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  ربوار ... کرات؟دمۆکرات یان مۆبۆ، فای هیجری ستهم کاک 

  
ڵ  گه ده، فای هیجری مستهکاک ، ی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئران13ی  تا پش کۆنگره

م زۆر ناسراو و ئاشنا  به، حیزب بوو ری سیاسی فته ندی و ده ی ناوه ندامی کۆمیته ی ئه وه ئه
هید  ی شه جیه  به و بیاره ری حیزبدا بۆ ئه  ریزی ربه  لهفا هۆی بوونی کاک مسته، وبو نه

 ب ر شارستانک ده  هه  دا بیاری دابوو که4ی  کۆنگره  له  که وه رته گه دوکتور قاسملوو ده
   بوو که وه  ئه سته به و مه رتیش بۆ ئه نیا شه ب و ته دا هه ندی ی ناوه  کۆمیته رکی له نونه

. رچوو وت و یا نسیبی بۆ ده ر که به فا وه ب و شانسی خۆی کاک مسته نسی هه لیسا سه و که ئه
   بهک بوو یه ندی بۆ ماوه فکه ره هید بوونی دوکتور سادق شه ناوبراو جارک دوای شه

  وێ که که رده و کاتیدا ده ر ئه سه  ساڵ به13ڕینی  ای تپهۆد ند ئستا رچه هه. سکرتری حیزب
بوونی   نه  به ی که ته رفه  ده و  و له وه ی قۆزتۆته که له  هه له  په فا به ستهمیش کاک م و ده ئه

کردنی  سپارده  ئه شداری کردنی له  به و رانسه ری بۆ فه فه سه و نزاده سه مامۆستا حه
، م جاری دوهه.  سکرتری حیزب ته بووه،  خساوه بۆی ره، دا ساتی میکۆنۆس هیدانی کاره شه

  وه خۆی کرده، ندی به سته ده، سندی ی ناپه  شوه له رگرتن وه لک که به،  کۆنگره س ڕینی تپه دوای
دوو   دوای   سکرتر له  که11ی  پی بیاری کۆنگره  به وو که کاتکداب  له وه ئه.  سکرتر به
 سکرتری،  وه  کاندید بکاته م پۆسته  خۆی بۆ ئه ی نیه وه کدا مافی ئه دوای یه ی به وره ده

ر   هه که،  بۆ سکرتری وه بژرته  خۆی ههانیۆت ی ده نه)  نزاده سه مامۆستا حه (پشوو
م کاک  به. یاندبوو نگ گه  کۆده دا به ندی ی ناوه  کۆمیته ی له م بیاره  ئه بۆخۆشی شلگیرانه

، بت و ده ر بۆ ئه  هه و پۆسته  و ئه  پۆستی سکرتری نیه س چاوی له یزانی که  ده فا که مسته
  ئستا که، کانی فا وهاوبیره وتی کاک مسته سوکه  هه  له م پرسیاره می ئه بۆ ئاوای کرد؟وه

  .  وه بته  باشتر روون ده ریکه ڕێ خه په  دا تده13ی  ر کۆنگره سه  بهو نیوک ساڵ
  

بووردویی و خۆ  لهن  ناو حیزبدا خاوه  له کهیسانی د ڵ که  گه راورد له  به  به فا مسته کاک
   لهکک  یهندامی حیزب  ئه ته  بووهڕا ی و کاته له،   نیهتۆ و  ئهکی سیاسی اری و رابردوویهفیداک
ندامانی   ئه هب   بووه حیزبدا ت و بوونی ڕابردوو له حمه  ب کشانی زه  به  که ه بوو وانه
د یان  ره  زه  به نده وی چهی  وانه و کارو کرده  ئه ال گرنگ نیه  زۆری ر بۆیه هه، ری حیزب ربه

م  لماندنی ئه بۆ سه.   گرنگتره حیزب  لهی که  تاقمه خۆی وبۆ وی قازانجی،  قازانجی حیزبن
دا بخشنین   و هاوبیرانی13ی   بیاراتی سکرتری کۆنگره  هندک له ش با چاوک به قسانه

   کهفا کانی کاک مسته  قسه له ان ێ گو  کهی سانه و که ئه. ن رانیش بیاری خۆیان بده و خونه
زانن   ده وه ته نهویایان خوند،   بووه کردبووی  کۆیه  سمینارکی ناوخویی له  له ایانهو دو ئه
م  تی دوای پلینۆمی پنجه تایبه  و به13ی  ی دوای کۆنگره هوای شوهه و که  ناوبراو بۆخۆی له که
ن   دا ده وه  ئاشکرا ددان به  و بۆخۆی به سه ی قه و پ رانه  نیگه  ئاراوه ته  حیزبدا هاتووه له
فا و  کاک مسته.  ندامانی حیزبی لک دڕدۆنگ کردووه موو ئه زعه زۆر ناخۆشه و هه وهم   ئه که

  .   بۆ خۆی ئستا لی بزاره ن که زعه و وه رپرسی پکھاتنی ئه وخۆ به هاوبیرانی راسته
  
ڵ حیزب و  گه هل  السکه مه  دهکان ئرانیسته ڵ پان گه ش ده ی هاوبه مۆرکردنی بوکراوه -1

رزان فرۆش کردنی   کورتی هه  وبه مانه که له کانی حیزب وگه رابردووی حیزب و ئامانجه
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کان  ئرانیسته  بای پان  حیزبدا به فا له ی کاک مسته سته  وئستا دهرابردووی حیزبه
  .  ناسراون

،  زانکۆکانی باشووری کوردستان ندامانی حیزب له  خوندنی ئه  بیاری پش گرتن له-2
  رجکدا به لومه ر هه  هه حیزب له،  کانی حیزبه  هزه  به ڕه  باوه کك له پشلکردنی یه

ت زۆر خوندکاری بۆ  نانه  و ته ندامانی داوه ک و ئه وارکردنی خه ولی خونده حه  وه کرده
  وه رنه ب بگه می نوێ ده حوک م ئیستا به هب،  وتانی ئوروپایی ته خوندن ناردووه

  .  تاریکیمی رده سه
  میشه  هه که،  هک یه  شوه کانی حیزب به و سمیناره  وه  کۆبونه  له وه نانه ئاژاوه -3
 کاک   له خنه واندا ره له  که ی وانه و کۆبونه وای ئه شوهه  بۆ تکدانی که یه کیان هه یه سته ده

  . گیردرت رانی دهو هاوبی فا مسته
ی  که سته تی قازانجی ده  خزمه ی له سانه و که تی حیزبی به رپرسایه رک و به سپاردنی ئه -4

ر شانی  سه تی له رپرسایه  به نگرانه و الیه  له یه  ئی واهه  جۆرک که  بهفادان کاک مسته
ن پ لژ گایا ج هر به ره ن بهک داب  یه   و پایه ر پله  هه کانیش له"  دیهناخو "کرن  ده که ه که
ش  وانه  پچه زیزی و به  کاک خالید عه  لژ کردن به  جگه بۆ ونه، ندرن الده کرێ و وه ده

  .  خۆشکردن بۆ شاهۆ حوسنی رگه
ن رابردوو  ندامانی خاوه  راستی بۆ ئه ستراو و دوور له به نگۆ و شتی هه  پدانی ده ره په -5
  .  حیزبدا له
گاوی ب ن هه  و زۆروکاڵ ستی کرچ به ربینی مه وتووژی سیاسی و ده بوونی توانایی نه -6

 زۆر جار   کاتکدا که  له وه ئه،   قازانجیان زیاتره  زیانیان بۆ حیزب له  کهاویشتنحیساب ه
ی س ڵ که گه دهوکات  ڵ خۆی راوژ ده  گه نیا له ته  چونکهم نردرێ به کانی بۆ ده پرسیاره

  تی که کانیه  وتووژه وه  ئاکامدا ئه له، یان ناکا  قسه  به وپرس یان ده،  هاوفکری ناکا یکهد
 حای ناب و نازان چی یان خۆشی ل ،ک هیچ  خه  کهوه یان خونینه ی بیسین یان ده ده

  .   گوتووه
کانی   قازانجه  و مشووری هافکری ناخوا و له رۆیه ره واو سه  خۆی ته ی که وه ڵ ئه گه ده -7
   سیاسیه ته رخه ک سه یه سته ده، بزانخۆی  ی وه ب ئه، ر نایزان نافکرێ یان هه، فکریوها

، ندامانی حیزب ناسراو نین  و بۆ ئه شوینکی نادیارن  له ن که که کانی بۆ دیاری ده گشتیه
  وه  داخه  هیچ بهحیزب خوازیاری قازانجی  زانن که ک ده موو الیه  ناسراون هه ش که وانه ئه
  . !بوون و نین  نهدا ندی کوردیش وه رژه  بهمی خه له
و کان  به ه ت ته نه لته  و سهکان ئرانیسته ک و پان  الیه کۆماری ئیسالمی ئران له -8
 و  سته  هۆی ده  به ش که  گیر و گرفتانهو  ئه وک الیه  له گشتی دوژمنانی کۆن و تازه به
 بر حیز سه کیان به یه پیش به  هاتوونه بۆ حیزب  13ی و پش کۆنگره پاش  بازی له سته ده

  . کات ای نواری ش  ده ری زستان و با به فه به  ماڵ به  شه  که هناوه
تارک دا   قوتووی هیچ عه  له بینی که ندامی وا ده  ئهفادا کانی کاک مسته نگره  نو الیه له -9

   شونی به  یان له وهقو  ناو حیزبدا هه  له گ و ریشهر و ب  بووه ی نه  و نموونه ونه
زان جا بۆ  فاش باش ده زانین و کاک مسته موو ده  هه  که  رابردوی بۆ دروست کراوه وه گومانه

 پیاو  وانه  ئه ئستا!زانن  ده رده هیاراتی پاش پخۆی و خودای خۆی و ب، چاوی ل نوقاندون
  . !ر خۆا خۆی روحم بکات  هه  که ووه گرت وه  دسته ی حیزبیان بهو جه  ونفا ماقوی کاک مسته

  کان له  کوردستانیه  سیاسیه خانی کۆماری ئیسالمی ئران هزهوی رو وه  نزیک بونه به -10
 ویستکی  ته  بووه وه  و ئه یه کی کوردستانی هه یه ره  به موو کات زیاتر پویستیان به هه
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کانی  ت خوازه نه ته  سهڵ گه  ده ره ریکی پکھنانی به  خه فا تازه مستهم کاک  به، یی وه ته نه
 کاک   و بۆ نمونه پچاوه رابردوو و شۆڕشگی هه سانی به  که ش له ر بۆیه و هه ! ئرانه

. ن که رده فتوای بۆ دهبات  ساڵ خه50ر کتبی  سه  پلینۆم و له کرته ده لیل گادانی بانگ جه
  .  وه لیلیش بکاته لمان روشدی شونک بۆ کاک جه نیشت سه  ته بیر له یای کهخوا بکا بریتان

 زانکۆکانی باشووری  ری ناب له ندامانی ربه  ئه  که ی بیاری داوه وه ڵ ئه گه  ده-11
   که یه غه ده  قه وانه نیا بۆ ئه  خوندن ته  که وتووه رکه م ده به، رس بخونن کوردستان ده

  ر به سانی سه ی بۆ زانکۆکان نووسیوه و لیستی که  نامه چونکه، ی خۆی نین که سته ڵ ده گه ده
ک  شی وه وانی دیکه ر بگیرن و ئه  وه و زانکۆیانه  له ی خۆی بۆ نووسیون که که سته ده

  .  م داوه ه قه گومانلکراو له
و  ش به وه در و ئه کا زموون بۆ بوونه م ئه هاتوو و که سانی لنه  کهستچن کردنی  ده-12
دا زیاتر بکا  کانی حیزب  ریزی کادره ی خۆی له که سته  ده ر به سانی سه ی که سته به مه

ێ  نده و به ی ئه وه ش بۆ ئه وه ئه.  زۆرینه ی خۆی بکاته که سته  ده ر به ی سهخت واو وه وکادری ته
واو   ته ر سی کادره سه  دوو لهر کات  هه  که و دا ده  و له  زیاد کردووه یان ساسنامه  ئه له
  .  وه گیرته ی نائاسایی ده وێ کۆنگره کانی حیزب بیانھه خته وه
  ک که یه  شوه کانی نو حیزب به خۆیی تاکه ربه ی ئازادی و سه وه سک کردنه رته  به-13

  نهرکۆ سهب  ی کی میوان ده وه  تاوانی ئه  خۆی به  ماه ندامی حیزبی له ئستا ئیدی ئه
    !کرێ ده
وش   ئه وتوو بووه رکه  کارکدا سه فا له  بۆچوونی من کاک مسته دا به  کۆتایی له

رێ زۆر   به روه وێ به تی ئابوری ئه  مودیریهر گه ئهوتی  یه که واخانه تی نانه نداریه خاوه
فا   کاک مسته  له خنه ک ره  خه و نیوکه  ساڵ وه ئه، تی ایه سکرتر ب له وتووتر ده رکه سه
 گرانی نان  ی له خنه ریش تا ئستا ره فه ک نه  یه م تاقه ر کاروباری سیاسی به  سه گرن له ده

م  وتوویی ناوبراو له رکه ی سه ش نیشانه وه ئه،  گرتووه ی نه که یان بتامی وسویری نانه
ر  ک هه ب خه وانهفاش پی  خوازم و با کاک مسته وتنی بۆ ده رکه  هیوای سه  که دایه شه به

  . بینن کانی ده راپه  خه کاره
ک   نه فا هیجری مۆبۆکراته  کاک مسته  پم وایه  که یه وه ره ی سه  خانه و دان به  سرنج به
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