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  کانی ئامانجه و وت رکه ده کورد، یی وه ته نه ی کۆنگره                                                  
 

 حمانی هوریا ر
  

رێمی  رزگااریی هاه  که 1111ی ساڵی  که زنه مه  ڕینه و راپه 1145ساڵی   رزانی کۆماری کوردستان له دوای دامه
ئاساتی   چ لاه وه  بواری سیاسییه  تێکی کوردی له که ره و حه وڵ هیچ هه  نگه ، ره وه وته باشووری کوردستان لێ که

م  کیی ئاه ره گرینگیی سه. بێ یی کوردی نه وه ته ی نه و گرینگیی کۆنگره خ دا بایه کی ره ئاستی ده  و چ له نێوخۆیی
« کنشاگرا»رنج راکێشای  ک هێزێکای ساه کاورد وه  کاه  دا باووه وه لاه  سیاساییه  دارو مێژووییاه خ بایاه  وتاه سێ ره

  وه ڵوێساتی هێازه هه  و لاه گرێ ده  وه ستی خۆیه ده  دا به خاکی خۆی  شێک له ر به سه  نووسی خۆی له رکێفی چاره
  تییه ساایه سیاسای و که  واوی هێاز و الیناه تاه  ی نزیاک باه شاداریی زۆرباه به  رێمی کوردساتان باه ختی هاه ولێری پایتاه هاه  لاه  مانگێکی دیگه  متر له که. دا و بڕیار ده وه جوڵێته ده

کی  ڕیاه گێارێ و الپه دا ده یی وه تاه رفراوانی نه رین و باه ئاساتێکی باه  یی کاورد لاه وه تاه ی نه کاۆنگره  وه انهی کوردسات ر چوار پارچه هه  ی کوردی له ڵگه کانی کۆمه ر و ناوداره کاریگه
  ژمار کاه ئاه  بێتاهرخانی گریناگ  رچاه ک خااڵێکی وه تاوانێ وه دا ده راساتی  یی کاورد لاه وه تاه ی نه کاۆنگره.  وه داتاه ڵده یی کاورد هه وه تاه ریی مێژووی سیاسای نه وه ره سه  ی پڕله دیکه
دا  گریناگ لێاره  ره پرسایاری هاه. خشاێ تری پێ ببه میانه رده کانگیرو سه کی یه یه توانی ئاراسته و ده  وه کاته دا کۆده خۆی  یی کورد له وه ته کانی نه مێژینه له  داخوازییه  ڵێک له کۆمه
گشاتی  چاین و به  یاه م کۆنگره کانی ئاساۆی ئاه ناه دیمه نگاو داناێ؟ دووره هاه  و کوێاوه ده و باه  وه وێتاه که یدا چای لاێ    دهتی خۆ هایه نه  له  ییه وه ته نه  م کۆنگره ئایا ئه  که  یه وه ئه

 ؟ کانی کورد و کوردستانه ییه وه ته سیاسی و نه  ته قیقه حه  ک له زگپڕی کامیه
ک  یاه هاا کۆنگره ساتنی وه و به کاانی پێکهااتن هۆکاره  لاه  تاوه ره ساه  لاه  بێ کاه وه ، پێویستیمان به گرینگی دیکهیان پرسیار  ده و به م پرسیارانه  ی شیاوی ئه وه  چێ بۆ واڵمدانه وێده

کاانی  جۆراوجۆره ناده  هه  ره  دا بااس لاه وێ لێاره مان ناماه. گارێ ده  رچاوه ساه   وه چییاه و له کاوێ  لاه  یاه م کۆنگره ڤ باوونی ئاه رۆژه کانی باه کییه ره ساه  توخماه  ی کاه وه و ئاه وه بکۆڵینه
رجی  لوماه رچاو گرتنای هه باه له  باه  شانه م چه کی لاه یاه و پێکهااتنی کۆنگره تی پێکهێناان قاڵنییاه و شایکاریی عه م گشاتی بکاه به  یاه م کۆنگره کانی ئه وته رکه و ده ستێن و به پێکاهاته
ت و  قاڵنییاه کاام عه ساتن باه  پشات به  و باه ئاکاام لاه   یاه م کۆنگره ئاه. م بکاه  یاه و کۆنگره کانی ئاه ڕوانییاه هو ئاساتی چاو ت رفییاه زه  و دۆخی ئێساتای بزاڤای کاورد بااس لاه سیاسی

 ؟ وه دۆزێته چیدا خۆی ده  ی له که تیی شیاوی پێناسه و چۆنییه تی و چییه پێک هاتوه  وه یدانداری سیاسیی کوردییه بۆچوونی مه
تی پرسای  کانگیریاه خااڵی یه  نیا باه تاه  وه کانیشایانه موو جیاوازییه ڕای هاه ره ی کورد ساه جۆراوجۆره  تییه اڵیه و کۆمه سیاسی  نه موو هێزو الیه و هه مجار ئه که بۆ یه  ی که وه ر ئه هه

هێز و  باه  خاڵاه  لاه  وه بناه کاۆ ده  وه کاه یه ک به ڵ یاه گاه یشتن و هاوکاری زیاتر له و لێک تێگه  وه نیازی لێک نزیکبوونه  به  وه کانی کوردستانه موو پارچه هه  کورد و کورد بوون له
  کاتااه ده  وه تی داخااراوه یی تایبااه و ناوچاه  رێمی تێکی هااه بابااه  دا پرساای کاورد لااه رووناای خااۆی ده  لاه  یااه م کۆنگره سااتنی ئااه به.  یاه یااه  م کۆنگره گری ئااه ڵنه کانی حاشاااهه رێنییاه ئه

ری  ن هێاز و کاریگاه کی خااوه یاه وه ته تاا ئاساتی نه  وه کی دانیشتووی واڵتانی حاکمی کوردساتانه یه مینه که  ی کوردیش له و پێناسه و پێگه یی کراوه  هو ته و نێونه ڤێکی جیهانی  رۆژه
 . وه ینرخێنێته و ده وه  کاته رز ده یی به وه ته و شوناسی نێونه ن پێگه  ورگێڕ و خاوه ده
ر  هاه  ی کاه م واڵتاناه ت ئاه تایبه ش به وه ره دنیای ده  ر به رامبه و به وت بۆ خودی نێوماڵی کورد چیی پێیه  رکه ک ده وه  یه م کۆنگره گشتی ئایا ئه اڵم به به  دا وانه مووی ئه ڵ هه گه له

 نێرێ؟ یام چی ده ک په ک سیگناڵ یان وه ن چ وه که کی کوردستان ده یه تی پارچه ی حاکمییه کامه
زرانی  داماه  خوازی کورد لاه ی نوێی رزگاری وه سپێکی بزووتنه و ده ڵدان  رهه و سه می جیهانی  ڕی دووهه دوای شه  ت له تایبه ی سیاسی کورد به وه مێژووی بزووتنه  ئاوڕ له  کاتێک که

ک  ر یاه ، هاه.وه بیناه ڕوو ده هێزی سیاسایی کاوردی ڕووباه و گوتااری باه  ڵوێسات ڵ دوو هه گاه ئاستێکی گشاتگیرتردا له  و له  گشتی  ، به وه ینه ده تا ئێستا ده هه  وه کۆماری کوردستانه
خوازی  ی رزگااری وه پاانی بزووتناه ناد هێزێکای سیاسایی نێاو گۆڕه ن هێاز یاان چه الیاه ر کامیاان له و هاه کراوی خۆیاانن  و دیااری ت  ی تایباه و پێناساه نی پێگه  خاوه  م گوتارانه له

 .کرێ و کاریان بۆ ده کرێن  تی ده رایه نوێنه  وه کوردییه
و   یاه تریان هه پی ساتێنێکی چاه یاا به ن پێشاینه  زائاه قه  کاه  وه کوردییاناه  ناسیۆنالیساتییه  ناه و هێاز و الیه ن ئه الیه زیاتر له  ، که وره یان کوردستانی گه  گوتاری چوارپارچه -1

بۆخاۆی (  مرکاز محوراناه)  ساتێنانه ناد به کی ناوه یاه کاا و پێگه ری پێاداگری ده ماوه ساسای پۆپاۆلیزمی جاه ئه ر ساه  و ئیحسااس لاه( تعصاب)ماارگرژی  ده  ر جۆرێاک لاه سه زیاتر له
 .کرێ تی ده رایه کا، نوێنه سنیشان ده ده
کانی  قینه ی راسااته وه لێکدانااه  اڵم بااه بااه.  هێزه ناادی کوردسااتانێکی بااه زوومه ف و ئاره ره شااه ر کااوردێکی به زووی هااه ون و ئاااره خااه  سیاسسااییه  ڕ و گوتاااره م باااوه دا ئااه راسااتی  لااه
ی ماافی  گره ڵناه حاشاا هه  ته قیقه و حه ئایا ئه  ی که وه مرۆی کوردستان ئه کانی ئه ییه مێژویی و ناوچه  جۆراوجۆره  ره رچاو گرتنی پاڵنه به له  رجی سیاسیی کوردستان و به لومه هه
کی  کانی ئاساۆیه نه دیمه راستی دووره ، به یه ت بوونی هه واقعییه و ئیمکانی به  وه یخوێنێته دا ده رزی واقیع ڵ ئه گه له  نده دا چه نووس نی چارهسڵی دیاریکرد راستای ئه  وای کورد له ره
 خا؟ رده روونمان بۆ ده  نده چه
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  باۆ واڵتاانی دراوساێی کوردساتان و پشات کاردن لاه  نگیزانه ره یامی شاه کردنی پاه نارده هاه  خوازه، گشاتی  سیاساییه  م روویکرد و گوتااره کانی ئه کییه ره و ده نێۆخۆیی   وته رکه ده  له

تێکی  لگری دیکتاتۆرییاه هاه  وه دڵنیاییاه  باه  کاه  ی رزگاریخوازیی کوردستانه وه پانی بزووتنه ی نێو گۆره کانی دیکه سیاسییه  نه گرتنی هێز و الیه  و نادیده یی  وه ته ی نێونه ڵگه کۆمه
 . ڵکی کوردیشه بۆخودی خه  شی شاراوه ره
ڵ  گاه م زۆری له کاه وتۆ یاا النی کی ئاه جیاوازییاه  وه ییاه وه ته زووی سیاسایی نه و ئااره  بواری ئاماانج  له  نگه ره  سییهسیا  م روویکرد و گوتاره و ئیمکان، ئه  ت قاڵنییه گوتاری عه -2

ساسای  ر ئه ساه یاان له م روویکرده ئاه.  یاه دا هه ڵی گه رینی له کی به جیاوازییه  وه باته ی خه اڵڵه و کارکرد و گه بواری پراکتیک   له  وه دڵنیاییه چی به بی، که دا نه ی دیکه که روویکرده
م  بااه  باتی خااۆی دارشااتوه و ئامااانج و سااتراتێژیی خااه   وه کی کوردسااتانه یااه ر پارچه تی هااه رجی تایبااه لومااه رتنی هه رچاو گااه بااه له  بااه  وه کی زیاااتری سیاسااییه واقیااع بینییااه

رێمی، مێژویی، سیاسای  ندێک فاکتۆری هه هۆی هه  اڵم به به   یه وه ته ک نه کوردیش یه  و  ک واڵته رچی کوردستان یه گه ئه  پێی وایه  م روویکرده ئه. نێ نگاو ده هه  وه رچاوروونییه به
موو  هااه  ی کااه وه هو ئاا  یااه خۆی هه ت بااه و رزگاااری خااوازیی تایبااه یی  وه و بزووتنااه کی سیاساای  یه کی کوردسااتان ئاراسااته یااه ر پارچه هااه  وه تااه یی و رزگاااریخوازیی تایبه و ناوچااه 

خۆی  ربه ونی کوردساتانی ساه و خاه ن  یی بگاه وه ته رزگاری نه  دا بتوانن به ش رجێکی هاوبه لومه هه  نووس له و هاوچاره  ش کی هاوبه یه پرۆسه  و له وه  که یه کانی کوردستان به پارچه
تی حااکم و دیادی  و حکووماه کی کوردستان  یه ر پارچه کانی هه جیاوازه  ته رفییه چاوکردنی زه ره به   پێویسته  یهوا که  .دی بێنن ئیمکانی نیه کی هاوکاتدا وه ریبییه هاوته  له  وره گه

ڵکردنێکی گونجااو و  عامول و هاه یان تاه سیاساییه  م روویکارده ئاه. کار بکارێ  کتر لاه یاه  و جیاواز له ت  وشوێنی تایبه رێ  وه کی کوردستانه یه ر پارچه ت هه نیسبه یی به وه ته نێونه
ها  روه هاه.  یاه دا هه یی وه تاه ی نێونه ڵگاه ڵ کۆمه گاه و دانوساتان له تی  تایباه ک به یاه ر پارچه و هه گشتی  و واقیعی سیاسیی کوردستان به ت  مکی سیاسه ڵ چه گه تری له واقیع بینانه

وت بکاا و  ڵساوکه هه  وه ره رامباه ڵوێستی رێز و ماافی به هه  دا له وڵ ده کا و هه چاو ده کی کوردستان ره یه پارچه ر کانی هه جیاوازه  نه کی کرداریی زیاتر بۆ هێز و الیه خۆییه ربه سه
دا  یان سیاساییه  رد و گوتاارهم روویکا کانی ئاه کییاه ره و ده نێوخاۆیی   وتاه رکه ده  لاه. کاا دا وێنا ده رپرسانه هاوکاریی به  ڵکوو له ردان به ستێوه ده  ک له کانیشی نه و دڵسۆزییه  وڵ هه
ت  تایباه  باه  وه ره ت دنیاای ده نیسابه  نگێزی باه ره شاه  و دوور له یی  زای متمانه و پێکهێنانی فه  کانی نێوخۆیی نه ت هێز و الیه نیسبه به  دارانه ڵسوکۆتی رێزمه هه  به  کرێ ئاماژه ده

 .بکرێ  وه کانی کوردستانه و چاالکیی هێزه  ت جموجۆڵ نیسبه کان به ته ساسییه حه ی وه مکردنه ها که روه و هه واڵتانی دراوسێی کوردستان 
راساتیدا  باێ، له  وره و کوردساتانی گاه  ی ماانۆڕی گوتااری چوارپارچاه نوێنگاه  ی کاه وه ی ئیساتادا زۆر زیااتر لاه رجاه لومه م هه یی کاورد لاه ه تاه ی نه کاۆنگره  چێ کاه وێده  م پێیه به

وێناا بکاات و  وه  یاه م روانگه بات لاه کانی ئاساۆی خاه ناه دیمه ره و دوو ی رزگاری خوازیی کوردی باێ  وه ت و ئیمکانی بزووتنه قاڵنییه تی گوتاری عه قانیه و حه  وه وشانه ی دره نوێنگه
 .بیلوێنێ

 
 . وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  هی رۆژنام ٣١٦  ژماره  له 2113ی ئاگوستی 8: وتی  رێکه/ ری کوردستان و کورد  ماڵپه:   رچاوه سه
 

  مەعقوولترە بارزانی سەرپەرشتی كۆنگرەی نەتەوەیی بكات:محەممەد ئەمین پێنجوێنی: هەڤپەیڤین                
 

   ئەحمەد هێڤیدار لەالیەن
  

  پێنجوێنی ئەمین محەممەد
 

 لە رۆژێاك، نادبەچە كینیاا لە دەساتگیركردنی پاێش تەناانەت و ئاۆجەالن لە باووە نزیك كەسێكی
 لە نامەكاانی ئاۆجەالن كە ئێساتاش. كاردووە یاانPKK داهااتووی  باسای و بوون پێكەوە ئیتالیا

 ساەركردایەتی لە داوای جارێاك و دەنێارێ باۆ تاایبەتی سااڵوی دەنووساێ، PKK باۆ زینادانەوە
PKK پێبكەن راوێژی كە كردبوو. 
 .دەكات توركیا لە ئاشتی پرۆسەی و PKK نوێی سەركردایەتی نەتەوەیی، كۆنگرەی باسی( وروودا) لەگەڵ هەڤپەیڤینەدا لەم پێنجوێنی، ئەمین محەمەد

 
 دەكرێ؟ كۆنگرە بەڕاستی ئەمجارە باسدەكرێ، بەگەرمی نەتەوەی كۆنگرەی مەسەلەی ئێستا: رووداو

 
 .بكەم نەتەوەیی كۆنگرەی بیرۆكی سەرهەڵدانی چۆنیەتی باسی جارێ با: پێنجوێنی

 تونس لە فەلەستینی نیشتیمانی ئەنجوومەنی ئەوەبوو كاریان یەكەم بكەن، چۆڵ لوبنان لە بیقاع دەشتی ناچاركران كە فەلەستینی رزگاریخوازی یرێكخراو 1181 ساڵی
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  .ببەسترێ كورد نەتەوەی كۆنگرەی كە دروستبوو لەالی بیرۆكەیەك كاتە ئەو هەر و ئۆجەالن لەسەر هەبوو كاریگەری هەنگاوە ئەو. دروستبكەن
 .باسدەكرد لەگەڵ نەتەوەیی كۆنگرەی مەسەلەی دەكرد ئۆجەالنی سەردانی كەسێك هەر ئەوكات تەنانەت

 1 رێككەوتنێكای دواتار و دیمەشا  لە كارد ئاۆجەالنی ساەردانی باارزانی ئیدریس كاتێك 1183 ساڵی لە ئەوەبوو باسكرا، بەگەرمی PKK و پارتی لەنێوان ەكەبیرۆك دواتر
 .نەكرا ئەوكات بەاڵم. بوو نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی مەسەلەی رێككەوتنە ئەو خاڵەكانی لە یەكێك كرا، ئیمزا لەنێوانیان خاڵی

 
 دواكەوت؟ ئەوەندە بۆچی: اوروود

 
  .بەست نەتەوەییان كۆنگرەی ئەوروپا لە 1188 لەساڵی. بوون بەردەوام نەتەوەیی كۆنگرەی ئەنجامدانی بیرۆكەی لەسەر ئۆجەالن و PKK :پێنجوێنی
 .نەكرد بەشدارییان دیكەش حیزبی هەندێ و كوردستان دیموكراتی پارتی ئەوكات
 كاورد هەماوو ناوێنەرایەتی نەیتاوانی كاۆنگرەیە ئەو بەاڵم. كارد بەشادارییان كوردستانیش باشووری دیكەی حیزبێكی چەند و شیوعی حیزبی و زەحمەتكێشان و یەكێتی هەرچی
 .كشانەوە لێی بوون، بەشدار كۆنگرەكەدا لە ئەوانەی كوردستان باشووری حیزبەكانی ،PKK و  كوردستان هەرێمی نێوان شەڕی دوای بەتایبەتی و بكات
 دەباێ كە دەكارا ئەوە باسای توركیاایە، هەوڵێكای ئەمە دەگوترا چونكە. نەگرت سەری ئەوجارەش بەاڵم نەتەوەیی، كۆنگرەی بەستنی بۆ درا هەوڵێك دیسانەوە 2112 یلەساڵ

  .بكرێ PKK بەبێ كۆنگرەكە
  .ببەسترێ PKK بێبە نەتەوەیی كۆنگرەی نابێ گوتیان و رەتكردەوە پێشنیازەیان ئەو مەسعود كاك و جەالل مام بەاڵم

 
 ناامەیەكی ئاۆجەالن دەگاوترێ و نەتەوەیای كاۆنگرەی بەساتنی باۆ كۆباوونەوە لەپیرماام كوردستان پارچەی چوار هەر سیاسییەكانی هێزە یەكەمجار بۆ 22/7/2113 لە: رووداو
 نامەكەی؟ ناوەڕۆكی ئاگاداری كۆبوونەوەیە، ئەو بۆ هەبووە

 
 مەسااعود لە پیرۆزبااایی هەروەهااا. هەبااوو مسااتەفا نەوشاایروان و ماان و جەالل مااام و نێچیرڤااان كاااك و بااارزانی مەسااعود لە یەك ەره بااۆ سااەالمی ئااۆجەالن بەڕێااز: پێنجااوێنی
 بكات كۆنگرەیە ئەو سەرپەرشتی بارزانی كە مەعقولترە منیش بەڕای و دەكات نەتەوەیی كۆنگرەی سەرۆكایەتی كە كرد بارزانیش

 .روویداوە كورد سەركردایەتی بیركردنەوەی لە گەورەیە ۆڕانكارییەكیگ نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی چونكە .
 

 بكرێ؟ هەولێر لە كۆنگرەیە ئەو كە رێككەوتن چۆن الیەنەكان: رووداو
 

 هاایچ تاااوەكو رێبكا شااەهید هەڵەباجەی لەشاااری كااۆنگرەیە ئەم كە هەباوو بیاارۆكەیەك و كاۆنگرە شااوێنی لەساەر هەبااوو دیااكە رایەكای سااەرەتا بێات راسااتی ئەوەی: پێنجاوێنی
  .بكرێ لەهەولێر بڕیاردرا و نەكرا دواتر بەاڵم خاوەنیم، من نەڵێ الیەنێك
 .بكرێ هەولێر لە كە وابوو هەر باشتریش و هەولێرە لە كوردستان هەرێمی سیاسی مەرجەعی چونكە

 
 ببەسترێ؟ كۆنگرەكە ئێستا دەبێ كە كرد ئەوە ەرلەس پێداگیری زۆرتر الیەنێك چ پێش، هاتە نەتەوەیی كۆنگرەی مەسەلەی كاتەدا لەم بۆ: رووداو

 
 ئەم مااتۆڕی بگارە كارد، گەرم نەتەوەیای كاۆنگرەی باابەتی PKK بڵاێم دەتاوانم تەناانەت و بكرێ باس بەجددی نەتەوەیی كۆنگرەی دا هەوڵی PKK ئەمجارە : پێنجوێنی
 .هەوڵە ئەم سەرخستنی بۆ كرد هاوكارییان و باشبوو پێیان كوردستانیش باشووری سیاسییەكانی الیەنە و بوون كۆنگرەیە
  ئەو بەستنی چۆنیەتی لەبارەی هەبوو دانوستاندنیان كوردستان هەرێمی سیاسییەكانی الیەنە گشت لەگەڵ و هاتبوون شاخ لە PKK شاندێكی پێشتر چونكە

 .كۆنگرەیە
 ساەركردەیە ساێ ئەو لەنێاو باارزانی ئێساتا نەكارا، نەتەوەیای كاۆنگرەی بەاڵم هەروا، ئاۆجەالنیش باوو، مەیادان لە باشاەوە تەندروستییەكی بە تاڵەبانی خۆی كاتی: رووداو

 ئۆجەالن؟ و تاڵەبانی بەبێ بەڕێوەببات سەركەوتووانە كۆنگرەیە ئەم دەتوانێ پێتوایە ماوەتەوە، بەتەنیا
 

 .بووە رازی شیلەسەری و كۆنگرەیە بەستنی مەسەلەی ئاگاداری خۆی جەالل مام ئاگاداربم من ئەوەی: پێنجوێنی
 سەرپەرشتی كە لێكردووە پیرۆزباییشی گوتم وەكو بكات، كۆنگرەكە سەرپەرشتی مەسعود كاك كە كرد داوای و كردووە هەوڵە لەم دەستخۆشی و ناردووە نامەی ئۆجەالنیش
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 .بكات كۆنگرەیە ئەو
 

 سااووریا و ئێااران و توركیااا نەتەوەیاای كااۆنگرەی بەسااتنی بااۆ كە راگەیاناادبوو ی(رووداو) بە پێشااتر یەكێتاای سیاساای مەكتەباای ئەناادامی پیاارە، ئەحاامەد سااەعدی: رووداو
 بكرێنەوە؟ ئاگادار دەوڵەتانە ئەو بوو پێویست ئاگاداركراونەتەوە،

 
  .بكەنەوە ئاگادار نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی لە سووریا و ئێران و توركیا نەبوو پێویست هیچ بەڕاستی: پێنجوێنی
  .بكەن دەوڵەتانە ئەو لەگەڵ پەیوەندی موراعاتی ویستیان الیەن هەندێ
 .بكرێ خەڵك بە پرس نەبوو بەوە پێویستی هیچ و ناوخۆییە مەسەلەیەكی ئەمە یان؟خۆ بۆ بكەن وا شتێكی كە دەكەن كورد بە پرس ئەوان ئایا بەاڵم
 بەڕای بۆیە دەكەن، قەید كوردستان لە داروبەرد و هەن كوردستان هەرێمی لە دیكەش دەوڵەتانی و ئەمریكا توركیا، سووریا، ئێران، ئیستیخباراتی دەزانین هەموومان جارێ

 .بوو كردنەوەخۆكەم دەوڵەتانە بەو پرسكردن من
 

 هەیە؟ ترسەت ئەو تۆ بوەستن، كورد لەدژی و كۆببنەوە دەوروبەر دەوڵەتانی و سەرنەگرێ نەتەوەیی كۆنگرەی كە لەوەی هەیە ترسێك: رووداو
 

  .یەكبگرنەوە كورد دژی لە ئەستەمە كە قووڵە ئەوەندە كورد داگیركەری دەوڵەتانی لەبەینی ناكۆكی ئێستا: پێنجوێنی
 قاووڵ كێشاەی ئاابووری مەساەلەی لە دیساان باوونەتەوە، یەكتار رووبەڕووی مەزهەبە دوو ئەم نااوچەكەدا لە و شایعەكان لە ئێران و دەكات سوننە لە پاڵپشتی اتوركی ئێستا
 .یەكبگرن ئەستەمە كە لێكدوورن ئەوەندە كاتەدا لەم من بەرای و هەن

 
 نیت؟ PKK ئەندامی و نزیكی ئۆجەالن و PKK لە ئەوەندە چۆنە بپرسن خەڵك رەنگە: رووداو

 
  .بووم نزیك PKK لە لەبەرئەوەی بمكوژن ویستیان چونكە سووریا، چوومە كوردستانەوە هەرێمی لە من نەوەتەكان ساڵی لەسەرەتای: پێنجوێنی

 
 بتكوژێ؟ ویستی كێ: رووداو

 
 و بینای ئاۆجەالنم بەڕێاز لەوێ و ساووریا باۆ چاووم ناچاربووم منیش بمكوژن، لیستدایە لە ناوم كە كردەوە ئاگادار منیان بەاڵم بڵێم، الیەنێك هیچ ناوی نامەوێ: پێنجوێنی

 .كوژران بادینان لە نزیكبوون PKK لە ئەوەی بەهۆی دیكەش كەسێكی چەند ئەوكات بوو، بەردەوام ئاوا ئیتر
 كە بینایم كاردووە منای ساەردانی گاوتی و كارد باارزانی نێچیرڤاان كاك باسی جارێك تەنانەت دەكرد، شتی زۆر باسی و بووم ئۆجەالن لەگەڵ كات زۆرترین سووریا چوومە كە

 .ببینێ باش رۆڵێكی داهاتوودا لە كە خواست هیوای و لێهاتووە الوێكی
 نێاوان شاەڕی كارد نداوایاا و الی هااتنە بورقاای كەماال و عاومەر ماالزم و جەالل ماام 1112 لەساڵی جارێك تەنانەت بوو، گەرم توركیا و PKK نێوان شەڕی كاتەش لەو

PKK رابوەستێ توركیا و. 
 .بوون ناكۆك خاڵە ئەو لەسەر بەكورتی بكەین، ناچاریان چەك بە دەمانەوێ و كورد بوونی لە نكۆڵیكردنە توركیا سیاسەتی دەیگوت ئۆجەالن ئەوكات بەاڵم

 
 چاۆن گۆڕانكاارییەت ئەو گارتەوە، قەرەیاڵنای ماوراد شاوێنی بایاك جەمیال و اردهەڵباژ ناوێی ساەركردایەتیەكی تێیادا بەسات، ناۆیەمی كۆنگرەی PKK ماوەیەدا  لەو: رووداو
 بینی؟

 
 بە ئاۆجەالن دووەمادا كاۆنگرەی لە هەڵبژێاردرا، PKK كۆنساەی ساەرۆكی وەكاو ئەنجامادرا، 2113 - 2112 لە كە PKK یەكەمای كاۆنگرەی لە قەرەیااڵن ماوراد: پێنجاوێنی
 .بێ موراد باشە پێم من بەاڵم هەڵیبژێرن، باشە پێ كێتان خۆتان گوتی و پێشەوە بێننە گەنجەكان ردداوایك و كرد كۆنگرە لە پیرۆزبایی نامەیەك

 لە بەاڵم نەباێ، زیااتر خاول دوو لە ساەرۆكایەتی مااوەی دەباێ كۆنساە ساەرۆكایەتی بۆ شPKK  پێڕەوی لە و هەڵبژێردرایەوە و كرد قەرەیالنی تەزكیەی بەشێوەیەك واتە
  .بمێنێتەوە كە لێكرد پاڵپشتی بایك جەمیل ئەوكات و هەڵبژارد قەرەیاڵنیان ادمور سێیەمیش كۆنگرەی
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 .بكاتەوە كاندید خۆی نەبوو بۆی قەرەیالن PKK یناوخۆ پەیڕەوی بەپێی بۆیە
 دەرنەدەكرد بایك جەمیل بەبێ سەرەكییەكانی بڕیارە بوو سەرۆك قەرەیاڵنیش موراد كە چونكە بوو، موستەحەقیش و كۆنسە سەرۆكی بووە بایك جەمیل كۆنگرەیەدا لەم
 

 ناودەبرێ؟ توند بەكەسێكی بایك چونكە تێكبچێ، توركیا لە ئاشتی رۆسەیپ كۆنسە، سەرۆكی بووە بایك جەمیل ئەوەی دوای كە هەیە قسەیەك: رووداو
 

 ئەو ئێسااتا تاااوەكو توركیااا چااونكە تێكباادرێ، توركیاااوە لەالیەن رەنااگە بەڵكااو. تێكنااادات توركیااا لەگەڵ ئاشااتی پرۆسااەی و جااددییە زۆر كەسااێكی بایااك جەمیاال: پێنجااوێنی
  .نەكردوون جێبەجێی ئاشتی سەیپرۆ مەسەلەی لەبارەی ئۆجەالن دابوویە بەڵێنانەی
 توركیاا لە ئاشاتی پرۆساەی نەكاات جێبەجاێ ئاۆجەالن لەگەڵ بەڵێنەكاانی ئەگەر ئەمساڵ تاكۆتایی وایە تەسەورم نزیكم، PKK لە من ئەوەی حوكمی بە بڵێم ئەوە دەمەوێ
 .دێت كۆتایی

  
 ئازادبكرێ؟ پێتوایە دەكرێ، ئۆجەالن ئازادكردنی باسی ئێستا: رووداو

 
 ئاۆجەالنیش دەرچاوو یاساایە ئەم ئەگەر رەناگە. بكارێن ئاازاد زیندانەكانادان لە و نەخۆشان كە ئەوانەی باۆ پێشانیازكراوە توركیاا پەرلەماانی لە یاساایەك ئێساتا: جوێنیپێن

 .دەبینم زەحمەت بە ئەوە من بەاڵم بگرێتەوە،
 

    2113ئاگوستی : وتی  رێکه/  رووداو نێتری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 راوێزدا په  پرسیارێك له                                                              
 

  دزاده ممه محه خالید
 

 ك وه  چۆناه  كاه" كاورد  یی وه تاه نه  ی كاونگره"  لاه پرسایار  بۆتاه باۆ  ئێرانی  كمونیستی  حیزبی  ی له كۆمه  شداری به تیست حیكمه  حیزبی
 و س كاه نادێك هه  پرسایاری  ماه ئه. ولێر هاه  لاه كاات ده"! كاورد  ناسیونالیساتی باورژوا  ی كاۆنگره"  له  شداری به  كمونیستی  رێكخراوێكی

 . وه ته كراوه كان ئیسالمییه  روی رووبه پرسیاریش مان هه.  شه دیكه  نی الیه
  لاه یشاتن تێگه  گرفتی چون  كه بلێم  پرسیاره و ئه ر سه  له خۆم  رای  پێمخوشه الم به بێت، ده  چی كمونیست  حیزبی  المی وه نازانم من
  ئایادئۆلۆژی  باه و  كاوردی  لگای كۆماه  ی وه خویندناه خارا  و  ئایدئۆلۆژیاناه  روانینای و ئایدئۆلۆژیا  له  وه مانه تیس قه و  وه ته نه  مكی چه

! باوون  ئیساالمی و پبوون چاه و باوون  یی وه تاه نه  نااوی رژیا  لاه لگا كۆماه  رتكردنی پاه باۆ كاات ده كاار چاون باوون كاورد  مكی چه  كردنی
 .هێنن ده  كاری  به یان كه ره رامبه به ل گه  له  نیشتمانی ك نه  حیزبی  ئیمتیازانی  ستخستنی ده بۆ  ئایدئۆلۆژیانه و ئه  لگرانی هه  له  كه یه ر هه  كه یشتنێك تێگه
  تیایه  قی زه  ی ڵه هه دوو  پرسیاره م ئه
 ك ناه ن بكاه  شاداری به كان ییه وه ته نه  حیزبه بێت ده ش پێیه م به و  ییه وه ته نه  كی یه كونگره ك مانایه موو هه  به ولێر هه  له كان كوردییه  حیزبه  ی كونگره  وایه  پێی  كه  ی وه ئه م كه یه

 باۆ ك ناه بێات مان ئه بۆ بیت ده م كه یه  ی پله  به  كونگره  كانی لیژنه  كورسی  شكردنی دابه ك وه  یه كونگره م له تبدرێ ئیمتیازێكیش ر گه ئه! كان ییه وه ته نانه  نه الیه و   چه و  ئیسالمی
 !ترن  كوردستانی و تر  یی وه ته نه و كوردتر مان ئه  چونكه. تر  وانی ئه
 م ئاه وان ئاه  ی وتاه  باه  چونكاه ن، بكه كورد  یی وه ته نه  ی كونگره  شداری به كان كوردییه  په چه  هیزه ابێتن  وایه  پێی  كه  تیسته حیكمه  حیزبی  پرسیاری مان هه  ی دیكه  دیوێكی  مه ئه

  چوناه  كاه  وه بكاتاه روون  یخاو  كلیفی ته بێت ده كمونیستیش  ی له كۆمه و  نیه وان ئه بۆ جالێك مه هیچ  كه  كورده  كانی رسته په كۆنه و بورژوا و ناسیونالیست  هیزه  ی كونگره ، یه كونگره
 !؟ كردوه  شداری به
 بیاات ده و  یااه هه خۆیااان  لكی خااه و ن لگایااه كۆمه م ئااه  هیاازی  وه كانیشااه ئیسالمیه  بااه كان پااه چه و  یی وه تااه نه  هیاازه  كااه نابینرێاات  راسااتییه و ئااه  كه پرساایاره  دیااوی دوو ر هااه  لااه الم بااه

  لاه ش هاوباه  خاالی  ی وه دۆزیناه  لاه بیار و وه كۆببناه كوردساتان لاێن ده  پێای  كاه  جوغرافیایاه م ئاه  ی چوارچیاوه  له  هیزانه م ئه  كۆی  ئاساییه زۆر .بنرێن ال وه ك نه ، وه بخوێندرینه
 . وه نه بكه نێوانیان
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 لێااك  ی وه دۆزینااه شااوین  بااه ران گااه م كااه یه  ی پلااه به  وه كاتااه كۆده ولێر هااه  لااه  ی( یی وه تااه نه ، ئیسااالمی كمونیساات،) جیاوازانااه  هیاازه م ئااه  ی وه ئااه  پێموایااه ماان دا ش وه ئااه ڵ گااه  لااه

  ئایادئۆلۆژیای  وه كاتاه ده جیا لێك  هیزانه م ئه  ی وه ئه  راسته  شی كه وانه پێچه.  ئایدئۆلۆژی  شی هاوبه  ندی وه رژه به م دووهه  ی پله  به و  حیزبیه  شی هاوبه  كی ندیه وه هرژ به و یشتن تیگه
 . شه هاوبه  ندی وه رژه به  بوونی نه لكوو به ، نیه جیاواز

  نااتوانی ش هاوباه  ئایادئۆلۆژیای  بوونی نه چون ك وه بوون،  یی وه پێكه و لێكچوون بۆ بێت میالك  ناتوانێ ش هاوبه و هاوشیوه  ئایدئۆلۆژیای  بوونی دا ێیهنو  ده سه م ئه  تی سیاسه  له
  نگریژكردنای ره  بۆیاه. لێكتار  كاناه هیزه  ی وه ره دوورخاه و  وه ره كۆكاه  بیحیز  شی هاوبه  وتی سكه ده ش، هاوبه  ندی وه رژه به ئیستادا  له. لێك  وه وتنه دووركه و بوون كنه یه بۆ بێت ر پێوه
 .تر  هیچی و  یه كه حیزبیه  زه حه  ی وه شاردنه بۆ نیا ته(  یی وه ته نه ، ئیسالمی  ، چه) ئایدئۆلۆژیای  به  حیزبیانه  وته سكه ده م ئه

  لاه م ناكاه ر بااوه خۆماان  الی  كانی ژاره هاه  حیزباه  لاه  جگاه  كاه جۆرێاك  باه ژین ده دا كانی ته حیكایه و  ئایدئۆلۆژی  ی وه كاڵبوونه  می رده سه  له ئیستادا  له  ئیمه  كه  ی وه ئه م دووهه
.  پاه چه باۆ  وه راساته  لاه  كانی وتاه ركه ده موو هاه  باه  ئایادئۆلۆژی  لاه  ماااڵوایی  قۆنااغی ئیساتا  قونااغی ببینرێات، ئایادئۆلۆژی  شاكاریه دابه م ئاه وتوودا پێشاكه و دێماوكرات  دنیای

  نیاه  ئایادئۆلۆژی  جیااوازی یاا ش هاوباه  ئایادئۆلۆژی  وه خاتاه ده دوور یاا نیزیاك لێاك كان حیزباه  ی وه ئاه ، نیاه  ئایدئۆلۆژی  پێی  به لگا كۆمه  شكردنی دابه  قۆناغی ئێستا  قۆناغی
 م ئااه  كااۆی  كااه  كااه لگایه كۆمه ش، ئێمااه  لگای كۆمااه. ن ڵبكااه هه  وه پێكااه لیباارال و خواز وه تااه نه و  ئیسااالمی و   چااه  ئاساااییه زۆر  بۆیااه ر هااه.  سیاساایه  شاای هاوبه  ناادی وه رژه به ڵكو بااه

 . تێدایه  ی(لیبرال و  یی وه ته نه و  ئیسالمی  ، چه) هیزانه
  رچی گاه ئه ، ری ماوه جاه  هێزێكای  باه بكرێات بیسات و ناوزده  ی ده ساه  كانی تیۆریاه و كان كتیباه نااو  ونی خه و خۆلیا  هل و بكوردرینرێت  ماوه  زۆری  ی كه ئێرانیه  مودیله  له  كوردی  پی چه
  هیاازه و  ئیسااالمی و   هچاا  شااداری به  لااه  رێگااه الم بااه  بزاناای  كوردسااتانی و  یی وه تااه نه  بااه  خااۆی سااێك كه  یره سااه پااێم ماان الم بااه كردنیااان، زف حااه بااۆ بیاات هۆكااار  ناااتوانی ش مااه ئه

  پێكهااتی  مانه ئه حالێكدا  له.  وه بكاته دووپات  كوردی  تی سوننه  پی چه و  سیاسی  ئیسالمی  ی ڵه هه مان هه والت،  سیاسی  ی كایه  له بگرێت  كوردی  لگای كۆمه ناو  كانی ییه وه ته نانه
 .ن ئێمه  ی لگایه كۆمه م ئه  گرنگی

 !؟ چیه  نیه  كوردی  فاشیزمی  له نۆرمیك  ی وه مهێنانه رهه به  هو سرینه كتر یه م ئه
 ك ناه ، رتكراوه پاه  والتاه م ئاه  ی وه ماناه  كوردساتانی و  وه تاه نه  ی وه ماناه باۆ تار  كاانی هێزه و  ئیساالمی و   چه  ی وه كۆكردنه بۆ بێت ترێك چه بێت ده خواز وه ته نه  هێزی  وانه پێچه  به

 . وه ویته كه لێده  لگای كۆمه  رتكردنی په دواتر  كه  هیزانه م ئه  فرێدانی
 ناكرێات!  ئایدئۆلۆژیاناه ك ناه  وه بكاتاه بیار  كوردساتانی. بێت ناه نۆرمێاك هایچ  له ئایدئۆلۆژیا  ستی ده  ی گیرۆده  كه  سیاسیه  ی كارنامه  له فۆرمێك  به پێویستمان  ئێمه  قسه كۆتا

 . خسینێ ره نه بۆ یان دێموكراتیك  وتنی ركه ده  جالی مه و گرێت نه لگا كۆمه م ئه ناو  كانی جیاوازیه  له ریز الم به  انیكوردست بلێ  خۆی  به هێزیك
 !ناچن؟ وان له كه ن كه ده لكێك خه ل گه  له  له مامه چون الت سه ده  به ن بگه  مانه ئه  ی ئه
 

   2113ی ئاگوستی 3: ی وت رێکه/    اڵت تایمز رۆژههری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 "ویی کورد ته ی نه کۆنگره"   ت به باره ی کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران سه ی کۆمیته یاننامه به              
 

 رانی نوێناه ی زۆرباه رزانی باه ساعود مه وازی بانگاه  باه و دا 2113 یرانی حاوزه ماانگی کۆتایی  له: هەواڵ ناوەندی - بەیان
 رزانی باه ساعود مه.  وه کۆبووناه" کورد ویی ته نه ی کۆنگره" سازدانی بۆ وسوریا ئێران ، ترکیه عێراق، کوردستانی کانی هحزب
 :ڕوو  خاته ده  یه شێوه م به ی یه کۆنگره م ئه کانی ئامانجه خۆیدا ووتاری مین که یه  له
  باه بباین کوردساتان ی کاه پارچه رچوار هاه کانی سیاسایه  حزباه ی وه ئاه  لاه  بریتیاه  یه کۆنگره  م له  ئێمه کی ره سه ئامانجی" 

 ڵ گاااه له ژیان وه پێکاااه و ئاشاااتیخوازی ی بنچیناااه ر ساااه له  کاااه ک ساااتراتیژیه  و ئیساااتراتیژی ک یاااه و ووتاااار ک یاااه ن خااااوه
 ساات ده. ببااین  کاه ناوچه دراوسااێ تێکی ڵااه وده ک یاه وه ته نه هاایچ دژی  لااه وێ ناماناه  ئێمااه...نرابااێ بنیاات تاار کانی وه تاه نه

    ."   ئاشتیه و سوڵح  به پێویستمان ڵکو به نابێت ر به سته ده  وه که چه ڕێگای  له ئامانجێکمان ر هه به یشتن ڕاگه
 تورکیاا کاانی کورده  ناسێونالستیه  حزبه وچوونی ند چه ێب ستی ده بااڵ تا  وه که کۆنگره رانی سازمانده ری پێشکه ست ده له ر هه.  ڕۆشنه  وه پێشه  له ر هه  یه کۆنگره م ئه نجامی ره سه 
 .ن ده ده پێشان و ئه ناسێونالستی و  وانه ڕاستڕه ندی وه ڕه ڕۆشنی  به مووی هه عێراق، کوردستانی کانی ره اڵتده سه ده  حزبه مێوانداری  به گا ده تا دا، یه کۆنگره م له عێراق و

  باه و بابن شادار به ئێاران کوردساتانی کانی حزباه ي زورباه ش واناه له  کاه ناوچه جیاجیاکاانی  تاه وڵه ده  لاه و کوردساتان  لاه کاورد اسێونالساتین کانی نگاه ڕه نگاو ڕه  حزبه  بڕیاره
 کانی تاه حکومه  باه خۆیاان وسازانی صوڵح یامی په و ت سیاسه تا  وه بنه کۆده" کورد جیاجیاکانی  حزبه"  که نن یه بگه ڕای  وه موویانه هه وبه ن بده وان  به ت شروعیه مه بونیان ئاماده
   حزبه و رزانی به  بڕیاره ڕاستیدا له. نن یه ڕابگه"  وه کورده ڵکی خه" ناوی به اڵت سه ده  له خۆیان همی سه هێنانی ست ده به پێناو له خۆیان ی که ستراتیژیه  و  که ناوچه
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 .کان شداربووه به  حزبه موو هه تی سیاسه  به ن بکه  ته سیاسه م ئه ، ته سیاسه م ئه کانی مودافیعه

 ش کاه  لاه و ڕاباردودا سااڵی ک یاه  لاه وان ئاه ، ڕۆشانه دیساان  ساوریه  لاه وان ئاه ی کاان هاوشاێوه تی سیاساه. کاات ده ی پیاده   تورکیا  له ک.ک.  ئێستادا له  که  تێکه سیاسه  مه ئه
 ساوریایان کانی نشاینه وردکا  ناوچاه زۆری شاێکی به ددا سه ئه شار به ڕژێمی ڵ گه له رمیدا فه  یره غه کی نگیه هاوئاهه و وتنێکدا ڕێکه  له سوریادا سیاسی ناجێگیری و نگ جه وای وهه
  لاه  وه ناداوه که می کاه یه نگی جاه هاۆی  باه و عێاراق ر ساه باۆ ریکادا مه ئه هێڕشی ی سایه  له زاینیدا ی11 ی یه ده تای ره سه له عێراق کانی کورده  ناسێونالستیه  حزبه. ست ده  وته که

  یاه کۆنگره  م لاه و تار جاارێکی خۆیاان ئێساتای تاا کاانی  ته سیاسه واقعدا  له  واڵته سێ م ئه کانی ناسێونالستیه  حزبه. خۆیان" یی ناوچه تی حکومه" ن خاوه  بوونه عێراق باکوری
 هااو ستراتیژی ک یه)   یهستراتیژ م ئه و بکرێت پراکتیک  به دا یه وه کۆبونه م له  وه کانه شداربوه به  حزبه ڕێگای  له  پێویسته ی یامه په م ئه  که شوێنێک نها ته. ن ده پێده ت سمیه ره
 خاۆی ی کاه وه بزووتنه به ر ساه کانی حزباه موو هاه وێ یاه ده تورکیا تی وڵه ده ڵ گه له   دانوستانه ریکی خه خۆی  که ک.ک. .  ئێرانه کوردستانی وان، ئه تی سیاسه  به بگۆڕێت( ش به
 کوردساتانی کانی اڵتداره ساه ده  حزباه. ئێاران ئیساالمی جمهاوری  باه ن بکاه ش پێشاکه خۆیاان ی ئاشاتیانه یامی پاه  ته سیاساه م باه و ر به  بگرنه و ن بکه پیاده و ئه تی سیاسه مان هه

 بااڵی ک وه پاژاک پێشاتر. دا تورکیاا و ئیساالمی جمهاوری  ڵ گاه له  یاه هه  دۆساتانه نادی یوه په  باه پێویساتیان خۆیاان  وه کانیانه وئابوریه سیاسی  ندیه وه رژه به هۆی به عێراقیش
 دیماوکرات کانی حزباه ئایاا  یاه مه ئه پرسایار. یانادبوو ڕاگه وان باه خاۆی یمانی پاه وئاشاتی دانوساتان باۆ تی سیاساه مان هاه یی خامناه باۆ یکدا نامه توێی دوو  له ک.ک.  ئێرانی
  ن؟ بده  ته سیاسه م به مل ن ئاماده ئێران کوردستانی  له  ڵه وکۆمه
 زاران هاه و کانن زیاه رکه مه  تاه وڵه ده رکوتی وساه زوڵام ڕووی باه ڕوو کوردساتان ڵکی خاه  درێژه دوورو سااڵنێکی.  واقعیه کی یه له سه مه کوردستان  له ویی ته نه زوڵمی کوردو ی کێشه
 و ئااازادی و تی وایااه ته نه می سااته البردناای  بااه  نیااه کی ندیااه یوه په هاایچ کااورد ناسااێونالیزمی اڵم بااه. سااوریا و تورکیااا عێااراق، ئێااران، ی ته سیاسااه م ئااه قوربااانی  تااه بونه س کااه

 ریکی خاه ڕۆژێاک خۆیاان همی ساه رگرتنای وه پێنااو  له و  وه بیننه ده  وه وییه ته نه  شکافه م ئه بوونی وام رده به  به خۆیان بوونی وان ئه  وه وانه پێچه  به.  وه ڵکه خه م ئه رانی خۆشگوزه
 ت حکوماه  سااڵه 22  کاه عێاراق کوردساتانی  لاه تا هاه. ن کاه ناوچه کانی تاه وڵه ده و  تاناه وڵه ده م ئاه هاوکاری و سازان ریکی خه ڕۆژێکیش کان یهز رکه مه  ته حکومه ڵ گه له نگن جه
 ی کاۆنگره رانی رپاکاه به باۆ  کاۆنگره اماانجیئ.  نیاه پاێ زیااتر هیچیاان ڵک خاه دژی لاه اڵواردن هاه و بێماافی و ژاری هاه و ڵی ناده گه وامی رده باه ی وه تاقیکردناه  لاه  بێجگه کن، ده
 کاانی گۆڕه ئااڵو و شاۆڕش دوای بااردۆخی  رنجامبوونی ساه باێ و  يه احزابه م ئه ئاسۆي بێ و رستانه په کۆنه ئامانجی زاڵکردنی و هێزکردن به و دان وامی رده به کورد یی وه ته نه

 ناساێونالیزمی ی پێگاه" کوردساتان ی کاه پارچه چاوار ر هاه کانی حزباه کگرتنی یاه"  باه وی یاناه ده  کوه الیاه له وان ئه. وه ويته که ده لي ي نجامه رئه ده جوره م ئه وادياره سوريا
 ری ماوه جاه ر رامباه به له نخۆیاا ن ده وڵاده هه  وه تاره کی الیاه له و ن بکاه زیااتر  کاه ناوچه کانی تاه وڵه ده  لاه اڵت ساه ده له زیااتر همی ساه هێناانی ست ده به و کانی سازشکردنه و کورد

 یااخی تای پاه  لاه وییادان ته نه اڵواردنی هاه و ویی تاه نه زوڵمای ش واناه له زوڵمدا ها جۆره  وه وسانه چه و یی بوونه نه و ژاری هه باری ژێر له  که متکێشان حه زه و کرێکاران فراوانی
 و داری رمایه ساه ی که رچاوه سه  که  تیانه هامه نه موو هه و ئه رباری سه  که ت ینه شمه به ڵکی خه کانی خواسته هێنانی تس ده به و ویی ته نه زوڵمی البردنی. وه نه دووربخه شۆڕش بوونو
 ر رامباه به له واوی تاه به کورد یزمیناسێونال.  یه ڵکه خه م ئه هی وچونێک ند چه هێچ بێ  به اڵت سه ده و شۆڕش باتو خه ، وه مه سته ژێر  ته وتونه که  وه کورده ناوی  به ، رستیه په کۆنه
 . ستاون ڕاوه ڵک خه رانی خۆشگوزه و رزگاری هێنانی ست ده به و ویی ته نه زوڵمی ی واقعیه ڕێگا م ئه

 ڕوخاانی خوازیااری و   چاه وتێکای ڕه  کاه(  هئێرانا کۆمۆنیساتی حزبای کوردستانی ڕێکخراوانی)  ڵه کۆمه ست به مه" کورد یی وه ته نه ی كۆنگره"  شداربوانی به له کێ یه  به ڕوو دا لێره
  ماه ئه   کاه  خناه ڕه ر باه  بداته و ئیفشا کان ناسێونالستیه تي سیاسه وی یه ئه یدا کۆنگره م له  که  وه کاته ڕوونی  پێویسته یا  ڵه کۆمه. ڕوو  بخرێته خاڵێک ند چه  پێویسته  اڵته سه ده
 و ئیعتباار  لاه بکاات پشات باێ ده تادا حاڵه  م لاه  کاه.بناساێنێت  وه بزووتنه همان به ر سه ی ئاسۆکه شی هاوبه  پێویسته تا وه ئه یا نابێ؛ ئیمکاني وان ئه ل که له نگی هاوئاهه  به

  باه ئاشاتی یامی پاه و یان کاه وه بزووتنه بۆ وتاریدا ک ویه ستراتیژی ک یه وری ده به وێ یانه ده  که یاند ڕایانگه ڕۆشنی به  یه کۆنگره م ئه رانی خولقێنه. خۆی ی شۆڕشگێڕانه ڕابردوی
 و ئاشاتی یامی پاه  کاه دات ده پێشاان  وه ئاه ئێساتا تاا  ڵه کۆمه کانی ته سیاسه.  داوه سازمان یان کۆنگره م ئه ناسیونالیستی، ستراتیژی  له  شێکه به  که ن بده دراوسێ کانی ته وڵه ده

 ی خناه ڕه و  وه بووناه ڕوو باه ڕوو جیاتی له کاتدا مان هه له  اڵم به.  یاندوه گه ڕانه ئێستا تا کوردا ناسیونالیزمی ڵ گه له شی وبهها ئیستراتیژی نادات ئیسالمی جمهوری  به سازان
 پراکتیکای  باه ، یانادوه ڕاگه یان وه ئاه رمی فاه  باه  یاه کۆنگره م ئاه رانی خولقێناه و ن وه خۆیاناه ی رسات په کۆنه  ئاماانجی دوای  باه  که بگري کان ناسێونالسته له ئیستراتیژی سیاسی

    .   وان ئه هاوڕێگای  ته بوه
 !ئازادیخواز وژنانی کرێکاران! کوردستان ئازادیخوازی ڵکی خه

 ل گاه له یان تی دوژمنایه کوردستان ڵکی خه بڵێ وێ یه ئه.ئێراندا ئیسالمی جمهوری ڵ گه له  وتنه ڕێکه و سازش یاندنی ڕاگه رزانی به سعود مه ری ڕابه  به کورد یی وه ته نه ی کۆنگره
 واقعاای باارودۆخی تی بابااه له  شاتێکه   تادا حاڵه باشااترین لاه وان ئااه ی ئایناده تی حکوماه ی نمونااه  کاه نێ یاه ڕابگه کوردسااتان ڵکی خاه  بااه وێ یاه ئه.  نیاه ئێااران ئیساالمی جمهاوری

. جود و ماه زعای وه دژی  لاه تین زایاه ناڕه بريناي ر ده ریکی خاه  ڕۆژاناه و هااتون نگ تاه  باه  وه وفاساده دز حااکمی مشاتێک ست ده  به ڵک خه مان هه تی زۆرایه  که عێراق کوردستانی
 دژی لاااه  هی رسااتانه په کۆنه و  وانه راساااتڕه تی وه واه تااه به  ته سیاسااه م ئاااه. ن بکااه خت تااه ئیساااالمیدا جمهااوری ڵ گااه له ساااازش ڕێگااای وی یانااه ده هاوڕێکاااانی و رزانی بااه سااعود مه
 جمهاوری ڕوخاانی باۆ باتیانادا خه  لاه  باتیانوه خاه  ویتاه بکه لێن کاه بچاوکترین ن ده ناه  ئیجاازه  وه ستنه بوه دژی له کوردستان لکی خه  پێویسته.  کوردستانه ڵکی خه ندیکانی وه رژه به

 .ئێران ئیسالمی
 



 Page : 10                                                  یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                     10: ی  ره الپه
  

 
  یهناسێونالسات  حزباه ڵ گاه له نگی هاوئاهاه  باه و ئێاران ئیساالمی جمهاوری ڵ گاه له  وه سازشاه ڕێگای لاه کوردساتان  لاه یی وه تاه نه زوڵمای ی وه پێچاناه و کاورد ڵکی خاه ی چااره ڕێگا

 ڵکی خاه و کرێکااران. ڕێت ناپاه تێ زی رکه مه تی حکومه ڵ گه له اڵت سه ده  له هم سه هێنانی ست ده به بۆ ستراتیژی ک یه و وتار ک یه نی خاوه  به ببن  وایه بڕیار  که  وه کانه کوردیه
  درێاژه بات خاه مان هاه به  پێویساته داران، رمایه ساه ئیساالمی تی حکومه ڵ گه له کێشدان  کێشمه و بات خه حاڵی  له  که و ئێرانن ڵکی خه موو هه هاوڕێگای و هاوشان که کوردستان

 و ویی تاه نه زوڵمای البردنای بۆ کان کۆمۆنیسته و کرێکاران و کوردستان ڵکی خه ی چاره رێگا. ئیسالمی جمهوری تی واوه ته روخاندني و ری راسه سه شۆڕشی رپاکردنی به تا بدرێت
.  یاه هه ئیمکاانی  وه شاوراکانه ڕێگاای  لاه خۆیاان اڵتی ساه ده زرانادنی دامه و ئیساالمی جمهوری رنگونکردنی سه و شۆڕش  به نها ته  دا ڵگه کۆمه  له تر اڵواردنێکی هه و زوڵمێک ر هه
   بااه  و ڵکی خااه دژی تێکی سیاسااه بهێنااێ ری ده  رنامااه به  لااه و  وه بکاتااه نااگ ڕه م کااه ئێااران ئیسااالمی جمهااوری ڕوخااانی ی له سااه مه وی بیااه  کااه تاار کی سااتراتیژیه و ت سیاسااه ر هااه

 ئێاران ڵکی خاه گشات و کوردساتان ڵکی خاه دژی لاه  تاوانێاک هایچ  لاه و ئاه اڵتداریتی ساه ده درێاژای  باه تیک حکوماه. ژمێرێت ده  ئێران ئیسالمی جمهوری ڵ گه له کردن نگی هاوئاهه
 .  نیه سازش و اشتیئ و دانوستان قابیلی ،  پاراستوه نه ستی ده

  وه پروساکه و ئێساک  باه ئیساالمیان تی حکوماه کانی تاواناه و رکوت ساه  یاه ده سێ بۆ  که ئێران کوردستانی ڵکی خه و کرێکاران  که نێ یه گه ڕایده ئێران کرێکاری کۆمۆنیستی حزبی
 کرێکااری ی وه بزووتناه ت تایباه به و کوردساتان ڵکی خاه ی ئازادیخوازاناه باتی خاه و کرێکااری نیساتیکۆمۆ حزبای.  وه پیالناناه م ئاه بااری ژێار   بچناه  ناین  ئامااده.  وه ته تاقیکردوه

  كێشااوه بااڵی  کاه  رنگونی ساه باتی خاه زای فاه  لاه و ئێاران کوردساتانی  لاه کۆماۆنیزم و   چاه وتواناایی نگ سه رچاوگرتنی به له  به کان ڵکیه خه دژی و  و ستي ره په کۆنه  وڵه هه
 باي باۆ ک یه ساه ره که  کاتاه ده ئیساالمدا جمهاوری ڵ گاه له  وه بوناه نزیاک ک یه له و سازش گونجاندنی بۆ کان ناسێونالسته وڵی هه و شۆری داده  یه قشه نه م ئه ئێراندا موو هه ر سه به

 . نه حزبا م ئه زیاتری رچی هه کردني ئعتيبار
 ئیسالمی هوریجم ڕوخانی بۆ ڵک خه ی ئازادیخوازانه باتی خه بژی

 ئێران کرێکاری کۆمۆنیستی حزبی کوردستانی ی کۆمیته
 
 2113 ی( ژووئیه) موز  ی ته 21 :وتی  رێکه/  یان  بهری  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 یی وه ته چ مۆدێلێکی نه  سپێرێته ی خۆی ده وه ته یی نه ماکانی کۆنگره بنه                                  

 
 :الن ت ته ڵمه هه
 

تنیکی  بی و ئاه زهاه تی و مه الیه کی سیاسی و کۆمه یه ن چ پێگه بێت خاوه ی کوردستان ده وه ته ی نه کۆنگره
توانێااک  نااد ده ر، چه بااه و شااوێنێک بگرێته جیاجیاکااانی کوردسااتان چ ڕێگااه  وه تااه ئاسااتی نه  بێاات و لااه

کلتاووری و   تی فاره نگایه اباووردوو پێشاهیی ڕ ده ی ساه وانه پێچه  و به  وه کلتوورێکی مۆزایک زیندوو بکاته
ی  وه ن چ بوونیااتێکی سیاسای و داڕشاتنه شادا خااوه وه ڵ ئه گاه کان بکاات، له بی و فکرییاه زهه ئایین و مه

توانێاات  نااد ده رێمێکانی کوردسااتان و چه جیاااواز و هااه  بێاات بااۆ پاراسااتنی چاناادو کلتااووره ک  یااه مینه زه
ر  سااه بپارێزێاات و له  وانیانااه م چانااد و کلتااوور و زمانه ی ئااه وه یندوکردنااهو ز وه نوێ ڕۆحاای بوژانااه رله سااه
ی دیمکراتای بنێات،  وه تاه نگاو بۆ مۆدێلی نه هزیی داماڵێت و هه  یی له وه ته نه+ت وڵه توانێت مۆدێلی ده ند ده چه.  وه نگی خۆیانی تێدا ببیننه نگ و ده ڕه  کێتی ئازادانه مای یه بنه

و داڕماان و  ره تێکیان باه وڵاه ر رۆژێاک ده م هاه رده ستپۆت و دیکتاتۆری ساه ده  ته دا بوونه رێمکه هه  مڕۆ له ئه  خنکێنێت که نه  وه ته نه+ت وڵه نگی مۆدێلی ده سی ته فه ناو قه خۆیی له
 .رکرا به سته دامدا ده هتی س سایه که عێراق و له  له  م مۆدێله کردنی ئه وه داره تایی رۆخان و به ره چێت و سه ناوچوون ده له

یی سیاسای خاۆی  ن پێگاه ی نۆێادا خااوه هاوکێشاه  وێت لاه یاه س ده رکاه کرێات و هه تی کااریی بۆده وڵاه ڤێکی نێوده ک ڕۆژه وه  که کانی ناوچه تێکی نوێ بۆ هاوکێشه مۆدێلێک و سیاسه
تاکوو  ری هاه ساه چاره  و زیااتر لاه  وه یران بۆتاه ترین قاه وره ڕووی گاه رایی گلۆباڵادا ڕووباه ژموونگاه هه رێمی و رایی هاه تگاه وڵه ساتپۆت ده ی ده ناو بازنه اڵتی ناوین له بێت، رۆژهه

مۆدێال خۆیاان  ردوو ، هه تیش کردووه وله تی نێووده سیاسه  ری له ک و کاریگه موو الیه هاوێت بۆ هه لده په  دا گرتووه که ر ناوچه سه کان باڵیان به ی کێشه وه مڕۆ قووڵ بوونه ڕۆژی ئه
نادی نااکۆکن و  وه رژه یی سیاسای و به گۆشاه  ک لاه یاه ی دژبه ره کان باۆ دووباه یماناه اڵت، هه ساه ساتی ده رده نادی خاوازی کۆمپانیاا و چینێکای سه وه رژه رایی و به اڵتگه سه ده  سپاردۆته 

  ک باه ن یاه نگدا جیاواز نیشان بده شێواز و ڕه  له  نده رچه ن هه وه ت و بیرکردنه ک زهنیه ن یه اڵم خاوه ی، بهن مه سووته  نه ندی خۆیان بکه وه رژه بۆ به  که رێمه النی هه وێت گه یانه ده
کانی  ناین داخوازییاه  نیش ئامااده ردوو الیه هه  ، هیچ له بی خۆیان داپۆشیووه زهه یی و ئایینی و مه وه ته ندی نه وه رژه مکی به چه  ویتریان به مکی مافی مرۆڤ و دیموکراتی و ئه چه
 ناو  ڵقوواڵو له ری دیموکراتی هه بۆ پێوه  وه ڕێنه ساس بگرن و بگه ئه  ندی خۆیان به وه رژه مایی سیاسی و به ک بنه کانیان وه ندی و مافه وه رژه ن و به الن ڕاچاوبکه ل و گه گه
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ن و  کاه وام ده رده باه  وه ت و هازره مان سیاساه مڕۆش هاه کانیان ئاه ندیاه وه رژه کان و قورباانی به راماه نی مه مه ساووته  بۆتاه  کاه النی ناوچه ڵگا و گاه کۆمه  دساڵه چۆن سه.  ڵگاوه کۆمه

 .ن ده ی پێده ئیدامه
ک  ساتێت وه به ل ده نادی گاه رژوه داخوازی و به ، پشات باه یاه وتنی هه رکه نسای ساه زیااتر چه  کاه ڵ ناکۆکی و ناڵۆزیاکانی ناوچه گه الن، له ی گه وتی دیموکراتی ڕادیکاڵ و بژارده ڕه
بێت و  هێزده ی باه دیموکراتی سروشتی و ڕادیکاڵدا زیاتر پێگه  وته م ڕه ردوو مۆدێل ئه ری هه کان و بێچاره یرانه بوونی قه  وره ڵ گه گه له  تی خۆیی داڕشتووه مایی هزر و سیاسه بنه
ترین  وره لێاک، گاه ک گاه ، کاورد چاۆن وه خشاه جیهانێکاان هیوابه  ری کێشاه سه کی نوێ بۆ چاره ک مۆدێل و پارادگمایه ڕۆژیش وه و پاشه  یه م ناوچه النی ئه موو گه هیوای هه  بێته ده

  خاۆی بپارێزێات لاه  ی کوردساتان، زۆر هۆشایارانه وه تاه ی نه ساتنی کاۆنگره به  له  ت، پێوویسته وڵه ده+ وه ته ی نه سیاسیه  م مۆدێله قووربانی ئه  و بۆته  رداهێنراوه سه ساتی به کاره
  هێلێت و ئامااده تیس ناه روونای و فکریادا خاۆی قاه نی ده الیاه و له  ڕۆک و ئیفالسه خالقیدا بێناوه سی و ئهی سیا ڕوانگه  له  داوێک که  وێته که سک و ترسناک و نه رته هزرێکی وابه

تێاک  تیس بکاات و هیواکاان یراناویادا خاۆی قاه ی قه ناوبازناه یی له میشاه ری هه ره ساه نجامێکی پرشانگدار و چاره رئاه ده  سات بێات و لاه رایی باالده نی ساۆزداری میلگاه بێت الیاه نه
 .النی ناو وواڵتی کوردستانیش مان و گه که له ی گه بشکێنێت چ بۆ پێکهاته

یی توانایی ڕاگرتنای  وه ته ندێکی نه هه یی چ ره فی دونیا دییده لسه ڕێکی فه ن چ بیروباوه ی و شێواز و فۆرمێکی چۆن و خاوه وه ته ندی نه هه ماکان و ڕه ر بنه سه له  ڵووێسته هه  بۆیه
بساتان و توورکیاا و ئێرانای  ره ک عه یی وه واژه ساته ده  یی کوردساتان لاه ناد ووشاه چه  مه ڵ ئه گه ، له یه کانی ناوخۆی کوردستان هه وگرفته یی بۆ کێشه ری ڕیشه سه و چاره نگی هاوسه

ک هیای  نیا وه کوردساتان تاه  و کاته ئه. یی کوردستانی بوون واژه سته بۆ ده نگاونان رتر هه به سته کی ده مانایه  گرێت به خۆی ده  وڵ کوردستانی بوون له پارێزێت و هه بوون خۆی ده
ساتن  بێات پشات به ده  ناو جوگرافیایی کوردساتان جێگیارن، بۆیاه  بێ وواڵتن و له  ن که که ست نه کانی ناو کوردستان هه میینه تنیک و که بیت و ئه رنه به سته ک ده یه وه ته ن نه خاوه
یی  وه تاه نه  فره  چونکه.  وه ندروست خۆی بنووسێته کی پرشنگدار و ته و مێژوویه  وه بکرێته  اڵڵه نوێ گه رله النی ناو کوردستان بدرێت و سه تنیک و گه ئه  و فره مێژوویی دێرین  به

کی  یه شاێوه کاانی به ره گرێات و پێوه خۆی ده ناایی دیماوکراتی زیااتر لاهیی ما واژه ساته نادی کلتاوور و چاناد و ده مه وڵه هۆکااریی ده  بێتاه  نده بی و فکری جودا چه زهه و ئایینی و مه
راتی و  رێوباه ی سیاسای و به پرۆساه  بێت لاه هادارده خادار و باه یی زۆر بایه وه تاه کێتی سیاسای و نه ناو یاه کانگیریان لاه ڕی جیااواز یاه بێات، بیروبااوه ر ده به سته ش و ده باشتر گه

  کای، هێازه ره ردانی ده وه ساته یرانی سیاسای و نااکۆکی و ده بێات باۆ قاه ده  میناه ش زه وه ڵ ئاه گاه پاێش، له  ویتاه که تکردن ده وتن و خوڵقاناد خزماه ێشاکهئیداریی زیااتر ملمالنێای پ
لێن و  نادی خۆیاان تاۆویی نااکۆکی و کاه وه رژه ن بۆبه ده وڵاده هاه  ترسان، بۆیاه ده  قینه ووت و مۆدێلێکی دیماوکراتی ڕاساته ڕه  وام له رده به  کانی که اڵتخوازه سه راکان و ده ژموونگه هه

  ڕێکی زیااتر لاه ی شاه میناه زه  ی باووه وه دات ئاه مان باۆ ده وه واهی ئاه مێژوو گاه  ریی بخوڵقێن، چونکه کردن و دژبه ک بۆ پارچه یه مینه ن و زه ناکۆکی کێشه دروست بکه  وه قوڵکردنه
نادێک  ی کوردساتان و هه کاه ره داگیرکه  تاه وڵه رچوارده ردوو ئیمپراتاۆر و هه ساتی هاه رده سه له  الناه ی گه م باژارده کی ڕاست بۆ ئه یه وه خوێندنه نه  که مهرێ النی هه ناو گه ک له یه ده سه
باێ   کاه رێمه لی هه موو گاه ین و هاه پێنه کاولکاار و خۆساه  نیتاهم زه یای ئاه مڕۆش گیرۆده تا ڕۆژی ئاه هاه  وه ت کرده وڵه ی و ده وه ته رای کوردیش، ڕێگا بۆ فاشزمی نه نی میللیگه الیه

تێکی  ردانێک و سیاساه ساتوه موو ده کات و هاه ده ساته رجه خۆیادا به ری له ساه زیااتر چاره  نده مه ند دیموکراتیک بێت ئه ی چه یه وه ته مۆدێلی سیاسی نه  جیاوازی قوربانی بوون، بۆیه
اڵت  ساه نی ده مه و ساووته  ماشاه  ناه ندی خۆیان بکه وه رژه لی خۆیان بۆ به ئاسانی ناتوانن گه  نێک به س و الیه بن و هیچ که پووچ ده  را مایه ژموونگه را و هه نادیموکراتیک و میلگه

ی  وت و مانااوه ساکه رستی باۆ ده ژادپه ن و بلۆنگۆیی نه کهلکێش ب و ئاقارێکی خوێناویی و فاشستیدا په ره ل به گه  وه ته نه+ت وڵه مامکی پاراستنی ده ژێر ده تی خۆیان و له و سیاسه
 .قووربانی  نه ی بکه وه ته خالقی نه ئه  و دوور له  ته چینێکی چه

مایی سیاسای  ناو بناه خوازراو لاه هک واقعێکی نا ستی وه رده بی سه زهه ست و مه رده ست و ئایینی سه رده یی سه وه ته ک زیات کلتووری نه یه ده یی سه و زاڵبه رتوکه تی په ت سیاسه تایبه
یی  پێگاه  ، لاه یی داپۆشایووه وه تاه بی و نه زهاه ئاایین و مه  ناه یرکردن الیه بینای وبچاووک ساه  وره گه و خۆبه  ستی تۆڵه ، هه بی خۆی داڕشتووه زهه ی ئایینی و مه وه ته و فکری و نه
کوردساتان   ری لاه ساه ی سیاسای و چاره ر پرۆساه ساه رێنی له ریی ناه و و کاریگاه کاانی خۆشاماندا بااوه رتی و ڕێکخراوهتی پاا ناو سیاساه مڕۆ لاه م کلتوور تاکوو ڕۆژی ئه سیاسیش ئه

ی  و پرۆساه  وام باووه هرد و ساااڵنێك باه  ماگیراوه بناه  کان به ی پرسه وه کالیکردنه ربازیی بۆیه یی سه و زۆر کاتیش ڕوانگه  ڵ خۆیدا هێناوه گه یرانی سیاسی له وام قه رده ، به کردووه
کی تار،  یاه ڵ پارچه گاه ک له یاه ک یاان پارچه یاه ناوخۆی پارچه چ لاه  کارهێناوه ی باه م کارتاه وامیش دوژمان ئاه رده و باه  ی کێشااوه ران زیاتر ئیداماه ڵ داگیرکه گه  ریش له سه چاره
نگاوێکی ئیجاابی  اڵم باۆ کاورد هاه ، باه گرتاووه  ی ڕی ساردی شێوه مایی پالنگێڕی شه ر بنه سه ی له که ، ئاڕاسته داوه ڕووی نه  مه بێت ئه ساڵ ده بۆ نزیک ده  ختانه خۆش به  نده رچه هه
  ری ماییناده ساه ن و چارهکا ر کێشاه سه کردن له سته الم بۆ ڕاوه ین، به گریسه تاڵ و نه  م مێژووه واهی ئه موومان گه هه  که   م باسه قووڵی ئه  ومه وێت زۆر بکه نامه.  ووتوو بووه رکه سه

یی  وه مایی نااه ر بناه ساه  یناه ش تیشااک بخه وه ی خاۆی بگاات، لێاره وه تاه سااتراتیژیکی نه  باه  ی کاۆنگره وه خاادار و گرنگاه بۆئاه ی زۆر بایه وه و داڕشاتنه  وه تاه تێگاین و دونیاابینی نه
کان  ناوخۆییاه  نسایپه ناو پره کات و له لی کورد بۆخۆی ده ت گه تایبه  النی کوردستان و به ر داهاتووی گه سه له رێنی رێ و نه ری ئه کاریگه  نده چه  ( وه ته نه+ت وڵه ده)دیموکرات و 

و هیاوا و  ات و ئاهر بکا به ساته زیی ده گاه تی و ڕه اڵیاه ڵگادا تێاک بشاکێنێت و دادیای کۆمه و کۆماه  ناو پاارت و ڕێکخاراوه اڵتخواز لاه ساه و ده  تۆکاه وڵه تی ده توانێات زهنیاه ند ده چه
خااڵی   ی دیموکراتیاک ببێتاه وه تاه ی و هیاوایی نه وه تاه ن هێزیای نه خۆبوون و خااوه ڕیی به ماکانی باوه و بنه  وه پاک بکرێته  هراوی کراوه ڵگایی پێ ژه هزریی کۆمه  ی که یااڵنه خه
هێزی  ڕبوون باه ساتن و بااوه کلتووری پشات به  ینه کان زیاتر، بکه شی بێگانه باوه  ین بۆ خۆهاویشتنهڕ ڵکی کوردستان کلتووری لێگه اڵنی خه کۆمه  ست پیکردنی ژیانی نوێ، الیی ده

 ی الن م بۆ گه که یی بیستوویه ده هیوای سه  وه بێته وزبێت و ببووژێته وام سه رده ک به یه ک خونچه ر بکات، وه به سته ڵکدا ده روونی خه ناو کانگایی دڵ و ده سیاسی و خۆجێی له
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ر  ساه ریی کااتیی باڵبکێشاێت به سه رایی ووشک و چاره تیس بکرێت و زهنی میللگه هت ق وڵه ده+ وه ته رایی و ستاتۆی نه تی میلگه ناو زهنیه له  یان کۆنگره.  تی و مرۆڤایه  که رێمه هه

باۆ   کاه ناوچه داری له رمایه رایی ساه ژموونگاه هه  کاه  ک زیاتره کاورد خاۆی قورباانی باووه یه ده سه  هزر و مۆدێلێک که  بکرێت به  سته لێک وابه گه  نووسه داو چاره کانی کۆنگره بڕیاره
تی  دان تراژیادی مرۆڤایاه ساه  ڕیی کاوولکااری و جینۆساایدی و باه هۆکاری شه  بووه. داڕشتوو  که النی ناوچه گژداکردنی گه ی بۆ به م مۆدێله دی سیاسی و ئابووری خۆی ئهن وه رژه به
لی کاورد  گاه  لی میزۆپۆتامیاا کاه کاۆنترین گاه  کێک له ی یه ی ناسنامهو کۆچکردنیان و ئارسمالسیۆنی چاند و کلتوور و زمان و ئینکارکردن  وه ته ی نه وه ڵ خۆیدا هێناو توانه گه له

کاریی و  خراپاه  ی لاه وه ووتوو بێات؟ بۆئاه رکه ساه  کاۆنگره  م مۆدێلاه ڕانادنی ئاه توانێت بۆ تێپه ند ده ی چه وه ته ی نه یی ستراتیژی کۆنگره هاوکێشه  ، ئایا له  ڵ خۆیهێناوه گه بووه له
ک ناۆرمی  وه  م مۆدێلاه ست و ئامانجێک ئاه به ین بۆچ مه ست نیشانبکه ی پێوویست ده وه ندێک ڕوونکردنه رزیش بێت هه نووکی ده  بێت به زا بین ده مێک شاره که  ێلهم مۆد یی ئه نده دڕه

  ویناه که ی نه وه تاه کێتی نه ی یه وه بنیاتنانه  ک له یه ده دوایی سه وڵ بدرێت ین و هه پێبکه  النی جیهان کرد؟ ئیشاره گه  تی به ند خزمه النکرا؟ چه شی گه پێشکه  ته سیاسی مۆدێرنیه
نووس و  مان چااره پاشکۆ و هاه  بینه کاندا نه ی گۆڕانکاریه ڵ پرۆسه گه و له  م خاڵه ئه  سپێرینه بوون نه  وه ته نگاونانمان بۆ نه هه  زۆک و کاولکاره ترسناک و نه  م مۆدێله یاریی ئه
 .وه ینه که نه ر دووباره وبه مه ڵ لهدسا تی سه سیاسه

 خاۆی اڵتی ساه ده و نادی وه رژه به تاوانی ناد چه و داڕشت خۆی ندی وه رژه به و ئابووری و سیاسی  پرۆژه ک وه ت وڵه ده+ وه ته نه مۆدێلی بۆچی را ژموونگه هه رکێشی سه ک وه ریتانیا به
 و کاردو داری رمایه ساه نادی رژوه به و سیاسای رامێکی ماه تی خزمه  نده چه  مۆدێله م ئه کرد، ناوینی اڵتی ڕۆژهه شی پێشکه لمۆدێ باشترین و گرنگ  به بۆچی بکات، ر به سته ده تێدا
 و بگرێات خۆی لاه الن گاه یهیواکاان توانێات ده  ناده چه مدا که بیساتوویه یی ده ساه له کردنای وام رده باه هێنااو خۆیدا ڵ گه له چۆنی لێکی گه نجام ئه النیش گه بۆ بوو، خش به نجام ئه

 کانی وته ساکه ده و م رهاه به ری واوکاه ته  ببێتاه توانێات ده ناد چه و دێنێت خۆیدا ڵ گه له چۆن نجامێک رئه ده و ک یه پێگه چ ن خاوه  بێته ده کوردا نوێی سیاسی یی پرۆسه  له ت تایبه
 لی پرسایارگه نادین چه و  ماناه ئه. دا کاه رێمه هه  له  وه کاته ده دووباره خۆی جیاواز اڵتی سه ده و شێواز و فۆرم  به م بیسته یی ده سه ترادیژیایی مان هه یان که ناوچه النی گه و کورد
 .  یه کراوه  (وه ته نه+ت وڵه ده) ماکانی بنه و ت زهنیه بۆ  وه لێکدانه و  شڕۆڤه بۆ تر
 جیهاان سیاسای شاانۆیی  لاه داری رمایه ساه رایی ژموونگاه هه مۆدێلی و ریتانیا به نوێی تێکی سیاسه یی رهاویشته ده و  یمانه هه ک وه(  وه ته نه+ ته وڵه ده)  وه ته نه مۆدێلی وتنی رکه ده

 خاۆی ی بناخاه باااڵ ی وه هتا نه خوڵقانادی و نتیک ئاه نااکۆکی ی میناه زه و کێشاا خاۆی خشای نه( ت وڵاه ده  وه ته نه) ندی خوداوه ک وه ناپلیۆن ستی رده سه له وروپا ئه  له. کرد ی باڵوه
 خااۆی( ت وڵااه ده+وه تااه نه) مااۆدێلی یااان بااوون دیموکراتیااک یی هاوكێشااه و  ره بااه. نسااا ره فه و ڵمانیا ئااه و ریتانیا بااه تی ئیمپراتۆریااه سااێ نیوان لااه سااتی اڵده به ملمالنێاای داڕشاات،
 ش داباه و نسی ره فه و ڵمان ئه و ئنگلیز نێوان  له و وروپادا ئه ر سه  به لیکێشا په داری رمایه سه رایی موونگهژ هه می سیسته ی هاره داشه ک وه  وه ته نه+ت وڵه ده نجام رئه ده داڕێژێت،
 ولکاااریکا نااازیزی ڵمانیای ئااه تێکچااوونی و م دووهااه جیهااانی ڕیی شااه تاااکوو و کااردوه کان ڕه شااه کاولکاااری بااۆ رگااایی ده و دا زلهێزانااه م ئااه ر سااه به تااریش کانی وه تااه نه بااوونی

 .  وه وته لێکه مرۆڤ ملیۆن یی کووشتارگه
 و هندسااتان  لااه ریتانیا بااه رایی ژموونگااه هه تی سیاسااه سااتی رده سه له م بیسااته یی ده سااه تایی ره سااه له و پااێش  وتااه رکه ده وروپا ئااه  لااه م هااه نۆزده یی ده سااه یی نیااوه  لااه  مۆدێلااه م ئااه

 گارت خۆی لاه جیهاان ساتی بااڵده و رایی ژموونگاه هه نگای ڕه ناوین اڵتی رۆژهه  له  زلهێزانه م ئه  وه ره کالکه یه و اڵت سه ده ڕیی شه لیکێشاو په ناوین اڵتی ڕۆژهه و فریقا ئه باکووریی
 و سانوور و باوون دروسات تار وواڵتای زۆر ڵمانیا ئه یت وڵه ده و نسا ره فه کۆماریی و هێنا ست ده به وتنی رکه سه ریتانیا به رایی ژمونگه هه ندی روبه سه  له وروپا ئه کاتێکدا له. بوو
  بۆیاه بوو، هاه خۆیان گرنگی کان جیاوازه رێمه هه و ورپا ئه سنووری یی وه ره ده کانی یمانه هاوپه را ژمونگه هه اڵتی سه ده ی وه کالکردنه یه بۆ اڵم به زراند، دامه ییان وه ته نه تی وڵه ده

 ساوریا باۆ میسار رباازبوونی ده  له بوو، مسر ربازیی ده و کرد کانی پاالنه  به ستی ده فریقا ئه باکووری  له داڕشتوو ی وه ره ده پالنی نسا ره فه اوخۆین ڕی شه و ئیسپانیا  له ناپلیۆن
 مشاکی جێگاایی ورپا ئاه ڵێات ده کااتیش مان هاه بکاات، ژیاان  لێاره بێات ده بژیای  وره گه تی سایه که ک وه و بێت جیهان ستی بااڵده وێت بیه سێک رکه هه)ڵێت ده گرنگ زۆر ک یه ڕسته
 وڵیادا هه ناپلیۆن و وروپا ئه و جیهان  له ریتا به ستی بااڵده و ت سیاسه تێکشکاندنی بۆ بوو ڕین لێگه ناپلیۆن ی سیاسیه ی بۆچوونه م ئه( وێت ڵناکه ڵێهه یی وره گه پیاوی و  کوێره

 ، وه بشاکێنێته خۆیادا الی باه سیاسای ی هاوکێشاه و بشاکێنێت تێاک رایی ژموونگاه هه ی یماناه هه و دابادات ریتانیا باه تی سیاساه  باه کچاۆ هندساتان و ره باه و نااوین اڵتی رۆژهه  له
 .کرد هرخواردیان ژه و گیرکردوو ریتانیا به ی دوورگه زیندانێکی  له ناپلۆیۆنی  بیرۆکه مان هه

 ک وه خاۆی تی وڵاه ده ن خااوه ک یاه وه ته نه ر هاه کردنی فۆرمیلاه و الن گاه یای بژارده بردنای تێاک و بێکان زهاه مه و ئاایینی تی هئیمپراتۆریا تێکشاکاندی بۆ ت وڵه ده+ وه ته نه مۆدێل
 بی زهاه مه ئاایین و ی وه تاه نه ۆکینااک نتێزی ڕه پاه ناو لاه  وه تاه نه ت وڵاه ده مایی ربنه ساه له سانوور دیااریکردنی و کان تیه ئیمپراتۆریه یی یمانه هه شکاندنی و ترازران کی یه بژارده

 باااڵ، بی زهاه مه و باااڵ ئاایین و باااڵ ی وه تاه نه باۆ رخان رچاه وه الن، گه ی بژارده ناو له پاو داسه ڕێکی شه بۆ ک یه یمانه هه  بووه و داڕێژراو(  زاڵبه و  رتوکه په) تێکی سیاسه ک وه
 ماکانی بناه ر ساه له الن گاه هێازی کێتی یاه خۆشاکرد، ک یه ده ساه ی کاولکاراناه ڕێکی شاه و ئینکار و ی وه ته نه ی وه توانه بۆ ێگاییڕ م بیسته و م هه نۆزده یی ده سه سیاسی مۆدێلی م ئه

 ئارسیمالسایۆنی و الن گاه ییژینۆسااید و کێشاا بااڵی بی زهاه مه و ئااینی یی وه تاه نه فاشایزمی ی وه بووناه قاووڵ و نااکۆکی ی مینه زه بۆ فاکتۆرێک ک وه ری خۆسه  نیمچه و ئۆتۆنۆم
 .هێنا خۆیدا ڵ گه له النی گه کلتووری و زمان و نگ رهه فه

 باۆ وڵادان هه ڵکو باه باوو، گرت ناه ما بناه  باه النی گاه خۆی ربه ساه و الن گاه خواساتی گرنگیادانی کانی یمانه هاوپه و ریتانیا به تی نگایه پێشه  به جیهانی داری رمایه سه تی سیاسه
 و کیان ن خاوه نوێدا مۆدێلی نجامی رئه ده  له  وڵیداوه هه ک یه وه ته نه ر هه بوو، گرت خۆی له جیهانی نۆرمی  که تێک سیاسه  به بوو گرێدانیان زلهێزو اڵتی سه ده یکردن پارچه
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  کارده کۆچکردنیاان و تواناه تی سیاساه اڵت ساه ده هێناانی سات ده بۆبه. ژیااون لیان گاه له خاکێاک ر ساه له سااڵ زاران هاه  باه ی الناه گه و ئاه  گوێداناه بێ بێت، فراوان کی جوگرافیایه

 کارد  ساته رجه به تێادا خاۆی نادی وه رژه به ی وه ئه و پووچ  مایه گریسوو نه ڕێکی شه نی مه سووته  کرده خۆشی ی که له گه خۆی پاراستنی بۆ اڵت سه ده شدا وه ئه ڵ گه له و نووسیان چاره
 الن گاه دژیی لاه ڵکوو باه وتوو پێشاکه و دیموکراتیاک کیاانێکی ن خااوه  باه بوون ناه رێمی، هاه ساتی رده سه(   وه تاه نه ت وڵاه ده)  بووناه شای النه گه و ئاه باوو، داری رمایه ساه می سیساته

 داڕماان ڕووی  باه وان ئاه مڕۆ ئاه ت، وڵاه ده و  وه ته نه پاراستنی تری چه ژێر له دیموکراتیک و ئازادیخواز بزاوتێکی موو هه رکووتکردنی سه و دکتاتۆری ناوخۆشیاندا له و ژینۆساید
 . کاربهێنن به ڵگا کۆمه هۆشبردنی له بۆ  وه ته نه و ت وڵه ده پاراستنی کانی مژاره چیتر ناتوانن و وه ته بوونه تێکچوون و
 تانێک وڵاه ده مڕۆ ئاه ناوینادا، التی ڕۆژهاه  له پێدا ی ئیدامه وام رده به سیاسی یی که کۆڵه ک وه ڵبژارد، هه سیاسی کی یه ڵبژارده هه ک وه ی وه ته نه ت وڵه ده مۆدێلی بۆچی ریتانیا به

 و دیکتااتۆر و ئێکساپاێر خاواردنێکی ک وه کارد پالنڕێژیاان خۆیاان ی یماناه هه و ئاه کانیانادا، ئابووریه و سیاسای نادی وه رژه به م رده باه له ڕێگار  تاه بۆنه کردوون تیاندروس خۆیان
 پشاتی پالنای و سیاسای ڕێگاایی  باه توانیان ر گه ئه. پێبهێنن کۆتایی  ێلهمۆد م ئه ن ده وڵده هه ناوخۆیشدا و تی وڵه نێوده تی سیاسه  له شدا وه ئه ڵ گه له هێنن ده ناویان ر وسێنه چه
 اڵت دساه کردنی شرووع مه زیاتر بۆ یان ن که ده جێ به ئموور مه ک وه خۆیان پیاوانی و سته ده رزوو هه  وه ئه کانیان ئامانجه  نه بگه ڕێگا کورترین  به ن بکه تێدا گۆڕانکاریان  رده په
 ڕێتاان چێوه نووس چااره مان هاه بن ناه ڵ گۆێڕایاه ر گاه ئه ش ئێاوه  کاه  وه نه که ده ئاگادار کانیان ره به دژه موو هه ربازیی سه ردانی ستوه ده  به پاشانیش یران، قه ایڕێگ خۆیان هێزی و
 نێاد هه ساتن ڵده هه مێنن ناه ئایش باێ کان دیموکراتیاه  ره پێاوه اساتنیپار و مارۆڤ ماافی زگاکاانی ده و دادگاکاان یان، ته سیاساه م ئه کردنی شروع مه بۆ ستن ناوه ش  مه به و کات ده
  نااه که ده یان راییاه ژموونگه هه م ئاه واهی گااه ک وه مرۆڤیاان ماافی پاراسااتنی و تی اڵیاه کۆمه دادیای و یان رێکه شااانۆگه میاوانی  ناه که ده  ڕژێمانااه م ئاه یی که ساته دارووده و تی ساایه که

 و داگیرکاااری کااوودۆاڵبی ده مان هااه و کرێن ژمارده هااه وس فریااادره ک وه تااریش النی گااه بااۆ و خۆیاناادا ڵکانی خااه و ووالت ناو لااه ناااهێڵن شااکێک گوومااان هاایچ  بااه جێگااا و شااهید
 .کردن واشه چه و تاندن له ڵخه هه ڤێکی ڕۆژه  نه که ده جیاواز ناویی جیاو ڕێبازی و شێواز  به کاولکاری
 ڕئ شاه پاێش  کاه یانادادا ڵکه خه ملێوناان و ئاه گاوێی  باه و برا ڕێوه باه یی که ساته داروده و دام ساه ساتی رده سه له م بیساته یی ده ساه تی سیاسه کۆتایی(  وه هت نه+ت وڵه ده) ری شانۆگه
 اڵتی ساه ده کاتی له بوون زاڵم  نده مه ئه. بوون ئێمه ردانئ توهس ده دژیی  ئێوه دامووزگا م ئه گووتیان جیهان، کانی قامه شه  ڕژانه کاولکاریی و ڕ شه دژیی  له ئیراق ئازادی ی پرۆسه
 تی سیاساه داڕشاتوو ی خۆێناوییاه ده ساه م ئاه کێشای  خشاه نه کاێ ن باده پرسایارێک  لاه زۆرگه  لاه خۆیاان نیاین  ئاماده اڵم به مرۆڤ، دهازاران سه کوشتنی هۆکاری  ته بوونه خۆیاندا

 و شااۆڕش موو هااه و سیاساای جیهااانی  لااه بااوون پارێزگاریااان و داڕشاات کانتان، وه تااه نه+ت وڵااه ده سااتپۆتی ده اڵتی سااه ده سااتی رده سه له ن لااه گه ی وه تواندنااه  (زاڵبااه و  رتوکااه په)
 ی وه بۆئااه ک یااه  کاارده ده کاندا اڵته سااه ده ڵ گااه له خۆیااان هێاازی و کاارد ده ناو بااه گێاار  ئاااژاوه و ر تێکااده و تیاارۆر  بااه  زووڵمانااه م ئااه دژیاای  لااه یان ئازادیخوازانااه کی یااه وه بزوتنه

 .  ڕوونه ئاشکرا مرۆ ئه ی وه ئه ک وه ربگرن لێوه ڵکیان که خۆیان ڕۆژانی بۆ و ن بکه مۆیان سته ده یان و  وه بیانشارنه تاریکدا مێژوویی ناو له و ن بکه رکووتیان سه
 ناۆرمی ی ڵبژارده هاه و م بیساته یی ده ساه تایی ره ساه داری رمایه ساه رایی ژمونگاه هه ردانی وه ساته ده سیاسای ڕوویای ردوو هاه  باه ین کاه ده  ئیشااره نادی خاڵبه  باه  مایاه بنه م ئه ر سه له
 باۆکراو کااری  وه لاهمۆدێ م ئاه ڕێگایی  له وڵدان هه زیاتر دیموکراتیک بونیاتنانێکی  له بۆچی بوو، رێمی هه و ئابووری و سیاسی لی هۆکارگه کام گرێدکراوی(  وه ته نه+ت وڵه ده)
 ئاازادی ونی خاه ک وه مڕۆ ئه ند رچه هه لێداماڵین، خۆمانی و ین نکه  ته زهنیه م ئه سلیم ته خۆمان  کوێرانه و ربگرین ندوه په توانین ده کورد ی ئێمه ئایا دارێژرا، ک یه خشه نه ک وه
 .  نییه بوونی ادییئاز  مۆدێله م ئه خنی ناوه له ند رچه هه کرێت، ده  پێناسه کورد لی گه
 تێاک ئیاران رایی گه شایعه ب زهاه مه ویی فه ساه ئیمپراتاۆری ئیساالمی، عوسامانی ئیمپراتاۆری رایی تگاه ئۆمه تی زهنیه بتوانیت ی وه بۆئه داری، رمایه سه رای ژموونگه هه اڵتی سه ده -1

 النی گاه خااکی و ناکۆکی لاه پاڕ و متر کاه سانورێکی له. کاردن ش پیشاکه رناتیڤ ڵتاه ئه ک وه باااڵیی تی وڵه ده+ وه ته نه مۆدێلی بکات، دیاری اڵتیان سه ده بۆ سنوورێک بشکێنێت،
 و کارێن ده سیاسای و ئاابووری و ربازی ساه پشاتگیری موو هاه ناوبردنیان له بۆ و موڵکیان  نه بکه تر النی گه خاکی ی وه بۆئه ئیمتیازیک موو هه و کردن ش پێشکه سنووری ناو تری
 مای بناه  ناه بکه زماان ک یاه و ت وڵاه ده ک یاه و ت میلاه ک یاه ساتاتۆی تااکوو رکرا به ساته بۆده شاتێکیان موو هاه گرێت، لێنه گوێیان سێک که هیچ و ن بکه  فه خه نگیان ده انداجیه  له

 ی وه تواناه و کووژی شاه ڕه ڕێگاایی  لاه یاان ن، لێبکاه خۆیاان ک وه ۆیاانخ ی ناسانامه  لاه رمکردن شاه و رم ناه تی سیاساه ڕێگاایی  لاه تاریش النی گاه خۆیاان، اڵتی سه ده ی وه داڕشتنه
 نی خااوه و کرا شاده دابه ی کاه بێره و خیار ئیمپراتاۆردا دوو ساتی ده له جیهاان دڵای ک وه نااوین اڵتی ڕۆژهاه ش بۆچووناه م ئاه ڵ گاه له. بێنن پێ کۆتاییان  وه غه ده قه و چاندوکلتوور

 ناد تمه تایبه  لاه کێکیش یاه کارد، ده دروسات زۆری ی کێشاه و نگ ئاساته را ژموونگه بۆهه یلیش مه م ئه بوو هه جوگرافی زۆری کی ودایه مه بۆ لهاویشتنیا په بوون اڵت سه ده ترین وره گه
 . گرێبده ی وه خۆته به و  بکه بێمسیۆنی و  بکه  پارچه  پارچه اڵت سه ده  سپێرێته ده خۆی را ژموونگه هه هزری

 فریقا ئاه بااکووری باۆ خاۆی اڵتی سه ده لهاویشتنی په و جیهانی داری رمایه سه می سیسته اڵتی سه ده بۆ  یه وه ره کالکه یه خاڵێکی ناوین اڵتی ڕۆژهه جوگرافیای ستراتیژی یی پێگه -2
 می رده ساه له  یاه هه کاۆنی مێاژووی نێکی الیاه ش یاه ڕوانگه م ئاه  هێزه باه یک یاه پێگه ن خااوه وروپادا ئاه ڵ گاه له جوگرافی ی سته وابه کیش الیه  له و فقاسیا قه و ئاسیا و هندستان و
 .بیت اڵت سه ده دڵیدا و ناوین اڵتی ڕۆژهه  له بێت ده بیت، جیهان ست بااڵده وێت ته رده گه ڵێت ده ندۆنیدا که مه ری نده سکه ئه
 ی کێشااه ناوخۆدا لااه خۆشااکردبوو، سیاساای کی یااه مینه زه  کااه ناوچه التی سااه ده ردوو هااه تی رایااه ڕیوبه به ی کێشااه و جااودا بی زهااه مه و ئاااین و تنیک ئااه و یی وه تااه نه ی پێکهاتااه -3
 مااافی  کااه دا هانااده النی گااه ک الیااه له ریتانیا بااه خێراترکاارد، داریی رمایه سااه می سیسااته ردانی سااتوه ده ی مینااه زه گرنااگ رێکی فاکتااه ک وه کان تنیکیااه ئه ملمالنااێ و تی رایااه رێوبه به

  مۆدێلی ناو له و خۆ ربه سه ی شێوه به ن، که نه قبووڵیان و  زلهێزه دوو م ئه ئۆتۆنۆمی و ر خۆسه  نیمچه  به بن نه ڕازیی چیتر بێت ده ، یه هه بوونیان ت وڵه ده و یخۆنووسین چاره
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 م ئه ر سه له  وه خۆشیه به کراو لێده چاوی خۆزایی مافێکی و نسێک چه ک وه توورک و فارس و ب ره عه ی وه ره ده النی گه بۆ  یله مه م ئه.  ن بکه ر به سته ده کان مافه ت وله ده+ وه ته نه
  وکاتااه ئه بن نااه ڕازیاای ریتانیا بااه تی سیاسااه  بااه ر گااه ئه داڕێژرابااوو ئیمپراتااۆر ردوو هااه کردناای چ ملکااه بااۆ سااینارۆیۆ م ئااه  رده پااه پشااتی  لااه نااد رچه هه وڵاادانکرا، هه  مایااه بنه
 خااڵی ن، بکاه وگیر جڵاه خۆیاان ی نداناه پیوه و اڵت ساه ده م ئاه وام رده باه ی وه ئاه باۆ گژیاندا  به یانکردن ده و هێنا کارده به کووشێک چه ک وه یان النه گه م ئه و  یه هه رناتیڤ لته ئه
 ویی جڵااه و کان هاوکێشااه و  کواڵندایااه  لاه  کااه رێمه هه بوورکانێااک ک وه مڕۆش ئاه و بردن ڕێوه بااه ریان سااه له گووشاار کااارتێکی ک وه و  وه هێشااته ک یه ده ساه بااۆ ناکۆکیااان و یران قاه
 ترین وره گاه رناتیڤ ڵتاه ئه ک وه الن گاه ی باژارده و دینامیاک ناد رچه هه  نییاه ڕوون وێت که پێشاده چۆن نجامێکی رئه ده رچوون ده  شیرازه  له کان ستپۆته ده و را ژموونگه هه اڵتی سه ده
 . ستدایه ده له وتنی رکه سه نسی چه
 زیااتر مێاژووی کی گۆڕانکاریاه باۆ رخان رچاه وه و کێشام کێشمه ندی روبه ساه له الن، گاه ئاازادیی ژیاانێکی  وه کاهپێ و مێژوویای نگێکی رهاه فه و باوون مۆزایاک و الن گاه یی بژارده -4

 و ندروسات ته تیدیماوکرا کی یاه مینه زه دا ئازاداناه کی کێتیاه یه و اڵن گاه ی باژارده یی بازناه ناو لاه نادی ناوه اڵتی ساه ده الوازکردنای و رێمی هاه التی ساه ده هێزکردنی به بۆ ودان بره
 و زیااتر ربازیی ساه و باجادان زۆر هۆکااری باوو، خوازراو ناه و ترساناک راش ژموونگاه هه و ئیمپراتاۆر ردوو هه بۆ ش مه ئه بوو، هه زۆری وتنی رکه سه نس چه وتوو پێشکه خۆڕسکی

 کردباوو،  اڵڵاه گه ناوخۆیادا له جیاوازی ڵووێستی هه بۆ رین لێگه رگایی ده اڵت، سه ده ردوو هه ندی ناوه اڵتی سه ده هێزکردنی به زیاتر بۆ وڵدان هه و رێم هه اڵتی سه ده پێشێلکردنی
 جیهااان کیتر الیااه له بااوو، ده الواز کان ناوخۆییه کێشااه هۆی بااه ناادی ناوه اڵتی سااه ده و کاارد ده یی شااه گه رێمیان هااه اڵتی سااه ده ری کاریگااه  ئۆتۆنۆمیانااه  رێمااه هه م ئااه چوو رده هااه
 زیااتر اڵتدا ساه ده له ڕیفاۆرم باۆ یمانی هاوپاه و الن گاه یای بژارده  باه ساتوو به پشات خۆڕساک گۆڕانکااری و وتن رکه سه نسی چه هێنا، ڵده هه نگاوی هه گۆڕانکاریدا ندی رووبه سه له
 مێکیش کاه ر گاه ئه یای هێزه و اڵت ساه ده و ئاه  چونکاه باوو، خوازراو ناه بوو، ناه قباووڵ جێگای داری رمایه سه اڵتی سه ده بۆ ش مه ئه. کرد ده هێزتر به دیموکراتی کانی ره پێوه و ما بنه
 ساتیان ده واوی تاه  باه ، بکردایاه دیااری خاۆی رێتی ڕێوبه به و سیاسی ی هاوکێشه  که رێمه هه النی گه خۆجێی گۆڕانکاری و رخان رچه وه کرد، ده ویان یڕه په ئیمپراتۆر ردوو هه ر سه له
 . دایه ڕووینه ش یه کوشتارگه و کاولکاری موو هه م ئه بوو ده و کرد وده یڕه په مڕۆی ئه ی وه له جیاواز فۆرمێکی کان جیهانیه  هاوکێشه موو هه چوو رده ده  که مانه هه بنی له
 چی ملکاه باوو ده داری رمایه ساه می سیساته و وروپا ئه شدا وه ئه ڵ گه هل کرد ێزده هه به اڵتی ڕۆژهه تی سیاسه زیاتر خۆیدا له ویش زه ژێر کانی سروشتیه  سامانه و وت نه ی وه دۆزینه -5

 باۆ ڕاوکێکی دڵاه و تارس ترین وره گاه خۆیادا له  ئابووریه  هۆکاره م ئه ، داڕشتایه خۆیان تی سیاسه اڵتی ڕۆژهه تی سیاسه پێی  به بوو ده وان ئه و بوون ده کان اڵتیه ڕۆژهه  داخوازییه
 و بسااێنێت  ره پێپااه خااۆی اڵتی سااه ده توانێاات ده زیاااتر ی وه ئااه و  قااۆرخکردووه ری هونااه و زانساات وروپا ئااه لااه داری رمایه سااه می سیسااته اڵتی سااه ده  ونکااهچ کاارد، دروساات م سیسااته
  ڕه شااه  بگااره ، زۆره خێکی بایااه جێگااای داجیهاناا  لااه مڕۆ ئااه ئااابووری و م سیسااته کی چااه ترین وره گااه ک وه وتیش نااه ی وه دۆزینااه ، ئابووریااه می سیسااته قااۆرخکردنی پینێت بسااه

 ی دۆزراوه  تاازه ئاابووری های باه ترین وره گاه وتیش ناه و  رخانکردووه تاه خاۆی ویای زه ژێار ساامانی باۆ زیااتر مڕۆ ئاه ڕۆژی تااکوو وامی رده باه و زیااتر ک یه ده سه کانی کاولکارییه
 کارد خێراتر ردانی ستوه ده پالنی ستی بااڵده ی وه بوونه قووڵ زیاتر ناوین اڵتی رۆژهه و کوردستان  له  سامانه م ئه ی وه دۆزینه کات، ده وام رده به مرۆ تائه و  که ناوچه له بوو جیهان

 و ریکردن بۆخۆخاه تێک سیاساه تی باباه  باه کارا الن گاه داخاوازیی ک وه. پێادرا ڕۆڵیای باشاترین  رێماه هه م ئاه وگرتنی جڵه بۆ  وه ته نه+ ت وڵه ده مۆدێلی ی وه دۆزینه ، که ناوچه بۆ
 تااکوو باوو، رخانکرد تاه  ساته به مه م بۆئاه خۆیاا ئیمکاانی موو هاه کاان خوازه الت ساه ده هیزه کاتێک بااڵ، بی زهه مه و بااڵ ئاینی و بااڵ ی وه ته نه ستی باالده و ناوخۆ له زۆرانبازی
 باۆ یان وتاه نه می رهاه به م ئاه موو هاه کانیش اڵته ساه ده کارد، ده خراپتار ئاسایشای ووشای ڕه زیااتر خۆی ی که پالنه ی ڕێچکه ر سه له را ژموونگه هه ن بکه ر به سته ده بااڵبوون ستاتۆی

 اڵنی گاه ی باژارده باوو داری رمایه ساه زی ڵکاه ته  ماه ئه ن بکاه هێز باه التیان ساه ده ی پێگاه بتاوانن تااکوو کارد را ژموونگه هه شی پێشکه خۆیان اڵتی سه ده و ت سیاسه رکردنی به سته ده
 و ناوچوون لااه نگی هاوسااه شاادا وه ئه ڵ گااه له و  وه کرده قووڵااده زیاااتر کانیان ناکۆکیااه کانی لێنااه که وامیش رده بااه. خااۆی التی سااه ده و سیاساای و ماااددی وتی سااکه ده ی مینااه زه  کاارده

  بااه و سااتیان بنده النی گااه ناوبردنی لااه بااۆ ساات رده سه تی وڵااه ده  نااه بده ک پشااتگیریه موو هااه بوو نااه  ئاماااده کاتێااک هاایچ هێنا کارده بااه وام رده بااه کی یااه دووفاقه ک وه ژیانکردنیااان
 زۆر مڕۆ ئاه ن، بکاه ندیموکراتیاا ماکانی وبناه رێفاۆرم و گۆڕانکااری چی ملکه تاکوو کان دکتاتۆره و ست رده سه  ته وڵه ده کانی ره دژبه  هێزه  به بوو نه هاوکار  نده مه ئه ش وه وانه پێچه
 و کاردن هایالک تی سیاساه وێت یاناه ده و وێت کاه دیارده رچاو باه کی یه شاێوه  باه ساووریا و ئێاران  لاه  دووفااقیی تی سیاساه و  ڵماڵراوه هاه  ته سیاساه م ئاه ر ساه له  رده پاه ڕوونی  به

 خۆیاان وی جڵاه ناین  ئامااده و بێت هه  که رێمه هه  له خۆیان سیاسی ری کاریگه وام رده به و چێت نه ست ده له یانخۆ ندی وه رژه به تاکوو ن بکه و یڕه په مدرێژ ده و رمی گه  به ر بێزارکه
 .هێنن ده کاریی به و ن به بۆده نایی په دوودڵی بێ بێت پێوویست وێک یڕه په و شێواز چ ن بده ست ده له
 ۆ مڕ ئااه می رده سااه ک وه اڵتیش رۆژهااه هاازری تێکی رفااه ده و ئیمکااان نااد رچه هه بااوو، هزریاادا رخانێکی رچااه وه ندی روبه سااه له ناااوین اڵتی رۆژهااه بێگومااان ڕێنسااان دوایاای  لااه -1
 بیرێکای و ێزێکنت ساه ک وه باوو ده ش فکرییاه  رخاناه رچه وه م ئه بوو، هه تائاستێک ری کاریگه ڕووسیا بنیاتنراوی سۆسیالزمی شۆڕشی  له رگرتن وه ڵک که  به اڵم به وتبوو، که رنه ده

 ڕیگار و  بکردایاه خاۆش ئاابووریش و تی اڵیاه کۆمه و سیاسی و هزری وتنێکی پێشکه بۆ یلیان مه کان گۆڕانکاریه و وتن پێشکه رگایی ده زیاتر و  که رێمه هه  به  بدایه نسێک چه نوێ
 وتووی رکه ساه و گونااج تێکی سیاساه و کاه رێمه هه باۆ بوو ناه ر دڵخۆشاکه ڕووسایاش شۆرشای ڕۆڵای دنا رچه هه داری، رمایه ساه رایی ژموونگاه هه و کای ره ده ردانێکی وه ساته ده بۆ  بووایه

 مێژووی لیکی هۆکارگه بوو هه خۆی گرنگی کی هاییه به دا که رێمه هه  له دیموکراتیک رخانی رچه وه بۆ نگاونان هه و سۆسیالیزم ژیانێکی بۆ کان گۆڕانکارییه ری کاریگه اڵم به بوو، نه
 تی مرۆڤایاه شای پێشکه وروپا ئاه ماۆدێلی  لاه جوانتر و هیز به زۆر کی یه نموونه ک وه دیموکراتیک کانی ره پێوه و دیموکراتیک نۆرمی یتوانی ده ی که بژارده و الن گه نگی ئاهه مه هه و

  ی وه ته نه فاشستی تی زهنیه  له بوو دوور زۆر هێشتا  اڵم به بگرین، رچاو به له کان بییه زهه مه و ئایینی دۆگما ندی تمه تایبه و  که رێمه هه رێنی نه نی الیه بێت ده ند رچه هه بکات،
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 جێگاایی و ماناادا یربکرێت ساه رایی ژموونگه هه تی سیاسه ی وه نگدانه ڕه ک وه ش مه ئه ، هێناوه خۆیدا ڵ گه له مرۆیی ساتی کاره ترین وره گه مرۆ ئه ی وه ئه ک وه بی زهه مه و ئایینی و

 . نده سه په
 خاۆی ی پێگاه تی اڵیاه کۆمه دادی و الن گاه یای بژارده و دیموکراتیاک یی وه تاه نه ی پێگاه  باه انکوردسات ی کاۆنگره کانی نگاوه هاه دا، مێاژووه  کوورته م ئه نجامی رئه ده  له بێت ده  بۆیه

 ی هاوکێشاه باۆ نگاو هاه و  وه بکرێتاه بچاووک و ساک رته به ت زهنیاه و مک چاه ک وه توانرێات ده تااکوو  و بکرێت حکوم مه ت وڵه ده+ وه ته نه مکی چه بۆ وڵدانێک هه موو هه داڕێژێت،
 مایی بنااه و هێا  ک وه  وه تااه نه+ت وڵاه ده ماکانی بنااه ر ساه له گشااتی تی سیاساه هێڵاای پاندی ساه بااۆ زۆر ی ڕێکخاراوه و پااارت مکی چاه بکرێاات، ر به ساته ده دیمااوکراتی تیکای سیاساه

 بکرێات ر ساه له ی ڵوێسته هه و ست ده  بگیرێته  مۆدێله م ئه ت زهنیه ک وه بێت ده  چونکه بکات، رز فه خۆی م رده سه رچووی سه به تێکی زهنیه درێت نه ڕێگا و کرێت ناونه به دیموکراتی
 باۆ ڕێگاا یی وه تاه نه مایی بناه وکردنی پتاه و ری سه چاره مۆدێلی  له زیاتر  بیرۆکانه م ئه  چونکه. خۆیدابڕێژێت فکری و زهنی ستراتیژی مای بنه ر سه له  ڕۆژانه سیاسی تاکتیکی و

 .  وه بێته درێژ تر کی یه ده سه بۆ ی وه بوونه  دووباره کاوولکاری   و کان ناکۆکیه ی وه قووڵبوونه و لێکترازان
 مااۆدێلی ، جیاااوازه زمااانی و نگ رهااه فه و ب زهااه مه و ئاااین و کلتااوور ناادین چه ن خاااوه و کرێت ژمارده هااه الن گااه نگیناای ڕه کی یااه باخچه و مۆزایااک ک وه  کااه میزۆپۆتامیااا، رێمی هااه
 خااۆی ئااایین ک یااه ت وڵااه ده ک یااه و ئااااڵ ک یااه و ت میلااه ک یااه مایی بنااه ر سااه له ری کتااه کاره و پێااوان اڵت، سااه ده  سااپێرێته ده خااۆی ئایاادۆلۆژی مای بنااه  کااه ک یااه وه ته نااه ت وڵااه ده

 بکاات خاۆی ی وه ته نه کیانی  به  موزایده و بێت داڕشت خۆی رایی گهاڵت سه ده مایی بنه ر سه له اڵتێک سه ده ندبکات، سه په دیموکراتی مۆدێلێکی و نۆرمێک توانێت ده چۆن دابڕێژێت،
 ک وه کاتێاک موو هاه و وواڵت ر ساه له بێت هاه ریان کاریگاه م کاه یه یی پلاه  باه کان ربازییه ساه  هێازه و ساوپا ی وه ته نه منی ئه پاراستنی ی سایه ژێر له خۆی اڵتی سه ده پاراستنی بۆ
 ماکانی بناه ر گاه ئه بنێات، دیماوکراتی تێکی وڵاه ده باۆ نگاو هاه توانێات ده چاۆن بان بڕیاار ن خااوه دیموکراتی نی ده مه زگاکانی دامووده و الن گه ی وه نهدامرکا بۆ ئاسنین کووشی چه
 یی دووفاقاه و دووڕوویای تی سیاساه ڵگرتووه، هاه خنیادا وهنا له ی وه تواناه و کاولکااری کی مێژوویاه ، داڕشاتووه خۆی ژوور چین و رایی اڵتگه سه ده مای بنه ر سه له مێژوو  له ت وڵه ده
 و  وه بوونااه نااوێ و وتن پێشااکه ی مینااه زه توانێاات ده چااۆن. ت وڵااه ده پاراسااتنی مایی ربنه سااه له فکااری کی کوێریااه  بااه گۆشاابکات تاکێااک موو هااه بکااات،  یڕه پااه تووناادوتیژ و رم نااه

 یی ده ساه مێاژووی  لاه ، کاردووه قاۆرخ خۆیادا له یی وه تاه نه ی پێکهاتاه داری رمایه ساه می سیساته  لاه(  وه تاه نه+ت وڵاه ده) نۆرمی  و لمۆدێ م ئه بکات، ر به سته ده ت زهنیه گۆڕانکاری
 شاێواز و ئااراژ مان هاه به بتوانیات کورد بێت ده هێنا، خۆی ڵ گه له سروشتی و مرۆی ساتی کاره ترین وره گه میزۆپۆتامیا کانی خۆڕسکه  دیموکراتیه  هزره تێکشکاندنی بۆ ڕابووردوو

 .  بۆداوه قووربانی و تێکۆشین زیاتر ک یه ده سه له  که تی اڵیه کۆمه دادیی و دیموکراتیک کلتووری  ێنێته بگه خۆی
 وڵبادرێت هه و بکرێات ر ساه له ی سته راوه زۆک نه و ترسناک مکێکی چه ک وه  وه ته نه+ت وڵه ده مۆدێلی و ت سیاسه نانی الوه به کوردستان، ی وه ته نه ی کۆنگره ستنی به ندی روبه سه له
 و ک یه واژه ساته ده ک وه ی وه تاه نه ستراتیژی م ئه ی وه ئه بۆ بێت نه ر ڕێگاخۆشکه و بێت نه  ووشه  به  سته به وه نیا ته دیموکراتی مۆدێلی و نۆرم  به نوێ ژیانێکی کردنی رار رقه به بۆ
 تیس قاه اڵتدا ساه ده تی وڵاه ده یی بازناه ناو لاه  لاه گه م ئاه یی سااڵه د ساه کانی وناه خه هیاواو و لادا گه ناو لاه گوماان جێگاایی  ببێتاه و بکرێات دار که هل پیرۆز و هادار به ونێک خه

 کانی مافاه و دیموکراتیاک  ره پێاوه. بکرێات قاۆرخ تیدیماوکرا کانی مافاه هاو باه موو هاه بوونادا ت وڵاه ده و یخۆنووسین چاره مافی کانی ووتافه و سلۆگان ژێر  له اڵت سه ده بکرێت،
 و بنارێن  الوه باه ئاایینی و بی زهاه مه و فکاری کانی میناه که و  پێکهاتاه موو هاه و بکات رز فه خۆی نجا په  به نجا په و اڵتی سه ده تاک تی قڵیه ئه و پێبکرێت ژێر تاک و ڵگا کۆمه
 .بێت نه مافێک هیچ ن خاوه ک مایه بنه  ببێته  مینه که یاسای و تدابڕژێ خۆی  زۆرینه ر سه له ماکان بنه موو هه

 ت تایباه و  هێنااوه خۆیادا ڵ گاه له جێی ناباه ئاکااریی و ئافکار زۆر اڵت سه ده مایی بنه ر سه له  زۆرینه کی یه واژه سته ده ک وه لیبرالیزم وروپایی ئه دیموکراتیکی ی نۆرمه م ئه  چونکه
 ڵ گاه له یرانی قاه ترین وره گاه ناوخۆیادا تی سیاساه  لاه کاات مان هاه  داره کێشاه و ترسایدا مه ناد چه دا زۆرینه النی گه اڵتی سه ده ناو له بکات سیاستێک شی بههاو  که کورد لی گه بۆ

 ئاارازوو  باه لێک گاه نووسای چاره بچاووک، کی یه ساته ده و مان هرلا په ی زۆریناه  کاه  ساتوورێکه ده ی وه داڕشاتنه و  باشاووره مڕۆی ئه تی سیاسه گر ڵنه حاشاهه ی نموونه ، هێناوه خۆیدا
 ندی روبه ساه له هێشاتا  کاه زاناین ده خۆماان ی وه تاه نه+ت وڵاه ده ماۆدێلی نجامی رئاه ده زۆر م کاه  بۆیاه. ئاامین بڵێات دوعاا م باه سایش رکه هه بێات ده و ن به ده رێوه به خۆیان خواستی

 و ئاابووری و اڵت ساه ده قاۆرخکردنی باۆ کێک چاه ک وه وام رده باه ی وه تاه نه پاراساتنی ماامکی ده دات وڵاده هه و کاات ده پیشاێل دیموکراتیاک کانی هر پێوه ماو بنه چۆن  خۆداڕشتندایه
  باه  کاراوه  ساته وابه دات ناه ساتی ده له  هێنااوه ساتی ده به کاورد کیاانێکی و وت ساکه ده و ساتاتۆ ی وه بۆئه بات ده ڕێوه به بێنێت کار به بردن ڕێوه به و ئیداریی و یی وه ته نه و بازرگانی

 پاراساتنی و ی وه تاه نه رکی ئاه بێات ده  کاۆنگره  بۆیاه لیک، گاه ی ئایناده ر ساه له بڕیارێاک موو هاه  لاه  کاردووه رپشاک سه خۆیاان  کاه کاورد ی نوخبه  یکه سته ده و وه ماڵه بنه و پارت
 و  وه ناه کۆبکه خۆیان لاه کوردساتان کانی پێکهاتاه موو هه بتوانن خۆیان شێوازی و میکانیزم  به کانیش ڕێکخراوه و پارتی کورد، تاکێک ووم هه مووڵکی  بکاته ل گه کانی وته سکه ده
 پالنای و  وه شااره یی رده پاه  کاۆنگره بێات ده ی هو تاه نه و سیاسای دایی نجاه ئه باۆ بڕیارێاک موو هاه. ی وه تاه نه رکی ئه ر رامبه به له ڵگا کۆمه  وه هۆشیارکردنه  له هێزبن به کی یه سیله وه

 باڵکێشاانئ و دیموکراتیاک ی وه تاه نه تی زهنیاه باۆ وڵادان هه  بۆیاه هێلێ، ناه تیس قاه خاۆی کان پارتاه و ڕێکخاراو سیاسی ی کۆنگره مایی ربنه سه له و بات نه  ڕێوه به  رده په پشتی
 م ئاه ر ساه له تی اڵیاه کۆمه کی ریه روه دادپه و دیمورکراتیک تێکی زهنیه بۆ بێت ر ڕێگاخۆشکه و مان که له گه  خشێته به  وره گه زۆر کی هیوایه توانێت ده  کۆنگره وایی هه و ش که ر سه به
  لاه بێت ده ر به سته ده تی اڵیه کۆمه دادیی و کتا و ڵگا کۆمه و کوردستان اڵنی کۆمه و پیکهاته موو هه تی رجعیه مه  بێته ده بوون کوردستانی و کوردستان یی وه ته نه ی کۆنگره مایه بنه
 و کاورد تااکی ک وه چ کاانی ره پێوه و بڕیاار  باه بێات ده ناد پابه لێباووردووی و ی وه تاه نه گیاانی  باه ساێک که موو هاه و بێت ده ووتوو رکه سه یی وه ته نه تی سیاسه دا تره چه م ئه ژێر
   ڕێکخراوه و ڵگا کۆمه
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 ونی خاه  کاه هادار باه و مێاژووی رخانێکی رچاه وه باۆ بان ڕێگرناه کان ساته ربه به و نگی ئاساته خوازین ئاواتاه و  داڕشاتووه  مایاه بنه م ئاه ر ساه له هیواکانمان کانیش حزبییه و نی ده مه

 . ڵگرتووه هه نوێی ژیانێکی
 

   2113ی ئاگوستی 2: وتی  رێکه/  کوردستان پۆست  :   رچاوه سه

 
 یەكدەگرنەوە پارچە دوو: كۆنگرەیە ئەم ستراتیجییەكانی رەهەندە … كوردستان نەتەوەیی كۆنگرەی                  

 
 :بەشی سیاسەت

 
ئەم مااااااانگە  ی22پچااااااڕی ساااااای ساااااااڵە، رۆژی -سااااااەرەنجام دوای هەوڵێكاااااای پچااااااڕ

لەهاوینەهەواری پیرمام كۆبوونەوەی بەرایی بۆ بەستنی كاۆنگرەی نەتەوەیای كوردساتان 
باڵوباوونەوەی ئەم هەواڵە ئومێادێكی زۆری لەالی كوردساتانیانی هەر چاوار . بەڕێوەچوو

ن وایە كە بەڕێاوەبردنی ئەم كاۆنگرەیە شاارەزایانیش پێیاا. الی كوردستان دروساتكردووە
گرنگ بۆ پێشخستنی هەست و رەوتای نەتەوەگەرێتای ( متغیر)بۆخۆی دەبێتە گۆڕیارێكی 

راستییەكەشااااااای ئەمەیە كە ئەوەی هاتەكاااااااایەوە، بۆخاااااااۆی یەكێاااااااك . كوردساااااااتانی
هەولێاار ئەمجااارەش . لەیەكەمینەكااان و یەكەم هەنگاوەكااانی باازوتنەوەی كااوردایەتییە

 .دیكەی ئیمزا كرد و خستیە سەر سەبەتەی كوردایەتییەكەمینێكی 
ەر بەوردی ساەیری بكەیان، ئەوە دەڵێن ئەوە كۆبوونەوەی ئامادەسازی بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان بووە، بەاڵم وەك شارەزایانیش دەڵێن تەنها ئەوەنادە نیایە، بەڵكاو ئەگ

واتە بۆ یەكەمجار زۆرینەی رەهای نوخبەی سیاسی كوردساتانی لەسەرانساەری . یشە”ەی نێونەتەوەیی كوردستانكۆنگر“تەنها كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان نییە، بەڵكو یەكەم 
. ماانەوە و بەرگرییاان هەیەجیهان پێكەوە كۆدەبنەوەو لەسەر پرسە چارەنووسسازەكانی خۆیاان گفتوگاۆ دەكەن، چاونكە كوردەكاان ئێساتا راساتەوخۆ لەچاوار واڵتادا تێكۆشاانی 

ئەم مااانگە لەهەولێاار هاتەكااایەوە، لەالیەك كااامڵبوونی باازووتنەوەی رزگاااری نەتەوەیاای كوردسااتانەو لەالیەكاای دیكەیشااەوە  ی22كاارێ بگااوترێ ئەوەی رۆژی بەپااوختیش دە
چە گارنگەی دنیاادا ناایەتە دەرخەری ئەو راستیەیە، كە ئیتر كاورد هێزێكای یەكاالكەرەوەی نەخشاەی ئاینادەی خاۆرهەاڵتی ناوەڕاساتن و باێ كاورد هایچ گۆڕانكاارییەك لەم نااو

 .كایەوە، چونكە گرنگترین پەیامی كۆبوونەوەكەی هەولێریش ئەوە بووە
 دوو پارچەی كوردستان بەكردەوە یەكدەگرنەوە: رەهەندە ستراتیجییەكانی كۆنگرە

توركیااا لەناوخۆیاادا بەرەو . ەكااو دەوڵەت لەدەسااتدەداتعێااراق رۆژبەڕۆژ هەیاامەنەی و. سااوریا بەكااردەوە لەبەریەك هەڵدەوەشااێت. ناااوچەی خااۆرهەاڵتی ناوەڕاساات دەكوڵێاات 
لەساوریا ساوپای ساەر بەرژێام بەتەواوەتای هێازی خاۆی لەساەر : ئەوەی لێارەدا راساتەوخۆ پەیوەنادی بەپرسای كاوردەوە هەیە. جەمسەرگیری و شڵەژانێكی سیاسی نوێ ملادەنێت

ئاماانجە ساتراتیجییەكانی رژێام چیایە؟ زەمینەساازی باۆ . ەنگەرەكانی سوپای ئازاد پاكبكااتەوەتەرتۆس چڕكردۆتەوەو لەم ناوچەیە دەیەوێ س –حومس  –سێگۆشەی دیمەش  
ئەم ساتراتیجییە پەیوەنادی بە پاراساتنی . بەعسای لەساەر ئەم سێگۆشاەیە كە پایتەخات و تێكاڕای سااحیلی بەدەساتەوە بێات –هێشتنەوەی دەوڵەتەكە بەناوەڕۆكێكی عەلەوی 

-بەمجاۆرە لەسااحیلی عەلەوینشاینی توركیااوە تااوەكو سااحیلەكانی لوبناان دەكەوێاتە ژێار هەژماونی میحاوەری شایعە. ەلەوی ئایندەشەوە هەیەئاسایشی حیزبولاڵ و دەوڵەتی ع
انج پاراساتنی چاونكە ئاما. ستراجییەكانی روسیا و ئێارانیش باۆ دروساتكردنی گەورەتارین بەنادەر و گەورەتارین فڕۆكەخاانە لەم سێگۆشاەیە ئەمە پشتڕاساتدەكاتەوە. ئێرانەوە

 .یاخەی خۆرهەاڵتی دەریای سپییە
و سێگۆشاەی ( موسا  –ئەنباار  –دیاالە )تێكڕای هێزی خۆی لەناوچەكانی سێگۆشاەی ساوننی عێاراق ( بەپشتیوانی سعودی و تاد)لەوالشەوە دەوڵەتی ئیسالمی لەعێراق و شام 

كەركاوك و دیاالە  –لێارەدا تەقینەوەكاانی موسا  . گرتنی چاڵە نەوتەكانی حەسەكەش دەداتچڕدەكاتەوەو هەوڵی دەستبەسەردا( حەسەكە –حەلەب  –ئێدلب )سوننی سوریا 
چە ئامانجی دەوڵەتی ئیسالمی پێكەوەنانی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شامە، كە دەوڵەتێكی ئیسالمی سەلەفی هاوپەیمانی عەرەبستان دەبێات و نااو. مانایەكی قووڵیان هەیە

حەساەكە تااوەكو حەلەب  –موسا   –كەركاوك  –ئەمە یەك شت دەردەخات، كە دەوڵەتی ئیسالمی بەتەمای ئەوەیە هێڵای نەوتای دیاالە . خاتسوننەكانی شام و عێراق یەكدە
ێراقیشاە و ئەم ناوچەیە خاڵی بەریەككەوتنی كاورد و ساوننە لەساوریا و لەع. كۆنترۆڵ بكات و بگرە لەشەڕی هێڵەكانی گواستنەوەی وزەدا چەند هێزێك لەپشت ئەم پالنەوەن

هێازی : هەروەهاا ئەم پارۆژەیەی دەوڵەتای ئیساالمی یەك بەربەساتی ساتراتیجی لەبەرچااو نەگرتاووە. لەمەوال شیعەی عێراق و عەلەوی سوریا بۆ كورد رۆڵی هاوپشات دەگێاڕن
 لەگەڵ كورد بەریەك ( قەتەر و توركیا –سعودی )وانەكانی ئێستا لەڕۆژئاوا بەرژەوەندییە ستراتیژییەكانی دەوڵەتی ئیسالمی و پشتی. كورد لەخۆرئاوا و هەرێمی كوردستان

 

http://www.civilmag.com/wp-content/uploads/2013/07/kongray-natawaey.jpg


 Page : 17                                                یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                      17: ی  ره الپه
  

 
 هۆیەكەی چییە؟. دەكەوێت

یەپەگە دەساتی . و هێزەكاانی یەپەگە بەرەو لێاك نزیكباوونەوە دەڕۆن( هێازە كاوردییە مەیالەو ئیساالمییەكان)ایبەت هێزەكاانی لیاوای جابهە االكاراد ئێستا هێزەكانی كورد بەت
ەعەفارینەوە واتە لەیااخەی كوبانی و ناوچەی جزیرەدا تەنها دوو ناوەناد هەیە، كە ئەگەر باكەونە دەسات كاورد ئەوە ل –ئێستا لەنێوان عەفرین . بەسەر سەرێكانیدا گرتووە

لەعەفرینەوە تاوەكو خاانەقین خۆرهەاڵتی دەریای سپییەوە تاوەكو دێرك لەسەر سنوورەكانی هەرێمی كوردستان دەبێتە یەك هێڵی ستراتیجی، كە بەدەست كوردەوەیە و لێرەوە 
كووباانی  –ئەلئەبیاز  –ساەرێكانی  –عاامودێ  –دربێسای  –قامیشالوو  –دێارك : هێڵەكەی رۆژئاواش لەخۆرهەاڵتەوە بەرەو خۆرئاوا ئاوایە. بەكردەوە دەبێتەوە بەیەك هێ 

. كووبااانی بەدەساات یەپەگەوەیە. تەلئەباایەز بەدەساات دەوڵەتاای ئیسااالمیەوەیە. لەدێااركەوە تاااوەكوو سااەرێكانی بەدەساات یەپەگەوەیە. عەفاارین –ئەعاازاز  –جەرابلااۆس  –
 .ئیسالمیەوەیەو عەفرینیش بەدەست یەپەگەوەیە جەرابلۆس و ئەعزاز بەدەست سوپای ئازاد و دەوڵەتی

ەوە هاێڵە ساتراتیجییەكەی كاورد جا ئەگەر بێت و لیوای جبهەاالكراد كە سەر بەسوپای ئازادەو لەدەوڵەتی ئیسالمی هەڵگەڕاوەتەوە، بتوانێ شاری تەلئەبیز كاۆنترۆڵ بكاات، ئ
باشاوور و خۆرئااوای كوردساتان هایچ بەربەساتێكی ساتراتیجی لەنێوانیانادا نامێنێات و بەرەو یەكگارتنەوە لەزاخۆ تاوەكو عەفرین كامڵدەبێ و بەمجاۆرە بەكاردەوە دوو پاارچەی 

بااۆیە دۆخەكە لەخۆرئاااوا لەوپەڕی هەسااتیاری خۆیاادایەو . لەبەر ئەمە گردەسااپی یاااخود تەلئەبیااز وەكااو پرجاای پێكەوەبەسااتنی سەرانسااەری كوردسااتان رۆڵ دەگێڕێاات. دەڕۆن
ئەوروپاا و ئەمەریكاا دەوڵەتای ئیساالمی و بەرەی : رد لەڕێگەی ئەم كاۆنگرەیەوە تێكاڕای تواناای خۆیاان باخەنەگەڕ باۆ ئەوەی ئەم تەوقیاتە بقاۆزنەوەپێویستە دەستەبژێری كو

نااتوانێ چیتار بەئاشاكرا ساوپای ئاازاد لەدژی دەوڵەتای ئیساالمی بەهاۆی كاوژرانی فەرمانادەیەكیانەوە ئیعالنای شاەڕی كاردووەو توركیاا . نوسرەتیان خساتۆتە لیساتی تیارۆرەوە
لەمالشەوە لەهەرێمی كوردستان لەنەینەواوە بگرە تاوەكو بەرەی باشووری خانەقین هێزەكانی پێشمەرگەی كوردستان بەرەیەكای بەرینیاان . پشتیوانی لەدەوڵەتی ئیسالمی بكات

وری كوردساتانیش بەكشاانەوەی گەریالكاان و دەساپێكردنی پرۆساەی چارەساەری لەبااكو. قایمكردووە بەرانابەر بەعێراقێاك كە هەتاا دێ روخسااری دەوڵەتای پێاوە دیارنامێنێات
باۆیە بەڕێوەچاوونی كاۆنگرەی نەتەوەیای . دیموكراتی قۆناغێكی نوێ هاتۆتەكایەوە، كە ئەنكەرە ناچاردەكات پێشوازی لەدەسپێشكەری ستراتیجیانەی كورد بۆ ئاشتەوایی بكات

 .ڕاست گەلێك مەغزای ئاشكرا و شاراوەی هەن و بەڕاستی كاتەكە كاتی خۆی بووەكوردستان لەدۆخی كواڵیكوڵی خۆرهەاڵتی ناوە
 چەند پێشنیارێك لەڕووی پەیكەری دەزگایی كۆنگرەكەوە

ی بەرین و كۆتاایی بوونەوەیەككۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان كە بڕیارە لەم مانگەی پێشماندا بەڕێوەبچێ، پەیكەرێكی چۆنی دەخاتەوە؟ ئایا تەنها كۆنگرەیەك دەبێ وەكو كۆ 
واتە . ئەوەی دووەمیاان بێات پێدێت؟ یاخود ئەم كۆنگرەیە بۆ ئەوەیە بڕیاری دامەزرانادنی دەزگاایەكی باااڵی نەتەوەیای و نیشاتمانی باۆ كوردساتانیان بادات؟ پێادەچێ ئاماانج

 :ئەم چەند پێشنیارە دەخەینەڕووبۆیە لەمڕووەوە . و كۆڕی جووەكان و مەجمەعی تامیلەكان و تاد” جامیعەی عەرەبی“شتێك لەبابەتی 
وا باشترە ئەم كۆنگرەیە پرسای ئاااڵ، ساروودی نەتەوەیای، سایمبۆلە نەتەوەییەكاان، رۆژ و باۆنە نەتەوەییەكاان، نەخشاەی كوردساتان و شاێوەزاری : لەرووی سیمبۆلەكانەوە -1

ئەگەر . چەند سروودی و چەند سیمبۆلی و چەند زمانی و چەناد رێنوسای رزگااری بێات رەسمی یەكالیی بكاتەوە، چونكە گەلی كوردستان پێویستی بەوەیە لەدەست دوو ئااڵیی،
. وەیای كاورد هەڵادەگیرێتسیمبۆل، ئااڵ و نیشانە و رۆژە نەتەوەییەكاان ئەلفاوبێ و زماانی رەسامی یەكبخارێن، ئەوە هەنگااوی كردەكای هێماایی باۆ یەكخساتنی مەعانەوی نەتە

 .ی گەلی كورد حەیاتییە و راستەوخۆ پەیوەندی بەئاسایشی نەتەوەییەوە هەیەبەتایبەت پرسی زمانی فەرمی بۆ یەكخستن
بااكووری خۆراساان و : پێویستە پرسی دوو ناوچەی كوردنشینی دەرەوەی كوردستان بخرێتە خشتەی كاری كۆنگرەكەوە، ئەویش نااوچە كوردنشاینەكانی: لەڕووی بڕیارەكانەوە -2

باۆیە . ئەوانەی قەفقازیش لەمێژوودا بەكوردستانی ساوور ناویاان باردووە. راسان ناوچەكەی خۆیان بەكوردستانی بچووك بەناودەكەنكوردەكانی باكووری خۆ. باشووری قەفقازە
ی ئاناادۆڵ، هەروەها دەكرێ بەشێوەی نزمتریش ئەمە بۆ كوردەكاان. پێویستە لەسەر مافی بێ ئەمال و ئەوالی گەلی كورد لەسەر ئەم دوو ناوچەیەی بڕیاری پێویست وەربگیرێت

 .شام و لوبنانیش دووبارەبكرێتەوە
وەكو خاۆی لەساەر دەزگااكەش دەمێنێاتەوە، ئەوە پێویساتە ئەم دەزگاایە ناوەنادەكەی لەهەولێار ” كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان“ئەگەر ناوی : لەڕووی پەیكەری كۆنگرەكەوە -3

وا باشاترە . بۆ بكرێتەوە، كە لەڕووی روخساارەوە هەڵگاری سایمبۆل و هێماا مێژووییەكاانی كاورد بێاتهەورەها پێویستی بەوە هەیە بارەگایەك یاخود كۆشكێكی تایبەتی . بێت
پاشاان پێویساتی بەئەماانەی گشاتی هەیە لەگەڵ كاۆڕی گشاتی . هەروەها دەبێ ئەمینداری گشتی یااخود ساەرۆكی هەبێات. بارەگای دووەمی ئەم كۆنگرەیە لەقامیشلوو بكرێاتەوە

 .ێكیشی هەبێ كە لەگەڵ سەرۆك یان سكرتێری كۆنگرەكەدا هەماهەنگی كامڵیان هەبێتدەشێ وتەبێژ. سااڵنەدا
هەروەهاا رێاژەیەك باۆ رێكخراوەكاانی كاۆمەڵگەی . پێویستە رێژەیەكی كۆتاا باۆ ژناان، الوان و روونااكبیران و كەساایەتییەكان دیاریبكرێات: لەڕووی رێژەی بەشداربووانەوە -4

لەپەناای ئەمەدا پێویساتە كااۆنگرە . پارچەكاانیش یەكالییبكارێتەوە، كە تێیادا پااارتییە سیاساییەكان رۆڵای یەكالكەرەوەیاان تێیادا هەیە رێاژەی. مەدەنایش لەبەرچااو بگیرێات
 .بۆ نمونە ئەمڕۆ مەسەلەی رۆژئاوا گەلێك گرنگەو بگرە یەكگرتنەوەی كوردستانیش بەمەوە بەندە. بەپێی ئەولەویەتی ستراتیجی پارچەكان كاربكات
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 نەتەوەیی، دەستكەوتێكی گەورەی خەبات وقوربانیدانی گەلی كوردستانە  كۆنگرەی                            

    
 شوانی حەمەالو رێبوار

 
 گەلاای هەمااوو لەمێااژینەی خەوناای كوردسااتان پااارچەی چااوار هەر بااۆ نەتەوەیاای، كااۆنگرەی یەكەم سااازدانی

 پارچەكاانی سیاسای الیەنە و پاارت هەموو گوتاری كۆنگرەیەوە، ئەم لەڕیگەی تاكو. كوردستان كوردستانە،
 گونجاااوی بەپێاای كااورد، گەلاای مافەكااانی راسااپاردەكانی بڕیااارو لەڕێااگەی و یەكبخرێاات كوردسااتان، دیااكەی

 و گرنااگ هەر دەسااتكەوتە لە یەكێااك بە بەرهەماای كااورد نەتەوەی كااۆنگرەی. دیاربكااات سیاساای بااارودۆخی
 سەردەساااتی لە تاكانەوە،هەشااا ساااااڵنی لە كە دەكرێااات، هەژماااار كوردساااتان گەلااای وقوربانیااادانی خەباااات

 بااارنەبوونی لە هااۆی بە بەاڵم. دانرابااوو باۆ بەسااتنی بناااغەی بەردی كوردسااتان، تاری پارتەكااانی و هێااز بەهاوكاااری و جاوانەمەر  ئیدریساای كاااكە ئاشااتەوایی، ئەنادازیاری
 كوردسااتان، هەرێمای ساەرۆكی بااارزانی، ساەرۆك جەناابی سەرپەرشاتی و دەستپێشااخەری بە خۆشابەخاتە ئەمجارەیاان بەاڵم. دواكەوت كوردسااتان كااتەی ئەو سیاسای باارودۆخی
  خاااكی  بەشااەی لەم ئێسااتا ئەوەی ماان باااوەری بە.ئەنجاماادرا كوردسااتان پااارچەی هەرچااوار سیاساای والیەناای پااارت چەناادین بەئامااادەبوونی ئامادەكاااری، كۆبااوونەوەی یەكەماین
 و یەكڕیاازی  دەنگاای یەك بااووە، زارمااان لەسااەر مێااژووەوە  بەرەبەیااانی لە كە دروشاامەیە ئەو  كرداریكردناای بە دەبینرێاات، كوردسااتاندا  هەرێماای  چەتااری لەژێاار و كوردسااتان

 و  ئاازادی بە كاورد بێات رۆژێاك كە بووە كوردستان  پارچەكەی چوار هەر  كوردانی  ئامانجی و خواست دێرینەو ئاواتی كورد نەتەوەیی گۆنگرەی. كوردستانە گەڵی هاوهەڵوێستی
 رەنگیاداوەتەوە واقیاع  ئەرزی لەسەر  كرداریەكانی هەنگاوە و دێت  بەدی وا ئاواتە ئەم ئێستا خۆشبەختانە ، ببەستێ  نەتەوەیی  كۆنگرەی  بتوانێ كوردستان  پیرۆزی  خاكی لەسەر

 بڕیاار كە كاۆنگرەن  ئامادەكاریەكاانی  كۆباونەوەی  بەشداری و ووەراگەیاند پێوە خۆیان  پابەندبوونی كوردستان  پارچەی چوار هەر لە كورد  سیاسیەكانی الیەنە هێزو سەرجەم و
 لەم  دۆخێكای كورد مێژوو  بەدرێژایی كوردستان،  چارچەكەی چوار هەر  كوردی  هەڵوێستی یەك لە دەكرێت  بەدی ئێستا  ئەوەی. سازبكرێت هەولێر لە دەرفەتدا لەنزیكترین وایە

 چەترێكاادا یەك لەژێاار ئامااادەبن پااێكەوە كوردسااتان  باااكوری رۆژئاااوا، باشااور، رۆژهەاڵت،  سیاساایەكانی الیەنە هێاازو لەمێااژوودا یەكەمینجااارە ئەمە نەڕەخساااوە، بااۆ  جااۆرەی
 دوو  باێ. بگرن ەسەرچاو كۆنگرەیەوە لەم كوردستان  پارچەی چوار هەر  چارەنوسسازەكانی پرسە لەمەودوا و  نیشتمانی  دامەزراوەیەكی ببێتە كۆنگرەكە وایە بڕیار كە كۆببنەوە،

 كاۆنگرەیە لەم ، كاوردی  دەوڵەتای  راگەیانادنی تەنهاا مەگەر داهاتووش بۆ و نەهێناوە بەدەست  جۆرەی لەم  دەستكەوتی كورد رابردوودا  ساڵی 511  مێژووی لە بڵێم دەتوانم  دڵی
 باۆ  هەرێماایەتی و  نێاودەوڵەتی  هەلاومەرجێكی  لەگەڵ هاوكااتە ، نیشاتمانی  زراوەیەكایدامە بە  كردنای كاۆنگرەكەو  لەبەساتنی  نەتەوەیی  كۆنگرەی  گرنگی و بایەخ.بێت گەورەتر

 و تێكۆشاان و خەباات. هەیە گرنگای كاۆنگرەكە ئەنادازەی بە  باایەخی كاۆنگرەكە  بەساتنی كااتی كەواتاا. كوردساتان  پارچەكاانی هەماوو لە كاورد  پرسای  ئاشاتیانەی  چارەسەری
 یەكسانیشاەوە پرانسایپی پاێگەی لە و باووە ئاشاتیخوازانە شێوازی پەرۆشی و پەیوەست هەمیشە كە هەڵگرتووە خەسڵەتەی ئەو مێژوو درێژایی ەب كوردستان گەلی قوربانیدانی

 گەلاای امیپەیاا و دەنااگ گەیاناادنی كااورد نەتەوەیاای كااۆنگرەی یەكەمااین ئامااانجی بااۆیە هەبااێ، ئاشااتیانەی پێكەوەژیااانێكی ناااوچەكەدا گەالناای لەگەڵ ویسااتوویەتی هەمیشااە
 نەژادی پاكتاااوی هەڵمەتەكاانی تووشای نەتەوەیەكە خااۆیەتی، دانیشاتوانی بەرچااوی و روون ژمااارەی و كەلتاوور و مێاژوو و زمااان و خااك خااوەن نەتەوەیەكە كە كوردساتانە،
 خاۆی یاسااییەكانی و رەوا ماافە داوای و هەیە خاۆی ووسایچارەن بڕیااردانی ماافی دی نەتەوەیەكای و گەل هەر وەك نەتەوەیە ئەو باۆتەوە، ئەنفااڵ و كیمیاباران و جینۆساید

 هەماوو بە ئاشتی پەیامی كۆنگرەیەدا لەم گرنگە زۆر كورد ئێمەی بۆ.بەرامبەر رێزگرتنی و ئاشتییانە پێكەوەژیانی و دیموكراسی و ئاشتی پرانسیپەكانی چوارچێوەی لە دەكات
 زمااانی و ئاشااتی زمااانی واتە سااەردەم زمااانی بە دەمااانەوێ كااورد ئااێمەی كەوا رابگەیەنااین نێااودەوڵەتی ۆمەڵگەیكاا ناااوچەكەو واڵتااانی بە هەمیشااە وەك و رابگەیەنااین الیەك
 بەهێاز ژماارەیەكی دەكااتە كاورد و دەكات بەهێز نێودەوڵەتی ئاستی لەسەر ناوچەكەو ئاستی لەسەر كورد پێگەی ئەمەش بدەین، خۆمان تێكۆشانی و خەبات بە درێژە دیالۆ 

 پاڕۆژەی یەك گشاتگیرو نیشتمانیی خیتابی یەك كورد كە ئەوەی هۆی دەبێتە نەتەوەیی كۆنگرەی سەركەوتنی.نێودەوڵەتییەكاندا و ناوچەیی سیاسییە هاوكێشە لە كاریگەرتر و
 تیایاادایە كە واڵتەی ئەو لەگەڵ كوردسااتان پااارچەیەكی هەر لە كااورد كێشااەی پێویسااتە دەگااوترا، پێشااتر كە پێاادێت كۆتااایی مەفهااومە ئەو ئەوە هەبێاات، بەهێاازی سااتراتیژی
 یەكێتای هەباوونی واتە نەتەوەیی، كۆنگرەی هەبوونی چونكە بكات، سیاسەت ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی لە دەنگی یەك بەشێوەیەكی كورد كە دەكات وا ئەوەش بكرێت، چارەسەری
 و دەسااتكەوت كوردسااتان هەرێماای لە نەتەوەیاای كااۆنگرەی یەكەم بەسااتنی روەهاااهە.جیهانییەكاناادا هاوكێشااە لە كااورد حیسااابكردنی دواجااار هێاازو بااوونی بەهێااز و نەتەوەیاای
 .كوردستانە گەلی قوربانیدانی و خەبات بەرهەمی
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 كۆنگرەی نەتەوەیی كورد بۆچی؟                                                         

 
 عوسمان سەرکۆ

 
 الوانای دەكرێات  لاێ باسای زەماانەوە مێاژ لە پاارێزە توواڵ كاوردێكی هەماوو ئاواتی و داوا نەتەوەیی كۆنگرەی گومان  بێ

 پااێكەوە كوردسااتاندا پااارچەی چااوار هەر لە كااورد بێاات ڕۆزژێااك كە دەبیاانن وە پااێ سااوری و سااەوز خەوی پااارێز وواڵت
 لە یەكێااك بە جیهاناادا لە ئێسااتا كە دابڕیااژن كااورد گەلاای ئایناادەی بااۆ ئیسااتراتیجی سیاساایی نەخشااەیەكی كااۆببنەوەو

 یەكگرتەوەكانااااااادا نەتەوە پێناساااااااەی لە ئەوەی وەك وواڵتە  باااااااێ نەتەوەیەكە كە دەژمیرێااااااات نەتەوە گەورەتاااااااریین
 .بێدەوڵەت نەتەوەیەی واتە( Large Nations without state)هاتووە

 لە كااورد الواناای بەهێزەكااانی دروشاامە لە بااوو یەكێااك مەسااەلەیە ئەم هەشااتاكاندا سااەرەتای و حەفتاكااان كۆتااایی لە
 هەڵاكەوتەی باۆیە هەر كاۆمەڵە ساەرەكی دروشمی بە كردبو مەسەلەیەیان ئەم دەكرێت ئەژمار بیرۆكەیە ئەم بزوێنەری بە ئەوكاتە كوردی خویندكارانی كۆمەڵەی ەو هەندەران

 پارچەكااانی و سیاساایەكان ارتەپاا نیااوان لە تاارازانەی لێااك كێشااەو هەمااوو ئەو نێااو لە كااات ئەو ، ببااوو دروساات كوردسااتان پااارچەیی چااوار ئەساساای سااەر لە كااۆمەڵەیە ئەو
 نااوی بە كوردستاندا پارچەی چوار هەر لە كورد پارێزانی وواڵت و سیاسیەكان الیەنە نیوان لە كۆبونەویەك جۆرە سازدانی بۆ هەبوو هەوڵ هەردەم بەاڵم هەبوو، كوردستاندا
 هیچیاان هەواڵنە ئەم مەخاابن بەاڵم دەنرخێنرێات، بەرز هاوڕێكانیاان و قاساملو ولرحمانعباد دكتاور شاەهید و  جەالل مام بەرێز رۆڵی بوارەشدا لەو كورد، نەتەوەی كۆنگرەی
 ڕژێامە بە كاورد سیاسایەكانی الیەنە پەیوەنادیی جاوری و حیزبای بەرژوەنادی مەسەلەی هەوروەها كوردستان پارچەیەكی و الیەنێك هەر خودی و بابەتی دۆخی و نەهات لێبەرهەم

 هااتبوو  لاێ موستەحیلی وەك كوردەوە سەكردەكانی زۆربەی بەالی تەنانەت كردەوەو كاڵ تەواوی بە سیاسیەكاندا الیەنە نیوان لە مەسەلەیەی ەوئ كوردستانەوە داگیركەرەكانی
 كاااری ئەمە وایە ێیااانپ و نااازانن خۆیااان كاااری بە ئەوە ئێسااتاش تااا زۆربەیااان تەنااانەت دەكاارد سااەیریان واقاایعەوە لە دوور و الوەكاای زۆر شااتێكی بیاارۆكەیە ئەم باسااكردنی
 بەڕی كاوردا نەتەوایەتای دۆزی بیارۆكەی لە خاۆی ژیاانی هەموو كە نەبەز جەمال مامۆستا بۆ بێپایانم رێزی لەگەڵ" نەبەزە جەمال" نوسەر بەڕێز كاری بەڵكو نیە سیاسیەكان

 .نەتەوایەتی مەسەلەی بۆ وەربگیرێت بۆچوونەكانی لە زۆر سودێكی دەكرا بەاڵم كردووە
 لەگەڵ لەساەری گفنوگاۆكردن بەمەبەساتی كارد بااس بۆنەیەكادا چەناد لە نەتەوەیماان گاۆنگرەی ساازدانی مەساەلەی كەریمای عەلای كااك هاوڕێم و من ساڵێك لە اترزی پێش

 خاۆی كاورد وادا كاۆنگرەیەكی لە كە رەخسااوە كاورد باۆ باارودۆخ باشاترین ئیستا ئیمە تیروانینی بە چونكە كودستاندا، پارچەكانی سەرجەم لە كوردستان جیاوازەكانی الیەنە
 دواخساتنی هەوڵای كوردساتان هەریمای لە دەسەاڵت الیەنەكانی تر چی نەدرێت ڕیگە و بدرێت مەسەلەیە ئەم بۆ جدی هەوڵی كە بوو باش پێمان و بكات دیاری خۆی چارەنوسی

 حیزباایەتی تەساكی بەرژوەنادی بە پەیوەنادی كە هۆكاار  كاۆمەڵێ لەبەر بەربااس باخەنە حەیااتی مەساەلەیەكی وەك كاۆنگرەیە ئەم نااتوانن یەكێتای و پاارتی چاونكە بدەن،
 ئۆپۆزسایۆن الیەنێكای وەك باوو گاۆران بازوتنەوەی بەالماانەوە الیەن باشاترین بۆیە هەیانە، دراوسێوە وواڵتانی بە ئابوریەی و سیاسی پەیوەندی ئەو هەروەها هەیە خۆیانەوە

 بەم بااوەڕی نایشِ  گاۆرا بەڵكاو نەباوو گرناگ بەالیاانەوە هەر نەك مەخاابن بەاڵم خاۆی، كااری بەرناامەی و دروشام بكااتە مەساەلەیە ئەم  بتوانێ حیزبی بەرژەوەندی  بەبێ كە
 كارد دروسات الماان گەوریاان ئومێادیەكی ناا ئۆپۆزسایون و گۆران هەنگاوە بەم ناگیرێت، بەرچاو لە ئیستاش و كرا بایەخ  بێ ئێمەش هەوڵەی ئەو بگرە نەبوو، هەر مەسەلەیە

 نااو لە دیموكراسای پڕۆسەی كە خست دەری ڕابردوو ساڵی چوار ئەزمونی هەرچەندە نەتەوایەتیەكان مەسەلە سەر ناپەرژێنە ناوخۆیەكانەوە مەسەلە بە سەرقاڵیان لەبەر كە
 گاۆڕان بازوتنەوەی دەكارا ،باۆیە ساەربەخۆدا سیاسای انێكیكیا چێاوەی چاوار لە نەكرێات چارەساەر نەتەواتیەكاان كێشاەی ئەگەر نادرێات ئەنجاام بەتەواوی كۆمەڵگایەكادا هیچ

 .بابەتە ئەم لەسەر كراونەتەوە باڵو پێشتر كە ببینن خوارەوە لینكانەی ئەم دەتوانن لەمبارەیەوە زیاتر زانیاری بۆ گرێبدایە، بەیەكەوە ونەتەواەیتی دیموكراسیانە خەباتی
 وەك خۆیااان بەرژوەناادی بااۆ بەكارهێنااانی بەمەسااتی خاااوەنی بە كااردووە خۆیااان بااارزانی مەسااعود و پااارتی جااارە ەمئ كااۆنگرەیە ئەم سااازدانی بااۆ هەیە هەوڵێااك ئیسااتادا لە

 خاۆی راساتەقینەكەی و ساەرەكی ئەركە و الیەنێاك بەرژەوەندی بۆ بەكاربهێنرێت كە دروستكردووە زۆربەمان الی مەترسی بۆیە كوردستان، پەرلەمانی هەڵبژاردنەكانی بانگەشەی
 . بدات لەدەست

 كااۆمیتە لە پااارچەگیری و حیزباای نااوێنەری كردناای دابەش نابێاات ببەسااترێت، سااەرۆكایەتی ئەناادامانی و و سااەرۆك دەستنیشااانكردنی بااۆ نابێاات كااورد نەتەوەیاای كااونگرەی
 بكرێات قاورخ نابێات هەروەهاا بێات، گرناگ  پاێ یانبەشاداربون رێاژەی نوێنەرو ژمارەی تەنها تەقەالیان و هەوڵ پارچەیەك و الیەن و حیزبە هەر كێشە بكرێتە جیاوازەكاندا

 باۆ بهێانن بەدەسات كاۆنگرە سەرۆكی ئەوەیە هەوڵیان تەنها كوردستان دیموكراتی پارتی دەكرێت  پێ دەركی ئەوەوی وەك خۆی بەرژەوەندی بۆ كراوەوە دیاری الیەنێكی لەالیەن
 ..اشترەب نەكردنی دەكرێت ساز كۆنگرە پرسانە ئەم بۆ ئەگەر سەرۆكەكەیان،

 كاورد چارەنوسای كردنای دیااری چۆنێتی بڕیاردانی لەسەر الیەنەیە فرە راستەقینەی ئیرادەیەكی ئەویش بگیرێت راستەقینەكەی ناوەڕۆكە بۆ دەبێت كورد نەتەوایەتی كۆنگرەی
 .؟ ناوەڕاستدا ڕۆژهەالتی لە
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 .یەكگرتوودا؟ دەوڵەتی یەك سنوری لە بێت یەكگرتوو كورد كە بكریتەوە لەوە بیر دەكرێت ئایا
 ؟ ئایندەدا لە باشترە بۆی بەرێت بەسەر ژیان وواڵتانە لەو وواڵتێكدا چ لەگەڵ كورد یان
 وەك خۆنوساین چاارەی ماافی دیااریكردنی لەساەر یەكگرتوەكان نەتەوە میساقی بەپێی ریفراندۆمە ئەویش بكات خۆی سروشتی مافێكی پیادەی نەهاتوو ئەوەی كاتی كورد ئایا

 .ئەنجامدرا؟ سودان باشوری لە ئەوەی وەك هەر سروشتی مافێكی
 .خۆی؟ چارەنوسی دیاریكردنی بۆ بكات یفراندۆمر نەهاتووە ئەوەی كاتی عیراقدا كوردستانی لە كورد ئایا
 واقیعبیناانە بەشاێوەیەكی پاارچەیەك هەر تایبەتمەنادی دەبێات بەڵكاو پێكادێت كوردساتان پاارچەی چاوار هەر لە كاورد دەوڵەتی ئاوەها كۆنگرەیەكی بە ئەوەنیە مانای ئەمە

 ڕۆژهەاڵتاای لە كااورد سیاسااەتی و دابرێژریاات یەكگرتااوو و سااەربەخۆ نەتەوەی سااتراتیجی ەمناایئ پالنێكاای و بگیرێاات لەبەرچاااو پااارچەیەك هەر هەلااومەرجی و بكرێاات تاااوتوێ
 .بكرێت ئاشكرا جیهان هەموو بۆ ناوەڕست
 كۆتایادا لە ، ناوەڕساتدا ڕۆژهەاڵتای لە كاورد میللەتای چارەنوسای دیاریكردنی سەر لە دەرەروە بێتە تۆكمەوە بڕیارێكی بە كۆنگرەو دروشمی بكرێنە گرنگانە پرسە ئەم ئەبێت

 .ڕیكنەكەون ئەوەی لەسەر رێكبكەون ئەوەی بۆ كۆدەبنەوە جارێك هەموو نەیەت لێبەسەر عەرەبی لوتكەی كۆنگرەی وەك كوردیش نەتەوەی كونگرەی هیوادارم
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 كوردستان ئازادیخوازی خەڵكی

 
 كوردستانییەكان سیاسییە كۆمەڵە كۆڕو و هەرێم سەرۆكایەتی

 
 كوردستان نەتەوەیی كۆنفرانسی لە بەشدار الیەنەكانی

 
 بەكردەوەی بوونی پێكەوە و برایەتی و تەبایی لە باس كە نەڕەخسا بۆ دەرفەتێكمان هیچ كورد ئێمەی رابردوودا سەدەی لە

 ژیااانی پااێكەوە بااۆ مەزن هۆكااارێكی و ئامااانج كااۆمەڵە لە باااس, بااكەن خۆیااان بەرژەوەناادیی لە باااس الیەنەكااان لە هیچكااام ئەوەی بااێ بە بتااوانین و بكەیاان كوردسااتانییانە
 .بكەین كانمانمێژووییە هەڵپەسێردراوە كێشە چارەسەركردنی مەبەستی بە سیاسییانە

 خەونای بە باوو كوردساتانییانە و نەتەوەیای كۆنفرانساێكی بەساتنی و نەتەوەیای یەكێتای باسای, لەباار و تاازە دۆخێكای هاتنەئاارای بە نوێدا هەزارەی سەرەتای سااڵنەی لەم
 .بدرێت  گرێ كۆنفرانسە ئەو داهاتوودا مانگی لە بریارە وا و كوردییەكان الیەنە

 
 .هەبێت دلێرانەی دەنگێكی كۆنفرانسەدا لەم  دەیەوێ, سیاسییە الیەنی و حیزب رێكخراوو 25 خاوەنی كە نكوردستا رۆژهەاڵتی

 
 ئاماادە تاایبەتی بە رۆژهەاڵتییەكاان الیەنە باۆ پێشانیارێكی چەناد, خاۆی بەرپرسایارانەی و نەتەوەیای نەریتی وەك" كوردستان دیمۆكراتی لیبراڵ پارتی" مەبەستەش ئەم بۆ

 بەساتنی پرسای, پارتەكەماان ڕای بە باۆیە, باووە دروسات الیەنەكانادا نێوان لە كە ناكۆكییانەوەیە ئەو هۆی بە ئەمەش.كوردستان گشتی ڕای دیدی بەر دەیخەینە كە, كردووە
 . بكەین ماندوو خۆمان الوەكییەوە شتی بە ئێمە كە لەوەیە بەبایەختر و گرنگتر نەتەوەیی كۆنگرەی

 
 .بكەن ساز كورد نەتەوەیی كۆنگرەی بەهێزكردنی بۆ رۆژهەاڵتییانە كۆنفرانسێكی و كۆببنەوە یەكتر دەوری لە رۆژهەاڵتییەكان الیەنە هەموو ,كۆنگرە پێش داواكارین -1
 الیەنەكاانی لە یچكاامه ئەساتۆی نەكەوێاتە نەكرانیاان بانگهێشات ئۆبااڵی تااكو. بكارێن كاورد نەتەوەیای كاۆنگرەی بەشاداری جیااوازی  بێ بە رۆژهەاڵت الیەنەكانی هەموو -2

 الیەنە هەماوو بەشاداری بە و كوردساتانییانە و نەتەوەییاانە كۆنفرانساێكی تاا بكرێات كۆنفرانسەكەدا بەشدارانی رێژەی بە پێداچوونەوە واتە. رۆژهەاڵت ئامادەكاری كۆمیتەی
 .بچێت بەڕێوە كوردییەكان

 كاۆمەڵە رەچااروگرتنی  باێ بە, دەرببڕن كوردان مێژووییەی خەونە ئەو سەركەوتنی مەبەستی بە كۆگرە بۆ نخۆیا پشتگیری كە بكرێت رۆژهەاڵت الیەنەكانی هەموو لە داوا -3
 .نییە مانایان ئێستادا سەردەمی لە كە, سووتاو بایەخێكی
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 .بدرێت ئێران دیكەی ناوچەكانی و خوراسان وەك دیاری لە دوور كوردەكانی پرسی بە زیاتر بەهایەكی داواكارین -4
 .بكات فرەالیەن رەیەكیبە دروستكردنی لەسەر كار كە ببینەوە ساخ خاڵێك كۆمەڵە لەسەر بتوانین رۆژهەاڵتییەكان الیەنە وەك داواكارین -5
 

 :لە بریتین كوردستان رۆژهەاڵتی سیاسییەكانی رێكخراوە و الیەن و پارت, كە وەبیرهێنانەوەیە جێگای
 
 پارتی لیبراڵ دیمۆكراتی كوردستان -1

 ئەنجومەنی فەرهەنگی كوردەكانی خوراسان -2

 رێكخراوی یاریكورد -3

 پادك -پارتی ئازادی و دیمۆكراسی كوردستان  -4

 پارتی ناسیۆنالیستی كوردستان -5

 پارتی سەربەستی رۆژهەاڵتی كوردستان -1

 پارتی سەربەستی كوردستان -7

 سپای رزگاری كوردستان -8

 بزوتنەوەی ئیسالمی ئەهلی سوننە و جەماعەت  -1

 یەكێتی دیمۆكراتی كوردستان -11

 بزوتنەوەی كۆماریخوازی كوردستان -11

 رەوتی سۆسیالیستیی كۆمەڵە -12

 پاك -پارتی ئازادی كوردستان  -13

 رێكخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی كوردستان -14

 سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران -15

 پارتی ژیانی ئازادی كوردستان -11

 حیزبی دیمۆكراتی كوردستان -17

 یەكێتی شۆڕشگێڕانی كوردستان -18

 حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێران -11

 ۆنیستی ئێرانحیزبی كۆم -كۆمەڵە  -21

 كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران -21

 كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان -22

 پارتی سەربەخۆیی كوردستان -23

 كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی رۆژهەاڵتی كوردستان -24

 بەرەی نیشتمانی رۆژهەاڵتی كوردستان -25
 

 سەركردایەتی ئەنجومەنی
 

 تانكوردس دیمۆكراتی لیبراڵ پارتی
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 كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ئارامی لە ناوچەكەدا دێنێتە ئاراوە: دەمیرتاش                             

 
 

 دەڵێاات و كااورد نەتەوەیاای كااۆنگرەی بە گەشاابینە كوردسااتان دیمااوكراتی و ئاشااتی پااارتی هاوسااەرۆكی
 تەندرووساتی بەدەم كە توركیاا حكاومەتی دەداتە هۆشاداریش". بكاات ساووریا دۆخی چارەسەری رەنگە"

 .بێت ئۆجەالنەوە
 باۆ ئامادەكااری كۆباوونەوەی ،BDP دیماوكراتی و ئاشاتی پاارتی هاوسەرۆكی دەمیرتاش، الحەدینسە

 چ ژێردەساتە وەك چ كاورد ئێساتا تااوەكو" رایگەیاناد و وەسافكرد ساەركەوتوویی بە نەتەوەیی كۆنگرەی
 انكوردەكا بۆ هەم بووە ئاستەنگ ئەمەش ژیاون، دیكەدا واڵتانی لەگەڵ ئۆتۆنۆمی چوارچێوەیەكی وەك
 ".ئاراوە دێنێتە ناوچەكەدا لە ئارامی كۆنگرەیەش ئەم سازكردنی و نییە نەتەوەییدا كۆنگرەی سازكردنی لەبەردەم رێگرییەك هیچ ئێستا بەاڵم ، واڵتانە ئەو بۆ هەم

 ئەوە كاۆنگرەیەدا لەو دەگاۆڕن، نااوچەكە وساەنگییەكانیها پێشاهاتانە ئەم: "گاوتی رۆژنامەوانیادا كۆنفرانساێكی لە ئامەد بۆ گەڕانەوەی و نەتەوەیی كۆنگرەی دوای دەمیرتاش
 ". دەژین واڵتێكدا چ لە و چۆن كورد كە دەكرێتەوە روون

 رەناگە چارەساەرین، خاڵی سووریا لە كوردەكان بەاڵم نایدۆزنەوە، بەاڵم سووریاوەن، ئاڵۆزییەكانی چارەسەری بەدوای دونیا هەموو" گوتی سووریاش رووداوەكانی بە سەبارەت
 ". بكات ئاشتی پڕۆسەی ئارای هێنانە پێشنیازی ۆنگرەك

 ئاگاای دەبێات دەوێ، ئاشاتی بەڕاساتی توركیاا حكاومەتی ئەگەر" گوتی دەمیرتاش كوردستان، كرێكارانی پارتی زیندانیكراوی سەرۆكی ئۆجەالن، عەبدوڵاڵ رەوشی بە سەبارەت
 ".روودەدات كارەسات بێت جەالندائۆ بەسەر شتێك ئەگەر چونكە بێت، ئۆجەالن تەندرووستی رەوشی لە
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 رۆژئاواو و رۆژهەاڵت سودمەندن لە بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی                                          
  

 خەڵەف سۆران
 

 میللەتای سیاسایەكانی هۆشایاری ماناای زەماانەوە دیار لە كاورد نەتەوەیای نگرەیكاۆ بەساتنی باۆ بەرنامە دانانی و بیركردنەوە
 بااۆ پڕبااایەخە و گرنااگ هەنگاااوێگی نەتەوەیاای كااۆنگرەی چااونكە بەسااتنی، بااۆ هەوڵاادابوون لە مێااژوو دراێژایاای بە كە كااوردە

 لە كە گەورەدان ارییەكیگۆڕانكااا لەبەردەم رۆژهەاڵت و رۆژئااااواو هەماااوان كە سااااتەدا چاااركە لەم بەتاااایبەت كاااورد میللەتااای
 قۆنااغێكی پێادەنێتە نااوچەكە سیاساەتی و نەخشاە دەبینای. روودەدات ناوەڕاسات رۆژهەاڵتای لە جاوگرافی و سیاسای نەخشاەی

 لەگەڵ رایبگرێاات بتوانێاات هەبێاات ئیاارادەیەك هاایچ ئەوەی بااێ بە روودەدات، هەنگاااو دوای بە هەنگاااو و پراكتیكاای بە نااوێ
 كاورد. رایبگرێات نیایە الیەنێاك هایچ ئەتەكای و توانست لە كەچی سیاسیە بااڵنسە ئەو راگرتنی ۆب نراوە هەنگاو زۆر ئەوەش
 بێگومااانین چااونكە ئاشااكرایە و روون لێیاای مەبەساات بوەسااتین لێاارە ئەگەر( خااوارەوە بكەوێااتە خااۆی ئەوەی پااێش بكاارێتەوە دارەكە لە پێویسااتە پێگەیشاات كە میااوە) وەتەناای
 لێابەدی داپلۆساێنەری بەرژەوەنادی دژی لێكادراوەكانی ماناا هەموو پێچەوانەكەی لێدەكەوێتەوە، قەناعەتباری و روون ئامانجێكی سیاسیانە و انەئاشتی رێگەچارەی و دانوستان
 .دەكرێت
 كە شاەفافانەیە و حەكیماانە ەیسیاسایان ئیتیكێكای و ئاشاتی پەیاامێكی كوردساتان پاارچەكەی چاوار هەر سیاساییەكانی الیەنە كۆباونەوەی و كورد نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی

 كاورد، میللەتای نێوەندەش لەو رۆژهەاڵت، بەتایبەت لێكراوە زوڵم میللەتانی سەردەمی سەردەم ئێستا دابەشكراوە بەسەر كوردیان كە دەڵێت نەتەوانە ئەو هەموو بە پەیامێكە
 باااۆ جاااوانی بە ببینێااات تێاادا نااااچەكەی ئەوەی باااۆ ئاااوینەیەكە بە پێویساااتی ریكاااائەم و ئەوروپااا دەبینااای باااۆیە گۆڕانكااارییە، لە روو رۆژهەاڵت سیاسااای نەخشاااەی چااونكە

 .كورد نەتەوەیی كۆنگرەی سەركەوتنی بۆ پاڵپشتن هەموو پێناوەدا لەم بۆیە خۆیان بەرژەوەندییكانی
 كە كاوردی دەوڵەتای باونی دروسات پەیاامی یاان كاوردی دەوڵەتی راگەیاندنی كە لێدەدرێت قەراری یان دی دێتە كورد میللەتی مێژینەی لە خەونی دەبینی نێوەندەدا لەم بۆیە

  رازی ناوەڕاست رۆژهەاڵتی لە تەعەسوبێت و سیاسی ملمالنێی و كێبڕكێ روكنەكانی و جەمسەر دیكەوە لەالیەكی بووە، دروست تەواوی بە بناغەكەی ئێستا لەحاڵی
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 سیاسای لێكخشاانی دەبینای باۆیە دوردەكەونەوە، لێاك سیاسای الیەنای و دەوڵەت بە الیەنەكاان نێاوان هێڵای و سنوور كوردی دەوڵەتی دروستبونی رۆشنایی لەبەر دەبن،ئەمەش

 نێاوان لە بنبڕدەبیات ناانەوە ئااژاوە و باڕین و كوشاتن كە. دێنێات خۆیدا بەدوای نەتوەیی و سیاسی سەقامگیری بۆیە یەكتر، لە نزیك و دراوسێ میللەتانی نێوان لە روونادات
 .دراوسێ واڵتی هەندێك لە دەیبینی ئێستا ئەوەی وەك ناوچەكە واڵتانی
 لەچەناد ئەمەش پاێش دیتە بۆ یان سیاسی و ئابووری بەرژەوەندی سیاسییە و نەتەوەییی كارتە ئەم گەیشتنی ئەنجام بە و بون دروست لە رۆژئاوا بەاڵم ناوچەكە، وەك ئەمە

 واڵتاانی باشای ساەرمایەیەكی و باازاڕ بەمەش ،11%دەگااتە كە جیهانییەكاانەوەیە پێاوەرە لەساەرووی دەبینای كە تەواودایە گەشەكردنێكی لە كوردستان لەالیەك روویەكەوە،
 كە دەكەن وەبەرهێناااان تەواو ئەمنیەتێكااای لە و ئاااارام شاااێوەیەكی بە بەرژەوەنااادییەكانیان و دەكەن تەواو ساااەرمایەداری ئەمریكاااا رۆئااااواو واڵتاااانی بەمەش دەبێااات وارۆژئاااا

 دەكەن پاشەكشاە جاێگە هەنادێ لە هەنادێكیان بەمەش پاێش دێتە بۆ نوییان مەودای دوور وەبەرهێنانی مەودای ئیتر. دەگەیەنێت ئابوورییان بوژانەوەی بە بەرچاو خزمەتێكی
 .بۆیان دەبێت باش ئابووری ژێرخانی و ئابوری بەرژەوەندی كە كوردستان بینەی دوور مەودا ئەم روودەكەنە بۆیە گرابەهایی هاندانی و ملمالنێ جێگەی ببوە كە

 نەخشاەی لە ساتراتیژ جێگەیەكای و ئاابووری ژێرخاانی لە تێار نااوچەیەكی بەوەی ێاتدەب دروسات ئەمەریكاا و ئەوروپا نێوان لە فكرەوە رووی لە ئاشتیش پرۆسەیەكی بەمەش
 سیاسایەوە رووی لە. دەبان یەكتار زیااتری هاوكااری پاێچەوانەوە بە بەڵكاو ناوەساتێت، دژیەك ئابورییاان و سیاسای لێكخشاانی و ن كاركرد بەمەش پێش دێتە بۆیان جوگرافی
 دەبێات باۆیە ناوەڕاسات، رۆژهەاڵتای دڵی دەبێتە یان ناوەراستی كە بڵێم دەتوانم ناوچەكە، لە نزیك و هاوبەش ناوچەیەكی و یژیسترات بنكەیەكی دەبێتە چونكە دەبن كارتر

 .بین سازە چارەنوس كۆنگرە ئەو سەرخستنی پاڵپشتی هەمووان
 
      2113ی ئاگوستی 4: وتی  رێکه/  بات   ی خه رۆژنامه:   رچاوه سه
 

 كۆنگرەی نەتەوەیی كوردی لەنێوان الساییكردنەوە و پێویستبووندا: عەتا قەرەداخی                           
 

 قەرەداخی عەتا
 

 و تااااڵ یاااادەوەرییەكی باااۆ بگەڕێیااانەوە راساااتەوخۆ رەناااگە دەكەوێااات، گاااوێ بەرباااای نەتەوەییماااان كاااۆنگرەی زاراوەی كااااتێ
 كاوردیش بەهەرحااڵ(. القاومی الماتتمر – بەعس حیزبی رەیكۆنگ یان) عەرەبی نەتەوەیی كۆنگرەی دەربڕینی زیندووبوونەوەی

 پرساایارە ئەو دەشاێ بەاڵم. گرێباادات خاۆی نەتەوەیاای كاۆنگرەی هەیە بااۆی دیاكە، پێكهاااتەیەكی و ئیتنیاك نەتەوەو هەر وەكاو
 ەوئ كااێ ئایااا دەبەسااترێت؟ پێناوێكاادا چ لە ئایااا چیاایە؟ نەتەوەیاای لەكااۆنگرەی مەبەساات ئایااا دەپرسااێت كە سااەرهەڵبدات،

 غیاااابی لەنێاااوان یاااان نەتەوەییااادا، كاااۆنگرەی و ناسااایونالیزم لەنێاااوان هەیە پەیوەنااادییەك چ ئایاااا دەبەساااتێت؟ كاااۆنگرەیە
 یباوون بەباێ و نەتەوەیای ساتراتیژی باوونی بەباێ ئایاا نەتەوەییدا؟ ستراتیژی و نەتەوەیی كۆنگرەی لەنێوان هەیە پەیوەندییەك چ ئایا نەتەوەیدا؟ كۆنگرەی و ناسیونالیزم

 چەناادیان بەڕاسااتی هەن، ئێسااتادا لەكوردسااتانی كە رێكخااراوانەی و حیاازب ئەو ئایااا هەیە؟ مانااایەكی هاایچ نەتەوەیاای كااۆنگرەی دەوڵەت دروسااتكردنی بااۆ نەتەوەیاای پاارۆژەی
 بكەن؟ كۆنگرەیەك وەها بەشداری ەكوردەو داخوازییەكانی بەناوی كە هەیە، ئەوەیان قورسایی چەندیا و كاردەكەن پێناوەدا لەو بەجیدی چەندیان و نەتەوەین

 باۆ گشاتی بەرناامەیەكی لەساەر رێككەوتان بەمەبەساتی پاێكەوە كاوردە، جۆراوجۆرەكانی تێڕوانینە ئاراستەو و الیەن هەموو كۆبوونەوەی كوردی نەتەوەیی لەكۆنگرەی مەبەست 
 ئەگەرچاای نەتەوەییەكااانیش ئامااانجە. نەتەوەییەكااانە ئامااانجە ئەویااش كە وبەشهااا بەئامااانجی گەیشااتن بااۆ كااار نەخشااەی دانااانی گەورەداو لەكوردسااتانی كااورد كاااركردنی
 ئامااانجی یەك لەگەوهەردا ئەوا باان، نەتەوەیاای ئەگەر بەاڵم جیاااوازبن، دەشااێ كااوردییەوە كااۆمەڵگەی نێااو جیاوازەكااانی ئایاادیۆلۆجییە و فیكااری ئاراسااتە و حیاازب لەڕوانیناای
 راساتەوخۆ تێاڕوانینەش ئەم كە. كوردساتان جوگرافیاای لەساەر كاوردییە سەربەخۆی دەوڵەتی دروستكردنی و كوردستان ربەخۆییسە ئەویش كە كۆدەكاتەوە، هەموویان سەرەكی

 ئاسااتی گەیشااتووەتە پەرەسااەندنەوە لەڕووی كااوردی ناساایونالیزمی ئایااا بپرسااین لێاارەدا دەشااێ كەواتە. كااوردییەوە ناساایونالیزمی پەرەسااەندنی بەئاسااتی هەیە پەیوەناادی
 پەرەسااەندنەوە لەڕووی كااوردی ناساایونالیزمی ئەگەر ئایااا لەگوتارەكەیاادا؟ سااەرەكی خاااڵی بااووبێتە دەوڵەت دروسااتكردنی كە مانااایەی بەو ناساایونالیزم گوتاااری رتناایهەڵگ

 ئاماانجە ئەو بەرەو بگارێتەوەو كاۆمەڵگە كۆی كە ئەوتۆ، جەماوەری كۆمەاڵیەتی بزووتنەوەیەكی بەرنامەی ئایدیۆلۆجیاو ببێتە نەیتوانیوە بۆچی ئەی ئاستە، ئەو گەیشتووەتە
 هەر نەك نەتەوە، راساتەقینەی داواكااری بەئاراساتەی جواڵنادنی و گشاتگر و فاراوان وەهاا بزووتنەوەیەكای لەدەوری جەماوەر كۆبوونەوەی وەهاشدا لەبارێكی بكات؟ ئاراستەی
 نزیككااردنەوەی لێكتاار بااۆ نەتەوەیاای كااۆنگرەی چااونكە دەنێاات، بەالوە نەتەوەیاای كااۆنگرەی سااتنیبە لەبنەڕەتاادا بەڵكااو ناااهێڵێتەوە، نەتەوەیاای كااۆنگرەی بەسااتنی بااۆ بوارێااك

 تێڕوانینێكای كاۆمەڵگەدا خاودی سروشاتی پەرەساەندنی لەئەنجاامی كاۆمەڵگەو لەناوەوەی كاتێك بەاڵم. یەكگرتوو گوتارێكی بەرهەمهێنانی و یەكخستنیان بۆ دیدوبۆچوونەكانە
 دیكە بەمانایەكی. بدرێت هاوبەش تێڕوانینی دروستكردنی هەوڵی سیاسیدا بڕیاری لەشێوەی لەدەرەوەڕاو ناكات بەوە پێویست وایە چیتر نایما ببێت، دروست گشتگر وەها

 

http://www.civilmag.com/wp-content/uploads/2012/12/3ata.jpg


 Page : 24                                                 یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                      24: ی  ره الپه
  

 
 بزووتنەوەیەكای ئایادیۆلۆجیای وەكاو و جەمااوەری كاۆمەاڵیەتی بزووتنەوەیەكای وەكاو ناسایونالیزم وایە ماناای دەكەین، كوردی نەتەوەیی كۆنگرەی لەگرێدانی باس كە كاتێك

 بەمەبەساتی دەدات، نەتەوەیای كاۆنگرەی بەساتنی هەوڵای دەساەاڵتدار ناوخبەی یاان سیاسای ناوخبەی وەهاشادا لەباارێكی. نەباوودایە نادیاارو لەئاساتی غائیبەو كۆمەاڵیەتیش
 .لەخەباتكردن دیكە جۆرێكی دیاریكردنی بۆ لەچوارچێوەیەكدا هەمووان دیدوبۆچوونی كۆكردنەوەی

 لەالی نە پارۆژە، نەباووەتە كوردستانیشادا بەشاێكی لەهایچ بەڵكاو گەورە، كوردستانی بۆ نەك كوردی دەوڵەتی دروستكردنی و سەربەخۆیی مەسەلەی ئێستا تاكو دەزانین ئێمە
 گشاتی رای لەساەر كااریگەرییەی و رۆڵ ئەو بەاڵم هەبێات، كەم ناوخبەیەكی یاان تااكەكەس ئاستی لەسەر لەوجۆرە تێڕوانینی رەنگە. جەماوەر لەالی نە رێكخراوەكان و حیزب

 ئاساتی لەساەر ئامادەبوونیاان كە ئەوانەیاان بەتاایبەتی هەن، گەورەدا لەكوردساتانی كە كخراوانەشایرێ و حیازب ئەو. نیایە لەكوردساتاندا سیاسای بڕیااری لەساەر و جەماوەر
 چ كاارو بەرنامەی چ دەبەسترێت كۆنگرەی ئەو دەبێ وەهادا لەبارێكی كەواتە. نین دەوڵەت پرۆژەی هەڵگری بەئاشكرا هیچیان هەیە، بڕیاردانیش ئاستی لەسەر و جەماوەریی

 لەپێنااوی یان تێیدا، یەكەمینە و سەرەكی خاڵی دەوڵەت دروستكردنی و سەربەخۆیی كە بەرنامەیەكدایە داڕشتنی لەپێناوی بەڕاستی ئایا هەبێت؟ كردنیكار نەخشەڕێگایەكی
 بەسااەردا كوردسااتانیان كە دەوڵەتااانەدا ئەو لەچوارچێااوەی ساانووردار مااافی بەدەسااتهێنانی بااۆ بكااات، خەبااات بەئاشااتیانە كااورد كە لەوجااۆرەیە بۆچااوونی دیاادو كااۆكردنەوەی
 دابەشكراوە؟

 ماناایەی بەو ناتەواوە، گوتاری لەكوردستاندا بااڵدەست گوتاری ئێستا تاكو كە دەكاتەوە، بەرجەستە بۆچوونە ئەو دیسان ئەوا دووەمیانە، ئەمەی نەتەوەیی كۆنگرەی ئەگەر 
 كاوردی خەبااتی ئاراساتەی كە بێات، مەبەساتە بەو كاۆنگرەش ئەگەر. كوردساتانە یەكگرتووی بەخۆیسەر دەوڵەتی كە كورد نەتەوەیی سەرەكی بەداواكاری نەكراوە بارگاوی كە

 تەواوەتیایە دانناانی دیساان ئەمەش بن، بێالیەن بەشە ئەو بەخەباتی بەرامبەر كوردستان دیكەی بەشەكانی و بكرێت بەشە ئەو داگیركەری دەوڵەتی ئاراستەی لەهەربەشێكدا
 كە واقاایعەی ئەمااری بەو داننااانە كە ئەناادازەی بەو بێاات، نەتەوەیاای یەكێتاای ناااوی نیاایە شااتێك وەهاشاادا لەبااارێكی پااارچەیەو پااارچە خەباااتێكی كااورد خەباااتی كە بەوەدا،
 دوواییاانە، ئەمەی اكوردساتاند دیارەكاانی بەهێازو رێكخاراوە و حیازب لەنێاو بااڵدەسات روانینی ئێستا تاكو ئاشكراشە. سەپاندوویەتی كوردستاندا بەسەر دابەشكردن پرۆسەی

 بەشاە ئەو كاوردی ماافی بەدەساتهێنانی بەمەبەساتی بەشاەو ئەو داگیاركەری دەوڵەتای دژی ئاراساتەكردنی خۆیداو بەشەكەی لەچوارچێوەی هەربەشێك خەباتی هێشتنەوەی واتە
 باۆ گونجااو زەمیانەی رەخسااندنی ساەرباری كە دەیبیناین، عێاراقەوەبە لكێنادراو لەكوردساتانی ئێساتا كە ئەوەی وەكاو. بەشاەدا ئەو ساەر فەرماانڕەوای دەوڵەتای لەچوارچێوەی

 نەتاوانراوە بەشاەدا، لەم دەوڵەت دروساتكردنی بنەماكاانی بوونی سەرباری نەنراو لەوجۆرە هەنگاوێكی هیچ بەاڵم رابردوودا، دەیەی لەدوو بەشە ئەم جیاكردنەوەی بڕیاردانی
 دیااكە بەبەشااەكانی بەراورد كە مااوەتەوە، بەچەقبەسااتوویی بەشااەدا لەم سیاسای بااارودۆخی بەردەوام ئەوەتااا. بكرێات تەمەبەساا ئەو بااۆ نااوخۆیش و نێااودەوڵەتی زەمینەساازی
 .چارەنووسسازانەدا بڕیارێكی وەرگرتنی لەبەردەم هۆكاربوون ناسیونالیزم خودی الوازی و ناسیونالیزم گوتاری الوازی بەاڵم بینیوە، بەخۆیەوە زۆری پەرەسەندنی

 باوونی تەساەوری ناشاێت پێایە بەو. گرێادەدرێت كوردساتاندا هەرێمای دیارەكاانی تێاڕوانیینە و بڕیاار و چااودێری لەژێار كوردساتان نەتەوەیی كۆنگرەی دەبینین وەكو ئێستاش
 كە بكرێات، لەخەباات جۆرێك پێشنیاری شێتنا هەروەك. گەیشتووە پێی بەشەدا لەم كورد كە بێت، زیاتر لەوە داواكارییەكانی مەودای كە بكرێت، كۆنگرەیە لەو بەرنامەیەك

 بەدەساتهێنانی لەپێنااوی دیموكراسایانەیە ئاشاتیانەو خەباتی ئەویش كە پێیەتی، بڕوای كوردستان هەرێمی سیاسی سەركردایەتی ئێستا كە خەباتەی شێوازی لەو بێت جیاواز
 بكاات، دروست توركدا دەوڵەتی باكوورو كوردی لەنێوان ئاشتی هەوڵیداوە لەباشوور كوردی اسیسی سەركردایەتی كە بینیومانە رابردوودا لەماوەی هەرچۆن. لەمافەكان بەشێك
 بەئاراساتەی جیادی هەنگااوێكی هایچ تاوركیش دەوڵەتای كە ئەوەی بەباێ و بێات دیاار رێكەوتانەدا لەو هەیەتای كاورد كە داواكارییاانەی ئەو ئاساتی ئێساتا تااكو ئەوەی بەبێ

 دەڕوانێاات؟ باااكوور كااوردی و تااورك دەوڵەتاای نێااوان لەئاشااتی چااۆن كااورد نەتەوەیاای كااۆنگرەی داخااۆ بپرسااین ئەگەر كەواتە. نابێاات واڵتەدا ولە كااورد كێشااەی چارەسااەركردنی
 كااورد تەوەیاینە كااۆنگرەی كە دەردەكەوێات، بەئاشاكرا لێاارەوە كەواتە. دەكاات هەنگاوێاك وەهااا پاڵپشاتی كااۆنگرە كە دەبێات، دەساتگیر وەاڵمەمااان ئەو بێچەنادوچوون بێگوماان

 دروساتكردنی لەپێنااوی بەڵكاو كوردیادا، سەربەخۆی دەوڵەتی دروستكردنی و سەربەخۆیی لەپێناوی كوردستاندا لەهەموو نییە یەكگرتوو هەڵوێستێكی دروستكردنی بەمەبەستی
 ئەگەر گارنگە، خااڵێكی ئەمە بێگوماان. مەدەنیاانە خەبااتی یشاێواز باۆ چەكادارییەوە ساەختی خەبااتی لەشاێوازی كاورد نەتەوەیای خەباتی شێوازی گۆڕینی بۆ تێڕوانینێكدایە

. تێبگەیشاتنایە بەمافەكانادا گەیشاتن لەپێنااوی دیموكراسای و مەدەنای خەبااتی لەماناای كە بووناایە، شارساتانییانە نەتەوە و دەوڵەت ئەو كوردساتان داگیركەرانای بهاتبایە
 ئاماادەیەو و چەساپاو بۆچاوونێكی فارس و تورك و عەرەب داگیركەرانی لەالی كوردی شووناسی سڕینەوەی و رەگەزی پاكتاوكردنی بۆچوونی ئێستاش تاكو ئاشكرایە وەكو بەاڵم
 .نابن دوودڵ ئامانجەیان ئەو لەجێبەجێكردنی رێبكەوێت بۆ هەلیان ساتێكدا و كات لەهەر
 هەروەك. نابێات ئەوتاۆی كااریگەرییەكی و رۆڵ دەوڵەتادا، و ساەربەخۆیی پارۆژەی مەوبەرناا خااوەن ناسیونالیزمی لەغیابی كوردی نەتەوەیی كۆنگرەی بڵێین دەتوانین كەواتە
. بهێنێات بەرهەم ئەوتاۆ شاتێكی ناتوانێات كاورد نەتەوەیای جەستەی هەموو یەكبوونی و یەكگرتن پرۆسەی بەبێ و كوردی نەتەوەیی ستراتیژی بوونی بەبێ نەتەوەیی كۆنگرەی
 ئەتاۆی قورسااییەكی دیادوبۆچوونەكانیان كە كەساانێك رێكخاراوانەو و حیازب لەو بەشاێك كوردساتان باشاووری سیاسای سەركردایەتی ،دەیبینین ئێستا كە شێوەیەی لەم بەڵكو
 انداو،لەكوردسات خاۆی رابەرایەتیكردنای ساەلماندنی باۆ لەهەوڵادان باێجگە كۆدەكااتەوە، كاۆنگرەیەك وەهاا بۆ حیزبەوە بەناوی كاسپیكردن دوكانی دەیان لەكوردستانداو نییە

  لەسەر ئەوتۆی كاریگەرییەكی و رۆڵ ناشتوانێت نییەو هیچیتر كورد ئایندەی ئێستاو بەخەباتی سەبارەت خۆی بۆچوونەكانی سەپاندنی و سەلماندن بۆ لەهەوڵدان بێجگە
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 ئەوپەڕیاای ئاسااتی كااۆمەاڵیەتی جەماااوەری بزووتنەوەیەكاای وەكااو لەئایناادەدا ئەوە تەنیااا كە هەبێاات، كااوردی لەگەشااەكردووی روو ناساایونالیزمی لەسااەر و كااۆمەڵگەی كااوردی

 باكەن، داواكارییەكاانی لەبەدیهێناانی رێگاری نااتوانن كوردساتانیش لەداگیركەرانای كاام هیچ و ناوخۆیی حیزبێكی و هێز هیچ و دەكات دیاری كورد نەتەوەییەكانی داواكارییە
 كاۆنگرە هەماوو ئەو شاێوەی هەماان و دەدات نیشاان خاۆی دەساتكرد ناسروشاتی شاتێكی وەكاو نەتەوەیای كاۆنگرەی دەبینین ئێستا كەواتە. كوردە نەتەوەی گشتی داواكاری چونكە

 باۆ ئەوتاۆی هیچێكای ئەوەی بەباێ بەساتوویانە، بەردەوام راباردوودا ساەدەی نیاو لەمااوەی عەرەبی ناسیونالیستی نوخبەی و بەگشتی عەرەبەكان كە دەردەكەوێت، نەنەتەوەییا
  .هێنابن بەرهەم
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 !  بۆ ئەوانەی لە كونی دەرزییەوە تەماشای كۆنگرەی نەتەوەیی دەكەن                                 
 

  فارووق هاودەنگ
 

 چەناادین رەنجاای بەری و كوردسااتان رزگاااریی رێااگەی شااەهیدی هەزاران كۆششاای و هەوڵ بەرهەماای كااورد، نەتەوەیاای كااۆنگرەی
 ئەم تەماشاای لێخنای بە دەرزییەوە كونی لە ئەوانەی بێویژدانییە، و كاڵفامی لوتكەی ئەمڕۆمانە، سیاسیی مەیدانی تێكۆشەری
 خەریاك حازبییەوە تەساکبینی روحای بە ساەرەتا الیەن هەندێ بینیمان بێت، هەڵبژاردن ریكالمی بۆ گوایە كە دەكەن كۆنگرەیە

 بینیندەشاا كااۆنگرەكە، بااۆ بەربەساات ئۆباااڵی بباانە و بگاارن نادیاادە مەزنە دەسااتكەوتە ئەم كورسااییەك و نوێنەرێااك لەسااەر بااوو
 كاۆنگرەكە ئەوەی باۆ دەدەن هەوڵێاك چ نهێنیادا، و ئاشاكرا كەناڵی رێی لە دەرەكی و ناوخۆ سیاسیی الیەنی و ناوەند چەندین
 . بەاڵم نەكرێت،

 و گرنااگ پرسااێكی لە وەسااادەییە و كاڵفااامی بە ئاااوا كەچاای دەزانااێ، میاادیاكار و نووسااەر و رۆشاانبیر بە خااۆی كە هەردی ئاسااۆس وەك كەسااانێكی مەخااابن گەڕێااین، لەوە بااا
 . سوپەرشرۆڤەكار ببێتە لێ خۆی و هەلدەشاخێ نەتەوەیی کۆنگرەی بە مەزندا، ئاوا دەستكەوتێكی
 !دەنگ بیێنە بێویژداندا، خەڵكانێكی بەرامبەر لە دیكە، هاوشێوەكانی و كەسە ئەو وەك ناڕەوای پەالمارێكی و تۆمەت هەر بەرامبەر لە دەكات لێ وامان هەرئەوەشە

 و كەس هەنادێ و ئااوێنە بەرپرساەكەی سایمای و ساەر ، نەتەوەیای گاۆنگرەی ئینجا بارزانی، سەرۆك و پارتی دژی لە داخلەداڵنە، هێرشی و لەكەداركردن زمانی داخە، جێی
 .داپۆشیوە یان – گۆڕان بزووتنەوەی سەرۆکی بنزمانحاڵی سێبەرو بن( ئەهلی)رۆژنامەوانیی ناو بە بنكەی كۆمەڵێك و الیەن

 ئەو بینیناای و بیساتن هەساتی سانووری ئەگەر چاونكە باكەمەوە، راسات نەتەوەیای كااۆنگرەی ماناای بە ساەبارەت ، ئاساۆس چەواشاەكارییەكەی شارۆڤە رساتە بە رساتە مەوێاتنا
 .هەیە كاتخەرجكردن بە پێویستی چ ئیدی درابێت، زاخاو كینە و رق بە بەڕێزە

 پاارتی و باارزانی ساەرۆك گرنگای رۆڵای: وایە خەیاڵیاان هەڵتۆقیاون، كوردیادا میادیای جەساتەی نااو لە دۆمەاڵن وەك یادادوای ساااڵنەی لەم كە!! رۆژنامەنووساانە جۆرە ئەم
 گشاتیی رای پیشاانی خاۆی راساتەقینەی بەپاێچەوانەی هەنگاوەكاان و مێاژوو و بابەنەوە كوردساتان خەڵكای لەبیاری نەتەوەیای كاۆنگرەی بە گەیشاتن باۆ كوردستان، دیموكراتی

 ..دەنب خەڵكی
 و كوردسااتان هەرێماای ئەمااڕۆی مەزنەكااانی دەسااتكەوتە و پااارتی بەڕۆژی رۆژ پێشااكەوتنی و سااەروەریی ئاساات لە بااۆچی كە تێاادەگەین، جااۆرە لەو نووسااەرێكی خەماای لە ئااێمە

 هەولێاری لە كاورد نەتەوەیای كۆنگرەی بەستنی بۆ وارۆژئا و رۆژهەاڵت و باكوور و باشور دیكەی سیاسییەكانی الیەنە و ئۆجەالن عەبدوڵاڵ بەڕێز و جەالل مام سەرۆك هەوڵی
 لە بۆیەیشاە هەر كاۆنگرەكە، نااحەزانی و دوژمناان ئاشای باكەنە ئااو مەبەساتیانە كە تێادەگەین لەوەش کردوون، هێستریای و شۆك دووچاری كوردستاندا، هەرێمی پایتەختی
 رۆژێاك داخاراوە، رۆژئااوا سانووری گاوایە رۆژێاك دەگرن، سوتاویانەوە كارتێكی بە سەرچۆپی و رۆژە ەره و بوون بێتاقەتی دووچاری گردبوونەوەیەدا و یەكبوون ئەم بەرامبەر
 ..هەڵبژاردنە ریكالمی بۆ كۆنگرەكە
 ساەرۆك ئەمینای چەتاری ژێار لە كوردساتاندا، رزگااریخوازی بزافای مێاژووی لە جاارە یەكەماین باۆ كوردستان پارچەی چوار هەر كوردستانی حزبی 93 لەوەی نیگەرانن ئەوانە
 پێاوە واڵتای پاارچەی هەرچاوار خەڵكای چارەنووسای ساەربەرزانە و ببانەوە كاۆ هێنااوە، بەرهەم كوردساتانیان حكوومەتی كە كوردستاندا، دیكەی رەسەنەكانی حزبە و بارزانی
 .گرێبدەن

 و ئااوەدانی و سیاسای پرۆساەی پێشاكەوتنی و نەتەوەیای كاۆنگرەی یارۆكەیب خاوەنی پارتی كاتێك دەچێژێ ئازار بەڵێ دەچێژێ، ئازار لەوانەی یەكێكە ئاوێنەش نوسەرەكەی
 . دەبنەوە بەتاڵ و دەبن ئاشكرا گشتی ڕای بۆ كاتژمێردا چوار و بیست دوای لە سیاسییەكانیان موزایەدە و چەواشەكاری بۆیە بێت، كوردستان ئاسایشی پاراستنی
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 .هەڵنایەت لێناكرێ، نكۆڵییان هەرگیز كە بەرچاوانەی راستییە ئەو ئاست لە چاویان: دەكەن چەندی چونكە هەژاندوون، ناخی ئیرەیی ئەمانە
 واڵتەكەشامان گەشای ئاینادەی و مێاژوو ریساوای بگرە نامێنێ، نرخێكی هەر نەك رۆژنامەنووسانە، و نووسەر ئەم هەڵبەستراوی دەلەسەی و درۆ و یزیادەڕۆی چیتر ئەوە لەبەر
 .دەبن

 
   2113ی ( ئاگوست ) ی ئاب 7: وتی  رێکه/   پۆست ری کوردستان  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 یەكێتیی ستراتیجی سیاسی و كۆنگرەی نەتەوەی                                                

 
 عەبدولڕەحمان بورهان

 
 بڕیاارێكی كاوردان نیشاتمانی پاارچەبوونی هەیە، میاژووی سروشاتی ئەساڵێكی كاوردان، نیشتمانیی یەكێتیی
 دابەشابوونەیە ئەو هەر كاوردان، خواستی  بێ دیاریكراوە دەستكرد بەهێڵی كە مەساحەیەیە ئەو یەو سیاسی
 .لەدایكبووە  لێ بەرخودانی و بەرگری حیزبیشدا هەناوی لە بەرهەمهێناوە، كوردی حیزبی

 و مارۆڤ دابەشابوونی نایە، نیشاتمان خااكی دابەشابوونی تەنهاا كاوردان نیشاتمانی كەرتبوونی و دابەشبوون
 بەدوایاای ئابوریشاای و سااەربازی و سیاساای هێاازی و كااۆمەاڵیەتی و سیاساای گوتاااری یەك و كااورد نەتەوەی

 .هێناوە یداخۆ
 و بەرهەمهێنااوە كاورددا تااكی ساایكۆلۆژیەتی لە ئیرادەیای  باێ حوكومڕانیادا، لەكااتی كاوردان نەتەوەی سەردەساتەی دوژمنكارانەی سیاسەتی كورد، تاكی ئابوری باری خراپی

 .خۆیدا سەردەمی لە كوردان الوازكردنی و پەرتكردن و كەرت لە بەشداربووە
 بەسااەریدا دوژماان زۆرەملێاای سیاسااەتی و مەكااان و زەمەن كە سااایكۆلۆژین باااری تێكچااوونی و پەرتەن كەرتااو میلااالەتە ئەو كااوڕی سیاسااییەكان، باازوتنەوە و حیاازب ئەناادامانی

 لە كەوتااووندەر گەورە كااۆمەاڵیەتی و سیاساای نااوخبەی سااەركردەو شڵەژاوەشاادا ئاڵۆسااكاو زەمەنە ئەو لەگەڵ بااوون، تەمەن وكەم لەرزۆك هەسااتانەوەدا لە كە سااەپاندوون،
 . نزیكماندا دوورو مێژووی

 كە ئیارادەیەك كاردووە، كاورد تااكی ئیارادەی هەساتانەوەی لەساەر كااری كە شۆڕشاێك دەساتپێدەكات،  نوێ قۆناغێكی مێژووی كوردستانەوە نیشتمانیی یەكێتیی دروستبوونی لە
 .بڕیبوون بااڵی بە ئەیلول شۆڕشی ئاوابوونی و دوژمن چەكوشی
 و كۆكردبااووەوە شۆڕشاادا لە هیواكانیااان هەمااوو كە كااورد تاااكی ئیاارادەی بااوو، لەدەسااتچوو شۆڕشاایان كە شۆڕشااگێرەكان، ئیاارادەی هەسااتانەوەی كوردسااتان یینیشااتمان یەكێتیاای
 .بەرهەم هێنایە و دەكرد كاری كوردستان باشوری لە بەتایبەتی هاتبوو، كۆتایی شۆڕشیش
 كااری بەڵكاو كوردساتان، نیشاتمانیی یەكێتیای بەرناامەی و سیاساەت الی نەوەساتا شۆڕشدا لەناو تاك چوارچێوەی لە ەنهات كورد ئیرادەی هەستانەوەی چەمكی لەسەر كاركردن
 بنەماایەكی بووباووە ئەمەش.. شاۆڕش و تااك هەساتانەوەی هەنااوی ببێاتە بەساتن گەل و بەخاۆ پشات ئیارادەی بە ببەستن شۆڕش بە پشت كە دەكرد، خەڵك كۆمەاڵنی لەسەر
 .   نوێ شۆڕشی درێژەپێدانی بۆ هیوا دروستكردنی و شۆڕش لە بەشداریكردن بۆ سەرەكی

 پاراكتیكەوە لە و پراكتیاك باۆ تیاۆرەوە فكارەو لە كوردساتان نیشاتمانیی یەكێتیای الی بەتایبەت و كوردستان باشوری لە بەستن گەل و بەخۆبەستن پشت ئیرادەو هەستانەوەی
 .داوەتەوە رەنگی نەتەوایەتیدا مانجیئا گوتارو لە ئێستاشدا لە كە ئەزموون، بۆ

 یەكێتیای كە گرتاووە، ساەرچاوەی بەساتنەوە وگەل بەخۆبەساتن پشات ئەزماوونی لە كوردساتان تاری پارچەكاانی لە گەلەكەماان ئاازادیخوازی بزوتنەوەی شۆڕشی پاڵپشتیكردنی
 . لێبووە یەكێتیی كرداری گوتارو ئیرادەو تبووبێ یەكێتیی بە پێویستیان لەهەركوێیەك كە پێوەدەكات شانازی كوردستان نیشتمانی

 .هەیە نەتەوایەتی ستراتیجیەتی ئێستا بۆ بێت هەبوو سیاسی ستراتیجێتی كوردستان تری پارچەكانی شۆڕشەكانی بۆ نیشتمانیی یەكێتیی پشتیوانی ئەوكات بۆ ئەگەر
 باۆ كاار دوودڵای  باێ ئەماڕۆ ئەوا جەالل، ماام جەناابی رابەرایەتای بە كردبێت كوردان شۆڕشی نزیككردنەوەی هەستانەوەو بۆ كاری كوردستان نیشتمانیی یەكێتیی  دوێنێ ئەگەر
 .دەكات كوردان نەتەوەی كرداری گوتارو یەك
 ئاازادییەی و ارامیئا ئەم هاوڕێیاانی بەهاوكااری تێیادا هەباووە، باااڵی دەساتێكی جەالل ماام جەنابی بێگومان نەتەوەیی كۆنگرەیەكی بەستنی بۆ دەدرێت ئەمڕۆ هەواڵنەی ئەم

 كوردساتان سیاساییەكانی هێازە باۆ سانگی ئێساتا كە هەرێمەكەماان، ئاارامی و تەباایی دابینكردنای لە تێیادا هەباووەو شەخسای رۆڵای جەنابیاان كوردساتانیش هەرێمی ئەمڕۆی
  دەست تێكداوین لێ سیاسییان دەسەاڵتی لەماوەی دوژمنان ئەوەی هەیە هیوامان كە دەكەین، كورد گەلی یەكڕیزییەی و گوتاری یەك ئەو چاوەڕوانی هەموو كردۆتەوەو
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 .نەتەوایەتی ستراتیجی بۆ سیاسییەوە ستراتیجی لە گۆڕینە ئەمەش ی،خۆ ئەسڵی بۆ گەڕانەوە و بنیاتنانەوە بە بكەینەوە

 
    2113ی ئاگوستی 4: وتی  رێکه/  تی نیشتمانی کوردستان میدیا کیه ری یه ماڵپه:   رچاوه سه

 
 . کانی دوای كۆنفرانسی ئامادەكاری بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی رێنیه ئه  وه نگ دانه ڕه                               

 
 بااۆ ئامادەكاااری كۆنفرانساای بااارزانی مەسااعود كوردسااتان هەرێماای سااەرۆكی سااەرۆكایەتیی بە ئەوەی دوای

 كەوتەوە، لاێ توركییەكانادا میادیا لە زۆری رەنگادانەوەیەكی كۆنفرانساە ئەو كارا، ساز نەتەوەیی كۆنگرەی
 .كرد نكۆنفرانسەكەیا باسی گرنگییەوە بە گۆڤارەكان و ڕۆژنامە زۆری بەشی جۆرێك بە

 و ئاشااتی ئاماانجی بە" نوساایویەتی كۆنفراساەكەوە لەبااارەی گەورە مانشاێتێكی بە گوناادەم ئۆزگاور ڕۆژناامەی
 لە هەروەها". دەكات نەتەوەیی كۆنگرەی بۆ ئامادەكاری بارزانی مەسعود سەرۆكایەتیی بە كورد دیموكراسی،

 و عەرەب و كاورد نەتەوەكاانی باۆ ێكیپەیاام كۆنفرانساەدا لەو كاورد كە هاتووە بابەتەكەدا دیكەی بەشێكی
 .بژیت نەتەوانەدا ئەوە لەگەڵ ئاشتی بە دەیەوێات كە نارد فارس و تورك

 ئامادەكااری كۆنفرانسای باۆ خۆیاان رۆژانەی گۆشاەی ڕۆژناامەكە گۆشەنووسای بەناوباانگترین لە دوو تێیادا و هەباوو خاۆی قساەی كۆنفراساەكەوە لەباارەی رادیكاڵیش ڕۆژنامەی
 ئەوە كە كاردووەتەوە ڕوونای بابەتەكەیادا درێاژەی لە ئەو ،"پێكاردووە دەساتی نوێ سەردەمێكی كوردەكان بۆ" دەنووسێاات رۆژنامەكەدا لە جان ئەیوب نووسەر ردبوو،ك تەرخان
 گارێ توركیاا و بااكوور كاوردی نێاوان لە اشتیئ پرۆسەی بە خۆی بابەتەكەی هەروەها ببێتەوە، كۆ خۆیەوە چارەنووسی لەبارەی كورد زۆر، چاوەڕوانییەكی دوای یەكەمە جاری
 لە نووساەر هاوكاات ،"دەگەیەنان خۆیاان بە گەورە زیاانێكی ال هەردوو نەژیان، ئاشاتیانە بە ئەگەریاش باژین، ئاشاتی بە بەیەكەوە یاان تاورك و كورد دەبێت" دەڵێت و دەدات

 كێشااەكان چارەسااەری ئاشااتی بە دەبێاات هااتووە، كۆتااایی چەكااداری سااەردەمی" دەڵێات كە ەوەهێناااوەت نمااوونە بە هەرێماای ساەرۆكی وتەیەكاای گاارنگییەوە بە خۆیاادا وتاارەكەی
 ".بكرێات

 لە كااورد ڕۆڵاای و كااورد و پرساای لە ئەرێنیاایەوە گۆشااەنیگایەكی لە كە كااردووە واڵتە ئەو بەرپرسااانی لە وای هەرێاام و توركیااا نێااوان پەیوەناادییەكانی پتەویاای و بەهێاازی
 بە توركیاا كە دراوە ئامااژە نووسایویانە، نەتەوەیایەوە كاۆنگرەی لەبارەی توركییەكان ڕۆژنامە كە بابەتانەدا ئەو زۆربەی لە هەربۆیەش بڕوانن، ناوچەكە سیاسیی هاوكێشەی
 .دەكات چاودێریی وردی بە و دەڕوانێت كۆنفرانسەكە لە گرنگییەوە
 ئێساتا هەیە، خۆیاان بە زۆریاان بااوەڕێكی و هێاز كاورد" دەڵێات نەتەوەییەوە كۆنگرەی بۆ ادەكاریئام لەبارەی چاندار، جەنگیز كورد گەلی دۆستی و تورك ناوداری نوووسەری

 .بكات ساز نەتەوەیی كۆنگرەی دەتوانێت كورد كە دەكات ئەوە باسی گەشبینییەوە بە تورك ناودارەی نووسەرە ئەو یەكگرتوون، خۆیان لەنێو كە دا نیشانیان كورد
 باێ ساەردەمی" گوتباووی كە رۆژناامەكە یەكەمای الپەڕەی ناونیشاانی بە كاردووە هەرێمای سەرۆكی قسەیەكی رۆژانەیە، بەناوبانگی سیاسیی ەیەكیڕۆژنام كە میللیەت رۆژنامەی

 .كردەوە كۆ كوردیی الیەنی و پارت 31 نوێنەری بارزانی هەولێر لە جار یەكەم بۆ كە نووسیویەتی بابەتەكەدا لەناوەڕۆكی هەروەها ،"دەخوازین چەك
 بااۆ كااورد" دەڵێااات كە هێناااوەتەوە نمااوونە بە هەرێماای سااەرۆكی وتەیەكاای كۆنفرانسااەكە، بە زۆر گرنگیاادانێكی لە جااگە كۆنفرانسااەكەوە لەبااارەی تااوركی، زەمااانی ڕۆژنااامەی
 ".بوونایە بەشدار ئێمەدا لەگەڵ ئۆجەالنیش و جەالل مام خۆزگە" گوتوویەتی سەرۆك هەروەها كردووە، خەباتی بەردەوام خۆی نازناوی و ناو پاراستنی
 چارەساەری باۆ چەك باشاترین كە وایە بۆچوونیاان و پێایە ئاشاتیی پەیامی كورد" دەڵێت كۆنفراسەكەوە لەبارەی واڵتە، ئەو حكوومەتی لە نزیك ای"توركیا" رۆژنامەی هاوكات

 ".ئاشتییە كێشەكان،
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 و ئایندە مێژوو و ئێستا.. كۆنگرەی نەتەوەیی كورد                                             

 
  ساڵح سەعید حەمە ئاالن

 
 سەرپەرشاتی و باۆكرد دەستپێشاخەری باارزانی و كارد تیادا بەشاداری گەورە كوردساتانی الیەنای 31ی تەمووز كە  22 كۆبوونەوەی

 كلیلای كە دەكرێات چااوەروان لاێ ئەوەی. دەكات دروست كورد سیاسی گووتاری لەسەر پۆزەتیڤی لێكەوتەی گەورەو هایەكی بە كرد
 .كورد رەوای دۆزی بۆ بێت داخراوەكان دەرگا ردنەوەیك
 

 :مێژوو
 

 پااارتی پێشااینەی لە كاااری گەورە كوردسااتانی ئاسااتی لەسااەر جێبەجێكردناای ومیكانیزمەكااانی كااورد سیاساای كاااری وسااتراتیژی كااورد یەكگرتااووی سیاساای گوتاااری دروسااتكردنی
، بریاری دا بە دامەزراندنی ئەنجوومەنێكی نیشاتیمانی كوردساتانی،  1171-11-4لە ، ( 1) كۆنگرەی لە ردستانكو دیموكراتی پارتی لەوبارەیەوە بووە، كوردستان دیموكراتی

شاتییەكانی دەكارد هەوڵای كە نوینەری هەموو پارتە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە لە خۆ بگرێت، بۆ ئەومەبەستەش شەهید ئیدریس باارزانی كە سەرپەرشاتی پەیوەنادییە گ
 11لە دیمەشاا  پروتۆكااۆلێكی  1183و بەرجەسااتەكردنی ئەو بریااارەی دەدا و هەنگاااوی پراكتیكاای گەورەی لەوبااارەیەوە نااا، دوای چەناادین دانیشااتن لە ساااڵی  ئاااكتیڤ كااردن

انیات باڕوانێتە ووتاارێكی بەرێاز باۆ درێاژەی رووداوەكاانی ئەوكاات خاوێنەری بەڕێاز دەتو” .ماددەی لە نێوان بەریزان عەبادواڵ ئاۆجەالن و شاەهید ئیادریس باارزانی واژوو كارا
لەو هەوڵەی كە ئاماژەمان پێدا تێدەگەین كە دروسات كردنای گوتاارێكی یەكگرتاوو ویەكاانگیری نەتەوەیای . ″2113-4-8فەلەكەددین كاكەیی لە رۆژنامەی رووداو لە بەرواری 

 .خەمی لە پێشینەی پارتی بووە، وەپارتیش هەموو توانا و هەوڵەكانی بۆ خستۆتە گەر
 

 :ئێستا
 

 هەرێاامەوە ساەرۆكی لەالیەن دەبینێااتەوە، یاسااییدا و سیاسای فیاادراڵی كیاانێكی لە خااۆی كە كەهەیەتای، تایبەتمەنادییەی ئەو بەهااۆی كوردساتان هەرێماای سیاسای باارودۆخی
 بااارزانی كە تەمااووز ی 22 كۆبااوونەوەكەی انەوە،ئایاادۆلۆژییەكانی جیاااوازییە تێكاارای بە گەورە كوردسااتانی سیاسااییەكانی پااارتە گشاات كااۆكردنەوەی بااۆ لێااوەرگیرا سااوودی

 لە كوردساتان سیاساییەكانی پاارتە هەماوو تاوانی باارزانی كە باوو  ناوێ سیاسای قۆنااغێكی چوونە دەستپێكی بەڵكو نەبوو، وتێپەر ئاسایی كۆبوونەوەیەكی دەكرد سەرپەرشتی
 بەنااوی كۆبوونەوەیەدا لەو بارزانیش. بن یەكگرتوو و هاوبەش سیاسی گوتارێكی دروستكردنی لەخەمی هەمووان و كۆبكاتەوە كوردانەدا هۆڵێكی لە گەورەدا كوردستانی ئاستی

 ئامااژەدان جاگەلە. پێویساتییەتی كاوردی ئێساتای دۆخای كە رێبەرییانەبوو سیاسیانەی مۆزایكێكی ئەمەش كە كرد ئامادەبووانی خێرهاتنی بە ئۆچەالنەوە و تاڵەبانی بەرێزان
 رۆژهەاڵتاای گۆرانكارییەكااانی كە راسااتییەیە ئەو دەرخەری ئەنجاماادرا كە دەسااتپێكەی كۆبااوونەوە ئەو ئێسااتادا لە. ئاشااتی زمااانی بااۆ كااورد ویسااتی و چەك یزمااان بێاازراوی بە

 پێویساتە ساەردەمدا، و باارودۆخ لەگەڵ گونجااو و هااوچەرخ سیاسی گوتارێكی بوونی پێویستی گەورە كوردستانی دیكەی كوردستانییەكانی ناوچە لە كوردان دۆخی و ناوەراست
 .گەورەدا كوردستانی لە بێت كوردییەكان پارتە سیاسی كاری پێشینەی لە
 

 :ئاییندە
 

 هەیە، سیاسااییەكان الیەنە گشاات فراواناای نەفەس بە پێویسااتی كۆبااوونەوەكە سااەركەوتنی و نەتەوەیاای كااۆنگرەی سااازدانی و تەمااووز ی 22 كۆبااوونەوەیەی ئەو لێكەوتەكااانی
 باۆ. بكاات بەرجەساتە كوردایەتییادا فاراوانەكەی ئاساتە لە نەتەوە خەمای كە نەتەوەییاانە تێروانینێكای بۆ حزبییەكان ئایدۆلۆژییە تەسكی جوغزەی لە بەدەرچوونە پێویستی
 رۆژهەاڵتای نویێەكاانی هاوكێشاە نێاو لە كوردی ئازادیخوازی بزووتنەوەی دەبێت كە مێژووییە پێویستییەكی كۆنگرەیە ئەم كوردستان رزگاریخوازی بزووتنەوەی سیاسی ئاییندەی
 بەمەنازڵ پێویساتی ناوەراسات رۆژهەاڵتای گەورەكاانی گۆرانكاارییە لە تێگەیشاتوو كاوردی ماۆدێرنی سیاساەتێكی بەرمەبناكردنی لە نوێگەری بكاتەوە، ئەپدەیت خۆی ناوەراست
 بنەماای وئەگەرێاك گۆرانكاارییەك هەر لەگەڵ ماامەڵەكردن باۆ ئامادەباشای و كوردساتان بەشاێكی رهە نوێی دۆخی بۆ خۆێندنەوە كوردییە، ئازادیخوازی بزووتنەوەی گەیاندنی
 و نیشاتیمان باۆ ساازش دابنێاین، تەساكەكانەوە ئایادۆلۆژییە هەماوو لەساەروو كوردساتانە كە نیشاتیمان بەوهیاوایەی. كاوردییە یەكگرتاووی گوتااری و ستراتیژ بوونی ئەقاڵنی

 زەمینەیەكای كە بكرێات پرباایەخ بەتەواوی و نەكرێات ساەیر نادیادە پێویساتە دەرفەتە ئەم بۆی، هەبێت ئامادەگیمان هەموومان پێویستە گەورەیە شەرەفێكی یەكگرتوویەكەی
 .بكەین نوێیەكان گۆرانكارییە لەگەڵ مامەڵە بتوانیین دەنگ یەك و رەنگ یەك ئەوەی بۆ لەبارە
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 تەریب بوون لەگەڵ گووتار و رەوتی جیهانیكۆنگرەی نەتەوەیی هەنگاوێك بۆ هاو                               

 
  رد فه نورانى كامیل

 
 سااەرۆكی نااامەێیكی رێااگەی لە كوردسااتان پااارچەی چااوار هەر لە كااورد سیاساایەكانی الیەنە و هێااز لەمەوبەر رۆژ چەنااد
 لە ەنباك دیاالو  و قساە,یەك لەدەوری تاا كاران بانگهێشات نەتەوەیای كاۆنگرەی بەساتنی مەبەساتی بە كوردساتان هەرێمی

 خەباات ساازمانی. باوو گەلەكەماان ساڵەی چەندین خولیای و هیوا كە كۆنگرەیە ئەو وبەستنی چوون بەرێوە چۆنیەتی سەر
 ....كوردستان  له پێشوونە بە و جەماوەری پێگەی خاوەن هێزێكی وەك ئێرانیش كوردستانی ی
 خێرایاای بە زۆر كااۆنگرەكە چااوونی بەرێااوە لەسااەر رێكەوتاان و كۆبااوونەوەیە ئەو بەرێوەچااوونی ڵاایهەوا. بااوو ٢٢/٧/٢١١٦ دووشااەممە رۆژی كراوەكااانی بانااگ حیاازبە ریاازی لە,

 بااس و قساە,باوو دوردریاژ مااوەێكی  ئاشاكرایه. كاورد تااكێكی هەر دڵای نااو خستە زۆری هیواێكی دیكەوە الیێكی لە و كرد تەرخان خۆی بۆ راگەیاندنەكانی یەكەمی مانشیتی
 بەرز یەكجااار دەرەئەنجامەكااانی و كااۆنگرە لەسااەر چاوەروانیەكااانی هەنووكەحاسااتی, باسااە ئەو خایاناادنی درێااژە رەنااگە بااۆیە هەر و دەكاارا نەچەشاا لەم هەنگاااوێكی لەسااەر

 و كاۆنگرەیە لەو هەباێ زۆرماان چاوەروانیەكی ئێمە مەنتقیە چەندە كە ئەوەی. دەردەخات خۆی كۆمەڵگا وتوێژەكانی چین و خەڵك ناو قسەی و لەلێدوان ئەوەش و كردبێتەوە
. بینیوماانە دا لەمێاژوو تاڵیاانەی و ناخۆشای ئەو هەماوو و كێشاە كۆتاایی لەگەڵ باێ بەرانابەر نەتەوەیای كۆنگرەی بۆ روانگەكان نالوێ و نابێ من باوەری بە ئەنجامەكانی،

 مان بااوەری بە.,.. بكارێ تەماشاا بەكەم و روونااكبیران و ۆمەڵگااك ساەر بخااتە ساێبەر كاۆنگرەیە بەو ساەبارەت هیاوایی باێ وەخات پێش كە نایە مانایە بەو ئەوەش هەڵبەت
 دەڵاێ پێماان مەنتا . گشاتی بە كاورد كێشاەی و كاورد رزگااریخوازانەی بزووتنەوەی خستنی پێش چوارچێوەی لە گەورەیە نگاوێكی هه نەتەوەیی كۆنگرەی بەستنی بریاری خودی
 و گەورەتار دەساكەوتی خساتنی دەسات باۆ دەبان ساەرەتایێك دەستكەوتەكانیشای بچاووكترین بێگومان و  برواندرێ لێی سەرەتایی هەنگاوێكی و تاقیگە وەك دەبێ كۆنگرەیە ئەو

 ئاماانجە لە بەشێك بەاڵم و  بكرێ كۆنگرە ناو بریارەكانی و دەسكەوت و لەئەنجام باس  ناكرێ كۆتایی بەیاننامەی دەركردنی و كۆنگرە كاری كۆتایی تا هەرچەند. بەرنرختر
 رەنگاای سازمانەكوردسااتانیەكە و پااارت ٦٣ دانیشااتنی لەیەكەم بااارزانی مەسااعود بەرێااز پەیااامەكەی لە ئێسااتا قۆناااغەی لەم چەشاانە لەم كااۆنگرەیێكی بەسااتنی كیەكانیسااەرە
 الیەنە هەماوو لەوەی باریتییە كاۆنگرەیە لەو ئێمە سەرەكیی ئامانجی: ووتی پەیامێكدا لە كوردستان هەریمی سەرۆكی بارزانی مەسعود كاك بەرێز دا كۆبوونەوەیە لەو. دایەوە

 گەالناای باۆ پێكەوەژیاان و ئاشااتی پەیاامی گەیانادنی بنەماای لەسااەر كە هااوبەش ساتراتیژییەكی و وتااار خااوەنی ببانە كوردساتان پااارچەی چاوار هەر كوردییەكاانی سیاساییە
 پەیاامە ئەو. ئێاوەدا لەگەڵ یەكساانە و ئاشاتیانە پێكەوەژیاانێكی لە چااوی كاورد كە بڵێاین، فاارس و تورك و عەرەب گەالنی بە دەمانەوێ كۆنگرەیەدا لەو ئێمە.  ناوچەكەیه

 و جیهااانی گووتاااری هاااوتەریبی كە پەیامێااك,. دێ جیهااانیەوە و ناااوچەیی و ناااوخۆیی رجى لومااه هه لە ئاگااادارانە و قااووڵ و واقعبینااانە خوێناادنەوەێكی لەئەنجااامی روونە
 و ئاشاتەوایی هەوڵای و جیهاان باۆ دەنێاری پێكەوژیاان و ئاشتی پەیامی ، یەكگرتوویە و هەیە هاوبەشی بایەخی و ئینتما كورد كاتدا لەهەمان بلێ  دەیهەوێ و سەردەمیانەیە
 پاااڕ مااۆراڵە و باااایەخ لە یەكێااك و هەیە نێااونەتەوەیی رەهەنااادێكی كە بەهێاازیە گووتااارە ئەو پێكەوژیاااان و ئاشااتی. دەدا مرۆڤەكااان بااااقی لەگەڵ بەراناابەر پێكەوژیااانی
 كە یەكاادی لەبەراناابەر تاكەكااان بەرپرساایارەتی بەرزبااوونەوەی لەگەڵ هاوشااانە جیهانیەكااان پێشااكەوتنە رەوتاای كە هەڵنەگاارە حاشااا. سااەردەمەیە ئەم جیهااانی گرینگەكااانی

 لێبكەوێااتەوە، هەریماای سااەرۆكی پەیااامی ئامااانجی نهەمااا كااۆنگرەش كاااری كۆتااایی ئەگەرئەنجااامی.  بااێ پایەكااانی و بناااغە وبەراناابەری عەداڵەت پێناوەشاادا لەو زەرورە
 هەرچەناد. دەباات پاێش بەرەو بەرچااو شاێوەیێكی بە نێودەوڵەتیەكاانی پێوەنادییە حاست لە كورد و جیهان و ناوچە گەالنی سەرجەم بۆ دەبێ جێ بە و بەهێز زۆر پەیامێكی

 باۆ سیاسای هێڵای پێایەش بەو و دەساەاڵت و هێاز چەمكای بە نەبەساترێتەوە مرۆییە مەزنە گووتارە ئەو و دیكتاتۆرەكان حكوومەتە و گەالن لەنێوان  بكرێ جیاكارییەك زەرورە
 مەحااڵە تێادا گۆرانیاان ئەگەری كە, وه تهِ  لملندو سه سێبارە و دووبارە ئەوەیان دەسەاڵت تەختی لەسەر خۆیان مێژووی درێژایی بە كە هەن دەوڵەتانێك گومان بێ. ِ  دارێژری

 و باێڵن جاێ بە خەڵاك كۆمەاڵنی و جەماوەر بۆ دەسەاڵت تەختی و كورسی,حوسێن سەدام و موبارەك حوسنی و قەزافی موعەممەر هاوچەشنی چارەنووسێكی بە تەنیا بێگومان و
 و راساتیەكان و واقاع قورباانی ەبكرێت پێكەوژیان و ئاشتەوایی پێویستە قۆناغ و سەردەم هێندێك لە كە داخە مایەی ئەوەش. بێ دیكتاتۆریەتەكەیان و سەرەرۆیی بە كۆتایی
 لە باێ غافا  لێیاان ناابێ كاورد كە دیااردانەن و چەماك ئەو بەرانابەر رێزگارتن و ئاشاتیانە پێكەوژیانی و پلۆرالیسم و تیلۆرانس گشتی بە. رزگاریی بۆ بەرەوپێشەوە هەنگاو

 كاۆنگرەی ئامانجەكاانی لە دیاكە یەكێكای كە  باوترێ پێویساتە دا كۆتاایش لە. ارەوایینا و ساتەم بە مڵادان و هەڵویساتی بێ مایە نەبێتە كردنە پەیرەوی ئەو كە هەمانكاتدا
 و پااڵنەر كە بینادرا كارەكاان لەسەرەتای ناكۆكی و كێشە هێندێك بەداخەوە چەند هەر. بێ ناوخۆیی یەكگرتوویی و كردن قەبووڵ یەكتر و پێكەوژیان روحی دەبێ نەتەوەیی
 خاود یاان و  ببینادرێ كەمتار دا لەداهااتوو رووداوانە جاۆرە ئەو هیاوادارم بەاڵم باوو، نااوخۆیی ناتەندورساتی مەزنخوازیی و نەكردن ووڵقەب یەكتر عەقلی هەمان خوڵقینەری

 و یەكگرتاووی بنااغەی,یەك دەوری لە كاورد كانى رشگێرهِ  شو كەسایەتیە و ها روه هه رشگێروِ  وشو رو روه په نیشتمان مەدەنیه و سیاسی الیەنە و هێز هەموو و بێ ِ  پی كۆتایی
 .دارێژن ناوخۆیی ئاشتی و تەبایی
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 هاتنە ئارای كۆنگرەی نەتەوەیی كورد                                                      
 

 سەباح رێكان
 

 دەیاان ئاشاكرا بە زۆر كە كەركاووك، توركمانەكاانی بیاانووی و پەكەكە شاەڕی بیاانووی لەژێار توركیاا، هەڕەشەكانی بەندی سەرو لە
 لەوە و تااوركن بنەڕەتاادا لە كە عێااراق،  باااكوری لە بهێنێاات  توركمااانی  كەمیاانەی  مەسااڵەحەتی لە واز تناتوانێاا واڵتەكەیااان"گااووت

 دەمە لەو كە جااواب، هاااتە شااێوەیەك بە كوردسااتان هەرێماای سااەرۆكایەتی". باابن چەوسااانەوە  تووشاای كوردەكااانەوە لەالیەن دەترسااێن
 كوردساتان باارزانی: گاووت دەیاان و خەت ساەر دەهااتنە جیااواز جیااواز شاێوەی بە الیەنەكاان و بینەكاان كاورت نوساەرە لە كۆمەڵێاك

 لە ئێاوە ئەگەر گاووتی باارزانی یەكەم باوو، وێانە دوو هەڵگاری كە توركیاا، گەیاندە پەیامێكی بارزانی كاتە ئەو دەبات، شەڕ بەرەو
 بەرنامەمااان كااورد ملیااۆن 22 پێناااوی لە ئااێمە ئەوا دەزاناان، رەوا بە كەركااووك دەسااتێوەردانی توركمااان كەسااێكی سااەد چەنااد پێناااوی
 پاارچەبوونی ئەگەری شەڕەوە ئەو بچێتە ئەگەر توركیا، دەوڵەتی و حكومەت بۆ بوو گەورە سەدمەیەكی بارزانی وتانەی ئەو كوردستان، تری ناوچەكانی و دیاربەكر بۆ دەبێت
 نكاۆلی و كورد رەشكردنەوەی سەردەمی ئیتر كە كرد، ئاشكرای روونی بە زۆر پەیامەدا لەو ارزانیب دووەم باكور، كوردستانی  راپەڕینی ئەگەری لە  دەبێت، ئاسان زۆر توركیا
 هەر بااۆ كااراوەیە دەرگااایەكی بەردەوام ئیتناایكە ئەو: دەڵێاات كاتێااك دایەوە، رەنگاای ئۆغلااو داود ئەحاامەد لێكۆڵینەوەكااانی لە بااارزانی هەڵوێسااتانەی ئەو. هااات كۆتااای كاارد

 هەڕەشاانە ئەو پااش لە ئاشاكرا بە توركیاا. رێگاایە تااكە چارەساەركردنی دەڵێات روونای بە زۆر دا لێكۆڵینەوەكاانی لە باۆیە. بكاات دروسات تێادا پشاێوی بیەوێت دەوڵەتێك
 و تێڕامااان لە بااووە نزیااك تەواو توركیااا ماااوەیەدا لەو بااوو، سیاساای و ئااابوری پەیوەناادی كردناای بەهێااز ئەویااش كوردسااتان، هەرێماای لەگەڵ كااردەوە تاااقی تااری ئەگەرێكاای

 و دیموكراساای رووی بە كاارانەوە بە بكااات، پااێ دەساات خااۆی مێااژووی لە  نااوێ رۆژێكاای توركیااا وایكاارد كاارد، دروساات توركیااا لە تااری دۆخێكاای ئەمەش بااارزانی، بۆچوونەكااانی
 لە شاێوەیەك هەماوو بە كاورد كە داباووە، ئەوە هەوڵای لە مبەردەوا توركیاا باووە، توركیاا بەردەوام نەتەوەیای كاۆنگرەی بەردەم كێشەكانی لە یەكێك. كورد پرسی چارەسەری
 ساتراتیژێكی دەرهاوێشاتەی كاورد، نەتەوەیای كاۆنگرەی بەرامابەر لە دەبینرێات، لێادوانەكانی و توركیاا نیەتەكاانی لە ئێساتا ئەوەی بەاڵم بگۆڕێات، خۆیادا نەتەوەیی رەگەزی

 ئاساەواری نەهێشاتنی لەساەر كاركردن: یەكەم نا، گرینگی زۆر هەنگاوی دوو كورد فەترەیەدا لەو چونكە زانیدا،بار سەرۆكایەتی ویالیەتی فەترەی لە بووە، كورد حەكیمانەی
 دروسات كورد نەتەوەی ئارامی و هێمنی لەسەر كاریگەری توانی هەنگاوە دوو ئەم دا، كورد تاكی ئەقڵیەتی لە ناوەخۆ شەڕی دەرهێنانی لەسەر كاركردن: دووەم ناوەخۆ، شەڕی
 نەتەوەی باوونی كردن دیموكراتیزە بە لەسەر كاریگەری راستەوخۆ ژینگەیەش جۆرە ئەو بێگومان. دەربێخی ڤااڵ كورد، یەكدادانەی بە لەو ئیقلیمی هەوڵەكانی تەواوی و بكات

 لەساەر كااری هەرێام ساەرۆكایەتی ویالیەتای ستراتیژی یەكەمی قۆناغی لە خۆیدا ویالیەتی دەرفەتەی لەو بارزانی دیارە ناوچەكەدا، لە ژیان پێكەوە  داواكاری و ئاشتیخواز
 نەتەوەی بااۆ كاااركردن ئاشااتیانەو پێكەوەژیااانی پەیااامی بەرزكااردنەوەی:  دووەم. ناااوەخۆ شااەڕی ئاسااەواری نەهێشااتنی لەسااەر كاااركردن: یەكەم كااردووە، گرینااگ بااژاردەی دوو

 نەتەوەی وێنەیەكای داناا، نااوچەكە لەساەر تەواوی كااریگەری راساتەخۆ كوردساتان هەرێمای ایەتیەكەیساەرۆك ویالیەتای تەمەنای لە بارزانی بژاردەیەی دوو ئەو.  دیموكراتی
 ئەو دەرهاوێشاتەی نەتەوەیای كاۆنگرەی وەسافكردنی ئیجابی بە و توركیا خەتی سەر هاتنە دەوڵەت یەكەم وەكو بۆیە. نیشاندا جیهان بە خواز ئاشتی پێكەوەژیان و دیموكرات
 .دا هەنگاوەكانی یەكەمی قۆناغی لە بووە، بارزانی ستراتیژەی رێرەوەی
 یەكەمەوە، قۆنااغی باۆ دەگارێتەوە ئاارای هااتنە واتاا كاورد، نەتەوەیای كاۆنگرەی باۆ خۆشاكردنی زەمینە ئامادەسازی زادەی نەتەوەیی كۆنگرەی ئارای هێنانە و دووەم قۆناغی
 باوونەوە ورد بە پێویساتیان و گشاتین چەمكای ئەوانە چای ئەگەر گۆڕانكارییەكاان، و پێشاهات باۆ كاوردە یساتراتیژیەت داڕشاتنی كاۆنگرەیە، ئەو گرینگی و نەتەوەیی كۆنگرەی
 كاااۆنگرە بڕیااااراتی لێكەوتەكاااانی. كاااۆنگرە لە باااوارە ئەو ئەكادیمیەكاااانی و شاااارەزایان باااۆ لێااادەگەڕێین ئەوە بەاڵم ئیااادیۆلۆژی، جیۆساااتراتیجیك، جیۆپۆلەتیاااك، لە هەیە،

 بە كە دەساتپێكەكەی توركیااو حكاومەتی پێشاوازییەكە ئێساتادا، دۆخەی لەو كە كاۆنگرە هەساتیاری واتاا بیدات، فەترەیەدا لەو كورد كە بڕیارێك هەر ۆب كراوەیە دەرگایەكی
 دوو زادەی كە نەتەوەیای ەیكاۆنگر ئێساتادا دۆخەی لەو باۆیە كارد، وێانە نااوچەكە گەالنای چوارچێاوەی لە پێكەوەژیاان و ئاشاتی پەیاامی هەڵێنجاراوی بوو، بارزانی وتارێكی
 داخەوە بە وەڵاێ حزبای، ئامانجی لە داچۆڕێت دەبێت گرینگەكانی، هەرە كارە لە یەكێك و خۆی ئامانجەكانی بگەیێنرێتە خۆی وەكو پێویستە بووە، كاركردن سەختی قۆناغی

 بە مامەڵەكردنیااان و شااێواز تار جااارێكی نەتەوەیاای بەرژەوەنادی لە دوور هێااز هەناادێك نەتەوەیای، كااۆنگرەی بە گەیشااتن و ئێساتا قۆناااغەی ئەو گەیاناادنی ساەختی لە دوور
 ئەقڵیەتای بە دەرفەت كوردساتان خەڵكای كاۆمەاڵنی نابێات بەاڵم نەتەوەیایە، ئەخاڵقای بەهاایی لە دوور نەخاوازراو كردارە جۆرە ئەو ئەگەرچی تاودا، كورسیخوازی ئەقڵیەتی

 و كیمیابااران و ئەنفاال بە هەوڵەكاانی بوونادا یەك پێنااوی لە كاورد دەماێكە چاونكە بشاۆنەوە، حزبای مەبەستی بە كورد ەیینەتەو كۆنگرەی ئاراستەی. بدەن كورسیخوازەكان
 ئااواتی بردنای لەباار بە دەبێات یەكساان قۆنااغەكە، پاێچەوانەی هەوڵێاك هەر كاوردە، گەلای موڵكی قۆناغە ئەو ئارای هاتنە بۆیە بردراوە، لەبار رەشكردنەوە كردن نكۆلی

 .كوردستان سیاسیەكانی هێزە هەموو ملی سەر دەخاتە دیرۆكی بەرپرسیاریەتێكی ئەمەش. نەتەوەیەك لەمێژینەی
 "حزبی ئامانجی لە داچۆڕێت دەبێت گرینگەكانی هەرە كارە لە یەكێك ئامانجەكانی، بگەێنرێتە خۆی وەكو نەتەوەیی كۆنگرەی پێویستە"
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 !ان ترس و ئومێدداكۆنگرەی نەتەوەیی لە نێو                                                   

 
 جەوهەر فەڕحان

 
 سااەرووی لە و  كوردسااتان دیمااوكراتی پااارتی تااایبەتی بە كوردسااتان، الیەنەسیاساایەكانی هێاازو زۆری كۆششااێكی و هەوڵ دوای

 مااوەیەكی ئاگاادارم مان وەك دەبن، بەرجەستە نەتەوەیی كۆنگرەی گشتییەكانی هێلە خەریكە بارزانی، سەرۆك هەمووشیانەوە
 كاااادرە لە زۆرێاااك بۆچاااوونی راو داوە هەوڵااای مەبەساااتەش ئەم باااۆ دەكاااات، كاااۆنگرەیە ئەو گرێااادانی باااۆ كاااار رتیپاااا زۆرە

 كاۆنگرە بێتاو گەر گارنگە، هەستیارو بابەتێكی ئەمە چونكە بزانێت، بارەوە لەو رۆشنبیریش خەڵكی و  خۆی پێشكەوتووەكانی
 ئاساانی بە وا نابێات باۆیە دەكات، دروست كورددا گەلی هەموو ناو لە بێئومێدییەك خۆیدا دوای بە ئەوا نەبێت، سەركەوتوو

 كوردسااتاندا، گەلاای رزگاااریخوازی بزاڤاای مێااژووی لە گەورە زۆر رووداوێكاای دەبێااتە ئەوا هێنااا، دەساات بە سااەركەوتنی بێتااو گەر كااۆنگرەیە ئەم بكەیاان، وا هەنگاااوێكی سااەیری
 كوردساتان، پاارچەی هەرچوار لە كورد بۆ دەكەن ستراتیژێك دانانی لە باس كۆدەبنەوەو یەكتر لەگەڵ مێز یەك ەرس لە كورد سیاسیەكانی هێزە هەموو جارە یەكەم بۆ چونكە

 لە بەشاادارن، ئەوانەی یااان حزبەكااان هەمااوو ئەوەیە گرنگتاار هەمووشاای لە حزبااایەتییە، تەسااكی بیركااردنەوەی وەالنااانی كااۆنگرەیە ئەم سااەركەوتنی گرەنتاای هەرە هەنگاااوی
 بااۆ گرنگتاار هەمووشاای لە دوژماانە، الیەكاای هەمااوو كااورد بەرئەوەی لە نەباان، دەرەكاای واڵتێكاای هێاازو هاایچ بەرنااامەی گرێاادراوی بڵااێم روونتاار سااەربەخۆبن، نخۆیااا بڕیاااری

 ناااوەخۆو ئاسااتی سااەر لە ەكااۆنگرەك دڵنیاااییەوە بە بكااات، كااۆنگرەیە ئەو سااەرۆكایەتی بااارزانی بێتااو گەر كردنییەتاای، سااەرۆكایەتی كااۆنگرەیە ئەو بەردەواماای و سااەركەوتن
 رزگااریخوازی بزاڤای مێژووییەكاانی رابەرە لە یەك كوردساتانە، هەرێمای ساەرۆكی جاگەلەوەی باارزانی چاونكە دەكرێات، لەگەڵ ماامەڵەی ناچاری بە و  دەبێت سەنگی دەرەوەش

 شاێوەیەك هایچ بە باۆیە باارزانی، شاانی سەر كەوتۆتە هەمووی مێژووییەكە و  قورس ئەركە ئۆجەالنیش، كردنی زیندانی و جەالل مام كەوتنی نەخۆش دوای كوردستانە، گەلی
 و بێاانە ئااو" گاوتەنی كااورد كارا، قەباوڵ واتە روویاادا، ئەمە كاات هەر بێات، ناۆرە بە كااۆنگرەیە ئەو ساەرۆكایەتی كە بكرێات، قەبااوڵ كەس هەنادێك پێشانیارەی ئەو نابێات
 كاریزماایی و  مێژوویای ساەرۆكێكی پێویساتە پارچەكاان، هەماوو لە كوردساتان رزگااریخوازی بزاڤای نوێنەری دەكاتە كە نەتەوەیی كۆنگرەی سەرۆكی لەبەرئەوەی ،"بشۆ دەستان
 شااد خاۆی بەمافەكاانی پارچەكاان هەماوو لە كاورد و  نەتەوەییەكانماان ئاماانجە بە گەیشاتن تاا كاریزمااییە، ساەركردەیەكی رابەرو بارزانی سەرۆك تەنها ئێستاشدا لە بێت،
 .دەكرێت بارزانی سەرۆك بە تەنها تەنهاو وا كۆنگرەیەكی سەرۆكایەتی ێت،دەب

 باوونەوەیەك رووبەروو هەر باۆ بێت لەگەڵ میللەتەكەی زۆرینەی ئەوەی بۆ هەیە، كاریزمایی و مێژوویی سەرۆكێكی بە پێویستی هەمیشە نیشتیمانی و نەتەوەیی رزگاری قۆناخی
 رۆژهەاڵتای لە لێادێت، ساوریای ئێستای ئیئتیالفی و  حوكم مەجلیسی سەردەمی عێراقی وەك نۆرەیی سەرۆكایەتی دانانی لە یركردنەوەب ئەگەرنا میللەتەكەی، نەیارانی لەگەڵ

 سااەرۆك  بەبااێ خۆیااان ناااتوانن بااۆیە نااین، دەوڵەتاای كااارای دامەزراوەیاای دەسااتەو خاااوەنی بەرئەوەی لە هەیە، بەهێااز سااەرۆكێكی بە پێویسااتیان میللەتااان هەمیشااە ناوەراساات
 و باوون پەرتەوازە چاۆن كوردیەكاان حیازبە قاساملو نەماانی دوای باكەن، رۆژهەاڵت بەشای لە كاوردایەتی بازووتنەوەی ساەیری ببانەوە، دەرەكیەكان و ناوخۆیی كێشە رووبەڕووی
 زۆر كااارێكی ئەوان بەاڵم دەچااوو، ئەوان دەردی هەمااان بە بااایە ئااۆجەالن سااەرۆكایەتی دەسااتبەرداری پەكەكە باااكوریش لە هاتباااو گەر ،!الوازبااوو چااۆن بەشااە لەو خەبااات

 هەناساەش بە جەالل ماام كااتەی ئەو تاا یەكێتایش بە ساەبارەت باوو، زینادانیش لە هەرچەنادە هێشاتەوە حیزبەكەیاان ساەرۆكی بە هەر ئۆجەالنییاان بەوەی كارد عەقاڵنیان
 قۆنااخی لە نیشاتیمانی یاان نەتەوەیای بزاڤێكای هەر باۆیە ناین، جەالل ماام كاریزماایەی ئەو وەنیخاا هیچیاان چاونكە بكەنەوە، تر یەكێكی لە بیر باشترە لەوە زۆر مابێت،

 لە كردەنای بە بارزانی سەرۆك تەنها كوردستان پارچەكانی هەموو ئاستی سەر لە ئێستا ئەمەشە لەبەر بێت، بەردەوام بتوانێت مەحاڵە كاریزمایی سەركردەی  بەبێ رزگاریدا،
 سااەرۆكایەتی و رابەرایەتاای بە پێویسااتی زۆر خااۆی، ئامانجەكااانی بە گەیشااتن بااۆ كااورد بااۆیە ماااوەتەوە، كاریزمااایی سااەرۆكێكی و مێژوویاای رابەرێكاای ەكو خەبااات، گۆڕەپااانی
 .هەیە بارزانی
 باۆتەوە، نزیاك زۆر خاۆی تەوەییەكاانینە ماافە بە گەیشاتن لە كاورد وایە ماناای كاۆنگرەكە ساەركەوتنی ترساە، جێگاای ئەوەنادەش ئومێدە، جێگای چەندە نەتەوەی كۆنگرەی
 ساتراتیژیەتێكی داڕشاتنی لە بیار مااوە زۆرماان هێشاتا تارەو قۆناخێكی بە پێویستی كورد دیسان وایە مانای ئەوە نەبێت، سەركەوتوو بێتو گەر ئەوەیە مەترسییەكەش جێگای

 .بكەینەوە یەكگرتوو
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 یی کوردستانپێشنیارەکانی کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان بۆ کۆنگرەی نەتەوە                              

 
  کوردستان نەتەوەیی کۆنگرەی ئامادەکارانی و رێکخەران   بەڕێزان

 
 کوردساتان نەتەوەیای کاۆنگرەی ڕێکخساتنی باۆ کەسایەتییانەی و الیەن ئەو هەموو لە ماندوونەبوونیی و دەستخۆشیی وێڕای
 یەکساانیی کاۆمەڵەی وەک ئاێمە شتێک هەموو لە بەر داوە، هەوڵیان نیشتمانییە ئەرکە ئەم سەرخستنی بۆ و کردوە کاریان

 کااۆنگرەی ناااوەکەی ئەگەر دایە رۆژەڤ لە کوردسااتان نەتەوەیاای کااۆنگرەیی بەناااوی پاارۆژەی ئەم وایە پێمااان کوردسااتان،
 .دەبوو گونجاوتر کوردستان خەلکی فرەچەشنیی و فرەنەەوەیی پێکهاتەی لەگەڵ و پڕواتاتر بووایە کوردستان نیشتیمانیی

 و دەزاناین کوردساتانی خەڵکای مێژویای و گرناگ دەساکەوتێکی بە هەیبێات، کە کووڕییەکەوە و کەم هەر بە نەتەوەیی کۆنگرەی ڕێکخستنی کوردستان، سانیییەک کۆمەڵەی وەک
 ڕەوای پرسای ئاسات لە کۆنگرەیە مئە هیوادارین. دەنرخێنین پیرۆزی و بەرز کوردستان داهاتووی و ئێستا بۆ الیەنەکان و هێز کۆکەرەوەی و ڕێکخەر و پێویست ئۆرگانێکی وەک

 .کوردستان خەڵکی و سیاسییەکان الیەنە داهاتووی و ئێستا ناوخۆیەکانی گرفتە و هەڵپەسێردراو پرسە هەموو یەکالکەرەوەی ئۆرگانێکی ببێتە و بێت کوردستاندا خەڵکی
 و واڵتاان نااوچەیی و هەرێمیای دامەزراوەی کۆمەڵێاک هاوشێوەی نیشتمانیی فەرمیی و یسیاس ئۆرگانێکی پێکهێنانی سەرەتای ببێتە کۆنگرەیە ئەو پێویستە ئێمەوە ڕوانگەی لە

 دا پراتیاک و نااوەرۆک لە کاۆنگرەیە ئەو پێویساتە ئێمە بروای بە. هەبێت خۆی بە تایبەت دامەزراوەیەکی وەها خۆیەتی مافی کوردستانیش خەڵکی بێگومان کە نەتەوەکانیتر
 خەڵکاای تێکاڕای و بکاات کاورد تااکی و گشاتیی بەرژەوەنادیی و ئاازادی و مااف لە داکاۆکی کوردساتانی الیەنای باێ چااڤگەیەکی وەک بێات، کوردساتان خەڵکای هەماوو کاۆنگرەی
 ناوێنەری لە جیا. الیەنی دوو و الیەنی یەک  حیزبی، بەرژەوەندیی لە بێت دوور کۆنگرە چاوەڕوانین تر واتایەکی بە. بکەن خۆیان بوونی بە هەست ئۆرگانەدا لەم کوردستان

 . بن بەشدار تێیدا شیاو و الیەن بێ و سەربەخۆ کەسانی و کوردستان ئێتنیکییەکانی و نەتەوەیی کەمە هەموو نوێنەری سیاسیەکان، الیەنە
 خاوارەوەدا خااڵەی چەناد لەم ۆمانخ بیروبۆچوونی کوردستان، خەڵکی هەمبەر لە بەرپرسیارێتی بە هەستکردن بنەمای سەر لە کوردستانی سیاسیی الیەنێکی وەک ئێمە لێرەدا

 :دەکەین کوردستان نەتەوەیی کۆنگرەی بەرپرسانی و ڕێکخەران  و گشتی ڕای ئاراستەی
 
 کوردستان نەتەوەیی کۆنگرەی پێکهاتەی -1
 
 خەڵکای هەماوو نوێنەری الیەنەکان لە هیچکام و بووە دابەش  دا جیاواز الیەنی کۆمەڵێک سەر بە گشتی بە خەڵک سەربەخۆ، کەسانی لە جیا کوردستان لە ئاشکرایە  ا. ئا 

 دڵساۆزان، هەماوو ئەرکای بنەماایە ئەم لەسەر. ناگیرێن وەر کوردستان خەڵکی هەموو نوێنەری وەک کورد الیەنەکانی لە هیچکام دەرەوەش دنیای ئاستی لەسەر. نین کوردستان
 نیشاتمانی کاۆنگرەی بکارێتە کاۆنگرەیە ئەو گشاتی، ڕای لەبەرچااوگرتنی و الیەنەکاان هەموو پێکردنیبەشداری بە کە کوردستانە نەتەوەیی کۆنگرەی ڕێکخەرانی و هەڵسووراوان

 لە بادرێت هەوڵ. بێت کوردستان خەڵکی گشتی بەرژەوەندیی ڕاستەقینەی نوێنەری کۆنگرەیە ئەم پێویستە. بێت تایبەت ئامانجی بۆ کراو دیاری الیەنی چەند کۆنگرەی نەوەک
 الیەنە هەماوو بادرێت هەوڵ. نەخرێات پەراوێاز کوردساتان پێکهااتەیەکی و الیەن هیچ و هەبێت دا کۆنگرەیە لەم فراوان بەشدارییەکی کوردستان شەکانیبە هەموو ئاستی سەر

 بە بەشااداربووان ەمااووه پێویسااتە. بکرێاات پااێ بەشاادارییان بچااووکی و گەورەیاای یااان ئایاادۆلۆژیکی و سیاساای وبۆچااونی بیاار لەبەرچاااوگرتنی بەبااێ کوردسااتان، سیاسااییەکانی
 .بکەن بەیان خۆیان سەرنجی و ڕا تا بڕەخسێندرێت بۆ بواریان یەکسانی

 کاۆنگریەدا لەم نوێنەریاان و بکارێن بانگهێشات هتاد و خوراساان لوبناان، وەک بەگشاتی، کوردستان سنوورەکانی دەرەوەی کەوتوونەتە هۆیەک هەر بە کوردانەی ئەو هەموو. ب
 وەهاا لە. کاۆنگرە ئەنادامی ببێتە بتوانێ تێبکۆشێ، ڕەواکەی کێشە سەریی چارە و کوردستان خەڵکی بەرژەوەندیی و ڕزگاریی پێناو لە کە الیەنێک هەر پێویستە ١بێت بەشدار

 الیەن لە اسااپاردەکانیڕ و بڕیااار و بێاات ساااز چااارەنووس بڕیاااری خاااوەن دەتااوانی و کوردسااتان خەڵکاای راسااتەقینەی کااۆنگرەیەکی دەبێااتە کااۆنگرەیە ئەو کە دایە بارودۆخێااک
 .بکرێت لێ پێشوازییان خەڵکەوە

 .دەژین دا کوردستان خاکی ناو لە کە بکرێت نەتەوەییانە کەمە ئەو هەموو نوێنەری لە بانگ جیاوازی بەبێ.  
 .بن بەشدار کۆنگرەیەدا لەو ژنان بەرچاو ڕێژەیەکی بە بدات هەوڵ و بدات پیاو و ژن یەکسانیی بە گرینگی کردەوە بە نەتەوەیی کۆنگرەی پیویستە. ت
 و بکارێن بانگهێشات مێژووناسای و مافناسای کۆمەڵناسای، بووارەکاانی لە جیااواز پساپۆڕان هەڵوێستەکان، خاوەن و سەربەخۆ کەسایەتییە مەدەنییەکان، رێکخراوە نوێنەری. ج

 .بدرێت پێ گرینگی بۆچوونیان و بیر
 بەرێاوەبەریی هاوکاات. قۆڕخکااری لە بێت دوور و( دەورەیی) گەڕان شێوەی بە سەرۆکایەتی. بێت دێموکراتیک و ەرەوەزییه شێوەی بە کۆنگرەدا لە گشتیی بە بەرێوەبەریی -2

 ١نەبێت زیاتر یەکدا بەدوای خولی دوو لە پۆستێک هیچ
 یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی لە داوا کوردستان، یخەڵک هەموو ناوی بە کە هەیە ڕەواییەی ئەو کۆنگرە کوردستان الیەنەکانی هەموو بەشدارییپێکردنی ئەگەری لە -3
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 هەماوو ناوێنەری وەک نەتەوەیای کاۆنگرەی پێویساتە. بکااتەوە دا یەکگرتووەکاان نەتەوە ڕێکخاراوی پێکهااتەی ناو لە کوردستان خەڵکی نوێنەرایەتیی جێگای فەرمیی بە بکات
 کاراوە، دابەش بەساەریاندا خاۆی خواساتی لە دوور واڵتاانەی ئەو گەڵ لە کوردساتان خەڵکای کێشاەی کە ڕابگەیەناێ دنیا واڵتانی بە فەرمی بە بدات هەوڵ کوردستان خەڵکی

 ئەم پێویساتە. بکرێات چارەساەر بنەڕەتیای شاێوەیەکی بە پێویساتە و مارۆڤە ملاوێن ٠١بە نزیاک  چارەنووسای بڕیااری و ئاازادیی و مااف کێشاەی. یاساییە و اسیسی کێشەیەکی
 .بدرێت چارەسەریی هەوڵی و بکرێت سەیر زەوی گۆی لەسەر دەوڵەت بێ نەتەوەی گەورەترین کێشەی وەک پرسە

 زانساتی، رێگەیەکای بە دەدات هەوڵ و کوردساتانە بارودۆخی پێداویستیەکی بەڵکو نییە الیەنێک هیچ دژایەتیی بۆ دامەزراوەیە ئەو کە بگەیەنێڕا الیێک هەموو بە کۆنگرە -4
 خەڵکای ئاشاتیخوازانەی یپەیاام کوردستانەوە خەڵکی بەناوی کۆنگرە راگەیاندنی لەرێگای شیاوە. بدۆزێتەوە کوردستان خەڵکی پرسی بۆ شیاو رێچارەیەکی ئاشتیانە و سیاسی

 تەنیااا و الیەک هایچ خاااکی و مااف نەبڕیاوەتە چاااوی کوردساتان خەڵکای کە بکاارێتەوە شای و بگەیەناادرێت الیەک هەماوو و فاارس تااورک، عەرەب، نەتەوەکاانی بە کوردساتان
 وەک کاورد هاوسێ، نەتەوەکانی کە بکرێت سیاسەتێک ڕەچاوی دا پەیوەندییە لەو پێویستە. بژیت سەربەستی بە دنیا خەڵکی هەموو وەک خۆی زێدی و خاک لەسەر دەیهەوێت

 شاەڕ و نیایە ئەوان دوژمنای کوردساتان خەڵکای کە بێانن واڵتەکانیاان دەسەاڵتی بۆ فشار و بن دڵنیا وان بۆ زیان بێ هاوسێیەتی و ئاشتیخوازیی نیازپاکیی، لە و بناسن خۆی
 نەتەوەکاانی رۆڵەکاانی گیاانی کە دایە نااوچەکە گەالنای هەماوو بەرژەوەنادیی لە کە بکارێتەوە ڕوون هەروەهاا. نییە دا الیەک هیچ بەرژەوەندی لە کوردستان خەڵکی گەڵ لە

 لە یەک هەر بااۆ بێکاااریی چارەسااەریی و خزمەتگااوزاری ئاااوەدانی، بااۆ کوردسااتان خەڵکاای گەڵ لە شااەڕ تێچااووی و خەرجیاای و بێاات پااارێزراو کااورد و عەرەب تااورک، فااارس،
 .بێت خێراتر دا بوارێک هەموو لە واڵتانە ئەو پێشکەوتنی کاروانی و تەوەبگەرێ واڵتەکان

 دەدات، کوردساتان خەڵکای پرسای چارەساەرکردنی ئاشتی بە بۆ خۆی هەوڵێکی هەموو و ڕادەگەیەنی الیەک هەموو بە خۆی ئاشتیخوازانەی پەیامی کۆنگرە کە ئەوەی ویرای -5
 .هەبێت لەخۆیان کوردستان خەڵکی بەرگریی بۆ پێویستی پرۆژەی و بەرنامە کۆنگرە دی، نایەتە الیەنە یەک اشتییئ کە ڕاستییە ئەو لەبەرچاوگرتنی بە هاوکات

 و یەکسااانی بنەمااای سااەر لە کااۆمەڵگەیەک دامەزراناادنی بڕیاااری. بکااات پێااداگریی پێکهاتەکااانییەوە هەمااوو بە کوردسااتان خەڵکاای ئازادییەکااانی و ماااف سااەر لە کااۆنگرە -1
 هەمااوو لە کوردسااتان لە چەوساااندنەوە بنبڕکردناای هەوڵاای و چەوساااوەکان و هەژاران لە بەرگریاای خااۆڕایی، خوێناادنی جیاااوازی، بەەبااێ کااار هەلاای ڕەخساااندنی ،دادپەروەری
 رێزگارتن هەڵباژاردن، ڕێی لە ەاڵتدەس دەستاودەستکردنی یاسا، سەروەریی پیشەیی، و سیاسی کۆمەڵی و کۆر هێنانی پێک مافی دەربرین، ڕا و بیر ئازادی مافی بووارێکەوە،

 .بێت دا کۆنگرە کەری پالنی و بەرنامە لە ژنان ئازادی و ماف یەکسانیی جیاوازەکان، کەلتوورە و ئاین و باوەڕ و بیر لە
 .بکات پێداگریی خۆی چارەنووسی سەر لە کوردستان خەڵکی بریاری مافی بابەت لە کۆنگرەی پێویستە -7
 ڕاباردوو لە گرفتاانەی و نااکۆکی ئەو. نەدا ڕووو نااوخۆیی شەڕی بیانوویێک هیچ بە دا داهاتوو لە کە بدات بڕیار و بناسێت تاوان بە ناوخۆیی یشەڕ نەتەوەیی کۆنگرەی -8
 بکارێن چارەساەر ئاشاتیانە وەیشاێ بە تێگەیشتن یەکتر لە و دیالۆ  ڕێگای لە بدرێت هەوڵ نەکراون، چارەسەر تەواویی بە ئێستاش و داوە ڕوویان دا الیەنەکان نێوان لە دا
 لە یەکتار پەالمااردانی و کاردن یەکتر دژایەتی و ناکۆکی کە بێت ئەوە نەتەوەیی کۆنگرەی داهێنانی یەکەم خۆیەتی جێی. بدۆزرێتەوە بۆ گونجاویان چارەسەریی مێکانیزمی و

  و خەڵااک بە زیاااتر خزمەتکردناای و پێشااکەوتووتر پاارۆژەی و نااوێ داهێنااانی ەکااانیبووار لە بەتااایبەت الیەنەکااان دێمااوکراتیکی کێبەرکێاای بااۆ بگۆڕدرێاات الیەنەکااان نێااوان
 لە ڕێااز و ببەسااتن نەتەوەیاای کااۆنگرەی بە پشاات کااردەوە بە الیەنەکااان هەمااوو دا داهاااتوو لە کە بکرێاات واژۆ و بنووساارێت بەڵێننااامەیەک گونجاااوە پێناااوەدا لەم. نیشااتمان

 .بگرن بڕیارەکانی
 .کوردی زمانی گەشەپێدانی و لێکۆلینەوە کارکردن، ناوەندێکی دامەزراندنی بۆ هەبێت پالنی کۆنگرە -1
 زانساتیی پێشاکەوتوو، یاساایەکی پارۆژە یاساناساییەو، و مافناسی کۆمەڵناسی، بووارەکانی لە پسپۆڕ کەسانی یارمەتیی بە داهاتوودا لە کە بێت دا کۆنگرە بەرنامەی لە -11
 .داڕێژن کوردستان خەڵکی بۆ سەردەمییانە و
 و سیاسای شاێوازەکانی بە کوردساتان ڕۆژهەاڵتای لە دا پێنااوە لەم ئێساتا و کوردساتان لە یەکسانییە و سەربەخۆیی بە بڕوامان کوردستان، یەکسانیی کۆمەڵەی وەک ئێمە -11

 ئایمەش بکاات، پەساندی کوردساتان خەڵکای ئەوەی و دەگارین خۆیاان چارەنووسای سەر لە کوردستان خەڵکی بڕیاری و ئیرادە لە ڕێز کاتدا هەمان لە. دەکەین خەبات مەدەنی
 بە دەبیناین، کوردساتاندا خەڵکای گشاتی بەرژەوەنادیی لە گەلەکەمان یەکڕیزیی و یەکێتیی و الیەنەکان لێکنزیبوونەوەی بۆ هەوڵێک و هەنگاو هەر هاوکات. دەگرین لێ ڕێزی

 .دەکەین پشتگیریی و ندەنرخێنی بەرزی دەزانین، خۆمانی ئامانجی و باوەڕ لە بەشێک
 

 کوردستان خەڵکی یەکڕیزیی و یەکێتی بێت سەقامگیر
 کوردستان خەڵکی ڕەوای شۆرشی سەرکەوێت

 ژیان یەکسانیی کۆشکی بڕیژین دای
 

 کوردستان یەکسانیی کۆمەڵەی
 

  2113ی ئاگوستی 11: وتی  رێکه/ لوێست  ری هه ماڵپه:  رچاوه سه
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 !!!!!!بەشداری نوێنەری واڵتانی داگیركەری كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەیی و چەند سەرنجێك                     

  
 ئەحمەدى  حيسام

 
 و هێااز و بەگشااتی كااورد خەڵكاای فیااداكاری و قارەمااانەتی گەلێااك شاااهیدی كااورددا نەتەوەی خااوازی رزگاااری باازووتنەوەی مێااژووی لە 

 هێازی ، كردووە فیدا خۆیان گیانی و خۆیان خوێنی داگیركەران پۆستاڵی ژێر لە واڵت رزگاری بۆ كە بووین، تایبەتی بە كورد الیەنەكانی
 داگیااركەران هێاازی گەورەتاارین و شااەڕ پێشااكەوتووی كەرەسااتەیەكی هەرچەشاانە توانیااویەتی ئااازادی ەب كااورد باوەڕمەناادبوونی و شۆرشااگێری

 نەكاردن قەباووڵ یەكتر و یەكریزی نەبوونی سەركەوتندا كاتی لە و هەمووكات بەداخەوە بەاڵم.  بەرێت چۆكداهیچنان بە و شكەست بەرەو
 ساەرەكییە هۆكااری ئەوەش هەر.  وەربگرێات كەڵاك هەیە كاورددا هێازی نێو لە بۆشاییەی لەو كە رەخساندووە دووژمن بۆ هەلی تر جارێكی

 !  دەوڵەت خاوەن ببێتە نەیتوانیوە تێكۆشانی و خەبات مێژووی درێژایی بە كورد بۆچی كە پرسیارەی ئەو واڵمی بۆ
" كە باوەڕمەناادن كەسااانەی ئەو هەمااوو بااۆ دڵخۆشاای جێگااای بااۆتە ە،كااۆنگرەی ئەو گرتناای بااۆ كااات زانیناای گونجاااو بە و نەتەوەیاای كااۆنگرەی گرتناای لە باااس كە ئیسااتادا لە

 كاورد نەتەوەی بە تاایبەت پەیوەندیادارەكانی پرسە لە لێكۆڵەر و سیاسی كەسانی الیەن لە كە هەوااڵنەی و هەڵسەنگاندن ئەو پێی بە بەاڵم"  دایە یەكریزی لە سەركەوتن
 كوردیاااان مێاااژوو درێژایااای بە كە داگیاااركەرانەی و دیكتااااتۆر دەساااەاڵتە ئەو ناااوێنەرانی كاااۆنگرەیەدا لەو هەیە ەوەئ ئەگەری كە دەكرێااات بەوە ئامااااژە ، كوردساااتان خااااكی و

 . بكەن بەشداری!  خوێن گۆمی كردۆتە كوردستانیان و چەوساندۆتەوە
 سااەردا بە كوردسااتانیان كە واڵتااانەی ئەو نااوێنەرانی بەشااداری بە نەتەوەیاای كااۆنگرەی ئەگەر كە ئەوەیە كااردنە باااس بە پێویساات و سااەرنجە جێگااای ئەوەی راسااتیدا لە

 كوردساتانی خەڵكای بێمتماانەیی بەڵكاوو ، كاۆنگرەیە بەو كاورد دڵخۆشای هاۆی ناابێتە تەنیاا نە! بێات كاردووە نەتەوە وەك كاورد بوونی لە یان حاشا ئێستا تا و دابەشكراوە
 . لێدەوێتوە
 لەو ،ماان ببیسااتن نەتەوەیە ئەو داخوازییەكااانی و كااورد دەنگاای ئەوەی بااۆ پێویسااتە كااۆنگرەدا لە كەر داگیاار واڵتااانی نااوێنەرانی بااوونی كە باااوەرەدان لەو ئەوانەی چااوونكە
 تاایبەت بە!  نابیساتن كاورد دەنگای كۆڕێكادا وەهاا لە بێگووماان ، تێنەگەیشاتبن كاورد داواكارییەكاانی و داخاوازی لە تێكۆشان و خەبات مێژووی درێژایی بە ئەگەر باوەڕەدام

 دەتوانرێات نماوونەش باشاترین ، روو خاراوەتە نەتەوەیای نێو كۆمەڵی و كۆر نێو لە دەمێكە بوونی تیرۆریست كارنامەیەك كە ئیسالمی كۆماری نوینەری بەشداری بە ەبارەتس
 بە خازمەت نااتوانئ كاۆنگرەیەدا لەو كوردساتان ەساەرب داساەپاو واڵتاانی بەشاداری باۆیە! بكرێت"  شەرەفكەندی دكتور و قاسملوو دكتور"  شەهید رێبەرانی تێرۆری بە ئاماژە

 دەتاوانئ نە و بنێات كورد نەتەوەی مافەكانی بە دان كە باوەڕە ئەو سەر بینێتە دوژمن دەتوانی كۆڕێك وەها نە كەواتە ، بكات كورد خوازی رزگاری بزووتنەوەی ئامانجەكانی
 .... نەك ، بێت كورد هاوپەیمانیبەتی و كورد ماڵی رێكخستنی راستای لە كۆنگرە پێویستە ڵكووبە!  گۆڕینەوە ڕا و موزاكرە نێو بە بۆ بێت گونجاو شوێنێكی

 بااۆ نەدرێاات الیەنێاك و هێااز هایچ بە حەقە ئەو و هەبێاات راساتایەدا لەو خۆیااان هەڵویساتی كوردسااتان پارچەكاانی لە هەركااام لە كاورد هێزەكااانی خاوازین هیااوا كۆتایادا لە
 نەتەوەیای ی كاۆنگرە گرتنای باۆ كە روونە كورد تاكی بۆ ئەوە ئێستا تا چوونكە ، بكات زاڵ نەتەوەیەكە بە تایبەت كە كۆنگرەیەك بەسەر ارێكپێشن وەها خۆی بەرژەوەندی

 بەرژەوەنادی راساتای لە انەتەنیا ، ببێات كاۆنگرەدا لە الیەناانە ئەو بەشاداری ئەگەر بەاڵم ، كاراوە كاورد خاوازی رزگااری بزوتنەوەی دژبەرانی و كەر داگیر واڵتانی بە پرس
 .  دەخاتەوە دوور ئامانجەكانی راستای لە كۆنگرە رێڕەوی بەڵكوو!  نابێت كورد نەتەوەیی
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 هەاڵت   کۆنگرەی نەتەوەیی کورد و سەنگی کوردی رۆژ                                           
 

  کەریمی عەلی
 

 .نەتەوەکەمان کێشەی دۆزی لە گوتارییە یەک و یەکێتی بێت، نیشتمانپەروەر و دڵسۆز کوردی تاکێکی هەر ئارەزووی و خولیا ئەوەی
 لە هەر کەسااان زۆر قسااەی بە و نیاایە تااازە بیرۆکەیەکاای کوردسااتان چوارپااارچەی هەر بااۆ کااورد نەتەوەیاای کۆنفرانساای یااان کااۆنگرە
 .کراوە لەسەر لیداونی و قسە رابردوو سەدەی هەشتاکانی تیبیدایە

 کوردساتان پارچەکاانی هەماوو الیەنای و حیازب 31 لە زیااتر و هەڵێنادرا بۆ عەمەلی هەنگاوێکی رابردوو رۆژەی یەکدوو لەم عاقیبەت
 .بەستن بێتە کۆنگرەیە ئەم داهاتوو مانگی یەک ماوەی لە دەبێ کە داوە لەسەر بریارێکیشیان چەند وادیارە و کۆبوونەوە مێزێک دەوری لە هەولێر لە
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 الیەنێکاای ئەجێناادای بە بااوو پەڵە بە ئاااوا و ناکاااو لە وا بااۆ و بێاات چاای دەبااێ کااۆنگرەیە لەم مەرام و ەبەسااتم بێاات، پرساایار دەبااێ کااورد تاااکێکی هەر بااۆ و ماان بااۆ ئەوەی

 ؟!کوردستان باشوری بااڵدەستی
 اگااادارکردنەوەیئ بااۆ بێاات، الیەنەکااان و هێااز کردناای لەمااالن دەساات بااۆ بێاات، کااورد ماااڵی یەکگاارتنەوەی بااۆ کااۆنگرەیە ئەم زانیاااری، بە و دڵنیااایی و شااەفافی بە ئەگەر خااۆ

 ئاگااە بە باۆ ئەگەر بێات، براکاان شەری لە تفکردن بۆ ئەگەر بێت، خۆی کیانی خاوەنی دەبێ و نەتەوەیە یەک ناوەراست رۆژهەالتی لە کورد کە بێت نێونەتەوەیی کۆمەڵگای
 باۆ و بێات بوون برا پشت لە برا بۆ و کوردستان پارچەکانی نێوان لە برایەتی و هاونیشتمانی سۆزی وەگڕخستنەوەی و کوردایەتی هەستی بۆ بێت کۆن و تازە جیلی کردنەوەی

 جاووت بەرێزەکاان میاوانە پاێالوی کاۆنگرەیە ئەم دەرگای لەبەر بکەین بەوە شانازی دەکەنەوە بیر من وەک ئەوانەی هەموو و منیش حەقە ئەوە بێت، تر پیرۆزی مەبەستی زۆر
 .کەین

 پاڕ هەڵباژاردنە لەبەردەم و نایاسااییە شاێوە بەم هەرێام ساەرۆکایەتی درێژکاردنەوەی کێشەیەی پڕ و سەخت قەیرانە ئەم جەرگەی ناو لە رێک بوو پرسیار و سەیر بەالمەوە
 بەرێاز سایچارەنوو دیارنەبوونی و جەالل مام بەرێز وەک کەسایەتێکی نەبوونی لە و هەڵبژاردنانە ئەم نەچوونی و چووون بەرێوە ئەگەری لە و دا 1 مانگی ئاڵۆزییەکانی لە

 مااوەی تەنیاا و لێادەدەن بریااری بەپەڵە ئااوا ناکااو لە کەوتاووە، وەدرەنگای و هەیە کۆنگرەیەمان ئەم بەستنی ئاواتی ساڵە 31 لە زیاتر کە خێرە بەراست ئەرێ ئۆجەالن،
 !نەبووە پارچەکان الیەنەکانی هەموو دەنگی کۆی بە عەستمەش بریارە ئەم و دادەنێن بۆ مانگیشی یەک
 .کورسی 21بۆ رۆژئاوا واتا  4بۆ باشور،  5بۆ رۆژهەاڵت،  5بۆ باکور،  1+1: بەرێوەبردنی کۆنگرە و ئامادەکار لێژنەی بۆ کرا دابەش کورسیییەکان یەکەم ۆژیر هەر

 وەک باشااور و رۆژهەاڵت کە ەورەیەگ ناااعەدالەتێکی ئەوە بێاات، وا دەبااێ کە بێاات کوردسااتان بەشااانەی ئەم عەشاایمەتی و گەورەیاای ئەساساای سااەر لە دابەشااکردن ئەم ئەگەر
 !بۆکراوە حیسێب یەکیان

 و قاساملو دکتاور وەک کەسایەتی بۆشایی بەدڵ پڕ و سوتاو خۆمان بە دڵم رۆژهەاڵت، الیەنەکانی داماوی و کەسی بێ لە سەالحەدین مەسیف کۆبوونەوەکەی رۆژی نایشارمەوە
 ئێساتادا باارودۆخەی لەم کوردساتان رۆژهەاڵتای ئەگەر خاۆ. دەباوو جیاوازی گڕوتینی کۆبوونەوەکە بان لەوێ ەوانئ بووم دڵنیا و دەکرا پێ هەستی سوڵتانی مستەفا فواد کاک

 کەمەیاان وەزنە ئەم دڵنیاام دیساان ئەوە نەبووناایە، باشاور هێزەکەی دوو دەستی لە چاو و ملکەچ ئاوا باشور لە هێزەکانی و هەبوایە ئازادکراوی ناوچەیەکی چەند و نەبایە
 !دانەدەنا رۆژهەالت بۆ

( کااکەیی فەلەکەدین -رووداو) ،(عەبدولوەهاب -ڤی تی زاگرۆس)  ،(دزەیی سەفین -ڤی تی کوردستان)  دیتم کوردستان دیموکراتی پارتی میدیاکانی لە رۆژە دوو ئەم ئەوەی
 زۆر زماانێکی بە وەهاابە کااک ئەم بەتاایبەت کاۆنگرەیە، ئەم ساەرۆکی باۆ ەباارزانیی مەسعود بەرێز دەسنیشاکردنی مەبەستیان تەنیا ئەوان کە دەڵێن پێ ترمان شتێکی تەواو

 بارادەرم ئەم پاارتی برادەرانای جیااتی لە باام مان. ){باارزانییە ساەرۆک تەنیاا سەرۆک! سەرۆک دەڵین ئۆجەالن بە خۆیانە کەیفی ومەکەکەیە پەکەکە}  ئەم گوتی بازاریانە
 (دەخستەوە وەدیارم راکوژیب شەری کاتی تەنیا و دەخستەوە دوور ماوەیەک

 پێکهینااوین بۆیاان مەالیاان دۆزەخەی و تاریکساتان ئەم و واڵت لە سااڵمان 93 لە زیااتر دووری و تایبەتمەندی هۆی بە رۆژهەاڵت لە برایانم وەفدی لە پیرۆزبایی گەڵ لە
 لە رۆژهەاڵت خەڵکای ئاێمەی ناوێنەری بە نااحەق یاان حەق بە مەشاروعییەت، ەکاامب نییە گرنگ بەالمەوە کوردستان، بەشەی لەم هاوواڵتیانمان لەگەڵ بێگانە بە بوونمان و

 لە زیااتر ئەوەی لەبەر لێادەکەم؛ داواتاان دیماۆکرات و کاۆمەڵە دێرینای پێشامەرگەی و هااورێی زۆر و خۆم الیەن لە دڵسۆزانە و برایانە بەاڵم دانیشتون، کورسیانە ئەم سەر
 بەراسات نازانێات الیەنێکایش و هێاز هیچ و نەکراوە بۆ والتیشمان هاتووچووی ئازادی بە و نزیکەوە لە تەنانەت و نەکراوە ۆژهەاڵتر لە هەڵبژاردنێک چەشنە هیچ ساڵە 93

 خۆتاان یحیازبە بەرپرسای تەنیاا مەهێانن، پێادا زەربای و مەکەن حەزف الیەک هایچ و بن دڵفراوان بن، نەتەوییماندا بەرپرسیارەتی مستەوای لە چەندە، جەماوەریی وەزنی
 شاارانن دەربەدەری و ئااوارە و شاەهید خاوەن و هەیە خەباتیان مێژووی ئەوانەی زۆربەی ئەمڕۆکە کە مەشارنەوە راستییە ئەم تاکەکان، هەموو عاست لە بن بەرپرس و مەبن
 پاێ زۆرن، یەکجاار رێاژەیە ئەم دەزانان بااش خۆشاتان و ناین ئێاوە گەڵ لە و حیازبین چوارچێاوەی دەرەوی لە ئێاوە، حیزبەکاانی لە بوونیاان پێشمەرگە و بوون ئەندام لەسەر
 11 کەس ملیاۆن یەک هەر باۆ باکەن پێشانیار نماوونە باۆ) رۆژهەاڵت دانیشاتوانی و عەشایمەت عەیاارەی و بەرچااوگرتن لە بە کاۆنگرە ئەنادامانی رێاژەی ساەر لە باکەن داگری

 یەکادەنگی خوراساان، و ئایالم و کرماشان ئوستانەکانی لە تایبەت بە جیاوازن مەزهەبی و ئائین خاوەنی رۆژهەاڵت لە زۆر کوردێکی نەچێت بیرتان ،(هەبێت کۆنگرە ئەندامی
 .دەگەرێنێتەوە بۆ خۆمان وەزنی یەکدەنگیمان تەنیا رۆژهەاڵت لە بێدەسەاڵتیمان هۆی بە بپارێزن خۆتان

 لە و دەگارین پشاتان هەمووماان بان دڵنیا جیهان، لە کوردە کێشەی پێشەوەچوونی و کورد بە ەتخزم بۆ زانیتان کۆنگرەیە ئەم ئەگەر حیزبیتان بەرژەوەندی بێ بە ئاخردا لە
 تاا واجابە و فەرز لەساەرتان دێانن، بەکار ئێمەمانان و دەگیرێت الیەنێک یان کەسێک بەرژەوەندی و تایبەت مەبەستی بۆ کۆنگرەیە ئەم دەرکەوت بۆتان ئەگەریش. گەڵتانین

 .نەبن بەشداری و دەنب قاوی لە دەکرێت بۆتان
 .بندرێت کوردستان گەاڵنی و کورد پێناو لە هەنگاوێک هەر بۆ سەرکەوتن ئارەزووی
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 ؟ یی چیه وه ته ی نه یامی کۆنگره په                                                           

 
 الم خۆشكه الل جه
 
 ؟ دیاریکراوه ساسێک ئه چ ر سه له کار ئاماده ی کۆمیته ؟ چیه یی وه ته نه ی کۆنگره یامی په

 م ئاه مان ڕای باه ؟ کێیاه باۆ یامی پاه و قساه ڕووی کاورد یی وه تاه نه ی کۆنگره چین؟ کانی ئامانجه کورد یی وه ته نه ی کۆنگره
  وه بیرکردنااه بااێ و کی مااه ڕه هه ڵکوو بااه رببااڕێ، ده ڕووناای  بااه کانی ئامانجااه ماو بنااه یتوانی نااه  تاوه ره سااه له ر هااه  کااۆنگره
 ئاماانجی و ڕوانگاه ر گاه ئه مان ڕای باه.  نیاه ڕوون ساساێک ئه ماو بناه چ ر ساه له باێ ده دایک لاه  ریکه خه ی وه ته نه ی هکۆنگر
 گرنگای کی هایاه به  کاۆنگره م ئاه بڵاێم تاوانم ده وا ئاه باێ کاورد نااوخۆیی باۆ و بێ ناه  وه ره ده  لاه ڕووی یی وه ته نه ی کۆنگره

  لاه  ئێماه. قاازانجی  له بێ ده زۆرتر دی ره زه من ڕای به بێ، کورد دوژمنانی  له شی قسه ڕووی و کوردستان ناوخۆیی  له بێ خارج یی وه ته نه ی کۆنگره ییام په ر گه ئه اڵم به بێ، ده
 باۆ بێ هاه شای هاوبه گوتااری و یام پاه نااتوانێ یی وه تاه ناه ی کاۆنگره بن ناه ر سه چاره ش ناوخۆیانه  کێشه و ئه تا هه ، یه هه ناوخۆیمان ی کێشه ک دنیایه کوردستان، شێکی به ر هه

 و لاه هیچکاام. کوردساتان اڵتی ڕۆژهاه باشاوورو  لاه تیش تایباه به بینارێن، ده ڕوونای  باه کوردساتان کانی شاه به موو هاه  لاه  ناوخۆیاناه  کێشاه م ئه. خۆیی  له خارج و وه ره ده دنیایی
 کاورد  کاه تێکادا حاڵه  لاه ، وه ناه بده کاورد ی ئاشاتییانه یامی پاه جاوابی کاه  بووه ناه تێادا یان کارییاه ئاماده و ئه ئێستا تاکو  شکراوه دابه انێواند  له کوردستانیان  که ی تانه وڵه ده
 ر ساه تاا کانمان دوژمناه ، وه تریشاه کی الیه له ک، الیاه له  مه ئه.  داوه زنی مه قوربانی لێک گه دا ش پێناوه و له بڵێم کرێ ده ، یاندوه ڕایگه و بووه دا ست ده  له ئاشتی یامی په  میشه هه

 ر باه له. باێ ده کاورتی نێکی ماه ته و ناابێ مێکی رهاه به و ها باه هایچ بگرێات لێ گوێشات ر گه ئه دیکتاتۆر، نیزامێکی و ت وڵه ده بۆ ئاشتی یامی په. نادیموکراتن دیکتاتۆرو ئێسقان
. پێاادا م ئاماااژه  وه ره سااه له  کاه  یااه کۆنگره م ئااه باۆ بێ هااه  وه ڕوانگااه و لااه شایان هاوبه ئامااانجێکی و یام پااه  یانتوانیوه ناه گشااتی به ردسااتانکو کانی کوردییااه  حزباه ماان ڕای بااه  وه ئاه
 .کان ناوخۆیه  کێشه  به نادا گوێ و بێ ده  وه ره ده  له ڕووی  کۆنگره م ئه یبیستم ده من  که ی نده وه ئه
 نها تاه  وه ، وه بااره م لاه  کردناه مانادوو خاۆ مان ری زه ناه  باه  کاه ، رناتیڤاه لته ئه باشاترین کردنی نه شداری به وا ئه بێ،  وه ره ده دنیایی ڕووی و ره به  ۆنگرهک یامی په ریش گه ئه خۆ
 .کاربێنن به رباشت کی یه شێوه  به  رژیه نه ئه م ئه توانن ده  که کوردستان کانی پارچه بۆ  رژییه نه ئه و نیرو رفکردنی سه
  حزباه  کاه ی ڵبژاردناه هه و ئاه بڵاێم تاوانم ده  وه ئاه باێ ده کان ناوخۆییه  کێشه یی وه ته نه ی کۆنگره ئامانجی  که ین، بکه لێ چاوی  وه ڕوه و له  کۆنگره بۆ کاری ئاماده ی سته ده ر گه ئه

 کوردساتان اڵتی ڕۆژهاه نااوخۆیی ی کێشاه.  ئاسااییه بارو لاه زۆر  وه ئاه ، وه تاه هێناوه نگیاان ده  ڵاه کۆمه و یماوکراتد نااو کاانی جیابووه  حزبه دا نێوه و له و کردویانه کان اڵتییه ڕۆژهه
 سات ده  لاه خۆیاان خۆیی هرب ساه ناابێ بات خاه ساازمانی و ژاک په.  وه خۆیانه  به  سته وابه کانیشیان ناوخۆییه  کێشه ری سه چاره بۆ کردن تی رایه نوێنه و یه سته رجه به واندا ئه ناو له
 گوتااری کخساتنی یه پێنااو  لاه ترو کی یاه وره ده باۆ پاشان. ن که ده ل حه کانیان ناوخۆییه  کێشه تا ن که نه درێخی  ڵه کۆمه و حزب کردنی هاوکاری بۆ چاودێرو ک وه ڵکوو به ن، بده

 .کوردستان اڵتی ڕۆژهه بۆ کورد سیاسی گوتاری داڕشتنی  له  یه هه گرنگیان ڕۆڵێ ن الیه ردوو هه  چونکه. ربگرن وه تی رایه نوێنه اڵت ڕۆژهه بۆ ش هاوبه
 
    2113ی  ی ژووئیه21: وتی  رێکه/  اڵت تایمز رۆژههری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 مزگێنی کۆنگرەی نەتەوەیی و ئەرکە چاوەروانکراوەکانی                                      
 

 عارف باوەجانی  
 
گرەی نەتەوەیای وەک خەونای دەیانسااڵەی گشات کاوردە نەتەوەییەکاانە، و هەردەم چااوەرێی دەساتبەکاربوونی ئەو کاۆنگرە باوون کە کۆن

 .بتوانرێت کوردستانیان لە هۆڵێکدا و لە سەر مێزێک کۆکاتەوە
ەیتاا مەساەلەی کاۆنگرەی نەتەوەیای لەو مااوەدا پەیتاا پ. لە نزیکەوە لە سەر یەکگوتاری کورد و یەکێتی و یەکریزی کورد شرۆڤە بکەن

دیساانەوە باساکردنی کاۆنگرەی نەتەوەیای هااتە ئااراوە، ئەو  ٢١١٢لە سااڵی . سەریهەڵدەدا و دوای ماوەیەک دیساان لە بیار دەکارایەوە
ری خاۆم ئاماادە باکەم، منایش بە شاێوەی خاوارەوە کاتە لە الیەن یەکێک لە پارتە دەسەاڵتدارەکانی باشور داوا لە بەندەش کرا، کە بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی بۆچاوون و پێشانیا

یەکەم کۆباوونەوەی ئامادەکااری لێاژنەی  ٢١١٦/  ٧/  ٢٢ڕاوبۆچوونی خۆم لە مەر پێشدەستپێکردنی کۆنگرە و ئەرکەکانی پاش کۆنگرەشم ئاراساتە کاردن، کە بە خۆشاییەوە لە 
لێرەدا پێم باشە کە دەقی ئەو نووسینەم وەک خاۆی باخەمە بەر دەساتی خاۆێنەران و . ن بەڕێوە چووکۆنگرەی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان لە بەشی باشوری کوردستانەکەما

 .لێژنەی بەڕێزی ئامادەکاری کۆنگرەش
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 بۆ گشت الیەنە پێوەندیدارەکانی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد

 .  لەگەڵ ساڵو ڕێز
 

بەش دەبێات،  ٢کە بە .  نبە شێوەی خوارەوە وەک سەرۆکی پارتی سەربەستیی کوردستان بۆچوون و پێشنیارەکانم لە مەر پێشاکەوتنی کاۆنگرەی نەتەوەیای دەخەمە بەردەساتتا
 .بەشی دووەم  کۆنگرە و ئەرکەکانی.  نگرە و شێوەی بەشداریکردنی خەڵکبەشی یەکەم پێش کۆ

 
 .زاینی  ئامادەکراوە ٢١١٢ی کوردی ٢٧١٢تێ بی نی ئەم نووسراوە لە بەهاری ساڵی 

 
 .کۆنگرەی نەتەوەیی و چۆنیەتی بەشداریکردنی الیەنە کوردییەکان

 . دیاری بکرێت( یەکپارچەیەکوردستان یەک نەتەوەو ) سەرەتا دروشمی سەرەکیی کۆنگرە،  -1

کی سەرشانی خۆیاان بازانن ئەو کەس و الیەنانەی کە هەڵدەستن بە ئامادەکاری بۆ ئەم کۆنگرەیە، سیاسەتێکی وا لەبەرچاو بگرن، کە هەموو الیەنێکی کوردستانی بە ئەر -2
 .گەلەکەمانە بەشداری بکەن و دوور لە هەر چەشنە دەمارگرژییەکی حیزبییانە، لەم کۆنگرەدا کە خەونی دەیانناساڵەی

 .پارچەی کوردستان ٤بۆ باشتر بە ڕێوە چوونی کارەکانی کۆنگرە، پێویستی بە لێژنەیەکی سەرەپەرەستییە لە هەر  -3

ڕاسات و دروسات لە بااوارە  ئەو کاۆنگرە چەناد لێاژنەی جیااواز هەڵبژێرێات باۆ کاۆکردنەوەی پێشانیارەکانی باساکراوی نااو کاۆنگرە و بە دواداچاوون و کاۆکردنەوەی زانیااری  -4
 .جیاوازەکانی کوردستاندا

لەم . یارسااانییەکان، زەردەشااتییەکان، جوولەكەکااان، ئێزییاادییەکان، لوڕەکااان، فەیلییەکااان. هەمااوو چااین و تۆێژەکااانی ئاااینی و ئایاادلۆژیایی کوردسااتانی وەک، شاایعەکان -5
 .فرە ئاینی و فرە کولتوری و فرە زاراوەیی بناسرێتبۆ ئەوەی واڵتەکەمان کوردستان بە واڵتێکی . کۆنگرەدا بەشدار بن

کوردەکاانی لوبناان و هتاد،،،، باۆ ئەم .  هەروەها پێویساتە ناۆینەری کوردساتانیە دوورخراوەکاانی الی واڵتاانی ساۆڤیەتی پێشاوو کە چەناد واڵتاێکە، کوردەکاانی خۆراساان *
 .کۆنگرە بانگهێشت بکرێن

 .بکرێت کە لەو کۆنفرانسە بەشداری بکەن داوا لە ناتۆ و نەتەوە یەکگرتووەکان -7

 .میدیا ناودارەکانی جیهان بۆ گواستنەوەی هەواڵەکانی ئەو کۆنگرە زۆر دەوری کاریگەری دەبێت بانگێشتنی -8
 

 کۆنگرەی نەتەوەیی و ئەرکەکانی
 

  کاۆنگرە پێویساتی باه. ی پێشاوو پااش تەواو باوونی پشاتگۆی نەخرێاتبۆ ئەوەی دەسکەوتەکانی کۆنگرە لە جێی خۆی بمێنێت و وەک زۆربەی کۆنفرانس  وکۆنگرەکانی دیاکە* 
 . ییدا بێت میشه دواداچوونی هه  و به وه تی کۆبوونه حاڵه  له  کیە، که ره کی سه یه بنکه
بێت، دروست بکرێات، و ساااڵنە کۆنگرەکاانی خاۆی کە هەموو هێز والیەن و ڕێکخراوەکانی کوردستانی تێدا ئەندام   رییه رتا سه دروستکردنی فیدراسێۆنێکی سه  یا پێویستی به*

 .ببەستێت و ڕووداوەکانی کوردستان لە گشت بوارێکدا تاوتوێ بکات
وگە و بە جیهاانی کردنای بە دروستکردنی لۆبییەکی یەکگرتووانەی کوردستانی لە گشت واڵتانی دەرەوەی کوردساتان، بە مەبەساتی ناۆێنەرایەتی کردنای گەلای کاورد لە تاارا*.

 .من بە یەکێک لە ئەرکە گرنگەکانی کۆنگرە دەزانم. کورددۆزی 
 :پێویستی بە چەند لێژنەیەکە وەک. بۆ ئەوەی کارەکانی کۆنگرە بچنە قاڵبی کردارەوە* 
 .یی کە ئەرکی بنبر کردنی شەری براکوژی کورد بە کورد و ئاشتەوایی هەمیشەیی لە نێۆ گەلی کورددا دەکات وه ته لێژنەی ئاسایشی نه* 
 .ێژنەی جۆغرافیایی گشتی کوردستان و چارەسەری کێشە هاوسنوورییەکان لەگەڵ دراوسێکانی کوردستاندال* 
 .لێژنەی بە دوادا چوونی گشت سامانە ئابوورییەکانی  سەر خاکی کوردستان* 
 . لێژنەی بە دوادا چوونی زمان وزاراوە کوردییەکان* 
 .ەکان و سەرژمێری گشتی کوردستانیان لە جیهاندالێژنەی بە دواداچوونی کوردە دابڕاو و دوورخراو* 
 .لێژنەی بە دوادا چوونی گشت ئاسەوارە مێژووییەکانی کوردستان* 
 لێژنەی پووچەڵکردنەوەی گشت ئاسەوارە خراپەکانی داگیرکەرانی کوردستان* 
 .نی سەرتاسەری ژنانی کوردستانلێژنەی بە دواداچوونی ژنانی ناودار و چاالکی بوارە جیاوازەکان و دروستکردنی فیدراسێۆ* 
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 .لێژنەی مافی مرۆڤی کوردستان* 
 .تان،  بۆ ئەوەی کەڵک لە تواناو  زانستەکانیان بۆ کوردستانێکی لێهاتوو پێگەیشتوو وەربگیرێتلێژنەی کۆکردنەوەی ئاکادیمی کارانی کوردس* 
 . وه ییه وه ته دیدی نه  ی مێژووی کورد له وه ی نووسینه ی نووسینه لێژنه*  
نەك بە گاوێرەی . ان هەماانە، یاا لە بەڵاگە مێژوویەکانادا هەنجوغرافیای كوردستان و دەستنیشانكردنی سنوورەكانی بە گوێرەی ئەو پێوەرە راساتەقینە كوردییاانەی خۆما*  

 . ئەو سەرچاوە ناڕاستانەی کە داگیرکەرانی کوردستان دیارییان کردوون
 . کوردستان لێکۆڵینەوەیەکی گشتی لە سەر زمانی كوردی و چارەسەرییەک بۆ زمانێکی گشتی کوردستانی، و ئاماژەکردن بە زاراوە جیاوازەکانی هەرێمەکانی* 
ناای سااەربەخۆیی تەواو ئامااادەکردنی کوردسااتانیان بااۆ بەرەو دەوڵەتبااوونی گەلەکەمااان لە هەر بەشااێکی جیاااوازدا، کە  نمااوونەی ئیسااتامان باشااوری کوردسااتان بااۆ وەرگرت* 

ئێرانیش وا چاوەڕوان دەکرێات ڕۆژهەاڵتای کوردساتانیش بە پێی هەڕەشەکانی سەر . ڕۆژئاوای کوردستان بەرەو ڕووناکییەک دەروا کە لە درێژایی مێژوو چاوەڕێی بووە. ئامادەیە
 .فشارەکانیش لە سەر تورکیا بەرەو زیاتر دەروات. بەرەو  ڕووناکی برۆن

رکەرانای بە کولتاوری داگیپێناسەکردنی کولتورە جیاوازەکانی  کوردساتانی و ناسااندنیان بە جیهاان، بە تاایبەت گەشاەدان بە کولتاوری نەتەوەییماان و تاێکەڵ نەکردنیاان * 
 .کوردستان

 .وەک نموونەی بواری سینەما کە بە ئاسانی خۆی بگەیەنێتە ئاستی واڵتانی گەشە کردوو. گەشەدان بە ڕۆشنبیری و هونەری ڕەسەنی کوردی لە بوارە جیاوازەکاندا*  
 .ەلەکەمان زیاتر بە جیهان بناسرێتگرنگیدان بە یانەی وەرزشی و کەسایەتییە وەرزشییەکانی کوردستانی، بۆ ئەوەی لە ڕێگەی وەرزشەوە گ* 
پەنااابەرانی ڕۆژئاااوای دروسااتکردنی سااندووقێکی دارایاای لە بااانکە ناودارەکااانی جیهااان بااۆ هەر ئەگەرێکاای چاااوەڕواننەکراو بە سااەر کااوردا، نمااوونەی کارەساااتەکەی وان، * 

 .ن بخەنە ئەو سندووقەوەکوردستان، کە سااڵنە بازرگان و الیەنە خاوەن ئیمکاناتە کوردییەکان ئابونەی خۆیا
ت وکااڵی واڵتاانی دراوساێ کۆنگرە داوا لە گشت کوردستانیان بکات، کە گرنگی زۆر بە بووژاندنەوەی کشت و کاڵی کوردستان بدەن، بۆ ئەوەی پەنا بۆ کرینی بەرهەمی کشا* 

 .نەبەن، و خاکی بە پیت وبەرەکەتی خۆمان بێبەرهەم نەمێنێتەوە
 
سەرتاساەری کوردساتانی و رۆژناامەیەکی گشاتی بە زمانەکاانی کاوردی و ئینگلیازی، باۆ یەکەخساتنەوەی مااڵی کاوردی وباڵوکاردنەوەی هەواڵەکاانی هەوڵبدرێت بۆ کانااڵێکی * 

 .کوردستان بە گۆیی جیهاندا
 

 .ڕێز و پێزانینی زۆرم بۆ هەموو الیەکتان
 .سەرۆکی پارتی سەربەستیی کوردستان/ عارف باوەجانی 
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 ند سرنجێک یی کورد وچه وه ته ی نه کۆنگره                                                   

 
 هرایی لوقمان زه

 
 رولێ هاه  لاه کوردساتان ی پارچاه 4 ر هاه  لاه شادار به حیزبای 31 ی وه کۆبوناه م کاه یه بوونی واو ته دوای  له 

 باشاور کانی حیزباه  له شێک به تی زایه ناره ، کۆنگره کردنی ئاماده ی کۆمیته ندامانی ئه ی رێژه کردنی ودیاری
  کاه  دراوه ناه  ورێگاه خاراون گاوێ پشات  که  وایه پێێان  نانه الیه و وئه  وه وتۆته لێکه کوردستانی التی ورۆژهه
  لاه کان والاه هه پێاێ  به. بن یی وه ته نه ی کۆنگره کاری مادهئا ی کۆمیته ندامی ئه وانیش کانی حیزبه ری نوینه
 ش ساته به مه و ئاه وباۆ الت رۆژهاه ی دیکاه کانی حیزباه ی وه کۆبوناه ئاکاامی  له نارازین ئێران کوردستانی باتی خه وسازمانی کوردستان ئازادی وپارتی پژاک کوردستان التی رۆژهه
 کۆتاایی  کاه وه کۆبونه رێنی ئاه ئاکامێکی هێچ بێ اڵم به ، وه ته کۆبونه بارزانی سعود مه کاک ڵ گه  له مرۆ ئه وگۆیا رێم هه رۆکی سه م رده به  دۆتهبر خۆیان ی خنه وره  نده وگازه یی گله
 . هاتووه پێ
   به ریان وباوه زانن ده کوردی حیزبی  به خۆیان  که ی حیزبانه و له کام هیچ ونابێش شداربن به تێدا کانی حیزبه نیا ته نابێ کورد، یی وه ته نه ی کۆنگره ستنی به من ری باوه  به
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 دا  یااه کۆنگره و لااه بااێ گرینگترده وش ولااه پێویسااته دا کااورد یی وه تااه نه ی کااۆنگره  لااه کان وره وگااه بچااوک  حیزبااه موو هااه شااداری به.  وه زهراوێ پااه  بخرێنااه  یااه هه وکوردسااتان کااورد
 شاداری به کارێ، ده واڵتادا 4 ر ساه  باه کاراو ش داباه کی یاه وه ته نه نووسی چاره  له وباس کرێ ده  وه ته نه  له باس مادام. شداربن به لگاش کۆمه ی دیکه  کانی وتوێژه رانی چین نوێنه

 یری غاه  لاه.  گرینگاه لێک گه نی ده مه کانی ورێکخراوه ئاینی وماموستایانی ران نوسه وانان، رۆژنامه زانکۆ، ماموستایانی خویندکاران، الوان، ژنان، رانی نوینه کورد، روناکبیرانی
 . نابێ لموسی ومه رێنی ئه وتی سکه ده هیچ  وکۆنگره بێ ده خولقێن  کێشه حیزبی ندی وه رژه وبه حیزبی ی ملمالنه دا ش ینه به و هول کان حیزبه ی کۆنگره  بێته ده  کۆنگره دا  وه ئه

 کاا ده دروسات ران داگیرکاه الی  لاه رزۆ تی ساسایه حه کا ده  گرینگه  زییه قه و ئه ری سه بۆچاره  چاره رێگای ودیارکردنی کورد سیاسی ی کێشه  له باس  که یی وه ته نه ی کۆنگره گرتنی
  ئێسااتاوه  رلااه گه ئه.  ران داگیرکااه ر مبااه هه  لااه کریزی ویااه بایی وتااه کیتی یااه بااۆ  گرینگااه لێک گااه کااوردی لگای کۆمااه کااانی وتوێژه چااین موو هااه رانی نوینااه شااداری به ش ربۆیااه وهه

  لاه  جگاه  کاه لێادی'' بی ره عاه والتاانی کێتی یاه''  کانی وه کۆبوناه کوو ووه ناهێنێ ست ده  به وتنێک رکه سه هیچ یی وه هت نه ی کۆنگره  وه دڵنیایه  به بێ، دروست وناکۆکی کی ره دووبه
 کوردسااتان سیاساای ی رساااحه سه ی  حیزبانااه موو وهااه له کااام راسااتی به  کااه رێێن گااه ش وه لااه بااا. نااابێ تااری وتێکی سااکه ده هاایچ کترکردن یااه تی ودژایااه تااۆران ولێااک  دندوکااه  ڕه شااه
 ناخن؟ یی وه ته نه ندی وه رژه به ی وه ره سه وه حیزبی ندی وه رژه وبه ییه وه ته نه ئامانجیان و ت سیاسه  وه  کانه بیرده یی وه ته نه
 
 فیس بووک:   رچاوه سه
 

 !   چۆن کۆنگرەیەکی نەتەوەیی؟                                                            
 

 نەژاد هەڤاڵ
 

 یەکادیان خاوێنی ڕاباردوودا لە حیزباانەی ئەو زۆری بەشاێکی کاوردا، مێاژووی لە یەکەمجاار باۆ ٢١١٦ ی٧ی٢٢ رابردوو دووشەممەی
. دەبەساتین نەتەوەیای کاۆنگرەی گوتیاان و کۆباوونەوە کاوردن، هەماوو رابەری و ناوێنەر بەتەنهاا خۆیاان هەر پێیانوابوو و دەڕشت
 .دڵخۆشییە گەیجێ خۆی بۆ ئەوەندە هەر

 خااولەی ئەم و هەرێاام سااەرۆکایەتیی ماااوەی درێژکااردنەوەی لەگەڵ هاوکاااتە کۆبااوونەوەیە ئەم سەرنجراکێشاای کاااتی ئەگەرچاای
 بەهاۆی دیاکە الیەکی لە. بێ بیربردنەوەی لە و کارە ئەو خواسی و باس کەمکردنەوەی بۆ کارێک وەک دەکرێ! باشوور پەرلەمانی

 لە هەرێااام ساااەرۆکی وتااااری بەگاااوێرەی بەکااااربێ، هەڵباااژاردن باااۆ بانگەشاااەیەکیش وەک کااارێدە هەڵباااژاردن، وادەی نزیکااای
 !ببەسترێت کۆنگرەکە دیکە مانگێکی دوای بڕیارە کۆبوونەوەکەدا،

 دیاار ئەمەیاان پێڕاگەیانادنێک؟ و یئاگادار چۆن! راگەیاندراوە پێیان و هەن کۆبوونەوەیە ئەم ئاگاداری کوردستان، داگیرکەری دەوڵەتانی کرا، باس راگەیدنەکانەوە لە وەک
 باوونی بەتاایبەت نابێت؟ ببەسترێ، ئەگەر کۆنگرەکە پاشتریش و کۆبوونەوەیە لەم واڵتانە ئەو بەرنامەی کاریگەریی ئایا. بچێ بابەت هەندێ بۆ بیری مرۆڤ دەکرێ و نییە
 کوردساتان، دیماوکراتی پاارتی. لەگەڵیانادا باشاە پەیوەنادییان النایکەم یاا گیارکەرن،دا دەوڵەتای دوو دۆساتی دەکرێات بااس وەک کە کۆباوونەوەیە، ئەو بەهێزی الیەنی دوو

 باۆتە بایاک جەمیال ئەوەی دوای بەتاایبەت خۆشابوونە، بەرەو ئێاران دەوڵەتای و کوردساتان کرێکاارانی پاارتی پەیوەنادیی دەکرێات بەوە ئاماژە ئێستاشدا لە و تورکیا دۆستی
 .ئەوەوەیە ڕێگەی لە ئێراندا لەگەڵ پەکەکە پەیوەندیی و دەناسرێ ئێران دۆستی وەک کە کوردستان، جڤاکێن کۆما هاوسەرۆکی

 ساواو قساەی بەهەنادێک ئامااژە کە ئەوەیە باڵوکارایەوە، کۆباوونەوەکە پااش راگەیانادراوەی لەو و کۆباوونەوەکە لە هەرێام سەرۆکی وتاری لە سەرنج، جێگەی دیکەی خاڵێکی
 بە ئامااژە وشاەش یەک بە بەاڵم! چەک بەباێ سیاسایی خەبااتی هەروەهاا پێکەوەژیاان، و ئاشاتی ژناان، ماافی ئاازادی، مارۆڤ، ماافی ەک؛و دەکارێن، بااس هەمیشاە کە کراوە
 ردەرگاایبە شاەڕ کە دەربباڕن، پارچەیە ئەو کوردانی پشتیوانیی بۆ هاوبەش هەڵوێستێکی و بێ خێرا و لەپێش هەرە بابەتێکی پێویستە کە ناکات کوردستان رۆژئاوای رەوشی

 .گرتوون پێ
 زماانە ئەم کاورد باۆ کە نەکاراوە کوردی ستانداردی زمانی بە ئاماژە بەاڵم کراوە، ئاشتی و دیالۆ  زمانی بە ئاماژە کۆبوونەوەکەدا، راگەیاندراوەکانی و وتار و کۆبوونەوە لە

 لەم بااکووری کرماانجێکی دەکەیان، قساە یەک لەگەڵ داگیارکەر نەتەوەی زماانی بە زۆرجاار و نااگەن لەیەک پارچەکاان کاوردی ئێساتاش ئااخر! باشاترە دی لەوانی ستاندارە،
 زماانی. ئەساتەمە کە بان، فێاری داگیارکەران دەباێ دیالۆ ، و ئاشتی زمانی. نەیبووە کەس لەگەڵ نەبێ، خۆی لەگەڵ شەڕی زمانی هەیە، کورد لەوەتی! ناگات من نووسینەی
 بریااربێ ئەگەر. نەتەوەیەکاین بکەیان هەسات و بیانەوە نزیاک لەیەک ئەوەیە باۆ دەڵاێن، چای کرماشاانییەک و ئاامەدی بزاناێ کهەولێارییە ئەوەیە باۆ و خۆمانە بۆ ستاندارد
 .بێ کۆنگرە کاری پێشینەکانی هەرە کارە لە ستاندارد زمانی پێویستە بکرێ کۆنگرە

 واڵتااانی و لوبنااان و خۆراسااان کااوردانی نااوێنەری بەاڵم بەشااداربوون،( رۆژئاااوا ت،رۆژهەاڵ باشااوور، باااکوور،) کوردسااتان بەشاای ٤ پااارتی ٦٣ نااوێنەری کۆبااوونەوەکەدا، لە
  هەروەها. بێت تێدا ئەوانیشی نوێنەری دەبێ بێ، نەتەوەیی کۆنگرەکەش و بێ نەتەوە کوردیش و بن کورد ئەوانە بریاربێ ئەگەر نەبوون، تێدا هتد... پێشوو، سۆڤیەتی
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 لە و، ەتەوەیاینن کەساایەتیی بەاڵم ناین، سیاسای هێزێکای هایچ بە ساەر هەن، جیاوازەکاندا پارچە لە نەتەوەیی کەسایەتی چەندین. بن حیزب بەشداران نییە هەموو مەرج

 .ببەسترێت نەتەوەیی کۆنگرەی کردووە ئەوە بۆ کاریان توانایان گوێرەی بە رابردوودا
 هەر خاۆزگە بڵاێن و ببانەوە پاشاگەز نەتەوەیاین، کاۆنگرەی هیواخاوازی سااڵە دەهاا ئەوانەی هەماوو کە نەباێ شێوەیەک بە کۆنگرە ئەنجامی گرنگە زۆر بەسترا، کۆنگرە ئەگەر

 پاێکەوە ئەگەر دەکارێ، پێکەوەژیاان باسای زۆر کۆباوونەوەکەدا بەشادارەکانی هێازە کارداری و کاار هەروەهاا کۆباوونەوەکە، راگەیاندراوی و هەرێم سەرۆکی اریوت لە. نەکرایە
 دراوساێ وەک خۆماان، مااڵی لە ئاێمەش و خاۆی مااڵی لە داگیارکەر باێ، نەژیاان پاێکەوە کاۆنگرە وتااری ئەوەیە گرناگ! هایچ ژیااوین، پێکەوە ئێستا تا کە ئەوەبێ هەر ژیان

 . هەبێ پەیوەندیمان
. هێازانە لەو زیاادە چااوەروانییەکی ئەمەش هەرچەندە. نەبێ نانەتەوەیی هەمانشێوە بە بەسترا، ئەگەر کۆنگرە وتاری هیواخوازین نین، نەتەوەیی بەشدارەکان هێزە زۆرینەی
 نااتوانم چاونکە ناکاات، دەردمان دەرمانی کۆنگرەیەش ئەم دەڕوانم لێی هەرچی بەاڵم نیم، هیوا بێ! هەن ائاو هەبوونەی ئەو هەیە، ئەوانمان خرا  و باش بکەین، چ بەاڵم
 .هەڵەبم هیوادارم هەڵچنم، هێزانە ئەو لەسەر هیوایەک هیچ

 لە تارس ئێساتا تاا کاۆتەی ئەو شاکاندنی باۆ ایەکساەرەت دەبێتە النیکەم دڵخۆشییە، جێگەی و باشە کارێکی کۆنگرەیە ئەو ئەنجامدانی کەموکوڕییەکیشدا، هەر بوونی لەگەڵ
 .ببێ سەوز لێ نەتەوەیی گوتاری یەک و یەکێتی داهاتوودا لە دەکرێ نەبێ، باشی ئەنجامی لەسەرەتاشدا ئەگەر. هەبوو شکاندنی
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 یی وه ته ی نه كۆنگره  شدار له كانی كوردی به سیاسییه  نه تی، حیزب و الیه سایه بۆ كه                                
 

 كوردستاندا ی پارچه چوار  له كورد پرسی ری سه چاره
 

 كرمی نوید
 
 ن الیاه له ڵك خاه واكاانی ره  داخوازییاه و مااف ساتهێنانی ده وه باۆ بات خاه مێتاۆدی و شاێوه نیادا مه زه قۆنااغێكی ر هه  له
 رخوردكردنی باه و تێاڕوانین تی چۆنیاه و واڵتاه و لاه حااكم اڵتی سه ده وتی ڵسوكه هه و ت سیاسه پێی به  سیاسی حزابی ئه
 تی ندایاه چه و تی چۆنیاه  لاه جیهانی و یی ناوچه و ناوخۆیی رجی لومه هه اڵم به ، كرێ ده دیاری  داخوازییانه و ئه ڵ گه له
 .بن ده ر كاریگه  باته خه و ئه وپێشچوونی ره به

 و وت ڵسااوكه هه پێی بااه و تی خۆیااه  بااه ت تایبااه مێاژووی و وه جواڵنااه ن خاااوه  پارچااه ر هااه ، كاراوه ش دابااه دا سااووریه و توركیااه عێااراق، ئێاران، واڵتاای چااوار ر سااه به  كااه كوردساتان
 . نییه ئاستدا ك یه  له و تێدایه جیاوازی ری سه چاره ئاستی رووی  له كورد سیپر كوردستان  له  پارچه ر هه ر سه به حاكم كانی اڵته سه ده تێڕوانینی

 . ئارادایه  له یی وه ته نه پرسی و دێمۆكراسی ت نیسبه  به زۆر كجار یه كی یه وه كرانه و كات ده ت حاكمییه كوردی اڵتێكی سه ده ئێستا كوردستان باشووری  له بینین ده ك وه
  ته یشاتووه گه كاورد پرسای ئێساتا دا، توركیاه كانی ماناه پارله  لاه چ و كان قامه شاه ر ساه له چ و شااخ  لاه چ كاورد كانی رۆڵاه ی تێكۆشانانه و بات خه موو هه و ئه پاش باكوور  له

 كان ناوخۆییاه  پرساه ت نیسابه  باه  واڵتاه و ئاه انیك ته سیاساه یاسااو و جیهاان  لاه  توركیاه سیاسایی تی وقعییاه مه  كاه درێات، ده ری ساه چاره و عامۆڵ تاه وڵی هاه وتاووێژو قۆناغی
 . یه هه زۆریان كجار یه ری كاریگه

 و نی ده مااه باتی خااه و سیاسای حیزباای پێكهێناانی تااانی ره ده ئۆرووپاا، تی كیااه یه  باه سااتبوون یوه په باۆ كااانی داخوازه و وڵ هاه و دێمۆكراساای  نیمچاه یاسااای هۆی باه دا توركیااه  لاه
  باردووه ی ڕێوه باه( P.K.K)  توركیاه كوردساتانی كرێكاارانی پاارتی  كاه  یه شاێوه و لاه كاداری چه باتی خه  بۆیه ، یه هه بوونی كورد ی له سه مه ری سه چاره ستی به مه  به مانی پارله

 و یاه هه باوونی نی ده ماه و سیاسای باتی خاه رێگاای  لاه كاورد ی له ساه مه ری ساه چاره تاانی ره ده دا واڵتاه و لاه كاران، بااس  كاه ی هۆكارانه و به ڵكوو به ، بووه نه  واڵته و ئه گونجاوی
 .بگات باش ئاكامێكی  به  وه رێگایه و له  كرێ ده
  نادێ هه رچی گه ئه ێنێت،ب پێك بۆخۆی دێمۆكراتیك اڵتێكی سه ده ڕوات ده ، واڵته و ئه ناوخۆیی ڕی شه و(د سه ئه شار به) اڵتی سه ده الوازبوونی هۆی به كورد  سووریه كوردستانی  له

  به كوردستان ی یه پارچه و ئه كانی سیاسییه  نه الیه و حیزب خستنی راوێز په و زف حه  به  وتانه ستكه ده و ئه و بگرن دا وتانه ستكه ده و ئه ر سه به ست ده تا ن ده ده  وه ئه وڵی هه ن الیه
 و حیاازب ر هاه ن الیاه  لااه  یه شاێوه و لاه ولێكی هااه  رجۆره هاه و ن باده  تانه سیاسااه و ئاه قاوی لاه دا یااه كۆنگره و لاه كاورد انیك تییه سااایه كه  پێویساته  كاه بكااات، بت ساه  وه خۆیاه نااو
 .بگیردرێت پێ پێشی ش وه كرده  به و ن بكه حكوم مه  وه نێكه الیه
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  به ك یه وه كرانه  جۆره هیچ ، واڵته و ئه تی ڕه بنه یاسای داخراوبوونی و تئۆكراتێك تی حاكمییه و ئێران ئیسالمیی كۆماری ری تۆتالیته می سیسته هۆی به ئێران كوردستانی اڵم به

 ئاارادا  له نگی رهه فه و نی ده مه و سیاسی تێكۆشانی بۆ تانێك ره ده هیچ بهێڵن، جێ به یان كه واڵته تا كراون ناچار كان كوردییه  حیزبه نابینرێت،  والته و له كورد سیپر ت نیسبه
 ی دیاارده زاران هاه و یاان ده تووشای ئێرانادا ئیساالمیی كۆمااری كرێگیراوانی باه و ساتان ده كاربه كانی ته سیاسه گوشارو ژێر له وام رده به ئێران كوردستانی ڵكی خه  وه له  جگه.  نییه
 . چێ ده  ڕێوه به  وه ته حاكمییه ن الیه  له ئازادیخوازی و یی وه ته نه كی یه بیرۆكه و وڵ هه  رجۆره هه بنبڕكردنی و نێوبردن له ستی به مه  به  كه  وه بنه ده سیاسی و تی اڵیه كۆمه

 بااس ك یاه پارچه ر هاه سیاسای تی واقعییاه  باه  وه ئاوڕداناه  به تا  پێویسته گیردرێت، ده كوردستان رێمی هه ختی پێته ریِ  ولی هه  له داهاتوو مانگی  كه كورد یی وه ته نه ی كۆنگره
 و حیازب سیاسایی پشاتیوانی و تیادان یارمه ساتی به مه  باه ك یاساایه و پالدفاۆرم سپاندنی چه بۆ ڕ گه  بخاته واوی ته وڵی هه و بكات  یه پارچه و له بات خه ی شێوه و تی چۆنیه  له

 . واڵته و له كورد پرسی ری سه چاره ئاكامدا  له و واكانیان ره  مافه و ویست  به یشتن گه بۆ  یه پارچه و له كورد شۆڕشگێڕانی
 و پالدفاۆرم  بناه ده  ناده چه و چاۆن باارزانی ساعوود مه كااك كوردساتان رێمی هاه رۆكی ساه ڕێز باه كاوردو یی وه تاه نه ی كاۆنگره:  كاه  یاه مه ئه گاۆڕی  دێتاه پرسیار ك وه  كه ك یه له سه مه

 و لااه ری بااه ڕێوه به و سیاساای اڵتی سااه ده ئێااران چااۆن بكااات؟ ر ساه چاره  وه نییااه ده مه و سیاساای رێگااای  لااه ئێراناادا  لااه یی وه تاه نه پرساای تااا ئێااران ئیسااالمی كۆماااری بااۆ گوشاارێك
 تی ڕه بناه یاساای رێفرانادۆمی  باه ناچاار ئیساالمی كۆمااری ك یه شاێوه چ  باه و چاۆن كاات؟ ده ئێاران كوردساتانی ڵكی خاه كانی ڵبژێردراوه هه و سیاسی  حیزبه ستی راده دا یه ارچهپ

 كات؟ ده  واڵته و له دێمۆكراتیك كی یاسایه جێگیربوونی بۆ ئێران
 كانی پارچاه كانی كییه ره ساه  حیزباه و كوردساتان رێمی هه رۆكی سه ڕێز به تا  یه هه یان وه ئه ڕوانی چاوه ن، كه ده دیاری خۆیان نووسی چاره نئێرا كوردستانی ڵكی خه تدا نیهایه  له

 .دا رێگایه و له ن بده تییان یارمه و كانیان ئامانجه ستهێنانی ده وه  له بن پشتیوانیان كوردستان ی دیكه
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 ؟   "شەرعیەتدان بە ناشەرعیەت"كۆنگرەی نەتەوەیی دەبێتە                                            

 
   دەبێتە نەتەوەیی كۆنگرەی

 
  وەلی كەریم رێبوار

                 
 ئاساااتی باااۆ بچاااووككردنەوەی و مشاااتومڕ بە وەیاااینەتە كاااۆنگرەی باااۆ ئامادەكارییەكاااان ساااەرەتاوە لە هەر جاااارێ

 بكات؟ رابەرایەتی كێ و بێت كۆنگرە سەرۆكی كێ كە ئەوەكرا لەسەر قسە ئینجا. دەستیپێكرد حیزبایەتی
 و نەهااتووە وادەی هێشاتا كە دەبەسترێت كاتێكدا لە كورد نەتەوەیی كۆنگرەی دەریدەخات سەرەوە خاڵەی دوو ئەو

 ئەوە دەستنیشاانی نەتوانرێت وایكردووە كۆنگرە بەشداربووەكانی الیەنە و هێز لەنێوان یەكسان ستاتۆیەكی نەبوونی روونە، گەلێك هۆكارەكەشی.  بەستنەكەی لە كراوە پەلە
  دانیشێت؟ كورسی كام لەسەر دەبێ كێ كە بكرێت

 و دانپێاادانراوە و هەیە جێگیااری ساتاتۆیەكی كوردسااتانە پاارچەی تاااكە ە(راقعێا - كوردسااتان هەرێمای) كە دانپێاادانراوەكەی نااوە بە كوردسااتان باشاووری دیااكە واتاایەكی بە
 ئەگەر نیایە ناهەقیاان حیزبەكاانیش و حیزبای بووەتە كۆنگرەكەش ئاستی بۆیە تەڤگەرن، و حیزب ئەوانیدیكە هەبێ، وجودی بڕیاردەرەكانی داوودەزگا ئاستی لەسەر دەتوانێ
 .بدەنهەوڵ خۆیان حیزبیی بەرژەوەندی بۆ بیانەوێ

 سیاسااییە الیەنە و هێااز لەنێااوان كوردسااتانی بەرەی كە خااۆی كاااتی دەبێاات؟ چاای كااورد نەتەوەیاای كااۆنگرەی كە ئەوەیە جەوهەری پرساایاری بەاڵم مەسااەلەكەیە، الیەكاای ئەمە
 هەماوو باۆ بڕیارەكاانی و هەڵوێسات و بپارێزێات 2332 سااڵی هەڵبژاردنەكاانی تااوەكو خاۆی باوونی( بەرە) كاردەوە بە تاوانی بەرەیە ئەم دروساتكرا، باشاوور چەكدارەكانی

 . بوون راسپاردەكانی و بڕیار گوێڕایەڵی هێزەكان و بوون رێز جێگەی الیەك
 ئەم ئێسااتا. بقااۆزێتەوە 1111 ساااڵی زێڕیناای دەرفەتاای شااێوە باشااترین بە تااوانی كە هەبااوو وەرگاارتن بڕیااار بااۆ چ و سااەركردایەتی بااۆ چ میكااانیزمێكی كوردسااتانی بەرەی
 .نابینرێت شێوەیەك هیچ بە هەبوو ئەوكات سەنگییەیهاو

  لە كورد ئایندەی لەسەر وەرگرتن بڕیار بۆ میكانیزمێكە ئەگەر بەاڵم نییە، پێویست مشتومڕەی هەموو ئەو ئەوا بێت، سیمبوولی شتێكی تەنیا ئەگەر كورد نەتەوەیی كۆنگرەی
 ئەویاش كە هەڵادەداتەوە ساەر دیاكە گرفتێكای دووباارە بەاڵم بان، راساپاردەكانی و بڕیاار پابەنادی شداربووانیشایبە و دیاریبكات میكانیزمەكان بتوانێ دەبێ ئەوە ناوچەكەدا

 تەجاوزی بهێنرێت بەرهەم سیاسەتێك بتوانرێت ئەستەمە كە رۆچووە هێندە دراوسێ واڵتەكەی چوار بە پارچە چوار هەر كوردییەكانی هێزە وابەستەیی قوواڵیی ئەوەیە
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 .ناوچەكەدا سیاسیی گۆڕەپانی لە بكات الیەنەكان و حیزب مانەوەی بەرژەوەندیی

 . كرا واژوو كورد نیشتمانی ئەنجوومەنی و كوردستان رۆژئاوای گەلی ئەنجوومەنی لەنێوان هەولێر لە كە ەرێككەوتننامەیەی ئەو زیندوو هەرە نموونەی
 بااڵدەساتیی كاردەوە بە دواتار رێككەوتننامەیە ئەو بەاڵم دروستكرد، رێككەوتننامەكەی ، رۆژئاوا لە براكوژی شەڕی لە رێگرتن بۆ كوردستان هەرێمی سەرۆكی بارزانی مەسعود
 ئەو بڕیااری و خااڵ یەك پابەندی( PYD) رەتدەبێ، رێككەوتننامەكەدا بەسەر ساڵێك كەوا تائێستا رۆژەوە لەو.  واقیع ئەمری كردە ی( PYD) دیموكراتی یەكێتی پارتی

 یاان هەبێات، رێكخراوەیای یاان ساەربازی كیباوونێ بیەوێات كەساێك هەر و دەكاات كوردساتان رۆژئااوای حوكمی تاكالیەنانە! كراوە ئیمزا هەولێر لە كە نەبووە رێككەوتننامەیە
 . دەڕفێنرێت یان دەكوژرێت

 .وەردەگرن رێككەوتننامەیە لەو شەرعییەت كردارەكانیش هەموو و دەكرێن هەولێردا بەنێوبانگی رێككەوتننامەی چەتری لەژێر دەكرێن كە ئەوانەش هەموو
 رۆژهەاڵتای حیزبەكاانی سیاسایانەی لەساەركوتێكی دەباێ بەردەوام( پاژاك) كوردساتان ئاازادی ژیاانی تیپاار بەاڵم دەكات، براكوژی شەڕی تەحریمی نەتەوەیی كۆنگرەی سبەی

! كوردساتان رۆژئااوای لە مەدەنای و سیاسای چاالكڤاناانی گرتنای و تااكڕەوی لە دەبان بەردەوام YPG و PYD بەاڵم دەكاات، ئاشاتیانە و مەدەنای خەبااتی باسای! كوردستان
 لەوێ دیاكەش هێزێكای هایچ ناادات رێاگە و كوردساتان رۆژئااوای باۆ هێاز نااردنی لە دەباێ بەردەوام كوردستان كرێكارانی پارتی بەاڵم دەكات، ەریچارەس و دانوستاندن باسی

 ! كاربكات
 دنیاا دادەخارێن، و كااردەهێنرێنبە كوردساتان رۆژئااوای رەشاوڕووتی خەڵكای لە وەرگارتن ساەرانە باۆ سانوورییەكان دەروازە كاتێاك بەاڵم دەكاات، هاریكااری و هاوكااری باسی
 !دەكرێت خرا  كوردستاندا هەرێمی حكومەتی بەسەر
 پاارتی كاۆنگرەی بە ساەبارەت كە هەیە ناامی  جەوهەر شاادڕەوان قساەیەكی كەواتە ، دەكارێن كاورددا نەتەوەیای كۆنگرەی دروشمەكانی و چەتر لەژێر ئەوانەش هەموو سبەی

 ".ناشەرعیەت بە شەرعیەتدانە كۆنگرە:"گوتی كاتێك خۆیەتی شوێنی لە دیشكور نەتەوەیی كۆنگرەی بۆ رێك كردبووی،
 
       2113ی ئاگوستی 1: وتی  رێکه/    ری رووداو نێت ماڵپه:   رچاوه سه

 
 ..!   ئیسالم  كردنی  كوردی یی و به وه ته ی نه كۆنگره                                                

 
   وڵۆسی كه ڵ شخه مه
 
 مانا باه  یاه ناوچه م ئاه سیاسی  ی خشه نه  كه دا ساته چركه م له ت تایبه به ، خه پڕبایه و گرنگ  نگاوێكی هه یی وه ته نه  ی كۆنگره كان ره پێوه موو هه به

 . ڕاسته ناوه  اڵتی ڕۆژهه  كانی وه ته نه  می رده سه م رده سه و وه ڕێژرێته داده  ی كه فراوانه
  كانی مه رده ساه له ر گاه ئه جاا. بنێاین  نااوی  تاازه  ئیمپریاالیزمی  می رده ساه  باه  كرێ ده كه ، وه خۆیه  مێژوی له  تازه قۆناغێكی ناو  نێته دهپێ  كه ناوچه
 و ب ره عاه له  كاه ریه هه ردا رانباه به له و بوبێت ناه ێپا كورد بۆ هیچیان( ریتانی به و نسی ره فه) وروپی ئه  ئیمپریالیزمی و بوبێت نه كورد چانسی بیستدا ی ده سه له  نمونه بۆ تردا،
  یاه وه ئه ویش ئاه ، سااده  كی هۆیاه ر به له ، زرێنێ دابمه یی وه ته نه  تی وڵه ده  ی وه ئه بۆ  كاندیده كورد دا یه تازه  قۆناغه م له وا ئه. یی وه ته نه  تی وڵه ده  نی خاوه  بوبنه فارس و تورك
 باۆ بردناێ سات ده ر هاه.  گیراوه رناه لێوه ساودیان هێشاتر و خااون ی ماده ، سروشتی  كانزای  گرنگی ژێرخانێكی كو وه كوردستانیش دا، كه ناوچه له سیاسی  ی تازه كیرێ بكه كو وه كورد

 .گۆڕێت ده  كه ناوچه  كانی هاوكێشه  واوی ته كوردی  كارتی
  اڵتی ڕۆژهاه  لاه ملمالناێ  كانی ره مساه جه م هاه. نێت یاه گه ئه ڕا خۆ ربه ساه  تی وڵاه ده و دی  دێتاه  ی مێژیناه له  ونی خاه  ی وه به بن ئه ندابی كورد  كانی ندیه وه رژه به م هه شدا گۆڕانه م له

  باواری.  وه خاته ده دوور لێك كانیان ره به  وه گرافیهجو  ڕووی له و بچڕێت ده كان ناكۆكه  نه الیه لێكخشانی  كانی هێڵه كوردی  تێكی وڵه ده  بونی دروست  چونكه بن، ده قایل ڕاستدا ناوه
 . كه ناوچه بۆ  وه ڕێته بگه  ئارامی  له  جۆرێ و ن بده پشو درێژ  كی یه ماوه بۆ كات واده ش مه ئه. ن بكه عام و  ت  قه كتر یه و ببن ڵ تێكه ئیستا ك وه  نامێنێ یان وه ئه

  كی پانتاییاه  وه وداشاه مه دوور ساتراتیژی  ڕوی لاه م هاه و گرن ئاه ر وه خێارا  ئاابوری ساودی م هه  كوردیه  كارته و ئه  ی وه پێشه  هاتنه له انیشك تیه وڵه نێوده و رێمی هه  زلهێزه  دیاره
 ش وه بااه. دووردا  ودای مااه له رهێنان بااه وه بااۆ  یااه ئاماااده  وشااه  مانای بااه  كااه  بێ ئااه دروساات بااۆ یان جوڵااه  ی تااازه  كی جوگرافیایااه. م رده بااه  دێتااه مااانۆڕكردن و جااواڵن بااۆ یااان تازه

 .هتد.. دیپلۆماتی و  ئابوری  رهێنانی به وه بۆ م رده به  دێته یان تازه  لی هه  چونكه  وه بێته ئه متر كه زبریان لێكخشانی  كانی بواره  چونكه  وه بێاته ئه خاوتر ملمالنێكانیان
  هێزی باه  خواساتێكی  رشاتێ هه له ر باه كانیش كۆساپه  كردنای خت تاه و  ڕێیاه له  زۆری كۆساپی و مه ڵه چه و نگ ته و  چێندراوه نه  گوڵ به  سیناریۆیه م ئه  ی ڕێگه  ئاشكرایه ردا رانبه به له

  ی باژارده و كان ركرده ساه  ی وه ئاه ر ساه له  ڕونیشاه  كی یاه هئاماژ ها روه هاه. دات ئاه پیشاان كورد  ی هێزه به  خواسته و ئه كورد یی وه ته نه ی كۆنگره  خۆشحاڵیه  ی جێگه.  پێویسته كوردی
   كی وشیاریه له كه  نیه پێشو  كانی ده سه  ی سیاسیه  بژارده و ئه مان هه.  یه هه تیایدا كورد  ی پێگه و  كه ناوچه  بارودۆخی ر رانبه به باشی  كی وشیاریه ئێستادا  له كورد سیاسی
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 .دا ئه ست ده له كانیان له هه دواجار و وتن كه ئه كان بارودۆخه  توخنی  وه الوازه

  ره هاه كۆساپی  بێتاه ئه  ریكاه خه شادا ساته چركه م لاه و  داوه كورد لاه ی وره گاه  زیاانی  میشه هه و ڕێنێ بپه تێی  یتوانیوه نه كورد تائێستا  كه  ی خۆشیانه نه و له كێك یه  ئێمه  بڕوای به
 كاوردی  كی یاه قوتابخانه. بێنێات م رهه به كوردی،  یشتنی ێگهت به كوردی،  بۆنی و تام به ن سه ڕه  ئیسالمێكی  یتوانیوه نه كورد  ی وه له بریتیه. كورددا  ی كه وره گه  ئامانجه ڕێی له  وره گه
 كاورد  مرۆڤای و  بێناێ م رهاه به باۆ كان كێشاه ر ساه له ئاینیماان  بۆچاونی دیادو تواو فه و  ڕابمێنێ ئیسالم  كانی قه ده له كوردستان  بارودۆخی  چاوكردنی ڕه به كوردی  قڵی ئه  به كه  نیه

 . ئارامی  ناری كه  نێته یه بیگه و رێت به وپێش ره به كوردیش  ی ڵگه كۆمه و نێت یه بگه پێ  دنیای و دین  یسود جۆرێك به بكات  ئاراسته
  واناه ته نه و ئه  وایكردوه ش مه هئ.  بوه فارسیدا و توركی  ئاینی  قڵی ئه  ژمونی هه ژێر له متر كه  ی ڕاده به ، بیدابوه ره عه  قڵی ئه  ژمونی هه ژێر له كوردی  ئاینی  قڵی ئه وام رده به ڵكو به
  كردۆتاه ئاینیاان كانادا، وره گه  گۆڕانكاریاه  وسااتی ئان لاه دا، كاه ناوچه  مێاژوی  كانی ساتیاره هه  سااته چركه له و ن ربكاه ده كاورد  ساتی ده له كان ته رفه ده  وه ئیسالمه  ناوی به  میشه هه

  پاناه گۆڕه باۆ كردوه نادكێش مه كه كوردیاان ئاین لاه خۆیاان  یشاتنی تێگه  ی گوێره باه ت ناناه ته.  بوه ناه  خاۆی  ڕی شه  كه  وه ڕێكه شه به  یكردن رقاڵ سه و كورد  تاندنی ڵه خه  میكانیزمی
 .بێت  تاڵه  ڕاستیه م ئه  ی نمونه باشترین دا م بیسته  ی ده سه له  میدیه حه  ی سواره.  كردوه كورد به خۆیان  كانی ندیه وه رژه به  ڕی شه  وێ له و كان دووره

 چی كاه. دێات م رهاه به توا فاه  وه باه ره عه  ئااینی  نادانی بیرمه ن الیاه له كان بیاه ره عه  ڵگاه كۆمه  نادی وه رژه به  ی گوێره باه بینین ئاه ، وه بێتاه ئه  دووبااره سایناریۆ مان واهاه ئێستاشدا له
  كاه شادا ساته چركه م لاه و خۆیشامان خاودی  دژی لاه ت ناناه ته ن، كاه ئه جیهااد  ئێماه  الوانای باێ، پێویستیان وان ئه ركات هه.  كرێ ئه  جێ جێبه كوردستاندا  ی ڵگه كۆمه له ن رفیه حه
 . وه كانیه كاریه ورده موو هه به. بینین ی ئه كوردستان  ڕۆژئاوای  له  ی وه ئه ك وه.  وه ته كۆبوه تێدا كوردی  كانی وه گره موو هه
  پالنێكای  داناانی باۆ  ساتێ به ئه یی وه تاه نه ی كاۆنگره كاورد  كاه ئێساتادا له وا ئاه.  وه ڕابێتاه گه كاورد  وشایاری  الوازی باۆ ڕاباردودا  كانی ماوه له  ندروسته ناته  ته حاڵه و ئه ر گه ئه جا
 و بێاات گشااتگیر و فااراوان  كااه لیژنه  دیاادی م كااه ئه پێشاانیار وا ئااه.  وه پێشااه  هاتۆتااه ێسااتائ كه بكااات دا بارودۆخااه و ئااه  كااۆی  ڵ گااه له  ڵااه مامه  وه یااه میانه له كااورد تاااكو یی وه تااه نه
  ی خۆییه ربه ساه ئاماانجی و باه كاورد  یانادنی گه و كاورد  ی كێشاه  تی خزماه  بچناه وخۆ ڕاساته كانیان پالناه و ر ساه چاره تااكو. بان واقیعای كان كێشاه باۆ كانیشایان كردنه ستنیشان ده
 .  ماوه  ی ژیرانه  پالنێكی و كورد  كامڵكردنی خۆ نها ته و  دی  ته هاتونه  كانی تیه بابه  رجه مه  ی زۆربه تادائێس له كه
. یی وه تاه نه یی كاۆنگره م رده باه  ماه بخه.  وه كوردیه  چاوێكی به دین  ی وه خوێندنه تواو فه  هاوردنی م رهه به  ی قوتابخانه  دروستكردنی  پێشنیاری زانم ئه  پێویستی به  سته به مه و ئه بۆ

  ئامانجاه م ئاه  ڕاساته. كاورددا خۆیی ربه سه  ونی خه م رده به له ست ربه به  وه بێته نه ئاین دا ساته چركه م له و  بهێنرێ م رهه به توا فه كوردی  ی ڵگه كۆمه  رجی مه لو هه  ی گوێره به تاكو
  خااڵێكی دا كاه كۆنگره له كانیش كوردیاه  ئیساالمیه  تیه ساایه كه و پاارت  بونی هاه. بێت هاه  كی تایه ره ساه  بێ ئاه ر هاه بێات دوریش با وێكنگا هه موو هه اڵم به.  نه درێژخایه و قورس
  كااری ورده  كرێ ده بكات پێویست ر گه. ستۆ ئه  بگرنه  یارهپێشن م ئه  كردنی  جێ جێبه  كانی كاریه ورده و ربگرن وه  كه ییه وه ته نه  پالنه  به سود  وه نه الیه م له وان ئه  كرێ ئه  تیڤه پۆزه
 .رگیرا وه ند هه به  كه پێشنیاره  خودی ر گه ئه. رچاو به  ینه بخه ندیدار یوه په  نی الیه بۆ  یه له سه مه م به ت باره سه زیاتر
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 : یی وه ته نه  ی كونگره  له                                                                   
 

  د زاده ممه خالید محه
 

 ! نارازی بات خه  سازمانی و  پاك و  پژاك ، رازی  له كۆمه و  دیموكرات
 

 ساعود مه ر باه  رنه به نا په كرد ارناچ  وانی ئه كوردستان،  التی رۆژهه  حیزبی نۆ  سازانی نه  وه پێكه و  ناكۆكی
  كاوردی  كردنای  تی رایاه نوینه ر ساه  لاه كانیان كێشه  ركردنی سه چاره بۆ كوردستان  رێمی هه  رۆكی سه  بارزانی
  یتوانی نااه باارزانیش الم بااه.  ساتريت ببه ولیر هااه شاارى  لااه  بریااره  كااه  یی وه تاه نه  ی كااونگره  لاه الت رۆژهاه
  شاداری به ئێاران  كوردساتانی  باتی خاه  ساازمانی ش وكاه كوبوونه  لاه  رچی گاه ئه. داهاتوو  ی مه شه  رۆژی بۆ  وه گواسترایه نجامێك ئه هیچ  بی  وه كوبوونه و بكات ر سه چاره كانیان كیشه
 .كرد  باسی  كه وه كوبوونه  شدارانی به  له كێك یه ك وه لبژارد هه  نگی بێده پژاكیش  ری نوینه و كرد نه
  لیژناه م ئاه  ی وه ماناه ر ساه  لاه كارد ده پێاداگیریان  وه پێكاه  نابوو ال وه ك یه ڵ گه  له كانیان ناكۆكیه موو هه  له كۆمه  رسی هه و دیموكرات  حیزبی دوو ر هه مرۆ، ئه  ی كه وه كوبوونه  له

 و ناارازین كوردساتان  باتی خاه  ساازمانی و كوردساتان  ئاازادی  پاارتی كوردساتان،  ئازادی  ژیانی  پارتی  له  كه هی ر هه ردا رامبه به  له. بوون  ری پێكهینه خۆیان بۆ  كه  ی سیه كه پێنج
 . كراوه  لی فیلیان و خراون  پشتگوی  پێیانوایه

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555898771122340&set=a.325917214120498.75915.100001066663433&type=1&relevant_count=1
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 ، لاه كۆمه  ندامێكی ئه دیموكرات،  ندامێكی ئه  له بیت پێك  كه نوییه  لیژنه  كه جۆرێك  به  وه بكرێته ش دابه  نوی  له ر سه و وه شێته لبوه هه  یه لیژنه و ئه بێت ده  یاندووه رایانگه وان ئه

  له كۆمه و دیموكرات  كانی نه الیه نێوان  ناكۆكی بێگۆمان ش داوایه م ئه  كردنی قبول ناكرێت، قبول  وه له كۆمه و دیموكرات ن الیه له  داوایه م ئه الم به بات خه  سازمانی و پژاك پاك،
 .بگرن كتر یه  پشتی دا ته حاله م له  داوه بریاریان  بۆیه ، وه نیته ده كتر یه ل گه  له
  ژیاانی  پاارتی و كوردساتان  ئاازادی  پاارتی  لاه  كاه یه ر هاه  رانی نویناه  كاه  یاه هه ش وه ئاه  نگاۆی ده. كرد ناه  شداری به ئێران  كوردستانی  باتی خه  سازمانی مرۆ ئه  ی كه وه كوبوونه م له

 م ئاه  ئاازادی  پاارتی  نادامێكی ئه الم باه  كرابوون، ناه  سامی ره  تی عاوه ده باوون  كه سایه كه 21  لیژناه ل گاه  لاه رێم هه  رۆكی سه  مرۆی ئه  ی كه وه كووبونه  شداری به  كه كوردستان  ئازادی
 1  كااۆی ك نااه رێم هااه  رۆكی سااه  ی كااه وه كوبوونه  لااه ن بكااه  شااداری به كوردسااتان  التی رۆژهااه  ی كه ساایه كه پێاانج  لیژنااه نیا تااه  بااووه بریااار مرۆ ئااه  زانااراوه.  وه كاتااه ده ت ره  نگۆیااه ده

 .الت رۆژهه  ی كه حیزبه
  بااه ت باره سااه  یانااه هه  ی كێشااه و ئااه  ركردنی سااه چاره بااۆ  پااارتی و  كێتی یااه  شااداری به  بااه  وه كۆببنااه  دووباااره الت رۆژهااه  ی كااه حیزبه 1  كااۆی داهاااتوو  ی ممه شااه  رۆژی  وایااه بریااار
  وه رنه وه جار و ئه ن بكه ر سه چاره خۆتان  كانی كیشه برۆن  ووتوه  التی رۆژهه  كانی حیزبه  به  بارزانیش سعود مه.  یی وه ته نه  ی كونگره  له الت رۆژهه  كوردی  كردنی  تی رایه نوێنه

 م ئاه الم باه.  دیماوکرات و کاۆمەلە تەیفای دوو بە بادەن خۆیاان ناوێنەرایەتی نااتوانێ رۆژهەاڵت نێکی الیاه هایچ:  ووتای  كاه وه كۆبونه  لاه كوردساتان  ئاازادی  پارتی  ندامێكی ئه 
 چیات ده  وه لاه الم باه.  كه سایه كه پێانج  لیژناه  ی وه رمانه ساه  لاه باوون ساوور وان ئاه. و گیرا راناه  لای  گاویی  كاه له كۆمه  سای و دیموكرات  حیزبی دوو ر هه  ندامانی ئه ن الیه  له  یه قسه

 .كرد ده  لێوه  باسی  كه وه كوبوونه ناو  كی شداربویه به ك وه ن كه نه"  كاریه قۆرغ" م ئه  پشتگیری  كێتی یه و  پارتی
  پارتاه م ئاه ی وه ماناه باۆ ن كاربكاه  كاه  رگرتاووه وه بااكور  میوانانی  له  دلنیایی  كه  ی وه ئه بۆ  وه رێته بگه ش مه ئه  نگه ره لبژارد هه  نگی بێده مرۆ ئه  كی وه كووبونه  له پژاك  ری نوینه

 .نازانن كوردستان  التی رۆژهه  هیزێكی  به پژاك جۆرێك هیچ  به وانیش ئه و ستن باالده  له كۆمه و دیموكرات تیادا  كه ك یه لێژنه الت، رۆژهه  ی كه قۆلیه پینج  لیژنه  له
 الیەنە و حازب ناوێنەری وەك نەك باكەن كاار كاورد نەتەوەی وێنەرینا وەك كە كارد الیەنەكاان هەماوو لە داوای  كاونگره  كاری ئاماده  ی لیژنه ل گه  له  ی كه وه كوبونه  له بارزانی

 . سیاسییەكان
  كااری ئاماده  بانی خاه  كانی پرنسایپه  لاه كێك یاه:  وتای وا ناه باۆ لێدوانێكادا  لاه" پاژاك" كوردساتان  ئاازادی  ژیاانی  پاارتی  ی وه ره ده  كانی ندیاه یوه په  رپرسای به"  شایری به ماڵ شه" 
  شاداری به ش وه رئاه به له ر هه ، بات خه  سازمانی و پژاك  شكردنی به  بێ بۆ ، بوو هه ئارادا  له وتنێك رێكه خت پێشوه  تی نزیكایه  هۆی به اڵت رۆژهه  كانی نه الیه اڵم به ،  وافوقه ته

 .كرد نه یان كۆنگره  كاری ئاماده  ی سته ده  مرۆی ئه  ی وه كۆبونه
  ی ئۆتێلااه و لااه اڵت رۆژهااه  ی كااه نه الیه 1 ر هااه:  وتاای وا نااه بااۆ لێدوانێكاادا  لااه ئێااران  كوردسااتانی  باتی خااه  سااازمانی  گشااتی  سااكرتێری"  حسااێنی شااێ  اباااب"  وه شااه دیكه  كی الیااه له
 نگادان ده  باه كارا پاشاان و كان ره نوێناه  دیااریكردنی باۆ نجام ئاه  یشاتینه گه نه اڵم باه ، كان ره نوێناه  ڵبژاردنی هاه باۆ  وه كۆبوینه كان نه الیه  ری نوێنه  ی وه كۆبونه بۆ رخانكرابوو ته
 . كه كاریه ئاماده  ی سته ده  ندامی ئه  ببنه توانیان  كه دیموكراته دوو و  ڵه كۆمه  رسێ هه
 ولیر هاه  شاری  یی وه ته نه  ی كونگره  له ئێران  كوردی  تی رایه نوێنه یان كامه و  چی  به بیت ده الت رۆژهه  ی كه نه الیه 1  ی ممه شه  رۆژی  ی وه كۆبونه بزانین بین  ری چاوه با حال ر هه  به
  زۆره  گری خنه ره الت رۆژهه  كوردستانی  له ئیستا ر هه  ندامانی ئه  ی پێكهاته ت نانه ته  رنجدانه سه  بی  كه ك یه كونگره. ن كه ده
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 ان یان نەهێنانی کونگرەی نەتەوەیی خەڵکی کورد تەنیا چاوەڕوانی ڕێکخراوە سیاسییەکان بن یان خۆیان ئایا بۆ پێکهێن         
 ئەرکێکی زیاتریان دەکەوێتە سەرشان؟                                                        

 
   ئەڵماسی فەرامەرز

 
 دڵخۆشکەرە زۆر هەواڵێکی نەتەوەیی کونگرەی پێکهێنانی بۆ دستانکور چوارپارچەی هەر سیاسییەکانی ڕێکخراوە کۆبوونەوەی

 
 هاااتوون پێشاامەرگەکاندا ئینتیرنیتاای ماااڵپەڕی سااەر وتااارەی لەو مەترسااییانەی ئەو زۆربەی بەداخەوە بەاڵم. کوردێااک هەمااوو بااۆ

 :بڕوانە. ڕاستن
 !دا ڵوەشانەوەهە لێواری لە نەتەوەیی کۆنگرەی ئامادەکاریی بۆ کوردستان ڕۆژهەاڵتی کۆمیتەی
  تێکچوونی مەترسی بە هەست یان سیاسییەکان ڕێکخراوە یەکگرتنی و هاوکاری بۆ خەڵک دەربڕینی خۆشحاڵی تەنیا من بەڕای
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 پێکهێناانی ڕێاگەی لە دەباوایە باوایە پێویساتیان وشایاری کوردساتان پارچەکاانی خەڵکای ئەگەر. نیایە خەڵاک سیاسایی وشایاری نیشانەی سیاسییەکان ڕێکخراوە هاوکاریکردنی

 و هاوکاااری بە بکااردایە ناچااار سیاسااییەکانیان ڕێکخااراوە دەمااێکە زۆر هەیە دەرفەتیااان شااوێنانەی لەو ڕێکخااراوانەوە ئەم چاااالکی ڕێااگەی لە و سااەربەخۆ مەدەناای ڕێکخااراوی
 دۆعاای و نفارین یاان بڵاێن ئەوان باۆ ئاافەرین و باارەکەاڵ تەنیاا وەهاادا کااتێکی لە و بان سیاساییەکان  ڕێکخاراوە ڕێبەرانای دەساتی چاوەڕوانی تەنیا ئەوەی نەک یەکگرتن،
 دەرفەتاای زۆر کە بگاارن هەڵەکانیااان سیاسااەتە لە بەشااێک و سیاسااییەکان ڕێکخااراوە دابەشاابوونی بە پااێش دەتااوانن و نیدەیااانتوا سیاساایی وشاایاری بە ئەوان. بااکەن شااەڕیان

 ڕێکخاراوە  لە بەشاێک مەزنیخاوازی هۆی بە مەترسییانەی ئەو بۆ دابنێن سنوورێک دەتوانن سەربەخۆکان مەدەنییە ڕێکخراوە و وشیار خەڵکی ئیستەش. داوە لەدەست مێژووییان
 ڕێکخاراوە لە هەرکاام کە دەزاناین هەمووماام چاونکە ساەربەخۆکان، مەدەنیایە ڕێکخاراوە دەڵاێم ئەوە لەبەر. کورد ماڵی یەکخستنی سەرڕێی دێتە سیاسییەکانەوە ەسایەتییەک و

 کاۆمەڵگەی ناوێنەرایەتی ئەوانە کە بادەن نیشان وای دەیانەوێ و وەردەگرن لێ کەڵکیان بزانن پێویستی بە هەرکات و هەیە خۆیانیان پاشکۆی مەدەنی ڕێکخراوی سیاسییەکان
 ڕێکخاراوە باشووردا کوردستانی نیوەئازادی بەشی لە بەداخەوە. خۆ لەگەڵ و کۆمەڵگە لەگەڵ کردنە فێ  بەشێوەیەکیش ئەمە. دەکەن کوردی شەقامی تر وتەیەکی بە و مەدەنی

 هەروەهاا و دانااوە ئەوان لەجاێگەی پاشاکۆکانیان ڕێکخاراوە و نەهێشاتوەتەوە ساەربەخ  مەدەنای کخاراویڕێ چااالکی و پێکهێناان باۆ زۆریاان دەرفەتی کارەیان بەم سیاسییەکان
 خێرایای بە خۆیاان هیازی دەتاوانن بان وشایار خەڵاک ئەگەر بەاڵم. دەکەن ئەوان ڕەوتەی لەم پەیاڕەوی زۆر ڕادەیەکای تا کوردستانیش تری بەشەکانی سیاسییەکانی ڕێکخراوە

 یاان دەکاوڵێ پاێکەوە دانوویاان ئایاا کە نەبان ئەوان شەخسای مەرحەمەتی و خواست و مەیل چاوەڕوانی تەنیا و هەبێ سیاسییەکان ڕێکخراوە لەسەر یانکاریگەری و بخەن ڕێک
 .بگا کوردستان ەڵکیخ دڵخوازی ئاکامی بە زووتر هەرچی کردووە پێ دەستی کوردستان پارچەی هەرچوار کوردی نەتەوەیی کونگرەی پێکهێنانی بۆ ئەوەی هیوادارم. نە
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 کونگرەی نەتەوەیی گەلی کورد هەنگاوێکە بەرەوسەرکەوتن،                                            
 

   بێکەس سمکۆ
 
 جیااواز واڵتای چاوار ساەر بە بوون دابەش هۆی بە و خۆی ی پێگە و جێگە اوەنخ نەبوەتە داخەوە بە کراو دابەش کوردی گەلی ساڵە مێژ لە
 خۆی، یەکگرتووی وتارێکی خاوەن ببێتە توانیوە نەی دا

 حکاومەتی باوونی و نااوچەدا لەم کاورد پاێگەی تایبەت بە و تێدایە ناوەراستی رۆژهەاڵتی ئێستا کە مەرجەی و هەل بەو دان سەرنج بە بۆیە
 هەر و کوردساتان بااکوری ئاشاتیانەی پرسای چارەساەری باۆ دیالو  دەرگای کرانەوەی و کوردستان رۆژئاوای رزگاری بونەوەی نزیک و کوردستان باشووری لە کوردستان هەریمی
 لە کوردسااتانیش رۆژهەاڵتاای لە کااورد پرساای چارەسااەری بااۆ بێاات کااراوە دەرگااایەکی دەتااوانێ کااونگرەیەک وەهااا بااوونی بەاڵم ، دایە بێاادەنگی لە کوردسااتان رۆژهەاڵتاای چەنااد

 کااورد یەدا پێوەناادی ولەو گارینگە و بااایەخە جاایگەی نااوچەکەدا و جیهااانی ئاسااتی ساەر لە کااورد کێشااەی چارەساەری کە دەردەکەوێ راسااتیانە بەم دان سااەرنج بە دا داهااتوو
 .هەیە گوفتاری و وتار یەک و پارچەیی یەک و ریزی یەک بە پێویستی
 کاونگرەدا لەم تاریش خەڵکاانی و کوردساتان پاارچەی چاوار هەر یەکاانی سیاسی الیەنە هەموو زۆری زۆربەی یەوە خۆشی بە کە لەوەی و دەگرێ ڵهە زۆر کونگرە ئەم گرینگی
 پرساای تتااایبە بە و تاار شااتی زۆر و کااوردی سیاسااەتی و ئەدەب و فەرهەنااگ کولتااور، زمااان، وەک دەکاارێ، باااس تیاادا گرینگاای تەوەرێکاای چەنااد وەهااا هەر و دەباان بەشاادار

 گریناگ پەیاامێکی وەهاا هەر و تار خەڵکانی و الیەن هەموو پێگەیشتنی و تێگەیشتن لێک بۆ دەبێت گرینگ دەسکەوتێکی ئەمە دا، داهاتوو ئێستاو لە کورد کێشەی چارەسەری
 تاا نااتوانرێ و چاووە ساەر بە شاەڕ زماانی کاتی ئیتر بگەن ێت تا دەژین، تێدا کوردی کە ئەوواڵتانەی تایبەت بە و ناوەراست رۆژەهەاڵتی و دنیا دارانی دەسەاڵت بۆ دەبێت

 و لە کاورد پرسای چارەساەری باۆ بگارن هەڵ جیادی هەنگااوی دەبێات و باکەن فەراماوش کوردساتانە کە خۆیاان خااکی سەر لە کورد وەک میلیونی چەندین نەتەوەیەکی هەتایە
 هیاواداربین و بخوازین بۆ پێشکەوتنی و سەرکەتن هیوای و کونگرە بەم بین گەشبین زۆر دەبێت کرد باسمان کە خاالنەی بەو دان سەرنج بە ، دەژین تێدا کوردی کە واڵتانەدا

 تار چای تاا ببیانن یەکگرتویماان کاوردیش دوژمناانی و بیات پێشاکەوتوتر و یەکگرتاووتر کاورد مااڵی کاوو تاا بگیاردرێ کاونگرانە شاێوە لەم جاار دەیاان بەلکو جار یەک نەک
 .بگات مێژینەکانی لە ئاواتە بە گەل و کوردستان بەشەکانی هەموو لە کورد گەلی کێشەی چارەسەری کلیلی ببێتە کونگرە ئەم و نەکەن پێشێل ماننەتەوەکە مافەکانی
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 .پارتی سەربەستیی کوردستان پێشوازی لە کۆنگرەی نەتەوەیی و هەڵویستی سەرۆک بارزانی دەکات                   

 
 .دەکات بارزانی سەرۆک هەڵویستی و ەیینەتەو کۆنگرەی لە پێشوازی کوردستان سەربەستیی پارتی

 .کورد نەتەوەی کۆنگرەی بەستنی بۆ چاوەروانی زۆر سااڵنێکی دوای خۆشحاڵییەوە بە
 بە کۆباوونەوەی داوای باڵوکاردەوەو، کوردساتانییەکان الیەنە باۆ پەلەی بە ناامەیەکی کوردساتان هەرێمای سەرۆکی بارزانی مەسعود کاک بەڕێز
 لێاژنەی ٢١١٦/ ٢٢/٧ ئەمارۆ بەخۆشایەوە کە. کاۆنگرە ئامادەکااری لێژنەی دروستکردنی بۆ کرد، کوردستان وارپارچەیهەرچ الیەنەکانی پەلەی

 . پێکهات کۆنگرە ئامادەکاری
 بەوپەری مبەاڵ. بکەیااان بەشاااداری کاااۆنگرە لێاااژنەی دیااااریکردنی باااۆ یەکەم کۆباااوونەوەی لە نەماااانتوانی تەکنیکااای بەهۆکاااارێکی کە کوردساااتان سەربەساااتیی پاااارتی وەک

 نەتەوەیای کاۆنگرەی بەساتنی باۆ خۆماان تەواوی ئامادەیی و پشتیوانی هەروەها دەردەبرین، بارزانی سەرۆک جەنابی نەتەوەیەی هەنگاوە ئەو بۆ خۆمان خۆشحاڵیەوەپشتیوانی
 . دەدەین پێشان کورد

 هەروەک کوردساتان، هەمیشاەیی گشاتی ڕێکخراوێکای ببێاتە هەوەها. بکات خۆشحاڵ ستانکورد گەلی و بێت دەستبەکار کات زوترین بە کورد نەتەوەیی کۆنگرەی کە هیواخوازین
 کاۆنگرەش ئەم. جیهاانی نەتەوەکاانی تاایبەتی دیاکەی ڕێکخاراوی زۆر و ئەفریقیەکاان باۆ ئەفریقاا یەکێتای و ئوروپیەکاان بۆ ئوروپا یەکێتی عەرەبەکان، بۆ عەرەبی کۆمکاری
 . کۆکاتەوە سەرتاسەری ڕێکخراوێکی چەتری ژێر لە کورد نەتەوەیی و کورد ملۆین ٠١ لە زیاد ماڵی کە ڕێکخراوێک دروستبوونی هۆکاری ببێتە
 .کوردستان نەتەوەی کۆنگرەی زووتری هەرچی بەرێوەچوونی هیوای بە
 .سەربەرزەکەمان نەتەوە یەکڕیزی و خەبات بێت شەکاوە هەر

 .کوردستان سەربەستیی پارتی سەرکردایەتی ئەنجومەنی
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     یی وه ته نه  ی م كۆنگره رده پێویست بۆ به  رنجی دیدو سه  ندێ هه                                 
  
  شوانی ئارام - فەرەج فاتیح تیف له
 
  وره گااه  كوردسااتانی  كااوردی  رێكخااراوی و ن الیااه زۆرتاارین  شااداری به  بااه نزیكاادا  یك یااه ئاینده  لااه و مساااڵ ئه  كۆتایی لااه ر بااه  بڕیاااره ك وه

 كوردسااتان  باشااوری  لااه  كااوردی  حیزباای نااۆ و  ساای رابااردودا  رۆژی نااد چه  لااه ش سااته به مه و ئااه بااۆ سااترێت، ببه  یی وه تااه نه  كی یااه كۆنگره
 ركردن ساه له  قساه بۆ ، خه بایه  ی جێگه كورد  ی ئێمه بۆ  ی وه ئه ر، به  بگیرێته  كاری ئاماده  كانی رێوشوێنه  ی وه ئه بۆ رێكخست، كیان یه وه كۆبونه

  ره پاه ها روه هاه ، نااوخۆو  ڕی شه  نیشاندانی ت خیانه  به و كردن رام حه بۆ ربچێت، ده  وه فه ره شه  یمانێكی په  به  یه كۆنگره م ئه بێت ده  یه وه ئه
 كوردساتان  ی ئایناده ئێساتاو و  دوێناێ باۆ جیاجیاا  ی دۆسایه و لیژناه  یاه كۆنگره  ركی ئاه  ی وه لاه  جگاه  وه ئاه بادات، ڵكردن هاه  وه پێكاه و بوڵكردن قاه كتر یاه و  یی لێباورده  گیانی  به

 تار  هیچای زیااتر كااركردن  وه پێكاه و  نگی هاوئاهاه و  هاوكااری  لاه  كاه ن باده  وه ئاه  ڵێنی باه كان ناه الیه مو هاه  وه پێكیشاه و  ساتێ بوه كان ساتیاره هه  پرساه  كاۆی ر ساه له و وه بكاته
 لێباوردن  داوای كوردساتان  باه ق رهاه ده و كتر یاه  باه ق رهاه ده جیاجیاكاان  ناه الیه  ی وه كارده كاارو  لاه  نادێ هه  راباردوی باۆ  باێ ده ك روه هاه ن، كاه نه كتر یه به تو میلله  به ر رانبه به

 .ستن بوه  ستیارانه هه  ته بابه م ئه ر سه له  وردی  به  كاری ئاماده  كانی لیژنه  یستهپێو بكرێت،
 ، وه رێتاهڵبد هه  تاازه  كی یاه ڕه الپه  ئیادی  یاه وه به  پێویساتی ش ماه ئه ، وه بگێڕێتاه كاورد  مرۆڤای باۆ هیاوا و ئومێد و كخرێت یه  تی كوردایه  كانی ریزه  یه وه ئه بۆ  یی وه ته نه  ی كۆنگره

 ش ماه ئه باۆ ڕێت، پاه تێده كوردساتاندا  شاكردنی دابه مین كاه یه و چاڵادێران  ڕی شاه ر ساه به سااڵ د ساه پێانج  كاه ساترێت به ده كاتێكادا  لاه  یاه كۆنگره م ئاه بزانین ر گه ئه ت تایبه به
 و دۆسایه  كارێ ده بكاات، ڵ گاه له یان ڵاه مامه  هاوئاساتی و  كی یاه ك وه  مای بناه ر ساه له و بكاات بدا هر عه و فارس و تورك ڵ گه له  كانی ندیه یوه په ر سه له  سته ڵوه هه كورد  پێویسته

 . وه بدرێته  ئاینده و مڕۆ ئه و  دوێنێ  كانی پرسیاره  اڵمی وه  شێوازێ چ  به و چۆن و بكرێت  چی  ی وه ئه ر سه له  وردی به و بێت هه  ندیانه یوه په و به ت تایبه  فایلی
 و دێارین  دراوساێ ڵ گاه له  كارێ ده  ی مانایاه و باه بكرێات،  ئاشاتی  باه  تی دراوساێیه یاان  مكارانه ساته  ژیانی وه پێكاه ر ساه له  قساه  وردی باه  ی وه لاه كرێت ناه رم شه  بێ ده دا كۆنگره  له

 ش ماه ئه باۆ بێات، بوڵكردن قاه كتر یاه و  ئاشاتی  له پڕ و ئارام  كی یه ئاینده مان ئاینده  كه  ی ۆرهج و به ین بكه رابردومان  كانی برینه  ری سه چاره چۆن و بژین چۆن كانمان دیرۆكیه
 . ربگرین وه وانیش ئه  رنجی سه راو  بێ ده
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 جینۆساایدو و شه ڕه هه  ڕوی روبه تر  چی  كه كوردیش  بداته  دڵنیایه و ئه و بێت كوردا  ئێستای  مرۆڤی  كانی خواسته  ئاستی له بێت ده یان سترێت ببه نابێت یان  یی وه ته نه  یی كۆنگره
 ئاشااكرا و وان ره و رون  كااۆنگره  پێویسااته ك روه هااه لێبكرێاات،  چاااوی  میاادیایی  كی یه شااه بانگه ك وه  كااه  سااترێ ببه  وه ئااه  سااتی به هم بااۆ ر هااه  كااۆنگره  ناااكرێ ، وه نابێتااه  وه سااڕینه

 و لاه  ی مكاریه ساته مو هه و ئه  هۆی به بو ش وه ئه ر هه خوڵقاندو خوازراویان نه  دۆخێكی وان ئه مڕۆ ئه تا  وه جیهانیه  می كه یه  ڕی شه  له  كه بكات  وانه ئه مو هه  ی خنه ره و نشت رزه سه
 .   یه هه یان درێژه مڕۆ ئه تا  وه رۆژه
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     ی كوردان  دان بۆ كۆنگره رێی ئاوه                                                          
  
  بدوڵاڵ عه ستران 
 

 .ماندا كه نیشتمانه ی پارچه چوار ر هه له  تییه كوردایه ی وه بزووتنه ی مێژینه له ونی خه كوردستان یی وه ته نه ی ۆنگره
  بۆیاه. كوردساتاندا مینی رزه ساه واقیعی لاه تی یاه وه نزیككردنه و وناه خه و ئاه كردنی ساته رجه به بنرێات،  یه ئاراسته و به نگاوێك هه ر هه
 . دڵخۆشییه جێی وتنێكی پێشكه بكرێت  كه كۆنگره  نزیكانه م به  كه یشتووین گه پێی ئێستا ی یه وێستگه م ئه
 ساتراتیژیی می كاه النای ر سه له وتن رێككه و كه كۆنگره كانی ئامانجه دیهاتنی وه ، نییه ئامانج خۆیدا له خۆی یی وه ته نه ی كۆنگره اڵم به

 . یه كه قینه راسته  وه گره  ریی، رتاسه سه تی كوردایه
 و ئومێادكردن باێ باۆ كاورد م رده باه كانی ئاڵۆزییاه باساكردنی ت ڵباه هه. بێات رچاو باه له تی وڵاه نێوده تی سیاسه باری و كه ناوچه و كوردستان نی دیمه كۆی  كۆنگره بێ ده  مه ئه بۆ
 رو ره زه لاه كان ددیاتاه حه ته گرتنای  نادیده پاراستنمان، رژینی په  نابێته نیا ته به كوردیش ی وه ته نه م رده به كانی ییهرێگر و ددیات حه ته ی وه شاردنه اڵم به ، نییه رداربوون ستبه ده

 ی قینه راساته رێگاای زاندنێتی، به ینیزێڕ رێگای ، وه دیپلۆماسییه و سیاسی ڕووی له یان، وه نگاربوونه ره به ردی به نه بۆ كاری ئاماده و یان وه ناسینه ڵكو به نامانپارێزێ، كانی زیانه
 قۆناغی لاه  كاه كوردساتانیش تاری كانی شاه به  لاه و یاه هه حاوكمڕانی كی یاه به جره ته كه باشاوور له تی كوردایه تی سیاسه  دیاره.  ییه وه ته نه ی كۆنگره یی وه ته نه ئامانجی دی هێنانه

 .دات ده پیرۆز وا ركی ئه شانی له شان ئاشكرا به مڕۆ ئه  بۆیه ، كردووه چاو ره ایدونی نوێی وشی ره و گۆڕانكاریی شتێك ، شۆڕشگێڕیدایه
 و وساااوه چه تیژیاای چاوی بااه كااورد لی گااه واقیااع،  كاارده  وه فسااانه ئه له كانی دیكتاتۆرییااه  رژێمااه داڕمانی كااه بی ره عااه هاری بااه كانی دواهاتووه بااه و نااوێ ی ده سااه تای ره سااه م لااه
 : وایه ست رده به كانی پێدراوه. ببێت لال وه ته م بیسته قی دڵڕه ی ده سه كانی داوه ندو به له قێتی هه و كات ده گۆڕانكاریی باهۆزی پێشبینی  وه ستانه بنده

 . وه الوێنێته ده كورد یئومێد  واڵته م ئه هێشتا كوردستان غداو به كانی نگژه ته ڕای ره سه و ستپێكردووه ده  وه ددامه سه ڕووخانی له خۆی هاری به: عیراق
 . جواڵوه خۆی جێی له رۆژئاواش كوردستانی و بییه ره عه هاری به كانی ئاڵۆزه  نیشتمانه له ك یه: سوریا
 ئوساوڵی ی باه جره ته وتنی كاه ناوێی پێادراوی ڵ گاه له مڕۆ ئاه خسات رده ده بی ره عاه هاری باه رابی عه ك وه خۆی تا ره سه كه توركیاش و رمه گه وێ له تی كوردایه ی وه بزووتنه: توركیا

 ئاشاتی به( پێدان شاه دادوگه) تی حكوماه ی وه نگاربووناه ره به جێی لاه بوو، ڕێوه باه وێ لاه كاوردی هارێكی باه ، وه بۆتاه ڕوو رووباه( قسایم ته یادانی مه) ی كه كزه  رزه له مین زه میسرو له
 .ماون كان وته ركه ده هێشتاش پێداكردو شی باوه
  ماه ئه خاۆ اڵم باه.  وه ڤاه رۆژه  كردۆتاه نه كاوردی ی وه تاه نه باسای و تۆمی ئاه دۆساێی و تی وڵاه نێوده ڵی كۆماه ڵ گاه له زۆرانبازی به  داوه تی ویه وله ئه ئێران ئیسالمیی ۆماریك: ئێران
  پێدراواناه م ئاه كاۆی.  وه كرێتاه ده كاورددا ڕووی باه نجام ره ساه بكاات چااو ره  وه كراناه خوازێ ده كاه رۆحاانیش ورانای ده كاات، ده  گۆڕانكارییانه م به ست هه تارانیش و نابێت ر تاسه

 . وه خولێته ده حوكمڕانی جوگرافیای ستكاری ده و كان سیاسییه  رژێمه ستكاری ده وری ده له گۆڕانكاریی هاری به ن خه ریده ده
 كوردساتاندا شای هاوبه كانی واڵتاه نااوخۆیی یی كاۆنگره ساتراتیژی له كاورد شداری به کە بكات چاو ره وا وتووی ركه سه ستراتیژی كه  كۆنگره شانی ر سه  خاته ده  ركه ئه و ئه ش مه ئه
 كاانی جێگره  تییاه اڵیه كۆمه و سیاسایی  هێازه كانادا ته وڵه ده سانووری له و  ناوێ حاوكمڕانی جوگرافیاای گۆڕینی لاه بێت ئاگاداری و شداری به بۆ  كه ستراتیژه. بكات كارا و نگین سه

 .بكات دیاری خۆی رگیری مسه جه و یمانێتی هاوپه  وه ئه ی گوێره به و بناسێت  ئاینده كانی وتووه ركه ده  هێزه ئێستاو
 نیاان و رم نه خیتابێكی ن كه ده چاو هر  كه ناوچه واڵتانی له كورد كانی مافه لماندنی پێسه و ئاشتی گفتوگۆو خیتابی كوردستان ی پارچه چوار ر هه كانی كوردستانییه  هێزه كه  مه ئه
 باۆ رێگاا و وتووه ركه ساه  باژاره م ئه كه بكات موویان هه شویقی ته بدات، هان بۆ ی پارچه چوار ر هه تی كوردایه و بكات نی به ته  رێبازه م ئه  وه كرده به  كۆنگره بێ ده ، بڕه بیانوو و

 .كات ده خۆش تریش وره گه ی بژاره
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 یی    وه ته نه  ی نجان و كۆنگره گه                                                                

 
  سلێمان ر عومه وان شاخه

 
 كوردساتان  باشاوری  ختی پایتاه  ولێری هاه  لاه 2222  ئااداری  لاه م، كاه یه  كۆنفرانسای كوردساتان  باكوری  ئامادی  شاری  له 2111  ئاداری  له

 روماێالن  لاه كوردساتان  ی چوارپارچاه  الوانای  كۆنفرانسی م سێیه  ناوی به كۆنفرانس دوو داساڵ م له  وه داخه به چوو، ڕێوه به م دووه  كۆنفرانسی
 .ستران به دهۆك  شاری  دۆمیزی  مپی كه و كوردستان  رۆژئاوای

  ڵوێساته هه موو هاه ك وه  ساێ  كۆنفرانسای  رتبوونی كاه ر ساه له كوردساتان  باشوری  می دووه  كۆنفرانسی  ندامانی ئه  رای  شبوونی دابه  هۆكاری  كه
 . كات ده تبارمان فه خه  بۆخۆی  شی وه هاتنه بیر به بوو، دروستكار م خه و خش به ئازار  ییمان وه ته نه  كۆبیری  یشتنی گه نه كتر یه له و  وازه رته په و الواز

  كوردساتانی  كاانی رێكخراوه  تی رایاه نوێنه  كاه الوان باوو، كاورد ییی وه تاه نه  دۆزی  نادی وه رژه به  لاه  كانی خراپاه و بااش  خاڵه موو هه  به  كۆنفرانسه چوار و ئه  ستنی به و رێكخستن
 كاو هو مان دروساتبوو،  لاێ ری روه پاه نیشاتیمان  بیاری و سات هه به كراو موترباه  ی نجاناه گه  شای هاوبه  گوتاارێكی و شاداریانكرد به ناگ ده ك یاه و ناگ ره ك یاه  باه كارد، ده یان وره گه
 و ڵبوون تێكاه  لاه پڕباوون كۆنفرانسایش  رۆژانای نااو  وای هاه و ش كاه كارد، ده  ساته جه ك یاه و گیاان ك یه ك وه كورد  نجی گه  بوونی  به ستم هه كۆنفراس م سێیه و م دووه  ندامی ئه

 .دا  وچوارچێوه  بۆته ك یه له  وره گه  كوردستانی  بووی ش به ش به  خاكی و تكرا له ت له  دڵی  ی وه بوونه ئاوێته و  ئاوێزانی
  كاوردی  الوانای  گوتااری  كگرتوویی یه و  تی برایه و  تی دۆستایه  هێزكردنی به  گرنگی  ی بڕگه و خاڵ ڵێك كۆمه كان كۆنفرانسه م رجه سه  كانی راسپارده و پێشنیار و بڕیار  ی وه له جیا

  ی كاۆنگره  ساتنی به  لاه بكرێت لاه په كاات زووتارین  باه كارا ده  وره گاه  كوردساتانی  سیاسای  تی ركردایه سه  له داوا خاڵێك  له زیاتر  به كانیش كۆنفرانسه موو هه ناو له دا، ئه نیشان
 .كورد  یی وه ته نه

 كاورد، باۆ  ری رتاساه سه  نیشاتمانی  یی وه تاه نه  شی هاوبه  وتارێكیگ ئارای  هێنانه  وێنی هه  ببێته  كرێ ده سترێت، ببه مساڵ ئه  كۆتایی  له  بڕیاره  كه كوردیش  یی وه ته نه  كۆنفرانسی
 نێاوان  ساردی  ڕی شه و لێكترازن و  بایی ناته  به  كۆتایی  روداوه و ئه  دایه وه له كوردێك موو هه  هیوای ، نجامدانی ئه  كاتی  روی  له  وتوه دواكه و  خته وه رنگ ده زۆر  كه  نگاوه هه و ئه
  لاه  ی بووناه نه  لێكحااڵی و یشاتن گه تێنه و ئاه ین كاه ده ئومێاد ، تی تایباه  باه كوردستانیش  باشوری  له و  گشتی به  وره گه  كوردستانی  له بهێنێت، كورد  كانی سیاسیه  وته ره و وژم ته

 .ببینین مان كه له گه  وای ره  ی كێشه بۆ  جێ به و باش  بڕیاری  به  ی هك كۆتایه و  یی وه ته نه  ی كۆنگره بۆ زموونێك ئه  ببێته دروستبوو، الوان  كۆنفرانسی مین سێیه
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    یی وه ته نه  ی ئۆپۆزسیۆن و كۆنگره                                                          
  
 ج ره فه فاتیح تیف له
 
 باون  وه ئاه باۆ كان رنجه ساه دیادو زۆر  كی یاه راده تاا ، نوسای  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره باۆ رنجمان ساه دیادو نادێك هه  شاوانی ئارام ڵ گه هل پێشتر من

  مڕۆی ئاه و  دوێناێ  كردنی  دادگایی بۆ  یی وه ته نه  ی كۆنگره ر گه ئه تا ڕه بنه  له  باشه بڵێم، زیاتر  وێ مه ده ،ئێستا بۆچی و ك شداریه به  جۆه بڵێینچ
 و بێت ناه تیاا  كوردساتانی  باشاوری  ئۆپۆزسایۆنی  كانی كیه ره سه  كهێزه یه كۆنگره ر گه ئه ها روه هه سترێت، ببه  بۆچی بێت، نه كانمان ڵه هه و خۆمان

  لاه  وه خۆشایه نه  هۆی باه ئێساتا  كاه بێت تیاناه  اللی جاه ماام ك وه  پیااوێكی ك یه كۆنگره ر گه ئه سترێت، ببه  بۆچی ن، ده ئه تێك  واری كورده  ریزی  كه بكرێن تاوانبار  وه به دواتریش
  لاه كێكیان یاه ئااپۆ چ ماام چ كاتێكاا  له ، چی  پای  له  ستنی به ئاوادان  كارێكی  می خه  له  مێژه  له زۆر اللدا جه مام ڵ گه له  كه بدواڵئۆجەالن عه ك وه  پیاوێكی یان ، ڵمانیایه ئه

 ك وه  تی ساایه وكه بێات  یی وه تاه نه  یی كاۆنگره ك یاه كۆنگره ر گاه ئه  كاه بازانین  وه ئاه  بێ ده  وه له  جگه ژیاندان،  له ردو هه  واته  خۆشخانه نه  له یان دیكه  كێكی یه و توركانه  انیزیند
 .سترێت ببه 2114  له چاڵدێران  ڕی شه  ی ساڵه 511  یادی بۆ م النیكه  یه وه به  پێویستی  كاره و ئه ها روه هه بۆ،  بونی بێت نه تیا  باپیری  لی عه یان فا مسته وشیروان نه
  ساتی مه كوردساتان  لاه ك الیاه له ین، خه داده رۆژئاوادا  ڕوی به رگا ده ك الیه له  ئێمه  خێره و كرێت ده  له په  نده وه ئه ئێستا  بۆچی كرد، داوام مان هه وپێش مه له ساڵێك  ی نزیكه من

 باۆ  ی كه ساته ده دارو و ردۆغان ئاه ئێساتاش تاا و باشاوره  كوردساتانی  رۆكی باه و ساینگ ر ساه له  تاوركی  ربازی سه  ی بنكه هێشتا  وه والشه له و كانین پۆسته  داگیركردنی و  قۆرخكاری
 بازانین  پێویساته ساتین ببه  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  بڕیااره ر گاه ئه ساتین، ببه  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  رهخێ ، كردوه نه لێبوردنیان  داوای زاڕۆڵه  ئۆسكاری ئۆسكارو  ی كه واده خانه  كوشتنی

  ئێساتاوه  لاه  كه ڵدان پیاهه  ی كۆنگره ك نه بێت  وه ره كۆكه  ی كۆنگره  بێ ده بێت، یدا كه ناونانه  ئاستی  له  بێ ده م النیكه  یی وه ته نه  ی چین،كۆنگره  نیازی  به و ین بكه  چی  وێ مانه ده
   وه ئه  ئێمه  ی خاكه  بسته م له  وره گه  گرفتێكی چێت ده وه له ، وه ره كۆكه  رۆڵی ر سه له ت تایبه به  نوسیوه م یه شێوه و له  لی تگه بابه و وه ره كۆكه ر سه له پێشتر من ، پێكردوه  ستی ده
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 م ڵااه قه  دۆسااته  لااه ناادێك هه  وایااه الم وان پاڵااه  تیابكرێتااه  ساای كه كه  نیااه وه ئه بااۆ  كااۆنگره تاار،  هیچاای و كااورد  رده ده  لااه  شااجۆرێكه مه ئه كاارێین، نااگ ره ك یااه  پێویسااته  بێات كااه

 دا كاه كۆنگره ناو لاه یاان  كاۆنگره  دوای   ی وه ئاه ك وه ن، كاه ده درێاژ ن الیاه و س كاه  نادێ هه باۆ  جاۆێ  به ت تۆمه  ستی ده ر كسه یه وان ئه  بۆیه ن، ناگه  یه له سه مه م له كانم سته ده به
 ش ئێماه  ی ده كاات، ده دروست بۆ  ی كێشه ك یه زارو هه كرێت ده  كوردی  تی وڵه ده  له باس  بزانێ ر گه ئه توركیا  نیه تر  هیچی هم وه  له  جگه  وه ئه ، نرێ یه رابگه كوردستان  تی وڵه ده

  رجی ماه  ی ئاه كاات، ده  كاۆنگره  پشاتگیری  خاۆی  كانی رجاه مه  باه توركیاا  گوایاه  كاه باساكرد  وه شانازیه  به یان وه ئه میدیاكانیش  له ندێك هه توركیا،  ی كه موباره  ته بڕیوه چاومان
 .كوژن ده كوردا  مرۆڤی  له بون  یی وه ته نه و بون و  نی خۆخاوه  ستی هه وام رده به توركیا كاتێكا له ، توركیایه  ی وره گه  بازاڕێكی كوردستان ئێستا خۆ ، چیه ردا رانبه به  له كورد
 ، یاه كه كورده  نێ تاه به سات به مه  دیااره  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره ت تایبه به كوردستان  له یت كه ده  كۆنگره  له باس تۆ  كه  باشه م بكه  قسه ش دیكه  ێكیت بابه ر سه له دا لێره  وێ مه ده من
 .بكرێت ر سه له پڕیان چڕو و ورد  باسی دا كۆنگره  راوێزی په  له م النیكه  بێ ده  كه  ن هه ش دیكه  لی گه  وه ته نه دا كوردستانه و له  كه بچێت بیر مان وه ئه  نابێ  لێ

  گونجانی ناه  وه كاه یه به  دیااره و  دوژمان  كاه كوردساتاندا  جیاجیاكاانی  پارچاه نێوان لاه ك ناه ئێساتا تاا بازانین، ر گاه ئه ت تایباه به  باشاه  كارێكی كورد بۆ  كۆنگره  ستنی به  دیاره
 كیترین ره ساه ر گاه ئه  بۆیاه ، یاه هه  باونی  یه كێشاه و ئاه  قی زه باه شادا پارچه ك یاه ناو لاه  بگاره ، یاه هه گونجان ناه  وه پێكاه و  نادۆساتی و  یاری ناه كردون،  ی پارچه  پارچه خۆشمان
  ری گاه ئه هێشاتا  ساته  چركه م ئه بزانینتا ر گه ئه ت تایبه به ، باشتره  سترێ به نه  وه، كۆمانبكاته مێز ك یه  وری ده  له  وه كانمانه جیاوازیه  كۆی  به  كه بێت نه  وه ئه  كۆنگره  ئامانجی

    .  الوازه ئۆپۆزسیۆن  شداری به
 
   2113ی ئاگوستی 1: وتی  رێکه/  ی سبهری  ماڵپه:   رچاه سه
 

 ! كوردستان  یی وه ته نه  ی كۆنگره                                                          
 

   ڵمی زه موئمین
 
 فاراوان  ی وه كۆبووناه وڵیشادا هه دوا لاه و ن كاه ده  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  ساازكردنی به كاار كوردساتان  ی پارچاه چاوار  كانی حزبه  مێژه  له
 .ستیپێكرد ده  یی وه ته نه  ی كۆنگره بۆ  پراكتیكی  كاری ئاماده, چوو  ڕێوه به ولێر هه له  بارزانی سعود مه  تی رۆكایه سه به
  كوردستانی بۆ ندام ئه ش شه و ندامن ئه 21 كه دیاریكران  یی وه ته نه  ی كۆنگره  كاری ئاماده  ی لیژنه  ندامانی ئه دا وه كۆبوونه مین كه یه  له

 .دیاریكران ندام ئه پێنج كوردستانیش  كانیتری پارچه له ك ریه هه بۆ و باكور
  وه كێتییاه یه و  پاارتی ن الیاه له  یی وه ته نه  ی كۆنگره  شكستی  نگی زه م كه یه باشوردا  كوردستانی  ی لیژنه  ی كه ندامه ئه 3  شكردنی دابه  له

 .لێدرا
 .دانرا ندام ئه ك یه ش كه وكهبچو حزبه بۆ و ندام ئه دوو ئۆپۆزسیۆنیش  ی كه نه الیه  سێ بۆ و بێت ده ندامێكیان ئه یان كه ریه هه  پارتی و  كێتی یه شكردنه دابه و ئه  پێی  به
  ڵی كۆماه تیش تایباه به و ئۆپۆزسایۆن  تونادی  ڵوێساتی هه  رووی ڕووباه ریان ورباه ده باۆ بێحساابكردن  میشاه هه ك وه كاه  پاارتی و  كێتی یاه  ی كه شاكردنه دابه  ئاشكرابوونی ڵ گه له ر هه

 . وه بوونه  ئیسالمیی
 غاداش به  تی حكوماه و كوردستان  رێمی هه له و كوردستانن  فراوانی  ریی ماوه جه و ر كاریگه  هێزی دوو كه  ئیسالمیی  كگرتووی یه و  ئیسالمیی  ڵی هكۆم هاتبوو دا كه شكردنه دابه له ك وه
 .بێت ده دا كۆنگره  كاری ئاماده  ی لیژنه له ندامیان ئه ك یه  وه ردووكیانه هه به و  یه هه قورساییان و نگ سه
  وێ یاناه ده  میشاه هه و  یاه هه یاان ژماره  ی عوقاده  كێتی یاه و  پارتی كاه وێت كه رده ده ین بكه كه شكردنه دابه  شێوازی و  كێتی یه و  پارتی  ی بڕیاره م ئه بۆ كورت  كی یه وه ندنهخوێ ر گه ئه

 .بێت زیاتر پێ ڵكیتر خه له خۆیان
 . وه ته داوه راوێزخستن په به كگرتوویان یه و ڵ كۆمه  رڕاستی سه و  فاداری وه  اڵمی وه  كێتی یه و  پارتی  مینجاره نده چه وه ئه, ین بكه كان ئیسالمییه  راوێزخستنی په له باس ر گه ئه
  ری گااه ئه و  كااۆنگره  كاااری ئاماده  ی لیژنااه  بایكۆتكردنی لااه( گااۆڕان و كگرتوو یااه  برایااانی  ی كه ڵوێسااته هه وه سوپاسه به ت ڵبااه هه) و  ئیسااالمیی  ڵی كۆمااه  ی كااه نگاوه هه  وایااه پااێم ماان

 .بن سوور  ری سه له بێت ده و  خۆیدایه  ی جێگه له  ڵوێستێكه هه ییدا وه ته نه  ی كۆنگره  بایكۆتكردنی
 ؟ واڵتێكیتاره  ی ناسانامه یتر ڵكاه خه و ئاه!  بێات حزبیادا  ودای خاناه و  حزبی  تی شره عه و  حزبی  رپرسی به و  حزبی  كادیری و  كێتی یه و  پارتی  تی خزمه له شتێك موو هه بێت ده بۆ

  ی قساه ڵكیتر خاه  بێ ئاه و ماوه ناه  فیفتی باه  فیفتای دا واڵتاه م لاه  كردباێ ركیاان ده  بێ ئاه و  كێتی یه و  پارتی  دایه  ی وره گه  ردێكی ده( نا)  وتنی به ڕابردوودا  ساڵی 4 له ئۆپۆزسیۆن
 . بێ هه  مافی ڵكیتر خه,  بێ هه
 كانیتر حزبه له تر ندانه وڵمه ده  كێتی یه و  پارتی  وایانكردووه دزیین و خروقات و زویر ته و ش غه نها ته وه ئه كسانن یه كان حزبه  راوردی به بۆ كوردستان له كان ره پێوه موو هه
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 .بكڕن خۆیان بۆ ڵك خه

 . رعی ناشه  ڕێگای به كانیان كورسییه  ی ژماره و كانیان نگه ده  زیادكردنی و خۆیان  ی وه مانه  تی خزمه  خستۆته یان ڵگه كۆمه  كانی جومگه موو هه  كێتی یه و  پارتی
 بوون؟ نااه كسااان یه كااان ژماره,  كێتی یااه و  پااارتی  ی وانااه له بوون نااه تتر هامه شااه و تتر غیره بااه كان ئیسااالمییه  كانی ركرده سااه و  رگه پێشاامه بوو؟ هااه ك جیاوازییااه  چاای, شاااخدا  لااه
 هێاز  ی ژمااره ر ساه له ناین شاهید عس به  دوونانی راوه و ڕین ڕاپه و داغ ره قه و  پردێ و  كۆڕێ و ركوك كه  كانی داستانه كان؟ لمانییه عه له بوون نه تر وره گه  ئیسالمیی  كانی ره نگه سه
 .كان ئیسالمییه  توانای و

,  سیاسااای  می یساااتهس  تكردنی قه ساااه و خروقاااات و زویر تاااه به ت ڵباااه ئه  كێتی یاااه و  پاااارتی  ی%11 نها تاااه ر رامباااه به له  ئیساااالمیی  ری ماوه جاااه  ی%21 لاااه زیااااتر,  شااااردا  لاااه
 .  وه خوێنرێته لێده  چیتری ت میلله  ی پاره ر سه له  كێتای یه و  پارتی  وكردنی ڵه خۆقه و ندكردن مه وڵه خۆده له جگه

, بادات كان پێكهاتاه موو هاه  ماافی  باێ ده!  وه كوردساتانه  رێمی هه  ڵكی خه ر سه به بێت نه ڵبژاردن هه  ی ده موزایه و بێت كوردستان  خۆیی ربه سه  ئامانجی به ر گه ئه  یی وه ته نه  ی كۆنگره
 .بگیردرێت كان ئیسالمییه  دری قه  بێ ده و  لێیه  كێتی یه و  پارتی  تی ستوخه ده  بچوكی  حزبی  ی رێژه زۆرترین كوردستان  رێمی هه

  ی لیژناه  كانی كورساییه  شاكردنی دابه  تی باباه له ن كاه ده باۆ دوبیالیان شاهه ئه و ڵیاندان گه له نگاوێكدا هه موو هه له و وه ته كردوونه قوتیان  ی حزبه( شت هه) و ئه,   كێتی یه و  پارتی
 : كێتییه یه و  پارتی  ی(  ژماره  ی عوقده) ژماره  ی كێشه وه خواره  ی مه ئه  ڕووی به زۆر,  وه نه كه ده جیا ییدا وه ته نه  ی كۆنگره  كاری ئاماده
 ندام ئه 3( = 1)  كێتی و یه  پارتی  كانی یمانه هاوپه حزبه( + 1)  كێتی یه ( +1)  پارتی

 ندام ئه 2( = كگرتوو یه و ڵ كۆمه و گۆڕان) ئۆپۆزسیۆن
 ندروسات ته و  زیهاه نه  ڵبژاردنێكی هاه  وونیبا  تی حاڵاه له چونكه بێت هاه كادا یه كۆنگره و كاۆنفرانس و  كۆمیتاه موو هه و  یه لیژنه م له  ندامی ئه 3 كه  ئۆپۆزسیۆنه  تایی ره سه  مافێكی
 . یه هه كوردستانیان  رێمی هه  نگی ده  ی نیوه كانیان یمانه هاوپه و  كێتی یه و  پارتی
 .كان ڕاستییه  وتنی له ن بكه گێل خۆیان و ن ناكه  كێتی یه و  پارتی  ی بازارسازییه م به رك ده  سیاسی  چاودێری ندێك هه  یره سه پێم
 و نگ ساااه ندروساات ته  ڵبژاردنی هااه لمێنێت یسااه ده كاناادا داخراوه ژووره له  كێاااتی یه و  پااارتی  ی ندخوازانااه وه رژه به  بڕیاااری ر رامبااه به( نااا)  ی وه وتنااه و  پێااداگری به ۆزساایۆنئۆپ

 .بن كسان یه  بێ ده  رێمه هه م ئه  هاواڵتیانی موو هه و وه كاته ده كسان یه كان قورساییه
 

 ری کوردستان نیوز ماڵپه:   رچاوه سه
 

 ڕۆژهەاڵتی كوردستان و كۆنگرەی نەتەوەیی                                                       
 

  مووسا زكری
 

 توركیاا یدەوڵەتییەكاان ناوەنادە و حكاوومەت چیادی. بینیاوە بەخاۆیەوە باشای زۆر پێشاڤەچوونی بااكوور لە كورد دۆزی دواییدا ساڵەی چەند لەو
 ئەم سیاسایی ژیاانی لە كورد ڕەخساندووە زەمینەیەی ئەو توركیا لە ئاشتی پڕۆسەی و كرانەوە. بكەن مافەكانی و كورد بوونی لە نكۆڵی ناتوانن
 گشات و واقاع ئەماری باووەتە بەاڵم دێتەبەرچااو تەماومژاوی هەرچەنادە كوردساتاندا ڕۆژئااوای لە كاورد دۆخای. بەهێاز یاریكاارێكی ببێتە واڵتەدا
 مەزن دەساتكەوتی دەتاوانن بپاارێزن دووبەرەكای لە خۆیاان و بگارن یەكڕیزیای بە دەسات كوردەكاان ئەگەر و باكەن كوردساتاندا بەشاەی لەو كورد بوونی ڕەچاوی ناچارن الیەك
 جاێگەی كوردساتان هەرێمای ئێساتا و ساەركەوت دساتانكور گەلای دواجاار بەاڵم سەركوتكردن و نەهامەتی لە پڕیەتی ئەوەی لەگەڵ كوردستان باشووری چیرۆكی. بكەن مسۆگەر

 .كوردستانە دیكەی بەشەكانی هەموو سەرەكیی ئومێدی و ناوچەكە سیاسییەكانی یارییە بەهێزی فاكتەرێكی بووەتە و كردووەتەوە هاوكێشەكاندا لە خۆی
 لەوێ. كوردساتانە ڕۆژهەاڵتای ناكرێات، بەدی كاورد گەلای نەتەوەییەكانی هیوا بۆ كڕووناكاییە جۆرە هیچ و بووەتەوە داخراو دەرگەی بەڕوەڕووی كە كوردستان بەشێكی تەنیا

 لەگەڵ جیاااوازە سااەرتاپا دۆخەكەشاای و دەكاااتەوە كااورد بەسااەر دەرگە خێراكااان گۆڕانكااارییە شااەپۆڵی ڕۆژئاااوا وەك نەیااش و دەكرێاات بەدی توركیااا چەشاانی لە كاارانەوەی نە
 لەگەڵ ئێارانیش دیاكەی نەتەوەكاانی و پێكهااتە لە زۆر بەڵكاو نااگرێتەوە كوردەكاان تەنیاا نائومێادییە لە پاڕ دۆخە ئەو دەچن بۆ وای چاودێران لە زۆر. كوردستان باشووری

 .دەكەن نەرم دەستوپەنجە كوشندەدا بنبەستێكی
 باۆ گاوێ هەیە ناوەنادێك هایچ ئایاا ڕوو؟ بخااتە اڵتڕۆژهە كاوردانی باۆ پێشانیارێك و ڕێناوێنی چ كاۆنگرە دەباێ هەولێار لە كاورد نەتەوەیای كاۆنگرەی بەستنی لەسەروبەندی

 ئەو دەساتبەرداری هەیە ئامادەییاان ئەو ئێرانای بڕیاربەدەساتەكانی ناوەنادە ئایاا بكاات؟ شال كوردستاندا لەوبەشەی كورد گەلی پێكەوەژیانی و دیالۆ  و ئاشتیخوازی پەیامی
 دەزانێت؟ تەكەیانداواڵ سەروەریی سەر بۆ هەڕەشە بە داواكانی و كورد كە بن بۆچوونە
  بۆ دەستیان كە بوون بەشدار كوردكان هەم هەڵەیە لەو. دابێت ڕووی ئێرانیدا شۆڕشی دوای لە ئێراندا لە كورد كێشەی لەگەڵ مامەڵەكردن لە هەڵە گەورەترین ڕەنگە
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 ئێستایشای كە كارد وای ئەوە. كاردەوە تااقی چەكیاان بەكارهێناانی و ساەركوت ڕێكااری تەنیاا كە ئێاران كااتی ئەو دەساتەاڵتدارانی هەڵەی هەمایش و بارد خەباتی چەكداری

. بااكەن ناوەڕاسااتدا ڕۆژهەاڵتاای هەمااوو لە كااورد كێشااەی سااەیری ئەمنیاایەوە چاااویلكەی لە كە باادات ئێراناای سااتەاڵتدارانیدە هااانی داواكااانی و كااورد لە تاارس بێاات لەگەڵاادا
 لە كاورد دۆسایەی پێویستیشاە و بنیاتنرابێات ئاشاتی بنەماای لەسەر كە هەیە كوردییەكان هێزە ستراتیژییەتی داڕشتنەوەی دووبارە بە پێویستی لەوێ كورد كێشەی چارەسەری

 و بااووژانەوە بااۆ فاااكتەرێكە كااورد كێشااەی چارەسااەری كە بااگەن لەوە الیەك گشاات دەبااێ. بگااوازرێتەوە هزرییەكااان و سیاساای ناوەناادە بااۆ ئەمنییەكااان ناوەناادە لە اناادائێر
 و بااگەن كاورد كێشااەی قاوواڵیی لە انئێرانییەكاا ئەوەی باۆ. هەڕەشااە ساەرچاوەی ناابێتە قەت كااورد كە ڕاساتییەیە ئەو سااەلمێنەری كوردساتان هەرێماای ئەزماوونی. ساەقامگیری
 ئایینییەكااانی تەنااانەت و كااۆمەاڵیەتی و هاازری و سیاساای ناوەناادە لەگەڵ جاادی بە ڕۆژهەاڵت كوردییەكااانی هێاازە هەماایش و كااۆنگرە هەم پێویسااتە بااڕەوێتەوە ترسااەكانیان
 .  بكەن الیەك هەموو ئاڕاستەی بنیاتنەر و نوێ دەستپێكێكی و پێكەوەژیان و ئاشتی پەیامی و بدوێن ئێرانیشدا

 

    2113ی ئاگوستی 2: وتی  رێکه/  ندان خهری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 اڵتی كوردستان و قورسایی باشووری خۆرهه یی كورد وه ته ی نه كۆنگره                                  
 
 مورادی ت فعه ره
 

 و  كاورده لی گاه یی وه تاه نه پرسای مخۆرانی غاه و ران تێكۆشاه ی ساڵه انی ده ونێكی خه كورد یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به بێگومان
  تاه ڵبه هه كاات، ده یری ساه  وه ئۆمێده چاوی به كوردێكیش موو هه و  بۆداوه وڵیان هه ن الیه و س كه زۆر ئێستادا  له چ و پێشتر چ
 ك نااه ؟ داوه بااۆ قوربااانی پێناویاادا له مان كااه له گه  كااه بێاات  ییانااه وه ته نه  ئامانجااه و ئااه مان هااه كانی ئامانجااه رجێك مااه به

 ئاساتی نرخانادنی و نگاندن ڵساه هه بۆ كیش حه مه نگی سه ، وه رزكردنه به خۆ و رزكردن فه خۆ و تی حزبایه سكی ته ی وه بیركردنه
 كانی شاداربووه به  پێكهاتاه كانی ییهر مساه جه و یی ناوچاه حزبای،  مارگرژییاه ده  لاه  یه وه وتنه دووركه ، یه كۆنگره و ئه تی چۆنایه

 ؟...مانگ نی وته كورد اڵم به رم، به  كۆنگره كانی وته سكه ده دوارۆژو پیری به  وه شبینییه ڕه  به ر خوێنه  نه و  خۆم  نه وێ نامهه دا باسه  كورته م له ، كۆنگره ناو
 نادێ هه به سات هه  یاه كۆنگره م ئاه بردنی رێوه باه  لاه ی وه ئاه باۆ ن ئامااژه مووی هاه... و بانگهێشات تی چۆنیاه تاا  رهبیگا  وه كارییاه ئاماده كانی لێژنه كورسی شكردنی دابه تی چۆنیه له

 كورسای و ر نوێناه ریكردنیدیاا باۆ و دابناباا كان ناه الیه موو هاه نادی زامه ره به ی كاه كارییه ئاماده ی ساته ده باێ ده خت پێشاوه  كاۆنگره گینا ئاه كرێات، ده یی رناماه به بێ نادێ هه و گومان
 ، بگرتایااه ك یااه وه بچووكبوونه به ساات هه و ك ناكۆكییااه  جااۆره ر هااه ڵدانی رهه سااه  لااه رێگااای  كااه سااترابا ببه زانیاااریی و داتااا ناادێ هه به پشاات كان نااه الیه و حاازب تیی رایااه نوێنه
 م ئاه نووسای چاره گینا ئاه ، وه خوازراواناه نه یاان خاوازراو  مسااردییه خه و نااكۆكی و ئاه كردنی ناه  نه شاه ته م رده باه له  گرنگه رێكی فاكته  كه كۆنگره خی بایه و  یی وره گه  ختانه خۆشبه
 و درێت پێناه وتۆی ئاه كی یاهگرنگی نگبێات ڕه ییدا وه ته نه ی كۆنگره  له  وه داخه به  كه دا وتاره م له گرنگ خاڵی اڵم به نابێت، پێشوتر كانی پالتفۆرمه و  كۆنگره  له باشتر ش یه كۆنگره

 جوگرافیاای ڕووی  لاه م هاه  كاه كوردساتان اڵتی خۆرهاه باشاووری ناوی به كوردستان نووسازی چاره و ستراتیژ شێكی به خی بایه و گرنگی ین، بكه  ڵوێسته هه ری سه له  پێویستیشه زۆر
 یر ساه خاۆی ك وه و لێبناووقێنین چااوی ناشاێ و نااكرێ ساتراتژیك كی قوواڵییاه ك وه ئێستاشادا  لاه و  كاورده یی وه تاه نه شوناسای كلیلای  وه مێژوییاه و ئاابووری ڕووی له م هه و سیاسی

 كاورد لی هگا لتووری كاه و زماانی و ئااینی میراتای و ر ژێاده به و گرێات ده خۆ لاه ئایالم و لوڕستان  له شێك به و ئیالم و كرماشان ك وه گرنگ كی پارێزگایه ند چه  كه ك یه ناوچه كرێت، نه
  ویناه بكه و بباین خۆماان م رده باه نها تاه  باه كانمان سیاسییه  چاویلكه و  وه ببینه دووچار كانمان حزبه ستراتژیكی ی ڵه هه و جاران ی اڵنه هه و ئه مان هه به نابێ  بۆیه دێت، ژمار ئه به
 كانادا لێژنه له: پرسام ده  وه مه بكه ڕوون  پرسه م ئه زیاتر ی وه ئه بۆ ، وه وتۆته لێكه یی ناسنامه ت نانه ته و تووریل كه و زمانی سیمیالسیۆنی ئه  وه داخه به كه  وه مێژوییه  ڵه هه و ئه ناو
 كاار  ناده چه تاا ؟ ناده چه  ره یگاهكار  رێماه هه و ئاه پشاكی كان اڵتییاه رۆژهه  كوردییه  حزبه م النیكه كورسی  شه به  له ن؟ كه ده  جوگرافیاییه  پانتاییه و ئه تیی رایه نوێنه سانێك كه چ

  كاناڵااه ڕ؟ گااه  خسااتۆته كانی ئامانجااه و  كااۆنگره یامی پااه یانادنی گه بااۆ میاادیاییمان كی توانایااه و  وزه چ و دا ناوچانااه و لااه یی وه تاه نه هۆشاایاری ئاسااتی ی وه كردنااه رز بااه بااۆ  كاراوه
 ؟ كاردووه رخان تاه  ناوچاناه و ئاه ڵكی خاه باۆ ن كاه ده رانی بیناه شای پێشكه  وه نزمه كوالیتی كلیپی و گۆرانی  به  كه كانیان رنامه به بۆشایی  له ك خوله ند چه كان كوردییه  ئاسمانییه

 تی رایاه نوێنه كاێ ، وه تاه كراوه نه دا ناوچاناه و ئاه ڕووی باه تی حزبایاه رگای ده ناه و ئاازادی رگاای ده  نه  كه دا رجه لومه هه م له: پرسم ده پرسیاریتر یان ده و  پرسیارانه م ئه ڕای ره سه
 اڵتی خۆرهااه باشااووری نگاای ده هیااوادارم ییااداین، وه ته نه ی كااۆنگره سااتنی به تای ره سااه  لااه هێشااتا بێاات؟ نااد چه كانی ره نوێنااه ی ژماااره بااێ ده و كااات ده  رینااه به و پااان جوگرافیااا و ئااه

 و ر نووسااه و تی سااایه كه و ن نجوومااه ئه  لااه هاوكااات ن، تێبگااه كوردسااتان له  شااه به و ئااه گرنگاای و قورسااایی  لااه و  یااه كۆنگره و ئااه كااارانی ئاماده و ڵسااوڕاوان هه گااویێ  بگاتااه كوردسااتان
  ساته رجه به ییادا وه ته نه ی كاۆنگره  لاه خۆیاان ی قینه راساته نگای ڕه و ناگ ده ن وڵبده هه یی وه ته نه ركی ئه ك وه و ر رامبه به مافی ك وه  كه خوازم ده اڵت خۆرهه باشووری كانی رۆشنبیره

 .ن بكه
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 كۆنگرەی نەتەوەیی هەنگاوێك بۆ هاوتەریب بوون لەگەڵ گووتار و رەوتی جیهانی                             

 
 فەرد نوورانی کامیل

 
 ساەرۆكی ناامەیەكی رێاگەی لە كوردساتان پاارچەی چاوار هەر لە كاورد سیاساییەكانی الیەنە هێازو لەمەوبەر رۆژ چەند

 باكەن دیاالو  قساەو یەك، لەدەوری تاا كاران بانگهێشات نەتەوەیای كاۆنگرەی بەساتنی ەبەساتیبەم كوردساتان هەرێمی
 ساازمانی. باوو گەلەكەماان سااڵەی چەنادین خولیاای هیاواو كە كاۆنگرەیە ئەو بەستنی و چوون بەرێوە چۆنیەتیی لەسەر

 باناگ حیازبە ریازی لە دستانكور  له پێشوونە بە و جەماوەری پێگەی خاوەن هێزێكی وەك ئێرانیش كوردستانی خەباتی
 یەكەمااای مانشاااێتی خێرایااای بە زۆر كاااۆنگرەكە، چاااوونی بەرێاااوە لەساااەر رێكەوتااان كۆباااوونەوەیەو ئەو بەرێوەچاااوونی هەواڵااای. باااوو ٢٢/٧/٢١١٦ دووشاااەممە رۆژی كراوەكاااانی

 هەنگااوێكی لەسەر باس قسەو بوو درێژ دوورو ماوەیەكی  ئاشكرایه. ردكو تاكێكی هەر دڵی ناو خستە زۆری هیواێكی دیكەوە الیەكی لە كردو تەرخان خۆی بۆ راگەیاندنەكانی
 ئەوەش كااردبێتەوەو بەرز یەكجااار دەرئەنجامەكااانی كااۆنگرەو لەسااەر چاوەروانییەكااانی حاسااتی هەنااووكە باسااە ئەو خایاناادنی درێااژە رەنااگە بااۆیە هەر دەكااراو چەشاانە لەم

 بە ئەنجامەكاانی، كاۆنگرەیەو لەو هەباێ زۆرماان چااوەروانیەكی ئاێمە مەنتقایە چەنادە كە ئەوەی. دەردەخاات خاۆی اكۆمەڵگا توێژەكاانی و چاین و خەڵاك نااو قسەی و لەلێدوان
 بەو ئەوەش هەڵابەت. بینیوماانە! دا لەمێاژوو تاڵیاانەی و ناخۆشای ئەو هەماوو كێشاەو كۆتاایی لەگەڵ باێ بەرانابەر نەتەوەیی كۆنگرەی بۆ روانگەكان نالوێ و نابێ من باوەری
 كاۆنگرەی بەساتنی بریااری خاودی مان بااوەری بە.  بكرێ تەماشا بەكەم و رووناكبیران كۆمەڵگاو سەر بخاتە سێبەر كۆنگرەیە بەو سەبارەت هیوایی بێ پێشوەخت كە نایە ەمانای

 تااقیگەو وەك دەباێ كاۆنگرەیە ئەو دەڵاێ ێماانپ مەنتا . بەگشاتی كاورد كێشاەی كاوردو رزگااریخوازانەی بازووتنەوەی پێشخستنی چوارچێوەی لە گەورەیە نگاوێكی هه نەتەوەیی
 كااری كۆتاایی تاا هەرچەناد. بەرنرختار گەورەتارو دەساكەوتی دەستخساتنی باۆ دەبان سەرەتایەك دەستكەوتەكانیشی بچووكترین بێگومان و  برواندرێ لێی سەرەتایی هەنگاوێكی

 لەم كاۆنگرەیەكی بەساتنی ساەرەكییەكانی ئاماانجە لە بەشاێك بەاڵم ،  بكارێ كۆنگرە ناو ریارەكانیب و دەسكەوت و لەئەنجام باس  ناكرێ كۆتایی بەیاننامەی دەركردنی كۆنگرەو
 كااك بەرێاز كۆباوونەوەیەدا لەو. دایەوە رەنگای كوردساتانییەكە ساازمانە و پاارت ٦٣ دانیشاتنی یەكەم لە باارزانی مەساعود بەرێاز پەیاامەكەی لە ئێساتا قۆنااغەی لەم چەشنە
 چااوار هەر كوردییەكااانی سیاسااییە الیەنە هەمااوو لەوەی بااریتییە كااۆنگرەیە لەو ئااێمە سااەرەكیی ئامااانجی: ووتاای پەیامێكاادا لە كوردسااتان هەریماای كیسااەرۆ بااارزانی مەسااعود
 كااۆنگرەیەدا لەو ێمەئاا.  ناوچەكەیااه گەالناای بااۆ پێكەوەژیااان و ئاشااتی پەیااامی گەیاناادنی بنەمااای لەسااەر كە هاااوبەش سااتراتێژییەكی وتااارو خاااوەنی بباانە كوردسااتان پااارچەی
 خوێنادنەوەێكی ئەنجاامی لە روونە پەیاامە ئەو. ئێاوەدا لەگەڵ یەكساانە ئاشاتیانەو ژیاانێكی پاێكەوە لە چااوی كاورد كە بڵێاین، فارس و تورك عەرەب، گەالنی بە دەمانەوێ

 هەمانكاتادا لە بڵاێ  دەیاهەوێ ساەردەمیانەیەو و جیهاانی گوتااری هااوتەریبی كە پەیامێاك.  دێ جیهاانیەوە و ناوچەیی ، ناوخۆیی رجى لومه هه لە ئاگادارانە و قووڵ واقعبینانەو
. دەدا مرۆڤەكاان بااقی لەگەڵ بەرانابەر پێكەوژیاانی و ئاشاتەوایی هەوڵای و جیهاان باۆ دەنێاری پێكەوژیان و ئاشتی پەیامی یەكگرتوویە، هەیەو هاوبەشی بایەخی ئینتماو كورد

 .سەردەمەیە ئەم جیهانی گرینگەكانی پڕ مۆراڵە و بایەخ لە یەكێك هەیەو نێونەتەوەیی رەهەندێكی كە هێزیەبە گوتارە ئەو ژیان پێكەوە و ئاشتی
 و عەداڵەت پێناوەشاادا لەو زەرورە كە یەكاادی لەبەراناابەر تاكەكااان بەرپرساایارەتی بااوونەوەی بەرز لەگەڵ هاوشااانە جیهانییەكااان پێشااكەوتنە رەوتاای كە هەڵنەگاارە حاشااا

 باۆ دەباێ بەجاێ بەهێازو زۆر پەیاامێكی لێبكەوێاتەوە، هەریمای ساەرۆكی پەیاامی ئاماانجی هەماان كۆنگرەش كاری كۆتایی ئەنجامی ئەگەر.  بێ پایەكانی و ەبناغ بەرانبەری
 و گەالن لەنێاوان  بكارێ كاارییەكجیا زەروورە هەرچەناد. دەباات پێش بەرەو بەرچاو بەشێوەیێكی نێودەوڵەتییەكانی پێوەندییە حاست لە كورد و جیهان ناوچەو گەالنی سەرجەم

 !پێیەش بەو و دەسەاڵت هێزو چەمكی بە نەبەسترێتەوە مرۆییە مەزنە گوتارە ئەو و دیكتاتۆرەكان حكوومەتە
 تێادا گۆرانیان ئەگەری كە  وه لماندۆته سه سێبارە دووبارەو ئەوەیان دەسەاڵت تەختی لەسەر خۆیان مێژووی بەدرێژایی كە هەن دەوڵەتانێك بێگومان. دارێژرێ بۆ سیاسی هێڵی

 بەجاێ خەڵاك كاۆمەاڵنی جەمااوەرو باۆ دەساەاڵت تەختای و كورسای حوساێن ساەدام و موباارەك حوسانی و قەزافای ماوعەممەر هاوچەشنی چارەنووسێكی بە تەنیا بێگومان مەحاڵەو
 و واقااع قوربااانی بكاارێتە پێكەوژیااان و ئاشااتەوایی پێویسااتە قۆناااغ و مسااەردە هێناادێك لە كە داخە مااایەی ئەوەش. بااێ دیكتاتۆریەتەكەیااان و سااەرەرۆیی بە كۆتااایی و بااێڵن

 غافا  لێیان نابێ كورد كە دیاردانەن و چەمك ئەو بەرانبەر رێزگرتنی ئاشتیانەو ژیانی پێكەوە و پلۆرالیسم و تیلۆرانس بەگشتی. رزگاریی بۆ بەرەوپێشەوە هەنگاو و راستییەكان
 كاۆنگرەی ئامانجەكاانی لە دیكە یەكێكی كە  بوترێ پێویستە دا كۆتایش لە. نارەوایی و ستەم بە مڵدان و هەڵویستی بێ مایە نەبێتە دنەكر پەیرەوی ئەو كە هەمانكاتدا لە بێ

 پااڵنەرو كە نادرابی كارەكاان لەساەرەتای نااكۆكی كێشاەو هێنادێك بەداخەوە چەناد هەر. بێ ناوخۆیی یەكگرتوویی و كردن قەبووڵ یەكتر و ژیان پێكەوە روحی دەبێ نەتەوەیی
 خاود یاان و  ببینادرێ كەمتار دا لەداهااتوو رووداوانە جاۆرە ئەو هیاوادارم بەاڵم باوو، نااوخۆیی ناتەندورساتی مەزنخاوازیی و نەكاردن قەباووڵ یەكتار عەقلای هەمان خوڵقینەری

 و تەباایی و یەكگرتاووی بنااغەی یەك، دەوری لە كاورد كانى شۆرشاگێره كەساایەتییە هاو روه هاه وشۆرشگێرو رو روه نیشتمانپه  مەدەنییه و سیاسی الیەنە هێزو هەموو و پێبێ كۆتایی
 .دارێژن ناوخۆیی ئاشتی
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 کورسییەکانی رۆژهەاڵت لە نێوان دوو الیەن دابەشکرا : سەید فەرهاد حەیدەری                              

 
 ."بڕوا ناکەم ئێمە وەک کۆمەلگەی یارسان بەشداری لە کۆنگرەی نەتەوەیی کورد دا بکەین"

 
 نەجاری جەمال: ئامادەکردنی

 
 بە و كوردسااااتان هەرێماااای سااااەرۆكایەتیی نووسااااینگەی لە دا۲۱۰۲ ی۷ ی۲۲ مەدووشااااەم ڕۆژی ئەوەی پاااااش

 باارزانی مەساعود سەرپەرشاتیی بە و داوا لەسەر كوردستان پارچەی چوار هەر سیاسیی الیەنی ۲۳ ئامادەبوونی
 و كاورد نەتەوەیای كاۆنگرەی بەساتنی هەنگاوەكاانی باساكردنی باۆ كۆباوونەوەیەك كوردساتان، هەرێمای سەرۆكی

 الیەناانە لەو یەکێاک نەردراوەتەوە، لاێ ئاوڕیاان و پەراوێاز خاراونەتە باۆچی کە دەرباڕی نارەزاییاان کوردییەکاان الیەنە لە شاێک بە ئەنجامادرا ئامادەكااری لیاژنەی یدانان
  .کوردستانە رۆژهەاڵتی یارسانەکانی سیاسیی رێکخراوێکی کە ە"یاریکورد" رێکخراوی
 لەوە رەخانە کاتیشادا لەهەماان بەاڵم کوردییەکاان الیەنە نزیکباوونەوەی لێاک بۆ دەزانێت گەورە هەنگاوێکی بە کورد نەتەوەیی کۆنگرەی یبەستن راگەیاندراوێکدا لە یاریکورد
 .نەکراون بانگهێشت الیەنێک و کەسایەتییەک هیچ یارسان کۆمەڵگەی و کرماشان و ئیالم ناوچەکانی لە کە دەگرێت
 وەک ئاێمەش: رادەگەیەنێات رۆژنامەوانیادا لێادوانێکی لە پاریساە، نیشاتەجێی کە یااریکورد رێکخاراوی بەرپرسای و یارساان ئاایینی ریدیاا کەسایەتیی حەیدەری فەرهاد سەید

 دەباوایە و گەورەیە نەتەوەیەکای کاوردیش نەتەوەی و مەزنە والتێکای کوردساتان چاونکە کاۆنگرەیەکین، وەهاا بەرێوەچاوونی چااوەڕوانی دەماێکە کوردساتان دیکەی هاواڵتانیانی
 دەبینادرێ ئەوەی بەداخەوە بەاڵم روو، باخەنە خۆیاان تواناییەکاانی و ئەزماوون و دەربباڕن خۆیاان بیروڕای ئەوەی بۆ بوایە ئامادە سەرەتاییدا کۆبوونەی لە الیەنەکان هەموو
 .کراون لەبیر کوردستان دیکەی رێکخراوەکانی و کوردستان کانیئایینییە کامەیەتییە نوێنەرانی و نابن ئامادە کۆنگرەیەدا لەو الیەنەکان هەموو نوێنەری کە ئەوەیە
 رێابەرە ئەو کارد یارساانم کاۆمەڵگەی باسای مان کااتێ کەوت، کاورد گەلای رێبەرانی لە یەکێک بە چاوم نزیکەوە لە بەر لەمەو ساڵ شەش: رایگەیاند حەیدەری فەرهاد سەید
 تەواوی بە کە دەبەن بەرێاوە کاورد نەتەوەیای کاۆنگرەی دیان ئەماانە هەر ئێساتا! هەبێات باوونی کوردساتان لە سانیار کۆمەڵگەی ناوی بە شتێک نەمزانیوە من ئێستا تا: وتی

 لەمااانە کااام هەر کە هەیە کوردسااتان رۆژهەاڵتاای لە کااورد ركخااراوی و الیەن ۲۱ بکەیاان سااەیر ئەگەر نیاایە، پێکهاتەکااانەوە هەمااوو لەسااەر ئاگاییااان و ناناساان کوردسااتان
 دەوروبەری و خورەمشاار و کرماشاان و ئایالم لە یارساان کاۆمەڵگەی لە الیەنێاک هیچ دەبینین و کراون بانگهێشت الیەن ۳ بەاڵم دەکەن، تایبەت توێژێکی و ینچ نوێنەرایەتی

 !نەکراوە دەعوەت هەمەدان
 ساێ ئێاران لە راباردوودا مااوەی لە دەکاات بەوە ئامااژە و ەبڕێاتدەرد خاۆی سەرسووڕمانی حەیدەری فەرهاد سەید یارسان، الیەنەکانی نەکردنی بانگێشت هۆکاری بە سەبارەت
 ئیاران لە یارسانەکان کێشەی بە بوو تایبەت یەکەمیان هەواڵی کوردییەکان راگەیاندنە هەموو و بەردا خۆیان لەجەستەی ئاگریان دەربڕین نارەزایی بەهۆی یارسانی هاواڵتی
 و ئااایین چەنااد کااورددا نەتەوەی ناااو لە ئیسااالمن، ئااایینی هەڵگااری کە نااین ئەوانە هەر کااورد نەتەوەی! دەکاارێن ۆشفەراماا دەکرێاات نەتەوەیاای کااۆنگرەی لە باااس کە بەاڵم

 پەیادا مەشاروعیەت ئەوە بان بەشادار موساوڵمانەکان کاوردە تەنیا کورد نەتەوەیی کۆنگرەی ئەگەر هەیە، جیاواز شێوەزاری هەیە، جیاواز کولتووری هەیە، جیاواز بیروباوەڕی
 . تناکا

 ئاێمە. کاراوە پێشاێل الیەنەکاان زۆریانەی مافی و نییە من هی بەتەنیا کێشە چونکە بکەین، نەتەوەیی کۆنگرەی بەشداری یارسانەکان وەک ئێمە ناکەم بڕوا: گوتیشی ناوبراو
 کوردسااتان رۆژهەاڵتاای لە کااورد گەلاای بااۆ بااۆ کە یەیکورساا پێاانج ئەو بەاڵم هەیە، کۆمەڵەکااان و دیموکراتەکااان بااۆ حااورمەتم و رێااز هەبااوو، کااۆنگرەیە بەو زۆرمااان هیااوای

 .کران فەرامۆش دیکە الیەنەکانی و دابەشکرا( دیموکرات و کۆمەڵە) حیزب دوو نێوان لە دیاریکرابوو،
 باۆ و کێشاەکان نەماانی باۆ دراباا الیەنەکاان بە کوردساتانەوە هەرێمای حکاومەتی الیەن لە بااش دەرفەتای ئەگەر رایگەیاناد؛ لێدوانەکەیدا کۆتایی لە حەیدری فەرهاد سەید
 و بکاات کاار کاۆمەالیەتی یەکساانی باۆ کاۆنگرە دەکەم ئومیاد و دەخاوازم کاورد نەتەوەیای کاۆنگرەی باۆ ساەرکەوتن هیاوای باوایەن، بەشادار الیەنەکان هەموو نوێنەرانی ئەوەی

 بە بابن دەبان بەشادار کە ئەوانەش و بەهێز واڵتێکی بە ببێ کوردستان ئابوورییەوە ویرو لە و ببات بەرهەمهێنەر کوردستانێکی بۆ بەکارهێنەرەوە کۆمەڵگەیەکی لە کوردستان
 .داهاتوو نەوەکانی بۆ دیموکراسی راستەقینەی مامۆستایانی

 
    2113ی ئاگوستی 3: وتی  رێکه/   ی رۆژ و شرۆقه  ندی نووچه ناوه:   رچاوه سه
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 ... ن كه مه حزبی  به كورد یی وه ته نه ی كۆنگره                                                    

 
 پردێ -شید ر ره رابه
 
   یی  گه رسیم دیبه ده
 
كانی نێاو  سیاساییه  ناه و الیه تی ساایه كه  نادێك لاه و هه ڵساۆزانی كاوردی د مێژیناه  ونێكی لاه یی كاورد، خاه وه ته ی نه ستنی كۆنگره به

ی  و ئومێااده ، بااه یااه و كۆنگره سااتنی ئااه بااۆ به  ئارادایااه  وام لااه رده وڵێكی بااه هااه  سااااڵنێكه.  ی بااووه كااه رزگاریخوازییه  وه بزووتنااه
  سیاساییه  هێازه  و دڕدۆنگای نێاوان زۆرێاك لاه ی گارژی وه واندناه رههاۆی   ببێتاه  یی گشتگیره وه ته نه  و كۆنگره ستنی ئه نجامی به رئه ده

ودا  قاامكی ئاه  چوونیشای لاه ڕێوه وی به و جڵاه كاه ی كۆنگره داناان و داڕشاتنی كارناماه  ریش سپی و زمانحاڵ لاه  بێته حزب نه  شی كوردستان و چیدیكه ر چوار به هه  كان له كوردییه
شاای كوردسااتان،  ر چااوار به هااه  ی حزباای لااه مای پێكهاتااه ر بنااه سااه كاریاادا، له ی ئاماده وه م كۆبوونااه كااه یه  دیكراو لااه رۆژاناای رابااردوودا بااه  ی لااه وه ئااه  وه داخااه اڵم به بێت، بااه نااه

ری  ساه كی زۆر له وێاڕای تێبینییاه–  كاه وه كۆبوونه  ناده رچه هه. بوو ناه  كه كارییه ئاماده  لێژنه  خۆ بوونیان له ربه و سه سانی پسپۆڕو كارامه ستنیشان كران و كه كان ده تییه رایه نوێنه
مێاژوودا كاوردانی   لاه  مجاره كاه ی یه وه رئاه به ری جیهانادا، له رانساه سه ی خۆشاحاڵی دڵساۆزانی كاورد له مایاه  و بۆتاه هایاه نگاوێكی گرانبه ، هاه وه كانیشاییه موو كێماسییه هه  به -و

كردنی  ی ئامااده ی لێژناه كاه حزبییه  اڵم پێكهاتاه ن، باه تی خۆیان بكه وایه ته ی نه ر ئاینده سه له  شه نگه و گفتوگۆو گه وه كۆببنه  وه ستان، ئاوا پێكهشی داگیركراوی كورد رچوار به هه
تواناای   ن كاه توانا هاه زاو پسپۆڕی باه سانی شاره ش كه و حزبانه ی ئه وه ره ده  له  كات، چونكه ی ناوبراو دروست ده ستنی كۆنگره وتنی به ركه نجام و سه ر ئه سه ، گومان له كه كۆنگره
  ، بۆیاه بوونیاان نییاه  زایانه پساپۆڕو شااره  ساه كه  وجۆره كاندا ئاه شاداربووه به  ی حزبه ناو زۆربه له - وه دڵنیاییه  به–  كه  یه وتۆیان هه ڕووی پێشنیاری لۆژیكی و واقعیی ئه خستنه

ن  ساانی پساپۆڕو خااوه ی نااوبراو، كه چوونی كاۆنگره ڕێوه ساتن و باه بێت بۆ كااتی به وا ده ، ئه تییه وایه ته كی مێژوویی گشتگیری نه یه وتنی كۆنگره ركه و سه ستن ست به به ر مه گه ئه
نادیی  وه رژه تی و به پاوانكااریی حزبایاه  لاه  و رێگاه وه ره ده  ریبهێنناه ری گومانااوی حازب ده ژێر ساێبه ن و لاه رشتی گفتوگۆكاان بكاه رپه كان سه ی حزبه ی چوارچێوه وه ره زموونی ده ئه
  پێناو پرساه باۆ كااركردن لاه  ناه الیه مه كی هه یاه كارنامه  بێته وا ده ستبهێنێت، ئه ده وتن به ركه سه -ڕێن لێبگه–ر  گه ، ئه یه م كۆنگره كانی ئه بڕیارو راسپارده  سێتی بگرن، چونكه كه
 . ی كوردستان كه شه ر چوار به هه  له كان تییه وایه ته نه
و  جێكردنی ئاه دواداچوونی جێباه ی كوردساتان و باه ر چاوار پارچاه واقیعای هاه  سات باه یوه ی په تییاناه وایه ته ی نه ڵێك بڕیاارو راساپارده كۆمه  رچوون به و ده كه وتنی كۆنگره ركه سه 

وێت و  پێشاناكه  كه وشاه دواداچوونیان ره و به كان ركه نجامدانی ئه بێ ئه  به  بێت، چونكه ده  یه و كۆنگره ی ئه ندرێژیی ئاینده مه وتن و ته ركه كی سه حه نگی مه ، سه بڕیارو راسپاردانه
 . رێنیی نابێت ریی ئه و جیهانیشدا كاریگه كه ر ئاستی كورستان و ناوچه سه له
ی  ناناه و هێازو الیه خاائینكردنی ئاه  كاوردو باه  ڕی كاورد باه رامكردنی شه كردن و حه غه ده ییدا بدرێت، قه وه ته ی نه گرهكۆن  بێت له و ده پێویسته  ی كه گرنگانه  و بڕیاره كێك له یه 
كرێت، حازب  كوردی لێاده كوردباه ی وره ڕێكی گاه ڵگیرسانی شه ترسیی هه و مه دایه وره كی گه ترسییه مه  وشی رۆژئاوای كوردستان له تا ره وه ئه  ن، چونكه یكه ن و ده به نای بۆ ده په  كه

باشاووری   و لاه ئارادایاه  دا لاه ئایناده  لاه  ڕه و شاه ڵگیرساانی ئاه ترسای هه وێش مه مومژاویادان و لاه كی ته دڕدۆنگای و ناكۆكییاه  اڵتی كوردستانیش لاه كانی رۆژهه سیاسییه  و هێزه
ڕ  شااه  ، هاایچ دوور نییااه وه ترسااییه مه  وتنااه كان كه ئابوورییااه  ندییااه وه رژه ركاتێك به تیاادان و هااه وایه ته ناادیی نه وه رژه رووی بااه سااه كان له ئابوورییااه  ندییااه وه رژه كوردستانیشاادا به

تی  ركردنییاه یای كاورد، ده وه ته ی نه وتنی كۆنگره ركه رجی سه مه  بۆیه. ی كوردستان شێكی دیكه ڵ به گه شێك له كوردی به ڕی كوربه ترسیی شه مه  له  جگه  مه ئه. كورد رووبدات كوردبه
هیوای  باه.  كاه نجامی كۆنگره رئاه چوون و ده ڕێوه تی باه چۆنیاه  كانی كوردساتان لاه ره داگیركاه  ردانی واڵتاه ساتێوه ده  دان باه ناه ندی و پاوانكاریی حزبای و رێگه وه رژه ی به قۆزاخه  له
 .  تیی واقعییانه وایه ته و داڕشتنی ستراتیژێكی نه یی راستگۆیانه وه ته كی نه یه وتنی كۆنگره ركه ستن و سه به
 
      2113ی  ی ژووئیه13: وتی  رێکه/  کوردستان نێتری  ماڵپه:   رچاوه سه
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 یی كورد وه ته ی نه ت كۆنگره باره تی سه یاندنی هاوبیرانی كوردایه راگه                                      

 
    کان ڕێکخراوه و پارت

 
 كااری ئاماده ساتی به مه به دین، الحه سه واری هه هاوینه  له ك یه وه كۆبوونه كوردی، سیاسیی پارتی 31 شداریی به به و بارزانی سعود مه رێز به داوای ر سه له 2113 / 7  / 22 رۆژی
 .سازكرا یی، وه ته نه كی یه كۆنگره ستنی به بۆ

 پاێش  خساته مان یاه بیرۆكه و ئاه دا1171 سااڵی  لاه و كانمان ویساته و خواسات  لاه  كیكاه یه یی، وه تاه نه كی یاه كۆنگره ساتنی به  كاه  وه یه روانگه و له تی، كوردایه هاوبیرانی ی ئێمه
 باۆ یی وه تاه  ناه كی یاه كۆنگره ساتنی به  ڕوانیناه ئه  وه خاه پڕبایه چاوێكی به زرا، دامه كوردستان نیشتمانی ی كۆنگره زگای ده ست به مه مان هه بۆ 1185 ساڵی و ن الیه ندێ هه چاوی
 .كوردستاندا ری رتاسه سه  له واكانی ره  ییه وه ته نه داوا سهێنانی ده به ی ڕێگه خشه نه داڕشتنی كوردو كڕیزیی یه  له  بریتییه م كه یه ی پله  به  كه كانی ئامانجه سهێنانی ده به

 و ل گاه رچاوی باه  یناه بخه مان دیدوبۆچووناناه م ئاه زانین ئه خۆمانی رشانی سه ركی ئه به كانی، ئامانجه دیهێنانی به و یه كۆنگره و ئه وتنی ركه سه بۆ  وه رۆشیمانه په ی روانگه له ر هه
 : كه كۆنگره ێڕانیكارگ

  ئێساته تداو ساۆڤیه كێتی یاه كانی ناوچاه  باه  وه كردناه رشاوباڵوی په پێشوو، سۆڤێتی رژێمی  كه دا كه كۆنگره  له كوردستان می پێنجه ی پارچه كوردی رانی نۆینه شداریپێكردنی به -1
 . ملیۆنێكه  له پتر یان ژماره

 ها روه هاه. ییادا وه ته نه ی كاۆنگره ی بیرۆكاه و تی كوردایه باتی خه بیرو  له  دیاره ستیان جێده ی خۆیانه ربه سه  ییه وه ته نه  كوردییه  ییهت سایه كه و له ك یه ژماره شداریپێكردنی به -2
 بێ ئاه ش كه كۆنگره. ن ده ئه نجامی ئه و كه كاره  ڕواننه ئه  وه سكه ته تی پارتایه دیدی  له دوور و گشتگیر چاوێكی به وان ئه تی تایبه به دا، كه كۆنگره كارگێڕیی  له شداریپێكردنیان به
 جێكردنی جێباه باۆ یاا حیزبێاك، ناد چه نادیی وه رژه به پاراساتنی باۆ نیا تاه ك ناه ، وه كانیه نیشتمانییه و یی وه ته نه  ناحیزبییه و حیزبی  پێكهاته موو هه  به كوردبێ ی وه ته نه هی
 باتی خااه  وه دیموكراتیكااه و ئاشااتیانه باتی خااه ناوی بااه و ن مۆیانبكه سااته ده و دابنااێن مان كااه وه ته نه كانی شۆڕشااگێڕه  هێزه بااه ك چااه وێ یانااه ئه  كااه بێ یارانااه نه و ئااه ی خشااه نه

 ی تایباه به ن، ده ئاه كانیان كاه چه به  شاه گه و ره پاه موا رده باه ڵكو باه ، بوه ناه ك چاه رداری سابه ده ر هاه ك نه ك، یه وه ته نه هیچ ئێستا تا كاتێكدا له!! گۆڕنێن  له كورد ی شۆڕشگێڕانه
 .هێنن كاریئه به و كاریانهێناوه به كورد به دژ مێژوو درێژایی به  كه كوردستان كانی ره داگیركه  ته وڵه ده

 ر ساه له  كاه یه وه ته نه ر هاه وای ره ماافێكی ش وه ئاه. خاۆی ساتراتیجی  كاتاه نه كوردستان خۆیی ربه سه  راشكاوانه ئاشكراو به ر گه ئه یی وه ته نه كی یه كۆنگره  نابێته  یه كۆنگره و ئه -3
 وساا ئه  وه نێته بساه خاۆی ی كاه وه ته نه  لاه  مافاه و ئاه پێشادا له باا بێ، هاه  مافه و له الریی شی وه ئه.  گونجاوه مرۆڤدا مافی و كان كگرتووه یه  وه ته نه یمانی په ڵ گه له و وی زه گۆی
 .ردكو له

 دا22/7/2113 ی كاه وه كۆبوونه  لاه ك وه خوێنڕشاتنبێ، و ك چاه  لاه دوور و دیموكراتیاناه و ئاشاتی ی ریگاه به مان كاه وه ته نه كانی داواكارییاه بكارێ، تا هاه خوازیاارین، ش ئێمه -4
 واكااانی ره  مافااه به دان ر هااه ك نااه  كااه كوردسااتاندا رێكی داگیركااه ر هااه ڵ گااه له نااازانین  ریگااه  تاكااه  بااه  یااه رێگه و ئااه  ئێمااه الم بااه.  وه تااه كراوه  یااه ریگه  تاكااه و ئااه ر سااه له خت جااه
 انكوردسات التی رۆژهاه له وام رده باه ش ئیساته تاا تا وه ئاه! كات ئاه مان كه وه ته نه ی وه تواندنه و ناوبردن له بۆ كار ئاشكرا،  به و نهێنی  به ، میشه هه ڵكو به نانێ، ماندا كه وه ته نه
 تاورك رژێمای ریالكانیش، گاه ی وه كشاانه دوای بااكووریش،  لاه. واكانیاان ره  مافاه ی ئاشتیانه داواكردنی بچووكترین ر سه له دارا به كرێ ئه مان كه وه ته نه كانی رۆڵه ملی ڵ كۆمه  به

 ر ساه  هاتناه و عس به دیكتاتۆریی رژێمی وتنی كه ر سه به ساڵ  ده  له زیاتر ڕبوونی تێپه ایدو باشووریش  له.  ناوه نه كورد كانی مافه و ئاشتی و ره به ی ییانه كرده نگاوێكی هه هیچ
  اناهناوچ و ئاه ڵكی خاه وام رده باه ڵكو به كوردستان، ی كه واره قه ر سه  وه ته ڕێنراوه گه نه كان داگیركراوه  ناوچه  له بست ك یه ر هه ك نه عێراقدا،  له)!(   دیموكراتیانه رژیمی كاری
 وی جڵاه هێشاتا كه ، نوساره ی ره باه و شاام بایالدی و ئیساالمی تی وڵاه ده كانی كاداره چه  تازه باه تازه رۆژئااواش،  له. كانمان به ره عه( !برا) كانی تیرۆرستییه  كاره ئامانجی  ته بوونه

 و ن تااڵنكااه كانیان ماڵااه و بكااوژن كااان كورده  كااه ن كااه ئه  وه ئااه ی شااه بانگه  وه كانااه وته مزگه  لااه كااوردو ر سااه  نااه كه ئه  دڕندانااه هێرشاای سااوریادا،  لااه ساات ده  وتۆتااه كه نه حوكمیااان
 كی واتایاه هایچ ، والوه باه دان وه سته ده خۆبه  له دا، دڕندانه و ئه ڵ گه له  دیموكراتیانه و ئاشتیانه باتی خه ئاخۆ جا!! شت هه به  چنه ئه  وه به  گوایه كه بۆخۆیان ن اڵڵكه حه كانیان ژنه

 ؟! تێدایه
 !ناگونجێ دا ییه وه ته نه ی كۆنگره ی شه بانگه م ئه ڵ گه له كوردستان، رۆژئاوای باشوورو نێوان سنووریی ی روازه ده داخستنی رنجێك، سه ك وه -5
 مان، كاه وه ته نه كانی مافاه دیهێنانی باه بۆ ك، یه ریگه  تاكه ك وه گوێدا،  به درا ئه ادیند الحه سه ی كه وه كۆبوونه  له  كه(  كه چه له دوور و ئاشتیانه باتی خه) ی شه بانگه و ئه  واته كه
 :وێ كه ئه دیار به دا خااڵنه م له ش یه شه بانگه  جۆره و ئه زیانی.  تیانیه سیاسیی كی یه وانه و راستی كی مایه بنه هیچ
 .كوردا كۆی و ك تا  له  انهشۆرشگێڕ گیانی كوشتنی -ڕ
 .بكا خۆیشی ئاسایی ژیانی  له رگری به توانی نه ت نانه ته  كه جۆرێ به كداری چه باتی خه  له ترساندنی كوردو شكستخواردووی سێتیی كه باری  به دان درێژه -ب
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 .ریان رامبه به كداری چه ی وه نگاربوونه ره به  له ترس بێ و یی ها ره  به كورد كوشتاری بۆ كورد به دژ كانی كداره چه  گرووپه و اڵت سه ده زیاتری هاندانی - 
 هتد. . . و! بێ نه  ژێركاسه ێب ، یه شه بانگه  جۆره و ئه ی كاسه  كه بێ، ئه دروست  وه ئه گومانی-ت
 و یی وه تاه نه سیاسایی كی یاه واره قه هایچ اڵوێردكردنی هاه ڵ گاه له كاورد، ك وه كراوی پارچاه پارچه و دیال كی یاه وه ته نه باۆ تیادانین حیزبایه سیساتمی ڵ گاه له  ئێمه  نده رچه هه -1

 . یه كۆنگره م ئه بۆ مڕۆدا له كوردیشدانین نیشتمانی
 كدا یه وه لێپرساینه دادگااو هایچ م رده باه له و كاورده خۆی خۆباه كارێگی  یه كۆنگره و ئه تی تایبه به. خرێن نه دیار به  شانه بانگه و دیارده  جۆره و ئه ، یه كۆنگره و ئه بۆ كارینداوا  بۆیه
 ر باه له كرێ ناه  كداراناه چه باتی خاه باۆ  ئامااژه ر گاه ئه دا یاه كۆنگره و لاه باا( ؟!ۆبا خارا  نااێژی خااس  كاه: )ڵێ ئاه  كاه كورده ك وه ئنجاا.  بكاات، خۆی لاه  پاكانه تا  ستاوه وه نه

 .كرێ نه دانیش وه سته ده خۆبه باتی خه بۆ  شه بانگه ، كه بارودۆخه
 یامی پاه یانادنی گه و مان كاه وه ته نه كانی نووسساازه چاره  رساهپ ر ساه له بریااردان كوردو ناوماڵی كخستنی یه بۆ یی میشه هه ندێكی ناوه  ببێته  یه كۆنگره م ئه هیواین به كۆتاییدا له
 .كوردستاندا ری رتاسه سه  له كورد وای ره دۆزی بۆ پشتگیرییان ستی به مه به كان سته ده بریاربه  جیهانیه  نده ناوه  به مان كه وه ته نه نگیی كده یه
 

 تی كوردایه هاوبیرانی
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   وره و کوردستانی گه ره به  وه ی کورده کۆنگره  له                                           

 
 ڕادیکاڵ ڕۆژنامەی - چاڵشالر ئۆراڵ

 
 قازی ن سه حه: وە تورکییه  له
 
  وه ماه بده وواڵمێاک چ مزانی ناه باووم شادار به دا ێلێڤیزیاۆنیت کی یاه رنامه به  له کاتێکدا  له ئاوسترالیا مێلبۆرنی شاری  له ر وبه مه له ساڵ11
 ک ڕه موشاته خااکێکی ر ساه  لاه و باێ، میلیاۆن ۲۱  لاه زیاتر نفووسی کان کورده ک وه  که  یه هه دی لێکی گه هیچ داخودا: "ئاوا پرسیارێکی  به

 .دایە ینم زه  له ر هه  سااڵنه  به  پرسیاره و ئه" بێ؟ نه خۆی تی وڵه ده و بژی
 دوای  لاه  که  له گه و ئه کانی جۆره  به جۆر  ڕێبازه رانی نوێنه.۰. نوێ وتێکی ڵکه هه  به  یه ئاماژه  دا کان کورده مێژووی  له ، وه بێته ده کۆ دا  مانگه م له  که ی کورده کۆنفڕانسی و ئه
 .وە بنه ده کۆ ک یه وری ده  له دا رین به ئاوا کی یه وه کۆبوونه  له  که بێ جار م که یه  نگه ڕه کراون، ش دابه  پارچه چوار  به دا جیهانی می که یه ڕی شه
 کی کێتییاه یه" پێکهێناانی    ئاساۆی و ڕۆهااتوون ک یاه گاژ  ده کاورد کاداری چه ربازانی سه کان، کورده  سیاسییه  گرووپه ، بینین ده ، بڕوانین ڕابردوو مێژووی  له ووردی  به ر گه ئه
 باۆ کاان کورده  کاه بڵاێم  تاوانم ده  بێ ناه" باارزانی فای موساته ال مه کانی ڕینه ڕاپه" ،"هاباد مه کوردی کۆماری" ی نموونه  له  جگه. بیندرێ ده الواز دا ڕابردوو  له ناویان  له" و پته
 .ن که ده شداری به دا  نفڕانسهکۆ و له نوێ سیاسی کی جوگرافیایه ئاکتۆری ک وه شرووع، مه ئاوا کی یه مینه زه ر سه  له جار م که یه

 ئااوا بباێ، بااڵ باێ کی رچییاه هه... بکا ساز شتێک کرێ ده پێی ینێ تاسبه  ئێستاوه  له   کۆنفڕانسه و ئه  که دابندرێ واش نابێ...  بووه نه یدا په ڕۆژێک  به  زعه وه و ئه  ئاشکرایه
  لااه دا" بی ڕه عااه هاری بااه دوای  بااه" کااه ی وه ئااه ت ڵبااه هه. رچاوان بااه  هێنێتااه ده"  نااوێ ی قینه ڕاسااته ئاسااتێکی" ،کااورد شاای هاوبه ی ناسااێنه گااۆری  هێنانااه یاای کراوه و ئاشااکرا  بااه
 .وە بدرێته لێک کرێ ده و ؟"هێنێ ده خۆیدا دووی  به پرسیار ی نیشانه ند چه بێ ده چ مانای کورد کۆنفڕانسی سترانی به دا ئاوا رجێکی لومه هه

 و" بوونیان هاه  لاه کاران حاشاا ر باه  لاه کان کورده. " هاتن ڕوو ڕووبه کورد ی وره گه ڵدانی رهه سه زۆر ڵ گه  له دا ڕابردوو ی ده سه ی ماوه  له ، ناوچه ی دیکه کانی وواڵته و  تورکییه
 ر هاه ئێساتا. گاۆڕێ  هاتاه  تورکییاه  لاه  وره گاه  ره هاه ڕینی ڕاپاه یایندوا. هات ناه دی وه ش هاوباه ولێکی حاه هێچ و پێدا تییان ره سه هات دا دویدا  به ی ستاتوکۆیه و ئه بارودۆخی
.  وه بخوێندرێتاه ناوێ کی تایه ره ساه ک وه باێ ده  دا کاات مان هاه  لاه و دوایای کاوو وه ، وه ئاه. چاین ده و ئاه کۆتاایی  و ره باه بڵێێن کرێ ده  که داین ئاوا کی یه نوخته  له  بێ چۆنێک
 ...کا ده لێ چاو  ناوچه کانی کییه ره سه  دینامیکه  له کێک یه کوو وه کان کورده  دنیا موو هه ئیدی ئێسیا
 ڵ تێکاه هێنادێک  تابڵۆکاه کانمان، سانووره ر سه له ک.ک.   له نیزیک سیاسی کی یه وه بزووتنه ڵێنانی رهه سه یانی ، سوورییه کوردستانی  له" ر کاریگه هێزێکی"   به  ده یه په بوونی

 ک ندییااه پێوه  جاۆره چ کارێ ده ناو باه"  ساوورییه ی. ک.ک. "  باه  کاه  ده یاه په ڵ گاه  لاه کاا ده  ئامااده ناوێ ندێکی روبه ساه باۆ خاۆی. ک.ک.  ڵ گاه له کاتێکادا  لاه  کییاهتور. کاا ده
    زرێنێ؟ مه داده
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. باوو دیاار  پێاوه کی ڕاڕاییه  تاوه ره سه  له ش په ئاکه  که زانین ده. ناکا پێویست پێشوو ئیمحای و ئینکار ی"ڕێباز"   له  وه وتنه دوورکه جێ ستبه ده بێ ئۆپۆزیسیۆن ی قسه  به ر گه ئه

 ..گۆڕا  ئاڕاسته قل عه ڕێگای و ره به دواجار
 حیسااب وه  باه ناوێ کی ساتراتێژییه ساازدانی باۆ  دایاه کااری  ئامااده نێاو ده" زرێ دابماه انێ بتو ری سه چاره و ئاشتی پێواژۆی"  ئاسۆی  که ی وه ئه و ره به چوون ڕێبازی  له ، تورکییه
 عێاڕاق کوردساتانی زیری رۆکوه ساه. کارا ئاشاکرا و سامی ڕه وتنی چاوپێکاه و دیادار  ده یاه په رۆکی ساه موسالێم سالح ڵ گه له دا ڕابردوو ی ماوه  له.  ناوچه ی دیکه کانی کورده هێنانی

 .کرا ڵ گه  له گفتوگۆی و لێکرا پێشوازی دا رز به ئاستی  له بارزانی نێچیروان
 " ؟" وره گه کوردستانی" بۆ ن که ده  ئاماده خۆ کان کورده داخودا"  یه بیعی ته دا ران سه  له  پرسیاره م ئه بوونی یدا په  دواوه  به را  یه نوخته و له

 نبووڵ، ساته ئه ک وه شااری  ،لاه وه ببینه جاوێ  تورکییاه  لاه باۆ جاا" ، وه نابناه جیاا چای باۆ پرسای ئوێجااالنم  لاه دا ڕێپۆرتاژێاک  لاه  بیقااع دۆڵی  له ر وبه مه له ساڵ ۲۱ کاتێک
 ". ریک شه  ببینه کان تورکه ڵ گه له دا  تورکییه ندیی مه وڵه ده  له وێ مانه ده  ئێمه... ژین ده وردک زۆر ئانتالیا ئیزمیر،

 انخۆیاا بتاوانن ژیاان ده تێێانادا  کاه ی ووالتانااه  لاه کااان کورده  کاه ی وه ئاه: بگااۆڕدرێ شات زۆر بااێ ده اڵم باه. م گاه ده تااێ  تورکییاه کااانی کورده قورسای رجیحی تاه گااۆڕانی  لاه من ئاه
 .بێ ناخۆش نێوانیان و ن بکه  دیکه کانی وواڵته  له کانیان کورده برا ڕی شه ئیدی چبڕ وێ نایانه. ن بده پێ  ره په کانیان کولتووره کانیان، زمانه وێ یانه ده وان ئه رن، به ڕێوه به
 چ ئۆپۆزیسایۆن ی رستانه په  وه ته نه کانی وه کاردانه..." مانا و واقعی کی یه قیینه ڕاسته  به ببێ انێتو ده  داداوه کیان یه به درێژ ی ماوه بۆ دا ڕابردوو  له  که ی النه گه و ئه کێتیی یه
 .بکرێ ساز توانا و هێز به زۆر ی"نوی بوونێکی  وه که یه به" کرێ ده  یشترێ تێبگه" کورد نوێی ئێنێرژی"  له ر گه ئه نابێ، ئسیری ته
 جیااواز" ژیاانی  وه کاه یه به  ماۆدێلێکی و  وه بووناه نیزیاک ئاشاتی،"  باه بباێ و باێ رنجڕاکێش ساه ڕاسات نێوه اڵتی ڕۆژهاه باۆ تاوانێ ده کان کورده و کان تورکه ی" وره گه کی کێتییه یه"
 .بووە ئێستا تا ی وه له
 
     2113ی ئاگوستی 3: وتی  رێکه/  نوێ ی رۆژ و شرۆقه  ندی نووچه ناوهری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

  ند پێشنیازێك    ، چه یی وه ته نه  ی كۆنگره                                                   
 
  ساڵح سامان 
 
  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  ساتنی به ویش ئه ونوێدا، كۆن  مێژووی له بن یان كه وه ته نه  رووداوی خۆشترین  ری واهیده گه كورد  ی یه وه نه م ئه  نگه ره

 .بن شدارده به تر  كانی ناوچه و كوردستان  كانی داگیركراوه  شه به م رجه سه  كوردی تێیدا  كه كوردستان  باشوری له  كورده
 نادێك هه ناوخۆش  نوزی  نوزه و ران داگیركه و بێگانه  چاوی و ست ده له  دووره  نیه وه ئه  ی نیشانه  مه ئه ، گرنگه زۆر  یه كۆنگره م ئه كورد بۆ
 .بیسترێن ده
  كااه بكرێاات بااۆ ڵك خااه  الی  ی وه نگدانااه ره  واقیعاای و  فكااری  كاااری ئاماده جۆرێك بااه  كااۆنگره م ئااه بێاات ده  مانااه ئه موو هااه  رباری سااه مال بااه
 م لاه ربگیرێات، وه ر گه ئه ، خۆبوردوانه له  وڵێكی هه ك هو من  كه  یه وه ئه ویش ئه ، وه بداته كان پرسیاره  كۆی  میِ  ال وه بتوانێت و بكرێت  كانی نجامه ئه موو هه بۆ حساب كۆتاییدا له

 :م كه ده شتێك ند چه  پێشنیازی  نووسینه
  یی وه تاه نه  ی كاۆنگره  كاه كوردساتان،  ڵكی خاه  كاۆی  بیاری  ی بناغاه  بكاتاه  وه ئاه دا كاه كۆنگره  ساتنی به  یامی پاه له ، كااریی ئاماده  ی لیژناه  كه كۆنگره  ستنی به پێش  پێویسته: م كه یه
  وه ته ساتراوه به نه  نیشاتمانی و  ی وه تاه نه  رزگاری  باتی خه  كانی هۆكاره و نییه نگاویش هه دوا و نگاو هه م كه یه و ئاشتییانه و دیموكراسی  می رده سه  باتی خه  كانی نگاوه هه له  كێكه یه
 .نیا ته به  وه كۆنگره م به

  بكاتااه كااار،  كی مایااه بنه  پێویسااته سااترێت، به ده دا دۆخااه م لااه  كااه  یااه كۆنگره م ئااه  واتااه بنووسااێت،  كااۆنگره  میساااقی وڵباادات هه كوردسااتان  یی وه تااه نااه  ی كااۆنگره بێاات ده: م دووه
  یاه وه ئه م، كاه ده  پێشانیازی  ی وه ئه ماشابكرێت، ته كورد  اقیمیس ك وه دنیادا له كوردێك موو هه بۆ دا ئایینده له  كه ، كه كۆنگره  یی ئایینده و  سیاسیی و  خالقی ئه  ی(ر چارته)میساق

 :بنێت دا راستیانه م به دان و تێدابێت  ی شتانه م ئه  میساقه م ئه و(كورد  یی وه ته نه  ی وره گه  میساقی) بنرێت  ناوی  میساقه و ئه كه
 و جۆرێاك هیچ باه خۆیاان ر ساه له ن كاه ده واجبای كاان، رێكخراوه و كان ناه الیه و گارو  و كان تییاه یهِ  ال كۆماه و  سیاسایی  هێازه و تااك  باه كوردساتان،  لی گاه -كورد  ی وه ته نه -1
  نادی وه رژه به ر باه هل نه و خۆیاان  نادی وه رژه به ر باه له  نه كورد،  ڵ گه له -كورد  ڕی شه  واته ن، ناكه  كوژی برا  ڕی شه رگیز هه كاتێك، هیچ له نرخێك، ر هه به و شتێك هیچ پێناو له

 و م كاه یه  رێگاای كاوردان، نێوان لاه كیش یه ركێشاه هه  باوونی  كاتی لاه و كورددایاه  ی وه تاه نه و خااك  هێزی باه پێناو له كوردێك، ر هه ر سه له  واجبه  كه  ڵینه به م ئه و نێك الیه هیچ
 . براكوژی ڕو شه ك نه ، گفتوگۆیه  كۆتایی

 . شكراوه دابه تدااڵو 4 نێوان له كان زلهێزه  تهِ  وال  ندی وه رژه به و م كه یه  جیهانی  نگی جه  دوای  تی وڵه نێوده  بارودۆخی  هۆی به و یه پارچه ك یه كوردستان  خاكی -2
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 دیااری كوردساتان  خااكی  ری رووباه كان مێژوویاه  راساتییه و زانكاۆ  مامۆساتایانی و جوگرافیاازان  رای و  زانساتی  ی ڵگاه به  باه ساتن به پشات به یدا كه میساقه له  كۆنگره  پێویسته -3

 .بكات
  ی باره لاه. كبخرێت یاه ، مانشاێوه هه به كاوردیش  یی وه تاه نه  ساروودی كاوردو  سامی ره  یئااال ك یاه  بكرێتاه و كبخرێت یاه كوردساتان  یئااال ورد،كا  یی وه تاه نه  ی كۆنگره له  پێویسته -4

 .مێژوو و الن گه  زمونی هئ له رگرتن وه سوود به دابنرێت، كان جیاوازه  ناوچه  چاوكردنی ڕه به كان زاره  شێوه و زمان بۆ  ندی ناوه  كی رایه  وه زمانیشه
  شارساتانی  كی رێگایاه ك وه ش كاۆنگره و كاات ده  خاۆی  نمایشای دا مه رده ساه م له ماف، و دۆسیه ن خاوه زیندوو  كی یه وه ته نه ك وه كورد  كه  یه وه ئه  یه كۆنگره م له  كیی ره سه  ستی به مه
  وه كاورده  ی وره گاه  وته ساتكه ده و باه  نادی یوه په  شاێكی به ، ی گرنگاه  ئیعالمیاه  ئاساته و باره قه م به ش كۆنگره  بونی  دیاره ڕوو، هخرێت ده  كه ناوچه و  جیهانی  گشتی  رای بۆ بات خه بۆ
 ك وه  گرنگاه زۆر  بۆیاه كان، تێبینییاه  رباری ساه ، گشاتی  كی یه شاێوه به  كوردساتانه  رێمی هاه  زموونی ئاه و كوردساتان  رێمی هه  تی حكومه ویش ئه  كه ، دروستكراوه باشوور له  كه  یه هه
 .بكات  ی(قنین ته) و قانون  بكاته  كردووه پێشنیازم من  وه ره سه له  كه  ی نهِ  خاال و ئه كوردستان  رێمی هه  مانی رله په  قانونی  نگاوێكی هه
 شاێك به  یاه وانه له كاورد،  ی وه تاه نه مو هاه باۆ  وی عناه مه و  ماادی  كی یه رمایه ساه  بێتاه ده و وه نزیكاه دوورو  مێاژووی  چێتاه ده ، قانون باه كاورد  یی وه تاه نه  میساقی مین كه یه ش مه به
  جیناائی  قانونی باه  هكا  ی وه لاه  جگاه( كاورد)  كوشاتنی ر ساه له نێك الیاه یان سێك كه كاتێك  گرنگه ند چه  ببینه مِ  ال به ن، بكه  ماشای ته دور  یاڵی خه ك وه سانێك كه كان خاڵه له

 حاوكم تااوان ك یاه  بری لاه دووقانون به سێك كه  ی وه له ن بده  تێبینی كان ناسه قانون  یه وانه له بدرێت، حوكم یش-كورد  ی وه ته نه  ری وه گه  میساقی  پێی به پاڵیدا له بدرێت حوكم
 باۆ ساووریش  هێڵی وكات ئه بوون، تۆكمه و ژیان  وه پێكه بۆ قانون  ی بناغه  بكاته  مه ئه ك یه وه ته نه ر گه ئه.  ئاسانه  كارێكی قانون به  مه ئه  رێكخستنی سزاو  ی راده ماڵم به ناردێت

 .كوردستان له دیموكراسی  وی پته  ردی به  بێته ده  مایه بنه م ئه و بن ده  كوردستانه م ئه  كانی تاكه نیا ته رێز، ن خاوه رو روه سه  بێته ده  ی وه ئه و بێت ده دیاریكراو ك الیه موو هه
 هیاوادارم و شاانازییه  جێای و یاه وره گه  نگاوێكی هاه كاورد باۆ وا ئاه دا، ساتیاره هه  كاتاه م لاه و كاۆنگره م ئاه  بڕوانیناه  وه كورداناه  چاوێكی باه ر گاه ئه بڵاێم  وه ئاه وێت مه ده كۆتاییدا له
  ببێتاه و رێكبخرێات  سااڵنه ب ره عه فریقاو ئه  تانیِ  وال  ی ڵه كۆمه و كان كگرتووه یه  وه ته نه  ی ساڵأنه  ی وه كۆبوونه ك وه كورد  یی وه ته نه  ی كۆنگره بدرێت  وه ئه  بڕیاری ش كۆنگره له

  كاۆنگره م لاه دڵنیام  كه... بدات كوردستان  تی وڵه ده  زراندنی هدام  بڕیاری كورد،  یی وه ته نه  ی كۆنگره رۆژێك  ی هیوایه و به كوردستان،  خاكی كوردو  ی وه ته نه  كخستنی یه  ی نیشانه
 .بكرێت وه ئه ناتوانرێت
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 كان    جیاوازییه  له  تره وره گه  یی وه ته نه  ی كۆنگره                                                  

 
   گوڵپی بدوڵاڵ عه ر عومه 
 

  ی وه كۆكردنااه و ملمالنێكااردن و تێكۆشااان و كاااركردن  جیاااوازی  شااێوازی جیاااوازو  مێااژووی جیاااواز،  بیااروڕای  بااوونی  واتااه  یاساایس  هێاازی  بااوونی
 و بێت هاه  كیاانی واڵتێاك بۆ  نزیكه  وه مه رده سه  گیانی  له  تێكه حاڵه  ی كه كۆڵه و ئاوێنه  نگییه ڕه  فره و  جیاوازیی م ئه خۆیدا  خودی  له ر، ماوه جه

 تاۆخترو دا وره گاه  كوردساتانی  ئاساتی  لاه كیان بێ  كوردی  ی ئێمه  الی  ته حاڵه م ئه اڵم به كاندا، وه ته نه نێو له بێت  خۆی  كورسی ئااڵو  نی خاوه
 ییمان وازه رتااه په چ  بااووه  یی ازهو رتااه په  هۆكاااری  كااه جیاوازییه  خااودی چ ، بااووه زیاااتر مان واكااه ڕه  كێشااه بااۆ  شاای رئێشه سه و زیااان ، تره وره گااه

 . بووه زیاتر  دروستی نا  ملمالنێی زیاترو  ی وه وتنه دووركه زیاترو  جیاوازی  هۆكاری
 ناو باه نااو  وه ماه كه  الی باه ن،باوو با تاه و كاۆك ساوریا، عێاراق، ئێاران، توركیاا،  لاه كانمان دوژمناه كوردساتان،  كانی سیاساییه  هێازه  یی وازه رتاه په  ی واناه پێچه  به ڕابردوودا  له

 باۆ باوون سات كده یه وان ئاه ، وازه رتاه په  ئێماه و كۆكباوون كانمان زه ناحاه مێاژوو  درێژایای  باه دات، گرێاده ش هاوباه  ئاماانجی ك یاه  مای بنه ر سه له نها ته چوارقۆڵیان  ی وه كۆبوونه
  نادروساتی  ملمالنێاێ و ئااژاوه ڕو شاه كانیان، دوژمنكارییاه  رنامه به جێنداو ئه  قبوڵكردنی  له بووین شێك به ش ئێمه تواناكانمان،  ی وه بچووكردنه و كان وڵه هه  باربردنی له و  تی دژایه
 هێشاتا  باشای  باه زۆر مێاژوو  لاه مان وه هالكردنا  باه  ی وه ئاه نابێات، سااڕێژ  ئاساانی  باه و  وایاه زامێاك ك وه  میشه هه  ی وه ئه تریش،  كانی پارچه  دژی پاشان و  خۆی ك یه پارچه نێو

 . بینین ده  كانی تارماییه
 كااورد  یارانی ناه كاتێكاادا  لاه تواناكااانن و وزه  ی وه كۆكرناه و وه كۆبوونااه  ریكی خاه وا كان كوردییااه  هێازه  چونكااه ساتێت، بووه دا لێااره  ریكاه خه مێااژوو ، تاره  روارێكی بااه مڕۆ ئاه اڵم باه
 .خۆیانن ناوخۆی  كانی كێشه و  یی وازه رته په و  ناكۆكی  رقاڵی سه
 باۆ كاریادان ئاماده  لاه  كاه پارچه چاوار ر هاه  كانی سیاسییه  هێزه خۆمان،  ی ئیراده  به و خۆمان  وی زه ر سه له ، گونجاوه  كاتێكی نابێت، نرختر  به  مه له نابێت، تر وره گه  مه له ل هه
   كه بن دا یرانانه قه و ئه و كوردستان  ڵكی خه  ئومێدی ئاست  له ند رچه هه كانیش نجامه رئه ده ، یه وره گه  ئامانجێكی  كه كۆنگره و وه كۆبوونه  خودی ، یی وه ته نه  ی كۆنگره  ستنی به
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 .كات ده نرختر به ترو وره گه  كه كۆنگره  خی بایه تر  ی هێنده  كردووه ڕاست ناوه  اڵتی ڕۆژهه  له  ڕووی  ئێسته
 حزبێاك  باه سات یوه په  تری  بچوكی  ئامانجێكی هیچ  قوربانی  نه یكه نه ، وه گۆڕنه هن شتێك هیچ  به  ستییه كده یه و  نگی كۆده م ئه كان هێزه ، یه وه ئه  گرنگه  وه ئێمه  الی به  ی وه ئه  بۆیه
 م كاه  النای یاان جیهاان  گشتی  ڕای ش وه ره ده  له ڵكو به ، نییه گرنگ ناوخۆییدا  ئاستی  له كورد  لی گه  ی ئێمه بۆ نها ته  كۆنگره  چونكه كوردستان،  كی یه پارچه شارو ت نانه ته یان
 بڕیاار خۆیان  داهاتووی بۆ ك یه خشه نه چ و چییه داوایان گات؟ ده  كوێ  به تێك میلله  رانی نوێنه  ی وه كۆبوونه مجار كه یه بۆ بزانن ڕێن چاوه  وه كورده  ی كێشه  به ستن یوه په  ی وانه ئه
  تی برایاه و  ئاشاتی  ی خشاه نه  لاه  شاێكه به  وه واناه پێچه به یاان  ترساییه مه  ڕاساتی به ر هاه تار  النی گاه و كیان بۆ بێت  ترسی مه  پیشاندراوه وا ئێستا تا  كه  ی له گه م ئه ئایا ن؟ ده ده
 الن؟ گه
  ڕازی تار  شاتێكی به كیان و خاك و وه ته نه  مافی  له متر كه ، كانی مافه  داواكردنی بۆ  رایه ك یه و ست ده ك یه ، ئاشتیخوازه  لێكی گه كورد  لی گه لمێنین، بیسه  تی خۆیه  كاتی ش ئێمه 

 م ئاه نااو  لاه بینێات ده چاۆن دیهێنانیان باه باۆ تێكۆشاان و وڵ هاه و داواكاان  ی میكانیزماه شاێوازو و ئاه دیاریبكاات  كۆنگره كورددا،  مرۆڤی  داواكانی و ئاوات ڵ گه له  گرنگیشه نابێت،
 موو هاه ر باه له. كاات ده پێشانیار تیادا وڵه نێوده  تی سیاساه و ل گه  داوای ڵ گه له گونجاو  رێكی سه چاره چ و چییه داهاتوو  باتی خه بۆ  ڕێگای  ی خشه نه. اڵتتدا ڕۆژهه  ی ئاڵۆزه  جیهانه

 .كان جیاوازییه  له  تره وره گه ملمالنێكان،  له  تره ره وه گه  یی وه ته نه  ی كۆنگره  مانه ئه
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 رۆژهەاڵتی كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەییدا                                            
 

 كرمی نوید
 

 كوردسااتان، چوارپااارچەی لە كااورد پرساای كردناای  تاااوتوێ مەبەسااتی بە نەتەوەیاای كااۆنگرەیەكی رێكخسااتنی و پێكهێنااان
 ژێار لە باوونی رچەپارچەپاا پااش كە كاورد، بە پێوەندیادار پرساەكانی چارەساەری لە هااودەنگی و یەكرێزی دروستكردنی

 مەشاغەڵەكانی لە یەكێاك هەردەم باووە، نەتەوەكەماان داوێنگیاری كوردساتان بەساەر زاڵ واڵتاانی ساەركوتی و زەناگ زەبرو
 لەهەر كااراوەتەوەو كااۆدەنگییەك وەهااا لە بیاار هەردەم بااووەو گەلەكەمااان سیاسااییەكانی حیاازبە و رووناااكبیران رێاابەران،

 .دراوە هەوڵ ناوەداپێ لەو ئیمكان پێی بە سەردەمێكدا
 جەالل مااام ،(ئێااران كوردسااتانی دێمااۆكراتی حیزباای ئەوكاااتی سااكرتێری) قاسااملوو دوكتااور شااەهید بەرێاازان الیەن لە دا زايينااى هەشااتاكانی لە یەكەمجااار بااۆ بیاارۆكەیە ئەو

 تاوركیەو كوردساتانی سوسیالیساتی حیزبای ئەوكااتی ساكرتێری) ایبۆرقا كەمااڵ و( فیادراڵ عێراقای ئێساتای ساەركۆماری و نیشاتمانی یەكیەتای یەكەمی كەسایەتی) تالەبانی
 دەرەوەی لە ئێاران كوردساتانی دێماۆكراتی حیزبای پێوەنادییەكانی دەفاتەری لە دواتاریش و عێراق لە خۆیاندا كۆبوونەوەی دوو لە( پاریس لە كورد ئەنیسیتیتۆی دامەزرێنەری

 .باس بەر هاتۆتە پێكهێنانی، چۆنییەتی و نەتەوەیی كۆنگرەیەكی وەها پێكهێنانی نیسبەت بە واڵت
 چاوار هەر لە نەتەوەكەماان سەربەخۆی سیاسەتوانانی و رووناكبیران كەسایەتی، الیەن لە كۆنگرەیە ئەو كە بوو ئەوە باوەڕی قاسملو دۆكتور بەرێز مەزن شەهیدی بارەوە لەو

 باۆ. بان رێكخاراوە ئەو مااددی و سیاسای پشاتیوانی رێكخەرو تەنیا حیزبەكان و پێكبێت دەرەوە جیهانی مرۆڤدۆستی و الیەن بێ كەسایەتییەكانی رێكخراوو و كوردستان پارچەی
 لە پاارچەیەك بەساەر زاڵ حكاومەتێكی لەگەڵ كاوردی حیزبێكای دۆستایەتی و پێوەندی نە كۆنگرەو كاروبارەكانی و بڕیارەكان سەر بخاتە باندۆڕ حیزبێك هێژمونی نە ئەوەی

 .هەستیارە پرسە ئەو چارەسەری بۆ پێویست بڕیاری و كورد گەلی رەواكانی مافە كردنی باس لە ررێگ ببێتە كوردستان
 ناااوی بە هۆڵەنااد ئامسااتردامی لە زاییناای ی1111 ساااڵی یەكەمجااار بااۆ كوردسااتان، پااارچەی چااوار لە كااورد گشااتی پرساای نیساابەت بە زەروورەتێااك وەك نەتەوەیاای كااۆنگرەی
 بادات، پرساە ئەو ئاڵۆزەكاانی الیەنە چارەساەری هەوڵای و بااس بەر بخااتە پاارچەدا چاوار لە كاورد پرسای تاا رەخساا بەساتنی ەرەتاانید( knk) كورد نەتەوەیی كۆنگرەی
 پێكبێات، كوردساتان پاارچەی چاوار هەر كاوردی حیزبەكاانی و ساەربەخۆ سیاسەتوانانی و كەسایەتی روشنبیران، واڵت، دەرەوەی پەرلەمانی لە گردبوونەوەیە ئەو وابوو قەرار
 پااارتەو ئەو هێژمااونی سااەپاندنی مەبەساات زیاااتر ئاشااكرایەو و روون(  P.K.K)  تااوركیە كوردسااتانی كرێكااارانی پااارتی هیژمااونی كە دەركەوت هەوڵەكااان یەكەم بە بەاڵم

 لە زۆر بااۆیە. نەتەوەیاای پرساای چارەسااەری و نبەرەوپێشااچوو بااۆ یەكگرتااوو گوتااارێكی و هاااودەنگی پێكهێنااانی نەك دیااكەیە، حیزبەكااانی خسااتنی پەراەوێااز و كااردن بێادەنگ
 .نەكرد كۆنگرەیەیان ئەو بەشداری P.K.K نیازەی ئەو ئاشكرابوونی بە رۆژهەاڵت لە كۆمەڵە و دێمۆكرات وەك حیزبەكان
  هەرێمی سەرۆكی بارزانی مەسعود كاك بەرێز الیەن لە 21/17/2113 رێكەوتی دیكە جارێكی بۆ كورد، سەركردەكانی بیروڕاگۆڕینەوەی و دانیشتن چەندین پاش ئێستاش
دەستبەساەر  ئێمرالیادا زیندانی لە هەنووكە) P.K.K یەكەمی كەسایەتی ئۆجەالن عبدالله و فێدراڵ عێراقی كۆماری سەرۆك جەالل مام بەرێزان و خۆی ناوی بە و كوردستان

  هەرێمی پێتەختی بۆ كورد نەتەوەیی كۆنگرەی لە بەشداری بۆ كران تبانگهێش دەبوون حیزب 31 كە كوردستان پارچەی چوار سیاسیەكانی حیزبە ،(كراوە
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 .كوردستان

 لەو هەر و باااس بەر خاارانە كااۆنگرە سااەرەكییەكانی تەوەرە پێكهااات كوردسااتان هەرێماای پێتەختاای هەولێاار شاااری لە 22/17/2113 كەوتاایرێ كە یەكەماادا كۆبااوونەوەی لە
 بەكاانیحیز بەساەر دابەشاكران لێاژنەیە ئەو كورساییەكانی حەشایمەت پێای بە بێات، پێاك كاۆنگرە كارەكانی ئامادەكردنی بۆ كەسی21 لێژنەیەكی تا درا بڕیار كۆبوونەوەیەدا

 دەباوو كراباوون بانگهێشات كاۆنگرەیە ئەو باۆ كە رۆژهەاڵتای حیزبای 1 نێاوان لە پێایە بەو. رۆژئااوا بۆ 4 و رۆژهەاڵت بۆ 5 باشوور، بۆ 5 باكوور، بۆ 7 واتە پارچەدا، چوار
 .كرابان دیاری ئامادەكاری لێژنەی بۆ نوێنەر وەك پێنج

 كوردسااتان، دێمااۆكراتی حیزباای ئێاران، كوردسااتانی دێمااۆكراتی حیزباای: لە باوون بریتاای كرابااوون، بانگهێشاات هەرێامەوە سااەرۆكی بەرێااز الیەن لە كە رۆژهەاڵتاای حیزبەكاانی
 كوردساتانی خەبااتی ساازمانی كوردساتان، ئاازادی پاارتی كوردساتانی، شااخەی ئێاران كۆمۆنیساتی كاۆمەڵەی زەحمەتكێشاان، كاۆمەڵەی ئێران، كوردستانی شۆڕشگێڕی كۆمەڵەی
 .كوردستان سەربەخۆیی پارتی و كوردستان ئازادی ژیانی یپارت ئێران،

 دێمۆكراتیاانە و هەڵبژاردنای شاێوەی بە باوونەوەو كاۆ یەك دەوری بە ئامادەكااری لێاژنەی كورساییەكانی دابەشاكردنی و كاردن دیااری مەبەساتی بە رۆژهەاڵتییە حیزبە 3 ئەم
 و كوردساتان ئاازادی پاارتی و ئامادەكااری لێاژنەی كورسای پێنج خاوەنی بە بوون كۆمەڵە  سێ و دێمۆكرات دوو دائاكام لە كۆرسییەكە، پێنج دابەشبوونی بۆ ملمالنەوە كەوتنە
 نێوانەدا لەو ئەوان و نادەن یەك بە دەنگ دابڕانەكانیان و ئینشیعابات بەهۆی كۆمەڵەكان و دێمۆكراتەكان لێكدابوویەوە وایان كە( PJAK) كوردستان ئازادی ژیانی پارتی
 .P.K.K و یەكیەتی و پارتی الی گالیە و شكایەت كەوتنە كردەوەو بەرز رۆژهەاڵتی كورسییەكانی دابەشبوونی ئاكامی نیسبەت بە نارەزایەتییان دەنگی دەبن، كەوتووسەر

 دیاكەی پاارچەی  ساێ لە چەكاداری یبااڵ كردنای دروسات نیسابەت بە P.K.K سیاساەتەكانی درێاژەی لە زایینای ی2113 سااڵی كە( PJAK) كوردستان ئازادی ژیانی پارتی
 كوردساتانی شااخەكانی كردنای قاۆڕخ و چااالكی دایە دەساتی كوردساتان رۆژهەاڵتای لە حیازبە ئەو هێژموونی و مودیرییەت ژێر لە دامەزراو كوردستان رۆژهەاڵتی بۆ كوردستان

 لە كەوتاونەتەوە دوور نەمااوەو خەباتیاان توانای گوایە كە لێیان گرتن توانج و ەخنەر و ئێران كوردستانی مێژینەكانی لە و رەسەن حیزبە سەر بۆ هەڕەشە و هێرش و ئێران
 .دەكات خەبات خەڵك مافی وەدەستهێنانی بۆ زیندووەو خەباتدا مەیدانی لە ئەوە تەنیا و خەبات مەیدانی و خەڵك
 وەك نەك بەاڵم. درا  پاێ كۆرساییەكی نەداو كۆڵی دواجار خۆسەپاندن، و ەڕەشەه كەوتە وە P.K.K رێگای لە و نەكرد قەبووڵ كۆرسییەكەی دابەشكردنی ئاكامی پارتە ئەو

 .نەكراوە قەبووڵ رۆژهەاڵتەوە لێژنەی الیەن لە دراوەو پێ كۆرسییەی ئەو توركیە كوردستانی كرێكارانی پارتی بە سەر باڵێكی وەك بەڵكوو رۆژهەاڵتی، سەربەخۆی پارتێكی
 كاراوە، دابەش ساەردا بە كوردستانیان كە واڵتانەی ئەو چوارچێوەی لە ئاشتیانەو رێگای لە كورد پرسی چارەسەری مەبەستی بە كە ەیینەتەو كۆنگرەی گرتنی و پێكهێنان لە

 ئەم نابێات كە ووەگوتا كۆنگرەیاان بەڕێوەبەرانی بە بەاڵم رانەگەیاندووە، هیچی فەرمی بە ئێستا تاكو ئێران كراوە، ئێران سووریەو توركیەو عێراق، حكوومەتەكانی بە پرس
 ئێاران حكاوومەتی لە رەخانە ئێاران كۆردەكاانی لەساەر نابێات كاۆنگرە كۆتاایی بەیانناامەی لە كە وتووە ئەوەشی بێت، ئێران سیاسیی بڕیاری و سەروەری بەزیانی هەنگاوەیان
 .كوردەكان بۆ روو بخاتە هەڵبژێردراو تازە ریسەركۆما رووحانی حەسەن لە خۆی چاوەڕوانی دەتوانێت كۆنگرە پەیامی كە وتوویانە ئەوان بگیردرێت،

 بااس فەردا رادیاۆ گەڵ لە وتاووێژ لە نەتەوەیی كۆنگرەی ئامادەكاری لێژنەی ئەندامی و ئێران كوردستانی دێمۆكراتی حیزبی دووهەمی كەسایەتی شەرەفی حەسەن كاك بەرێز
 و پاارس كردناای  تاااوتوێ مەبەسااتی بە چااوو بەڕێااوە هەولێاار شاااری لە كوردسااتان هەرێماای كیسااەرۆ بانگهێشااتی بە كە 31/4/1312 رۆژی كۆنبااوونەی ئەو كە دەكااات لەوە

 تواناكانیاان هێازو لە وەرگارتن كەڵاك رێگاچارەی هەروەها ئاراوەو هاتوونەتە نەتەوە ئەو بۆ كوردستان دابەشكردنەكانی و دابڕان هۆی بە كە بووە كورد گەلی هاوكێشەكانی
 كااۆنگرەی گرتناای نیساابەت بە ناااوبراو هەروەهااا. ئاواتەكااانی و ئامااانج و ماااڤ بە گەیشااتن بااۆ پااارچەیەك هەر لە كااورد بەردەم فتەكااانیگر كێشااەو چارەسااەری نیساابەت بە

 و بگیردرێات اوبەرچا خواساتەكانیان و ماڤ دێمۆكراتیك شێوەی بە ئاشتیانەو رێگای لە و بگیردرێت  لێ رێزیان تا ئەوەن خوازیاری كوردەكان: دەكات باس شێوە بەو نەتەوەیی
 .ببێت دابین

 ناچاار سیاساییەكانی حیازبە كاراوە، بێابەش خاۆی سیاسای و نەتەوەیی مافی لە ئێران ئیسالمی كۆماری دەسەاڵتداریەتی ساڵی 35 درێژایی بە ئەگەرچی كوردستان رۆژهەاڵتی
 ئاشاتیانە و مەدەنای رێگاای لە ساەردەمیانە و پێویسات شێوەی بە خەڵك تا ێتناكر بەدی بەشەدا لەو دەرەتانێك هیچ هەنوكەش بهێڵن،  بەجێ واڵتەكەیان و خەڵك تا كراون
 .بكەن خەبات رەواكانیان مافە وەدەستهێنانی بۆ پارلەمانییەوە و سیاسی خەباتی یان

 و كاورد پرسای چارەساەری باۆ داوە هەوڵای كوردساتان پاارچەی ئەو حیزبەكاانی پرۆگرامای قااڵبی لە بەردەوام كە رەساەنە رەواو جاوواڵنەوەیەكی خااوەن كوردستان رۆژهەاڵتی
 .وەرگیراوە كەڵك گەیشتن ئامانج بە بۆ خەبات رەوای شێوازەكانی هەموو لە دەرەتان و پێویست پێی بە سەردەمێكدا هەر لە و گەلەكەی ئامانجەكانی و ئاوات بەدەستهێنانی

 كە جیااوازییەك پێای بە و رێازدادەنێن جیهاان نااوچەو نەتەوەكاانی هەماوو ماافی باۆ و یخوازنئاشات كوردەكاان كاراوە بااس كوردییەكاان الیەنە كۆبوونەوەی یەكەم لە هەروەك
 ئەو چوارچێااوەی لە خۆیااان داخوازییەكااانی ، دەكەوێ بەرچاااو كااورد پرساای چارەسااەری ئاساات لە تااوركیەدا سااووریەو عێااراق، ئێااران، لە كوردسااتان پارچەكااانی لە هەركااام

  دەكرێن، داوا وتووێژەوە رێگای لە داخوازەكان و ویست بێت، ئارادا لە كوردەكان مافی كردنی قەبووڵ و دەربڕین بۆ دەرەتانێك كە تێكداواڵ لەهەر دەكەن، داوا دەوڵەتانەدا
 سەریاندا بە كە داریچەك خەباتی وەك خەبات دیكەی شێوەكانی لە كورد ویستی پێچەوانەی بە بخرێن  پشتگوێ ئینكارو كورد داخوازەكانی و ماف كە واڵتێك هەر لە بەاڵم
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 .وەردەگرن كەڵك دەسەپێت
 دێمۆكراسای باوونی جێگیار و كوردساتان پارچەیەی ئەو ئازادبوونی لە بێت پشتیوانیان و هاودەنگ تا  دەبێ ینەتەوەی كۆنگرەی لە چاوەڕوانییەی ئەو ئێران كوردستانی خەڵكی

 الیەنێاك خاۆفەرزكردنی و خۆساەپاندن هەروەهاا و حااكم دەساەاڵتی زەبروزەنگای و ساەركوت نەتەوەیای، ئینكااری بەردەم لە بێات رێگار و كورد خۆجێیی دەسەاڵتی سەروەری و
 .دێمۆكراتییەكان دەسكەوتە گرتنی ادیدەن و خەڵك بەسەر

 
   2113ی ئاگوستی 5: وتی  رێکه/  اڵت تایمز رۆژههری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

  یی وه ته نه  ی و كۆنگره كوردستان  اڵتی رۆژهه                                                
 

  دزاده ممه محه خالید
 

  رچی گاه ئه.  كراوه ناه  ساتنی به  لاه  لاه په ئێساتا د قاه  باه هیچكاات اڵم باه ، یاه هه  دورودرێاژی  كی مێژوویاه  یی وه تاه نه  ی كه كۆنگره  ی بیرۆكه
 ڵ گااه  لااه ناادیان یوه په  جااۆری كترو یااه ڵ گاه له  كان حیزبااه نێااوان  كانی ندیااه یوه په  بااه رنجدان ساه  بااه  كااه كۆنگره  بااوونی  یی وه تااه نه ر ساه له

  لاه  كی یاه وه نگدانه ره چ  كاونگره  باوونی  یی وه تاه نه بزانین بێن  ری چاوه با اڵم به ، زۆره پرسیار باشوور،  ناوخوی  دۆخی و قلیم ئه  واڵتانی
 .س به و  جوانه  رۆپۆشێكی ر هه نا یا بێت ده  كانی نجامه ئه و  كونگره  بریاراتی ر سه
 پێاانج ر هااه دا ش ناااوه و لااه.  پێباشااه یان هكاا كونگره  بردنی ریوه بااه  فساای نه. كااراون  كااونگره  شااداری به كوردسااتان  التی رۆژهااه  حیزباای( 1)

 ر بااوه  دلنیاایی  نااتوانی ، كاه كونگره  باوونی  یی وه تاه نه نیا تاه الم باه.  كاونگره  كانی لیژناه  لاه الت رۆژهاه  ری نوێناه ك وه ن بكاه م كاه یه  ی قساه تاوانن ده  كونگره و دێموكرات  نی الیه
  دۆخاای  لااه ندروسات ناته  ردانی سااتیوه ده  هاوی  نابێتااه و نااخرێن راویزیش پااه هاوكااات و  كاونگره ناااو  كانی وه ره كالیكاه یه  هێاازه  قورباانی  هباا نااابن  كاه خشااێت ببه وان ئاه  بااه پێكاراو
  رووی رووباه  كاه  یاه داواكارییه و ئاه  می النیكاه  ماه ئه.  وه بداته نگ ره  كونگره  كۆتایی  ی یاننامه به  له ش خواسته و ئه. بێت هه خۆیان  ی قسه تِ  بیا ده دا ش وه ئه ڵ گه  له. الت رۆژهه
 . كردووه  راستیه م به ستیان هه خۆشیان.  وه كرێته ده دێموكرات و  له كۆمه

  وێ یاه ده  یاه كه كه په  چی ر هه. بكات  كونگره  تی رۆكایه سه  بارزانی سعود مه  یه وه ئه  پارتی  وڵی هه موو هه.  یه هه  كه كونگره  تی رۆكایه سه ر سه  له جیاوازیان  رای  كه كه  په و  پارتی
 .بێت  یی وره ده بێت ده  یاندووه راشیگه بێت و ئه بۆ  كونگره  تی رۆكایه سه

 الم باه.  كاه كه په و  پاارتی نێاوان  ملمالنێی  قوربانی  به بێت نه یان كه دۆخه  وه نه كه ده  وه له بیر وان ئه.  كونگره  رۆكی سه  به بێت ده  كێ  نیه گرنگ  یاندوه رایانگه  ڵه كومه و دێموكرات
 كاندیادیان ئیساتا تاا وان ئاه. نێت داده وانیش ئه ر سه  له  ری كاریگه  ی كه نجامه ئه چون بن ن الیه  بێ ناتوانن  كونگره  تی رۆكایه سه  پرسی  به ر رامبه به الت رۆژهه  ی كه حیزبه پێنج
 .ن كه ده خرا   كارێكی  كه  كونگره  تی رۆكایه سه بۆ  نیه
 نادین چه  ملمالنێای  هاۆی  باه.  پاارتی  پاالیوراوی یاا لبژێرن هاه  كاه كه په  پاالیوراوی بێات ده یا. ن بژارده دوو م رده به  له كان التیه رۆژهه  نه الیه الت، رۆژهه  پالێوراوی  بوونی نه  له

 ن ده ده كوردسااتان  دێمااوكراتی  پااارتی  پااالیورای  بااه نااگ ده كان التیااه رۆژهه  كاتااه و لااه  وه كاتااه ده  تااۆخی دێاات تا هااه پااژاكیش  كااه الت هرۆژهاا  كانی پارتااه و  كااه كه په نێااوان  ی ساااله
 .نابێت  خنه ره  بێ وان ئه بۆ الم به. بۆیان  گونجاوتره  كه كه په  ی بژارده ڵ گه  له راورد به  به وان ئه بۆ  بژارده م ئه  رچی گه ئه
 . كه كه په و  پارتی نێوان  ی ئیشه ر سه  له  ونه بكه دوور  ی وه ئه بۆ  ستدایه ره به  له یان دیكه ی بژارده دوو ، بژارده دوو و له  جگه كان التیه رۆژهه دا ناوه و له
  خاوی  پاالیورای  باه ناگ ده حیزبێاك ر هاه چاون  الوازه زۆر  ی وه بردناه الم باه ن، هبكا  كاندیادی  یاه هه باشایان  لكی خاه  كه بێت هه خۆیان  پالێوراوی توانن ده كان التیه رۆژهه م كه یه
 .بێت هه خۆیان  پالێوراوی وان ئه  باشتره دا ته حاله دو ر هه  له  بۆیه ن، بكه ر مسۆگه  كونگره  تی رۆكایه سه  جێگری  پۆستی ئیتالف  به توانن ده الم دات،به ده

 الت رۆژهاه  كاانی هێزه  خۆی ربه ساه  بریااراتی  لاه ریاز  كاه  ی وه باه  وه ساتنه ببه پاالێوراو  باه نگادان ده یاا ن ده ناه پالیوراوێك هیچ  به نگ ده توانن ده یوراو،پال  بوونی نه  له م دووهه
 .كات ده  قسه الت رۆژهه ر سه  له چون  كه  كه كونگره  كۆتایی  ی یاننامه به  به  یه هه  وخویی راسته  یوندی په ش مه ئه. بگیرێت
 بێات ده شاداریان به یباات ده  خاوی  الی باۆ حیزبیاك ر هاه كاتێكاا  لاه ن بكاه رامۆش فاه  راستییه و ئه نابێت تێكدا حاله ر هه  له الت رۆژهه  تری  كانی هیزه و دێموكرات و  له كۆمه  دیاره
 دووپاات كوردساتان  التی رۆژهاه  لاه رۆژاوا  ی نموناه  لاه ردان ساتێوه ده هاوكاات و بخارێن راوێز پاه بهاێڵن نابێات.  یای وه ته نه ی بازنه ناو  له بێت  رانه میحوه الت رۆژهه  كی شدارییه به

 . وه بێته
 . كونگره یا  یی وه ته نه  ی كونگره  تی رۆكایه سه ك نه  وه بێته ده مان ئه  روی رووبه كان خنه ره م كه یه  ی پله  به  مه ئه  ی وانه پیچه

 
   2113ی ئاگوستی 5: وتی  رێکه/  اڵت تایمز رۆژههری  ماڵپه:   رچاوه سه
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 م دوابخرێت كه و داواده  يی وه ته نه  ی بۆ كۆنگره  گونجاو نیه  م كاته ڵبژاردنی ئه هه: عادل موراد                        

 
  هاواڵتی

 
 و نازانێاات گونجاااو  بااه یی وه تااه نه  ی كااۆنگره  كاااتی  ڵبژاردنی هااه  كێتی یااه  ناادی ناوه  نی نجومااه ئه  سااكرتێری

 . دوابخرێت تر  كاتێكی بۆ هێنرێت، كارنه به ڵبژاردن هه  ی شه بانگه بۆ  ی وه ئه بۆ كات داواده
  ناادی ناوه  نی نجومااه ئه  سااكرتێری مااوراد، عااادل  نێااردراوه  هاااواڵتی  سااایتی بااۆ  كی یااه وێنه  كااه انوسااینێكد له
 شااێكیدا به له و وه كاتااه رونده یی وه تااه نه  ی كااۆنگره  ی رباااره ده  خااۆی  بۆچااوونی كوردسااتان  نیشااتیمانی  كێتی یااه

 بردنی ڕیوه باه  لاه فاراوان ری ماوه جه ن خاوه یاسییس كیی ره سه پارتی ندێ هه النانی وه  كه دات ده وه به  ئاماژه
 لێكی پارتگااه ڵ گااه له كسااانی یه  بااه كردنیان ڵااه مامه و كی ره سااه پااارتی ناادێ هه وری ده  ی وه بچووككردنااه“  تی نوساایویه هاوكااات بوو، نااه باااش كی تایه ره سااه ماادا، كه یه  دانیشااتنی
 سات ده ی نجاه په  لاه یاان ژماره  كاه كیش یاه حیزبۆكه باۆ و  كاه كه په/ كوردساتان كریكاارانی بۆپاارتی كورسای ك یاه  نمووناه باۆ.  نیاه واقیاع ی میناه زه ر ساه له بوونیاان  كاه بچووكدا

 .”كورسی ك یه  ڕناكا تێپه
  كاۆنگره كانی دانیشاتنه نادێكیش هه شاێ ئه“ و ئاه  بۆچوونی باه و رێاتگ ده  كاه كۆنگره  ساتی به  كاتی لاه  خناه ره یدا كه نوساینه  تاری شاێكی به له  كێتی یاه  نادی ناوه  نی نجومه ئه  سكرتێری
 كان كوردییاه  پارتاه  كاه  كاه كۆنگره باۆ  نیاه گونجااو  كاتاه م ئاه ڵبژاردنی هاه“ ڵێات ده و ئاه بهێنرێات، كار باه كان ڵبژاردنه هه  تی ڵمه هه بۆ یاندن راگه كی یه ماده ك وه و وه بقۆزرێته
 كی یاه ماده ك وه  وه بقۆزناه  كاۆنگره كانی دانیشاتنه نادێكیش هه شاێ ئه كوردساتان، رێمی هاه  لاه پارێزگاكاان نی نجوماه ئه و مان رلاه په ڵبژاردنی هاه باۆ ن كاه ئاه  ئاماده تیا خۆیانی

 .”كان ڵبژاردنه هه دوای بۆ دوابخرێ  كه كۆنگره ستنی به  م كه ئه پیشنیار  بۆیه.   كه ڵبژاردنه هه بۆ یاندن راگه
 
 موراد عادل ى كه نوسینه  یق ده
 
                     مێژووییه و نیشتمانی ركێكی ئه ڕوانكراو چاوه یی وه ته نه ی كۆنگره رخستنی سه

                                                                 
 . وه ته كۆبوونه ش هاوبه یی وه ته نه كی تییه ركردایه سه پێكهێنانی مای ته به ، وردستانیك پارتی 31  له زیاتر  كه نرا یه راگه  وه ئه  وه خته پایته ولێری هه  له
 
 نادێ هه دات، رووئاه دا كاه ناوچه  لاه  ی گۆرانكاریاناه و ئاه  ی وه نگاربووناه ره به باۆ كاان ریزه كخساتنی یه و كاوردی وتااری كگرتنی یاه بۆ نرخێنین ئه رز به وڵیك هه موو هه كاتێكدا له

 كان، كوردساتانیه  پارتاه  ی وه كۆبوونه م كه یه  كه  وه بێنمه برایان بیری وه  وه ئه وێ مه ئه كان، تێبینییه  له ر به الم به.   كه كۆنگره بردنی ریوه به تیی چونیه ر سه له  یه هه تێبینیشمان
( بوو هاه م یه نووساینگه و ئاه رپرسایارێتی به شاانازیی من كاه)  بێاروت  لاه كوردساتانی نیشاتمانی كێتی یاه كانی ندییه یوه په  ی نووسینگه گای باره  له دابوو1177 می دوه تشرینی  له
 یزبایح  ی شۆڕشاگێرانه رێكخاراوی  لاه هاورێیاان هاوكاریی به15/7/1177 رۆژی كوردستان و ره به جێبێلێ به بیروت  واوی ته به  ی وه ئه پێش بوو وه الله جه مام  له ش كه رییه سپێشخه ده

 . شا رژێمی  به  دژ ی توده
 : ڕێزان به  له بریتیبوون  كه وه كۆبوونه بوانی ئاماده بیرمبێ له ك وه.  كگرتوو یه كوردستانی یی وه ته نه كارێكی بۆ كرێ ئه ژمار ئه رۆكیك ناوه م كه یه  به  یه وه كۆبوونه و ئه
 
 .كوردستان التی رۆژهه دیموكراتی حیزبی وسای ئه ری نوێنه ك وه – قازی میری ئه -1

 . كوردستان رۆژئاوای  له كوردی دیموكراتی پارتی سكرتیری-روێش ده مید حه -2

 . رۆژئاوا كوردی دیموكراتی حیزبی سكرتیری-باقی د مه محه شی  خوالیخۆشبوو -3
 . رۆژئاوا  له   چه كوردی پارتی سكرتیری-تحوال فه  ت عیسمه خوالیخۆشبوو -4

 تی رایاه رابه  باه نوێیانادا شۆرشی ی وره گه تیی سكرتیریبوو،یارمه تین چه ر عومه  كاته و ئه(  دی ی كه دی دی) كوردستان باكوری  له كوردستانی وتنی پێشكه حیزبی  نێردراوی -5
 . كوردستانی نیشتمانی كێتی یه

 ( هیدكرا شه شتاكاندا هه كۆتایی  له وا ناره)  باكور  له كوردستانی سۆشیالستی پارتی نێردراوی فا مسته هید شه -1
 
 

http://hawlati.org/?attachment_id=1816
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 . بوون كیتی یه یمانی هاوپه راستگۆترین  كه  وه لبنانه كانی كورده  له( ژین ئه سوید  له  ئیسته)سۆفی فا مسته جمهورو د حمه ئه د حمه ئه -7

 كانی یمانااه هاوپه نزیكتاارین  لااه و بااوو عوساامان حمود مااه. د  پارتااه و ئااه رۆكی سااه) كااار ئاماده ی لیژنااه-كوردسااتان دیمااوكراتی پااارتی تی رایااه نوێنه  بااه – مااوفتی دنان عااه -8
 .  وه بنێته بنیات  تازه كی همای بنه ر سه له پارتی یویست ئه.. كێتیبوو یه

 رپرساایاری به ری سااكه عه لی عااه هید ،شااه بوو كااه وه بزووتنه ری رابااه یوساافی سااالح هید شااه) كوردسااتانیبوو سۆشیالسااتی  ی وه بزووتنااه ری نوێنااه  كااه  بابااه ده ر عومااه خوالیخۆشاابوو-1
 (ڵدابوو گه له وتووی ركه ده سیاسیی و بازیر سه ی ركرده سه ك یه ژماره ندو مامه سول ره كوردستانبوو،خوالیخۆشبوو

  واناااه له هاااۆ، زۆر ر باااه له  وه جێكردناااه جێبه بااااری  چوه ناااه  نگاوه هاااه م ئاااه  وه داخاااه به الم باااه. نیشاااتمانیانكرد كیتی یاااه تی رایاااه نوینه ماااوراد عاااادل و عساااوم مه فوئااااد. د -11
  باه  كاه  كاه كوردیه  رزگااریخوازه  وه بزووتناه خاۆیی هۆكااری رباری ساه ،  یاه كۆرپه  ییاه وه ته نه  پارۆژه م ئه ر رامبه به  كه ناوچه والتانی كانی واڵگرییه هه زگا ده   ی وه نگاربوونه ره به:
 . نِ  یناال ئه  ناوخۆوه ڕی شه و ناكۆكی و رتبوون كه ست ده
 

  كه وه كۆبوونه  ر سه له كانم تێبینییه
 
 !بوو نه باش كی تایه ره مدا،سه كه یه  دانیشتنی بردنی ڕیوه به  له فراوان ری ماوه جه ن خاوه اسییسی كیی ره سه پارتی ندێ هه النانی وه -1

 ك هیا  نمووناه باۆ.   نیاه واقیاع ی میناه زه ر ساه له بوونیاان  كاه بچووكادا لێكی پارتگاه ڵ گاه له كساانی یه  باه كردنیان ڵاه مامه و كی ره ساه پاارتی ندێ هه وری ده  ی وه بچووككردنه -2
 باۆ و یه وه ناڕاساته ویساتێكی  لاه   رێكاره م ئه  كه!  كورسی ك یه  ڕناكا تێپه ست ده ی نجه په  له یان ژماره  كه كیش یه حیزبۆكه بۆ و  كه كه په/ كوردستان كریكارانی بۆپارتی كورسی

 ! نێك الیه ندیی وه رژه به بۆ ترازوو تای  به  یاریكردنه

 ساوریا  لاه كاوردی پاارتێكی ناد چه بانگهێشاتی  وه یتاه ده لێكئه  وه ئاه چاۆن  نمووناه باۆ.، ڵدا ریهه ساه  وه دانیشتنه  م كه یه  له  كه بوو كیانه دژیه و ،ئه مرسامیكرد سه ی شتانه و له -3
  ی وه گواساتنه و نی ماه خوارده یانادنی گه باۆ  كوردساتان رۆژئااواوای و الت رۆژهه نێوان له  كه یه روازه ده  تاكه  وه ئه  كه(سیمالكا)ی روازه ده ر سه  خرێته ئه  ئابلووقه كاتێكدا له كرێ ئه
 كان؟؟ وته ككه په بریندارو و خۆش نه

 باۆ  یاه بنكه دوو و ئاه ئایاا . كاه كه په ر رامباه به  كاه تییه وایه ناره  وه ئاه  كاه رنێ باماه و ئامێادی  ی ناوچه  له كرا نه تورك كانی هێزه ر سه له باسیك  دا مه كه یه  ی وه كۆبوونه و له -4
 ؟ وه رابوردوه رخی چه كانی ده وه نه راستی ناوه  له  نیه وان ئه كانی هێزه لێدانی

 
 : كوردی یی وه ته نه ی كۆنگره بۆ كانم پیشنیاره

 
 ی یاه واره قه و ئاه یاا ،  كاۆنگره.  یماناه په و ئاه ر ساه له وتن رێكاه بێ به بكرێ  یه كۆنگره و ئه ی پێوانه ناتوانرێ.  ه( ف ره شه یمانی په) پێكبێ ری سه  له  كۆنگره كارێك گرنگتریین

 م ئااه وێ نامانااه.  سااتن پێببه پشااتی  كااه  وه كانیه شاداربوه به ن الیااه له بێ نااه كااراوی واژو یمانێكی پااه ر گااه ئه ساپێنێ بچه مااین زه ر سااه له كانی روانینااه بێ،ناتوانێ ئااه دروساات ی لێاوه
 : م كه ئه  پێشنیارانه م ئه  بۆیه.  راگرێ تح فه و ماس حه ڕی شه یتوانی نه  كه ستینیبێ له فه نیشتمانی ی نگرهكۆ ك وه  یه كۆنگره

 : بگرێ خۆ له   مانه ئه  كه رچێ ده  وه كه كۆنگره  له(  ف ره شه یمانێكی په)  پێویسته -1
 كارهێنانی باه رامكردنی حاه باۆ ن بكاه واژو  فه ره شه یمانی په و ئه دوایی بنێن، كانیاندا ڵه هه  به دان  مجار كه ه،ی  شدارییانكردوه به ناوخۆدا وای ناڕه ڕی شه   له ی پارتانه و ئه -أ

 . ك بیانوویه هیچ بێ به كوردیداو پارتێكی هیچ رووی به  ك چه
 كان پارتاه موو هاه باۆ ش ماه ئه.   وه ناه بكه بوویان ره قاه و ن بكه كان هیده شه ن خاوه  له لێبوردن داوای و سوكاریان كه  به  وه نه بده!تی برایه ڕی شه كانی ونبووه  قوربانیه رمی ته -ب
 . بنێ دا وه به دان مجار كه یه بێ ئه  وه ئه باشترینیشمان.  تین برایه ڕی شه تۆمارێكی نی خاوه موومان هه.  وێردنال هه بێ به
 ن بكاه  ڵاه مامه روونای  باه كان شاداربوه به  پارته موو هه.  كوردستانی رزگاریخوازی ی وه بزووتنه كانی دوژمنه  رێمیه هه  ته وڵه ده كانی خشه نه  له  وه وتنه دووركه  به ن بده لێن به -ت
 دۆزی  م رجه ساه  باه زیاان  كاه نیك الیاه هایچ ڵ گاه له ن ده ناه نجام ئاه یمانیك پاه هایچ ن باده گفتایش. ن بكه ئاشكرا   وه كانه جیهانیه و رێمی هه  ته حكومه  به كانیان ندییه یوه په و
 . نێت یه بگه كورد یی وه ته نه
 سااڵێك یاا  ماناگ ش شه  ش كه تیه رۆكایه سه  ی ماوه.  كان ره كاریگه  كیه ره سه  پارته چاوكردنی ره ڵ گه له كان پارته  به بدرێ  نۆره  به  كه كۆنگره تی رایه رابه  م كه ئه پیشنیار -2

 .  تره ییانه كرده  كه مانگه ش شه ی ماوه الم به بكات دیاری  كه تیه رۆكایه سه  ی ماوه  كه كۆنگره . كات ڕنه تێپه
 ێمیر هاه  لاه پارێزگاكاان نی نجوماه ئه و مان رلاه په ڵبژاردنی هاه باۆ ن كاه ئه  ئامااده تیاا خۆیاانی كان كوردییاه  پارتاه  كاه  كاه كۆنگره باۆ  نیاه گونجااو  كاتاه م ئاه ڵبژاردنی هه -3

  كی یه ماده ك وه  وه بقۆزنه  كۆنگره كانی دانیشتنه ندێكیش هه شێ ئه. . كاته و ئه ر سه له بورووژێنێ ندێك هه ی پرسیار شێ ئه دا كاته و له  كه كۆنگره ستنی به.  كوردستان
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 . كان دنه ڵبژار هه دوای بۆ دوابخرێ  كه كۆنگره ستنی به  م كه ئه پیشنیار  بۆیه.   كه ڵبژاردنه بۆ هه یاندن راگه

 ز، باه نه مال ژیر،جاه كامیال: )ك وه  كوردساتانیدا یی وه تاه نه ی ئاراساته  له  بوه هه رچاویان به رۆڵی  كه بكری دا كه كۆنگره له كان كادیمیه ئه و یی وه ته نه  تییه سایه كه شداریی به-4
 ها،زاهیر تااه د حمااه ئه نااوری قادر،ئاااراس ،ئااارام یی مه شااه ختیار بااه ، رزنجی بااه ڵۆ هااه ، یااس وه  كاكااه كیم ئاگرین،حااه باادوال زیز،عه عه  مه ساادی ،حه ریم،دلیر كااه دین جمااه نه
 ،پشااكۆ نتك مااه یس،ئازاد شاااوه یات،دلیر خااه اڵباادو عه ها تار،تااه عه ال،دارا مااه شاااڵی،جواد زیز،سااامان عه د مااه محه حمود،حسااین مه هااۆگر میااد، حه باادول عه رهاد تیف،فااه له
 یی وه تااه نه  ی وه بزووتنااه تیی رایااه رابه ی وانااه ئه  بیرنیااه له نمكانیااا ناوه  ئیسااته  كااه هیتااریش و كاوساای لیقی،ساایروان خه لی،حسااین ده میااراو د حمااه س،ئه ره هه شااید ره مه مین،حه ئه

 .   كردوه كوردیان
 
 . موراد عادل  براتان رێزی ڵ گه له
 

      2113ی (ئاگوست )  ئاب ی5: وتی  رێکه/  هاواڵتیری  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 نگی یی و بێده وه ته ی نه کۆنگره                                                         

 
 یوسفی هاب وه
 
 ر ساه له بااس زۆر یاان م کاه یی وه ته نه ی کۆنگره  بۆ بانگهێشتکراو کانی سیاسییه  نه الیه گشت میدیای کاتێکدا  له

 ی کاااۆنگره کی نگییاااه کۆده ک وه اڵم باااه ن، کاااه ده کوردساااتان ڕۆژئااااوای ی دواییاناااه و ئاااه کانی ره زێناااه دڵته  ڕووداوه
 !نگن بێده یی وه ته نه

 ی چێاوه چاوار  لاه نیا تاه ، وه بناه ده بااڵو کانمان سیاسییه  نه الیه میدیاکانی  له  که ی باسانه و ئه می رجه سه  دیاره
  کاه ته بابه  لاه هاێچ گیناا ده و  یه قساه نیا تاه بێات، گۆڕێدا  له کردنێکیش  ئیدانه ر گه ئه و  دانه واڵی هه ی سته ڕه

.  یارانماندایاه نه جیهاادی فتاوای ی شاه ڕه هه ژێار  لاه ماڵیاان و ر ساه و  وه وتۆتاه که  هۆڤاناه شاااڵوی ر باه وه( کوردساتان وایڕۆژئاا) کوردساتاندا ی شاه به و لاه مان که له گه. ناگۆڕێت
 ئێشاتاش تاا اڵم باه ، کاردووه دروسات کی تراژیدیایاه و  کاراوه  پراگمااتیزه و   ماوه ناه ئایینیادا پیااوانی ئاسااکانی  ماوعجزه  یاماه په ی چوارچێاوه  له نیا ته جیهاد فتوای رچی گه ئه
  نااه الیه یااانی. ناکرێاات دی بااه تێاادا خوازییااان کااردار نگاوێکی هااه هاایچ و ژمێردرێاات ده بۆخۆیااان سیاساای ی شااه بانگه  بااه نیا تااه کااورد کانی سیاسااییه  نااه الیه ی زۆرینااه یامی پااه

 ، ترسایدایه مه  لاه گیانیاان  وه تییه برساییه و ڕ شاه هاۆی  باه  کاه ی کورداناه  منداڵاه و ژن و ئاه باۆ دێت ست ده  له دوعا و  وه پاڕانه ک وه سیاسیان وازی بانگه نیا ته کانمان سیاسییه
 رکیان هئا پێای  باه و بهااوێژن تیاڤ پوزه نگاوی هاه کاوتن، ده بۆ هۆڵی ده وام رده به و زانن ده یان که له گه دڵسۆزی و شۆرشگێر باتگێرانی خه  به خۆیان  که ک روه هه توانن ده یانیش
 !ن ربخه ده خۆیان
 دروشام نیا تاه ، دایاه...و جینوسااید ی شاه ڕه هه ژێار  لاه مان کاه له گه  لاه شاێک به کاتێکدا  له اڵم به ، یه هه   وه کانه سیاسییه  دروشمه  به کردن  نده زه مه تدا سیاسه دونیای  له  ڕاسته

 و ل گاه پاراساتنی باۆ و ییادا وه ته نه نادی وه رژه به ی چێاوه چاوار  لاه و گرین ناه کتری یاه  باه  هاناه به  پێویساته وتۆدا ئه کیبارودۆخێ  له  بۆیه ر هه. بێت واو ته ری سه چاره ناتوانێ
 باێ، ئاارادا  لاه کان نێوخۆیاه   تاه باباه م رجه ساه و ری باه ڕێوه به ی شاێوه  لاه  خنه ڕه  و یی گله که ش نده چه ر هه. بهاوێژین پێویست و گونجاو نگاوی هه مان که ویسته خۆشه  نیشتمانه

 ! وه بیانباته  وه شه تا بهێڵین جێیان نیا ته  به و مان که وساوه چه  له گه ی ناڵه و هاوار  درێته نه گوێ  که  نییه وا ڕه و دڵسۆزی اڵم به
  لاه پێشاگیری باۆ و  پاندووه ساه خاۆی هێژماۆنی کاورد سیاسای نێکی الیاه تێیادا  که  گرتووه  وه خۆیه به رجێکی لومه هه کوردستان ڕۆژئاوای بووبێت، چۆنێک ر هه و ک یه شێوه ر هه به
 نێاو ی کێشاه باۆ   هۆکارێکاه پااوانخوازی ر گاه ئه.  کردووه یاساغ ی دیکه نی الیه کداری چه هێزی کردنی دروست کی، ره ده هێزی ردانی تێوه ست ده  به دان نه جال مه و نێوخۆیی ڕی شه

  لاه هایچ  وه ئیساالمێکانه  گرۆپاه ن الیاه  لاه کوردان دژی  له جیهاد فتوای یاندنی ڕاگه اڵم به بکرێت، ر سه چاره نێوخۆیی بێزراوی ڕی شه  له دوور و دیالۆک به  پێویسته و خۆییمان
 . نییه کانماندا نێوخۆیه  کێشه ڵ گه  له ندی یوه په
 چاوار  لاه سات بااڵده ی وه تاه نه  اڵتدارێتی سه ده که  ئاسائییه زۆر  بۆیه ر هه ، بووه نه ست بااڵده ی وه ته نه ڵ گه له کسانمان یه مافی و  بووینه  سته ژێرده مێژوو  له رچاو به مێکی رده سه

  کااه ساات بااڵده ی وه تااه نه ێتیاڵتدار سااه ده. بینن نااه وا ڕه کااورد ی ئێمااه  بااه خۆیااان ک وه مااافی و گرتبێاات کااردن زاڵ خااۆ  بااه فڕچکیااان یاندا که ئۆپۆزساایونه یااان ت حکومااه ی چێااوه
 زۆری  کاه  یانادووه گه پێیاان و  کاردووه  رده روه پاه خۆیانادا ڵکانی خاه نێو  له شوینیزمییان ستی هه ک یه شێوه  به ، یه هه کاریان داگیر زموونی ئه  له پڕ و درێژ و دوور کی مێژوویه

   ته وڵه ده و ران که داگیر کانی ندییه وه رژه به و شوینیستی ستی هه. ن بکه یر سه خۆیان کانی مافه شانی هاو کوردیش ی ئێمه مافی و وتێ بفه یان نامرۆڤانه  سته هه و ئه تا وێ پێده
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 یی وه تاه نه ی بازناه  لاه بێ ده کوردیش ی ئێمه ن، که ده دژماندا  له کی کۆمه  له گه و نابینن وا ڕه پێ ستیمان ربه سه و ئازادی دوژمنانمان ر گه ئه.الماردانمانن په هۆکاری کان، زلهێزه

  باه دان ک وه ر هاه کانیش، یاه گله و  خناه ره ڕای ره ساه  کاه  کاورده نێکی الیاه گشات رکی ئاه.  وه ساتینه بوه انم کاه وه ته نه ر ساه باۆ هێرشاێک  شانه چه ر هاه دژی  لاه و جێبگرین خۆماندا
  لااه یایش وه تاه نه رگری باه ڕی شاه  کااه وتۆدا ئاه باارودۆخێکی  لاه و بگارن رچاو باه له کوردستانیشاادا ڕۆژئااوای  لاه واقاع رزی عاه نااێن، ده کوردساتاندا باشاووری  لاه کاورد اڵتی ساه ده

 . وه نێنه نه  کێشه دوژمناندا  به ت خزمه  له ، ئارادایه
 کاتێاک ر هاه  لاه زیااتر دیادێنێت، به  بووناه ک یاه و ئاه ییادا وه ته نه ی کۆنگره ی چوارچێوه  له و هاوێژێت ده نگاو هه یی وه ته نه کێتی یه و ره به کورد  که وتۆشدا ئه رجێکی لومه هه  له

 دواش باه و ماه له بێگوماان ، چووناه  ڕێوه باه دژمانادا  لاه یی ناوچاه و تی وڵاه نێوده پیالنای لێک گاه مێاژوودا وتای ڕه  له ک وه ر هه.  یه هه بوون نگ هاوده و اریهۆشی  به پێویستیمان
  لاه و  بووه ناه کار باه سات ده ن سمه ره ییش وه ته نه ی کۆنگره  و  یه هه نگێرا پیالن ترسی مه که ش نده چه ر هه.  وه نێته ده بۆ مان کێشه زۆریش و   وه بێته ده وڕوومان ره به زیاتر پیالنی

 !  ربخات ده خۆی ی پێناسه یامێک، په کردنی  ئاراسته  به و بێ نه نگ بێده ماندا که له گه کوژی ڵ کۆمه ئاستی  له که تی خۆیه جێگای اڵم به ، زراندنیدایه دامه تای ره سه
 

    2113ی ئاگوستی 5: وتی  رێکه/   اڵت تایمز رژههری  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 کۆنگرەى نەتەوەیی له پێناوى چى؟                                                       

 
 زاده شریف ا ع
 

 چااوار هەر نااوینەرانى بەشاادارى بە کااوردى یکااى(  کااۆنفرانس)  کااۆنگرە سااتنى بااه دەنگااوى ساااڵه چەناادین ماااۆەى
 رۆژهەاڵتااى لە ئەسااتینى پەرە باااریش وجااار و کاا  بااار جااارو دەنگااویە ئەم دایە ئااارا لە کوردسااتان پااارچەى
 زۆر چەشاانێک بە دەدەن روو کتااوپڕ و خیرایاای بە سیاسایەکان روداوە جیگیاارە دا لەوى کوردسااتانیش کە نیوەراسات

 بە بابەن بەریاوە و بینى پیش بەرنامەکان کراۆ دیارى کاتى چوارچیوەى لە کە نادەن داڕیژەران بە مەجال جاران
)  کاونگریە ئەم گرتناى ئیساتا تاا کورد سیاسى ریبەرانى تەمەڵى بەر لە برێکیش و سەرەوە دەلیلەى هەربەو بەاڵم هاتبا پێک ٢١١٣ ساڵى لە یەکۆنگرە ئەم دەبا قاعیدە پێ

 ، نااوچە یەکاى دواى ەب یەک سیاسیەکانى وگ ڕە ئاڵ رەۆتى بگرە نەکردوەتەوە کەم بایخى لە تەنیا نە کونگرەیە ئەم کەوتنى وەپاش هەلبەت کەوتوە پاش وە(  کونفرانسە
 .کردوە زێدەتریش گەلێک بەستنى بایخى
 بە کوردساتان باشاوورى لە سیاساى ئااڵوزى و کوردساتان باشوورى ناوچەکانى بۆ گریال هێزى کشەى پاشه و کوردستان باکوورى لە چەکدارى خەباتى به هینان کوتایی بریارى
 پاێش پێاوە نێوخاۆیی شاەریکى نەبێات وریا کورد ئەگەر کە خولقاندوە کورد بۆ دارى مەترسى رادەیەک تا و نوى هەلومەرجیکى کوردستان هەریمى سەرۆکى هەڵبژاردنى بیانوى
 .دەکرێ بینى
 دا ەپیونادی لەو هەر کاردوە کوردستان باشوورى هەریمى دەسەاڵتدارانى لە نەتەوەیی کۆنگرەى بەستنى داواى(  ک.ک. )  کوردستان کریکارانى پارتى رابردوو مانگى چند لە

 هاات پێاک دهاوک شاارى لە کاوردى ى٢٧١٦ باانەمەڕى ى٢٣ ڕێکەوتاى لە کە کوردساتان پاارچەى چاوار هەر الواناى کاۆنگرەى باۆ خاۆى پەیاامى لە بارزانیش مسعود کاک بەڕیز
 گرنگەکاانى ڕیکخاراوە بۆ نامەى بارزانى مسعود بەڕیز ڕابردووش رۆژى چند لە دڕکاۆ زانیاریەکانى پێ بە و کردەوە نەتەوەى کۆنگرەى بەستنى لەسەر جەختى دیکەش جاریکى

 جااارانى پیاائچەوانەى بە جااارە ئەم کە هەیە ئەوە ئیحتیماااڵى یە پااى بەم ببساارێت(  کااۆنگرەیە)  کونفرانسااە ئەم زووتاار چااى هەر تااا ناااردوە کوردسااتان پااارچەى چااوار هەر
 و کوردساتان کریکارانى پارتى نێوان بۆکسى رینگى بە بکرێت و بدرێت ال خۆى ئەسڵى ریبازى ەل کۆنگرە کە دەکرێت ئەوەش چاۆەروانى هاوکات بەاڵم ببسرێت کۆنگرە رابردوو
 .کوردستان دێموکراتى پارتى

 و ئاابورى ، سیاساى نااکۆکى تاا بگارە حکاوومەتیەوە سیساتمى لە جیاوازیەکانیاان هەماوو ساەرەراى(  عیاراق و ساوریە ، تاورکیە ئیران،)  کوردستان سەر بە زاڵ دۆڵەتەکانى
 دوژمناایەتی دیاکە واتەیەکاى بە هەن و بوون هاوپەیمان بزوتنەوەکانى کردنى سەرکوت بۆ و هاودەنگ کورد مافى کردنى پێشیل بۆ و یەکگرتوون دا کورد ئاست لە...  سنورى

 کاورد دژى یاان چکاولە و گەورە پەیماانى و کاونگرە ، کاونفرانس ، وکوباوونەوە کاۆڕ چەنادین ئیساتا تاا باارەوە لەم هەیە و باوە دۆڵەتاانە ئەو هاوبەشى خاڵى کورد گەڵ لە
 .کردوە ئیمزا و بەستوە

 وەک کوردساتان ساەر بە زاڵ وەاڵتاانى یەکیەتاى و هاۆپەیمانیی بەرانبەرى لە بتوانیت تا دەخوازیت نەتەوەیی ا سیاسى گرتنیکى یەک ئاواتى کورد نەتەوەى کە ساڵە مێژ لە
 هەوڵە لە بەشاێک نەگەیشاتوە خاۆى ئاارەزوى بە پیویسات چەشانى بە ئیستا تا بەاڵم داوە هەوڵى مەبەستە ئەم بۆ جار گەڵیک وردک بگرێت وەر لێ کەڵکى( زهر پاد)  ژاربڕ
 : لە بریتین بارەوە لەم کورد کانى
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 عەشایرتەکان ساەرۆک و خێال سەرۆک تەواوى یەکیەتی داواى و کرایەوە باڵو زاینى ى ١٢٢٣ ساڵى لە بەدرخان ئەمیر الیەن لە کورد گرتنى یەک بانگەوازى جار یەکەم بۆ. 1
 .کرد کوردستان ناوچەکانى تەواوى لە

 دا کااونگریە لەو کە هینااا پێااک نەتەوەى کااونگرەیەکى(  سااونجاق کااۆى)  سااولیمانیە شااارى لە کااوردانە ئیبتیکاااریکى بە مەحمااود شاای  اینااىز ى ١٣٢٢ ساایپتامبرى ى١٤ لە. 2
 .بوون بەشدار ئیرانیش کوردەکانى نوینەرى

 .هات پێک کورد هێزى کردنى ڕیز یەک ئامانجى بە دزڵى خانى مەحمود و سمکو ئاغاى سمائیل ، مەحمود شی  نێوان لە هاوبەش کۆبوونەوەى ١٣٢٦ مارسى مانگى لە. 3

 .بوون بەشدار تیدا باشووریش کوردەکانى نوینەرى کە بەسترا سنە شارى لە کورد عەشیرەتەکانى سەرۆک لە بەرین کونفرانسیکى ١٣٤٠ سیپتامبرى ى١٧ لە. 4

 چاالکاانە زۆر ئیاران کوردساتانى کوردەکانى هەم و کوردستان باشورى کوردەکانى هەم کە بوو دروست بوون خۆى لە کۆمیتەى ئارارات بزووتنەوەى رەۆتى لە ١٣٦٧ ساڵى لە. 5
 .بوون بەشدار دا لەو

 باااکورى کوردەکااانى لە کەس دوو یااان یەک بەشاادارى بە و کااورد ژیااانەوەى کااومەڵەى و هیااوا حیزبااى نااوینەرانى نێااوان لە هاااوبەش کۆبااوونەویەکى ١٣٤٣ ژوئینااى ى١٣ لە. 1
 .کراوە تۆمار دا مێژوو لە سنورى سێ پەیمانى ناوى بە کە هات پیك کورد هاوبەشى خەباتى امانجىئ بە کوردستان

 .بینى پێک کوردستان پارچەى چوار هەر لە کورد ناسراوەکانى ڕێکخراوە نێوان لە سیاسى ڕێکەوتنیکى نهینى بە دا هەوڵى قاسملوو دوکتور کاک بەڕیز ١٣٢١ دەیەکانى لە. 7

 .چوو بەریوە لەندەن شارى لە کوردستان پارچەى چوار هەر کوردەکانى بەشدارى بە نیشتیمانى کونگرەیەکى ١٣٢٠ ئاوگۆستى لە. 8

 .بەسترا کوردستان پارچەى چورا هەر کوردەکانى لە بەرچاۆ ژمارەیەکى بەشدارى بە پاریس شارى لە نەتەوەیی کونگرەیەکى ١٣٢٣ نوامبرى ى٤ لە. 1

 بەشادار کوردساتان پاارچەى چاوار هەر کوردەکاانى لە بەرچااۆ ژماارەیەکى تێادا کە چاوو بەریوە روسیە پیتەختى مسکو شارى لە بەرین فراسیکىکون ١٣٣٤ نوامبرى ى٢٤ لە. 11
 . بوون

 و کااردەوە کااۆ انکوردساات پااارچەى چااوار هەر لە کااوردى کەسااایەتى ١٢١ لە زیاااتر هولەنااد ئامیسااتردامى شااارى لە کوردسااتان کریکااارانى پااارتى ١٣٣٣ ماااى مااانگى لە. 11
 .هینا پێک بەرینى کونفراسیکى

 ، بکارێن چارەساەر کۆباوونەوەیەک بە کە قووڵترن لەوە زۆر کورد سیاسیەکانى گرفتە چونکە بکات چارەسەر کورد کانى گرفتە هەموو ناتوانى جارەش ئەم کۆنگرەى گۆمان بێ
 .بێت کەڵک بە گەلێک کورد بۆ دەتوانى کۆنگرەیە ئەم بەستنى دا ئیستا گرنگى مەرجى هەلو لە بەاڵم

 
 ؟ چى پێناویی لە نەتەوەیی کونگرەى

 
I .سەربەخۆ چوونکه بێت بارزانى مسعود کاک بەڕیز رێبەرى بە کوردستان باشوورى سەبەخۆیی رەۆتى لە پشتیوانى دەبى نەتەوەیی کۆنگرەى سەرەکیەکانى ئامانجە لە یەکیک 

 .زەروریترە و فەرزتر کورد تەوەىنە بۆ ئیوارە نانى لە کوردستان باشوورى کردنى
 پێاک یەهودیەکانیاان کاۆنگرەى و کۆباوونەوە ئاوتریش پیتەختاى ویان شاارى لە ببوون رزگار ئاڵمان نازیەکانى دەستى لە کە یەهودیەکان پاشماوەى ١٣٤٠ ئاوگۆستى مانگى لە

 دۆڵەتاى دەباى یاان و بمێناى یەهاودیەک تاقە نابى یان کە دا بریاریان دا کۆنگرەیە لەم یەهودیەکان دەژمێدرێت ئیسرائیل دۆڵەتى هاتەى پێک بناخەى بەردى وەک کە هینا
(  نازیەکاان دەست بە یەهودیەکان سوتاندنى)  هولوکاست بوونى دروست هوکارى کە گەیشتبوون ئاکامە بەو کونگرەیە لەم یەهودیەکان بینى پێک بیت قیمەتیک هەر بە خۆى

 هاات دەر ئااۆ لە دروسات یەهودیەکاان بریارى هەبى خۆى دۆڵەتى یەهودى دەبى ، نەکریتەوە دوپات هولوکاست دیکەش جاریکى کە وەىئە بۆ و بوە یەهودى دۆڵەتى نەبوونى
 نىدەتااوا کااورد ئایااا کە ئەوەیە پرساایار یەهودیەکاان باااقى نەجاااتى هوکااارى بە باوو و کاارایەوە کەم زۆر کااۆژى یەهااودى کااردەوە بە ئیسارائیل دۆڵەتااى هینااانى پێااک پااش و

 ؟ بدات چەشنە لەو گرنگ بریاریکى
II .دیاکەوە الیەکاى لە و(  بادات بریاار ناه)  بکاات داوەرى ناکۆکیەکاان و کیشە سەر لە کورد کۆمەڵگاى نێو لە الیەک لە بتوانى کە کوردى مەرجەعیکى بوونى ساڵە مێژ لە 
 ئەم باۆ دەباێ کاورد نەتەوەیای کاۆنگرەى تااڵە بە بکاات کاورد ناوینەرایەتى ئوروپاا ەکیەتاىی و گرتوەکاان یەک نەتەوە ڕێکخاراوى لە تاایبەت بە کورد کۆمەڵگاى دەرەوەى لە

 .بکات رەچاۆ پیویست میکانیزمى بوشایی
III .هەروا و بکااات پشااتیوانى بیناایەوە تااى بە کوردسااتان باااکوورى لە ئاشااتى رەۆتااى لە کە بێاات ئەوە دەبااێ نەتەوەیاای کااۆنگرەى سااەرەکیەکانى ئەرکە لە دیااکە یەکیکااى 

 .بکات تو و تاۆ ئیران لە ناوەندى دۆڵەتى گەڵ لە کورد پێوەندیەکانى کردنەوەى ئەهون بۆ میکانیزمیک
IV .نەتەوە یەک بەڵکاوو کردوە الواز کوردى نەتەوەیی گوتارى تەنیا نە...  هاوبەش نوسینى خەتى ، هاوبەش کوردى زمانى ، هاوبەش سروودى ، هاوبەش ئااڵى نەبوونى 
 نەتەوەیای کاۆنگرەى ساەرەکیەکانى ئەرکە لە یەکیاک کاورد ناهاوبەشاانەى ئەو کردنى هاوبەش ؟ داوە قەرار پرسیارەوە عەالمەتى بەرامبەرى لە کوردى ى(  دواح ملت)  بوون
 .دەبێت کورد
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V .بە مەزناى گەلێاک زەرەرەکاى و زیاان کە نیگاتیڤاانەیە دیااردە لەو دیاکە یەکاى کوردستان دیکەى بەشەکانى بارى کارو لە کوردیەکان ڕێکخراوە لە بڕێک وەردانى تێ دەس 

 .بدوزیتەوە نیگاتیڤە دیاردە ئەم چارەسەرى بۆ گونجاۆ چارەیەکى ڕێگا ردکو نەتەوەیی کۆنگرەى پیویستە کە گەیاندوە کورد سیاسى یەکیەتى
 .دێن ئەژمار کورد نەتەوەیی کۆنگرەى رەساڵەتى و ئەرک لە بەشێک تەنیا سەروە خاڵەى پینج ئەم گۆمان بێ

 لە کاۆنگرە پێکهیانەرى کاۆمیتەى پیویساتە کە بێات هیانەرى ێاکپ کاۆمیتەى هااتەى پێک و بەشدار ئەندامانى تەرکییبى کردنى دیارى کۆنگرەیە ئەم بەشى گرنگترین بێ رەنگ
 لە ئاشاتى رەۆتاى و کوردساتان باشاوورى ساەربەخۆیی تیازى لە پشاتیوانى باه بوون(  متعهد)  پایبەند بێت دا بارزانى مەسعود کاک بەڕیز وخۆى راست وچاۆدێرى ریبەرى ژێر

 بەڵکاو زەرووریە کوردساتان پاارچەى چاوار هەر ناوینەرانى بەشادارى تەنیا نه. بکرێت دیارى کۆنگرە لە شدارانبە ئەندامانى بۆ سەرەکى مەرجى وەک دەبێ کوردستان باکوورى
 .بگرێت چاۆ بەر لە دەبێ...  ، ئیران رۆژهەاڵتى ، رووسیە ، فەلەستین کوردەکانى نوینەرى بەشدارى
 .سەر دەباتە کۆنگرەیە ئەم بەستنى بایخى ئوروپا یەکیەتى ، گرتوەکان یەک نەتەوە ڕیکخراوى نوینەرى بەشدارى
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 کۆنگرەی نەتەوەیی و چەند سەرنجێک                                                         
  

 د حمه ئه سول ره بڕوا
 

 بااۆ خااۆی گۆشااەنیگای و دنیااابینی بە هەریەکەو کوردسااتان، جیاوازەکااانی سیاسااییە الیەنە هێاازو و ینپااڕۆژەیەک وەهااا گوێبیسااتی سااااڵنێکە
 لەساەرەتاوە کەساانەی ئەو و داهێانەرەکەی بیارۆکەکەو خاودی کاتێکادا لە. کاردوە باۆ هەڵساەنگاندنی و لێکدانەوە کورد نەتەوەی و سیاسەت

 باابەتی ئەوەی بەاڵم دەهێڵێاتەوە، درەوشااوەیی بە ناویاان جیااواز پالەی بە مێاژو و رێازن شایەنی لێدەکەن خاوەنداری سەردەمەشدا لەم یان
 .ببەسترێت هەولێر لە ٢٤/٢/٢١١٦ لە بڕیارە وەک دەکرێت، کۆنگرەیە ئەو بۆ کە بەرنامەڕێژییەیە، و پرۆگرام ئەو نوسینەیە ئەم
 ئەوەیە باۆ لەمشاێوەیە کاۆنگرەیەکی بەساتنی کە هەبێت، بەوە بڕوایان دەبێ کوردستان، ەتەوەیین کۆنگرەی بەڕێوەبەرانی و بەشداران و کوردستان خەڵکی شتێک هەمو لە بەر
 خۆیاان جیاوازەکاانی بۆچاونە و ئایدیا لە چاوپۆشی هاوبەشدا خاڵێکی چەند لە و کۆبکاتەوە چەتردا یەک ژێر لە پارچەکراو داگیرکراوی واڵتێکی سیاسییەکانی الیەنە هێزو
 باێ کاۆنگرە ئەرکی ترەوە الیەکی لە. کەسی و حیزبی سەپاندنێکی هەر لە دوربێت و بگرێت لەخۆی گەلە ئەم مرۆڤایەتییەکانی و نەتەوەیی پرسە انهاوبەشەک خاڵە و بکەن

 رزگااری خەباتی شاڕێی بۆ ەگەڕانەو بۆ بکرێت هاوکاری رەخنەکراو الیەنی بەجۆرێک بێت، سیاسییەکان الیەنە و کۆمەڵگا نالەبارییەکانی و کورتی کەمو خستنەڕوی چاوپۆشی
 .کوردستان لە کوردن ژیانی هاوبەشی گەالنەی ئەو و کورد گەلی بۆ ئازادی و ماف دەستەبەری و نەتەوایەتی

 ئاماانجێکی باۆ خەباات هێزێاک چەناد ناکرێات ئااخر نەکاات، قباوڵ یەکتاری لە دوڕدۆنگیان چیتر و سیاسییەکان هێزە نێوانی لەسەر هەبێت سەرەکی تەوەری کۆنگرە پێویستە
 .بکەن پەیڕەو یەکدی لەسەر سڕینەوەش یەکتر سیاسەتی و بکەن دیاریکراو
 کوردساااتانیانی روبەڕوی کە کێشاااەیەک، لەهەر کاااردن خاوەناااداری ئاماااانجی بە بساااەپێنێت، سیاساااییەکاندا هێااازە بەساااەر نەتەوەیااای پەروەردەیەکااای ئەوەیە کاااۆنگرە ئەرکااای

 .بزانن ئەرکدار بە خۆیان لەپێناویدا و بزانن نیشتیمانێک رۆڵەی بە خۆیان رۆژئاوا باشور، رۆژهەاڵت، اکور،لەب کوردان واتا. دەبێتەوە نیشتمانەکەمان
 باشااترە و بێات، گەلەکەمااانەوە بێالیەنای خەڵکااانی لەالیەن کاۆنگرە کردناای ساەرۆکایەتی و بەڕێاوەبردن دەبیاانم بەباشای سیاسااییەکان، هێازە هەمااو باۆ زۆرم حاورمەتی لەگەڵ

 .بن کەسایەتی خاوەن و دیار جیهان و ناوچەکە ئاستی لە بن خەڵکانێک
 

 .  بگرێت ئامانج بە تر گەالنی و کوردان نێوان برایەتی و بوەستێ تێدا کوردانی خوێنڕێژی سایەیدا لە کە کۆنگرەیەک، بەستنی بەهیوای
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