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 آان ی ئاوگۆڕه جیددییه ی حیزب لوتكه13ی  آۆنگره
ی 13وتی  ممه ڕكه یانی ڕۆژی شه ر له به ی حیزبی دموآراتی آوردستانی ئران سه13ی  آۆنگره
 ڕۆژ آاری 5ی زایینی پاش 2004ی مانگی جوالی 3ر به  رامبه تاوی، به ی هه1383ڕی  پووشپه

 .1آانی هنا وه آۆتایی به آاره وتنه رآه ر، به سه ی پووشپه17ممه  وارێ ڕۆژی چوارشهوام، ئ رده به
ی  ی ڕزگاریخوازانه وه ستیاری مژووی بزووتنه آۆنگره له قۆناخكی گرینگ و ناسك و هه

ی  و خۆ وه میانه بداته رده ی جیددی و سه له سه می زۆر مه پویست بوو وه. ماندا پكھات آه ته میلله
وپیش بردن و  ره ی آه بۆ به تانه رفه و ده  و دونیا ڕكخات و له آه ڵ بارودۆخی نوی نوخۆ، ناوچه گه له
 .رگرت كی پویست وه لی آورد هاتوونه پش آه آانی گه دیھنانی ئاوات و ئامانجه وه
 
 

ن  الیه ندنی ورد و ژیرانه لهنگا سه دا هاتنه ئاراوه و پاش لدوان و هه ت له آۆنگره دیاره زۆر پرس و بابه
یه و  خی خۆیان هه  نرخ و بایه ندآراوانه سه ته په  و بگه و بابه ر آام له هه. سندآران وه، په شداربووانی آۆنگره به

وه و  یان بۆ بیروڕای گشتی شی بكرته رز بنرخندرن و گرینگی ر بكرت و به سه یان له وه آات لكۆلینه پویست ده
باتی میللی دموآراتیكی  یدانی خه رانی دموآرات له مه ی تكۆشه میانه رده نانی مۆدن و سهآو داه وه
پدانی  شه كی آوردستان و حیسابیان بۆ بكردرت و به قازانجی گه نی خه ر چاوی آۆمه ماندا، بخرته به آه وه ته نه
ربوتری چین و توژی ڕووناآبیر و  اآشانی چتر و بهتی و ڕ وایه ته ی نه قخوازانه  ی حه وه رچی پتری بزووتنه هه

 .رگیرت كی لوه آردوه آه ی تكۆشانی به رگه گه بۆ نو جه واری آۆمه خونده
 
 

دابینكردنی مافه "بۆ " دموآراسی بۆ ئران خودموختاری بۆ آوردستان"گۆرینی دروشمی ستراتژی حیزب له
 ساڵ له 59ڕبوونی  پاش تپه" دا ی ئرانكی دموآراتیكی فیدرای وارچوهلی آورد له چ آانی گه تییه وایه ته نه
تی  لی آورد له ڕۆژهه دیھنانی ئازادی و ڕزگاری بۆ گه پناوی وه مان له آه خت و دژواری حیزبه باتی سه خه

 . ییه وه یه و جگای تامان و ئاوڕلدانه خی خۆی هه آوردستان گرینگی و بایه
 
 
ییه آه ب  ی آۆنگره تكی دیكه و ستكه ری حیزب ده وهه تر به سیما و جه ڕۆآكی آوردستانی وخسار و ناوهخشینی ڕ به

  وی  په توانین ئاماژه به وه ده م باره له. ڕوانن وه بۆی ده نن و به ڕزه خی بۆ داده لی آورد بایه آانی گه گومان ڕۆله
  آوردی: "...ت یین آه ده بده)  حیزب ندامانی ئه(م   دووه ی  مادده ئران  آوردستانی  دموآراتی  حیزبی نوخۆی

 و  ندام  ئه  دموآرات دا ببنه  حیزبی نگری  الیه آانی نه نجومه  و ئه  ڕكخراو توانن له  آوردستان ده ی  دیكه آانی شه به
 "2. حیزب ندامی  ئه  ئران ژیان، ببنه  آوردستانی  له  ساڵ5  ر زیاتر له گه ئه
آردنن و پویسته له باری ڕامیاری و  نگاندن و شرۆڤه سه وه و هه مانه و زۆر ئاوگۆڕی دیكه شایانی ئاوڕلدانه ئه

آانی له  م و قازانجه رهه وه، تاآو به ریان بنووسرت و پتر شی بكرنه سه خیان بۆ دابندرت و له وه بایه هزرییه
 .وه یی بمنته وشاوه  و به درهرخات قۆناخی ئستا و داهاتوودا پتر خۆ ده

 
 

باتی  وره و زینی خه وتكی گه ستكه رز بینرخنم و به ده  و به وه مه دا ئاوڕی لبده م وتاره خوازم له خاك آه ده
دا آه پاییزی سای  ی حیزب11ی  وی نوخۆی حیزبه آه له آۆنگره ندكی پره آردنی به وه، پراآتیزه مه حیزبی لك بده

بدو  ڕز مامۆستا عه ر داوا و پشنیاری به سه سترا، له ی زایینی له آوردستان به1997ر به  رانبه تاوی به  ههی1376
دا   دوایی باس و خواستكی زۆردا له آۆنگره  و به وه نزاده سكرتری پیشووی حیزبی دموآرات هاته آایه سه حه
: م  یه  ده ی مادده"ی نوخۆی حیزب له پره.آدایه دوایی یه وره سكرتری به ی دوو ده له سه ویش مه  ئه.ندآرا  سه په

   گشتی ك سكرتری آدا وه  یه دوای  به ی  دوو آۆنگره س زیاتر له هیچ آه: "...هاتووه آه"  ندی  ناوه ی آومیته
 ." 3نابژردرێ هه
 
تی، ڕۆشنبیری  یه آانی ئابووری، سیاسی، آۆمه ندوو له بواره سه شه وتوو و گه هنگه بۆ جیھانی پشك له ڕه سه م مه ئه



ر و  رانبه س له ئاست یاسادا به موو آه ی تدا بونیاد نراوه و هه می دموآراسیانه یان ساه سیسته ڕۆژئاوا، آه ده
ر آراوه و ئازادی تاك و  ت مسۆگه سه  دار و بده ت سه ك له ئاست یاسادا بۆ ده آویه رپرسیاره و مافی وه به
ر  وان بۆسه خت و زۆری ئاشكرای ئه آان و زه رییه ماوه نی و دموآراتیك و جه  ده یی و مه سووڕانی ڕكخراوه پیشه هه
. ژماردن  ئه بوونی به خاكی الواز بته س شاراوه نییه، شتكی ئاسایی و بچووك بت و نه تی ڕامیاری له آه سه ده
باتی شاخدا ـ  خت و دژواری خه ویش له قۆناخی سه  ی آوردستان ـ ئه وه ك بۆ بزووتنه یه ها دیارده م وه به
 .ر بكرت سه ی له وه وه و لكۆینه آرت شی بكرته وه ده ییه آه له زۆر ڕوانگه ڕخانكی گرینگی دموآراسیانه رچه وه
 

می  ی سیسته آان، جگیربوونی درژماوه ساته ن، ڕووداو و آارهآا ڕ ئاوگۆڕه مه بوونی بیروڕای گشتی له زیندوونه
نده ڕۆشنبیری و  یی ناوه ستراوه آانی مرۆڤ و الوازی و به وامی مافه رده ڕۆ و پشلكردنی ئاشكرا و به ره تۆتالیتر و سه

ر بیروڕای گشتی و  سه ر له خۆی شوندانه ربه نی و مدیای ئازاد و سه مه بوونی چاپه آان و نه نییه ده لتوری و مه آه
 .وه آاته سته ده رجه مان بۆ به م بیاره آردنی ئه هتد، پتر گرینگی پراآتیزه... تی سیاسی و دینی سه ده
 

دا  آی تكۆشانی ئمه ره ی سه یه آه له ناوچه وه ین ئه ر بكه سه ی له وسته آارین هه خی دیكه آه ده نكی پبایه الیه
هزتر  تی ڕامیاری به سه رچی ده تی سیاسین و هه سه ستراوه به ده آان به تییه یه توژه آۆمهم چین و  جه ر سه
ره زۆری  ی هه بن و له ئاآامدا زۆربه رزۆآتر ده قتر و له ڵ له آانی آۆمه ی توژه جۆراوجۆره بت جگه و پگه ده
رخانانه به  رچه م وه باری ئه  ئاآامی ناله مه ڕۆژانهرخانكی نادموآراتیكن و ئ رچه آان، وه خانه سیاسییه رچه وه

ت و پرس  و بابه قورتاندنی له تداری آوردی و خۆتھه سه ڕۆیی تاآی سیاسی ده ره سه. بینین دا ده گه آردوه له آۆمه
یان به  وه آان و گردانه له سه ره زۆری مه ی هه ی زۆربه وه وه نییه و بردنه وه یان به  ندی  وخۆ پوه ی آه ڕاسته النه  گه

بیندرن و توژی خوازیاری  یدانی سیاسی آوردستاندا ڕۆژانه به چاو ده وه له مه تداره سه  ده آانی سیاسی نوخبه
 . نانت وه ده ستییه ت به ده نییه ده و مه ره گۆڕان به

 
 

آدا خاكی  دوای یه ی به ی له دوو آۆنگرهوره سكرتر نھا دوو ده سندآردنی ته ها بارودۆخك په  وه رنجدان به به سه
وه  ق بۆ ئه ی آوردستان و به حه گه ی دموآراسیخوازی نو آۆمه ره خی سیاسییه بۆ به تكی پبایه و ستكه گرینگ و ده

 .ی آوردستاندا پراآتیزه بكرت آانی دیكه ناو هزه سیاسییه شت آه له ده
 
 

 ...یه هه ی درژه
 
 

 : ر ژده
 . ی زایینی2004ی جوالی 8ر به  رامبه تاوی، به ی هه1383ڕی  ی پووشپه18ندی حدآا،  ی ناوه ی آومیته نامهیان به. 1
  ی17 تا 13م،  یه  سزده ی  آۆنگره سندآراوی  ئران، په  آوردستانی  دموآراتی  حیزبی  نوخۆی وی و په   رنامه به.2

 .)ی زایینی2004ی جوالی 7 تا 3(، 1383ڕی  پووشپه
 
 رچاوه مان سه هه. 3
 


