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سیاسیڕاپۆرتی   
 

یەن هەڤاڵ سکرتێری گشتی حزبەوە پێشکەش بە سێیەمین کە لەال 
 کۆنگرە کراوە.

 
 !رانی کۆنگرهنوێنه ،هێژایان

 رخۆبوونتان لێبێ.ساڵوی رزگاری و سه
حزبیی حزبمان،  ندیی ناوهکۆمیتهندامانی ناوی خۆم و ئه تا بهرهسه

و بیهم، کیهخێرهاتنتان لیێ دهبیه وهرمییهگه بیه وهرزگاریی کوردسیتانه
 ر بن.وهختهرفراز و بهرکات شادو سههه م کهیوایهه

بردنی ڕێوهبیۆ بیه مڕۆ لێیرهئیه زانین کیهده ! بێگومانبووانی هێژائاماده
، وهتیییهنهیکتر کۆبووی ییییهورهده لیییهمیییان، ی حزبمین کیییۆنگرهسیییێ ه

کیییانی کارهنگاندنی ڵسیییه، بیییۆ ههو واتیییادارهکی پییییرۆزییییهبۆنه شمیییهئه
 شداهییییاتووی رزگییییاریی رنامییییهبهومییییان، بییییۆ پننڕێژکردنییییی رابردو
 لیهزانیین پێویستی ده به وهوهۆیه، بهخدارهکی گرنگ و بایهیهوێستگه

اڵنی وشییی رۆ هییهره بییه نییدی حزبییدا ئامییا هی ناوهمیتییهراپییۆرتی کۆ
خۆی حزبییی رزگییاریی وشییی نییاوهنییاڤین، باشییووری کوردسییتان و ره

 .ینبکه کوردستان
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اڵتی ناڤینوشی رۆژههره  
پێیینس سییاڵی رابییردوودا،  لییه تییا ئێسییتا، واتییه وهی حزبمانییهمییین کییۆنگرهدوای دووه لییه

، تیتایبه به لکێنراوه ان پێوهکوردستانی ی کهو واڵتانهگشتی و ئهبه اڵتی ناڤینرۆ هه
ش وا وه، ئیهاتووهرداهسیه، گۆڕانکارییان بهبینیوه وهخۆیهبه رووداوی جۆراوجۆریان

 .وهین و لێیان وردببینهیان پێبدهئاما ه خوازێده
ب و ئیسیرائی  رهی نێیوان هیهکێشیه کرا کهڕان دهواچاوه ،2005ستپێکی ساڵی ده له
کجاری ئاشییی  کان بیییۆ ییییهسیییتینی و ئیسیییرائی یهلهبیییڕوات، فه وهکنییکردنیییهو یهرهبیییه
و گر ی رهبه کهوشهاڵم رهندرێ، بهیهستینی رابگهلهۆی فهخربهتی سهوڵهو دهوهببنه

 گروپییه ی کییهوهبیانۆی ئییهتی ئیسییرائی  بییهوڵییهتا دهرهو ئییاڵۆزی زیییاتر رۆیشیی ، سییه
 هاوێژن،کانی ئیسرائی  دهک بۆ  شارو گوندهموشه وهستینهلهخاکی فه تۆندڕۆکان له

 ی کیهوهبیانۆی ئیهپاند، دواتیر بیهدا سیههززرتی غیههر کیسهی بهنهالیهمهمارۆی ههگه
نی بۆ مهقهک و تهچه تی دیکهوڵهندێک دهسوریاو کۆماری ئیسنمی ئێران و هه گوایه

ک موشیه بیه کانیش درێژهستینیهلهفه کدارهن و چهکهده وانهماس رهی حههوبزووتنه
ری ی دیسییێمبه27 لییهبییرد،  ێکی خوێنییاویڕو شییهرهی بییهکییهن، ناوچهدههاویشییتن ده

 ززهرتی ههر کهکانی خۆی بۆسهچڕی هێرشه سوپای ئیسرائی  زۆر به 2008ساڵی 
زاران هیه بیه وهشیهوهۆیهبه .خیوێن و ئیاگردا بینییوهنێیو خیۆی ده ززهغهستپێکرد، ده
کانی میافی مرۆڤیی ێکخراوهر ستدا،ده ن و منداڵ گیانیان له ر لهسی سڤی  و الشهکه

ی وهتی ئیسییرائی  و بزووتنییهوڵییهده یان، واتییهکهڕهنی شییهردوو الیییهتی هییهوڵییهنێوده
رێکخیییییراوی  شیییییارانداو گوئیییییه ریکاریگیییییه  ێرلیییییه تبار کیییییرد.تۆمیییییهماسییییییان حه
ر دادوه .وهو هێرشه بکۆڵێتهکانی ئههۆکارو ئاکامه کان ناچار بوو لهکگرتووهیهوهتهنه

تیێکی سییایهو کهفریقایییههودی باشییووری ئهرێکییی یییهدادوه ریچییارد جۆلدسییتۆن کییه
ڵ گیه، لههودییهی یهسیتهرێکخیراوو دهندین خری( چهرۆکی شانازی )فهو سهناسراوه

رگیز مریکاو ئیسرائی  ههرپشک کران. ئهسه وهبۆ لێکۆڵینه ری دیکهدادوه کیهستهده
تاوانبیارێکی  سیرائی ی بیهنی ئیالییه راشیکاوانه یهسیتهو دهئیه بوون کهدا نههڕو باوهله
ردوو ئاشیکرا کیرا، هیه کیهوهاڵم کاتێیک ئاکیامی لێکۆڵینهبناسێنێ، به کههنگجه یورهگه
یان نجیهنگ پهک تاوانبیاری جیهماس وهی حهوهتی ئیسرائی  و بزووتنهنی حکومهالیه

 رکییییرد. لییییهپیییۆرتی جۆلدسییییتۆن ناوبییییانگی دهناوی رابییییه کییییهاپۆرتهبیییۆ درێژکییییراو ر
رشییان کانیانیدا هێیاندنهراگه توونیدڕۆکان لیه هودیهڕوانکراودا یهکی چاوهیهوهکاردانه
ی هائارتیسی دیدارێکی رۆ نامه و لهاڵم ئهستپێکرد، بهده ر ریچارد جۆلدستۆنبۆ سه
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 پێناویدا لیه وێ و لهم خۆش دهم، ئیسرای یشمزایۆنیزهودی ئیسرائی یدا گوتی:} من یه
بوو وهش واتیای ئیهوه ی{ ئیهئیسیرائی دا ده کشم لیهو کچهزۆر بواردا کارم بۆ کردوه

ها زۆر روهکیات، هیهجێی دهپارێزێ و جێبیهیاسا ده نهرێک بێنیانهک دادوهوه وئه که
، کردووهی خیۆی نیهکیهوهتهنه و الگییری لیهدوهکیر ی ئامیادهکیهراپۆرته هوویژدانیه به
واهی رێیزی لێگییراو گیه وهن ئازادیخوازانی جی انیهالیهله ی دیکههێنده وهشهوهۆیهبه

نی مییافی نجوومیهکانی ئهوهڤیی کۆبوونیهرۆ ه خرایییه کیهراپۆرته ا.ربیۆ د نبوونیبێنییه
حمود تیش میهتایبیهبی بهرهنی هیهالییه اڵمبیه ،وهکانیهکگرتوهیهوهتهنه  ر بهمرۆڤی سه

 وڵیانییدا کیییهمریکا ههری ئییه ێر گوشییاسییتین لیییهلهاڵتی فهسییتهدهرۆکی باسییی سییههه
  کراو دوابخرێ!بۆ کاتێکی دیارینه کهی راپۆرتهربارهکردن دهقسه
 میشهییه سییتین ولهلی فهگییه مهییه سییتینیلهاڵتی فهسییتهرۆکی دهی سییهڵوێسییتهو ههئییه

کانی رای گشییتی نییدهت ناوهنانییهرسییوڕمان کییرد، تهبی دووچییاری سهرهجی ییانی هییه
 کهۆ دواخستنی راپۆرتهتی داخباری خۆیان بوڵهجی انی و رێکخراوی لێبوردنی نێوده

 کانیان خواسی  کیهکگرتووهیه وهتهرۆکی رێکخراوی نهبان کی مۆن، سه له پێشانداو
 .بکات وانهنی ئاسایش رهنجوومههبۆ ئ کهراپۆرته ووترهرچی زهه

خیاو  کهوشیهدات رهوڵیدهههئیسیرائی   تیحکومهدا و راپۆرتهگوشاری ئه ێر ئێستا له
 )گێ عیات شیالی ( یکیهدی کراوه بازهرسیه وڵدان بۆ ئازاد کردنیهه بیانۆی، بهوهبکاته

کیات، جارێکییان سیتینی ئیازاد دهلهییراوی فهگ ۆرکی زیه مارهکات ری دهستپێشخهده
 لیه وێییهها دهوره، هیهد کیردوهی ئیازاگیراوی دیکه 530ش  ن و جارێکی دیکه 23

 کانیییییانماس ناوهی حییییهوهبزووتنیییه کییییه گییییراوی دیکییییه 450 داهیییاتووێکی نزیکییییدا
واو ماس تیهی حیهوههقازانجی بزووتنی ش بهوانه، بێگومان ئهبژێرێ، ئازاد بکاتڵدههه
 بن.ده
ی و ئاکامیهئیه ینیهگهده ززهرتی غیهر کیهکانی ئیسرائی  بۆ سیهی هێرشهوهخوێندنه له
 !ڵی رۆ ئیاوارو گوێڕاییهانی نۆکیهاڵتدارستهدهتاوانی   می چاوپۆشیکردن لهردهسه که
مریکاو ر جییاران ئییهگییه. ئهرچووهن، بییهبییهدهڕێوهم بهزۆرداری و سییته ی کییهوانییهئه

تی ئیسیرائی  وڵیهده ن لیهوال پشیتیوانیامنو ئیههودی بێئیهوڕوپاو جی انی یهواڵتانی ئه
ک و کان کۆمییهسییتینیهلهد ی فه ڕکردن لییهکوشییتن و شییه دان بییهدرێییژه ، بییۆکییردده

ک ریچیییارد ویژدانیییی وه رێکیییی بیییهدادوه بینیییین کیییهئێسیییتا دهکرد، دهپێیییهاوکارییییان 
و بڕیییار وهکوڵێتییهسییتین  دهلهفه –ڕی نێییوان ئیسییرائی  شییه لییه نانییهجۆلدسییتۆن بێنیه

کیانی  ێر گوشیاری رای گشیتی و رێکخراوهمریکایش لیهوڕوپاو ئیهدات، واڵتانی ئیهده
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ن. پۆش بکیهردهیمانیان پیهبیبی هاوپیهلئیهتی تهکانی حکومیهنن تاوانهمافی مرۆڤ ناتوا
 کییه وهبیرمان دێنێتییهبییه ززهرتی غییهر کییهسییه ی هێرشییی ئیسییرائی  بییۆهوانیی هاوهرهییه

بییییۆ نییییێن، یان دهکییییهوهتهکانی نهنییییدهر وهبه پییییێ لییییهن رپرسییییانێک هییییههێشییییتا به
، تیواییییهرمانڕهفه ر کورسییییسیییهیان لهوهیان و مانیییهکهاڵتهسیییتهی دهوهردنیییهدرێژکه
نگاو ن و هییهدهیان بڕیییار دهکیهوهتهویسییتی نه و د  بییه ندهتی دهراییهنۆکه بییه درێیژه

 .وهگرنهڵدههه
بیۆ  ی کیهواڵنیهو ههموو ئیههیه سیتین،لهفه -ی نێوان ئیسیرائی کێشه ند بهپێوه ر لههه

ی ت نێییردهنانییه، تهوهتییهدراون ناکییام ماونهکانی نێوانیییان ی دانوسییتاندنهوهدنییهبو ان
وخۆ ردانی خۆیییدا ناڕاسییتهدوایییین سییه مریکاش لییهرکۆماری ئییهسییه بییاراک ئۆبامییای

وڵی تورکیییا بییۆ هییه وهشییهکی دیکهالیییهیانیید. لهمێییدیاکان راگه بێ یوابییوونی خییۆی بییه
میییانگی  ت لیییهنانیییه، تهوهتیییهنێوان سیییوریاو ئیسیییرائی یش ناکیییام ماونهنیییاوبژیوانی لیییه

سیتی ئاشیتی نێیوان سیوریاو بهمهنسیا بههررۆکی فهرابردوودا نیکۆالی سارکۆزی سه
زیرانی رۆکوهڵ ناتانییییاهۆی سیییهگیییهله نیییهری کیییردو تیییاک الیهستپێشیییخهئیسیییرائی  ده
 ک خۆیا بوو کهاڵم وه، بهرکۆماری سوریا کۆبۆوهدی سهسهلئهشار ئهئیسرائی  و به

 و کێشییانهۆتیایی بیهی و چییۆن کشیزاندرێ کیهو ناوهتییهویش ناکیام ماوهی ئیهکیهوڵههه
رێنی ری نهستین کاریگهلهفه -ی نێوان ئیسرائی ی کێشهوهکردنهکنیینهیه هێندرێن.ده
ئیسییرائی   -برهی هییهرکاتێک کێشییههییه ، چونکییهی کوردسییتان دانییاوهر کێشییهسییهله

ی کراورنهسیهی چارهترین کێشیهورهمین و گهکهک یهی کوردستان وهکۆتابێ، کێشه
کانی جی یان ناچیار سیتهدهبڕیاربه ش واڵتیهوکاتیهنیوێنێ، ئهاڵتی ناڤین خیۆی دهرۆ هه

ی کهراسیییتیه .وهڵبگرنیییهنگاو ههی کوردسیییتان هیییهرکردنی کێشیییهسیییهبییین بیییۆ چارهده
 یشیتۆتهی کیوردی بیاکووری کوردسیتان گهتیش کێشیهتایبیه، بهیهو کێشیهئێستاش ئه
 کیرێ کیهڕوان ده، واشیچاوهوڕوپاوهکێتی ئیهکانی واڵتیانی ییهوهڤی کۆبوونیهنێو رۆ ه

چڕتیر  ی کوردسیتان بیێ و بیهی کێشهکان، نۆرهستینیهلهی فهدوای کۆتابوونی کێشه
 ر بکرێ.سهی لهقسه

رکاری پییییارتی سییییه دوای هاتنییییه لییییه کییییهی ناوچهورهک واڵتێکییییی گییییهتورکیییییا وه
نی مییییهی تهوه، بییییۆ درێژکردنییییهایینی میانڕۆیییییهوتێکییییی ئییییره پێدان کییییهشییییهدادوگه

کانی یرانیهو قه رکردنی کێشیهسیهوێ بیۆ چارهییهدهوڵیداو ئێستاش ههی کهاڵتهستهده
ی کییوردی بییاکووری کێشییه کییه وهڵبگرێتییهیییی ههنگاوی کردهی هییهکییهخییۆی واڵتهنێوه

کێتیی  ێر گوشیییاری ییییهلیییهو ئامانجیییه و. بیییهموویانداییییهرووی ههسیییه لیییه کوردسیییتان
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، وهڵگرتییهکان ههوهتییهکی نهنگاو بییۆ ئییازادکردنی زمییانی زگمییاهییه سییوکهوڕوپادا ئییه
 ناڵی کییوردی بییهمین کییهکییهک یهش وهشییه تییهرهناڵی تهکییه 2009تای سییاڵی رهسییه
ینی تشییر ی13رۆ ی  ها لییهروه. هییهوهکرایییه وهزیرانهرۆکوهن سییهالیییه رمی و لییهفییه

ی چوارچێیییوه لیییه ی کیییورد ڕووی کێشیییهبیییه هونگاوی کرانیییهمسیییاڵدا هیییههمیییی ئدووه
، وهمانی تورکییارلیهکانی پهوهڤی کۆبوونیهرۆ ه خرایهی دیموکراتی وهنهنگاوی کراهه
 کییه نییدهرچهههکییرا، تی د ایییه وهکانهئۆپۆزیسیییۆنه رانی پارتییهن نوێنییهالیییهاڵم لهبییه
و یییهمانی ههرلییهکانی پهی کورسیییهزۆرینییه پێدان کییهشییهکانی پییارتی دادوگهرکردهسییه
کانی نگاوههه به درێژه کهن دهڵێن ده، بهپێک ێناوه تی ئێستای تورکیاینیا حکومهتهبه

ڕوان کیراودا رووداوێکیی چیاوه اڵم لیهن، بیهی کورددا بیدهرووی کێشه به وهنهکراوه
سیییتوری تورکییییا ی دهدگیییهدا ،2009-12-11رۆ ی  ، واتیییهمانگیییهم ی ئیییه11رۆ ی

ن الییییییهو بڕییییییاره لهئیییییه ی دیمیییییوکراتی دا.ڵگیییییهکۆمهبڕییییییاری داخسیییییتنی پیییییارتی 
کانی کوردسیتانی سیاسییه ڵوێستی هێزهها هاوههروه، ههوهتکرایهره وهکوردستانیانه

یییان لی ییی ، وهتییهوجۆراوجییۆری لێکهی وهکاردانییه وهشییهکی دیکهالیییهم ێنا، لهرهییهبه
ی وهبۆ ئیهیاند ربڕی و رایگهداخباری خۆی ده مریكای ئهوهرهتی دهزارهبێژی وهوته

ڕبڕینیی بۆچیوون و رامیانی ده ی لیهکیهڵکهو خهمێكی دیمولراتی سیست بهببێ  تورلیا
 .کییاری بییداتی گۆرانپڕۆسییه بییه درێییژه کییات کییهخۆیییان ئییازاد بیین، وا پێویسیی  ده

 وترسییناکهزۆر  و بڕیییارهیانیید: ئییها ڕایگهوروپلێتی ئییهیییه ئێسییتای رۆلی خییولیسییه
نگێنین و داواشیی ڵیبسیهتورلییا هه سیستمی دیمولراسی له لێدانێك له كتوانین وهده

 ی پارتیهزۆربیه تورکیا دابیێ.لیه لانسیاسییه پارتیه یاسایر سهگۆڕانکاری به لرد له
 تورکیا کرد که رانی خۆیان پێشانداو داوایان لهداخباری و نیگهوڕوپا کانی ئهسیاسیه
شیی کهراستیه .وهکاتیهخیۆی قیوڵتر نهی نێوهو کێشیهوهدابخشیێنێته کیهبڕیاره چاو بیه

ر گیهڕۆن، ئهده وهو قوڵبوونیهرهتورکییا بیه کانییرانیهو قهکێشیه وهارهو بڕیهۆی ئهبه
بیڕوات و  و ئاقارێکی دیکیهرهیا بهوتی سیاسی تورکره یهوانه، لهوهبنهز نههلێی پاشگ
 .وهروویدا ناکاته ی بهرگهرگیز دهوڕوپا ههکێتی ئهو یهوهڕێتهبگه بۆ دواوه

ن الییهیی کیورد لهوهتیهی نهناسینامه تی نکیۆڵیکردن لیهچۆن سیاسیه که پێمانوایه ئێمه
و وهیی بسییڕێتهوهتییهسییتی نهیتوانی ههی رابییردوو نییهدهدرێژایییی سییه بییه وهتورکانییه

پ و داخستنی ده ها چۆن بهروهبێن ببات، ههتێکۆشانی بزاڤی رزگاریخوازی کورد له
 بیه مان شیێوههیهگیرا، ئێسیتا بهیی کوردسیتانیان نیهکاروانی رێکخراوه پ رێ لهتههه

 رابردوودا له چۆن له ت.تێکۆشانی رێکخراویی کۆتایی نایهمێژووی  پهتهداخستنی ده
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تی تورکییییا وڵیییهنکارا، دهوایانی ئیییهرمانڕهی فیییهرسیییتانهزپهگهتی رهئاکیییامی سیاسیییه
 ، ئێسیییییتاش بیییییهکیییییی ببیییییۆوهرهخیییییۆو دهو گرفتیییییی نێوهییییییان کێشیییییهدووچیییییاری ده

یرانێکی کراتیییک قییهداخسییتنی پییارتی جڤییاکی دیموکردنی پرسییی کییوردو بهرنهسیهچاره
 .وهبنهرتر دهتیش چڕوکاریگهوڵهکانی نێودهو گوشارهئاراوه دێته دیکه
ی وهنیییز بایکییاب و بزووتنییهتی دهرۆکایهسییه بییهلی کۆمییاری پییاتی گییه ر ئێسییتاکههییه
دۆزی  د  بییه وهکانیانهڵوێسییتههۆی  ههلی بییهتی باخچییهرۆکایهسییه رسییتی بییهپهوهتهنه
زاران ههندام و بهدان ئهسه وهوهۆیهڕۆن، بهده وهشانهڵوهو الوازی و ههرهبه رد،کو
لێدوانێکیدا  ت کاتێک سکرتێری گشتی پیارتی کۆمیاری  لیهنانهستدا، تهدهنگریان لهالیه
 1937سیاڵی  رسییم دا کیهکوشیتاری ده تی بیهوایه، رهکهکهقڕکردنی په ت بهبارهسه
رپرس و ییان بیه، دهنجامیدراوهوی ئهلیهکیوردانی هه د  بیه ن سوپای تورکییاوههالیله
پارتی  رگرت و وازیان لهڵوێستیان وههه و پارتهوی ئهلهندامی کوردی ههزاران ئههه
 یاند.یان راگهکهوهتهنگری خۆیان بۆ نهلی کۆماری هێناو الیهگه

 بییه وهنییهی کراوهپڕۆسییه ئێسییتا بییه تورکیییا کییه لییهی کییورد رووی کێشییه بییه وهکرانییه
ن هالییییله یهو پڕۆسیییهتیکردنی ئیییهها د اییییهروهرووی دیمیییوکراتی نیییاودێراکراوه، هیییه

 پههتهدهی دیمیوکرات ڵگیهو بڕیاری داخستنی پارتی کۆمه ردوو پارتی ئۆپۆزیسیۆنهه
وتنی بییاکووری کوردسییتان پێشییکهدۆزی کییوردانی  ی کییهو راسییتیهئییه نێتییهیهمانگهده
و وهتیهستان ماوهووهستهاڵتداری تورکیا دهسته، پارتی دهبینیوه وهخۆیه ی بهورهگه

و رکردنی ئییهسییهچاره ی بیییر لییهکییهی سیینووری واڵتهوهبییۆ هێشییتنه کییه ناچییار بییووه
ی وهوتنییییهلی کۆمییییاری و بزوڵوێسییییتی پییییاتی گییییهها ههروه. هییییهوهبکاتییییه یهکێشییییه

کانی پارتییه د  بییه و دوو هێییزهنییدامانی ئییهگرتنییی ئهرڵوێسیی  وهرسیی  و ههپهوهتهنه
 لیه داباکووری کوردسیتان یی لهوهتهستی نههه ی کهو راستیهئه نێتهیهمانگهدهخۆیان 

ی وادۆزی ره نیییدارێتی لیییهپارێزان خاوهوهتیییهئیتیییر نه ،کردوو داییییهشیییهقۆنیییاغێکی گه
ی کورد وهتهندی نهوهر هبه د  به ن کهکهده و هێزانهن و پش  لهکهیان دهکهوهتهنه
سییتووری تورکیییا بییۆ داخسییتنی ی دهها بڕیییاری دادگییهروههییه .وهگرنییهڵدهنگاو هههییه
تانی سیدهو کاربهواییهرانڕهتورکییا  فه رسیتی لیهزپهگههێشیتا ره ڵێ کیهپێمانده پهتهده
سییند کان پهکانی جی ییان بییڕۆن و  راسییتیهی گۆڕانکاریییهوتییڵ رهگییهنکارا نییاتوانن لهئییه
 . نبکه

اڵم بیه، ییهتی ههی تایبیهری و پێگیه، کاریگیهکیهرفراوانی ناوچهک واڵتێکی بیهئێران وه
نییدام هئ 73دا و دواییانییهلییه ،یییهگیرۆده وههخۆیییکانی نێوهوهتییهی نهکێشییه هێشییتا بییه
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 کیان بیۆییهنامهاڵتی لوردستان، رانی لوردی رۆ ههنێویاندا نوێنه له ی ئێرانمانرلهپه
و  خوێنییدن ان کییرد کییهداواییی نییاردو سییتانی بییااڵی لۆمییاری ئیسیینمی ئێییراندهلاربه

 ورلۆمارسیهبیۆ  کیهدا لیهنامه لیه .وهواری کردارییه بخرێتیه زمانی زگمیاك نوسین به
نییدی به تییا داواکییراوه، ان نییاردراوهئێییر ی کۆمییاری ئیسیینمیدیکییهرپرسییانی هب ورهگییه
زمانی بیه ردهروهخوێنیدن و پیه بیه رێو جێ بكرێ جێبه تی واڵتڕهی قانونی بنه15

 مانتارانهرلهو په. ئهبدرێ یی و زانكۆندی، ئاماده، ناوهتاییرهلانی سهقۆناغه دایك له
دوایییین  لییه کییه داوهتی ڕهی یاسییای بنییه15نییدی به یوهندلردنهسییههپ بییه یییانهئاما 

 .وهتهسندکراوهپهدا هواڵت وئه نگیرههدانیشتنی شورای ئینقنبی فه
، لیورد یوهتیهنهفیارس، ی وهتیهنه لیه جگیه نێو سنوری ئێراندا له ینزانموومان دههه
 نییدێک لییهها ههروهن هییه، هییهرانیو مازنییدهلی هتییاتی، گی یی ،برهلوچ، تییورك، هییهبییه

 وپێوییهتیورک نیازانن، به کانیش خۆییان بیهریهکورد نازانن و ئازه کان خۆیان بهلوڕه
 ندێک ئوسیتانداهه ش لهوانهتهو نه، زمانی ئهکرێنده ی جیا پێوانهوهتهنه بهوانیش ئه

  شیان لێبکرێ.و ناتوانرێ چاوپۆ ی دانیشتواننزمانی زۆرینه
 لیه کیهرکۆماری ئیسینمی ئێیران سیهڵبژاردنی ی هیهپڕۆسیهدوای  له وهکی دیکهالیهله

ردوو بیییاڵی نێوان هیییهلیییه ورهو گرفتیییی گیییهبژێردرێ، کێشیییهڵیییدههه وهنگدانیییهرێیییی ده
حمودی مییه ڵبژاردن دا،دواییین هییه لییه ،وهڵییداری ههکانییدا سییههریفۆرمخییوازو پارێزگاری

اڵم تیا نیدرا، بیهیهراگه بیراوه کیان بیهک پیاڵێوراوی بیاڵی پارێزگاره اد وهدی نیهحمهئه
ن، سیند ناکیهکان پههییی پارێزگاروتنهرکهو سهکان ئهی ریفۆرمخوازهئێستاش زۆرینه

رانی و ندین جار نیگیهخ  چهتیش تارانی پێتهتایبه کانی ئێران بهشاره وهشهوهۆیهبه
کانی ران و هێزهنێوان خۆپێشاندهڵچوونی خوێناوی له، تێک هبینوه وهخۆیهی بهشێوپه

کی یهشێوهدا و واڵتهدان لهسێداره سزای له وهشهکی دیکهالیه له .پۆلیس روویانداوه
کانی مافی مرۆڤ و داکۆکیکیار رێکخراوه که ش وایکردوهوه، ئهرگرتووهترسانکی وه

ئیسینمی اڵتدارانی کۆمیاری سیتهده تیان د  بهزایهنگی ناڕهکان دهسیاسیه نیهزیندا له
 .وهنهرزتر بکهئێران به

 لە باسییییییراپۆرتێكیییییدا  یی لییییهوهتیییییهرێكخییییراوی لێبیییییوردنی نێونهدا م دواییانیییییهلییییه
 لییهکان پێشییێ کاریه تی:نووسیییویه ،کییردووه دائێرانیی لانی مییافی مییرۆڤ لییهپێشیی ێكاریه

 بیییه یهئامییا  لییهرێكخراوه. نوسییاڵی رابییردودا، خراپتییرین پێشییێ كاربو 20ی اوهمیی
و . لییهگیییراوان کییردووه وروشییوێن لردنییی، لوشییتن و بێسهیسییتدرێژ، دهنجهشییكهئه

 رێ بییه، کییردووهئێییران کۆمییاری ئیسیینمی  ریرێبییه داوا لییه لییهرێكخراوهدا راپۆرتییه
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 لیه وهلێكۆلێنیه تیا، درێلان بیلگرتوهیه وهتهنه بهر پسپۆڕانی بواری مافی مرۆڤی سه
نگاوی هێشتا هیه وهشهوانهموو ئهاڵم وێڕای ههئێران بکرێ، به لهدۆخی مافی مرۆڤ 

زمییانی زگمییاکی  کان و خوێنییدن بییهوهتییهی نهی کێشییهوهکنیی کردنییهیییی بییۆ یییهکرده
تی تیاران حکومیهچی ، کیهکراوهباش نه مافی مرۆڤوشی ، هێشتا رهوهتهگیراوهڵنههه

مریکاو واڵتانی ن ئهالیهله وهشهوهۆیهکات، بهرکی دههێزی ناوکی کێبه یشتن بهبۆ گه
دا و واڵتانهڵ ئهگهندی داهاتووی لهئاسۆی پێوه کرێ. بۆیهی لێدهشهڕههه وڕوپاوهئه
تییدا نادییارو وڵهڵی نێودهڵ کۆمیهگیههکی نیاوکی لی دۆسێی چیهوهکنیی کردنهبێ یهبه

 .ناڕۆشنه
کانی کۆمیاری ختترین دو منیی خواسیتهرسیهسه بیه مریکا کهکانی ئهکگرتووهیه واڵته

کییانی رفراوانبوونی درزهبییه ز بییهحییهکییات، و کییار دهئیسیینمی ئێییران کییاری کییردوه
قامی ئاکییامی خرۆشیانی شییه تی لیهسییتێبهمه کیات،اڵتدارانی تییاران دهسیتهخیۆی دهنێوه

وێ بیۆ و لیهلێیره نیدهرچهکانی خیۆی بگیات، ههرامهئاوات و مه به خۆنێوهرای گشتی 
اڵم کییات، بییهکان دهرهگییهموو ئههییه ی کۆمییاری ئیسیینمی ئێییڕان بییاس لییهنچۆکییداهێنابه

 شییییێنێ،ربازی بوههییییادا بتییییوانێ گییییورزی سییییهوشییییێکی ئاوهره ڕ نییییاکرێ لییییهبییییاوه
ر سیهتر پێیداگری لهلێبڕاوانیه ، بۆییهنبیهده راسیتیهو بیه یاڵتدارانی تارانیش پهتهسده

ن و کییهۆم دهیییپیتانییدنی یۆران وامبوون لییهردهکان و بییهکیییهناوه کردنییی وێسییتگه زۆر
شانسییی کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران  .وهنییهکهتدهتی رهوڵییهدهکانی نێوهموو پێشیینیارههییه
وێ ن، نایانیهڵ واشینتن ناکیهگیهواو لهتی تیهتی هاوڕایهوڵهدهڵی نێوهکۆمه که دایهوهله

فغانسییتان و هێییرا  ڕی ئهکانی شییههێشییتا برینییه چونکییهڵبگیرسییێ، هه ڕێکی دیکییهشییه
مریکا کییانی ئییهفغانسییتان و هێزهئه کییانی نییاتۆ لییه، هێشییتا هێزهوهتییهبوونهسییاڕێژ نه

 سیییاڵی داهاتووشیییدا لیییهش نیییاکرێ وهی ئیییهدان و شییییمانهشیییهڕههه ێر هێرا  لیییهلیییه
 ن.واو بکهقازانجی خۆیان ته به کهڕهرازووی شهته
کانی م گوشییارهردهبییه، لهلکێنراوهرۆ ئییاوای کوردسییتانی پێییوه تی سییوریا کییهوڵییهده

ر مێیزی سیهوێ لهیانیهدهکانی جی یان سیتهدهبڕیاربه واڵته وهکهالیه، لهتیدایهوڵهنێوده
ێ اڵتی نیییاڤینی پیییهیییهی ئاشیییتی رۆ ڵ ئیسیییرائی  دایبنیشیییێنن و پڕۆسیییهگیییهله گفتیییو 

کی چییه بیییر لییه ن کییهوێ ناچییاری بکییهیانییهده وهشییهکی دیکهالیییهن، لهرفراوانتر بکییهبییه
یشیتن گه، بیۆ وهبپوکێنێتیه کیهو چهسیت ێنانی ئیهدهکانی بۆ وهونهو خهوهکاتهناوکی نه

 بوونینیییه یی میییافی میییرۆڤ، کێشیییهرێیییی کێشیییه ن لیییهدهوڵیییده، ههشییییانو ئاواتهبیییه



11 

 

 و بیه نشق بکهتی دیمهحکومه ی کوردان شاننزمی بهوهکان و بێماف هێشتنهئازادیه
 . چۆکی داب ێنن

 ،ی جی انیهترین و گڕگرتیووترین ناوچیهپیڕ کێشیه که ناسراوه وهاڵتی ناڤین بهرۆ هه
 ی کیهو چیوار واڵتیهڵ ئهگهی کورد لهئیسرائی ، کێشه -برهی نێوان ههکێشه له جگه

ی تیش کێشییهتایبییهن، بهمییهخییۆی واڵتییی یهی نێوه، کێشییهلکێنراوهکوردسییتانیان پێییوه
ی . میاوهوهتیهر ماونهسیهو بێچارهوانن رچابیهله و واڵتیهنێوان باشوورو باکووری ئه

ن مییهکان و سییوپای یهحوسیییه کییدارهنێوان چهڕێکی خوێنییاوی لییهشییه نگێکییهنیید ماچه
 بییه ئێییران و واڵتییانی دیکییه ، بۆیییهوهتییهنعا ناکییام ماوهتی سییه. حکومییهیییهی ههدرێییژه

ها داوای روهکیات، هیهتبار دهی تۆمیهکیهخیۆی واڵتهکاروبیاری نێوه ردان لیهستتێوهده
تی حکومیه کیات.مریکا دهو میسرو ئیهک سعودیهواڵتانی وه تیش لههاوکاری و یارمه

ی وهی، بزووتنهکهی نێوان باشوورو باکووری واڵتهپۆشكردنی کێشهردهنعا بۆ پهسه
 کیات کیهتباری دهتۆمیه وهبیهناسیێنێ، کیی دهرهستی دهیاخیبوون و ده کان بهحوسیه
 دات کییهوڵییدههه وهیهو سییۆنگهلییه ،کیییهو خێڵهبی زهییهپارێزو مههکی کۆنیییییهوهبزووتنه

شییدا سییوپای وهکرده ر بکییات، لییهکان بییۆ خییۆی مسییۆگهسییوننه بییهرههاوسییۆزی هه
 .وهکهڕهنێو شه تهبستانی سعودی راکێشاوهرههه
ی وهلێیییدانی بزووتنیییه بسیییتانی سیییعودی لیییهرهشیییداربوونی سیییوپای هههیییۆی به بیییه

کانی شیییعه ن کۆمییاری ئیسیینمی ئێییران، حزبییهالیییهزایی لهاڕهنگییی نییکان دهحوسیییه
 .وهرزبۆتییییهبه مییییافی مییییرۆڤ یکییییار لییییهکییییانی داکۆکبی و رێکخراوهرهجی ییییانی هییییه

، وهتییهکیییدا بینیوهره ێر گوشییاری دهبسییتانی سییعودی خۆیییان لییهرهسییتانی ههدهکاربه
هێیرش  بیه توانێ درێیژهسعودی نه بستانیرهسوپای هه کرێ کهڕوان دهواچاوه بۆیه
ڕی شییه بسییتانی سییعودی لییهرهگننی سییوپای ههتێییوه کانی خییۆی بییدات.المارهو پییه

نێوان واڵتیانی لیه و م مننێیی دیکیه کێشیه کیات کیهئاشیکرا ده و راسیتیهکان ئهحوسیه
ی نێییوان تیش کێشییهتایبییهدرێ. بهیییان پێییدهیی درێژهشییاراوه ن و بییهدا هییهکییهناوچه

 نداوی فارس.واڵتانی که ندێک لهکۆماری ئیسنمی ئێران و هه
ئێمە پێمیانوایە کە م مننێیی نێوەخیۆی یەمەن رەوشیێکی ئیاڵۆزی هێنیاوەتە ئیاراوە، بە 
حکومەتی ئێستا چارەسەر ناکرێ، لەوانەیە لە دوا وێستگەدا بە راپەڕینی جەمیاوەری 

 هەبدوڵاڵ ساڵح بروخێندرێ. کێشەکە یەکنیی بکرێتەوەو حکومەتی هەلی 
و اڵتی نییاڤین دان، کێشییهرۆ هییه شیییباوه لییه نسییتان کییهرمهربایجییان و ئهواڵتییانی ئازه

ی ر ناوچیهسیهڕ لهی شیهوهڵگیرسیانهری ههگیه، ئهیههه نێوان دا ناکۆکیێکی قوڵیان له
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، وهڵگیرسیێتههه و جیۆرهڕێکی لیهشه ر جارێکی دیکهگه، ئهئارادایه باغ لهرهناگۆرنۆقه
ری نگهر دوو سیهسهش بهوڕوپاو جی انیکێتی ئهاڵتی ناڤین، واڵتانی یهواڵتانی رۆ هه

یمانێتی هاوپیه کیهمریکا ئیه کانیکگرتووهییه واڵتیه ئێسیتا ، بۆییهوهکاتهدهشجیاواز دابه
ی وهبوونیییهورهگه لیییهدات رێ وڵیییدههه ،ییییههه دانسیییتانرمهربایجیییان و ئهئازه ڵگیییهله

 کان بگرێ. ناکۆکیه
ڕوو خۆدا رووبیهی نێوهڵ کێشهگهله اڵتی ناڤینهی رۆ ههواڵتێکی دیکه گورجستان که

خۆیی خیییۆی ربهسیییه نیییهکنیهرێمی ئۆسییییتای باشیییوور یههیییه 1991. سیییاڵی وهبۆتیییه
نێوان و م مننییێ لییه نییاکۆکی وهوهۆیییهنا، بهاڵم گورجسییتان دانییی پیانییهیانیید، بییهراگه
 . رۆ یرێمی ئۆسیتای باشوور قوڵتر بۆوهاڵتدارانی ههستهتی گورجستان و دهوڵهده
دا شاری چخینڤیالی المارێکی خافڵگیرانهپه سوپای گورجستان له  2008ئابی وتیحه
 تووندی تی روسیا بهوڵهاڵم ده، بهوهرێمی ئۆسیتای باشووری داگیرکردهختی ههپێته

رێمی کانی هیییهرووسیییه بیانۆی پارێزگیییاریکردن لیییهسیییتا، بیییهراوه و هێرشیییهد ی ئیییه
ڕێکی خوێنیاوی شیهکیرد،  کیهرێمهشكرکێشیی بیۆ نیاو ههئۆسیتای باشوور، روسییا له

و هۆی ئیییهبیییهئیییاگربڕی لێکیییرا.  وهتییییهوڵههۆی گوشیییاری نێودهدواتیییر بیییه ڵگیرسیییا.هه
پخازیاو ئۆسییییتای رێمی ئیییهردوو هیییهخۆیی هیییههربتی رووسییییا سیییهوڵیییهده وهڕهشیییه

 لیه جگیه کیه نیدهرچههه ڵێنی هاوکاریکردنیشیی پێیدان،بیه رمی ناسیی،فه باشووری به
، ناوهپخازیاو ئۆسیتای باشوور نهخۆیی ئهربهسه دانی به رووسیا هیچ واڵتێکی دیکه

 .وهۆتهی نێوانیان قوڵتربننێ و کێشهم م وهوهۆیهاڵم بهبه
ها روهرێمی ئۆسیتای باشوور، ههر ههالماری سوپای گورجستان بۆ سههێرش و په

رپێی پخازیا رووداوی سیهرێمی ئۆسییتای باشیوورو ئیههه پشتیوانیکردنی رووسیا له
سییند پهچاویییان لێبکییرێ، بکییرێن و  شییرۆڤه ییییکی مێژوویییهک وانهکییرێ وهنییین، ده

 فیره نیدی واڵتیهاڵتدارانی ناوهسیتهن دهالییهکیان لهجیاوازه هرێمکردنی دیفاکتۆی ههنه
 ربگرین وهێندی وه کوردستانی بهی ئێمه بێ، دهر پێیهسهکی لهیهکان شیمانهرێمههه
نگی ڵوێسییتی و هاوهییهک هیه رسییهخ  لهجییهوام ردهبییه ین، پێویسییتهکییهرامۆشییی نهفه

 غییداد رۆ ێییک لییهاڵتدارانی بهسییتهده یییهوانهله ،وهینییهبکه کانکوردسییتانیه نێییوان هێییزه
، وهنهشکرکێشی بکههێرش و له رێمی کوردستان بیر لهی ههوهرۆ ان بۆ داگیرکردنه

 .و پننی خۆپارێزی بۆ دابڕێیژین ینبکه رهگهئهو ئهی ورد بۆ وهلێکدانه کهرهگه بۆیه
پخازیاو ئۆسیییییتای رێمی ئییییهردوو هییییههییییه یا لییییهها پشییییتیوانیکردنی رووسییییروههییییه
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ربگرین و داهییاتوودا سییوودی لێییوه تییوانین لییهو دهکی زینییدوهیییهباشییووریش نموونه
 ین.کهبیر نهکی لهرهپشتیوانی هێزی ده

ی نێو واڵتانی رۆ هەاڵتیی نیاڤین بەرەو ئاقیارێکی جۆش و خرۆشلەالیەکی دیکەشەوە 
لە داهییاتووێکی نزیکییدا خۆیییا دەبیین، ئەگەری بەهێییز  چییاوەڕواننەکراو رێییی گرتییووە،

ئەوەیە کە ر ێمە دیکتاتۆرو داسەپاوەکان لەبەرانبەر ر  و رابوونی جەماوەر خۆیان 
نەگرن و هەڵتەکێن، بەوهۆیەوە زۆر گرنگە کە بزاڤی رزگاریخوازی گەلی کوردسیتان 

 ێوانەیان بۆ بکات.هەر لە ئێستاوە ئامادەکاری بۆ گۆڕانکاریە چاوەڕوانکراوە بکات وپ
 
 

وشی باشووری کوردستانره  
می کیهی تشیرینی یه15و14رۆ انیی  لیه کیه وههی حزبمانیمیین کیۆنگرهدوای دووه له

پیانی گۆڕه لیه ورهپێک ێنرا، تا ئێسیتا گۆڕانکیاری گیهشاری س ێمانی،  له 2004ساڵی 
ییییان ئاما ه کیییه خیییوازێش وادهمیییه، ئهسیاسیییی باشیییووری کوردسیییتاندا روویانیییداوه

کانی گۆڕان و رووداوهی نهکاڵورۆ  له، وهینهلێکیان بده ین ویان بکهین، شرۆڤهپێبده
 ین.داهاتوومان بکه کانیچاالکیهڕێژی بۆ کارو رنامهبه وهرابردووه

کیانوونی  ی31 رانی هێرا  لیهنی نوێنهنجوومهڵبژاردنی ئههه که بیرمانهموومان لههه
و شییانی ئییهرمی شییان بهچوو،  هاوکییات ریفرانییدۆمێکی نافییهڕێوهبییه 2005مییی وهدو
باشییووری  لییه نووسدیییاریکردنی چییاره رسییهرگییرتن لهسییتی راوهبهمههب ڵبژاردنییههه

نگیان بیۆ دهڵکی کوردستان خه % 97 زیاتر له ختانهچوو، خۆشبهڕێوهبه کوردستان
و ئیاڵۆزی نگژهتیه هۆیکگوتاری سیاسی، بهبوونی یهنه هۆیاڵم به، بهخۆیی داربهسه

بوونی نییییه و کانکیییییهرهده هۆی گوشییییاره، بییییهوهخییییۆبایی و م مننێییییی نێوهو ناتییییه
سییییوودی  ،وههکانییییتیهوڵهنێوده سیاسیییییه هاوکێشییییه یکی راسییییتبینانههیییییوهخوێندنه

ڵ گیههفتیار لکیو پێویسی  رهر وهگیهئهڵێیین: ده وهدڵنیایییه بیهوێنیدرا، خه گیراورنهلێوه
قۆنیاغێکی وش و ره مڕۆ باشیووری کوردسیتان لیه، ئیهدا بکرابایهو راپرسیهئاکامی ئه

ک ئاشیكرابوو مووالییهبیۆ هه وهو راپرسییههۆی ئیهاڵم بهبهبوو، ده دالێک جیاوازترگه
 ن،کییهیان دهکهمانهخۆیی نیشییتربهر رزگییاری و سییهسییهکوردسییتانیان پێییداگری له کییه

 .ڵگرتووهههناخیاندا  له یانخۆربهتی سهوڵهی پێک ێنانی دهی  و خواستمه راستوێژانه
وتنی رێککییه هێییرا  بییه بردن لییهڕێوهمی بییهسیسییته هس،دوای رووخییانی ر ێمییی بییه

کوردستان رانی شداری نوێنهبهبه هاروهر درا، ههسهکان بڕیاری لهرانی پێک اتهنوێنه
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نگییی راپرسیییدا ده لییه کرا،اڵلییهگهیی بییۆ هێییرا  میشییهسییتوورێکی ههدهشنووسییی ڕه
 واتییه ،ڵمێندراوهرێمی کوردسییتان سییهدا فیییدراڵی بییۆ هییهسییتوورهو دهلییه ردرا.سییهله

ئاکامی  رێمی کوردستان لهزموونی هه. ئهسند کراوهرێمی کوردستان پههه دیفاکتۆی
کانی نیدهوهر هبوونی بهکیی، ئاوێتیهرهری ناوخۆی و دهردوو فاکتههه کانگیربوونییه

ر پێییی خییۆی سییهبوون و لهسیی  و زل ێییز هاتۆتییهدهکوردسییتانیان و واڵتییانی بڕیاربه
هیدان، قوربانیییانی می خییوێنی شییهرهییهبه ی کییهزموونییهو ئه، پاراسییتنی ئییهسییتاوهراوه
موو رێکخیراوو باتی هیهڵوێسیتی و هاوخیهک هیهبه تیییهکهڵکهونخوونی خهب و شهگه

 بۆییه بیێ،ر دهب دابین و مسۆگهکانی گهکێتی ریزهکانی کوردستان و یهسیاسیه هێزه
رێمی کوردسیتان هیه زفییدراڵی له واوته پشتیوانی داحزبی رزگاریی کوردستان له ئێمه
نگاوێکی هیییهین، بهکیییهزگیییاری لێدهداکیییۆکی و پارێ وهموو هێزێکمانیییههیییهین و بهکیییهده
 کی.کجارهخۆیی یهربهرزگاری و سه یشتن بهبین بۆ گهرێنی و راستینی دهئه
کوردسییتانیان  2005ڵبژاردنی سییاڵی دوای هییه، بیرتانییه ک لییهروهڤااڵنێ هێییژا! هییههییه

ی کییات و واده کییرد، پێیییانوابوو لییهیییان ده140ی جێکردنی مییاددهڕوانی جێبییهچییاوه
کنیی کان یهدابڕاوه اوچهرکوک و نی کهکرێ و کێشهجێ دهدیاریکراوی خۆیدا جێبه

 کیییه و پێمانوایییهپێمیییانوابووه حزبی رزگیییاریی کوردسییتاندالییه میییهئێاڵم ، بییهوهتییهبێده
 ، لهناکرێ دیموکراتیزهئاسانی  به وهی ئێستایهو سنوورهپێک اتهو تی هێرا  بهوڵهده

مییارگیری تێییدا ده رسییتی وزپهگهره کانیرهکییهخیی  و چهدره تووێکی نزیکیشییداداهییا
 لیه دارانهرمایهشیێوازی سیه بیه دیموکراسی که پێشمانوابووه هاروههه ،ڵناکێشرێهه

کیات، ر بسیهکیان چارهلکێنراوه وهکیهیهبه یی نیشیتمانهوهتهی نهکێشه که توانای دانیه
، 140ی میادده باسیکردن لیه کیه یانیدرامانگه وهمین رۆ هکهیهر لههه وههیو سۆنگهله

 وهوهسییییتهردهی سهوهتییییهاڵتدارانی نهسییییتهن دهالیییییهو لهخاپاندنییییهی یییییارێکی دیکییییه
 و بییه وهخرێتییهدوور ده ،  ئاکییامکییرێسییتی پییێ دهسییتی دهی ده، دوایییدرێجۆشییده

ی نامیهفتهڤیی ههرۆ ه ی خۆمیان لیهو رامانهارانیش ئه. زۆر جسپێردرێرامۆشی دهفه
وێ . ئیهوهدا دووپیات کردۆتیهکۆڕو سییمینارو لێیدوانی دیکیه ینندچه ب و لهرۆ ی گه

 ئێمیه ،تیان کیردینن د اییهالیهندو ناوه لێک گه و بۆچوون و رامانانهر ئهسه ێ لهرۆ
 گرافیییییاۆدیم دابییییڕاوو ناوچییییه وک وکەرکیییی کییییه یوهبییییهن بییییوو رازیمییییانگوت: }ده

 { دوایییش کیهێکی مێژووییهڵیههه وههکاتی یاسای ی 58ناو مادە  هکان بخرێنهاودگۆر
ی مییادده یانیید :}، رامانگهوهنووسییرایه را ێییه ییمیشییههه دەسییتوری 140 مییادەی لییه

 هرۆیشییتنێ نییاکرێ ،جو جێبییهوهمێنێتییه، ناکییام دهکی نووسییراوهسییتهبییۆ چاوبه 140
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پێییانوابوو،  اڵم دیتیران{ بیهوهوێتیهکهئاکامێکی خراپیێ لێده و ی مێژووییڵهر ههسهله
کاتی دییاریکراوی خۆییدا  له ، خۆگنخاندنی تێدا ناکرێ وستووریهکی دهیهمادده 140
 کرێ!جێ دهجێبه

 لۆتییاییتییا  بییوو، دهبوایییه را هێیی ییمیشییههه سییتوریده ی140 یمییاده پێیر بییهگییهئه
و گشییتی  ر مێریسییه یوه، ئامارکردنییهوهئاسییاییكردنه کانینگاوههییه 2007سییاڵی 

 ڵكیخه وهشهیهو رێگه، لهبچووباڕێوهبه کانداهناکۆکجێ و ناوچهرلوكله ریفراندۆم له
لوردسیییتان ییییان  رێمیر هیییهن بیییۆ سیییهیاوهڕانیییهگه رسیییهله ییییانبڕیار و ناوچانیییهئیییه
ی وهئاکیام دوای درێژکردنیه، بدابواییه ندییداناوه اڵتیسهده یچوارچێوه یان لهوهمانه
مانی رلیییهن پهالییییهله ش میییانگی دیکیییهبیییۆ شیییه 140ی ی میییاددهی میییاوهنیییهک الیهییییه

بینییین کان، ئێسییتا دهتووهکگریییهوهتهرێکخییراوی نه ، دواتییر سییپاردنی بییهکوردسییتان
 .ماندا راگیراوهنێوان مان و نه له یهو ماددهنووسی ئهچاره
رامۆشیی فه کراو بیهجێ نیهجێبیهیشییدا کیاتی درێژکراوه له 140ی ی ماددهوهئه پاش

 نییه، الیهوهکرێتییهنه یییهو ماددهبییاس لییه ی جییارێکی دیکییهوهها بییۆ ئییهروههییه سییپێردرا،
ڵکی کوردسییتانیان خییه وهشییهیهو رێگهگییۆڕێ، لییه یان هێنایییهکان یییاری دیکییهبیییهرههه

تی نیوری حکومیهدا  2008سیاڵی  لیه دواتیر وه.ال کیردهو گرفتی البهدووچاری کێشه
 ناوچیه کردنی کورد لهبێکاریگه ستیبهمهکانی خۆی بهگوشاره ۆر راشکاوانهمالکی ز

تی نێوان حکومییهم مننێییی ئاشییكرا لییه وهشییهو هۆیهرد، بییهسیی  پێکییکانییدا دهکۆکهجێنا
 .وهتهوهمرکاتا ئێستاش دانه که ڵداری هسه دارێمی کوردستانتی ههندو حکومهناوه

ی حزبیی مین کۆنگرهی دووهدوای پێک ێنان له کانی پێنس ساڵی رابردوو، واتهرووداوه
نییددا ناوه ر کییێ لییههییه کییه وهکردۆتییه دووپییات نایو راسییتیهمڕۆ، ئییهتییا ئییه وههرزگارییی

میییانۆڕی  دات.وڵی بێمیییافکردنی کوردسیییتانیان دهسییی  بیییێ، هیییهواو بااڵدهرمانڕهفیییه
کان، میانۆڕی رێمییههه ڵبژاردنیهیاسیای هه رکوک لهکه ت بهبارهسه 2008مموزی ته
انی نیییوری میییالکی بیییۆ کئاگریناوییییه قین و وتیییارهخانیییه ربازی لیییهبردنی سیییهڕێوهبیییه
کی ئاشیکران، ییهنید نموونهسیتوور، چهی دهوهموارکردنیهندو ههی ناوهوههێزکردنهبه
زیرانی هێیرا  کوهرۆ، نوری مالکی سیهوههیش2008ی ولی ساڵی دوای ئه له هاروههه

تر و راشیکاوانه ڵکێشاشولی لێ هکی خۆی، رهئامانجی سه کانی کردهجێناکۆکه ناوچه
کانی نگاوهغییداد هییهتی بهحکومییه ئیییدی .دسییتانیانکردنی خواسییتی کورتیایییهد  وتییهکه

کۆتایی سیاڵی  له ،وهکاندا چڕکردهجێناکۆکه ناوچه رکردنی کورد لهخۆی بۆ بێکاریگه
ی نایاسییایی شییهرکوک جێگیرکییرد، بانگهکییه ی سییوپای هێراقییی لییه12لیییوای  دا2008
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 رگههێیزی پێشیمه داوای کرد که ، راشکاوانهوهرزتر کردهکانی بهوتیهنه بوونی بۆنده
، دواتریش وههرووخانی ر ێم بکشێت ر لهوێنی بهش بۆ وز، واتههێڵی شین یان سه بۆ
ی پرسیی بیارهربیۆ گفتوگیۆکردن ده ی خس  کهیهو پێنس کۆمیتهکی ئهدا پهوهکرده له

سیتووریی، ئاسیایش و اڵت، چاکسیازی دهستهردنی دهشداریککان، بهجێناکۆکه ناوچه
 پێک ێنرابوون. وهوت و گازهو ئابووری و نهوهرهتی ده، سیاسهرگهپێشمه

واودا، ینیههی نپارێزگیانی نجوومیهڵبژاردنی ئههیه دبا لیهوتنی لیسیتی حیهکهردوای سه
 س  لهوان دهئه که وهڵمێندرایهه، سخۆیا بۆوه نکامارگیرهده بهرهفتاری ههنیازو ره

کردنی خواسییییتی تید ایییییه ڵناگرن و واز لییییهوتکردنییییی مییییافی کوردسییییتانیان هییییهزه
، بو ریشیهد ئیهحمیهیفی، ئهنوجیه کانی ئوسیامهها لێدوانیهروهکوردستانیان ناهێنن. هه

بێ اڵتیان هیهسیتهرکاتێ دههیه ن کیهڵگیهکانیان باشیترین به  و هاوشیێوهسیالح موت یه
 م و زۆرداری درێییییژهن و سییییتهدهده کانی دیکییییهوهتییییهی نهوهوسییییاندنهچهبه درێیییژه

بێ کان بییییهبییییهرهی ههزۆربییییه کییییه مووان خۆیییییا بییییووهئێسییییتا بییییۆ هییییه .وههنییییدهپێده
 رکوک و ناوچیهی کیهوهڕانیهگه رێگیری لیهی  و رامیانی سیاسییان رچاوگرتنی مهبهله

ب رهنیشتمانی هه شێک لهبههێرا  به ن،کهرێمی کوردستان دهر ههبۆ سهان کدابڕاوه
اڵتی سیییییتهده رێمی کوردسیییییتان بیییییههیییییه تیش د اییییییهختانهرسیییییهزۆر سه زانییییین،ده

 وا نابینن.کوردستانیان ره ش بهندهوهئه ون کهده وهشیهیئێستا
واکییییانی یی و رهوهتییییهنه افییییهم رکردنیمسییییۆگه، بییییۆ وشییییهو رهڕانییییدنی ئییییهبییییۆ تێپه

کان، کان و دیمۆگرافییا شیێوێندراوهزۆر دابڕاوهبه ی ناوچهوهکوردستانیان، بۆ گێڕانه
و کوردستان شێ گیرانه رێمیتی ههتیش حکومهتایبهکان، بهکوردستانیه هێزه پێویسته

 ا رێگییییری لییییهک ئێسییییتروهنیییید هییییهتی ناوهر حکومییییهگییییهتێبکۆشییییێ، ئه ترلێبيڕاوانییییه
بییۆ  و ناوچانییهکوردسییتانیانی ئییه کییه بردنی ریفرانییدۆم دا بکییات، زۆر گرنگییهڕێوهبییه

ی رگهبیێ هێیزی پێشیمهرێپێوان و خۆپێشاندان هان بیدرێن و پشیتیوانیان لێبکیرێ، ده
 ک و ئامیادهدا پڕچهاوچانهو ندانیشتووانی ئه واو لهته کردنیپارێزگاریبۆ  کوردستان
ترسییی هۆشییداری نگییی مهک زهکییانی پێیینس سییاڵی رابییردوو وهرووداوه نکییهبکییرێ، چو

کیانیش مارگیرهده ، هێیزهرناتیڤێک سوودی نییهلتههیچ ئه یاندووین کهپێداوین و تێیگه
 وهناچارییه، بهنکهکان دهدابڕاوه ردنی ناوچهبکرهههر بهسهپێداگری له ختانهرسهسه

رێم و سیینووری نێییوان هییه هس، واتییهو سییوپای بییهرگهشییمهتخییوبی نێییوان هێییزی پێ
ت ره ر شییتێکی دیکییههییهنییا دهو  ڵمێننسییهده 2003سییاڵی  ر لییهبییههس تی بییهحکومییه

  .وهنهکهده
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ی باشیووری ی کێشیهوهکنیی کردنیهبیۆ ییه مێکیهحزبی رزگیاریی کوردسیتان زۆر ده
باتی و خیهوهرزکردۆتهنی ریفراندۆمی بهبردڕێوهڵ هێرا  دروشمی بهگهکوردستان له

ر کوردسییتانیبوون یییان سییهله کییه بووهدا نییهوهڵ ئییهگییهرگیز لهاڵم هییهکییات، بییهبییۆ ده
 بکرێ. ریفراندۆم کاندادابڕاوهرکوک و ناوچههێراقیبوونی که

را  رپرسییانی هێییکانی بهلێدوانییه وت و گییاز چییاو بییهی نییهکێشییه نیید بییهپێوه ر لییهگییهئه
 کیه یبۆندانیه وئیهرو سهڵێنی خۆی بردهبهغداد تی بهحکومه بینین کهده ،وهبخشێنینه
ئیاداکس پێتڕۆلییۆم  دی ئێن ئۆی نۆرویژی، DNOکۆمپانیای ڵ گهلهرێم تی ههحکومه
 اڵم، بییییهنانکردو دانیییی پێدانیییهسیییند نیییهپه ،نوا ۆی کردبیییوو راڵ ئێنێیییر ینیییهو جه
 رێمی کوردسییتانداناڵتی هییهسییته ێییر ده لییه ی کییهنییههو کێڵگوتی ئییههکردنی نییناردههییه
 بیییین،ده وههیشییییندتی ناوهاڵتی حکومییییهسییییتهکانی  ێییییر دهرێی بۆڕیییییهرچی لییییهگییییهئه
ی 1 لیییه کیییهکاتێیییک تیش تایبیییه، بهوهرێم لێکدراییییهتی هیییهوتن بیییۆ حکومیییهرکهسیییهبه

ی وانهوتی دوو بیری کوردستان رهنه بووند ڕازی تی ناوهحکومه 2009یرانی حوزه
دنی کرناردههییه رێگییری لییه ختانهرسییهغییداد سهتی بهپێشییتر حکومییه .بکییرێ وهرهده
دا  2010کۆتیایی سیاڵی  لیه کرێ کهواپێشبینی ده ئێستا کرد.ده دانهو کێڵگهوتی ئهنه

بیۆ  ییش رۆ انیه2014سیاڵی  هبکیرێ، لی وهرهده یوانهرمی  رهبهزار هه 450 رۆ انه
داهییاتی فرۆشییتنی  یییهوتننامهو رێککهپێی ئییهبییه .وهکرێتییهرز برمی  بییهک م یییۆن بییهیییه
زۆرێیک  نیدهرچههه چیێ.پێدانی هێیرا  دهشیهندوقی گهر سیهوتی کوردستان بۆ سهنه

وردسییتان رێمی کاڵتی هییهسییتهکییانی  ێردهوتی بیرهکردنی نییهناردههییه کییه پێیانوایییه
 کوردستانیان مافی خۆیانه که پێمانوایه اڵم ئێمه، بهقازانجی کورد دانیه وخۆ لهراسته

رێمی هییه ئیتییر چونکییه خییۆش بییێ، غییدادولێرو بههییه ی نێییوانوتنییهو رێککهدڵیییان بییه
% 17ی ێیژهکات و ری هێراقدا دهیی تێکڕابودجه شداری لهوخۆ بهکوردستان راسته

 بییه یشییتنگه نگاویهییه وتکردنی نییهناردههییه هاروههییه کییات،ر دهۆگهبییۆ خییۆی مسیی
وت و گیییازی و نیییهرهبیییه تیوڵیییهرنجی نێودهکیییان بیییۆ راکێشیییانی سیییهدووره ئامانجیییه

 رومسیییۆگه داهیییاتووی کوردسیییتان وهشیییهوهۆیهبه .وهکاتیییهکوردسیییتان کیییورتتر ده
رێمی هییه واڵتییانی جی ییان بییۆ الی وهیییهندوهر هی بهروانگییه لییهبییێ، تی تییر دهنرهگییه

تورکییییاو واڵتیییانی  ها ئییییدیروه، هیییهنکیییهو پشیییتیوانی لێده وهنیییهدهکوردسیییتان باده
کانی خۆییان ندییهرداری نیابن و پێوهسیبهن و دههاسیانی پشیتی تێناکیه بیه شوڕوپائه
 .وهنهکهن و قوڵتری دهدهپێده شهگه
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 راوی هیراقیدا لیهڵبژێردمانی هیهرلیهمین پهکیهیه له که نیهراوهڤااڵنی هێژا! التان شاهه
مانی رلیییهمیییین پهدووه بوو، لیییهکورسیییی هیییه 75کوردسیییتان ،کورسیییی 275کیییۆی 

مانی رلیهکانی پهی کورسیه ماره زی، ئێستا کهکورسی دابه 58ڵبژێردراویشدا بۆ هه
رسیییێ کانی ههی کورسیییه مییارهبییین ، دهوهتییهرزکراوهکورسییی به 325هێییرا  بییۆ 
 یهواتایه ش بهمهکورسی، ئه 45 رێم ناگاتهتی ههاڵتی حکومهستهی  ێر دهپارێزگاکه

مانی رلهنێو په له وهر واشبڕوات ئهگه%، ئه14ی بۆ رێژه زیوه% دابه17ی رێژه که
% 14 یژهرێمی کوردسیییتان بیییۆ رێیییی هیییهرێ  بودجیییهوڵیییدهداهیییاتووی هێراقیییدا هه

وتن )ئیتفیا (ی نێیوان مای رێککیهر بنهسههێراقی نوێ له که ندهرچه. ههوهمبکرێتهکه
هس کانی دوای رووخیانی ر ێمیی بیهپێک ێنیانی کابینیه ، لیهوهتیهزراوهکان دامهپێک اته

 تییا لیییه ییییهتێک ههمانییهنتی و زهرهاڵم ئاییییا چ گییه، بییهکیییاری پێکییراوه مهو سیسییتهئییه
 ی پێبدرێ؟!م درێژهمان سیستهداهاتووشدا هه

ی میییین کیییۆنگرهدوای دووه لیییه ین کیییهبکیییه وهبیییه بیییێ ئامیییا هده داییییهبڕگهو ر لیییههیییه
رێمی کوردسیییتاندا هیییه مان لیییهرلیییهڵبژاردنی پهتیییا ئێسیییتا دووجیییار هیییه وهحزبمانیییه

 شیان لهوی دیکهو ئه 2005می ساڵی ی کانوونی دووه31 ، جارێکیان لهچوهڕێوهبه
م ی پێنجیییهکابینیییه 2005ڵبژاردنی سیییاڵی ئاکیییامی هیییه . لیییه2009مموزی ی تیییه25

نید تبوون و دابڕانێکیی چهدوای لیه ولێر و سی ێمانیی هیهکیهردوو ئیدارههیهپێک ێنراو 
ی رهو  میاوهیی مانهدوانهتێک بهزارهند وهچه ی کهوهوێرای ئه، وهڵ کرانهتێکه ساڵه
ی وهبییۆ ئاسییاییکردنه وهاڵم دیسانیشییهر بییوون، بییهرسییوڕهێنهسه کانخانییهتهزارهوه
و رێی ئیهر لیههیه رێنی و پێویسی  بیوو.نگاوێکی ئیهوشی باشووری کوردستان هیهره

 ش پیڕۆ هوهکیرده و بیه سیتی پێکیردده ییکردنزراوهدامیه نگاوی بیههه وهشهیهکابینه
مموزی ی تیییه25ڵبژاردنی ئاکیییامی هیییه لیییه .وههرفراوانتر کرانیییکان بیییهتگوزارییییهخزمه

 پیییییڕۆ ه بیییییه درێیییییژه ڵێنی داوهو بیییییهم پێک ێنیییییراوهشیییییهی شهمسیییییاڵیش، کابینیییییهئه
هێشیییتا باشیییووری  وهشیییهوانهموو ئهاڵم وێیییڕای هیییه، بیییهکان بیییداتتگوزارییییهخزمه

 بیا بیهی کاره، هێشیتا کێشیهوهت ێتیهده یرانی جۆراجۆرداو قهنگژهنێو ته کوردستان له
و وهتییهدراوهئاوڕیییان لێنه واویتییه کان بیهوبانییهڕێگه ،کراوهر نییهسییهکی چارهرهکجاییه

و شییییه، کێایهێکی ئاشییییکرشییییهڕهجێبوون ههیرانی نیشییییتهقییییه ،وهتییییهکراونهن نهنییییۆ ه
هێشیییتا  ،وهتیییهگیراوهڵنههگاوی پێویسیییتیان بیییۆ هنرچاون و هیییهکانی الوان بیییهگرفتیییه
 کانکییهڕهقام و کییۆاڵنی گهشییه کان،کییداری حزبییهگییای چهباره کان پڕاوپییڕن لییهشییاره

ی سیی  و تاسییهربهکۆسییو و به ،کێنییدراوهتهربازیان لییێ نهی سییهسیییمای ئۆردوگییه
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ی و گونیدو ئاواییانیهئهی زۆرینه ،راسان کردوونکانیان ههگشتیه مهقاجۆراوجۆر شه
هێشییتا  ی رابییردوودا خییاپوری کردبییوون،دهشییتاکانی سییههه هس لییهکییه سییوپای بییه

ی پییییڕۆ ه و لییییه وهتییییهکراونهدان نهویسیییی  ئییییاوهکییییو پێو وهوهتییییهن ماونهبێخییییاوه
 بییینن ونا دهان خۆیییان بییێ پشیی  و پییهکوردسییت جووتیییارانی ،شیینبێبه تگوزاریخزمییه

و دیتران باخ و ڤێ نو وهتهکراوهکانیان لێداگیرویهزه هن ککهده وهیی ئهندێکیان گ ههه
تیدا بیۆ وڵهکانی دهرمانگهفه زراندن لههێشتا دامه ردا دروس  کردون.سهیان لهکارگه

ش و دیترانیییان لییێ بێبییهن کییراو و قییۆرخ کان پییاواناڵتدارهسییتهده نییدامانی حزبییهئه
 زران لیهبیۆ دامیه کیهرهو سیهم کیهرجی یهمه حزبی و پاڵپشتیزکیهته هێشتا ،کرێنده
باردان وشیێکی نالیهره هێشتا  نانی کوردستان لیه رێمدا،تی ههکانی حکومهزراوهمهدا

وانی و یاسیییاو رێسیییای رۆ نامیییه کیییرێ، هێشییتاپێیییڕۆ ده یانررانبیییهو توونییدوتیژی به
. کو پێویس  نییهواناندا وهنامهیاندن و رۆ کانی راگهناڵهڵ مێدیاو کهگهفتارکردن لهره

 بیهباشیووری کوردسیتاندا  تی لیهو هێمنایه باری ئاسایش وهشهوانهموو ئهوێڕای هه
ڵ پارێزگاکانی گه، لهخۆ جێگیرو ئارامهکانی ناوههێزه رۆ یوانهشه وڵ و کۆششیهه

و  وهردۆتییهداهییاتوو رۆشیینتر ک ی بییههیییواو ئومێیید شمییهئه، راورد نییاکرێهێییرا  بییه
ی وهی کوردسیتان بو انیهوهرباری ئیهسیه .بیردوه وهو بو انیهرهی بهکانبازاڕو شاره

سییتیان و دهنیید جێگیربوونییهمهوڵهدارو دهرمایهاڵم چینێکییی سییه، بییهبینیییوه وهخۆیییهبه
تر دوور کییه نید زۆر لیهمهوڵه ارو دهچینیی هیه وهشیهوهۆیه، بهر بازاڕدا گرتوهسهبه
، بیۆ وی پێیدراوهری و بێیدادی بیرهرابیه، نابهڵیداوهری ههبایی سیه، ناتهوهتهوتوونهکه

ی ی بێکیییاری و بیمیییهبیییێ بیمیییه، دهو دوو چینیییهی دووری نێیییوان ئیییهوهنزییییک کردنیییه
ها بیاجی روهدابیین بکیرێن، هیه تانرامیهمده اران و کهبۆ هه شساغیتی و لهاڵیهکۆمه
  .دابنرێ دارانرمایهندو سهمهوڵهر داهاتی دهسهلهو وو رهسه
 

خۆی حزبوشی نێوهره  
 وهخۆییهپێچیاوپێچی زۆری به وشیی حیزبره ،مڕۆتیا ئیه وهمین کۆنگرهدوای دووه له

 یانیییدن،کیییانی رێکخسیییتن، راگه، بوارهوهگیرانیییهڵنگاوی بیییاش ههتا هیییهره. سیییهبینییییوه
 مانی کوردستان کهرلهڵبژاردنی پههه له بینی، وهخۆیهیان بهشهندی و دارایی گهپێوه
ک حزبیییییی تیییییه چوو، حزبمیییییان لیییییهڕێوهبیییییه 2005میییییی ی کیییییانوونی دووه31 لیییییه
 خۆکاندا کرد،ربهتکێشان و سهحمهلیستی زه شداری لهتکێشانی کوردستاندا بهحمهزه

نییدامێکی ئه وهشییهوهۆیهسییتب ێنێ، بهدهوه نییگزار دههییه 21ی نزیکییه تییوانی کهلیسییته
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 نیدهرچهمان. ههرلهپه یشتهگه کهلیسته رینوێنه بهتکێشانی کوردستان حمهحزبی زه
اڵم دا کرد، بیهو لیستهشداریمان لهبه خشانهخۆبهحزبی رزگاریی کوردستاندا  له ئێمه
مخیابن  بیێ، دواوهی بیهی دیکیهنگاوو هیه شهاوبیه کارو چیاالکی ن کهبوویوهیوایهبه
ی وهسییتی کۆکردنییهبهمهبه پاشییان. وهوتیهی لێکهوهسییێردراو سییاردبوونهڵپهههی ییدوا

شییداری بهحزبییی رزگییاریی کوردسییتان  شییدا ترێکی هاوبهچییه کان لییههاوڕامانییه هێییزه
-10-10رۆ ی  ی گییۆڕانرهدا کییرد. بییه ی گییۆڕانرهبییهزرانییدنی دامه ی لییهچاالکانییه
ری سیییهن حزبیییی رزگیییاری، حزبیییی دیموکراسییییخوازان، پیییارتی چارهالییییه لیییه 2006

 ێکیرهک بییییییها، وهرێنییییییدراگهخۆ ربهتی سییییییهسییییییایهک کهیهسییییییتهدیمییییییوکراتی و ده
چییوار  ،وهنگییی دایییهرفراوانی دهباشییی و بییه بییه ئۆپۆزیسیییۆنی ئیجییابی خییۆی ناسییاندو

 دواتراڵم ، بهچوووهوپێشهرهبێ گرف  بهو بهوهرایهڵێنهه نگاوی باشم ههکهمانگی یه
 هۆیها بهروهیان پێک ێنابوو، ههرهبه ی کهوحزبانهئهخۆی لێکی نێوههۆی هۆکارگهبه

ری سیهدا پیارتی چاره 2007یرانی حیوزه وت، لیهدرزی تێکه وهکانی دیترانهگوشاره
ی گیییۆڕان هێنیییا، دواتیییر حزبیییی رهبیییه لیییهو وازی وهدیمیییوکراتی کوردسیییتان کشیییایه

ی دیموکراسییخوازان وهوت و بیۆ دوو بیاڵی بزووتنیهی تێکیهدیموکراسیخوازان کێشه
شاری س ێمانی  له ی رزگاریکاننیۆمی رێکخستنهپ ی 2007ی ئابی 15 له .هاوێربوو

 بیه درێیژه ی گۆڕانیدارهی بیهچوارچێیوه لیهحزبمیان  نیۆم بڕیاریدا کیهپ ی چوو،ڕێوهبه
 بکات، رێنی و ئیجابی کایهبوونی خۆی بدات و رۆڵی ئۆپۆزیسیۆنێکی ئهئۆپۆزیسیۆن 

گرفتی دارایی  دا، ی گۆڕانرهبه ر پێداگریمان لهسهله 2007ی ولی ئه اڵم مخابن لهبه
 کییهگرفته 2008مییی تشییرینی دووه نجام لییهرهسییه ،ئییاراوه هاتییه بییۆ حزبییی رزگییاری

 نگاوی خۆبژێوانییییههییییه یییییاری دا کییییهحییییزب بڕتی رکردایهسییییه ، بۆیییییهوهایییییهقوڵترکر
 ێر لییه رهییه، وهسییک بکاتییهرتهکییانی خییۆی بهکاره دادارایییی بییواری و لییهوهڵبگرێتییههه

کیییانی حزبیییی هیییاوێربوون ریزه 2008 یرانیحیییوزه لیییه داووشیییهو رهری ئیییهکاریگیییه
 ویسییتراوبوو،ش رووداوێکییی نییاخۆش و نههوئییه. وهرزگییاریی کوردستانیشییی گرتییه

رۆشیی بیۆ حزبیی ێربوون، پههاو مانگ له اڵم دوای یازدهبهحزب دا،  زیانی زۆری له
نیدام و دۆسی  و ئه نگاوهو هیهئیه ،وهکیرده کتردا ئاشی ڵ ییهگیهلهمووانی رزگاری هه

  .رزگاری دڵخۆش کردنگرانی الیه
بیۆ  ربۆیهوێ، ههکهدوا نهکاروانی تێکۆشانی شارستانیدا وه له که وڵیداوهحزبمان هه

 شیداری لیهدا بهنی دیکیهش الییهڵ شیهگهحزبمان له مانی کوردستانرلهڵبژاردنی پههه
کانی پییهسییتی چهلیبه دواتییر، تیییدا کییرداڵیهتی کۆمهدالییهپێک ێنییانی لیسییتی ئییازادی و هه
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مانی کوردستان رلهڵبژاردنی پههه که  2009-7-25رۆ ی  ، مخابنکوردستان ناسرا
ست ێنا، ئاکامی دهمی بهنگی کهده و لیستهئه ر هۆکارێک بووبێ،ر ههبهچوو، لهڕێوههب

، وهخۆمانیدا بخشیێنینهچیاو به هی پێکیردین و ناچیاری کیردین کیڵوێستههه ڵبژاردنهه
ی قسییه هێمنانیه بیهدرێیژی و  بیهدا یییههکۆنگر مئیهکی ییهبڕگهله خیوازێ کیهوا ده بۆییه

 ین.ر بکهسهله
یانییدن و رێکخسییتنی حزبییی رزگییاریی کییانی راگهبواره دا بییاس لییهکۆیییهم مهر لییهگییهئه

 رهگییهیییان کۆسییو و ته، وێییڕای دهمی بودجییهبینییین وێییڕای کییهین، دهکوردسییتاندا بکییه
ڕی رزگیاری ب و ماڵپهی رۆ ی گهنامهفته. ههبینیوه وهخۆیانه وتنیان بههێشتا پێشکه

و بوونی کێشیهکاتی هه ، لهیان پێدراوهدرێژه وهبێ پسانهدوو زمانحاڵی رزگارین  که
میییین دوای دووه کانی حیییزبیش لییهها رێکخسییتنهروهسییتان. هیییهوهنههاوێربوونیشییدا 

ی ش ماییهمیه، ئهینییوهب وهخۆییه وتنی زۆرییان بیهو پێشیکهشیهتیا ئێسیتا گه وهکۆنگره
 مووسوپاسیییی هیییه زانیییین کیییهپێویسیییتی ده دا بیییهنیییدهو پێوه. لیییهمووانیییهدڵخۆشیییی هه

ب و ی رۆ ی گیهنامیهفتههه وامیان بیهردهبیه ین کیهبکیه یانیدنڕاگهبی کتهندامانی مهئه
ین بکیه نیهڤااڵو کیادرو ههئیه مووبێ سوپاسی هیهها دهروه، ههڕی رزگاری داوهماڵپه
کانی گونیدو شیاره ی رێکخستنی رزگاری لیهبنکه تێکۆشاون و توانیویانه چاالکانه که

  ن.رفراوانتر بکهکوردستاندا به
دروشییمی  کسییانبوونی کردۆتییهرخۆبوون و یهسییه حزبییی رزگییاریی کوردسییتان کییه

تی ر دۆسیتایهسهختی لهجه کۆشی، زۆر شێ گیرانهپێناویاندا تێده کی خۆی و لهرهسه
کانی کوردسییتان سیاسیییه ن و هێییزهم الیییهرجهڵ سییهگییهنییدی لهی پێوهوهو قوڵکردنییه

دا سیییتێنهو بهرچاوگرتنی جییییاوازی رامیییان و ئاییییدۆلۆ یا، لیییهبیییهبێ لهبیییه وهکردۆتیییه
کانی سیاسییه ڵ تێکیڕای هێیزهگیهکانی خیۆی لهندییهپێوه تیا وهکردۆتهکانی چڕتروڵههه

و نییییدی دۆسییییتانهیوهپه وهشییییهیهو سۆنگههێزتر بکییییات. لییییهوو بییییهکوردسییییتان پتییییه
ش وه، ئییهکانی کوردسییتان پێک ێنییاوهیهسیاسیی نییهی الیهڵ زۆربییهگییهی لهباتانییههاوخه

ی حزبی مین کۆنگرهیامی خۆیان بۆ سێ هکان پهسیاسیه نهی الیهزۆربه که وایکردوه
دا مین کییۆنگرهکۆی سییێ هر سیهسییه، لهوهها لێییرهروهرن، هیهرزگیاریی کوردسییتان بنێیی

ڵ گییهکانی حزبییی رزگییاری لهندیییهی پێوهوهر قوڵکردنییهسییهخ  لهجییه جییارێکی دیکییه
هیییچ هێزێکییی  ، چونکییهوهینییهکهکانی کوردسییتان دهسیییهسیا نییهم هێییزو الیهرجهسییه

مووشییمان ئارمییانجی رههین، ههیاری خۆمییان نییابینزو نییهدو میین و ناحییه سیاسییی بییه
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کترین و بیۆ دات، هاونیشتمانی ییهگرێمان ده وهکهیهش بهی هاوبهوهتهنیشتمانی و نه
 کۆشین.ک ئامانس تێدهیه

رێمی تی هیییهن حکومیییهالییییهتپێیییدراو لهک حزبێکیییی مۆڵهڤااڵنی هێیییژا! حزبمیییان وههیییه
یری ک چییاو سییهیییهبه رێمتی هییهحکومییه بییێده کییه دابووهڕهو بییاوهلییه وه،کوردسییتانه

 بییییۆ حزبییییه بودجییییه کانییییدا بکییییات وڵ حزبهگییییهفتییییار لهڵک بکییییات و رهموو خییییههییییه
 بیییۆ رێکخیییراوه ت بودجیییهر حکومیییهگیییهئه چونکیییهکان دابیییین بکیییات، تپێیییدراوهمۆڵه

ی تانواڵ کان وی نێوان حزبهندی ناڕۆشنپێوه توانێ رێ لهده کان دابین بکات،سیاسیه
 .دراوسێ و بیانیدا بگرێ

و بووهڵ واڵتییانی دراوسییێدا نییهگییهنییدی لهرگیز پێوهحزبییی رزگییاریی کوردسییتان هییه 
 بۆیییه ڵییدا دروسیی  بکییات،گهنگیان لهناهاوسییه نییدی ناڕۆشیین وپێوه داوهوڵیشییی نییههه

 رێ،ی بیۆ دابیین بکیرچاو بگیرێ و بودجیهبهنگایی لهتێکۆشان و سه که خوازیاربووه
می بییۆ حزبییی کی زۆر کییهیییهرێم بودجهتی هییهی سیی ێمانی حکومییهئیییداره کییاتی خییۆی

 لیههیواخیوازین  پێیڕازی بوو،  وهدیسانیشه اڵمکرد، بهرزگاریی کوردستان دابین ده
 .ش بکرێ .پێشکهرفیاتی حزبتان داهات و سه داراپۆرتی دارایی

انگی هیاوێربوون درزی دروسی  کردبیوو، می ییازده زانن کیهڤااڵنی هێژا! خۆتان دههه
و نێوماڵی  وهڵێنرایهنگاو هههه خۆبردوانه و لهرپرسانهاڵم بهڵچنی بوو، بهدیواری هه

 مانگی هاوێربوون، پێک ێنیانی کانی یازده، بۆ ساڕێژکردنی برینهوهرزگاری رێکخرایه
کیییاتی  لیییه . بۆییییهوههدراییییت لێکدهرفیییهباشیییترین ده ی حیییزب بیییهمین کیییۆنگرهسیییێ ه

مین ش مانگییدا سییێ هی شییهمییاوه لییه ی نێییو مییاڵی رزگاریییدا بڕیییاردا کییهوهرێکخسییتنه
زۆر  کات. ئێمییهڕ نییهتێپییه 2009-11-13 لییه بوایییهده وهوهۆیییهپێکب ێنییرێ، به کییۆنگره

دوو  کیه سیتمان کیرداڵم ههبووین، به ندی پێک ێنانی کۆنگرهپێبه و لێبڕاوانهشێ گیرانه
 ، ئێمییهوهدزنییهده پێک ێنییانی کییۆنگره سیی  خۆیییان لییهنقهئه تی بییهرکردایهڤاڵی سییههییه
رۆ ی  بڕیییاردرا کییهئیمییزای خۆیییان  بییه 2009-11-22رۆ ی  وڵی خۆمییان دا، لییههییه
رانی ڵبژاردنی نوێنییهی حیزب پێکبیێ، میکیانیزمی هیهمین کیۆنگرهسیێ ه 18-12-2009

ڵبژاردن کاندا هیهنێو رێکخسیتنهستنیشیان کیرا تیا لیهک دهییهلیژنهش دیاریکراو کۆنگره
 داوای هاوکییاری مییاددی لییه ها بڕیییار درا بییۆ پێک ێنییانی کییۆنگرهروهببات، هییهڕێوهبییه

ی کوردسیتان بکیرێ، کهاڵتدارهسیتهده نهردووالیهرێمی کوردستان و ههتی ههحکومه
 که یهیو بودجهر ئهسهله خرێ ودوا نه بێ کۆنگرهکراین، دهر هاوکاری نهگهاڵم ئهبه

 ش بییهسییتهبهو مه. بییۆ ئییهینببییهڕێوهبه یییدات، کییۆنگرهرێم دهتی هییهحکومییه مانگانییه
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-12-3کییرد و رۆ ی  کییهنهرسییێ الیههه رمی داوای هاوکاریمییان لییهنووسییراوی فییه
 کان کیرد کیهیمانهۆس  و هاوپهد نهالیه رمی داوامان لهنووسراوی فه یش به 2009

ر ن و بیهی بکهوانهی رهیامێکدا بۆ کۆنگرهپه له یهرنس و تێبینیێکیان ههر راو سهگهئه
ی 18رۆ ی  بوو کیهوهش مانای ئهوهستمان بگات، ئهده به 2009-12-17رۆ ی  له

یرانی حیوزه لیه کیه سیاسییبی کتهڤاڵێکی مهاڵم ههچێ، بهدهڕێوهبه ر کۆنگرهدیسێمبه
دوابخیرێ و رۆ ی  کییهفتهداوای کیرد حه رکێشی هاوێربوونی کردبوو،دا سه2008

 بییه سییتمان کییرداڵم ههرچاوگرت، بییهبییهومان لهی ئییهش داواکییهبچێ، ئێمییهڕێوهبییه 25
 رشیتیاریرپهی سهلیژنیه درێ و رێ لیهده ی کۆنگرهوهوڵی دوورخستنهس  ههنقهئه
بایی بییۆ تییه گیییرێ. ئێمییهده  رانی کییۆنگرهستنیشییانکردنی نوێنییهکان بییۆ دهڵبژاردنییههه

نیگ درهوهکیات  کرد ستمان دههه وڵی خۆمان دا،هه رۆش بووین، بۆیهخۆمان پهنێوه
دوای پێکب ێنیرێ،  چوار لیژنه بۆ چیوار پارێزگاکیه پێشنیارمان کرد که بۆیه وێ،کهده
-18رۆ ی  کیهوتین وان، رێککهندی ئهزامهره بهفۆنی لهندی تهگۆو پێوهندین گفتوچه
 کانلیژنیییه ی کیییهو رۆ ه، ئیییهنکاری خۆییییان بکیییهبیییهسییی  ده کانلیژنیییه 12-2009
پێشیینیاری کردبییوو  ی کییهڤاڵییهو هه، ئییهننجام بییدهان ئییهکانی خۆیییرکییهویسیی  ئهانیده
، سیتنبوه مڕۆ هئیه نیاته و داوای کرد که ری کرددوابخرێ، پێداگ ک کۆنگرهیهفتهحه

بی کتیهگیای مهباره لیه ی مانیگ19رۆ ی  کیاتژمێر نیۆی واتیه 9یانی کاتژمێر بهئیدی 
ر و هیه وههکنیی بکرێنیکان ییهی لیژنیهی بکرێ و کێشیهوهۆبوونهولێر کههسیاسی له

 له ی کهڤاڵهو دوو ههمانگ ئهی 19. رۆ ی نکاری خۆیان بکهس  بهش دهو رۆ هئه
، دواتر پاساوی شکستی وهن بۆ کۆبوونههاتحزب دابڕابوون نه له 2008یرانی حوزه

بیووین، دیسیان  کڕیزیو ییه باییرۆشیی تیهپه ئێمیهی کهراستیه، وهیان هێنایهیارهسه
رۆ ی ی 10ر ولێرو کییاتژمێوان بییێن بییۆ هییهئییه کییه وتینرێککییه ر داوای خۆیییانسییهله

اڵم ولێر، بیهوان هاتن بۆ ههئه رگرتنی بودجهنده بۆ وهرچههه، وهکۆببینهی مانگ 20
شیییان هییات بییۆ ویدیکهئه ،گییاهات بییۆ بارهی خییۆی داخسیی  و نییهکییهفۆنهلهکێکیان تهیییه

وتیان وکهڵسهه له ماڵئاوایی کردو رۆیش ، لهپهبهاڵم ڵدا، بهگهوڵمان لهگا، زۆر ههباره
 پێویسیتمان زانیی کیه بیه ن، بۆییهدا بکیهکیۆنگره شیداری لیهوێ بهنایانه یشتین کهتێگه

ڕێنن. کانی خۆیییان رابپییهرکییهین ئهکان بییدهلیژنییه گنخێنین و رێ بییهچیتییر خۆمییان نییه
رانی رادهب وڵماندا کههه ،وهبڕێنهدانه ش جارێکی دیکهڤااڵنهو ههی ئهوهستی ئهبهمهبه
ن، بکیییه داڵیییگهیان لهکێتیی نیشیییتمانیی کوردسیییتان قسیییهکانی ییییهندییییهیوهبی پهکتیییهمه

کیاتی خۆییان  2009-12-23رۆ ی یی خۆیان پێشانداو ئامادهوانیش ئه ختانهخۆشبه
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 راشییکاوانه ڤاڵییهو دوو ههاڵم ئیهکیرا، بییه دا زۆر قسییهیییهوهو کۆبوونهرخان کییرد، لیهتیه
کارییان بیۆ ادههییچ ئام وهالی خۆشیانهنابن و له ی کۆنگرهوان ئامادهئه یاند کهریانگه

ک یههیچ شییێوهبییه کییرد کییه کێشییه نییدێ وردههه وان باسیییان لییه. ئییهکردوهنییه کییۆنگره
 پێشیمانوایهئێسیتاش ش پێمانوابوو، بوو، ئێمهنه ر پێک ێنانی کۆنگرهسهریان لهکاریگه

ری بییۆ سییهبکرێ و چارهدا باسییی لێییوهنێو کییۆنگرهبییێ لییهده ،یییههه کێشییه رگییهئه کییه
 ن، لیهدا بکیهکیۆنگره شیداری لیههاتوون تیا بهمڕۆ نهئه ی کهڤااڵنهو هه. ئهوهبدۆزرێته

بێ پرسیی کیارگێڕی بێ ئاگاداری سکرتێری گشتی و بهدا به2008یرانی ساڵی حوزه
 سییێکیان لییهنیید کهنییدی، چهی ناوهنییدامانی کۆمیتییهئه یبی سیاسییی و زۆرینییهکتییهمه

و ناویان نا کۆنفرانس وهشاری س ێمانی کۆکرده ب لهی رۆ ی گه وورێکی نووسینگه
شیمانی خۆییان وان پهئه وهئاش  بووینه اڵم کهبه ن!!تی پێبدهوایه  رهشیانویسو ده

ی و شییتهو ئاکییامی ئییه رازیبییوون یییانرهو کادان بییهتی نییهوایییهر رهسییهربییڕی و لهده
هێنێ، ی خۆی پێکیدهمین کۆنگرهحزبمان سێ ه ئێستا که. وهشاندهڵوهناویان نابوو هه

و دییاریکردنی رۆ  و شیوێنی کیۆنگره لیه وان خۆییانئیه بگوتری که و راستیهبێ ئهده
هاتوون و نیهچی ئێسیتا کیه، ئیمزاییان کیردوهو بووهبڕیارییان هیهدا میکانیزمی کۆنگره
 . وهخۆیان کشاندۆته

وێ وان نایانیهئیه یشتین کیهتێگه وڵ و کۆششێکی زۆر،ڵێین، دوای ههده که وهداخهبه
زییانی  بیه بێ کیهیان هیهوهخ  گومیانی ئیهپێشیوه ن کیهکدا بکیهیهکۆنگره شداری لهبه

 هاونجامیان درابییردوودا ئییه لییه هکیی یو کارانییهت بییهبارهبییێ و سییهواو دهخۆیییان تییه
ک سیییکرتێری گشیییتی حیییزب و مییین وه نیییدهرچههه کیییرێ.ڵیییدا بگهیان لهوهلێپرسیییینه

موو دا هییهکییۆنگره لییه ن کییهبووڵێنم پێییداکییانی رزگییاری بییهسییتی پاراسییتنی ریزهبهمهبه
اڵم ، بیهگیرمدهکانی رابیردوو ڕهالپیه یوهڵدانیههه و رێ لیهم کیهکار دهتوانای خۆم ده

ران و لێیییان نیگییه نییدهکییادران چه یییانزانی کییهبوو، دهخۆیییان نییه ڕیییان بییهوان باوهئییه
یان وهی ئیییهکیییردو نموونیییهتیان دهمانیییهداوای زه نگن. پیییێش پێک ێنیییانی کیییۆنگرهدڵتیییه

ێشووی تی پرکردایهندامێکی سهند ئهچهی خۆیدا کۆنگره حزب له فاڵنه که وههێنایهده
 وانیش لییهئییهبوو وهئییهسییتیان بهمه !!!تیرکردایهسییه بییه وهڵبژاردن کردۆتییهبێ هییهبییه
تی. رکردایهسه به وهبکرێنهنگدان ده بێ بهڵبژاردن وبێ ههبهببوردرێن و  داڵبژاردنهه
نێو لیه گرهرانی کیۆننوێنیه بوون کهدانهوهڵ ئهگهرگیز لهوان ههئه یرترمووی سههه له

 بیه رانی کیۆنگرهموو نوێنیههه کرد کهوان داوایان دهڵببژێردرێن، ئهکاندا ههرێکخستنه



25 

 

، وهخۆیان کشانده رناگرێ،سه و دوو پێشنیارهب ێنرێن، ئیدی کاتێک زانیان ئه زکیهته
 ن.دا بکهکۆنگره شداری لهبه تا ئێره تههاتوونهمڕۆش نهئه

نید ر چهسیهکیاروانی حزبیی رزگیاریی کوردسیتان له زانیین کیهموومان دهبێگومان هیه
ێکی ناسیههه ش بهڤااڵنهو ههر ئهگهاڵم زۆر خۆشتر بوو ئهوێ ، بهکی ناکهسێک پهکه

شییییان ر کێشهگییه، ئهفتاریییان بکردبایییهتی رهسییایهنییدی کهوهر هبه و دوور لییهدیکییه
 ، چونکهوهکنییکردنهیهشوێنی  ن بهبکه کۆی کۆنگرهسه هوا پێویس  بوو ک ،بوایههه
ی ئیابی 15 لیه نابێ پێک ێنانی کیۆنگره یاندبوو کهرایانگه 2008یرانی حوزه وان لهئه

دا نیدهو پێوهر له. ههراوهیش گوزه2009ی ئابی 15اڵم ئێستا ڕ بکات، بهتێپه 2008
مسیییاڵدا بیییۆ میییانگی ئاییییاری ئه وان لیییهئیییه ین کیییهبکیییه ییییهو پڕۆ هبیییه بیییێ ئامیییا هده

تی حیزب رکردایهسه ندهرچههه ی نێوماڵی رزگاری پێشنیاریان کردبوو،وهرێکخستنه
 اڵم بیهکرد، بیهسیند نیهوانی پهی ئهکهی نێوماڵی رزگاریدا پڕۆ هوهکاتی رێکخستنه له

دا کییییهی پڕۆ همکییییهخییییاڵی یه لییییه وانئییییه نین کییییهیییییهزانییییین پێتانڕابگهپێویسییییتی ده
به  ش مانگهاا دهی شههمهاوه لهه ی حهزب کههردوو باڵهی ههوهکگرتنهیهرۆژی  لهویان:} ونووسیب
 ی دیکههکههوا باڵه  ئههسهتنی کهۆنگرهبه بوون بههنا نهنێک پابهر الیهر ههگهسترێ  ئهببه کۆنگره

هاتنی ی خۆشییان بییێ، ئۆبیاڵی نییهرجییهو مهر بیهگیهه، ئسههت !!! بهده دات و کهۆنگرهبڕیهار ده
 رپرسیارن. ی بهکهئاکامه و خۆشیان لهستۆی خۆیان دایهئه وان لهئه
 . هییوادارین کیهوهینیهکهمووتان دووپیات دهویستمان بۆ هیهدویماهیدا رێزو خۆشه له
م کانی ئیهگفتوگۆکانی بڕگه لهشداری ن و بهفتار بکهره و حزبیانهڤااڵنهگیانێکی هه به

 ن.دا بکهکۆنگره کانی ناوتهی بابهکانی دیکهم بڕگهرجهو سهراپۆرته
 رفراز بن.ربژین و سههه
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کانبڕیارو راسپارده  
 

 چوونی زۆری بیییهباتی رزگیییاریخوازی کوردسیییتان پێشیییوهخیییه ی کیییهوه*وێیییڕای ئیییه
ر رێی سهجۆر لهمهی ههورهندوکۆسپی گهترسی و کهم هێشتا مهاڵ، بهبینیوه وهخۆیه

 کییه موو رێکخراوێکییی سیاسیییهرکی هییهئییه نییرێن، بۆیییهکانی دادهئامانجییه یشییتن بییهگه
 تی تێبکۆشێ.اڵیهری کۆمهروهسپاندنی دادپهپێدانی دیموکراسی و چهشهپێناو گهله

کان نووسسیازهچاره پرسیه ت بیهبارهنیان سیهنگی کوردستاڵوێستی و هاودهک ه* یه
کۆشیییین و دا تێدهو پێنیییاوه، لیییهوهنیییهکهکانمان کیییورتتر دهئاواتیییه یشیییتن بیییهرێیییی گه

 .وهینهکهقوڵتر ده دیکه کانیسیاسیه نهڵ الیهگهکانمان لهندیهپێوه
یی و نیشییییتمانی وهتییییهوتی نهسییییتکهمان دهکییییهکانی باشییییووری واڵتهوتهسییییتکه* ده

رێمی دیفییاکتۆی هییه داکییۆکی و پارێزگییاری لییه و شییێ گیرانهکوردسییتانیانن، لێبڕاوانییه
 کۆشین.کان تێدهدابڕاوه ی ناوچهوهین و بۆ گێڕانهکهکوردستان ده

رکێکی شییی باشییووری کوردسییتان ئییهر باوهکان بییۆ سییهدابڕاوهی ناوچییهوه*گێڕانییه
وڵ و موو هییههییه خییوازێ کییهدا وادهسییتێنهو به، لییهنیشییتمانیه یی ووهتییهی نهپێشییینهله

وتووانی ی زیان ێکییهوهبووکردنییهرهکییان و قهدابڕاوه ی ناوچییهوهتوناکییان بییۆ گێڕانییه
 رخان بکرێ.کوردستان ته هس د  بهڕی ر ێمی بهشه

ن هالیییدیییاریکردنی سیینووری باشییووری کوردسییتان و دانپێییدنانی له *تێکۆشییان بییۆ
، کانی کوردستانهسیاسیه ی هێزهپێشینه گرنگ و له رهههکاری  وهندیهتی ناوهوڵهده
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ڵوێستی نگی و هاوهههاوهه  گرێ،  پێویس  بهباتی داهاتوودا  جێ دهی خهلووتکهله
ش سیتهبهو مهکیات، بیۆ ئیهکانی کوردسیتان دهسیاسیه نێوان هێزو رێکخراوهواوی ته

 ین.کهرێمی کوردستان دهتی ههنی حکومهپشتیوا
رێمی سیندکردنی هیهوتن و پهمای رێککیهر بنیهسیهی هێراقیی نیوێ لهوهزراندنه* دامه

نگاوێکی یی هێراقییدا هییهمیشییهسییتووری ههده رێمێکی فیییدراڵی لییهک هییهکوردسییتان وه
لی یی گییهوهتییهی نهرکردنی مییافدی ێنییان و مسییۆگهبییۆ زیییاتر وه وهوهۆیییه، بهرێنیییهئه

 ین.کهکوردستان پشتیوانی لێده
زی د  گهتی پاکتاوی رهتی، سیاسهوایهرمانڕهدرێژایی سااڵنی فه هس به* ر ێمی به

 نفالکردنی د  بییهڵکو ی و ئییهسییاتی کۆمییهنییدین کارهکوردسییتانیان پێڕۆکییرد، چه بییه
زیندانیدا راگییراون  له و ر ێمهی ئهرانی سهزۆربهبرد، ئیستا که ڕێوهکوردستانیان به

ی بیااڵی تیاوانی هێراقیی، ها دادگیهروه، ههوهتهیی کردن بوونهوڕووی دادگهو رووبه
بیییێ ، دهجینۆسیییاید ناسییاندوه ی بییهبجییهڵههربییارانکردنی شیییاری ههنفالکردن و  هئییه

 هتیییییییکانی رای گشیییییییتی واڵتیییییییان و حکومهنیییییییدهتێبکۆشیییییییین تیییییییا ناوه شیییییییێ گیرانه
شییدا ندهو پێوهجینۆسییاید بناسییێنن. لییه بییه بییه سییاتانهو کارهکانیش ئییهسییتهدهبڕیاربه

واوی پشییتیوانیان تییه نییرخێنین و بییهرز دهبات و تێکۆشییانی رێکخییراوی چییاک بییهخییه
 ین. کهلێده

کانی ی مییاف و ئازادییییهوه، گێڕانییهبڕاوهکی دانیییهیییهکهوای کوردسییتان یه* دۆزی ره
 بییه دا درێییژهو پێنییاوهبینییین و لییهی خۆمییان دهپێشییینه رکی لییهئییه تانیان بییهکوردسیی

 ین..دهتێکۆشان ده
 نیهم هێیزو الیهرجهی سیهوهکی نیشیتمانی گشیتگیر بیۆ کۆکردنیهییه*پێک ێنانی کۆنگره

 وهییهو روانگهبینیین، لیهگرنگ و پێویسی  ده دا بهم قۆناغهکانی کوردستان لهسیاسیه
م رجهخیوازین سیهکۆشیین، دهکی نیشیتمانی کوردسیتانی  تێدهییهۆ پێک ێنانی کۆنگرهب

 .وهشی خۆیدا کۆبکاتهباوهتی واڵتپارێز لهسایهپارت، رێکخراوی سیاسی و که
ی نرخێنێ، بڕیاری دادگهرز ده، شێوازی تێکۆشانی باکووری کوردستان به* کۆنگره

کات و داخستنی پارتی جڤاکی دیموکراتیک ریسوا ده ت بهبارهستووری تورکیا سهده
 کات.بوونیان لێدهگوشێ و ماندوونهده پهتهرانی دهستی تێکۆشهده

 لیییه نێیییرێ کیییهی کوردسیییتان دهرانهو تێکۆشیییهت بیییۆ ئیییه، سیییاڵوی تایبیییه* کیییۆنگره
راون و داوای  ، زیندانی کلکێنراوهکوردستانیان پێوه ی کهو واڵتانهکانی ئهگرتووخانه

 کات.جێ ئازادنیان دهس  بهده
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ڵی کی کۆمیییهرهێکی سیییهکێشیییه ی الوان و  نیییانی کوردسیییتان بیییه، کێشیییه* کیییۆنگره
نییییدی ی ناوهکۆمیتییییه وهوهۆیییییهکات، بهنییییدارێتی لێییییدهبینییییێ و خاوهواری دهکییییورده

و ات، د  بییهبات بکیی نییان خییه هێشییتنی توونییدو تیییژی د  بییهپێناو نهسیپێرێ تییا لییهراده
 بییه ن و درێییژهبییهدهڕێوهتوونییدوتیژی به ربگییرێ کییهڵوێسیی  وههه نانییهس و الیهکییه
 ن.دهمکاری دهسته

 بینێ، خوازیارهتاوان ده دانی مرۆڤ بهسێداره* حزبی رزگاریی کوردستان سزای له
ی و سییزایانههواوی ئییتییه کییات کییهداوا ده  وهیییهو روانگهڵبگیرێ، لییهر  هییهسییزای مییه

 . وهشێندرێنهڵبوهتباران دراون، ههتاوانباران و تۆمه د  به ستی کوشتنمهبه
 
مین و حمان ئییهبییدولڕههۆشیییار هه لییه کییهریهوامی ههردههۆی السییارییکردنی بییهبییه* 
بیڕی چیوار م ییۆن  ر مانگیهشی  مانیگ، هیهی ههبۆ ماوه ن، کهسهد حهمههمی محهفه

کێتیی نیشتمانی کوردسیتان کانی یهندیهیوهبی پهکتهرێی مه ی حزبیان لهر بودجهدینا
، راگییییراوه کیییهبودجه کیییه وهو وایانباڵوکردۆتیییهوهو لیییه حزبییییان شیییاردۆتهرگرتیییوهوه
کێتیی نیشییتمانیی نییدی نێییوان حزبییی رزگییاری و یییهیوهپه وڵیانییداوههه وهشییهوهۆیهبه

یرانی مانگی حوزه له مانگ، واته ی یازدهروا ماوهن، ههئاڵۆزی ببهو رهکوردستان به
ی حزبییان م یۆن دینیاری بودجیه 20ی نزیکه مانگانه 2009تا مانگی ئایاری  2008

نییییدامانی ی ئهنیییییوه ی زیییییاتر لییییهمووچییییه وهبیانۆی هاوێربوونییییه، بییییهسییییتدابوهدهله
کی الییه، لهداوهیانیدنیان نیهبی راگهکتیهشیی مهی کیادران و بهتی و زۆرینهرکردایهسه

  2009-12-25رۆ ی  کیییه نیییدامانی کیییۆنگرهی ئهو داواییییهئیییه اڵمییییوه لیییه وهدیکیییه
 ، وایان پێشیانداوهوهیانێکیان باڵوکردۆتهبه 2009-12-26وان رۆ ی لێیکردبوون، ئه

 کییۆنگره ها بێرێزیییان بییهروهبی سیاسییین، هییهکتییهنییدامانی مهی ئهوان زۆرینییهئییه کییه
حزبی رزگاریی کوردسیتان  ندامێتیان لهمافی ئه دات کهبڕیار ده کۆنگره ، بۆیهکردوه

 لیه ، جگیهوهنیهحیزب بکه نیدامێتی لیهرئهداوای به ر جیارێکی دیکیهگیه، ئهوهسێنێتهلێده
. وهریانبگرێتیهوه بێ کیههی نیوهاڵتی ئیهسیتهی حزبیی دهنیدێکی دیکیههیچ ناوه کۆنگره

 ر.بهوان بگیرێتهر ئهرانبهبهرێوشوێنی یاسایی له ها پێویستهروههه
 

 نییهس و الیهو کییهبییۆ ئییه سییپێری تییا سوپاسیینامهنییدی رادهی ناوه، کۆمیتییهکییۆنگره* 
ر شییێوازێک بییووبێ، هاوکاریییان هییهرۆ ێییک به رۆ ێییک لییه بکییات کییه وانییهره ڕێزانییهبه
 .ڵ حزبی رزگاریی کوردستان کردوهگههل
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 نیهم هێیزو الیهرجهڵ سیهگیهکانی حزب لهندیههێزکردنی پێوهوو بهستی  پتهبهمهبه* 

نییدی ی ناوه، کۆمیتییهکانی کوردسییتان، کییۆنگرهتی و رۆشیینبیریهاڵیییهسیاسییی و کۆمه
 گرێ.رچاو نهبهرێگه لهر رتی سهرج و شهبدات، مه وڵی شێ گیرانهسپێرێ تا ههراده

 
ی ، کۆمیتییهکانییدا، کییۆنگرهی حزبهنێوان بودجییهنگی راگییرتن لییهسییتی هاوسییهبهمهبه* 

تی تی حکومییهرۆکایهسییه ک بییۆیییهداخوازینامه وهیییهو بارهسییپێری تییا لییهنییدی رادهناوه
 بکات. وانهرێمی کوردستان رههه
 

 
 

بۆچی؟تی تی و چینایهوایهتهباتی نهخه  
ر سیییییهختی لهجیییییه وهیاندنییییییهرۆ ی راگهر لیییییهحزبیییییی رزگیییییاریی کوردسیییییتان هیییییه

هاوکیییات بیییۆ  ، واتیییهوهتی کردۆتیییهتی و چیناییییهواییییهتهباتی نهگرێیییدانی خیییهوهکهیهبه
 مکییهو چهتی ئییه، خواسییتویهتێکۆشییاوه کانمرۆڤییه کسییانیو یه نیشییمان خۆییربهسییه
 کییهناسیینامه وهشییهو رێیه. لییهوهنگپێبداتییهره داوردسییتانڵی کی کۆمییهنێو زۆرینییهلییه

 لیه مین کیۆنگرهکۆی سیێ همیه لیه . ئێسیتا کیهر کیردووهدیتران مسیۆگه جیاوازتری له
 ی کهو هزرانه ێر رۆشنایی ئه زانین لهپێویستی ده ، بهوهتهکتر کۆبووینهی یهورهده
و تیش ئهتایبهین، بهبکه یانشرۆڤه درێویان پێدهدا برههکجی ان و ناوچه له نووکههه

و بازاڕییان  وهتیهکسیانیخوازیدا تیۆختر کراونهیی و یهوهتیهنه د ی له ی کهشانهبانگه
کرێ و تی دهوایهتهباتی نهرزش بوونی خهی بێئهشهبانگه وهکهالیه. لهرمتر کردوهگه
ی پڕۆسییه کانییدا بییهوهتهنه فییره واڵتییه یی و نیشییتمانی لییهوهتییهی نهکێشییه وێیانییهده

کی الییییه. لهنمی دیموکراسیییی گرێبیییدهراربوونی سیسیییتهرقیییهکردن و بهدیمیییوکراتیزه
 ن وپارێزیییدا ون بکییهنێو هییزری کۆنهری لییهرابییهی نابهکێشییه کیانییهرهگه وهشییهدیکه

 ن.ری بدهرابهنابه تی بهوایه ێر پێ بنێن و رههای مرۆڤبوون لهبه
می رههو بهرهاویشتهکان، دهیی و سنوورکێشان بۆ نیشتمانهوهتهی نهپێدانی ناسنامه

کانیییدا ی مرۆڤهوهی هۆشییییاربوونهنێو پڕۆسیییهتین، لیییهکانی مێیییژووی مرۆڤاییییهقۆناغیییه
ڕی جۆراوجۆر ن شهندیچه وهوهۆیه، بهخۆیان پێدراوه ت بهو فۆڕمی تایبهچوارچێوه

کاندا و نیشیییییتمانهوهتیییییهنێیییییوان نه نگ لیییییهڕهمیییییهو گرفتیییییی ههرپاکراون، کێشیییییهبیییییه



30 

 

 لیه نیاکرێ کیه وهی ئیهوشیێکی ئیاوادا شییمانهره ، لهوهتهو قوڵ کراونهڵداوهریان هسه
و سییینووری نێیییوان واڵت و وهکان کیییاڵ ببنیییهوهتیییهی نهکی کورتیییدا ناسییینامهییییهماوه
یی وهتییهی نهکێشییراون. کێشیه وهسیتی مییرۆڤ خۆییهدهبه کییه وهکان بسیڕێنهتمانهنیشی
مریکای وڕوپاو ئیهنێو واڵتیانی ئیهڵکو لیهفریقادا نین، بهنێو واڵتانی ئاسیاو ئهنیا لهتهبه

وڕوپاشییان دروسی  کێتیی ئهییه ی کیهو واڵتانیهنێو ئیهت لیهنانیهرچاون، تهالتینیش به
وتا ئێسییتاش م مننێیییان وهتییهر ماونهسییهیی بێچارهوهتییهی نهنییدێک کێشییههه ،کییردوه

واهی کیییاڵ نیییدا گیییهلۆنیاو ئێرلهتیییهرێمی باسیییک و کهی هیییهکیییرێ. کێشیییهردا دهسیییهله
  ن.دهتی دهوایهتهی نهی کێشهوهبوونهنه
بێ چ ن، دهکهیی دهوهتهتی نهوڵهده میردهقۆناغ و سه کۆتایی هاتنی لهی باس وانهئه
بێ هه ززهرتی غهێوان میسرو کهکیان بۆ دروستکردنی دیواری نیهوهاڵم و لێکدانهوه
چ  ن؟!کیییهبچێتی و موسیییڵمانبوون دهرهب و هیییهرههیییه نیان بیییاس لیییهردووالییییههه کیییه

ن کیهی باشوور و بیاکووری سیودان دهو هێزو رێکخراوانهپێداگری ئهک بۆ یهشرۆڤه
 نگێننسیهڵدههه مانی سیودانرلیهپه یبڕییارهو ئیهیان؟! چۆن وهجیابوونه ت بهبارهسه
؟! وێیڕای ڵماندووهکان سیهرێمیهی بۆ ههنووس و ریفراندۆمچارهدیاریکردنی مافی  که
کێتی خیاکی ر ییهسیهمیارگیرن و پێیداگری لهرانی سیودان دهی رێبیهزۆربیه ی کیهوهئه

ی زۆرینییهبهمانی سییودان رلییهی دواییییدا پهو رۆ انییهلییه چی، کییهوهنییهکهان دهیکییهواڵته
 وهوهۆیییهسییند کییرد، بهبردنی راوێژێکییی گشییتی باشییووری سییودانی پهڕێوهنییگ بییهده
نووسیی خۆییان چاره بڕییار لیهن و دا ریفرانیدۆم بکیه2011سیاڵی  لیهتیوانن دهوان ئه

 ن.بده
نیدین دا  چهو دواییانیهی بیۆچی لیه، ئهر چووهسهیی بهوهتهی نهتوڵهر قۆناغی دهگهئه

خۆیی خۆیییییان ربهپخازیا و ئۆسیییییاتی باشییییوور سییییهک کۆسییییۆڤۆ، ئییییهرێمی وههییییه
تی وڵییهبییۆ پێک ێنییانی ده ی دیکییهوهتییهرێم و نهنییدین هییهی بییۆچی چهیانییدووه؟! ئییهراگه
ن و وهتهک نهیه ن کهمهووری واڵتی یهت باشوورو باکنانهته کۆشن؟!خۆ تێدهربهسه

ئامانجی بیه کان جارێکی دیکیهچی  باشووریهکه ،وهکیان گرتۆتهیه کی زۆر نیهیهماوه
 کۆشن.بن و تێدهیاخی ده وهجیابوونه

 ێی سینزیكیه کان ئێسیتاکگرتووهییه وهتیهکانی رێکخراوی نهرمیهفه ئاماره یگوێڕهبه
اڵم به ن،کراوی زیندوو ههزمانی تۆمار 264و  ن یده داویزهر سه له وهتهزار نههه
 لییه یییان192 ، کییه200 گاتییهیییان دهرمی ناسییراون،  مارهفییه بییه ی کییهتانییهوڵهو دهئییه

ی گوتیاری وانیهئهش تا ئێستاکه واته. کهوهتهدا کۆبوونهلانیكگرتوهوهتهرێكخراوی نه
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چیاو  لیه ،ندهده ییهوتیهنه یتوڵهونی قۆناغی دهورچسهبه جاڕی وو، یانلۆتایی مێژ
میتییۆدی  یی بییهوهتییهتی نهوڵییهمكی دهی چییهوهبات بییۆ زینییدو هێشییتنهخییه ی لییهوانییهئه

خۆیی کوردسیتانیش ربهبات بۆ رزگاری و سهت خهڵبه. ههنمینهله،نلهده یکهئێستا
 .وهبینێتهییدا خۆی دهوهتهتی نهوڵهمکی دهر چهسهیکردن لهی پێداگرچوارچێوه له
بێ پیرس و راوێژکیردن به کوردستانی نیشتمان که نیه س شاراوهکهدا لهندهو پێوهله
ی تییهوه، لهلکێنییراوه وهتانی دیکییهوڵییهده  و بییهش کییراوهدابییه وههیکهدانیشییتووانه بییه

وڵی و هییهوتکییراوهکانی لێزه، ئازادیییهوهتییهی کییورد بییێ مییاف ماوههوتییه، نهلکێنراویشیه
 ی کیییهو واڵتانیییهکردنی ئیییهدرێ، ئاسیییۆی دیمیییوکراتیزهی دهکهی ناسییینامهوهسیییڕێنه

کانی یرانهو قهوێ. کێشهدیارناکهداهاتووێکی نزیکدا وه له لکێنراوه کوردستانیان پێوه
زی ئاوهزانین لیهورهگیهرسیتی و خۆبهزپهگه، هێشیتا رهبێژمارن و واڵتانهخۆی ئهنێوه
ک بیۆ یهوایاندا شوێنچهرمانڕهستی فههزرو هه دا. لهپۆب دهستدا شهردهی سهوهتهنه

 لییه وهکام کاڵوڕۆ نییهکوردسییتانیان لییه واتییه، کهوهیی نادۆزرێتییهوهتییهی نهوهکاڵبوونییه
 تی بڕوانن؟!!  ایهوتهباتی نهی خهوهکاڵبوونه

 ،وهنیهکهکان دههای مرۆڤیهکسانبوونی بیهر یهسهخ  لهکانی  یان جهفهلسهموو فههه
ها روههییه ،وهنییهکهکانیان دهکسییانی مییاف و ئازادیییهر یهسییهخ  لهشیییان جییهزۆرینه

 موو حییزب و رێکخییراوه، هییهمی مییافی مییرۆڤ نییاودێرکراوهردهسییهبه ئێسییتاش کییه
 اڵم ئاییا لیهن، بیهکیهکان دهی پاراسیتنی میافی مرۆڤیهشیهکان بانگهتهیاسی و حکومهس

؟! ییهبیوونی هه تییداڵی مرۆڤایهنێو کۆمیهلیه ریرابیهکسانی و بهڤی، یهک هدا وهوهکرده
؟! م و زۆرداری کۆتا بیووهکسانن؟! ئایا ستهکان یهواریدا مرۆڤهڵی کوردهکۆمه ئایا له
کێش  اری و برسییێتی ریشییهک کوردسییتاندا هییهنییدی وهمهوڵهنیشییتمانێکی ده لییه ئایییا

میردن رزگیار بکیات؟! بێگومیان  کان لهبرسیه تی مرۆڤهت توانیویه؟! ئایا حکومهکراوه
رکردنی بهسیتهتی و دهباتی چینایهخهڵێین: و دهوهڕێینهگهده خێر. بۆیهبێ بڵێین؛ نهده
ڵی ش کۆمییه، تییا ئێسییتاکهیییهکان، مێژووێکییی دوورو درێییژی ههرۆڤییهکسییانی بییۆ میه

م یۆنییان مرۆڤییی  دات، ئێسییتا بییهپۆب دهکسییانیدا شییهراری و نایهنێو نابییهتی لییهمرۆڤایییه
 وه ارییهداری و هههۆی نیهدان م یۆن مرۆڤ بیهسه ن، رۆ انهدا ههو جی انهبرسی له

 .وهنێنهر دهبرسێتی سه به
رێکخراوێکی  جی ان" که هێشتنی برسێتی لهک بۆ نهی رابردوو، رێکخراوی "کۆمهساڵ
اڵم ن، بیهم ییۆن برسیی هیه 923تی جی انیدا واڵ 33 نیا لهته یاندبوو کهرایگه ڵمانیهئه
 یانیید کییهرێکخییراوی خییۆراکی جی ییانی رایگه رۆکی رێکخییراوی فییاو، واتییهسییه مسییاڵئه
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 .وهرز بۆتیهد م ییۆن میرۆڤ بیهک م ییارو دوو سیهن بیۆ ییهکانی جی یای برسییه ماره
رگی ی مییهشییهڕه اری ههو هییهکێکیان برسیییهوت مرۆڤییدا، یییهنێییوان حییه لییه واتییهکه

 کات.لێده
% 50ی رێییژه 2015ڵێنیان دابییوو تییا سییاڵی واڵت بییه 167رانی نوێنییه 2000سییاڵی 

 یییهو ماوهر سییێی ئییهسییهم ئێسییتا  دوو لهاڵ، بییهوهنییهم بکهکانیان کییهواڵتییه برسییێتی لییه
 یشرچاوکی بیهییهڕێژهڵکو به، بیهوهبۆتیهم نهی برسیێتی کیهر رێژهك هه، نهرۆشتووه

ێکی شیهڕهڵکو هه، بیهو واڵتانیهێکی ئاشیکرا لیهشهڕهر ههک ههش نهمه، ئهوهرزبۆتهبه
 کات.تی دهڵی مرۆڤایهکۆمه ئاشکرا له

  ار لهم یۆن مرۆڤی هه 40کان کگرتوهیهوهتهکانی رێکخراوی نهرچاوهی سهگوێرهبه
ر هییه وشییێکی برسییێتی ترسییناکدان،ره  ییین، سییێ م یییۆن و نیویییان لییهده امریکادئییه
بیدا رهواڵتانی هه س  و پێنس م یۆن مرۆڤ لهشه زیاتر له یهو رێکخراوهی ئهگوێرهبه
 .جێیان گرتووههێڵی  ێر برسێتیدا  له
وت، گیاز، ، نیهنیدهمهوڵهمان دهکهنیشیتمانه ی کهوهکوردستانی خۆشماندا وێڕای ئه له

 ،میداری زۆرهرههوی کشیتوکاڵی و بهزه ،هاداری تێداییهییان کیانزای بیهیۆرانیۆم و ده
وو، زار مرۆڤیی بێخیاندان هیهن، سیهسیتکورت هیه ارو دهی ههماڵهزاران بنهچی ههکه

موو هه رچاو لهتاێکی بهک په اری و برسێتی وهداری و ههنه ن.هه بێشوێن و جێگه
ند مهوڵهچینێکی داراو ده کرێ. راستهستی پێدهدا ههم کوردستانهکون و قو بنێکی ئه

ی رێییژهر رانبییهبه ت لییهرامییهمده ارو کهی چینییی هییهاڵم رێییژهسییتن، بییهردهن و سههییه
حزبێکیی  خیوازێ کیهواده وهوهۆییه، بهکجار زۆرتیرهییه کاندارهرمایهاراو سیهچینی د

ڤی ک یییهری و وهرابیییهرکردنی بهپێناو مسیییۆگهک حزبیییی رزگیییاریی کوردسیییتان لیییهوه
 تێبکۆشێ .
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 راپۆرتی دارایی
 میانکههیه :ک یاتووهش پێبیه سیێ له کهڵ راپۆرتی دارایی گهرموون له! فهڤااڵنی هێژاهه
خۆ ی لیییه2008میییی ونی دووهتیییا میییانگی کیییانو 2004می کیییهمیییانگی کیییانوونی یه لیییه

ئاییاری  : لیهمیانسهێهه، 2009تا نیسانی  2008مموزی ته مانگی له :میاندووه. گرتووه
 .مڕۆتا ئه وهکخستنهدوای یهله واته 2009

، 2004 مییتشیرینی دووهکانی مانگیه هی حزبی رزگاریی کوردستان لداهاتی مانگانه
م، شوبات، ئازار، نیسان ونی دووهکانو کانیها مانگهروههه ،2004ی مکهیه کانوونی

 لییه کییهدینییار  زارد هییهش سییهو شییه م یییۆن دوو :لییه بریتییی بییووه 2005و ئایییاری 
کانی ندیییهیوهپه بیکتییهرێییی مه لییه کییراودابییین ده ی سیی ێمانیتیی دارایییی ئیییدارهزارهوه

بی دارایییی حییزب کتییهسییتی مههراد وهکێتیی نیشییتمانیی کوردسییتانیهیییهکوردسییتانی 
 دینیار لیه نجاو پیه زارد هیهسیه ششهش بڕی چوار م یۆن و ها مانگانهروههه کرا.ده
کانی حزبمییان رگهپێشییمه بییه وهی کوردسییتانهرگهی گشییتی هێییزی پێشییمهرمانییدهفه

زار دینییار هییهنجا و پییهد سییه دووم یییۆن و وت حییهنیا تییه داهییاتی مانگانییه اتییه. ودراوه
ی پییێ لرۆژی گهههی نامییهفتهمیش هه، هییهگییا دراوهم کرێییی بارههییه یییهو گو مه. بییهبییووه

ێیدابین ادری لک کیییهو  مارهکان رگهتی پێشیمهمیش یارمه، ههوههتچاپ و باڵوکراوه
 . کراوه

ی سیکرتێری میان پێکیرد، مووچیهئاما ه ی کهو مانگانهئه ین کهبکه وهبه ا هبێ ئامده
زارو هیییه 350بی سیاسیییی کتیییهی کیییارگێڕی مهزار دینیییار، مووچیییههیییه 250گشیییتی 
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ی نیدامانی کۆمیتیه. ئهزار دینیار بیووههیه 300بی سیاسیی کتیهنیدامانی مهی ئهمووچه
 .زار دیناریان پێدراوههه 100کانیش رهزارو جێگهه 150 ندیش مانگانهناوه

رێتی بیهڕێوهرێی به رێمی کوردستان لهتی ههدا حکومه2005مانگی ئایاری  دواتر له
تی حزبمییان رکردایهی سییهکییههندامئه 15ی بییۆ مووچییه وهکانییهکاروبییاری رێکخراوه

زار دینیار هیهش سی  و شیهدو شهی سێ م ییۆن و پێینس سیهکهگو مه دابین کرد، که
ی سیکرتێری اڵم مووچیهتی زییادکرا، بیهرکردایهنیدامانی سیهی ئه، ئییدی مووچیهبووه

بی کتییهی کییارگێڕی مهزار دینییار بییوو. مووچییههییه 250ر شییدا هییهو مانگهگشییتی لییه
بی کتییهی مهبی دیکییهکتییهنییدامانی مهی ئهزار دینییار، مووچییههییه 825 سیاسییی بییوو بییه
بی سیاسیی کتیهی مهندامانی دیکهها باقی ئهروهزار دینار. هههه 726 سیاسی کرا به

 کرد.کان دابینی دهرێکخراوه یان پێدرا کهو مووچهئه
کیرد کیرا تیی داراییی دابینیی دهزارهوه ی کهیهو بودجهئه 2005ی یرانمانگی حوزه له
پێیینس م یییۆن و  بییوو بییهکییانیش ی رێکخراوهها مووچییهروهچییوار م یییۆن دینییار، هییه بییه

ی تێکڕاییییی حزبیییی رزگیییاریی بودجیییه واتیییهزار دینیییار، کهدو سیییی و چیییوار هیییهنۆسیییه
زار دینیار. ئییدی شیتاو چیوار هیهدو ههم یۆن و چوار سیه چوارده کوردستان بوو به

 ی لیییهییییهو مووچهر داهیییات. ئیییهسیییهتی گیییۆڕانی بهکردایهنیییدامانی سیییهی ئهمووچیییه
اڵم کیارگێڕ و تی، بیهرکردایهنیدامانی سیهئه درا بهر دهکسههات یهده هوکانهرێکخراوه

 300گیا بیڕی باره له وهوامکردنیانهیان و دهکههۆی پ هبی سیاسی بهکتهندامانی مهئه
 کیرد.کیان دابینیی دهرێکخراوه ی کیهو مووچانیهر ئیهسیه یان خرایهکهریهزار بۆ هههه
ر پێداگری سه، ئیدی له2007ساڵی  ئابیکرا تا مانگی پێڕۆ ده یهچهو شێوازی مووئه

بییۆ  دینییار زارهییه 200بییڕی  2007ی ولی مانگی ئییهلییهبی سیاسییی، کتییهڤااڵنی مههییه
 2007ی تیا میانگی دوازده و شیێوازهزیاد کرا. ئه ی م.سهکندامهسێ ئه له کهیهرهه

ڤاڵ هیه که یوهدوای ئه تیشتایبهبه ،ی بودجهوهمکردنههۆی کهکاری پێکرا، دواتر به
و رهو بییه رگییرتتی وهک سییاڵ مۆڵییهی یییه، مییاوهبی سیاسیییکتییهر، کییارگێڕی مههومییه

می کیهمیانگی یه ، لیهی بودجیهوهمکردنیهڵ کهگیهبۆ خۆ گونجاندن له وڕوپا رۆیش ،ئه
ڤااڵن هییه لییه کییهریههه یچییهموو زار دینییار لییههییه 500بییڕی  بڕیارمییان دا کییه 2008

بی سیاسییی کتییهکییارگێڕی مهن سییهر حهد، سییکرتێری گشییتی و هومییهحمییهرێکییار ئه
ندامی ئه ڤاڵ چاالک کهی ههها  مووچهروهناو داهاتی حزب، هه وهببڕدرێ و بخرێته

نییدامانی ی ئهاڵم مووچییه، بییهنیوه یییا بکییرێ بییهده وهرهده نییدی بییوو لییهی ناوهکۆمیتییه
 2008یرانی تیا میانگی حیوزه و شێوازهئه .وهک خۆیان مانهتی وهرکردایهی سهدیکه
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 بی سیاسیییکتیهڤاڵی مهدا هیاوێربوون روویییدا، دوو هیهو مانگیهلییه کیاری پێکیرا، ئییدی
دا گیییرت، ر بودجیییهسیییهسیییتیان بهده د(میییههمی محهحمان و فیییهبیییدولڕه)هۆشییییار هه

ڵ گیهله کیه واوی کیادرانو تیه تیرکردایهنیدامی سیهئه کی زۆر لیهیه ماره وهوهۆیهبه
 .وهمانه بێ مووچه بوون،واندا نهئه
ی حییزب ر بودجییهسییهسیی  بهده یوهبی سیاسییی پییێش ئییهکتییهی مهڤاڵییهو دوو ههئییه

 وهشییهوهۆیه، بهگرتووهرنییهیان وهبودجییه کییرد کییهیان دهوهی ئییهشییه، بانگهدابگییرن
کانی ندیییهیوهبی پهکتییهنییدی نێییوان حزبییی رزگییاریی کوردسییتان و مهیانویسیی  پێوهده
اڵم دوای ن، بییییهو ئییییاڵۆزی ببییییهرهن و بییییهکێتیی نیشییییتمانیی کوردسییییتان تێکبییییدهیییییه

کێتیی نیشیتمانیی یهکوردستانی، کانی ندیهیوهبی پهکتهرپرسی مهمان، بهوهئاشتبوونه
رزگییاریی  ی حزبیییوان بودجییهئییه وانییدا ئاشییکرای کییرد کییهم ئهردهبییهکوردسییتان له

وانیش هیچیییان بییۆ ئییه ،یان داوهڤاڵییهو دوو ههوام بییهردهبییه بڕیبوو،کوردسییتانیان نییه
و دوو هیاوێربوون ئیه ر لیهشی  مانیگ بیههه واتیهڵماند. کهیان سیهکهیهراسیت وهمایهنه
حزبییییان  و لیییهرگرتیییوهی حیییزب وهبودجیییه ر میییانگی چیییوار م یۆنییییان لیییهڤاڵیییه هیییههه

م ییۆن دینارییان  220ی میانگی دابیڕانیش نزیکیه 11 ی ماوهله هاروه، ههوهشاردۆته
 !رفیان کردوهو ناشزاندرێ چۆن سهرگرتوهوه
بی کتیهگای مهی بارهوهوێڕای ئه 2009تا مانگی ئایاری  2008 یرانیحوزهمانگی له

کرێبییوون و  رکوک بییهو کییهرانیییه ب لییهی رۆ ی گییهو نووسییینگهولێرهییه سیاسییی لییه
نییدێک کییادرو ی ههچییوو، مووچییهردهجارێییک ده فتییهب دووههی رۆ ی گییهنامییهفتههه
اڵم حزبییی رزگییاریی کوردسییتان هیییچ  داهییات و درا، بییهتیش دهرکردایهنییدامی سییهئه

ر هیهبه رتێری گشتی ناچار بوو کیهد سکحمهڤاڵ رێکار ئههه بوو، بۆیهکی نهیهبودجه
دا تێنهسیو بهت لیهڵبیههه .م ییۆن دینیار دابیین بکیات 12ی نزیکه مانگانه ک بێیهشێوه

بواری داراییدا  دا لهیهو ماوهله ین کهبکه رانهروهنیشتمانپه هسو کهبێ سوپاسی ئهده
 .ڤاڵ رێکاردا کردووهڵ ههگههاوکاریان له

 ی حزب ببیوو بیهبوودجه ،وهنێو ماڵی رزگاری رێکخرایه که 2009گی ئایاری مان له
رێمی کوردستان بیس  م ییۆن دینیار تی ههتی دارایی حکومهزارهوه م یۆن دینار، 23

سیێ م ییۆن  کێتیی نیشتمانیی کوردسیتانیش مانگانیهی گشتی یهکات و ئیدارهدابین ده
ی مین کیۆنگرهبڕیاردرا تا پێک ێنانی سیێ ه وهو مانگهئیدی له .رخان کردوهدیناری ته

 یهم شیێوهبیه تی پێڕۆ بکرێ، کهرکردایهندامانی سهی ئهمێک بۆ مووچهحزب، سیسته
 بوو:
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ک ن، یییهکیهوام دهگییا دهباره لیه بی سیاسییی کیهکتیهنیدامانی کییارگێڕی مهسیکرتێر و ئه
. بۆ زار دینارهه 500 وام ناکاتگا دهباره ی لهوهزار دینار، ئهد ههم یۆن و پێنس سه

دینییار و زار هییه 500 نکییهوام دهگا دهبارهی لییهانییهونییدی ئهی ناوهنییدامانی کۆمیتییهئه
م پارێزگاکییانیش بییه ها بییۆ کۆمیتییهروهزار دینییار. هییههییه 250 نوام ناکییهی دهوانییهئه

 درا: سهبڕیاری له شێویه
ی پارێزگا ، کارگێڕانی کۆمیتهزار دینارهه 250 ی پارێزگاکۆمیته رپرسیبهی مووچه
 زار دینار.هه 100نیا ش تهزار دینار، کادرانی دیکههه 150

ی د(  مووچییهمییههمی محهحمان و فییهبییدولڕهڤااڵن )هۆشییار هههییه بیێ بگییوترێ کییهده
گییای سییروفاتی بارهۆ مهبیی ی کییهیییهو پارهلییه م بییوو، بۆیییهک م یییۆن و نیویییان پێکییهیییه

یان نییو م ییۆن کیهریهوان ههک م ییۆن و نییو، ئیهییه س ێمانی داندرابوو، بریتی بوو له
، خانووی کرێداییه له ی کهوهبیانۆی ئهد( بهمههمی محهها )فهروهبرد، ههدیناریان ده

 واتهربگرێ، کهوه زار دیناری زێدههه 300 مانگانه بی دارایی ناچارکردبوو کهکتهمه
دوو م ییۆن  2000000 لیه حمان بریتیی بیووهبیدولڕهی  هۆشییار ههی مانگانیهموچه

دوو م ییۆن و  2300000 لیه د بریتیی بیووهمیههمی محهی فیهها موچیهروهدینار، هیه
همی ی حزبیدا، خێزانیی فیهبودجیه لیهر هیه وهشیهکی دیکهالییهله زار دینار.د ههسێسه
ی که، خوشکهی بۆ بڕابۆوهزار دینارهه 250 پێندرابوو، مانگهک کادر سهد وهمهمحه

د دووسیییه 200000 هپێندرابوو، مانگانیییک کیییادر سیییهحمانیش وهبیییدولڕههۆشییییار هه
تی زۆر د ایییه سییهو دوو کهئییه، وهشییهوانهرباری ئهسییه گییرت.ردهوه زار دینییاریهییه
هاوکییاری  دای خۆیییکییهمووچه د لییهحمییهڤاڵ رێکییار ئههییه بییۆچی کییرد کییهیان دهوهئییه

وڵیان راسان بوون، ههران و ههزۆر نیگه هوشهوهبه کات.ده ڤااڵنی دیکهکادران و هه
 حزب ب ێنن! و واز لهوهکێنهکادران بته دا کهده
ی کوردسیتان ی حزبیی رزگیاریبودجیه بینیین کیه، دهوهورد بینیه ییهو بودجهر لیهگهئه

بی کتییهگییای مهولێر بارهشییاری هییه ، لییهوهکانی پڕناکاتییهو پێداویسییتیهمییهزۆر زۆر که
 هاروههییه ،گییای سیی ێمانیبارهسیی ێمانی،  لییهیانییدن، بی راگهکتییهگییای مهسیاسییی و باره

ن و هیییه دارکوک و رانییییهکانی کیییهرهشیییا ب لیییهی رۆ ی گیییهنامیییهفتهی ههنووسیییینگه
 ڕیب و ماڵپیییهی رۆ ی گیییهنامیییهفتهها ههروه، هیییهکرێیییدانخیییانووی  ان لیییهمووشییییهه

مین کۆی سیێ هر سیهسیه دا لیهلێره ئێمه .یهوامن و ستافی خۆیان ههردهرزگاریش به
 چاوێیک بیه ین کیهکیهرێمی کوردسیتان دهتی ههتی حکومهرۆکایهسه دا داوا لهکۆنگره
نگی م هاوسه، النی کهوهکان بخشێنێتهسیاسیه خراوهی حزب و رێکمی بودجهسیسته
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و هێناوهسیی  نییهدهکورسیییان به دا دروسیی  بکییات کییهنانییهو الیهی ئییهنێوان بودجییهلییه
 مان.رلهپه تهیشتوونهگهنه
 
 
 
 
 
 
 
 

یانانراپۆرتی راگه  
 وهکوردسیتانه یانیدنی حزبیی رزگیارییبی راگهکتیهناوی مه تا بهرهڤااڵنی هێژا! سههه
بی کتییهدا راپییۆرتی مهمین کییۆنگرهکۆی سییێ هر سییهسییه ئێسییتا لییه رین کییهوهختییهبه

 ین.کهویس  دهڕێز و خۆشهی بهئێوه ش بهیاندن پێشكهراگه
ب و ی رۆ ی گییهنامییهفتهخییۆی لییه هه یانییدنی حزبییی ئێمییهراگه زانیین کییهت دهڵبییههه

ی ی رابییردوو درێییژهمییاوه لییه کییه وهبینێتییهدا دهراوانییهو باڵوکڕی رزگییاری و ئییهماڵپییه
 پێداون.

رخان تی بییۆ تییهی تایبییهحزبمییان بودجییه ی کییهوهب وێییڕای ئییهی رۆ ی گییهنامییهفتههه
نگیی ده تی که، ویستویهفتاری کردوهخۆ رهربهکی سهیهنامهفتهک ههاڵم وه، بهکردوه
ی نامیهفتهر ههسیهله کیه ش بیووهوهر ئهبهر لهبێ. ههڵکی کوردستان ی خهقینهراسته

نییا ، دهرپرسیییارهڤییدا بهرۆ ه نیا لییهمان تییهکییهنامهفتههه کییه لییدا نووسییراوهرۆ ی گه
رۆشینبیران و  کیه ش وایکیردوهوهرپرسیارن. ئهکانیاندا بهتهبابه ران خۆیان لهنووسه
 ن.ب بکهی رۆ ی گهنامهفتهڕوانی ههچاوه وهرۆشهپه ران بهخوێنه

. وێییڕای وهتییهب چییاپ و باڵوکراوهی رۆ ی گییهنامییهفتههه لییه  مییاره 234 تییا ئێسییتا 
حزبییی رزگییاریی کوردسییتان  کییه یانییدن زانیومانییهبی راگهکتییهمه لییه ئێمییه ی کییهوهئییه

ین کیییهتی دهدایهرکرسوپاسیییی سیییه وهاڵم دیسانیشیییه، بیییهییییهمی ههکی کیییهییییهبودجه
سیاڵی  لیه ڕی رزگیاری کیهها ماڵپیهروهڵیدا کیردووین. هیهگهوام هاوکارییان لهردهبهکه

م رامییییان و هییییه کییییه وڵی داوه، هییییهزراوهرنێتییییدا دامییییهر تییییۆڕی ئینتهسییییهله 1999
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وڵ و رووداوی گرنیییگ و میش هیییهنێ هیییهیییهران بگهخوێنیییه کانی حیییزب بیییهبۆچوونییه
 .وهباڵو بکاته نووسسازچاره
رنێ  کانی ئینتههۆی خراپی هێڵهاڵم بهیتوانی باشتر کار بکات، بهڕی رزگاری دهماڵپه

کیو پێویسی  وه یتوانیوهیانیدن نیهبی راگهکتیهتی مهرامهمدههۆی کهکوردستان و به له
 ئێمیه ڕی رزگیاری بیدات.ماڵپیه به شهڵبستێ و باشتر گهرشانی خۆی ههرکی سهئهبه
مووتان پشتیوان و هاوکارمان ر هههه ین کهکهدا داواتان لێدهکۆی کۆنگرهر سهسهله

ر گیییهتیش ئهتایبیییهوتووبین، بهرکهرشیییانماندا سیییهکانی سهرکیییهئه بییین تیییا بتیییوانین لیییه
 وهوااڵنییهو ههپشیی  بییه ڵییدا بکییات و وابکییات کییهگهبی رێکخسییتن هاوکاریمییان لهکتییهمه
نیاتوانین  وهمداهاتییههۆی کهبیه ن، چونکیهکیهی دهوانیهکان رهرێکخسیتنه ین کیهستببه
یان زرێنین و مووچیییهکاندا دابمیییهموو شیییارو شیییارۆچکههیییه واڵنێر لیییهیامنێرو هیییهپیییه

 ین.پێبده
ی رادییییۆی وهزراندنیییهبیییۆ دامه نین کیییهییییهین پێتانڕابگهکیییهز دهحیییه وهکی دیکیییهالییییهله

رێمی کوردسییتان تی هییهتییی رۆشیینبیری حکومییهزارهوه تمان لییهاوای مۆڵییهرزگییاری د
زرێنین و رگیییرت بتیییوانین دایبمیییهمان وهکیییهتهرکاتێ مۆڵه، هیواخیییوازین هیییهکیییردوه

زموونێکی زۆری یانیدنی حزبمیان ئیهبی راگهکتیهمه خش بکیات، چونکیهکانی پهرنامهبه
هات سیه 12ی کاتی خۆی رادیۆی رزگاری بیۆ میاوه، یهفزیۆندا ههلهڵ رادیۆو تهگهله
وشیی ره نیدی بیهیوهپه لێک کهر هۆکارگهبهاڵم لهکرد، بهخش دهکانی خۆی پهرنامهبه

 .راگیراوه کی درێژهیه، ماوهبووهناوخۆی کوردستان و حزبی رزگاری هه
 وڵی داوهیانیدن هیهراگهبی کتهڕی رزگاری، مهب و ماڵپهی رۆ ی گهنامهفتهوێڕای هه

ربکات و رامیانی حیزب یاندن دهکاتی پێویستدا راگهوێ و لهکهکاندا دوا نهرووداوه له
 نێ.یهرای گشتی بگه به
 ینهبخه نجهنگێنین و پهڵبسهکان ههراپۆرته وهموومان پێکههه کۆتاییدا هیوادارین کهله

 وتن.هۆکاری پێشكه بنهده شی کهو هۆیانهگرو ئهرێ تهبونه ی کهو هۆیانهر ئهسه
 ین.کهش سوپاستان دهکۆتاییدا جارێکی دیکهله
 
 
 
 


