەهەمی حیزب بکەم. 

بەری و ێماوەیەک لەمەوبەر بۆ سەفەرێکی کاری لە کوردستان بووم و لە نزیکەوە لە گەڵ ئەندامانی ر

کادر و پێشمەرگەکانی حیزب دیدار و گفتگۆم هەبوو. ئەوەی کە چەندین ساڵە بڕوام پێ بوو بەهێزتر 

لە جاران بوو. لە حیزبی دێموکراتدا، موناقشە، بەحس و موشاجرە بۆ "قانع" کردن یان بردنەوەی 

باسەکان هەیە. بەاڵم جێگای دیالۆگێکی تەندوروست، یەکسان و بەشداریانە کە لەودا الیەنەکان 

 ە.یبتوانن پێکەوە ئامانجی هاوبەش گەشە پێبدەن و بگەن بە ئەنجامی هاوبەش بە تەواوی خاڵی

الیەنەکان هەوڵ دەدەن لە رێگای دەنگەکان و زیادکردنی رادەی دەنگەکان و الیەنگرنای خۆیان 

پرسەکانی خۆیان یەک الیی کەنەوە. شتێک کە تا ئێستا بە ئەزموونی النی کەم چڵ ساڵی 

نی رابردووی حیزب ئاکامێکی نەبووە جگە لە پاسیڤبوون، لێکترازان و جیابوونەوە و لێکترازانەکانی سااڵ

لێکترازانی دیکە بین. بۆیە کاتی  ی، دوور نیە دیسان تووشبکێشێ رابردوو و ئەگەر ئەو رەوتە درێژە

ئەوە هاتووە دیالۆگ جێگای بەحس و موشاجرە بگرێت، گەڕان بە دوای خاڵی هاوبەش و چارەسەری 

یزیکیەکان هاوبەش جێگای خۆسەپاندن و پەنابردن بە دەنگدەر و یەکالکەرەوە لە ریگای ماسوولکە ف

 بگرێتەوە. 

ی حیزبی ەگۆڕانی قەوار یلە زنجیرە باسەکەی خۆمدا هەوڵدەدەم لە پێوەندی لە گەڵ  پێویستی

، یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات، دیموکرات، پرسی ناوچەگەرایی، پرسی ژنان، پرسی پەروەردە

ارساڵ جارێک رسی میدیا و راگەیاندنی حیزبی و هەروەها ئامانجی دوارۆژی حیزب کە هەر چوپ

 باس بکەم. ،دەبێتە یەکێک لە مژارەکانی گفتگۆی کۆنگرە 

ساڵێک لەمەوبەر بە دەسپێکی قۆناغی راسان، پێڤاژۆیەکی نوێ لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەست 

پێ بوو. سەرەرای نرخی یەکجار زۆر بەرزی ئەو قۆناغە، هیوایەکی نوێ لە رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ 

نووژەن بوونەوە و دووبارە راسانەوە ساز بووە، کە هەم حیزبی دیموکرات و هەم حیزب و 

ەکانی دیکە و رۆشنبیران و واڵتپارێزان ئەرکدار دەکات ئەو هیوایانە زیندوو راگرن و هەستە رێکخراو

پیرۆز و هیوابەخشەکان شکڵی ماددیان پێ ببەخشن. بۆ وەاڵمدانەوە بەو ئەرکە دەبێ لە خۆمانەوە 
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دەست پێ بکەین و حیزبی دێموکرات وەک رێبەری بزاڤی نەتەوایەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە 

شێوەیەک نوێ بکەینەوە کە لە ئاستی ئەرک و رەساڵەتی خۆیدا بێت و هەرچۆنێک دامەزرانی 

ی کورد، هەرچۆنێک رێبەرێکی مۆدێرنی وەک قاسملوو ئەو یرێنێسانسێک بوو لە بزاڤی نەتەوایەت

ە غحیزبەی لە ماوەیەکی کورتدا کردە گەورەترین و بەهێزترین حیزبی کوردستانی و رێبەری بایە

ە لە داهاتووشدا درێژە بکێشێت و حیزبی دیموکرات هەروا هاوگونج بێت یەتیەکان، ئەو رێبەرینەتەوای

 لە گەڵ سەردەم.
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 پوختەی باسەکان

بە بڕوای من گرینگترین بابەتێک کە دەبێ کۆنگرەی شانزدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

 بڕیاری لەسەر بدات بریتین لە:

 اتێژیک:( بەرینتر کردنی قوواڵیی ستر1

لەو پێوەندیەدا حیزبی دیموکرات دەبێ لە سەر چەمکی "رۆژهەاڵتی کوردستان"،  .1

تا ئێستا نەبووە . "کوردستانی رۆژهەاڵت" و "کوردستانی ئێران" بڕیارێکی یەکالکەرەوە بدات

کە نشتیمانێکی داگیرکراو بە مۆرکی دەوڵەتی داگیرکار ببەسترێتەوە و ببێتە موڵکی ئەو 

وو کوردستانی ئێران، شەرعیەت دانە بە دابەشکردنیک کە بە وتەی ریبەرانی کەواب. دەوڵەتە

ئێمەش لە دەرەوەی ئیرادەی ئێمە بووە. لە نێوان رۆژهەاڵتی کوردستان و کوردستانی 

رۆژهەاڵت هەڵبژاردنی هەرکامیان لە راستیدا جۆری مامەڵەمان لە گەڵ بەشەکانی دیکەی 

هەڵبژاردنانە لە پلەی حقووقی کوردستان لە یەک  کوردستان دەگۆرێت، چونکە هەرکام لەو

بە بڕوای من هەڵەیەکی سیاسیە، چونکە  وردستانی رۆژهەاڵتکجیادەکاتەوە. بەکار بردنی 

ئێمە لە رۆژهەاڵتی کوردستان خوازیاری سیستەمێکی جیاوازی سیاسی لە باشوور 

بێت، داوای وبەشەکانی دیکە نین. هەموومان ئەگەر ویستی سەربەخۆیی خوازیمان نە

سیستەمی دێموکراتیک و فیدراڵی دەکەین و هەروەها بەشەکانی کوردستان بەشێک لە 

و هەڵبژاردنە لەو روانگەیەوە گرینگە کە ئێمە پێگەی سیاسی و لە ئەنشتیمانی کورد دەزانین. 

  داهاتوودا ستراتێژی نەتەوایەتی خۆمان چۆن دادەرێژین.

ێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران" پرسی دروشمی ستراتێژیک: دروشمی سترات .2

دابین کردنی مافە نەتەوایەتیەکانی گەلی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵی 

دا". بەکار بردنی وشەی "گەل" چەمکێکی چینایەتی دەورانی چەپی کۆنە کە دەبێ خۆمان 

واتە فیدرالیزمی جوغرافی رزگار کەین. جیا لەوە جۆری فیدرالیزمێک کە داوا دەکەین  یلێ

خۆمان لە روانگەی  یت قوواڵیی ستراتێژیانەتەوایەتی بۆخۆی کێشە خوڵقێنە و رێگە ناد

کوردستانی بوونی ناوچە دوورەکانی کوردستان بەرین بکەینەوە و هەروەها ناتوانین لە وەها 

، حاڵەتێکدا لەسەر پرسی ئەو شوێنانەی کە کێشەیان لە سەر هەیە بۆ نموونە ورمێ

پرسەکان بە شێوەی دێموکراتیک و کەم کێشە چارەسەر کەین. لە  او  و ...نەغەدە، میاند

گەڵ ئەوەش پاراستنی بەرژەوەندی کوردانی دوورخراو لە خوراسان و گیالن دەتوانێت ببێتە 

کردنەوەی جۆری فیدرالیزمی ئێمە ی من شییەکێک لە کێشەکانی داهاتوو. لەو رووەوە بە بڕوا

زۆر گرینگە. من بۆخۆم پێموایە هەلبژاردنی دروشـمی "دابین کردنی مافی چارەنووسی 

خەڵکی کوردستان لە ئێرانێکی دیموکراتیکی فیدراڵی فرەنەتەوەدا" دەتوانێت گونجاوتر بێت بۆ 

دیکەی ئێرانیش بۆ خەباتی ئێمە و دەتوانێ پشتیوانی ناونەتەوەیی و پشتیوانی نەتەوەکانی 

 الی خۆی راکێشێت. 
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ئێمە دەبێ خۆمان لە رووی سیاسی و رێکخراوەییەوە بۆ بەرەورووبوونەوە لە گەڵ  .3

ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە ئامادە بکەین و هێز و تواناکانی خۆمان کۆ بکەینەوە بۆ ئەوەی ببینە 

 حیزبی پێشرەو، رێبەر و شوێندانەر لە سەر رووداوەکان.

ی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە هۆ نەوەی بنەماڵەی دێموکرات:پرسی یەکگرت .4

کی زۆری لە دەست داوە. لە کۆنگرەی پانزدەهەمدا کۆمیتەی ێدابڕانەکانەوە هێز و پۆتانسیەل

ناوەندی راسپێردرابوو بۆ گفتگۆ و چارەسەری کێشەکان و گەیشتن بە یەکگرتنەوە. لە راستیدا 

ناوەندی ناچار بکات بۆ جێبەجێ کردنی نەدابوو.  کۆنگرە بڕیارێکی سیاسی کە کۆمیتەی

ئێستا کاتی ئەوە هاتووە کە کۆنگرە بڕیاری سیاسی بدات لە پێوەندی لە گەڵ یەکگرتنەوەی 

ە جیاتی پێکهێنانی هەیئەتی نوێنەرایەتی کۆمیتەیەکی کارناسانە کە لبنەماڵەی دێموکرات و 

بە شێوەی  کەی و چارەسەری کێشەکان لە نوێنەرانی هەردوو ال و پسپۆری بواری رێکخراوەی

کارناسانە پرۆسەی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات بە کۆتایی بگەیەنن و هەنگاو بنێن بۆ 

 پێکهێنانی پالتفۆرمێکی کردەوەیی هاوبەش لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا. 

حیزبدا: یەکێک لە پرسە  یژنان لە ریبەری یدیاری کردنی النیکەمی رێژەی بەشداری .5

نێوان دروشم و کردەوەیە. حیزبی  یرەکیەکانی حیزبی دیموکرات نەبوونی هاوگونجیسە

بەاڵم ،ە کە رێکخراوی تایبەت بە ژنانی پێک هێناوە یدێموکرات یەکەمین حیزبی کوردستانی

دەتوانم بەڕاشکاوانە بڵێم کەمترین کاری کردووە لە پێناو گەشەسەندنی یەکسانی لە کار و 

ی نێوان ژن و پیاودا. ژنان یان پەراوێز خراون یا خود وەک "یدک" یسیاس ریکخراوەیی و یچاالکی

بۆیە نیوەی هێزی کۆمەاڵیەتی و سیاسیمان لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،وپاشکۆ سەیر کراون 

 یژنان لە رێبەری و بەرێوەبەری یبەکار نەهێنراوە. دیاری کردنی النی کەمی رێژەی بەشداری

هاوبەش بۆ  یروەردەی ژن و کادری پێویست و رێگای بەشداریدا ناچارمان دەکات بۆ پەحیزب

ژنان لە ناو رێکخراوەکانی حیزبی دا دەکاتەوە. لەو پێوەندیەدا ئێمە تەنانەت لە حیزبەکانی ناو 

خودی ئێرانیشدا دواترین، لە کاتێکدا ئەرکی ئێمەیە ببینە حیزبی پێشرەوی کۆمەلگا و 

 نێوان ژن و پیاو لە هەموو بوارەکاندایە.  یدروشـمی ئێمە بەرەوپێشبردنی یەکسانی

 

 گۆڕانی قەوارەی حیزبی:   .6

 پێویستی گۆرینی قەوارە: 

a. (بعدی)و کۆمەڵگای تاک  (بعدی)و وقەوارەی ئێستا بەرهەمی هەلومەرجی جیهانی د 

و ئایدیۆلۆژیە کە هەم سەردەمەکەی بەسەر چووە و هەم ژینگەی سیاسی، 

 کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئاڵوگۆری بەسەردا هاتووە

b. شعاب، انفعال و "درجا" لێدان نئی ەولیدیقەوارەی ئێستای حیزب قەیران خوڵقێن و ت

 د دەپارێزێتووجوەدەکات و لە باشترین حاڵەتدا تەنیا وەزعی م
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c.  ولیدی ەحیزبێکی ئایدیۆلۆژی نیە کە بتوانێ وەک حیزبەکانی چەپ تحیزبی دێموکرات

فکری و  ئایدیۆلۆژی بکات و لەو رێگایەدا گەشە بە بەرەوپێش چوونی سیاسی و 

 تەشكیالتی بدات

d.  لە قەوارەی ئێستادا کۆمیتەی ناوەندی بە کردەوە لە بەرامبەر هیچ ئۆرگانێکدا

سەر کار و باری بکات و لێپرسینەوە بۆ  وەاڵمدەرەوە نیە، کەس ناتوانێ چاوەدێری لە

بکات، چونکە بۆ نموونە راپۆرتی چاالکی ک.ن بە کۆنگرە نادرێت، راپۆرتەکان تەنیا 

 راپۆرتی سیاسیە

e. )تەنگەژەی هۆیەت )هویت سیاسیمان لە گەڵ هویت تشکیالتیمان لە تەزاد دایە 

f. ات ناوچەگەرایی لە قەوارەی ئێستا ناوچەگەرایی زیادتر دەکات و ئێمە ناتوانین هیچک

ناو ببەین، بەاڵم دەتوانین بە گۆرینی بەشداری رێژەیی ناوچەکان )حوزەهای 

تشکیالتی( لە پرۆسەی بریاردان و ریبەریدا ناوچەگەرایی بە شێوەی ئەرێنی بەکار 

 ببەین

کەوابوو قەوارەی حیزب دەبێ بەشێوەیەک بگۆردرێت کە رێبەری سیاسی لە جێبەجێ کردن و 

جیابکرێتەوە. ئەرکی ریبەری سیاسی بڕیاری سیاسی و جێبەجێ کردن کاری کەسانی لێپرسینەوە 

پسپۆر و شارەزایە. نەفسی رێبەری بوون ناتوانێت ببێتە هۆی ئەوەی کەسێک ببێ بە پێوەندی یان 

بەرپرسی بەشێک کە پێویست بە شارەزایی دەکات، کەڵک وەرگرتن لە شارەزایی وپۆتانسیەلەکان 

یاسی دەکات کە ئەرزش و بەهای ریبەری لە ئێستا بەرزتر بێتەوە و رێبەری هاوکاری رێبەری س

سیاسی و بڕیاری سیاسی نزیک بە بەدەنە بێت و لە بڕیارداندا لە تواناکانی کەسانی شارەزا کەڵکی 

بەهینەیی وەرگیرێت. بەرلە جێبەجێ بوونی قەوارەی نوێ دەبی پەروەردەی پێویست بۆ ناسین و 

ونجان لە گەڵ قەوارەی نوێ ئەنجام بدرێ. واتە بەشێکی زۆر لە سازماندەهی و خۆئامادەکردن بۆ گ

قەوارەی نوێ دەبێ بۆ کۆنگرەی داهاتوو جێبەجێ بکرێت. بێ زەمینەی پەروەردەیی ناتوانێت 

 سەرکەوتوو بێت. 

 

دروشمی دوارۆژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران واتە "وەدیهێنانی کۆمەڵگایەکی   .7

ی دێموکراتیک" دروشمێکە کە پێوەندی بە نەسڵی شەری ئایدیۆلۆژیەکان و سەردەمێک سۆسیالیزم

بوو کە سۆسیالیزم وەک چەمکێک و رێگا چارەیەکی کۆمەاڵیەتی هەبوو. هەموو دیاردە 

کۆمەاڵیەتیەکان دەسپێک و کۆتاییەکیان هەیە. ئامانجەکانی سۆسیالیزمی دیموکراتیک جوان و جێی 

ەری سەردەمێک نین کە کێشەکانی ژینگەیی هەڕەشە لەهەموو جیهان و پەسەندن بەاڵم وەاڵمد

لەوانە لە کوردستان دەکات. لە کۆمەڵگایەکی وەکوو کوردستان بیرکردنەوە لە گەشەی بەردەوام و 

ئێکۆلۆژیک، ئابووری فرەرەهەندی و دادپەروەرانە واتە کۆمەڵگایەکی پێشکەوتووی و دادپەروەرانە 
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بێت و هەمیش وەاڵمێک بێت بۆ لێگەر و چالشەکانی ئەمرۆ و دوارۆژی  دەتوانێت هەم گونجاوتر

 کوردستان. 

( بە بڕوای من حیزبی دیموکرات پێویستە لە سەر داهێنان و نووسینی مانیفێستێکی ئەخاڵقی یان 6

ستوونی ئەخاڵقی بۆ ئەندامانی حیزب و پێشمەرگەکانی بڕیار بدات و ئەو مانیفێستە یان ستوونە 

 لە هەموو بنکە و راگەیاندراوەکانی حیزبی دا باڵو بکاتەوە. ئەخاڵقیانە
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 دیالۆگ پێشمەرجی گەیشتن بە ئاکامی هاوبەشە -ە  یکات کاتی گۆڕانکاری بنەڕەتی

ژی هەڵسوکەوتیان لە گەڵ یەکتر لە رابردوودا کێشەکانی نێوان جیناح و الیەنەکانی حیزبی و توندوتی

اوبەش بە النی کەمی خۆی بگات و بەو هۆیەوە چەندین تە هۆی ئەوەی کە دەرفەتی کاری هۆب

تە هۆی ناسەقامگیری لە کاری ۆداوە. ئەم رەوتە باندابڕان و جیابوونەوە لە حیزبی دێموکراتدا رووی

ی تووشی لێگەر و ەکانهاوبەش یەکۆمەاڵیەتی نێوان کوردانی رۆژهەاڵت و کار و چاالکی –سیاسی 

ئەمەش بۆتە هۆی لە دەستدانی هێز و بەهێزبوونی سیستەمی چالشی گەورە کردووە. بەداخەوە 

 –تۆتالیتەر و سەرکوتکاری کۆماری ئیسالمی لە کوردستاندا و لە ئەنجامی بۆشایی سیاسی 

تەشکیالتی بزاڤی شۆرشگێری و ناسنامەخوازانە هێزی الو و پۆتانسیەلی بزاڤی رۆژهەاڵت بەرەو 

ەیەکی تاکتیکی بۆ ساتوسەودای تهەاڵت وەک کەرەسالی ئەو هیزانەوە راکێشراون کە تەنیا رۆژ

خۆیان بەکار دەبەن. لە ماوەی چەندین دەهەی رابردوودا ئەگەر هێزە سیاسیەکانی  یسیاسی

کوردستان و لەوانە حیزبی دێموکرات زەمینەکانی هاوکاری ناوخۆیی و کۆکردنەوەی هێز لە دەوری 

می لە رۆژهەاڵتی کوردستان پاشەکەشەی ئامانجی هاوبەشدا پێک بهێنایە ئەمرۆ کۆماری ئیسال

زۆری پێدەکرا و کورد لە رۆژهەاڵت دەبوو یەکێک لە ئەکتەرە دیاریکەرەکانی ئاڵوگۆرە سیاسیەکانی 

ناوچە. تەنگەژە و قەیرانەکانی رێکخراوەیی و چارەسەرنەکردنی کێشەکان ئەنجامێکیان نەبووە جگە 

ەاڵیەتی و فەرهەنگی و لە هەمووانیش زیاتر لە قووڵتر بوونی قەیرانی ناسنامەی سیاسی، کۆم

قووڵبوونەوەی دژایەتی و لەبەرامبەر یەکراوەستانی خەباتکارانی رۆژهەاڵت. جیابوونەوەکان و شێوازی 

هەڵسوکەوتی الیەنەکەن لە گەڵ یەک بوونەتە هۆی قەیرانی بڕوا و ناسنامە لە هەموو ئاستەکانی 

یدا بووتە هۆی خوڵقاندنی "تشنج" و سەرلێشێواوی رێکخراوەیی و سیاسیدا و ئەمەش لە جێی خۆ

کرداری لە کار و هاوکاریەکاند. لەو رووەوە دۆزینەوەی رێگای دیالۆگ و چارەسەری کێشەکان ئەرکێکی 

 ئەخاڵقی ئامادەکارانی کۆنگرەی شانزدەهەمی حدکا و چاالکڤانانی سیاسی رۆژهەاڵتی کوردستانە. 

کێشە دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی و مرۆڤین کە لە نێو کۆمەڵێک لە مرۆڤ بە هەبوونی بەرژەوەندی 

هاوبەش و بەرژەوەندی دژبەیەک لە گەڵ الیەنێکی دیکە لە هەمان کۆمەڵگا پیک دێت. هیچ 

کۆمەڵگایەک بێ کێشە نیە. هەموو کێشەیەکیش لە جێی خۆیدا نەرێنی و خراپ نیە بەاڵم ئەگەر 

دادپەروەرانە چارەسەر نەکرێت دەبێتە هۆی تەنگەژەی قووڵ و لەدەرەوەی کۆنترۆل کە  بەشێوەیەکی

ئاکامەکەی لە ناوچوونی ئەمنیەت و تەناهی سیاسی و تێکچوونی هاوکاری و وێکگەیشتنی 

کۆمەاڵیەتیە. کێشەکانی ناو خۆی حیزب جاری وا ئەوەندە توند بووە کە بووتە هۆی لەدەست چوونی 

التی و سیاسی و پێوەندیەکانی مرۆڤی نێوان ئەندامان و بنەماڵەکانی حیزبی سەقامگیری تەشکی

تێک چووە. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە دێموکراسی و پێوەندیەکانی تەندوروستی نێوان ئەندامانی 

کۆمەڵگای حیزبی تێک بچێت و ژیانی حیزبایەتی بکەوێتە بەر شەپۆڵی دەستەبەندی و باندبازیەک کە 

ردنی حیزب و لەناوبردنی تواناکانی خەباتی نەتەوایەتیمان شتێکی بەدواوە نەبووە. جگە لە بچووکک

هۆی بەشێک لەو کێشانە لە دەرەوەی توانا و ئیرادەی خۆمان بووە وەک شەپۆڵێکی جیهانی قەیرانی 

بڕوا و قەیرانە ئابووری و کۆمەاڵیەتیەکان بووە، بەاڵم النی زۆری کێشەکان بەرهەمی رکەبەرە 
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روستەکانی ناو حیزب و نەبوونی پەروەردەی پێویست بۆ چارەسەری کێشەکان و بەرێوەبەری ناتەندو

 کێشەکان بووە. 

دیالۆگ ناتوانێت هەموو کێشەکانی ناوخۆی حیزب چارەسەر بکات، بەاڵم لە هەلومەرجی ئێستادا و 

سەریە هەرە بەلەبەرچاوگرتنی ئەزموونە تاڵەکانی رابردوو دیالۆگ دەتوانێت یەکێک لە رێگا چارە

باشەکان بێت بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی هاوبەش لە پرسیارە هاوبەشەکاندا. ئەوەی گرنگە ئەوە بزانین 

سیاسی حیزبدا پێویستی بە پێکهێنانی  –گۆرانکاری لە قەوارە و سیستەمی تەشکیالتی 

نەوە هەیە. هەلومەرجی گونجاو هەیە. پێوەندیە کۆمەاڵیەتیە نا تەندوروستەکان پێویستیان بە پێداچوو

کۆمەلگا حیزبیەکان دەبێ بتوانن ببنە نموونەی کۆمەڵگایەک کە لە دوارۆژدا دەمانهەوێ بەرێوەی 

بەرین. ترساندن، خوڵقاندنی زێهنیەتی دژبەیەک و پەراوێزخستن، قووڵکردنەوەی کێشەکان لە 

وتنێکی روانگەی زێهنیەتی "تەنیا من حەقم" دەبێتە هۆی لەناوبردنی ئاشتی ناوخۆیی و سەرکە

ئەوتۆ بۆ حیزب و الیەنەکانی کێشەدار مسۆگەر ناکات. پەراوێزخستن و هەوڵدان بۆ کپ کردنی 

الیەنی بەرامبەر پارادایمی توندوتیژیەکی کۆمەاڵیەتیە کە قوربانی سەرەکی حیزبی دیموکرات و 

 خەڵکی کوردستانە. 

اری الیەنەکانی كیشەدار بێت دیالۆگ پێویستی بە الیەنی سێهەم و بێ الیەن هەیە کە بتوانێت هاوک

لە دۆزینەوەی وەاڵمە هاوبەشەکان. ئەوەی لە حیزبی دێموکراتدا تا ئەمرۆ باو بووە دیالۆگ نەبووە، 

بەڵکوو جۆرێک لە موناقشە لە پێناو بەدەستهێنانی زۆرترین دەنگ یان سەپاندنی بۆچوون و رێگا 

الیەنەکانی کێشەدار لە حیزبدا هەمیشە  چارەسەری خۆ بەسەر الیەنی بەرامبەر بووە. لەو پێناوەدا

تەنیا بەشێکی لە حەقیقەتی الیەنی بەرامبەریان باس کردووە و ئەویش خراپترین سناریۆی الیەنی 

بەرامبەر. بەوە بەجیاتی دۆزرانەوەی خاڵی هاوبەش خاڵە دژبەیەکەکان زەقتر کراون و بوونەتە هۆی 

یەک ئەرکی سەرەکی و ر ەساڵەتی بنەمایی پێکهاتنی وزەیەکی نەرێنی لەناو حیزبدا بەشێوە

ئەندامانی حیزب لە بیر بچێتەوە. الیەنی سێهەم پێویست ناکات لە دەرەوەی حیزب بێت، لە ناو 

حیزبی دێموکراتدا کەسانی زۆر هەن کە هەم شارەزایی پێویست و هەم دڵسۆزی پێویستیان هەیە 

 بۆ هاوکاری کردن لە دۆزینەوەی مکانیزمە هاوبەشەکان. 

 هەنگاوەکانی سەرەکی بۆ دیالۆگ

بڕوا بە پێویستی گفتگۆ بۆ چارەسەری کێشەکان یەکەم هەنگاوە لە پرۆسەی ئاشتی و 

کەمکردنەوەی گرژیەکان. پشوودرێژی لە دۆزینەوەی نموونەکانی سەرکەوتوو لە مێژوو و لەناو گەالنی 

ان. کۆمەڵگای حیزبی دیکەدا دەتوانێت یاریدەرمان بێت لە گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکانم

پێویستی بە تەندوروستبوون، سەقامگیری تەشكیالتی کە بتوانرێت بۆ داهاتوو بەرنامەرێژی بکات 

هەیە، ئەمەش ئەرکی هاوبەشی هەموومانە بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین بۆ پێکهێنانی گفتگۆیەکی 

ەندامان بە چاکسازانە و چارەسەردۆزەر. بە جیاتی بوون بە بەشێک لە کێشەکان زەخت خستنی ئ
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سەر الیەنەکانی کێشەدار دەتوانێت ببێتە هۆی ئەوەی کە الیەنەکان ناچار بن لە رێگای دیالۆگێکی 

تەندوروستەوە کێشەکان بەرەو چارەسەریەکی هاوبەش ببەن. زانستی بەرێوەبەری و چارەسەری 

رێت جێگای کێشەکان زۆر شێوازی "کرداری" )تطبیقی( بۆ چارەسەری کێشەکان داهێناوە کە دەتوان

 موناقشە و گفتگۆ پۆلیمیکەکان بگرێتەوە. 

ئێمە دەبێ توانای ئەوە لەخۆماندا بخوڵقێنین بۆ ئەوەی لە دەست نەریتە دەست وپێگیرەکان رزگار بین 

و حیزب و کۆمەڵگای خۆمان بە پێی هەلومەرجی سەدەی رایەڵکە پێوەندیەکان بەرێوە ببەین. جیهانی 

هەندەکانە، لەو رووەوە نزیکبوونەوەمان بۆ کێشەکانیش دەبێ بەپێی ئەمرۆ جیهانی کۆمەلگا فرە رە

 پێویستیەکانی سەردەم و نەوەی نوێ بێت. 

تیۆریک و پێکهێنانی مۆدێلە جیاوازەکان  یئێمە بۆ گەیشتن بە ئاکامی هاوبەش پێویستمان بە شیکاری

بەشداری کەسانی  هەیە تا لە رێگای گفتگۆیەکی ئارام و بێ توندوتیژی دەروونی و رۆحی و بە

بێالیەن لە کشێەکاندا هەنگاوە سەرەتاییەکان بۆ گەیشتن بە رەوتی پرسیاری هاوبەش وەاڵمی 

 هاوبەش بگەین. 

زیک بە چڵ ساڵ لە کێشەکانی قۆناغی دوای یتێگەیشتنی دینامیزم و خەسارناسی ئەزموونی ن

ا ئەمرۆش لە گەڵ بێت تا ئەمرۆ بەو ئاکامەمان دەگەیەنێت کە النی کەم ت 1979شۆرشی ساڵی 

هەموو کێشەکانی ناوخۆیی حیزب ئاکامەکەی توندوتیژی و لەناوبردنی وێکگەیشتنی کۆمەاڵیەتی 

بووە. ئەمرۆ بەلەبەرچاوگرتنی ئەزموونە تاڵەکانی رابردوو پراگماتیزم و تەمەرکوز لە سەر 

کی بەرامبەر و بەرەوپێشبردنی کارەکان و گەڕان بە دوای چارەسەری هاوبەش لە رێگای دیالۆگێ

چارەسەر ساز دەتوانێت ئەو خەسارانە بگەیەنەتە النی کەمی خۆی و ببێتە هۆی ئەوەی کە حیزب 

دوای کۆنگرەکان بەهێزتر و چاالکتر کۆمەڵگا بەرێوە ببات و ببێتە نموونەی کۆمەلگایەکی ئاشتی خواز و 

 چارەسەرخواز. 

 یەکانیەکان و داخوازیفۆرموولەکردنی پێویستی

ەکان باسکردنی روون و ئاشکرای پێویستیەکان، ێشدیکە بۆ چارەسەری و لەنابردنی کهەنگاوی 

ەکان و ویستی کەسان و گرووپەکانی ناو یقەوارە و نیشاندانی پێویستیەکان و چینبەندی داخوازی

زێهنیەتی پەراوێزخستن و لە  بەدوور لەئەو باسانە دەبێ مەجالی هاوبەش .ەیبنەماڵەی حیزبی

" رەها و بزانرێت کە "حەقیقەتە بێت کە الیەنی بەرامبەریش بە ئاستی ئێمە دلسۆزە روانگەی ئەوەو

بوونی نیە و هەموو راستیەکان لە الی هەموو الیەنەکان دەدۆزرێتەوە. هەنگاوی دیکەی دیالۆگ 

ە. الیەنەکان دەبێ بەجیاتی هاندان و سازکردنی باندبازی و یناو کۆمەڵگای حیزبی یپێکهێنانی ئاشتی

ر بیر لە دوای ئاکامی ئەوجۆرە هەنگاوانە بکەنەوە و کۆمەڵگا بەرەو ئاشتی  رێنوێنی بکەن. ەەددەنگ

ئەوەی گرنگە بزانین ئەوە کە پێویستیەکان وەک دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی رێژەیین. خواستێک 

دەتوانێت لە لیستی داواکانی الیەنێک گەورەترین داخواز بێت و بۆ الیەنی دیکە پێویستیەکی 
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ێویست لەو پێوەندیەدا بۆ نموونە تیۆریەکانی ماسلۆڤ، گالتۆن و توێژەرەکانی دیکەی کاری ناپ

 رێکخراوەیی دەتوانن یاریدەرمان بن بۆ گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکان.
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 پێویستیی گۆرانی قەوارەی حیزبی دێموکرات

نوێنەرایەتی راستەوخۆی کاتێک رێبەریی حیزب لە الیەن ئەندامانی حیزبەوە هەڵبژێردرێت، رێبەری 

ئەندامان هەڵدەبژێردرێت و بەکردەوە لە بەرامبەر تەواوی ئەندامانی حیزب بەرپرس دەبێت. رێبەری 

حیزب لە وەها شێوازێکدا هاوکات وەک ئەندامی ئەنجوومەنی بەرێوەبەری ئەرکەکانی خۆی بەجێ 

اسی جۆری قەوارەی دەگەیەنێت و رێبەری سیاسی حیزب بە کۆمەڵ بەرێوە ببات. سیستەمی سی

حیزبەکان دیاری شرۆڤە دەکەن. حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران خەبات دەکات لە پێناو ئێرانێکی 

دێموکراتیکی فیدرال دا. کەوابوو بەو پێیە قەوارەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش دەبێ 

ی باسی کێشە و پێرەوێک بێت لە ناسنامەی سیاسی ئەو حیزبە. لەو بەشەدا زۆر بەکورت

کەموکورتیەکانی قەوارەی ئێستای حیزبی دێموکرات دەکرێت و دوایە قەوارەی پێشنیاری بۆ حیزب 

 پێشکەش دەکرێت:

قەوارەی ئێستای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، لەسەربنەمای سانترالیزمی  .1

خۆی وپێرەوی نا دێموکراتیک دامەزراوە. لە چەند کۆنگرەی رابردوودا "زاراوی سانترالیزم" لە

و قەوارەی حیزبی بەو شێوەیە شی کراوەتەوە: "هەموو ئۆرگانێکی  حیزب دا هەڵگیراوە 

حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵدەبژێردرێت. ئۆرگانەکانی حیزب بە رێکوپێکی راپۆرتی 

تێکۆشانی خۆیان هەم بەو ئەندامانەی کە هەلیان بژاردوون و هەم بۆ ئۆرگانەکانی سەرەوەتر 

 نەوە." )ماددەی حەوتەمی پێرەوی ناوخۆی حیزب، پەسەندکراوی کۆنگرەی پانزدەهەم(دەدە

کۆنگرەی حیزب بە بەشداری ئەندامانی ئەسڵی، و جێگیر و راوێژکارانی کۆمیتەی ناوەندی،  .2

نوێنەرانی ئەندامانی دیکەی حیزب، پێک دێت. بەجۆرێک کە دوو لە سەر سێی ئەندامانی 

هەڵبژاردنەوە بەشداری کۆنگرە ببن. کۆمیتەی ناوەندی بۆی کۆنگرە لە ئەنجامی پرۆسەی 

هەیە ئەو پەڕەکەی بە ئەندازەی یەک لە سەر سێی ژمارەی ئەسڵی ئەندامانی خۆی لە 

 ئەندامانی حیزب بە مافی دەنگدانەوە لە کۆنگرەدا بەشداری بکات )ماددەی هەشتەم(
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پێویستە بە شێوەیەکی گشتی بەرلەوەی کە باسی کەموکۆریەکانی دوو خاڵی سەرەوە بکرێت، 

 کەمۆکۆریەکانی قەوارەی ئیستای حیزب لە روانگەی هەلومەرجی ئەمرۆوە لێک بدرێتەوە:

قەوارەی حیزب لە سەردەمێکدا دارێژراوە کە دروشمی ستراتێژیکی حیزبی دێموکراتی  .1

ا کوردستانی ئێران: "دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردستان" بوو. لەو سەردەمەد

لە سیستەمێکی "ناوەندگەرا" )تمرکزگرا(یەک  پەیڕەوییحیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 

دەکرد کە خودموختاری بۆ کوردستان لە چوارچێوەی سیستەمی دێموکراتیکدا قەبووڵ بکات. 

پێناسەی ئەوجۆرە سیستەمە کە بۆ ئەو سەردەمە ئامانجێکی پێشکەوتوون خوازانە بوو، 

ە دەسەاڵت لە کوردستان بوو بە بێ ئەوەی کە لە دستوور )یاسای دابەشکردنی بەشێک ل

بنەڕەتی( واڵتدا خودموختاری کوردستان بگونجێندرێت. لە وەها سیستەمێکدا سروشتیە کە 

بیش لە ناسنامەی سیاسی دەکات و هەرکام لە ئۆرگانەکانی حیز ەیڕەویقەوارەی حیزب پ

ئەرکەکانی خۆیان بە پێێ پێرەوی ناوخۆ  –ی زۆر سنووردار بەو پێیە بەشێوەی خودموختار

 جێبەجێ دەکەن.

قەوارەی حیزب بەرهەمی هەلومەرجی سیاسی جیهانی دو "بعدی" و کۆمەڵگای تاک  .2

رەهەندی و ئایدیۆلۆژی رێکخراوەیی لە سەر بنەمای ستالینیزم بوو. پێرەوی ناوخۆیی حیزب، 

 رۆژهەاڵت بوو.کۆپیەک لە حیزبی توودە و حیزبە کمۆنیستەکانی واڵتانی 

ئەو قەوارەیە لەو رۆژەوە کە پرسی سۆسیالیزمی دیموکراتیک و فیدرالیزم کەوتۆتە رۆژەڤی  .3

سیاسی کوردستان و حیزبی دێموکرات قەیران خوڵقێن بووە کە ئەنجامەکەی "لێکدابڕان"، "در 

ا جا" لێدان، نەبوونی ئاڵوگۆری  مێشکی )گردش مغز( و تواناکان لە ئاستی ریبەری حیزب د
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بووە. رێبەرانی سەرەکی حیزب نزیک بە چواردەیەیە هەمیشە لە بازنەی سەرەکی بڕیاردانی 

حیزبیدان و ئەنجامەکەی دووپاتکردنەوەی ئەزموونێکە کە سەرکەوتنێکی بۆ حیزب وەدی 

 نەهێناوە.

حیزبی دێموکرات حیزبێکی ئایدیۆلۆژی نیە کە بتوانێ وەک حیزبەکانی چەپ تولیدی فکری و   .4

 ۆژی بکات و لەو رێگایەدا گەشە بە بەرەوپێش چوونی سیاسی و تەشكیالتی بدات.ئایدیۆل

بە پێی ماددەی حەوتەمی پێرەوی ناوخۆی ئێستای حیزب: لە قەوارەی ئێستادا کۆمیتەی  .5

ناوەندی بە کردەوە لە بەرامبەر هیچ ئۆرگانێکدا وەاڵمدەرەوە نیە، کەس ناتوانێ چاوەدێری لە 

ێپرسینەوە بۆ بکات، چونکە بۆ نموونە راپۆرتی چاالکی  کۆمیتەی سەر کار و باری بکات و ل

ناوەندی بە کۆنگرە نادرێت، راپۆرتەکان تەنیا راپۆرتی سیاسیە. کۆمیتەی ناوەندی بە پێێ 

قەوارەی ئێستا: ىڕیاردەر )رێبەر(، جێبەجێ کار )بەرێوەبەر( و چاوەدێر و بەرپرسی دیسیپلینی 

ری سیاسی و یاسایی، جێبەجێ کردن و چاوەدێری لە حیزبیە واتە سێ دەسەاڵتی: بڕیا

 یەک ناوەند کۆبووتەوە.

قەوارەی ئێستا لە گەڵ دروشمی ستراتێژیکی حیزب نارێکە و ئەم نارێکیەش دەبێتە هۆی  .6

 تەنگەژەی ناسنامەی سیاسی و تەشکیالتی. 

ناوچەگەرایی یەکێک لە کێشە و بەربەستەکانی بەرەوپێش چوونی خەباتی رۆژهەاڵتی  .7

وردستان و پێشڤەچوونی رێکخراوەیی و بەشداری هاوبەشی خەڵکی کوردستان لە ک

رێکخراوەکانی حیزبی دایە. قەوارەی ئێستا ناوچەگەرایی زیادتر دەکات و ئەمەش دەبێتە هۆی 

 –رکەبەریەکی نەرێنی لەنێوان ناوچەکان بۆ بەدەستەوەگرتن و "کۆکردنەوەی دەسەاڵت" 

ناوچەگەرایی ویستێکی سروشتی خەڵک و دیاردەیەکە کە   لە ناوچەکاندا. –تمرکز گرایی 

کەس ناتوانێت لە ناو ببات. بەاڵم دەکرێ ناوچەگەرایی بکرێتە پۆتانسیەلی بەرەوپێش چوون و 

بەشداری چاالکانە. مەرجی ئەمەش گۆرانی قەوارەی تەمەرکوزگەرا و تاک رەهەندی بە 

 اوچەیی نوێنەرایەتی بکرێت.قەوارەیەکی تەشکیالتی کە لەودا رێبەری بە شێوەی ن

لە سیستەمی ئەمرۆی حیزبدا بەرپرسایەتی سیاسی و پۆستی ئیداری بەشێوەیەک لێک  .8

 ئاالون، کە جیاکردنەوەی ئەو دوانە مرۆڤ تووشی کێشە دەکات. 

 

  



 

16 

 چ جۆر قەوارەیەک گونجاوی حیزبی دێموکراتە؟

ایی و پسپۆری کەسان وەک لە بیست ساڵی رابردوودا سەرنج بە سەرمایەکانی مرۆڤی و شارەز

یەکێک لە هۆیەکانی کلیدی پێشکەوتنی رێکخراوەیی و ئابووری گرینگیەکی زۆری پێ دراوە. 

سازبوونی سەرمایەی مرۆڤی پێویستی بە چاککردنەوە و سەرمایەگوزاری لە سەر مرۆڤ لە رێگەی 

ای پەروەردەی بەرزی پەروەردەیەوە. بۆیە گەشەکردنی رێکخراوەیی لە حیزبێکی نەتەوایەتیدا لە رێگ

هێزەکانی مرۆڤی و کارامە زەمینەی پێشکەوتن و بەرەوپێش چوونی سیاسی، رێکخراوەیی و 

کۆمەاڵیەتی بۆ حیزب خۆش بکات. پەروەردە و گەشەکردنی ریکخراوەیی لە بیست ساڵی رابردوودا 

لە گەڵ لێگەر و بەربەستێکی وەک قەوارەی حیزبی بەرەوروو بووە. لە بەشی پێشوودا 

کەموکۆریەکانی قەوارە )ساختار(ی هەنۆکیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران باس کرا. لە 

بیست ساڵی رابردوودا گۆرانکاری قووڵ بەسەر قەوارەی کۆمەاڵیەتی و ئاستی داخوازی کۆمەاڵیەتی 

و جیهانی دوای رووخانی بلۆکی کمۆنیستی دا هاتووە کە  1979بۆ کار و چاالکی پۆست شۆرشی 

 رەی حیزبی بە پێێ ئەوگۆڕانی کۆمەڵگا گۆرانکاری پێویستی بەخۆیدا نەهێناوە.قەوا

 

دێموکراسی تەنیا بریتی بەدەستهێنانی دەسەاڵت لە رێگای دەنگدانەوە نیە. دێموکراسی راستەقینە 

سەرنج دەداتە پێویستیەکانی دەرەوەی کۆمەڵگای حیزبی و بە کۆمەڵی ناو خۆی حیزب. دێموکراسی 

ڕیاری گشتیە، کە هەرکەس بە هەرکەس بە شێوەی یەکسان دەبێ بتوانێت لە شێوازێک لە ب

پرۆسەی بڕیارداندا بەشداری بکات. لە رەوەندی گەشەسەندنی حیزبی و خەباتی رزگاری خوازانەدا 

ئەگەر بوونی "الیەنی دیکە" لە بەرچاو نەگیرێت، هەلومەرجی دێموکراتیک هەڵدەوەشێتەوە. لە 

لەبەرچاو نەگیراوە و ئەمەش ئاکامێکی نەبووە جگە لە لێکترازان، پەراوێزخران و  رابردوودا ئەو بنەمایە
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خۆپەراوێزخستن و پاسیڤ بوونی بەشێکی زۆر لە بەدەنەی حیزب. راوێژی دێموکراتیک رەهەندێکی 

 ناوخۆیی و بە پێی وتەی ئەرەستوو لە سەر بنەمای لێکگەیشتن و پشوودرێژیە. 

 وەاڵمدەر بێت؟  چ جۆر قەوارەیەک دەتوانێت

حیزبی دێموکرات پێویستی بە قەوارەیەکی رێکخراوەیی هەیە کە بتوانێت تایبەتمەندیەکانی 

 خوارەوەی هەبێت:

دێموکراتیک بێت و هەموو بازنەکانی تەشكیالتی حیزب بەشێوەیەکی یەکسان بەشداری  .1

 کرابن

یت و اجرا( رێبەری سیاسی )رهبری سیاسی( و بەرێوەبەرایەتی و جێبەجێ کردن )مدیر .2

 و چاوەدرێری لەیەکتر جیابکرێنەوە

النی کەمی بەشداری ژنان، الوان و رێکخراوە مەدەنیەکان تێدا دیاری کرابێت و تەرکیبی  .3

 رێبەری وەاڵمدەری هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و سیاسی رۆژهەاڵتی کوردستان بێ

ستراتێژی بۆ دیاسپۆرا وەک بەشێکی تەواوکەری خەباتی ناوخۆ ببینێت و خاوەنی  .4

 دیاسپۆرا و کۆمەڵگای کوردی لە دەرەوەی واڵت بێت

ناوچەگەرایی دیاردەیەکی درێژخایەنە و لەناوبردنی بۆ حیزبێکی لە حاڵی خەباتدا بە کردەوە  .9

نەبوو و نامومکینە، بەاڵم دەکرێ بە گۆڕینی بە گۆرینی بەشداری رێژەیی ناوچەکان )حوزەهای 

 ریبەریدا ناوچەگەرایی بە شێوەی ئەرێنی بەکار ببەین. تشکیالتی( لە پرۆسەی بریاردان و

نوێنەرایەتی کردن لە خوارەوە بۆ سەرەوە بەشێوەی زنجیری پێکەوە گرێدراو بێت: واتا  .10

 ئۆرگانەکانی سەرەوە لە  نوێنەرانی ئۆرگانی خوارەوە پێک هاتبێت.

وردستانی ئێران پێشنیار ( بۆ حیزبی دیموکراتی کHybridلەو رووەوە قەوارەی رێکخراوێکی هیبرید )

 دەکرێت:

لە رێکخراوی هیبریدی و فرەرەهەندیدا قەوارەی رێکخراوەکان بە پێێ هەلومەرج وشوێنی 

رێکخراوەکان رێک دەخرێت و رێکخراو قاڵبێکی بەستراو و نەگۆر نیە کە نەتوانێت لە گەڵ هەلومەرج 

 خۆی بگونجێنێت. 

کیالتێکە کە لە باکووری رۆژهەاڵتی کوردستانەوە تا حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران خاوەنی تەش

باشووری کوردستان خاوەنی ئەندام و رێکخراوی خۆیە. لە سااڵنی پێشوودا ناوەندگەرایی یەکێک لە 

کێشەکانی سەرەکی بەرێوەبەری حیزبی دیموکرات بووە. ئەمرۆ ئەو دیاردە دزێوە بووتە "جنووب 

گەرایی" جێگەی ئەو دیاردەیە بگرێتەوە. هەرکام لەو  گەرایی" و دوور نیە لە دوارۆژدا "شمال

 گۆرانکاریانەش بە نرخی دابەشبوون و لێکترازانی حیزب تەواو بووە. 
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تا ئێستا رێبەری حیزب خاوەنی دەسەاڵتی بڕیاردانی سیاسی، جێبەجێکردن و چاوەدێری بەسەر 

یەکی بێالیەنانە و لە بڕیارەکانی خۆی بووە. ئەمەش وای کردووە کە حیزب نەتوانێت بە شێوە

روانگەیەکی دێموکراتیک و بەرەوپێش چوونی رێکخراوەییەوە رەخنە لە کارەکانی خۆی بگرێت و 

پێداچوونەوە بە بڕیارەکانی خۆی بکاتەوە. پلەی سیاسی لە حیزبی دێموکراتدا بە "پۆست" 

دا بێت. رێبەری وەرگێردراوە و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە جێگای نرخ و بەهاکان ئاڵوگۆری بەسەر

سیاسی شوێنێکە کە نوێنەرانی هەڵبژێردراوی ئەندامان بڕیاری سیاسی دەدەن و جێبەجێ کردنیان 

دەبێ بە ئەستۆی کەسانی پسپۆر و شارەزا و کارامە بسپێردرێت. لەو روانگەیەوە بۆ نموونە مەرجی 

چونکە کادر ئەوەی کە کەسێک ببێتە کادری سەختتر لە مەرجی بوون بە ئەندامی رێبەریە. 

تەشکیالتیە کە پێویستی بە کارناسی و پسپۆری هەیە و ئەندامەتی لە  –"پۆست"ێکی ئیداری 

رێبەری پلەیەکی سیاسی و یاسادانەرە کە لە رێگای دەنگی ئەندامانەوە هەڵدەبژێردرێت. لەو رووەوە 

ەوە بۆ کۆنگرە بوونی ئەنجوومەنی رێبەری کە راستەوخۆ لە الیەن بازنەکانی تەشکیالتی و ناوچەیی

پێشنیار کرابن و ئەرکی ئەو رێبەری سیاسی وبڕیاری سیاسی بێت، پێویستیەکی ئەمرۆیی حیزبی 

دێموکراتە. بەوە لە الیەک لە کێشەی ناوچەگەرایی بە شێوەی نەرێنیەکەی رزگار دەبێت و لەالیەکی 

بی یە. حیزبێکی دیکەوە بڕیاردەران نزیک بە بەدەنە و هەڵقوواڵی ویستی هەموو ئەندامانی حیز

پێشكەوتوو و خاوەن بڕیار پێویستی بە دەسەاڵتی جێبەجێکار )اجرایی( یان بەرێوەبەری هەیە.  

دەسەاڵتێکی وا بۆ ئەوەی بتوانێت بڕیارەکانی سیاسی رێبەری سیاسی جێبەجێ بکات و 

مان واتە نوێنەرایەتی ئیرادەی ئەندامانی حیزب بکات، پێویستە راستەخۆ لە الیەن نوێنەرانی ئەندا

کۆنگرەوە هەڵبژێردرێت. ئەوەی مەمرۆ بە ناوی دەفتەسی سیاسیەوە لە ناو حیزبی دێموکراتدا هەیە، 

بە جیاتی بوون بە بەرێوەبەری سیاسی رۆلی رێبەری سیاسی دەگێرێت و کۆمیتەی ناوەندی کە 

ری دەبێ رێبەری سیاسی بکات، ئەندامانی بەهۆی کاری ئیجراییەوە بوونەتە هێزی جێبەجێکا

بڕیارەکانی دەفتەری سیاسی. ئەو جۆرە جێگۆرکێیە ئەنجامێکی چاکی بۆ حیزب نەبووە و ئاکامەکەی 

لەجێدا لێدانی سیاسی و رێکخراوەیی بۆ حیزب بووە. رێبەر یان سکرتێری گشتی حیزب نوێنەری 

یەکیەتی تەشکیالتی و سیاسی حیزبە. نوێنەری یەکیەتی تەشکیالتی و سیاسی حیزب کاتێک 

نیت خاوەنی ئەو پلەیە بێت کە راستەخۆ لە الیەن نوێنەرانی ئەندامانەوە واتە لە کۆنگرەوە وەک دەتوا

بەشێک لە دەستەی جێبەجێکار هەڵبژێردرابێت و لەبەرامبەر رێبەری سیاسیەوە کە هەڵبژێردراوی 

 ئەندامانن بەرپرس بێت.

ی خۆیان، بووتە هۆی نەبوونی چاوەدێری ئەندامان لە سەر کار و چاالکی هەلبژێردراوەکان

کەڵەکەبوونی کێشە چارەسەرنەکراوەکان و پێدانەچوونەوە بە کەموکۆریەکان. لەو رووەوە بوونی هێزی 

چاوەدێر یان چاوەدێری جێبەجێ کردنی بڕیارەکانی کۆنگرە کە راستەوخۆ لە الیەن نوێنەرانی 

مرۆی حیزب کە هەموو ئەنداماندا هەلبژێدرابێت، گەندەڵی ئیداری، تەشکیالتی و کێشەکانی ئە

 بڕیارەکان و جێبەجێکردن و چاوەدێری لە یەک جێگا کۆبوونەتەوە تا ئاستێکی زۆر چارەسەر دەکەن.
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بە دەیان هەزار لە خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دەرەوەی واڵتن. دیاسپۆرا هەلومەرجی بەتەواوی 

دەرەوەی واڵت لە چوارچێوە و  جیاواز لە گەڵ کوردستان هەیە و پێویستە رێکخراوەکانی حیزبی لە

رێکخراوێکی جیاواز کە بتوانێت کەڵک لە هێزی دیاسپۆرا لە دەرەوەی واڵت وەرگرێت و یاریدەری 

بەرەوپێش بردنی خەباتی نەتەوایەتی و تەواوکەری خەباتی ناوخۆیی بێت سازماندەیی بکرێت و 

ە. لەو بارەدا جێی خۆیەتی جۆری بەشداری ئەو لە رێبەری و قەوارەکەی بەو پێیە دابرێژرێتەو

دیالۆگێکی ناوخۆیی بۆ چۆنیەتی سازماندانی دیاسپۆرا پێک بهێندرێت کە بتوانێت وەاڵمی 

 پرسیارەکانی پێوەندیدار بداتەوە.
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 ناوچەگەرایی شێرپەنجەی خەباتی نەتەوایەتی

تێپەر  جۆاڵنەوەی کوردستان بە درێژایی مێژوو سەدان تەنگەژە و کێشەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی

کردووە. لە سەرهەڵدانی خانی لەپزێرینەوە تا ئەمرۆ خێلگەرایی، عەشیرە گەرایی، ناوچەگەری و 

خزم خزمێنە یەکێک لە هۆکارە هەرەسەرەکیەکانی لێکترازان، دابڕان و الدان لە رێبازی نەتەوایەتی و 

 بایەخە هاوبەشەکانەوە بووە. 

روشتیە، چونکە مرۆڤ بە پێی سروشت حەزی ناوچەگەرایی لە جێی خۆیدا دیاردە و هەستێکی س

لە شوێنی لەدایکبوون و ناوچەی ژیانی خۆیەتی و پێی خۆشە ناوچەکەی ببێتە سەنتەری دەسەاڵت 

و بریارە گشتیەکان. لە پێوەندی لە گەڵ کوردا ناوچەگەرایی کە تێکەڵ بە مێژینەی دژایەتی خێل و 

ەبێت زیانیان بۆ کورد و تەنانەت عەشیرە کوردەکانیش بووە بەرلەوەی کە قازانجیان ه

 ناوچەگەرەکانیش هەبووە.

ناوچەگەرایی لە ناو حیزبی دیموکراتدا چۆن خۆی دەنوێنێت؟ لە ئەنجامی ناوچەگەراییدا، هەوڵی کادر 

و ئەندامانی حیزب ئەوە، کە ئەگەر هەموو دەسەاڵتیش نەبێت، زۆربەی هەرە زۆری دەسەاڵتی 

خەڵکی ناوچەیەکی تایبەتی بێت. بۆ ماوەی دەیان ساڵ حیزبی  بڕیاردان و بەرێوەبردن لە دەستی

دێموکرات بە هۆی زاڵبوونی ناوەندگەرایی و قەتیس بوونی ریبەری بەدەست خەڵکی ناوەندی 

کوردستان نەیتوانی بە شێوەیەکی جیددی هێز و تواناییەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان بەو 

ێت و نفووزی سیاسی و تەشکیالتی حیزب لە شیوەیەی کە پێویستە بەرەو الی خۆی راکێش

ئاستێکی سنوورداردا چاالک بوو. لە سااڵنی رابردوودا سەنتەری هێزی ناوچەگەرا بووەتە "جنووب 

گەرایی" و ئەمەش لە جێدا و لە درێژەی ئاسەواری ناوەندگەرایی بۆتە هۆی پێکهاتنی کۆمپلێکس و 

اتدا. دوور نیە بەو قەوارەیەی ئێستای حیزبی دژبەری زۆری هێز لە ناو ریزەکانی حیزبی دێموکر

دێموکرات ماوەیەکی دیکە سەنتەری دەسەاڵت بەدەست "شمال"یەکان بێت و ئەوجار خەڵکانی 

دیکە پەراوێز بخرێن. ئاکامی گەڕانی بازنەی ناوچەگەرایی لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەی دیکە ئەوە بوو 

ساڵ زۆرتر وەک حیزبێکی لۆکال و ناوچە بمێنێت  ٧١ کە حیزبی دێموکرات سەرەرای رابردووی زیاتر لە

تا وەک هێزێکی نەتەوایەتی شوێندانەر کە نەتەنیا لە رۆژهەاڵتی کوردستان بەڵکوو لە ناو هەموو 

خەڵکی کورد لە ئێراندا. ناوچەگەرایی یەکێک لە هۆیە سەرەکیەکانی پێشنەکەوتنی قوواڵیی 

ناوچەگەرایی بووتە هۆی ئەوەی کە چەکێکی چاک بە ستراتێژی حیزبی دێموکراتە. ئەو شێوازە لە 

دەست کۆماری ئیسالمی بدرێت کە بە کەڵک وەرگرتن لە هەستی ناوچەگەرایی بتوانێت هەستی 

بێ متمانەیی و دژبەیەک لە ناو ریزەکانی حیزب دا گەشە پێبدات و قەیرانی بڕوا لە ناو ریزەکانی 

 شۆرشدا قووڵتر بکات.

ەی نێوان ناوچەکان پرسێکی کۆمەاڵیەتی و پێوەندی بە رەوتی گەشە پرسی ناوچەگەرایی و کێش

سەندنی کۆمەڵگا و جۆاڵنەوە هەیە. ئەوەی کە دەتوانێت دیاردەکان بەرەو الی ئەرێنی بگەرێنێتەوە و 

ریبەری بکات، جۆری بیرکردنەوە نزیک بوونەوەی ئێمە بە پرسەکانە. لە هەلومەرجێکدا کە یەکگرتوویی 



 

21 

ستی خەباتی نەتەوایەتی و ریزەکانی حیزبی دێموکراتە، پرسی ناوچەگەرایی ناتوانێت گرینگترین پێوی

تەنیا بە مەحکووم کردن و شەرمەزارکردن لەناو بچێت، چونکە سەرەرای هەموو ئیدعاکان سروشتی 

 ناوچەگەرایی بەشێک لە تایبەتمەندی مرۆڤە کە جێگای رێزە. 

رەناوچە و لە رووی بەرباڵوی جوغرافیەوە لە بەراورد کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی فرەچەشن، ف

لە گەڵ پاناییەکەی دوور و درێژە. لە نەبوونی پێوەندی تەندوروستی ناوچەیی و نەبوونی تێکەاڵوی 

سیستەماتیکی ئابووری و کولتووری و پەروەردەیی جیاوازی نێوان ناوچەکان زۆر بەروونی لە 

 بیندرێت. هەڵسوکەوتی دانیشتوانی ناوچەکانەوە دە

لەوەها رەوشێکدا بە جیاتی سەرکوتی ناوچەگەرایی بە بڕوای نووسەری ئەو دێرانە، بەکارهێنانی 

تواناکان و شارەزاییەکانی ناوچەکان دەتوانێت بەرژەوەندی زۆرتری بۆ جۆاڵنەوەی رزگاری خوازانەی 

ەکانی ناوچەیی بە نەتەوەی ئێمە هەبێت. دانبپێنان بە جیاوازیەکان و پێویستی بەشداری جیاوازی

شێوەیەکی دادپەروەرانە لە پرۆسەی بڕیاردانی سیاسی حیزب دا دەتوانێت رێگایەکی کاریگەر بێت لە 

گۆڕانی حیزبی دیموکرات لە رێکخراوێکی لۆکاڵەوە بە حیزبێکی سەرانسەری و نەتەوەیی کە نە تەنیا 

رێکخراوەیی و هێزی مرۆڤی  خاوەنی گوتاری نەتەوایەتیە بەڵکوو بە کردەوە خاوەنی گەشەکردنێکی

 لە ئاستی سەرانسەری کوردستان بێت. 

هەروەک لە بەشی پێشوودا ئاماژە پێکرا، قەوارەی ئەمرۆی حیزبی دێموکرات قەوارەیەکە کە 

خوڵقێنەرو هاندەری دیاردەی دزێوی ناوچەگەراییە. بۆ دەربازبوون لەو قەیرانە پێویستە رێگا چارەیەکی 

ۆ خوڵقاندنی هەلی بەشداری هەموو ناوچەکان بە شێوەی یەکسان و چاالک دادپەروەرانە و گشتگر ب

 بخوڵقێندرێت.

لە روانگەی بەکار بردنی هێز، سازماندان، رێبەری و بەرێوەبەریەوە دیاری کردنی "سەهمیە"ی 

ناوچەیی بۆ هەرکام لە بازنە و ناوچەکانی تەشکیالتی دەتوانێت هەنگاویكی کارابێت بۆ نەهێشتنی 

ردەیەی کە ئەمرۆ بووتە هۆی زەمینگیر بوونی گەشەکردنی رێکخراوەیی و سیاسی حیزب. بۆ ئەو دیا

نموونە: وا دابنێین هەرکام لە شارەکانی کوردستان بە گوندەکانی دەوروبەرەوە بازنەیەکی 

تەشکیالتین، هەرکام لەو بازنانە یەک تا دووکەس )بە پێی ژمارەی ئەندامانی رێبەری( وەک ئەندام و 

یان دووکەسیش وەک جێگری ئەندامی دەستەی بەرێوەبەری لە ناوچەی خۆیەوە بۆ کۆنگرە یەک 

پێشنیار دەکات. لە وەها کاتێکدا ئەرکی کۆنگرە پەسەندکردنی پێشنیاری کۆنفرانسی بازنەکانی 

تەشکیالتی بۆ ئەندامانی ریبەری دەبێت. بەوە لەالیەک رێبەران یان بڕیاردەرانی سیاسی راستەخۆ 

ن بازنەکان واتە ئەندامانەوە هەڵبژێردراون و لەالیەکی دیکەوە بە هۆی رێژەیی بوون و لە الیە

سەهمیەیی بوونی رادەی ئەندامان رکەبەری ناوچەگەرایی جێی گای خۆی دەداتە رکەبەری 

هەڵبژاردنی باشترینەکانی ناوچەکە بۆ ئەندامەتی لە رێبەری حیزب. بەوە لەالیەک هەموو ناوچەکان 

و پرۆسەی بریاری سیاسی حیزب دا بەشدارن و لەالیەکی دیکەوە پێشی کۆکبوونەوەی لە رێبەری 
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دەسەاڵت بۆ ناوچەیەک و پەراوێز خرانی ناوچەکانی دیکە دەگیرێت. بەوەش هەستی هاوبەش و 

بەشداری کردن و هەروەها پێویستی گەشەکردن و قووڵتر کردنی ستراتێژی سیاسی و تەشکیالتی 

رکەبەری ناوچەگەرایی جێی خۆی دەداتە گەشەی ناوچەیی. لە الیەکی  حیزب رۆژەڤتر دەبێت و

دیکەوە بەکردەوە فیدرالیزمی ئیداری لە ناو حیزبدا جێبەجێ دەکرێت کە بە رێبەریەکی سیاسی 

پێشکەوتوو یەکگرتوو خواز دەتوانێت بەرهەمی چاکتر و کاراتری هەبێت بۆ حیزب و خەباتی 

 نەتەوایەتیمان.
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 تیمانەیەڵەکانی کۆمەی تواناییەنیوه ستدانی زیاتر لەده تی حیزبدا، لەرایەرێبە دانی ژنان لەنەشداری بە

 

 تهیی خۆی داوهرنامهرنجی بهسه وهزراندینهتای دامهرهسه حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران له

تی و اڵیهکاروباری کۆمه اوان لهڵ پیگه وان لهکسانی ئهشداری و مافی  یهپرسی ژنان و به

ییدا. کەمتر لە دوومانگ دوای دامەزراندنی کۆماری کوردستان بە پشتیوانی و یارمەتی ماڵهبنه

پێشەوا قازی محەمەد یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان دامەزرا. بەوە کۆماری کوردستان و 

ستی بەشداری ژنان لە خەبات و پێشەواقازی محەمەدی رێبەری حیزبی دیموکرات لە سەر پێوی

چاالکیەکانی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابووری پێداگری کرد و پەیامی ئەوەی بە ئێمە دا کە بەبێ 

بەشداری چاالکانەی ژنان لە پرسە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووریەکاندا کۆمەڵگا ناتوانێت رووی 

حیزبی دیموکراتی کوردستانی  ئاشتی، گەشەکردن و بەختەوەری بەخۆیەوە ببینێ. پرسی ژن بۆ

ئێران لەو روانگەیەوە پرسێکی پرەنسیپی و بنەماییە کە بەداخەوە بەهۆی هەلومەرجی داسەپاو 

 بەسەر شۆرشەکەمان نەتوانراوە بەو جۆرەی کە پێویستە بەرەو پێش بروات.

کانی سیاسی و کانی بۆنهکان و قسهژنهری جهملێنهنیا خهته و دروشمهئه لە مەیدانی کردەوەدا

کسانی جێ کردنی دروشمی یهسازی و جێبهمینهوتۆ بۆ زهنگاوێکی ئهو هه کانمان بووهکولتووریه

 . گیراوهلنهکانی حیزبدا ههناو ریزه تی لهاڵیهکۆمه

 رهی ههراست و زۆربهاڵتی ناوهکانی رۆژههموو حیزبهک ههحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وه

یشتنی سیاسی، ، جۆری تێگهزراوهستی "پیاوان" دامهده به که کانی جیهانی حیزبێکهی حیزبهزۆر

و  تی حیزب بووهاڵیهکانی سیاسی و کۆمهت و پالنهری سیاسهدارێژه ی پیاوانهلیقهر و سهبیروباوه

 تی جڤاکی کوردستان بۆتهاڵیهرجی کۆمهل و مه. ههرچاو گیراوهبهی ژنانی لهکێشه وهیهو روانگهله

چاالکی  شداری لهلوێ بهبۆ پیاو ده ی کهیهو شێوهئازادی و به توانن بهژنان نه که وههۆی ئه

، رگهک دایکی پێشمهنیا وهر ژنی کورد تهبهمهندین ساڵ لهن. تا چهتی بکهاڵیهسیاسی و کۆمه

فیداکاری  رای رێزگرتن لهرهسه یهو شێوهبینرا و بهش دهو پشتیوانی شۆر رگهدایکی مناڵی پێشمه

باتی خه شداری کردنیان لهشۆرشدا بوون و به دوو لهندی پلهراستیدا شارۆڤه وان لهژنان، ئه

 ی کهو ژنانهبوو. ئهووو دهرهتی و سیاسی و ئایینی بهاڵیهستی کۆمهربهڵ زۆر بهگه دا لهکدارانهچه

 تهو خزمه خۆشخانهنه ستاری و کار لهرهک په" وهرکی "کاری ژنانهئه به رگهپێشمه یان ببنهتوان

وتنی شان ئاکامدا پێشکههێز و له رگرتن لهڵک وهکه پێویستی به ی کهو کارانهکان و ئهتیهاڵیهکۆمه

 رکدار کران.بوو، ئهشانی پیاو نهبه

ناو ریزی شؤرشدا  بوو، ژنان لهژنان هه " لهروانی "پیاوانهکداری، چاوهباتی چهویستی فیزیکی خه

سروشتیان  تی بپێون کهرپرسایهکانی بهپله وهکرده تواننن بهڵ بێ، کاتێک دهگه مرۆشێ لهئه
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 که ژنانه ندی ژن بوونیتمهکاتێکدا راست تایبه. لهوهونهژن بوونی خۆیان دوور که " بێت و له"پیاوانه

 ی.وانهپێچه ک بهکات نهند دهمهوڵهری حیزبدا دهتی و رێبهرپرسایهبه شداریان لهرۆکی بهناوه

 

، تی حیزبدا کراوهرایهرێبه شداری ژنان لهی رابردوودا زۆرجار باسی بهی دوو سێ کۆنگرهماوه له

شداری ژنان ی بهلهسهاڵم مهرباس بهبه خراوه -راوێزدا په ند لهرچههه -ی ژنان"  پرسی "سهمیه

و  بیر کراوه له وهتی" ناوخۆیی حیزبهرجی تایبهل و مههۆی "هه ری حیزبدا بهبهرێوهری و بهرێبهله

. بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پرسی وهتهپیاوان ماوه قاڵبی دروشمی ئێمه نیا لهته

ڵکوو به ماڵندنی جنسی موخالف " نیهنیا پرسی "خهری حیزبدا تهرێبه وان لهشداری ژنان و البه

 ی بوونی ئێمهفهلسهفه ندی بهشداری ژنان پێوهی بهلهسه. مهخاڵقیهنسیبی" و ئهپرسێکی "پره

 یههه وهکانمانهسیاسیه رۆکی ئامانجهک حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و دروشم و ناوهوه

تی واویهڵکوو گرفتی تهبه نیا گرفتی ژنان نیهریدا تهئاستی رێبه شداری ژنان لهوڵدان بۆ بههه بۆیه

 . یهوهستهدهری حیزبیان بهبهرێوهری و بههای رێبهی رهزۆربه ، کهحیزب و پیاوانی ناو حیزبه

 کک یهوه ودا ژن و پیاو بهله که رجێکهمه ل وتی، پێکهێنانی ههاڵیهکسانی کۆمهیه ست لهبهمه

تی و اڵیهکانی داڕشتن و بڕیاردانی کاروباری کۆمهپرۆسه له شداریان شانسی به

بێ ک پێک بێ، دهک یهی شانسی وهمینهمی زهالنی که ی کهوه. بۆ ئهبێسیاسیان هه

بێ. وی ناوخۆیی حیزبدا ههو پێره رنامهبه لهدا ندیهو پێوهشداری ژنان لهمکانیزمێکی گونجاو بۆ به

ندامان و ئه ، کهگرینگه وهو رووهوی ناوخۆی حیزبدا لهپێره بوونی مکانیزمێکی نووسراو له

جێ کردنی جێبه ر پرسی ژن ناچار بهسه یان لهوهتی بیرکردنهچۆنیه ر لهدهکانی حیزبی بهرێکخراوه

چن و ناوچوون ده و لهرهناو حیزبدا به کان" لهکۆنه تهک "زێهنیهالیه له وهن و بهبده یهرنامهو بهئه

و خوڵقێ. لهڵ پیاوان دهگه له کسانانهشداری یهیدانی بهمی مهبۆ ژنان النی که وهکی دیکهالیهله

شدار کاندا بهسیاسیه دنی بڕیارهکرکانی ئامادهپرۆسه ت لهتایبهژنان به که دا زۆر گرینگهندیهپێوه

کسانی ژنان دانی یهشداری نهری بریار بن. بهجێ کهجێبه وهکانی خوارهئاسته نیا لهک تهبکرێن نه

ی چاالکی ژناندا نگیزهشداری و ئهی بهراده کانی بریارداندا لهکاروباری سیاسی و پرۆسه له

کسانی دروشمی "یه بینێ، کهناو حیزبێکدا ده دوو " لهله"مرۆڤی پ بینرێ، کاتێک ژن خۆی بهده

وتۆ کی ئهیهنگیزهوان ئهئه که کرێن، سروشتیهراوێز دهوان پهئه وهکرده اڵم بهدات بهتی" دهاڵیهکۆمه

ڵک کهییان شاوهتوانایی و لێوه ن لهدهوڵ دهمتر ههکاندا نابێ و کهکارو چاالکیه شداری لهبۆ به

 رگرن.وه

 ریدارێبە شداری ژنان لەپرسی دێموکراتیک بوونی بە

و س ئهکرێ، زۆرکهری حیزبدا دهرێبه رێنی" لهاڵواردنی ئهی ژنان" یان "هههمیه"سه باس له که

 و جۆرهژمێرین. ئهژنان ده "امتیازدانی نادێموکراتیك' به به و کاره"دێموکراتیک" نازانن و ئه به هزره
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کی یهوهخوێندنهراستیدا پارادۆکسالێکی گرنگ و هاوکات نه له یان بیانوویانه یهوهشی کردنه

ندامان وی ناوخۆی حیزب ئهپێێ پێره . بهکانی بریاردانهپرۆسه شداری ژنان لهدێموکراتیکی پرسی به

شداری به وهنگهمافی ده به وخۆ وتوانن راستهندی دهی ناوهو جێگران و موشاویرانی کۆمیته

ندامانی خۆی ی ئهسێی ژماره ک لهتوانێ تا یهده ندیی ناوهکۆمیته وهی حیزب بن. جیا لهکۆنگره

ڵ گه ندی لهپێوه کی لهرهبانگ بکات. پرسی سه بۆ کۆنگره وهنگدانهمافی ده وخۆ و بهر راستهنوێنه

ی یهو رستهله و پێشنیارهبوونی ئهریدا و دێموکراتیک نهرێبه لهی ژنان" همیهپارادۆکسالی "سه

نگی ندی "دهی ناوهکان جێگیرانی کۆمیتهدێموکراتیکه پێی ئوسوڵه نوێنێ. بهخۆی ده وهرهسه

و  هێناوهری حیزبدا نهندی و رێبهی ناوهکۆمیته تی لهندامهیان بۆ ئهشدارانی کۆنگرهی" بهمتمانه

ی راپۆرتی کۆمیته ر بۆ نموونهرانبهبه له وانهوابوو ئهندین، کهی ناوهندامی کۆمیتهوان جێگری ئهئه

 وان لهی بریارداندا ئهپرۆسه و له تیهرهشوهوان مهنگی ئهده ر نین، چونکهاڵمدهوه ندی بۆ کۆنگرهناوه

 وهندیهی ناوهن کۆمیتهالیه ندیش لهی ناوهاویرانی کۆمیتهی بریاردانن. موشی بازنهوهرهده راستیدا له

 ری حیزب تازهرێبه که یهوهبێت بۆ ئه وهرووی ئیداریشه له کۆنگره وهدیاری کراوه. جیا له ک کۆنگرهنه

و، ک دوای ئهت نهکاندامانی حیزب دهتی ئهرایهنوێنه نێوان دوو کۆنگره ری حیزب لهرێبه ، واتهوهبکرێته

شداری دانی بوونی مافی به ناو حیزبی ئێمه کانی باو لهنادێموکراتیکه مکانیزمه کێک لهیه بۆیه

 . ندیهی ناوهی کۆمیتهڵبژاردههه ندامی حیزب بهسێی ئه ک لهوخۆی یهراسته

 

 پێی ئوسووڵه تیک بهم سێ مکانیزمی نا دێموکرابیندرێ النی کهده وهرهسه ک لهروههه

 نترناسیۆنال سۆسیالیست کهکانی ئهگشتیه نسیبهپێی پره مرۆی جیهان و بهکانی ئهدێموکراتیکه

 وهپیاوانه ی ئێمهروانگه وان لهوی ناوخۆیی حیزبدا گونجێندراون و ئهپێره تی لهندامیهکان ئهکهحیزبه

نادێموکراتیک.  ی ژنان" بههمیهاڵم پرسی "سهدرێن، بهبینواوی دێموکراتیک و سروشتی دهته به

 مکانیزمێکی وا له بۆ رێگرتن له کی زۆر کزهی ژنان" هۆیههمیهبیانووی نادێموکراتیک بوونی "سهبۆیه

 وی ناوخۆی حیزبدا.پێره

 

 کردنشەک بۆ گەک پێویستیەشداری ژنان وهبە

کانی حیزبدا، ئامانجی ری و ئۆرگانهرێبه ژنان" له یهمیهمی "سهدیاری کردنی النی که به

کانی رجهمه کێک لهدی. یه نگی باوکساالری دێتهرههفه له وهوتنهکسانی و ژن و پیاو و دوورکهیه

ری و می رێبهسیسته %ی ژنان یان پیاوان له40شداری م بهتی ئوروپادا النی کهکیهیه تی لهندامهئه

زموونی دێموکراتیک د ساڵ ئهند سهنی چهخاوه واڵتانی دێموکراتیکی رۆژئاو که . لهتاندایهئیداری واڵ

ک زامنی ی" جنسی موخالف وههمیهمی سهری دێموکراتیکن "النی کهبهرێوهمی بهو سیسته

و کاروباری سیاسی، ئابووری  ڵ لهندامانی کۆمهموو ئهشداری ههڵگا و بهوتنی کۆمهپێشکه
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تی و سیاسیدا وڵهکاروباری ئیداری و ده نیا لهتهواڵتانی ئوروپایی نه بیندرێ. لهتی واڵتدا دهاڵیهکۆمه

نی یاسای خاوه و واڵتانهشێکی زۆر لهتی بهوڵهک پرۆگرامێکی دهڵکوو وه، بهیهیان هههمیهژنان سه

کان، بانکه له بۆ نموونه وهکانن و بهتیهتایبه تهری شرکهبهرێوهبه ی "جنسی موخالف" لههمیهسه

 . وهتهشداری هاوسان بۆ ژنان کراوهرگای بهکان دهییهوهتهنهفره تهری شرکهبهرێوهبازاری بۆرس و به

 تیمان پێویستمان بهوایهتهکانی نهئامانجه یشتن بهتی و گهوایهتهباتی نهو پێش چوونی خهرهبۆ به

باتی خه واوی لهته . تا ئێستا توانایی ژنان بهیهڵگای کوردستاندا ههکانی ناو کۆمهموو تواناییههه

و  گیراوهرنهڵکی لێوهواوی کهتهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا بهریزه تیدا و لهوایهتهنه

و  پاسیڤ بوون کراوه ای کوردستان ناچار بهڵگتی کۆمهاڵیهی توانایی کۆمهنیوه ش زیاتر لهوهبه

 کردنیان لهشداری نهنیا ژنان بۆ بهدا تاوانبار کردنی تهندیهو پێوه. لهر"دراوهده"هه کی زۆر بهیهوزه

ی مینهتا ئێستاش بوو بێ زه ، چونکهری حیزبهتی مێژوویی رێبهرپرسایهبه راستیدا خۆ بواردن له

پرس  رنج بهمتر سهجێدا که و له هاتووهباتدا بۆ ژن و پیاو پێک نهخه شداری هاوسان لههاوسان بۆ به

ر بیروبۆچوونی دا جارێش ههناو حیزبی ئێمه . لهواری دراوهڵی کوردهی کۆمهکانی نیوهو پێویستیه

دا وهئاستی کرده ب لهکانی حیزکردنی دروشمهش پێشی پراکتیزهمهو ئه و کۆنباو زاڵه پیاوساالرانه

 .کانمان راگرتووهخاڵقی بوونی" دروشمهر "ئهرانبهبه ی لهو ئێمه گرتووه

، تیدا پرسی "سنفی" نیهوایهتهباتی نهرجی خهل و مههه واریدا و لهڵی کوردهکۆمه پرسی ژنان له

 پرسی پتر له وهکانهتی"یه"کیفتیه رووی پێوانه ڵگای کوردی و لهی کۆمهش بێ پرسی نیوهژماره به

یی و وهتهتیدا پرسێکی نهاڵیهژیانی سیاسی و کۆمه شداریان لهپرسی ژنان و به بۆیه ڵهی کۆمهنیوه

 . مانهکهباتی حیزبهنووسی خهچاره ندیدار بهپرسی پێوه

ری ت رێبهنانهتی و تهرایهرێبه شێک لهتی یان بهرایهندامی رێبهئه جێدا ناتوانێ ببێته مرۆڤ له

پێناو  وڵی زۆر بدا لهبێ ههتاکی مرۆڤ ده که نهکی درێژخایهیهری پرۆسه، رێبهوهیان بزووتنه رێکخراوه

ژن  که ودایهله وتهو رهاڵم جیاوازی ئه، بهکهک یهبۆ ژن و پیاو وه رجهو مه. ئهو ئاستهیشتن بهگه

 ش لهمهگیرێ و ئهکردنی دهشهپێشی گه وهکردهو به ڵ پیاو نیهگه کسان لهلی یهنی ههخاوه

 . تی و هزریهاڵیهکی زۆری کۆمهیهستدانی هێز و وزهدهسارێکی قورس و لهتی" خهی "مودیریهروانگه

 وهو کردهرهبه وهدروشمه بێ لهی شانزدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دهکۆنگره

ڵکی ندامانی خهموو ئهباتی ههباتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران خهبروات و نیشان بدا، خه

ڵگا کانی کۆمهموو تاکهشداری هاوسان بۆ ههی بهمینهزه یهدا ئامادهو پێناوهو له کوردستانی ئێرانه

 خۆش بکات.
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 بەرپرسایەتیەکی پرەنسیبی و ئەخاڵقیەیەکگرتنەوەی بنەماڵەی حیزبی دیموکرات 
 

زیاتر لە دەساڵ لە دوایین لێکدابڕانی حیزبی دێموکرات تێپەر دەبێت. لێکرابرانێک کە ئاکامەکەی 

لەدەستدانی وزە و ئێنێرژیەکی زۆری خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان و الواز بوونی رێکخراوەیی و 

سیاسی حیزبی دێموکرات و حیزبە لێکدابراوەکانی لێ کەوتەوە. لێکدابڕانێک کە بوو بە هۆی 

قووڵبوونەوەی دابەشبوونی کۆمەاڵیەتی و لێکترازانی پێوەندیەکانی ناو کۆمەڵگا و لەناوچوونی 

ساڵی رابردوودا هەوڵێکی زۆر لە الیەن زۆر  ١٠سەرنجی سەرەکی بەرەو دوژمنی داگیرکار. لەماوەی 

تان و کەسایەتی، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و دۆستانی بزاڤی نەتەوایەتی لە رۆژهەاڵتی کوردس

هەروەها رێبەری هەردووک بەشی حیزبی دیموکرات دراوە بۆ گەیشتن بە یەکگرتنەوەی دووبارە. 

لێکدابڕانەکانی ناو حیزبی دێموکرات بەرلە هەموو شتێک دەگەرێتەوە بۆ جۆری تێگەیشتنمان لە 

اوە کێشەکانی ناوخۆیی حیزب. بە درێژایی مێژوو باسکردن لە کێشەکان شتێکی بڤە بووە و هەوڵدر

کێشەکان سەرپۆش بکرێن نەوەک دوژمن کەڵکی خراپ لێ وەرگرێت. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە 

 لە شوێنێک کێشەکان بە تەقینەوە بگات و لێکدابڕان و جیایی لێ بکەوێتەوە. 

کێشەی ناوخۆیی دەبێتە هۆی لە ناوچۆن. کێشە هەروەها هاندەرێکە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا بۆ 

گەشەکردن و هۆیەکی بەهێزە بۆ ئاوەدان کردنەوەی رەوتی ئاشتی. بۆ نموونە لە نیوەی یەکەمی 

سەدەی بیستەمدا ئورووپا دوو جەنگی جیهانی، ژمارەیەکی زۆری شەری ناوخۆیی، چەندین رژیمی 

تۆری بەخۆیەوە بینیوە و یەکێک لە شەڕاویترین ناوچەکانی جیهان بووە. بەاڵم دوای نیوەی دیکتا

دووەمی سەدەی بیستەم بە پێهاتنی بازاری هاوبەشی ئورووپا، ئەمرۆ بووەتە یەکێک لە ناوەندەکانی 

هەرە خێرای گەشەکردنی مرۆڤی، هێمنایەتی و تەناهی سەر گۆی زەوی. کێشە و قەیرانی 

یزب و رێکخراوەکانی کوردستانیش نابێت وەک دیاردەیەک سەیر بکرین کە کۆتاییان بۆ نیە. ناوخۆیی ح

ئەنجامی ئەو لێکدابڕان، قەیرانە سیاسی و رێکخراوەییەکانی ناو حیزب و رێکخراوەکانی سیاسی 

کوردستان بۆتە هۆی ئەوەی کە کۆمەلگای کوردستان لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا توانایی و بڕستی 

انەر بوونی خۆی لە دەست بدات و دوای هەفتا ساڵ خەباتی بێ وچان نەتوانێ بە النی شوێند

کەمی داخوازەکانی خۆی بگات. بەو حاڵەش ئێمە دەتوانین ئەو کێشانە بکەینە هەوێنی 

یەکگرتنەوەیەکی بەهیز، کە دۆزەکەمان لە هەموو جارێ زیاتر بە ئامانج نزیک بکاتەوە و هیز و 

 وتی خەباتی نەتەوایەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ببەخشێت. وزەیەکی تازە بە رە

دەبێ دان بەو راستیە دابنێین کە لێکترازان ئاسانتر لە پێکەوە ژیان و دووبارە یەکگرتنەوەیە، چونکە لە 

پرۆسەی یەکگرتنەوەدا ئێمە هەموومان لە بەرامبەر یەکتر بەرپرسیارین. ئەم بەرپرسیاریە دەبێ 

ەو پێوەندیەدا بەرلە میکانیزمی یەکگرتنەوە پێشمەرجی کار بۆ یەکگرتنەوە هەمەالیەنانە بێت. ل

رێزگرتن لە کەڕامەتی مرۆڤی یەکتر و کارکردن بۆ البردنی ذێهنیتەتی هەاڵواردن و پەراوێزخستنی 

 یەکترە. 
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کۆمەڵگای ئەمرۆ کوردستان گۆرانکاریەکی زۆری لە هەموو بوارەکانی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی، 

ی و کولتووری و ئابووری و ئاست و شێوەی پێوەندیەکان بەسەردا هاتووە. دەتوانین بڵێن پەروەردەی

کۆمەڵگای کورد بەدرێژایی مێژووی خۆی ئەوەندە فرەرەنگ و پلۆرال نەبووە. بۆیە ئەمرۆ ناتوانرێ 

یەکگرتنەوەیەک لە سەر بنەماکان و فۆرمۆلەکانی کۆن مسۆگەر بکریت و دەبێ هەر یەکگرتنەوەیەک 

ز لە جیاوازیەکان بگرێت و دان بەو جیاوازی و فرەچەشنی ناوکۆمەڵگا بهێندرێت و لەو رووەوە رێ

پالتفۆرمێک ئاوادان بکرێتەوە کە هەموو ئەندامانی کۆمەڵگا خۆیان تیدا ببیننەوە و خەونەکانی حیزبی 

بکەن کە  دێموکرات ببنە خەونی تاکتاکی کۆمەڵگا و ئەندامان و الیەنگرانی دێموکرات هەست بەوە

 ناسنامەیەکی یەکگرتوو و فرەچەشنیان هەیە.

حیزبی دێموکرات لە درێژەی مێژووی خۆیدا خۆی بە داهێنەری "سیاسەتی" ئەخاڵق سەنتەری و 

ئەخاڵق مەداری دەزانێت. بۆیە رەچاوگرتنی ئەخاڵق و پرەنسیبەکان لە وتار و کردەوەدا  خاوەنی 

ان بە جیاوازیەکان و تەنانەت ناوەکان دەتوانێت خێراییەکی گرنگیەکی تایبەتە. بۆیە بە بڕوای من دانن

 زیاتر بە یەکگرتنەوە ببەخشێت.

ئاشتی نەتەوایەتی و وێکگەیشتنی سیاسی لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا پێویستی بەستراتێژیەک 

هەیە کە وەاڵمی دوو پیویستی سەرەکی بداتەوە: لە الیەک ستراتێژیەک بێت بۆ گەشەسەندنی 

کگەیشتنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ناوخۆیی و لە الیەکی دیکەوە ستراتێژیەکی ئاشتی و وێ

پێشگیرانە هەبێت بۆ بەرهەڵست بوونەوە لە گەڵ قەیرانەکانی داهاتووی پیوەندیدار بە رێکخراوەکان. 

ستراتێژیەکان دەبێ لە سەر بنەمای چارەسەری کێشەکان و گەشە سەندنی دێموکراسی و 

ان رێکخراوەکان و پێشڤەچوونی بەردەوام  و گەشە سەندنی تۆلێرانسی ناوخۆیی و نێو

سیاسی  –سیستەمێکی بەرێوەبەری و ئیداری وا بێت کە گەشە بە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی 

 رۆژهەاڵتی کوردستان بدات. 

ساڵە و بە پێی ئامارەکانی کۆماری ئیسالمی زیاتر  3/24تەمەنی نێونجی لە رۆژهەاڵتی کوردستان 

ساڵ خوێندنی بەرزیان تەواو کردووە. ئاست و چۆنیەتی دانیشتوانی  30خوارەوەی % الوانی 14لە 

رۆژهەاڵتی کوردستان دەرفەتێکی گونجاو و بێ وێنەیە بۆ حیزبە سیاسیەکان خوڵقاندووە کە بتوانن 

هێزێکی گەنج، دینامیک و پەروەردەکراو بە خوێندنی بااڵو بە هەستی نیشتیمانیەوە لە دەوری خۆیان 

ەوە. ئەمەش پێویستی بە "رێبەری"یەک دەکات کە بتوانێت ئاسۆیەکی روون، هیوابەخش بە کۆ کەن

خەڵک ببەخشێت و هێزی گەل لە دەوری بایەخەکانی خۆی کۆ بکاتەوە و بەها هاوبەشەکان لە ناو 

 کۆمەڵگادا گەشە پێ بدات. 

ەمایین بۆ وێرای ئەوانە پرسیاری سەرەکی لەو پێوەندیەدا وێکگرێدانی سێ "ئیرادە"ی بن

. ئیرادەی تاکەکەسی ئەندامان 1داڕشتنەوەی دووبارەی حیزبی دێموکرات وێکگەیشتنی بە کردەوە: 
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. ئیرادەی  هاوبەشی رێبەران کە دینامیکی 3. ئیرادەی هاوبەشی نێوان رێکخراوەکان و 2و رێبەران، 

 سەرەکی لێک نزیکبوونەوە و  خەباتی هاوبەشین. 

پرسێکی ئەخاڵقی و بەرپرسایەتیەکی سیاسی و نەتەوەیی کۆنگرەی  لەو رووەوە پرسی یەکگرتنەوە

داهاتووی حیزبە. تا ئێستا لە کۆنگرەکانی پێشوودا بەتایبەت کۆنگرەی پانزدەهەمدا رێبەری 

مسۆگەر بکەن. ئەو  -ئەگەر مەجال بوو –راسپێردرابوو بۆ هەوڵدان بۆ ئەوەی بتوانن یەکگرتنەوە 

ە رێبەری حیزب هەموو ئاڵترناتیڤەکان تاقی بکاتەوە تا گەیشتن بە راسپاردەیە  بڕیارێکی سیاسی ک

یەککرتوویی نەبووە. جیا لەوە لە پرۆسەی هەوڵدان بۆ یەکگرتنەوەی الیەنەکانی حیزبی دیموکرات 

هەردوو ال وێرای ناراستگۆیی و پرۆپاگەندەی ناراست هەوڵیانداوە الیەنی بەرامبەر لە سەرنەکەوتنی 

بکەن. یەکگرتنەوەی هیزەکان و ریزەکانی گەلی کورد لە رۆژهەاڵت پرسێکی پرۆسەکە تاوانبار 

ئەمرۆیی و زەروورەتێکی نشتیمانیە بۆیە هەررۆژێک کە لە یەکگرتنەوە درەنگ دەکەوین بە قازانجی 

 دوژمنی گەلی کورد و بەزیانی نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان تەواو دەبێت. 

ددی و بنەمایی لە ناو حیزبی دێموکرات دا مسۆگەر بێت پێویست بە بۆ ئەوەی یەکگرتنەوەیەکی جی

 رەچاوگرتنی ئەو خاالنەی خوارەوە دەکات:

پابەند بوون بە بنەماکانی مافی مرۆڤ، رێزگرتن لە کەڕامەتی مرۆڤ و پابەند بوون بە  •

 پلۆرالیزمی سیاسی و جڤاکی

کانی دیکەی مەیدانی چاالکی لە بەرچاوگرتن و رێزگرتنی ماف و بەرژەوەندیەکانی رێکخراوە •

 سیاسی دا.

پێرەوی نێوخۆ و بەرنامەی سیاسی حیزب دەبێ خزمەت بە گەشەکردنی پلۆرالیزم و   •

 دێموکراسی لە ناو کۆمەلگادا بکات.

بە مەبەستی هاوسازی لە گەڵ ئالوگۆڕەکانی جڤاکی کوردستان، پێکهێنانی "ژووری فکری"  •

 کخراوەیی لە ناو حیزبدا. لە پێناو پێکهێنانی رێفۆرمی سیاسی و رێ

بەرزکردنەوەی ئاستی بەشداری خەڵکی دەرەوەی حیزب لە رەوتی بڕیاردان و دارشتنی  •

 سیاسی حیزبی دا

پێکهێنانی مکانیزمێکی گونجا لە چوارچێوەی ستراتێژی نەتەوایەتیدا بۆ ئاڵوگۆرکردن و  •

الیەک خزمەت بە  هاوکاری نێوان حیزب و رێکخراوەکانی  دیکەی کوردستان، بەشێوەیەک لە

گەشەکردنی یەکیەتی نەتەوایەتی لە سەرانسەری کوردستان بکات و لەالیەکی دیکەوە 

 نەبێتە هۆی دەست تێوەردان لە کاروباری ناوخۆیی یەکتر. 

پشتیوانی کردن و بەهێزکردن کۆمەڵگای مەدەنی کوردستان، لە رێگای پێکهێنانی  •

تۆری پێوەندیەکان و هەروەها پێشكەش  ئاسانکاری و دەرفەتی خۆ رێکخستن و پێکهێنانی

 کردنی فێرکاری و بارهێنانی فەرهەنگی رێکخراوەیی.
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رێزگرتنی لە ئازادی رادەربرین، ئازادی خۆ رێکخستن و پابەند بوون بە پاراستنی مافی  •

 کەمایەتیەکان.

پێکهێنانی دەزگایەکی گەشەسەندن و پەروەردەی دێموکراسی، چارەسەری  و بەرێوەبەری  •

 ان و یەکسانی کۆمەاڵیەتی. کێشەک

 

بە بڕوای من ئەولەویەتی پێویست بە یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات و بەیەکگرتوویی مانەوەی 

. بایەخە نیشتیمان و نەتەوەیی، 1بریتیە لە: دووبارە داڕشتنەوەی حیزبی دێموکرات لە سەر بنەمای 

ێزکردنی رێکخراوەکان و فەرهەنگی . بەه2دێموکراتیک، هوومانیستی و ئیکۆلۆژیک و ژینگە پارێزی 

رێکخراوەیی بۆ سازماندان و مۆبیلیزە کردنی خەڵک لە سەرانسەری کوردستان و ناوچە 

. هاندانی خەڵک بۆ داهێنان و گەشەپێدانی ئابووری خۆجێی و 3کوردنشینەکانی ناو ئێراندا، 

ی باری ئابووری خەڵکی داهێنەرانە و پەرەپیدانی بازرگانی و بەرهەمهێنانی خۆجێی بۆ بەهێزکردن

. چارەسەری پرسی بەشداری یەکسان و هاودەرفەت لە نێوان ژن و پیاو و 4کوردستان و 

 سەرمایەگوزاری لە سەر فێربوون و پەروەردەی رێکخراوەیی. 

لە پێناو گەیشتن بەو ستراتێژیە پێویستە پرۆسەی دێموکراتیزاسیۆن و دێسانترالیزەکردن یان فیدرالیزە 

ەی حیزبی دێموکرات وەک دەسپێکی ئەو رەوتە ببیندرێت. ئامانجی حیزبی دێموکرات کردنی قەوار

گەشە سەندن و پێشڤەبردنی تەواویەتی کۆمەڵگای کوردستانە بۆیە بۆ ئەوەی ئامانجەکان وەدی 

بێن، پێویست بە چارەسەری هەموو کێشەکانی ناوخۆیی و کێشەکانی پێوەندیدار بە حیزب و 

دەکات. دەبێ ئەوە بزانین کێشە چارسەرنەکراوەکان وەک بۆمبی  رێکخراوەکانی کوردستان

"ساعەتی" هەمیشە دەتوانن ببنە هۆی تەقینەوە و لە ناو بردنی هەموو ئەو دەستکەوت و 

 بەرهەمانەی کە خەباتی نزیک بە هەفتاساڵەی حیزبی دێموکرات خوڵقاندوویەتی. 

رتوو دەتوانرێت ببیندرێت بریتە لەوە کە: لەوەها رەوشێکدا ئاسۆیەک کە بۆ حیزبی دێموکراتی یەکگ

حیزبی دێموکرات خەریکی داڕشتنەوەی حیزبێکە: مۆدێرن، سەرکەوتوو، یەکگرتوو، خاوەن رێز و 

ئێعتبارە و شانازی بە بایەخە بنەماییەکانی خۆی دەکات، لە رووی سیاسیەوە سەقامگیر و خاوەن 

نی کۆمەڵدا و یەکسان لە رووی ماف و هێزی شوێندانەر و بەبێ هەاڵواردن لە نێوان ئەنداما

دەرفەتەکانە. داڕشتنەوەی حیزبی دێموکرات لە سەر ئەو بنەمایە دەبێتە هۆی گەشەکردنی 

سەرمایە مرۆڤیەکان و پێگەی نەتەوایەتی و ناونەتەوەیی و  حیزبی دێموکرات دەگاتە ئاستێک کە 

 ببێتە یەکێک لە فاکتۆرەکانی بەهێزی گەشەکردنی ناوچەیی.

رەی شانزدەهەمی حیزب لە هەلومەرجێکی مێژویی هەستیاردا دەگیرێت، هەلومەرجێک کە کۆنگ

خوازیاری بڕیاری بەرپرسانە، بوێرانە و ئەخاڵقی و نشتیمانین کە رێ خۆشکەری دوارۆژێکی گەش و 

 بەهێز بن بۆ نەتەوەی کورد. ئەندامانی کۆنگرە دەتوانن شانازیەکانی مێژوو بەناوی خۆیان تۆمار بکەن و
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پازڵەکانی لێکدابڕاوی حیزب وەسەریەک کۆکەنەوە و حیزبی دێموکرات یەکگرتووانە بۆ رێبەری 

 جۆاڵنەوەیەکی نوێ ئامادە بکەن.
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 پێویستی پەروەردەی سیستماتیکی رێکخراوەیی
 

بۆ ماوەی مانگێک بە مەبەستی هاوکاری بەشی چاپەمەنی سەردانی کوردستانم کرد.  2001ساڵی 

لە خزمەت هاورێیاندا لە گەڵ زۆر لە ئەندامانی دەفتەری سیاسی حیزب شانازی لە میانەی بوون 

ئەوەم هەبوو گفتگۆ بکەم و لە نزیکەوە ئاشنا بە جۆری بیرکردنەوەیان بم. رۆژێک بە یەکێک لە 

ئەندامانی خاوەن نفووزی دەفتەری سیاسی پێشنیارم کرد کە بۆ ئەوەی ئەزموونی باشووری 

ەرێوەبردن و ئانارشیزمی دوای رووخانی سیستەم رزگارمان بێت و هەروەها کوردستان لە گەندەڵی ب

بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی خەباتی چەکداری و چاالکی پێشمەرگە چاکتر وایە ناوەندێکی پەروەردە 

دابمەزرێت کە بتوانێت بە پێی ویست و پێویستی پێشمەرگەکان دەورەی یەک ساڵە تا چوارساڵە 

و کەسانی شارەزای دەرەوە و ناوخۆی حیزب کەڵك وەرگیرێت بۆ پەروەردەی  دابنرێت و لە مامۆستایان

کادری دوارۆژی حیزب. وەاڵمی ئەو بەرپرسەی حیزب زۆر سەرنج راکێش بوو: "کارێکی بێ فایدەیە، 

چونکە ئەوان بۆ حیزب نابنە ماڵ و ئەگەر پەروەردەیان بکەی دوای دووساڵ دەرۆن یان بۆ ئورووپا یان 

 دەدەن!" خۆیان تەحویل

 

یەکێک لە کەموکۆریە هەرەسەرەکیەکانی حیزبی دێموکرات الوازبوونی سیستەمی پەروەردەیی و 

نەبوونی "داهێنانی هزری" یان "تولید فکری"یە. گەیشتن بە ئامانجەکانی حیزب پێوەندی بە ئاستی 
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بە رادەی  ئامادەیی ئەندامانی حیزب لە ئەنجام و جێبەجێ کردنی ئەرکەکانیانە و ئەمەش پێوەندی

تێگەیشتن لە ئامانج بنەماکانی هزری حیزبی دێموکراتەوە هەیە. جێبەجێ کردنی پەروەردە و 

گەشەپیدانی ئەندامانی رێکخراوەیی دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەندامان بتوانن خۆیان لە گەڵ 

ن بۆ هەلومەرج بگونجێنن و چاالکیەکانی خۆیان درێژە بدەن. کەوابوو چاالکی و پەروەردە وهەوڵدا

 گەیشتن بە ئامانجە هابەشەکان لە بوونی سیستەمێکی پەروەردەی گونجاودا مسۆگەر دەبێت.  

لە رابردوودا بووچوونێکی وا هەبوو کە کاتی فێربوون و کاتی جێبەجێ کردنی ئەرک و ژیان لێک 

ەیەک جیاوازن بۆیە ئەو کەسانەی کە هەوڵی پەروەردەی خۆیان داوە یان پەراوێز دەخران یان بە شێو

هەڵسوکەوتیان لە گەڵ دەکرا کە ناچار بە هەڵبژاردن بن. ئەمەش بووە بە هۆی لەداستدانی هێز و 

لە حیزبی دێموکرات دوور  –کە دەتوانین پێی بڵێن "کۆرەوی مێشکەکان"  -توانایی و شارەزاییەکی زۆر 

ردە و فێرکردن کەوتن. ئەمرۆ لە سایەی گەشەکردنی پەروەردەی رێبەری و شێوازەکانی نوێی پەروە

هاوکات لە گەڵ ژیانی مرۆڤە. ژینگەی ئێمە خەریکی گۆڕانکاری خێرایە، بایەخەکان ئاڵوگۆڕیان 

بەسەردادێ، پێوەندیەکان و تۆرە کۆمەاڵیەتیەکان شوێندانەرن لە سەر هەموو هەڵسوکەوتی 

کچوونی رێکخراوەیی و تاکانەی ژیانمان. بۆیە لە پێناو رزگاری لە "تشنج"ی رێکخراوەیی و تێ

هەڵسوکەوتی رێکخراوە پێویستە سیستەمی پەروەردەی بەردەوام لە ناو حیزبی دێموکراتدا 

دامەزرێت تا بە پەروەردەی سیستەماتیک و بەردەوام وێرای پەروەردەی کادری نوێ کادرەکانی خاوەن 

وەردە و ئەزموون و شارەزاکانیش ئاستی زانیاری و ئەزموونیان بە رۆژ بکرێت. بوونی ستراتێژی پەر

لەبەرچاوگرتنی مێتۆدە زانستیەکانی پەروەردەی گەورەسااڵن و پەروەردەی رێبەری، هەڵسوکەوتی  

ریکخراوەیی و گەشەی رێکخراوەیی پێویستی بە بڕیاری سیاسی دەکات. ئێمە لە هەلومەرجێکدا 

موو خەبات دەکەین کە گۆرانکاری تەکنۆلۆژی و پێشكەوتنەکانی تەکنۆلۆژیای پێوەندیەکان لەهە

قۆناغەکانی رابردووی مێژوودا بەهێزتر و خێراترن. ئێمە لە سەردەمێک دەژین کە هەر پێنج ساڵ جارێک 

زانیاریەکانی مرۆڤ کۆن و "مەنسووخ" دەبن و زانیاری تازە جێی ئەوەی پێشوو دەگرێتەوە. بۆ نموونە 

بە رادەی  ٢٠٠٠ساڵی  زانستی رێبەری )رهبری( و بەرێوەبەری )مدیریت( بە درێژایی هەموو مێژوو تا

بووە. بەواتای ئەوە کە لە ماوەی پێنج ساڵدا  ٢٠٠٥تا  ٢٠٠٠گەشەی ئەو زانستە لە نێوان ساڵەکانی 

 زانستی رێبەری و بەرێوەبەری دوو هێندەی پێشووی خۆی گەشە کردووە. 

رابوو. نزیک بە نیوەی ئەو پیشانەی، کە ئەمرۆ دەبیندرێن پەنجا ساڵ لەمەوبەر هەر ناویشیان نەبیس

گۆرانی چەندین جاری پێشە لە درێژەی ژیانی مرۆڤدا ئیتر شتێکی ئاساییە. هەگەری ئەوەکە ئێستا 

ساڵی داهاتوو هەر لەو زانستە بتوانێک  ٣٠گەر کەسێک لە بوارێکدا شارەزایی بەدەست بێنێت و تا 

پەروەردەی ئەندامان  کەڵک وەرگرێت زۆر الوازە. لە جیهانێکدا کە کۆمەڵگا بە خێرایی خەریکی ئاڵوگۆرە

و کادرەکانی حیزبی پێویستیەکی سەرەکی وبنەڕەتییە لەالیەک بۆ وەاڵمدانەوە بە پێویستیەکانی 

حیزبی بۆ خۆ گونجاندن لە گەل ئاڵوگۆرەکانی کۆمەڵگا و لەالیەکی دیکەوە سەرمایەگوزاریەکە بۆ 

 هەبوونی کادری پەروەردەکراو و داهێنەر. 
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ن کە پەروەردەی ئەندامانی رێکخراوە دەبێتە هۆی بەردەوامی گەشەی لێکۆلینەوەکان نیشان دەدە

رێکخراوەیی و زیندوویی رێکخراوە لە ناو کۆمەڵگادا و مانەوەی رێکخراوە وەک بەشێک لە کۆمەلگا. لە 

هەلومەرجی ئەمرۆدا حیزبی دێموکرات لە هەمووکات زیاتر پێویستی بە کادر و شارەزای بوارە 

هەیە. ئەو هۆیانەی کە دەبێ کۆنگرە بڕیار بدات بۆ دامەزراندن و رەچاوکردنی جۆراوجۆرەکانی خەبات 

 پەروەردەی سیستماتیک بریتین لە:

 خێرایی گەشەسەندنی زانستی مرۆڤایەتی لە هەموو بوارەکاندا •

 گەشەسەندنی رۆژبەرۆژی تەکنۆلۆژی پێوەندیەکان •

ۆڵی رێکخراوەکان لە ناو بەهۆی دەرکەوتنی جیاوازیەکان و فرەرەنگی کۆمەڵگا، گۆڕینی ر •

 کۆمەڵگادا

ئاڵوگۆری کۆمەاڵیەتی بەهۆی گۆرانکاریەکانی کەش و هەواو و کۆچبەری کوردەکان بۆ  •

 دەرەوەی واڵت

 پێوەندیەکانی مرۆڤی و کێشەکانی پێوەندیدار بە پێوەندیەکان •

 بەرزبوونی ئاستی زانیاری و تێگەیشتوویی تازەهاتووەکان •

 وو توانا و شارەزایی ئەندامانپێویستی بەهرەوەرگرتن لە هەم •

پێویستی بە هێزی پسپۆر و شارەزا لە بوارەکانی وەک پێوەندیەکان، راگەیاندن و پەروەردەی  •

 ناوخۆیی

. ١لە گەڵ ئەمەش گرینگترین هۆکار بۆ دامەزراندنی سیستەمی پەروەردەی سیستماتیک بریتین لە 

. لە الیەکی دیکەوە ٢وەکانی حیزب. هاوئاهەنگی و هاوئامانج کردنی ئەندامان لە گەڵ رێکخرا

بەشداری کردن لە  پێشکەوتن و گەشەکردنی رێکخراوەییدا دەبێتە هۆی گەشەکردنی پسپۆری و 

. جیالەوانە پێویستە هێز و تواناکانی ئەندامان و ٣شارەزایی و دەوڵەمەند بوونی تواناکانی رێکخراوە. 

. ئەندام و کادری پەروەردە ٤ری رێکخراوەیی و کادرەکانی حیزبی بەرۆژ ببێت بۆ گەشەکردنی بەهرەوە

 دەتوانێت یاریدەری رێکخراوە بێت لە گۆڕانکاریەکانی ناو حیزب.

ئەندامانی حیزب سەرەکیترین سەرمایەی حیزبن. ئەوەی کە دەبێتە هۆی پێشکەوتنی رێکخراوێک 

ئەوە  بەرلە هەموو شتێک سەرچاوەکانی مرۆڤی رێکخراوەن نەک رەوشی ئابووری رێکخراوە.

سەرچاوەکانی مرۆڤین کە دەبنە هۆی ئینسجام بەخشین بە سەرمایەکانی ماددی و مەعنەوی 

رێکخراوە. ئەوان لە سەرچاوە سروشتیەکانی کۆمەغ وەردەگرن و دەبنە هۆی گۆڕانی سیاسی، 

ئابووری و کۆمەاڵیەتی و لە ئەنجامدا دەبنە هۆی پێشکەوتنی نشتیمانی. حیزبێک کە نەتوانێت 

و پسپۆری ئەندامانی خۆی گەشە پێبدات توانای ئەوەی نابێت کارێکی دیکەش ئەنجام  شارەزایی

بدات. کەوابوو ئەگەر ئەندامان و کادرەکانی حیزبی لە هەموو ئاستەکانی بەرپرسایەتی خۆیاندا بە 

شێوەی  رێکوپێک پەروەردەبکرێن و ئاستی شارەزاییان لە پێوەندی لە گەڵ کاریان بەرز بکەنەوە، 

نن ئەرکەکانی خۆیان بە جوانترین شێوە جێبەجێ بکەن. لەو رووەوە لە پێناو گەیشتن بە دەتوا
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ئامانجەکانی درێژخایەنی حیزب پەروەردەی ئەندام و کادری کارامە پێویستیەکی سیاسی و 

کۆمەاڵیەتی ئەمرۆییە. بۆیە بۆ بەهرەوەرگرتن لە هەموو هێزی مرۆڤی لە کورتخایەن و درێژخایەن دا 

پەروەردەی سیستماتیک بکرێتە یەکێک لە بڕیارە سیاسیەکانی بەرزترین ئۆرگانی حیزبی و پێویستە 

لە پێناو جێبەجێکردن و پالندانانی لە کەسانی شارەزای بواری پەروەردە و پێداگۆژی کەڵک وەرگیرێت 

 تا بەوە شاهیدی کۆمەڵگایەکی سەرکەوتوو، کارا و بە توانای حیزبی بین. 

 

  



 

36 

 راتیک وەاڵم دەری داهاتوو نیەسۆسیالیزمی دێموک

 

شەهید قاسملوو لە پەرتووکی چڵ ساڵ خەبات لە پیناو ئازادیدا دەڵیت: "هەموو دیاردەیەکی 

کۆمەاڵیەتی دەسپێک و کۆتایی هەیە." بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی زۆر دیاردەگەلی چاک لە 

کە بتوانن شکڵی ماددی کۆمەڵگاکاندا سەریان هەڵداوە و یان وەدیهاتوون یان بەبێ ئەوەی 

کۆمەاڵیەتی و  –بەخۆیانەوە بگرن بەهۆی گۆرانکاری لە هەلومەرجی بەرهەمهێنان و ژینگەی ئابووری 

 سیاسیەوە کاتیان بەسەر چووە. 

نگەکانی یلە کۆنگرەی شەشەمی حیزبەوە سۆسیالیزمی دێموکراتیک یەکێک لە پناسە هەرە گر

کە لە الیەک حیزبی دیموکرات خاوەنی ناسنامەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بووە 

نەتەوایەتی و لەالیەکی دیکەوە خاوەنی ناسنامەی کۆمەاڵیەتی بێت، بەوە جگە لە ئامانجی کۆتایی 

حیزبی دێموکرات لە حیزبە  کە بوو ەهێنان بە هەژاری و دواکەوتوویی کوردستان ئامانج ئەو

 نەتەوایەتیە نەریتیەکان و حیزبی چەپی سوننەتی واتە حیزبی توودە جیا بکرێتەوە. 

ئەمرۆ دیاردەی سۆسیالیزم بە هەموو شێوازەکانی خۆی لە سەرانسەری جیهاندا جگە لە چینی 

زمی کمۆنیست کە سیستەمێکی داپلۆسێنەر و دیکتاتۆری سیاسیە، کۆرەی باکووری )سۆسیالی

 جووچە( و کووبا کە خاوەنی ئابووریەکی بێهێز و سیستەمێکی سیاسی پاوانخوازە. 

لە رووی "واقع"ی سیاسیەوە چاکترین مۆدێلی سیاسی بۆ دوارۆژی کوردستان مۆدێلێکە کە لە 

جیهان تاقی کرابێتەوە و ئەزموونی سەرکەوتووی هەبێت. لە هیچ واڵتێکی جیهان سۆسیالیزمی 

یستەمی سیاسی دانەمەزراوە. سۆسیالیزمی دیموکراتیک کاتێک دێموکراتیک وەک س

"مەوزووعیەتی" هەبوو کە سۆسیالیزمی پێشوو یان ئەوکات "سوسیالیزم مەوجوود" بوونی هەبوو. 

ئەمرۆ لە نەبوونی وەها سیستەمێک و ئاڵترناتیڤێک سۆسیالیزمی دێموکراتیک مۆدێلیکی سیاسی 

ئامانجی  2000رێت.  سۆسیالیت ئەنترناسیۆنال ساڵی ناروونە کە قەرارە لە کوردستان دامەز

سەدەی داهاتووی خۆی "سۆسیالیزمی دێموکراتیک" ناو برد بە شی کردنەوەی "گەشەی گەشەی 

کۆمەاڵیەتی وەک سۆسیالیزمی دێموکراتیک کە  –بەردەوام" واتە گەشەی بەردەوامی ئابووری 

نی ئەو راستیەی کە تا ئەمرۆ خاوەنی بێت شی کراوە. ئێمە بەلەبەرچاوگرت 21ئامانجی سەدەی 

هیچ کیانێکی سیاسی خۆمان نەبووین و نەمانتوانیوە بنەماکانی کیانی سیاسی لە واڵتی خۆمان 

دامەزرێنین، بە دوور دەبیندرێت بتوانین سیستەمێک کە لە شوێنی دیکە تاقی نەکراوەتەوە 

ونی واڵتانی سۆسیالیستی نیشانی دامەزرێنین و بەرێوە بەرین. جیالەوە سۆسیالیزم هەروەک ئەزمو

داوە، سیستەمێکی سیاسی پاوانخوازانە و ئایدیۆلۆژیە کە ناتوانێت لە مۆدێلی واڵتێکی دێموکراتیک 

 بێت. 
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هەروەک لە کورتەباس و بەرنامەی سیاسی حیزبی دێموکراتدا دەبیندرێت، بەرنامەی سیاسی حیزب 

تیۆریزەی بۆ کراوە کە یەکەم: جیهانی ئەوکات و ئامانجی دوارۆژی حیزب لە کاتێکدا دارێژراوە و 

جیهانێکی دوو جەمسەری لەرووی ئایدئۆلۆژیەوە بوو. دووەم: ئاڵوگۆرەکانی ژینگەیی و ئێکۆلۆژیک وەک 

ئەمرۆ بەرچاو نەبوون و کۆمەڵگا لە قۆناغی پیشەسازی نەریتی دابوو و بەو پێیەش بەرنامەی 

ەمەرکوز"ی کردۆتە سەر پیشەیی کردنی سیاسی حیزب و ئامانجی دوارۆژی حیزب زۆر "ت

کوردستان. ئەمرۆ ئاڵوگۆرەکانی ئێکۆسیستەم و گۆرانکاری لە پیشەسازی و بەرهەمهێناندا وامان 

 لێدەکەن پێداچوونەوەیەکی سەر لەنوێ لە ئامانجەکانی خۆماندا بکەینەوە. 

 

ک بە مەبەستی بە لێکۆلینەوە و باسی زۆرتر دەکات، بەاڵم وەک ئەرکێ یئەم مژارە پێویستی

بەشداری لە مژارەکانی پێوەندیدار بە کۆنگرەی شانزدەهەمی حیزب بە کورتی و لە دەرەوەی 

شێوازەکانی زانستی بە شێوەی پێشنیار پێشکەش بە رۆژەوی سیاسی حیزب و رۆژهەاڵتی 

 کوردستان دەکرێت:

روەها واڵتی کۆرەی واڵتانی باکووری ئورووپا: سوێد، نۆروێژ، دانمارک، ئیسالند و فینالند و هە

باشووری و ئیرالند لەو واڵتانەن کە ئەزموونێکی سەرکەوتوویان هەیە لە دامەزراندنی کۆمەڵگای 
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"رفاە" و لە کەمکردنەوەی جیاوازی نێوان چینەکانی کۆمەلگادا، لەو واڵتانە کە لەسەر سیستەمی 

ەمی ئابووریان ئابووری "رفاە  کۆمەاڵیەتی" دامەزراون و سیستەمی سیاسیان دێموکراتیک و سیست

کراوە لەسەر بنەمای دادپەروەریە پرسەکانی پێوەندیدار بە پێراگەیشتن بە دواکەوتوویی واڵت، ژینگە، 

 وزە، پەروەردە و گەشەی ئابووری بە جوانی چارەسەر کراون. 

بەلەبەرچاوگرتنی هەڵکەوتی ژێئۆپۆلیتیک و ئێکۆسیستەمی کوردستان رەچاوگرتنی ئامانجی "گەشە 

( دەتوانێت درێژەی پرۆژەی سۆسیالیزمی دێموکراتیک بێت. sustainable developmentەردەوام" )ب

ئامانجی گەشەی بەردەوام کەڵک وەرگرتن لە زانیاری و ئەزموونی مرۆڤایەتی لە پێناو ژیانێکی 

 دەوڵەمەندتر، خۆشگوزەران و پاک و خاوێنە. 

 

ەستە دابەش بکرێن: کۆمەاڵیەتی، ئابووری، پێناسەکانی گەشەی بەردەوام دەکرێ بەسەر چوار د

بونیادی و ژینگە. گەشەی بەردەوام دیاردەیەکە بۆ بەدەست هێنانی بەردەوامی و گەشەکردن لە 

هەرکام لە پێویست بە سەرچاو و جێگیر کردنی خێرا و یەکپارچەی ئەو هەبێت لە کۆمەڵگادا. ئامانجی 

ی مرۆڤایەتی لە کۆمەڵگایەکدایە کە ئابووریەکی گەشەی بەردەوام بەرەوپێشبردنی ئابووری و گەشە

پێشكەوتوو هەوڵ دەدات گەشەی بەردەوام بە شێوەیەک بێت کە بەکاربردنی سەرچاوە ژێرزەوی و 

سروشتیەکان بە چەشنێک بێت کە یەکپارچەیی و جوانی سروشت و ژینگە وێرای وەدهێنانی 

گەر بکات. گەشەی بەردەام بە بێ پێویستیەکانی کۆمەڵگای ئەمرۆ بۆ نەوەکانی داهاتووش مسۆ

بوونی سیستەمێکی دێموکراتیکی فرەچەشن کە هەموو پێکهێنەرانی کۆمەڵگا تێدا هەست بە بوون 

و ناسنامەی خۆیان بکەن مسۆگەر نابێت. بۆیە ئامانجێکی گەشەی بەردەوام دەتوانێت بە شێوەی 

 خوارەوە کورت بکرێتەوە:

 ەڵک وەرگرتن لە ئامرازی پێشکەوتووتێگەیشتن لە شوێندانەری گەشەکردن بە ک •

 هەوڵدان بۆ گەشەسەدنی خۆماڵی لە چوارچێوەی ئێکۆسیستەمی کوردستان •

هەوڵدان بۆ نەهێشتنی هەژاری و جیاوازی چینایەتی بۆ رێگری لە تێکچوونی بێ بنەمای  •

 سروشت.

 پێشكەوتنی پیشەیی وەک بەشێک لە پێشکەوتنی سروشت •

 مانی کۆمەڵگا مسۆگەرکردنی یەکسانی نێوان ئەندا •

بێگومان ئەو مژارە پێویستی بە کار و لێکۆلینەوەی زانستیانە و کارناسانە هەیە بۆ شی کردنەوە و 

پێناسەکردن. مەرجی ئەمەش بڕیاری سیاسی وپێکهێنانی گرووپی کاری پسپۆرە بۆ ئامادەکردنی 

 ستراتێژیەکی گەشەکردوو و دۆمدرا.
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 یەگشتیەکانی هۆشمەندانەپێویستی ستراتێژی راگەیاندن و پێوەند

 

بە هەموو پێوانەکانەوە راگەیاندن و پێوەندیە گشتیەکان )روابط عموم(ی حیزبی دێموکرات، 

راگەیندنێکی الواز، بێ ستراتێژی و کەم رەهەندیە، کە شیاوی بەرپرسایەتی و خەباتی حیزبێکی 

رهبری( و بەرێوەبەری خاوەن میسیۆنی نەتەوایەتی نیە. ستراتێژی خاوەنی ناوەرۆکێکی رێبەری )

)مدیریتی(یە. هەروەک لە ناوەکەیدا دیارە ناوەرۆک و بەشەکانی ئەو دیارین: بەرێوەبەری ستراتێژیک، 

داڕشتنی ستراتێژیک، جێبەجێ کردنی ستراتێژیک و کۆنترۆلی ستراتێژیک پێواژۆی نوێی رێبەری و 

ەوە کە پرسی ستراتێژی پرسێکی بەرێوەبەرین بۆ داڕشتن و جێبەجێ کردنی ستراتێژیەکان. قبووڵی ئ

بەرێوەبەریە و بۆ دارشتن، جێبەجێ کردن و کۆنترۆلی ستراتێژیەکان پێویست بە بەرێوەبەرانی لێهاتوو 

و خوان توانا دەکات، کە لە گەڵ بنەماکان و شێوازەکانی بەرێوەبەری و تەکنیکەکانی بەرێوەبردن 

اتە لەوانەیە چاکتر و بەقازانجتر لەوە بێت کە ناسیاویان هەبێت، پێویستیەکی ئەمرۆیی حیزبی دیموکر

 حاشاکردن لەو پێویستیانە.

بەرێوەبەری ستراتێژیکی پێوەندیە گشتیەکان، پێویستی بە رێبەران و بەرێوەبەرانی گۆرانکاری خواز، 

نوێگەرا و داهێنەرە کە بە بڕواوە هزری ستراتێژیک بکاتە فەرهەنگی ناو حیزب و بە پێکهێنانی 

نجاو، پێگەی پێوەندیەکانی گشتی حیزب لە ناوکۆمەڵگادا لە بەراورد لە گەڵ حیزب و بەستەری گو

 الیەنەکانی دیکە و هەلومەرجی ئێستای پێوەندیەکانی حیزب چاکتر بکات و گەشەی پێ بدات. 

ئەزموونی کۆمەڵگاکان  و رێکخراوە سەرکەوتووەکان و ئەزموونی شکست خواردووی تەلەڤیزیۆنی 

ندین ساڵ کار و تێکۆشەن لە ناو حیزبدا دەر دەخات کە بەرێوەبەرانی نەریتگەرا کە تیشك هەروەها چە

النی زۆری هەستی گرێدراوەییان بە کۆمەڵگا و ریکخراوەکانی حیزبی هەیە و لە گەڵ سیستەمی 

کۆنباوی حیزب ڕاهاتوون، بۆیان ئاڵوگۆر لەراگەیاندن و پێوەندیە گشتیەکاندا کە پێویستی بە ڕاهاتنی 

ەنوێ لە گەل هەلومەرجی فرەرەهەندی و فرەچەشنی ئێستا هەیە، ستراتێژیستی چاک نین.  سەرل

بەرێوەبەری ستراتێژیک لە پیوەندیە گشتیەکاندا وەک دیاردەیەکی نوێی بەرێوەبەری دەستکەوتی 

سروشتی پێگەیشتنی دیاردەیەکە کە لە جیهانی پێشكەوتوودا بەدەست هاتووە. ئەو دیاردەیە 

پێویستیەکانی هەنۆکەیی کۆمەڵگای لە حاڵی گۆران و سەدەی راگەیاندن و تەقینەوەی وەاڵمێکە بە 

زانیاریەکان و کەشی رکەبەری چەمکی بەجیهانی بوونی فەرەنگ. سەرنج نەدان بەو پێویستیە 

سەرەتاییەکان و تەنیا روانینی کەرەسەیی بە پرسی ستراتێژیک و راگەیاندن لەوانەیە هەروەک چۆن 

ی تیشک تێڤی نیشانی دا تووشی قەیرانێکی دیکەی راگەیاندنی بین. ئێمە لە ئەزموونی تاڵ

هەلومەرجێکدا دەژین کە پێویستمان بە داڕشتنی ستراتێژیەکی راگەیاندن و پێوەندیە گشتییەک هەیە 

کە بتوانێت فلەکسیبل و قابیلی ئینتعتاف، فرەچەشن، ئاڵوگۆرخواز و خاوەنی توانای ئاڵوگۆر لە شکڵ 

 و هەروەها کەڵک وەرگرتنی خێرا و دروست لە زانست بێت.  و ناوەرک
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ئەمرۆ میدیاکانی حیزبی دێموکرات و بەتایبەت رۆژنامەی کوردستان کەمترین رادەی خوێنەر و 

بەهرەوەرگرییان هەیە. بۆ ئەوەی بتوانین ببینە خاوەن میدیا و پێوەندیە گشتیەکانی بەهێز پێویست بە 

یە. ئەو بڕیاری سیاسی و داڕشتنەوەی سەرلەنوێی ستراتێژی راگەیاندن و پێوەندیە گشتیەکانمان هە

رێکخراوانەی کە پێرەوی لە ستراتێژی دژکردەوەیی دەکەن، کە بەرامبەر ئاڵۆگۆرەکان و دیاردەکاندا 

نابەداڵنە هەڵسوکەوت دەکەن و ئەنجامەکەی دەبێتە هۆی داخرانی بازنەی "جەزابیەتی" حیزبی و 

ەرێوەبەرانی دوورکەوتنی خەڵک لە رێکخراوە حیزبیەکان. بە شێوەیەکی گشتی زۆربەی هەرەزۆری ب

حیزبی ئەو کەم و کۆریانە هەست دەکەن و دەرک بە پێویستی گۆڕانکاری دەکەن بەاڵم توانایی و 

 بوێری پێویستیان نیە بۆ پەسەنکردنی ستراتێژیەکی خۆگونج لە گەڵ هەلومەرجدا. 

ی بەرێوەبەران و کاربەدەستانی پێوەندیە گشتیەکان و راگەیاندنی حیزبی دەبێ بتوانن بە کۆنترۆل

ستراتێژیک لە پێناو رێگا نیشاندان بە ڕاکشانی بیرورای گشتی و سازماندەریان لە پێناو وەدیهاتنی 

ستراتێژیەکی شوێندانەر. بێگومان بە بڕوابەخۆبوون و بڕیاری شۆرشگێرانە دەکرێت نەریتەکۆنەکان 

ناغەکانی بەجێ بهێڵندرێت و پێ بەپێ گۆرانکاریەکانی  رۆژ، گۆران بەسەر خۆیدا پێک ێنێت  ب

بەرنامەیەکی بتەوی پێوەندیە گشتیەکان و بەردەوامی گەشەپیدانی راگەیاندن پێک بهێنێت. ئەرکی 

کۆنگرەی شانزدەهەمی حیزب وەک بەرزترین ناوەندی بڕیاردانی سیاسی ئەوەیە کە بە دیاری کردنی 

دنی حیزبی بەرۆژ و ستراتێژی راگەیاندن و پێوەندیە گشتیەکان رێبەری داهاتوو ئەرکدار بکات راگەیان

 هەمەرەهەند بکرێت. 
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 جاڕنامەی رەوشتی دێموکرات پێویستی سەردەمی تۆرە کۆمەاڵیەتیەکانە 

لەوانەیە "سیمای دێموکرات" لە بیری زۆربەی هەرەزۆری پێشمەرگەکانی لەمێژینەی حیزبی 

دێموکرات" جاڕنامەی دێموکرات بن، کە لە هەموو بنکە و مقەرەکانی حیزبیدا هەڵواسرابوو. "سیمای 

ئەخاڵقی و رەشتی دێموکرات بوو کەلەکاتی خۆیدا لە الیەن دکتۆر قاسملوو ریبەری خاوەن ویزیۆن و 

ستراتێژی زانی گەلی کورد دارێژرابوو. ئەمرۆ بەداخەوە لە کەمتر شوێنی حیزبیدا ئەو جاڕنامەیە 

کرات لە هەمووکات پێویستترە. دەبیندرێت. لەکاتێکدا جاڕنامەی رەوشتی دێموکرات یان سیمای دێمو

لە ماوەی سااڵنی رابردوودا کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزب و کۆمیسیۆنی راگەیاندن و تەشکیالتی 

حیزب لە دەرەوەی واڵت زۆرجار ناچار بووە لە رێگای راگەیاندراوە جۆراوجۆرەکاندا خۆی لە هەڵەی 

وکایەتیان بە رێکخراو و هەڵوێستی سیاسی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب کە هێرش و سو

الیەنەکانی دیکە کردووە بێ بەری بکات و رێنوێنی ئەندامان بکات لە دەربرینی هەڵوێست لە تۆرە 

 کۆمەاڵیەتیەکاندا.

 

ئالۆزبوونی رۆژ بەرۆژی رێکخراوەکان و زیاد بوونی کارەکانی دەرەوەی سنووری دیاری کراوی حیزبی 

نە لە شوێنی چاالکی، لە پێوەندی لە گەڵ خەڵک و لە یان دەرەوەی ئەخاڵقی حیزبی، و نابەرپرسا

تۆرە کۆمەاڵیەتیەکاندا پێویستی سەرنجدان بە مژارەکانی ئەخاڵقی کاری حیزبی و بەرێوەبەری 

ئەخاڵق لە ناو حیزبدا زیاتر دەکات. لەو پێوەندیەدا زۆر لە رێکخراوەکانی جیهانی بە شێوەی فەرمی 

ەوتی رێکخراوەییان پێناسە کردووە و سیستەمی بنەماکانی ئەخاڵقی و رەوشتی هەڵسوک

پەروەردەییان بۆ بەرەوپێش چوونی رەوشتی رێکخراوەیی خۆیان پێک هێناوە. ئامانجی ئەو نووسراوەیە 

پێشنیار کردنی جاڕنامەی ئەخاڵقی بۆ حیزبی دیموکرات لە سەردەمی تۆرەکۆمەاڵیەتی و 
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رزکردنەوەی باری ئەخاڵقی و رەوشتی رێکخراوەیی پێوەندیەکان و ئاڵوگۆرەکانی خێرای کۆمەاڵیەتیە.بە

 ئەندامانی خۆیان. 

پرسی رەوشت و بەستەرەکانی پێوەنیدار بە رەوشتی رێکخراوەیی بووتە هۆی سەرهەڵدانی 

نیگەرانی زۆر لە رێکخراوەکاندا بەتایبەت لە پێوەندی لە گەڵ کاناڵەکانی راگەیاندندا. دەنیز ئەیواز 

دا لەو پێوەندیەدا 2004گوزاریەکانی دەوڵەتی ئوسترالیا لە ساڵی ئەندامی کۆمیسیۆنی خزمەت

دەڵیت: ئێمە دەبێ سیستەمەکانی کۆمەاڵیەتی و رێکخراوەیی خۆمان لە پێناو ئەخاڵق بگۆڕین. دەنا 

وەک ئەوەوایە کە خەڵک ناچار بکەین لە بیابانێکدا بێ رێوشوێن و نەخشە شۆفێری بکەن و ئەمەش 

نابێت". ئەمە بەواتای ئەوەیە کە رێکخراوەکان دەبێ کارێک بکەن لە پێناو ئەنجامێکی چاکی لێ شین 

  .بەرز کردنەوەی ئاستی ئەخاڵقی رێکخراوەیی و هەڵسوکەوتی رێکخراوەیی ئەندامانیان

چوارچێوەی ئەخاڵقی هەر رێکخراوێک، نیشاندەری ژینگەی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و باوەڕەکانی ئەو 

خاڵقی رێکخراودا خۆی دەنوێنێت. ئەوەی کە لە بەستەری سیاسی، رێکخراوەیە کە  جاڕنامەی ئە

ئابووری یان کۆمەاڵیەتیدا وەک کرداری جێگای پەسەند گریمانە کراوە  بریتیە لە دادپەروەری، 

مافپارێزی، رەوشتی پاک، یەکسانی، جێبەجێ کردنی ئەرکەکان و دەروەست بوون بە باوەڕەکانی 

می رەوشت لە رێکخراوەکاندا شتێکی نوێ نیە. کۆنفسیوس رێکخراوە. نیگەرانی لە ئاستی نز

ستایشی خۆپارێزی و راستگۆیی کاربەدەستانی دەوڵەتی کردووە. گەندەڵی، زاڵبوونی پێوەندیەکان 

بەسەر بنەماکانی تەشکیالتی و حیزبی و هەڵسوکەوتی دیکەی دەرەوەی رەوشتی حیزبی 

وە. کێشەیەک کە بەداخەوە تەنیا تایبەت بە هەمیشە بەشێک لە کێشەکانی ناو حیزب و کۆمەڵگا بو

 حیزبی دێموکرات نیە و ئەمرۆ بەرۆکی هەموو کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەراستی گرتووە.

جاڕنامەی ئەخاڵقی رێکخراوە وەک رێکخەری پێوەندی نێوان کۆمەڵگای حیزبی دا گرینگیەکی تایبەتی 

دارەکانی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی هەیە و دەتوانێت بێ بوونی گوشاری دەرەوەیش رێنوێنی کر

بێت. ئەخاڵق لە کردەوەکان، هەڵسوکەوت، بڕیاردانەکان و هەڵبژاردنەکان، لە پێوەندی لە گەڵ 

بەرەورووبوونەوە و پێوەندی بە جیهانی دەرەوە رۆڵێکی گرینگی هەیەو بە بێ بوونی سیستەمێکی 

ەڵویستەکانی حیزبی و نا حیزبی لە یەک ئەخاڵقی ئێمە ناتوانین بە دڵنیاییەوە هەڵسوکەوت و ه

جیابکەینەوە. جاڕنامەی ئەخاڵقی ئاستی دەروەست بوون (متعهد( بوونی رێکخراو لە بەرامبەر 

ژینگەی ناوخۆیی و دەرەوەیی نیشان دەدات کە بە شێوەی روون و  شەفاف نووسراو و لە ناو بیرورای 

تان و گۆرانکاریەکانی خێرادابوونی گشتیدا باڵو کراوەتەوە. لە هەلومەرجی ئێستای کوردس

جاڕنامەیەکی پێویستیەکی هەنۆکەییە بۆ سەلماندنی ئاستی دەروەستی ئەخاڵقیمان لە پێوەندی 

 لە گەڵ پرسەکانی نەتەوایەتی و مرۆڤیدا. 

حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ گەشەپێدانی بناغەکانی فکری و هزری خۆی پێویستی بە 

گەشەپێدانی پەروەردەی جارنامەی ئەخاڵقی خۆی هەیە. لە جیهانی ئەمرۆدا  جاڕنامەی ئەخاڵقی و
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ژمارەیەکی زۆر لە رێکخراوەکان جاڕنامەی ئەخاڵقیان هەیە و رۆژ لە رۆژ ژمارەی ئەو رێکخراوانە زیاد 

دەبێت. گەرچی بەداخەوە حیزب و ریکخراوەکانی کوردستانی خاوەنی ئەو جاڕنامەیە نین، بەاڵم 

گاوەکانی پێشووی حیزبی دێموکرات، ئەو حیزبە لە زۆربەی بوارەکانی پێوەندیدار بە هەروەکوو هەن

داهێنانی سیاسی دەستپێشخەر و داهێنەری زۆر بنەمای سیاسی لە کوردستاندا بووە و  کۆنگرەی 

شانزدەهەمی حیزبی دێموکرات دەتوانێت بە پەسەندکردن و واژۆکردنی جاڕنامەی ئەخاڵقی ببێتە 

 اتنی کولتوورێکی ئەخاڵقی نووسراوە لە جوغرافی سیاسی کوردستاندا.پێشرەوی پێکه

 

 رۆڵی ئەخاڵق لە گەشەکردنی حیزبدا

بە پێی  بنەماکانی بەرێوەبەری کوالیتە و چۆنیەتی سەرنج دان بە بنەماکانی ئەخاڵقی و بایەخەکان 

 پیشمەرجی بەدەستهێنانی سەرکەوتنەکانی خوارەوەن:

گەیشتن بەو ئاکاکانەی کە بە قازانجی هەموو بە ئاکام گەیشتن، بەواتای  •

 رێکخراوەیە

خەڵکی بوون و بایەخدانان بۆ خەڵک و رێزگرتن لە بیروباوەریان و بەرپرسیارێتی  •

 بۆ وەاڵمدانەوەیان

رێبەری و سەقامگیری لە پێناوی گەیشتن بە ئامانجەکان، رێبەری ئاسۆبین و  •

 ئیلهام بەخش،

ن و راستیەکان بە واتای گەشەکردنی بەرێوەبەری لەسەر بنەمای دیاردەکا •

ئاستی رێبەری کادرەکان و ئەندامان، بەرێوەبەری رێکخراو لە رێگای کاناڵە 

 جۆراوجۆرەکان 

 گەشەپیدانی بەشداری ئەندامان •

 فێربوون و نوێگەرایی •

 گەشەکردنی هاوکاری سیاسی و رێکخراوەیی لە گەڵ رێکخراوەکانی دیکە •

 بەرپرسایەتی کۆمەاڵیەتی حیزبی •

 

 پێناسەی جاڕنامەی ئەخاڵقی رێکخراو

 جاڕنامەی ئەخاڵقی بە شێوازی جۆراوجۆر پێناسە کراوە. بەشێک لەوان بەشێوەی خوارەوەن:

( جاڕنامەی ئەخاڵقی لە چوارچێوەی یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی و 1995فرێدریکسۆن )

( بایەخەکانی باو لە رێکخراوەکانی دەوڵەتی ١٩٨٩بەرژەوەندی گشتی پێناسە دەکات. رەهرۆ )

پێرەوی بایەخەکانی هەبوو )مەوجوود( لە کۆمەڵگا و جیهانبینی حکوومەت دەزانێت. جاڕنامەی 

رەنگدانەوەی بایەخەکانی خاوەن هێز لە چوارچێوەی چاالکی و ئەرکەکانی ئەخاڵقی بە بڕوای ناوبراو 
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( سەرنج دەداتە تاکگەرایی و کۆگەراییە و پێیان وایە کە ١٩٩٤رێکخراو دا دەبێت. پۆنز و ئیشمیت )

بەرێوەبەران دەبێ وێرای پاراستنی ئازادی و بایەخەکانی تاکەکەسی، رێز لە بەرژەوەندی و 

کۆمەڵگا بگرن و جاڕنامەی ئەخاڵقی رێکخراویش دەبێ لەسەر ئەو دوو  مەسلەعەتی بەکۆمەڵ و

( باس لە سێ پێوانەی ئەخاڵقی بۆ رێکخراو ١٩٩٩بنەمایە واتە تاک و کۆمەڵ دابرێژرێت. دوبێل )

دەکات: هەس بە بەرپرسایەتی بەرامبەر بە دەسەاڵت یان بەرپرسایەتی تاکەکەسی، دوور بینی و 

ێ پێوانانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە تاکەکەس لە رێکخراودا لە روانگەی خێرخوازی. سەرنجدان بەو س

( بەو بڕوایەیە کە ١٩٩١بایەخ و ئەخاڵقیەوە توانایی بڕیاردانی دروست بەدەست بێنێت. دێنهارت )

بناغەکانی ئەخاڵقی بۆ جاڕنامەی ئەخڵآقی خاوەنی سێ ستوونی بنەمایین:  شەرەف و ئابروو، 

بە بڕوای ئەو بەرێوەبەران و کاربەدەستانی رێکخراو دەبی جۆرێک بڕیار بدەن چاکخوازی و دادپەروەری. 

کە کەڕامەتی تاکەکەسی هیچ کەسێک زیان نەبینێت. بە بڕوای ئەو جاڕنامەی ئەخڵآقی دەبێ ئەو 

( پێناسەیەکی دیکەی هەیە لە جاڕنامەی ئەخاڵقی ١٩٨١سێ بنەمایانە دەستەبەر بکات. وارویک )

ئەو مەنشووری ئەخاڵقی چوار بەرژەوەندی لە خۆیدا کۆدەکاتەوە: یەکەم: رێکخراو: بە بڕوای 

مەسڵەحەتی گشتی، دووەم: مەسلەحەتی حکوومەت و یاسا، سێهەم: بەرژەوەندی و 

 مەسڵەحەتی رێکخراوە و پیشەیی و چوارەم: بەرژەوەندی ومەسڵەحەتی تاکەکەسی. 

 

 رۆڵی جاڕنامەی ئەخاڵقی لە رێکخراودا

اڵیەتیەوە ئەخاڵق وەک رێکخەری پێوەندی نێوان مرۆڤەکان هەمیشە خاوەنی لە روانگەی کۆمە

گرینگیەکی تایبەتی بووە. لە بەرێوەبەری و بوونی ئەخاڵقی رێکخراوەیی بە بێ پێویستی بە هێزی 

دەرەکی دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەڵسوکەوتی ئەخاڵقی ئەندامانی رێکخراو تەزمین بکرێت و رێکخراو 

 مانەوی خۆی. ببێتە خاوەن رۆحی

لە روانگەی رێکخراوەییەوە، بە پشت بەستن بە بنەماکانی ئەخاڵقی بەرێوەبەران دەتوانن بڕیار بدەن 

کە چی بەکەڵکە و چی نادروستە بۆ رێکخراوە. چ کەسێک لە رێکخراودا رێگای راست دەروات و کێ 

سانی لە پێوەندی لە گەڵ رێگای چەوت دەپێوێت. کەوابوو بەبوونی جاڕنامەی ئەخڵآقی دەتوانێت بە ئا

 .هەڵسوکەوتی ئەندامانی رێکخراوە بڕیار بدات و بڕیارەکانی جێبەجێ بکات

رۆلێ ئەخاڵق لە کردەوەکان، هەلسوکەوت و لە بڕیاردان و هەڵبژاردنەکان و هەڵسوکەوت و پێوەندی 

بۆ حیزبی لە گەڵ جیهانی دەرەوە زۆر گرینگە. بۆیە بە بڕوای من باسکردن لە جاڕنامەی ئەخڵآقی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران باسێکی زۆر پێویست و گرینگە و لە کۆنگرەی داهاتووی حیزبدا پێویستە 

 دەبێ و نابێیەکانی حیزبی دیاری و پێناسە بکرێن.

داڕشتن و نووسینی جاڕنامەی ئەخڵآقی حیزبی هاوبایەخی جێبەجێ کردنی ئەو جاڕنامەیە. 

 کردنی جاڕنامە داڕشتنی دروستی جاڕنامەیە.لەراستیدا گرینگترین مەرجی جێبەجێ 
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جاڕانامەی ئەخاڵقی رێکخراو پێرەوی لە بەرنامەی سیاسی و قەوارەی رێکخراوەیی  -

رێکخراو دەکات و زۆرتر ئەوکارو کردەوانەی لە روانگەی پێرەوی ناوخۆی رێکخراوەوە 

 جێی پەسەندن دەنووسرێت

بێت کە هەموو ئەندامان و جاڕنامەی ئەخاڵقی رێکخراو دەبی بەشێوەیەک گشتگر  -

الیەنگران و چینە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا خۆیان تێدا ببیننەوە و پشتیوانی لێ بکەن و 

بەئاوات بن کە ژیانی ئەوان  بە ئاستی ئایدیئالەکانی مەنشووری ئەخاڵقی سازمان 

 بگات

مەنشووری ئەخاڵقی دەبێ بە جۆرێک بێت کە حیزب وەک ئەندامێکی شوێندانەر و  -

ڵک لە ناو کۆمەڵگادا ببیندرێت و هەموو تاکیکی کۆمەڵگا خۆی لە چوارچێوەی ئەو بەکە

 جاڕنامەیەدا کامڵ و تەواو هەست بکات

شکلی دەرەوەی مەنشوورەکە دەبێ پێویستیەکانی فەرهەنگی و هتدی کۆمەڵگا لە  -

 بەرچاو بگرێت.

 

کخراو لە بەرامبەر ژینگەی جاڕنامەی ئەخاڵقی رێکخراو بەرپرسایەتیەکانی ئەخاڵقی رێ وەک کۆتایی:

دەرەوەیی و ناوخۆیی مسۆگەر دەکات. جاڕنامە هەروەک لە ناوەکەیدا دیارە چەند رەهەندی و هەرکام 

لە رەهەندەکانی پێوەندی بە بەرژەوەندیەکی ئەو هەیە لە ژینگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی رێکخراودا. 

کەبەرەکان، رێکخراوەکانی ئەندام، هێلی گشتیەکانی حیزب لە بەرامبەر بە خەڵک، لەبەرامبەر ر

ئەندامان، پشتیوانان، شارۆڤەندانی ئاسایی، ژینگە و هتد. بوونی جاڕنامەی بەهێز و پەروەردە و 

جێبەجێ کردنی ئەو دەتوانێت ببێتە هۆی بەهێز بوونی حیزب لە هەموو بوارەکانی رێکخراوەیی، 

ەی ئەخاڵقی نەخشەرێگای هەڵسوکەوتی پێوەندیە گشتیەکان و بەرێوەبەری و راگەیاندندا. جاڕنام

رێکخراوەیی و پێوەندی نێوان ئەندامان و بەرپرسانە بەوەش لە هەلومەرجی ئالۆزی کێشەکانی 

رۆژهەاڵتی ناوەراست و بەتایبەتی کوردستاندا رۆڵی نەڤیگەیتۆر و قیبلەنما بۆ کار و چاالکیەکانمان 

 بگێرێت.

 

 کۆتایی

 ەهێز و خاوەن بڕیاری پێشکەوتوانە بۆ دوارۆژی نەتەوەکەمانبە هیوای کۆنگرەیەکی دەوڵەمەند، ب

 


