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 دات نووسی خۆی ده چاره ك بڕیار له یه ر پارچه كوردی هه: ئەسەسەرد                              
 

 بیــرو بی كتــه مه لێپرســراوی رد ســه سه ئه ریــد فه كــورد، یی وه تــه نه ی كــۆنگره كانی كاره بــه ت باره ســه
 كێتی یـه بێ بـه  كـۆنگره  كـه ڵێت ده. كوردستان ستراتیژی ی وه لێكۆڵینه ری نته سه و( ك.ن.ی) هۆشیاری

 .بگێڕێت یی وه ته نه عێكی رجه مه ڕۆڵی ناتوانێت  كۆنگره ها روه هه ناچێت، ڕێوه به PKK و پارتی و
 
 بـۆچی  پێتوایـه ، هریككردوو خه  وه ییه وه ته نه ی كۆنگره به خۆی كوردستان رێمی هه  ڕۆژه ند چه ی ماوه* 
 سترێت؟ به ده یی وه ته نه ی كۆنگره ئێستادا له
 
 سـتنی به توانـای  وه1992 سـاڵی له  ئێمـه ، وه كرده بـه م، بكـه ستنیشان ده دیاریكراو كی هۆیه ناتوانم -

  نگــه ره ، ســترایه ببه كانــدا ده وه نه  لــه  یــه كۆنگره م ئـه ر گــه ئه ت نانــه ته ، یــه هه ییمان وه تــه نه ی كـۆنگره
  پرسـیاره و ئـه ی وه ئـه ی مایه  بێته ده ، ساڵ 21 ی ماوه بۆ  یه كۆنگره م ئه ستنی به وتنی دواكه ناوخۆ، ڕی شه  وانه له ، وه بدۆزرێته ئاڵۆز ی كێشه ك یه رده چه بۆ ر سه چاره  بیتوانیایه

 .ن یه كۆنگره م ئه ستنی به رقاڵی سه كان نه الیه ئێستا بۆچی  كه بكرێت
 بـۆ تی رۆكایه سـه ی مـاوه  كـه دێـت  وه ئه دوای یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به بۆ كاركردن  كه بگرێت  نادیده  ره فاكته و ئه ناكرێت ، یه وه كوردستانه رێمی هه به ندیی یوه په  كه ی وه ئه
 .داهاتوودا یلولی ئه  له مان رله په  ڵبژاردنی هه بۆ  كردنه خۆئاماده رقاڵی سه رێمیش هه و وه درێژكرایه ساڵ دوو
 
  نەبەستراوە؟ کۆنگرە تائێستا بۆ بەاڵم دەدرێت، هەوڵ بەچەندین ئاماژە نەتەوەیی کۆنگرەی بەستنی بۆ هەوڵەکان لەبارەی* 
 
ی  ماوه لـه  یـه و كۆنگره سـتنی ئـه ئارادا بـوو، به یی لـه وه ته ی نه ستنی كۆنگره تێكی زێڕین بۆ به رفه ی ئازارو چوار ساڵی ئاشتی، ده11 ی یاننامه به پاش فتاكاندا، حه سااڵنی له -

 ڕی شـه ڵدانی رهه سـه پـێش ، بووه نـه  كـه كۆنگره سـتنی به ی ئیـراده تـدا ڕه بنه له  كـه  یـه وه ئه ی ڵگـه به دا یـه وماوه له  كـه كۆنگره سـترانی به بوو، نه م نـه سته كارێكی ئه 1974 -1971
 و گێـڕاوه  كـه كۆنگره ستنی به كانی پێداویستییه مكردنی راهه فه  له نگی پێشه رۆڵێكی وروپا ئه له كورد ندی وه ره بوو، هه  كه كۆنگره ستنی به بۆ ێكوڵ هه ڵدانی رهه سه پاش ناوخۆو
 سـتنی به وڵی هـه بەاڵم پێكبهێنێـت، نـاوخۆ ڕی شـه به هێنـان یكۆتای بۆ بار له تێكی رفه ده  كه  كۆنگره و له كان ڕهاتووه شه به  نه الیه بوونی ئاماده و كه كۆنگره ستنی به وابوو ئومێد
 .باربرا له یی وه ته نه ی كۆنگره

 
  نسـیبانه پره م ئـه كاندا كوردسـتانییه  هێـزه ناو لـه اڵم بـه ،( كـورده كگرتوویی یـه گوتـاری – یی وه تـه نه – نیشـتمان ڵوێسـتی هاوهه) مانـادا كورتترین لـه یی وه تـه نه ی كۆنگره* 
 ؟ وه ییه وه ته نه ی كۆنگره ناوی به بۆچی،  یه شه بانگه مووی رهه هه  واته كه نرێت،نابی
 
 تـر واڵتێكـی رجی لومـه هه له واڵتێـك ر هـه رجی لومـه هه و نییـه ئاسـتدا ك یـه له كاندا واڵته له كورد ی وه بزوتنه. یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به پێویستی له گومانم به تائێستا من -

 .ژی ده جیاوازدا رجێكی لومه هه له كدا یه پارچه ر هه له  كه دابندرێت  وه بزوتنه ك یه بۆ ستراتیج ك یه  مه سته ئه  بۆیه ، هجیاواز
 
 ڕوانی چــاوه كرێــت ده چــۆن  وه یه كێشــه موو هــه م بــه كــرد، زۆری ی گازنــده و یی گلــه پــژاك كــرد، یان كشــه پاشه ئۆپۆزســیۆن كــانی هێزه  وه كــۆنگره كــانی كاره تاییترین ره لەســه* 

 لێبكرێت؟ وتووی ركه سه كی یه كۆنگره
 
 نتیی ره گـه چـی ش، هاوبـه خاڵی بـه یشـتبن گه نه ، كـۆنگره ی وه ره ده لـه  ڵـه كۆمه و دیمـوكرات و پـژاك ر گـه ئه ، نییـه وی پته كی یه بناغه  كه كۆنگره  كه ن وه ئه ی ڵگه به  كێشانه م ئه -
 ش؟ هاوبه خاڵی به ن گه ده  نگرهكۆ له  كه كات ده  وه ئه
 
 یـان  دروسـته  بۆچوونـه م ئـه دا، كـۆنگره ر سـه به ن زاڵبكـه خۆیـان ی نـه یمه هه وێت یانـه ده PKK و كێتی یـه و پـارتی  پێیانوایـه كوردسـتان كانی پارچـه كانی پارته له شێك به* 

 ؟ ناواقعییه
 
  كـه  ئاسـاییه زۆر  بۆیـه ، یه كه كه په و پارتی و كێتی یه ی كۆنگره یی وه ته نه ی كۆنگره مادا بنه له و  ناچێت ڕێوه به  كه كه په و پارتی و كێتی یه  بێ به تدا ڕه بنه له یی وه ته نه ی كۆنگره -

  كـه كۆنگره وتنی ركه سـه بـۆ بار لـه رفتێكـی ده شـێت ده ، كه سێكوچكه كانی نه الیه ژمونی هه نگبوونی هاوسه مانكاتدا هه له اڵم به زاڵبێت، دا كه كۆنگره ر سه به كێكیان ریه هه ژمونی هه
 .پێكبهێنێت كاندا كاروباره بردنی ڕێوه به له
 

 فشـاری ژێر لـه بهێـنن، كـداری چه باتی خـه به كۆتـایی لێبكـات، دانانیـان ك چـه داوای م كـه النـی ، كه كۆنگره ی وه له  یه هه ترسیان مه دیموكرات و ڵه كۆمه و PKK كانی هێزه* 
 ڕووبدات؟ كرێت ده وا شتێكی توركیا و ێرانئ
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 تــوانن ده لێبكرێــت، داماڵینیــان ك چــه داوای رو ســه بخرێته گوشــاریان ترســن ده  كــه ی نانــه الیه و ئــه پێنێــت، بســه كاندا شــداره به  نــه الیه ر ســه به شــتێك هــی  ناتوانێــت  كــۆنگره -
 .نن یه رابگه ئاشكرا به شیان كه جێهێشتنه به هۆی و جێبهێڵن به  كۆنگره توانن ده ، وه ستانه وه  داواكه دژی كردو شداریشیان به ر گه ئه و ن كه نه شداری به تدا ڕه بنه له
 
 ؟ وه بێته ده  ی جێگه  دا یی وه ته نه كی یه كۆنگره ی چوارچێوه له  چییه،  مه ئه مانای بكرێن، ت عوه ده توركیا و ئێران دا یه كۆنگره م له  كه كرێت باسده وا* 
 
 .بانگهێشتبكرێن توركیا و ئێران نیم دا وبڕوایه له من اڵم به ، وه كالبكاته یه  یه له سه مه م ئه توانێت ده یی وه ته نه ی كۆنگره كاری ئاماده ی لیژنه -
 
 بـۆچی تی، كردوویـه كـداری چه باتی خـه كرابێـت شـتێك ر گـه ئه باكوور له ستهاتوون، ده به ڵك خه كانی مافه كداری چه باتی خه به باشوور اڵم به كات، ده ئاشتی له باس  كۆنگره* 

 ێت؟كر ده ئاشتی داوای باكوور – اڵت ڕۆژهه بۆ ئێستا
 
 كـدا یه پارچه ر هـه له كـورد  كـه بنێـت دا وه بـه دان بێـت ده  یـه كۆنگره م ئـه  وه مـه ئه هۆی بـه و بگێڕێـت یی وه تـه نه تێكی عیه رجه مه رۆڵی ناتوانێت یی وه ته نه ی كۆنگره  پێموایه من -
ــدا تایبه رجێكی لومــه هه له ــوردی و ژی ده ت ــار خــۆی ك یــه پارچه ر هــه ك ــده هه  باتــه خه  وشــێوه ئه و دات ده خــۆی ســینو چاره له بڕی ــه  كــه بژێرێت ڵ ــت، ده گونجاوی ب  ی له ســه مه زانێ
 بژاردنیڵ هـه له  ئـازاده ك رپارچه هه كوردی ڵكو به ، نیه  وه ییه وه ته نه ی كۆنگره ر سه به كاری  كه یه له سه مه كدار چه باتی خه له وازهێنان یان كدار چه باتی خه ر سه له وامبون رده به
 .دات ده بۆ وڵی هه  كه نێت یه گه ده ی نجامه ره سه و به  پێیوایه ی رێگایه و ئه
 
 2113ی ئاگۆستی 25: وتی  رێکه/ نوێ  كوردستانی – PUKmedia ری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

  یه كورد هه  یی وه ته نه  ی كۆنگره و توركیا ترسیان له  ئێران: بێژی پارتی وته                                 
 
 بـاس دا"نیقـاش"  وتنێكی چاوپێكـه له كوردستان، دیموكراتی پارتی رمی فه بێژی وته ئیمینكی ئیبراهیم ر عفه جه
  رێمی هـه  كانی سیاسـییه  هێـزه نێوان لـه  وایـه بڕیـار  كـه كـات ده كـورد  یی وه تـه نه  ی كـۆنگره  گرێـدانی  كاری ورده له

 بـاس  پـارتی  بێژی وتـه دا دیـداره م له ر هه. گرێبدرێت خۆرئاوا و اڵت خۆرهه باكورو  تری  كانی پارچه و كوردستان
  نـــه الیه نێـــوان  نـــدی یوه په و كوردســـتان  رێمی هـــه  ســـتوری ده  شنووســـی ره  ی وه مواركردنـــه هه  كانی نگاوه هـــه دوا لـــه

 .كات ده غدا به كوردو  ندی یوه په و رێم هه  كانی سیاسییه
 

  یه كۆنگره م ئه ئایا ،  كورده یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به كوردی قامی شه خواسی و باس گرنگترین ئێستا: نیقاش
 گۆڕێت؟ ده كورد دۆخی له چی یاخود كبخات؟ یه كوردستان ی پارچه چوار ر هه له كورد ماڵی نێو توانێت ده
 
 بـۆ  كاتـه باشـترین ئێسـتاش ، كـراوه  یـه كۆنگره م لـه بـاس   وه رابـردووه  ی ده سـه  شـتاكانی هه سـاڵی له ، بـووه كـورد یل گـه ونی خـه و ئـاوات یی وه ته نه ی كۆنگره: ئیبراهیم ر عفه جه
  ی چواچێوه له  ردستانهكو ی پارچه م ئه مافی  بۆیه ، یه هه باشی ستووری ده و یاسایی دۆخێكی كورستان رێمی هه ی وه رئه به له باشوور، له ت تایبه به یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به
 م ئه بكات، تر كانی پارچه شی پێشكه  ته خزمه م ئه  كه باشوور سیاسی تی ركردایه سه ر سه له  یه وه ته نه ركێكی ئه  وه ئه هاوكات نجامبدات، ئه  یه كۆنگره م ئه عێراقدا ستووری ده

 پاراسـتنی ش وانـه له هـاتوون،  سـت ده به كوردسـتان كی یـه پارچه ر هـه له  كـه بـدات  سـتووریانه ده و سیاسـیی و اسـاییی  وته ستكه ده و ئه پاراستنی ر سه له بڕیار توانێت ده  یه كۆنگره
 سـێ ر هـه له ئاشتی ێزیه به كی پاڵپشتیه  یه كۆنگره م ئه دڵنیام دی، هاتووته رۆژئاوا باكوورو له ی سیاسییه  واقعه م ئه  و له هێز به پاڵپشتی و كوردستان  رێمی هه كانی وته ستكه ده

 .رۆژئاوادا باكورو له ت تایبه به كات ده كوردستان تری ی كه پارچه
 ؟ توركیاوه له پارتی نزیكی به  سته یوه په ند تاچه  وه ئه ئایا یی، وه ته نه ی كۆنگره رۆكی سه  ببێته بارزانی  كه كردبوو داوای توركیا بۆچی: نیقاش

 بێـت ده تێكی سكرتاریه نیا ته دێت، كۆتایی و نێت خایه ده رۆژ سێ  كه یه كۆنگره ڵكو به بێت، هه وامی رده به تی ركردایه سه  تا ، زراوه دامه ك نه ، یه رهكۆنگ  مه ئه: ئیبراهیم ر عفه جه
 وارین ئومێـده رچی گـه نابێـت، یی میشـه هه نی نجومـه ئه و رۆك سـه  كـۆنگره  وه مـه كه ده  وه لـه ئكیـد ته بێـت، ده كان ندییـه یوه په و كـارگێری و لۆجیسـتی كاروبـاری بردنی رێوه بـه بۆ  كه
 .بێت ی هه بێت رده هه  ئاسایه شتێكی ش وه ئه بێت هه رۆكێكی سه و دیوانێك ستنی به رۆژی سێ بۆ  نگه ره نیا ته  كۆنگره وام، رده به شێوازێكی  ببێته دا ئاینده له
  

 بێت؟  كه كۆنگره  رۆكی سه  نیبارزا  كردووه  داوای توركیا اڵم به: نیقاش
 

 .كردبێت وای شتی داوای توركیا م ڕناكه باوه و نیم  یه وشێوه له شتێكی ئاگاداری من: ئیبراهیم ر عفه جه
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 بوو؟ هه  كه كۆنگره بۆ رجێكی مه هی  ئێران ئایا كرد، ئێرانیشی ردانی سه كوردستان رێمی هه زیرانی وه رۆك سه بارزانی نێچیرڤان توركیا، بۆ ی كه ردانه سه پاش: نیقاش
 
  كـۆنگره ش وه دڵنیاییـه به ئێـران، نـاوخۆی كاروبـاری ردانی سـتێوه ده هۆی  بێته نه  كه كۆنگره وێت یه هد و كات ده  كه كۆنگره چاودێری توركیا ك وه ئێرانیش  دیاره: ئیبراهیم ر عفه جه
 ئێران لـه ی ته دیموكراسـیه و ئـه وێت مانـه ده  ئێمـه ئێران، لـه ن كـه ده دیموكراسـی و ئاشـتی ی پرۆسـه پاڵپشتی كورد كانی سیاسییه  هێزه زانێت ده ئێران اڵم به ، نییه  مه ئه ستی به مه
 . كردووه نه دیاری ق زه زۆر یان ترسیانه مه و ئه تائێستا اڵم به ، كۆنگره له بێت هه ترسی مه ئێران  نگه ره بهێنێت،  وه سته ده به زیاتر سیاسی مافی كورد و بكات  شه گه  یه هه
  

 ؟ بووه نه كورد یی وه ته نه ی كۆنگره بۆ رجی مه ئێران  واته: نیقاش
 
 .سترێت به نه ر هه  وایه باشتر بێت رجدار مه ر گه ئه یی وه ته نه كی یه كۆنگره راستی به اڵم به ، كردووه نه رجی مه باسی ئێران تائێستا: یبراهیمئ ر عفه جه
  

 توركیا؟ یان  یه هه كانی نجامه رئه ده و كۆنگره له زیاتری ترسی مه ئێران: نیقاش
 
 . یه هه زیاتری ئێران اڵم به بێت، هه ترسیان مه نردووكیا هه  نگه ره: ئیبراهیم ر عفه جه
  

 و رێم هـه نێوان لـه پیشـخابوو سـنووری  خـاڵی واوی تـه  دانـاوه  ی وه ئـه  رجی مـه سـوریا له ده یه په یی، وه ته نه ی كۆنگره كاری ئاماده ی لیژنه ی وه كۆبوونه دواین له گوترێت ده: نیقاش
 ؟ وه بكرێته سوریا

 
 تـر، حزبێكـی هـی  هـی  نـه و كێتی یـه هـی  نـه  پارتییـه ئیشـی نه  مـه ئه كـات، ده ڵ گـه له ی ڵه مامه چۆن  یشه و ئه ئیشی و رێمه هه تی حكومه هی  یه روازه ده م ئه: یمئیبراه ر عفه جه

 ر نابـه په ی وه ئـه بـۆ ك نـه ، وه تـه كراوه  رۆژئاوا لـه كوردمان برایانی ۆب لۆجستی و مرۆیی هاوكاری بۆ تازه كوردستان رێمی هه رۆكی سه رمانی فه ر سه له  كه یه روازه ده  مه ئه  چونكه
 ئێسـتاش و تربێـت كراوه  وه سیاسـییه رووی لـه سیاسـی تـری كـانی هێزه ڵ گـه له كوردسـتان رۆژئاوای لـه  ده یـه په بووین وه ئـه ڕوانی چاوه پارتی ك وه  ئێمه باشوور،  بێته  رۆژئاواوه له

  ده یـه په  پێشـموانییه ، وه ترسییه مه  خاته ده كوردستان رۆژئاوای ندی وه رژه به  یه هه وێ له ی ویه تاكڕه و ئه  چونكه مێنێت، نه وی تاكڕه و بكات  شه گه دیموكراسی نی وه ئه ڕوانی چاوه
 .كردبێت ی قسه  كۆنگره كاری ئاماده ی لیژنه و رێم هه تی حكومه ڵ گه له رج مه زمانی به
  

 ؟ چییه ر سه له  ده یه په و  پارتی ی كێشه  اتهو كه: نیقاش
 
 بێت نـه چـۆڵ رۆژئـاوا كوردسـتانی  كـه بوو وه ئـه ش كـه خاڵه پێشـێلكرد، ی خاڵـه و ئـه  ده یـه په  وه داخـه به  كـه وتبووین رێككـه خـاڵ ك یـه ر سـه له  ده یه په و ئێمه: ئیبراهیم ر عفه جه
 .كات ده دروست رۆژئاوا م له كورد ی ئاینده ر سه له ترسی مه ش مه ئه پێشێلكرد، ی خاڵه م ئه  مانگه م ئه  ی15 رۆژی چی كه جێبهێڵین، بی ره عه بۆ كوردو هاواڵتیانی له
  
 كات؟ ده باشوور ی وانه ره كوردیش كانی ره نابه په كاتدا مان هه له كات ده لۆجیستی هاوكاری داوای  ده یه په  كه  چییه هۆكار  واته كه: قاشنی
 

  ڵكو به بوو، نه ی وه ئه بۆ بێت كراوه زیاتر سنوور كرد ده داوای  كه  ده یه په  چونكه جێبهێڵن، رۆژئاوا كورد هاواڵتیانی  بووه نه پێیخۆش  ده یه په ی وه له دڵنیام: ئیبراهیم ر عفه جه
 .بینی لێده زۆریان سوودی  كه بوو بازرگانی بۆ
 

 هــی  نیــازی پــارتی ئایــا ، ئارادایــه له  وه ئۆپۆزســیۆنه و كان حكومڕانــه  حزبــه به كوردســتان كانی سیاســییه  هێــزه نێــوان نــدی یوه هپ له نــاجێگیر دۆخێكــی ئێســتادا له: نیقــاش
 ؟ یه هه كان ندییه یوه په ی وه كردنه ئاسایی بۆ كی رییه ستپێشخه ده
 
 دات رووشـده ی وه ئـه ، دیموكراسـیدایه پێناوی لـه ر هـه وێت تێبكه گرژی ر گه دیموكراسیدان، ی پرۆسه ی چوارچێوه له كوردستان كانی سیاسییه  نه الیه ندی یوه په: ئیبراهیم ر عفه جه
ــاوازه یشــتنی تێگه به  ســته یوه په ــۆ  وه جی ــه ب ــه و كان گرفت ــه ری، ســه چاره تی چۆنی ــان یشــتنی تێگه  ئێم ــه له خۆم ــتوورو ده ر م ــه و سیاســی می سیســته س ــاوخۆی وی یره پ ــه په ن  و مان رل

 دڵنیــام ، یــه هه كی هاوڕایــه كان ســتراتیژییه  پرســه له اڵم بــه ، بینیــوه  وه خۆییــه به گۆڕانكــاری كێتی یــه و ئێمــه كانی ندییــه یوه په ئێســتا ، یــه هه كان چاكســازییه و تگوزاریی خزمــه
   ، وه كانمانـه ندییه یوه په  وێتـه كه نه گـرژی كـاتژمێریش ك یـه بـۆ ین كـه زده حه  مـهئێ ئۆپۆزسـیۆن و پـارتی نـدی یوه په بـۆ ناچێـت، خراپی و ره به كێتی یه و پارتی كانی ندییه یوه په
  ئێمـه له پـێ ی خنـه ره  كـه ی زمانـه و لـه رانین نیگـه و بێزارین ئۆپۆزسیۆن زمانی له  ئێمه ، یانه هه وان ئه  وه داخه به ئۆپۆزسیۆن، ناشیرینكردنی بۆ  نییه ختمان پێشوه ڵوێستێكی هه
 .گرن ده
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 ، وه پارتییـه ن الیـه له موسـ  ی ئیـداره كانی پۆسـته له  كێتییـه یه شـكردنی بێبه ش نموونـه نزیكتـرین ، نییه جاران ك وه كێتیش یه و پارتی ئێستا ندی یوه په بینرێت ده ك وه: نیقاش
 شكرد؟ بێبه كان پۆسته له كێتیتان یه بۆ  ئێوه ئایا ، وتووه لێكه كێتی یه تی ركردایه سه رانی نیگه ش مه ئه
 
 پێی بـه پـارتی گینا ئـه كردووه، نـه ش بێبـه وانی ئـه پـارتی  چونكـه ، شـكردووه هبێب موسـ  ی ئیـداره له خۆیـان ی وه لـه رپرسـیارن به خۆیـان كێتی یـه رانی براده: ئیبراهیم ر عفه جه

  كـه ی بـده بڕیارێـك تـۆ  كه  یه وه ئه شكردن بێبه  چونكه ، نییه شكردن بێبه ش مه ئه ، كردووه زیاتریان پۆستی داوای وان ئه اڵم به ، داوه كێتی یه به پۆستی ئینتیخابی ئیستیحقاقی
 . بووه نه واش شتی  كه ی كهب ش بێبه كێتی یه
  

 ؟ پێشێلكراوه  وه پارتییه ن الیه له موس  بۆ نێوانتان ی وتننامه رێككه ڵێت ده كێتی یه اڵم به: نیقاش
 
 زیاد بـه وتوون كـه پـارتی ر بـه  كـه ی انهپۆسـت و ئه كێتی یه  نگه ره بكرێت، پێشێل تا كرابێت كێتی یه و  پارتی نێوان له نیم ك یه وتننامه رێككه هی  ئاگاداری: ئیبراهیم ر عفه جه

 .بوایه رازی پێیدرابوو ی پۆستانه و به كێتی یه بوو پێویستیش و رازیبوایه كێتی یه كرد زمانده حه پارتی تی ركردایه سه ك وه زانین، ده می كه به  ئێمه اڵم به بزانێت،
  

نیازن  ك پــارتی بــه وه  چــین كــه  نــه و خاڵه ، گرنگتــرین ئــه و پــارتی  كێتی نێــوان یــه  ســتراتیژی  ی تننامــهو رێكه به  تان كــردووه وه پێداچوونــه  نــد جارێــك باســی چه: نیقــاش
 ؟ وه نه مواری بكه دا هه كه تننامه رێككه له
 
ر كـرا،  سـه ش چاره وه ئـه  ین، كه شداری بكه ش به هاوبهك لیستی  یه كان به ڵبژاردنه موو هه هه له  رج نییه الی پارتی مه: م كه ، یه دوو خاڵ الی پارتی گرنگه: ر ئیبراهیم عفه جه
  غـداد كـه به ش له وانـه بێت له نگی هـه موو پۆسـتێك هاوسـه هـه له  رج نییـه و مه سنووردا بكرێت  وه ئه  بوایه بۆچوونی پارتی ده به  كان، كه شكردنی پۆسته دابه نگی له هاوسه: م دووه

 15بـۆ  11تـا   رێم پێوسـته تی هـه كانی حكومـه پۆسـته اڵم له ، به كێتیه ری یه رامبه پارتی ئیستیحقاقی ئینتیخابی دوو به  بێت، چونكه ی ههنگ كان هاوسه موو پۆسته هه ناكرێت له
 .ین ی تر بكه توانین قسه وسا ده و باشتر گۆڕا ئه ره خێرایی به رێمی كوردستانیش به ر واقعی هه بێت، گه نگی هه ساڵی تر هاوسه

  
ــه ئۆپۆزســیۆن، هاوشــانی ئێســتادا له: نیقــاش ــه  پێیوایــه یمانیشــتان هاوپه كێتی ی ــه گه بێ ب ــۆ ســتوور ده شنووســی ره ی وه ڕان ــه په ب   خســتنه و ری ســه له نیشــتمانی ســازانی و مان رل

 ؟ چییه ستوور ده ر سه له ئێستا  ئێوه بۆچوونی ئایا دیموكراسی، ر سه به  تایه كۆده  وه ریفراندۆمیه
 
 . وه ڕۆكیه ناوه  بچمه وێت نامه  كه كێتی یه و پارتی تی ركردایه سه نێوان له  یه هه ش هاوبه یشتنێكی تێگه و وه كالبووته یه ستوور ده ی له سه مه: ئیبراهیم ر عفه جه
  

 ؟ وه كالبووته یه ك یه ئاراسته چ به  واته: نیقاش
 
  بخرێتـه دواتـر  وه بكرێته موار هه ستوور ده  كه وتوون رێككه  وه ئه ر سه له كێتی یه و پارتی و ین بكه دیموكراسی ی پرۆسه هب ت خزمه المان ردوو هه ی ئاراسته و به: ئیبراهیم ر عفه جه

 .نیشتمانی سازانێكی به اڵم به ، وه ریفراندۆمه
   

 مانی؟ رله په بۆ بگۆڕن  وه تییه رۆكایه سه له سیاسیش می سیسته ڵێن ده ئۆپۆزسیۆن و كێتی یه ك وه  كه وتوون رێككه ش وه ئه ر سه له ت نانه ته: نیقاش
 
ــه: ئیبــراهیم ر عفــه جه ــوونی رێم هــه له تی رۆكایه ســه می سیســته  چونكــه ، تــره كی یه له ســه مه  وه ئــه خێر، ن ــه ب ــۆڕین، تــا  نیی ــه بیگ ــه  تــره خــاڵێكی ش وه ئ ــه  ك  ی پرۆســه كاتی ل
 . راوهئا  دێته ستوور ده شنووسی ڕه ی وه موواركردنه هه
  

 بێـت ده رێم هـه رۆكی سـه بـۆ ی وه جێگـره پـارتی ئایـا رێم، هـه رۆكی سـه پۆسـتی بـۆ  وه كاندیدبكاتـه خـۆی  نییـه نیاز به  كه  وه كاته ده  وه له ئكید ته بارزانی یدا كه وتاره له: نیقاش
 ؟ كێتی یه  نه ده ده  پۆسته و ئه یاخود

 
 .ین كه ده ش وه ئه باسی وسا ئه واقع  بووه  كه تی رموویه فه كرۆ سه نابی جه ی وه ئه: ئیبراهیم ر عفه جه
  

 ؟ كراوه نه رێم هه رۆكی سه كۆمارو رۆك سه پۆستی ئاڵوگۆڕی له باس كێتی یه و پارتی نێوان له  واته: نیقاش
 
 .كان پۆسته پاوانكردنی ناوی به  نییه شتێك  ئێمه الی و  ته میلله پۆستی  وه ئه ، نییه ست به مه پۆست  ئێمه الی  چونكه خێر، نه: ئیبراهیم ر عفه جه
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 پـارتی ناو لـه  مـه ئه ئایـا ن، كـه ده  وه بارزانییه ن الیه له داهاتوو خولی له كۆمار رۆك سه پۆستی رگرتنی وه ری گه ئه له باس كان بیانییه و ناوخۆیی میدیا  كه یه ماوه اڵم به: نیقاش
 ؟ چێت تێده  رێی  رێكه گه ئه ند تاچه و باسكراوه

 
 . شێوه مان هه به كێتش یه ڵ گه له ، كراوه نه باس پارتی تی ركردایه سه له  وه ئه ك یه شێوه هی  به: ئیبراهیم ر عفه جه
  

 ی باره لـه كێتی یـه ی وه ئـه  پێتوایـه ئایـا نـاوبراون؟ ندروسـتی ته دۆخـی ئاگـاداری نـد تاچه  ئێـوه ئایـا ، ناجێگیره بانی تاڵه  كۆمار رۆك سه ندروستی ته وشی ره تائێستا: نیقاش
 ؟ قیقه ده  وه كاته باڵویده  وه بانییه تاڵه ندروستی ته
 
 كانی قسـه پێمانوایـه كـات، ده  لێـوه باسـی  ی كـه ته تایبه  پزیشـكه  كـه  یه وه لێدوانانه و له ش ئێمه ئاگاداری چێت، ده باشتر و ره به دۆخی  كه ین وه ئه ئاگاداری: یمئیبراه ر عفه جه

 .كات نه سیاسی به ی كه شهپی دكتۆرێك ك وه  خواردووه سوێندی  كه  یه وه ئه و ئه ی پیشه  چونكه ن راستگۆیانه و قیق ده  ی كه پزیشكه
  

 ؟ ، ئایا وایه نجامبدرێت یلول ئه ئه  ی21  وابڕیاره  یه كه مانی كوردستانیان هه رله ڵبژاردنی په كێتی نیازی دواخستنی هه و یه پارتی  كه  یه هه  وه نگۆی ئه ئێستادا ده له: نیقاش
 
 .ڵبژاردن بكرێت یلول هه ئه  ی21  ی وه ر ئه سه له  پارتی سووره  كرێت، چونكه ر پارتی ده امبهر به  قییه ، ناهه هی  راست نییه  وه ئه: ر ئیبراهیم عفه جه
  

 ؟ یه هه ی داوایه و ئه كۆمسیۆنیش ئێستا اڵم به: نیقاش
 
 خـۆی كانی ئیشـه كۆمسیۆنیش و وێت دوابكه ناكرێت  چونكه ین، كه ده مان رله په ڵبژاردنی هه دواخستنی بڕیاری زاری رمه شه و كۆمسیۆنین ی داوایه و ئه دژی  ئێمه: ئیبراهیم ر عفه جه

 . كردووه
  

جێكردنی  بـۆ جێبـه  رگرتـووه كی وه كـورد چ گرنتیـه  مجاره غـداد واژووكـرا، ئایـا ئـه و به رێم تی هـه ردوو حكومـه نێوان هـه خـاڵی لـه 7وتنێكی  یرانـدا رێككـه مانگی حوزه له: نیقاش
 بێت؟ ڵوێستان چی ده كرێت هه جێنه ر جێبه گه ؟ ئه كه وتنه ڕۆكی رێككه ناوه

 
 و كـردوون خۆیـان كـاری ش هاوبـه كانی لیژنـه هاوكـات ، نـده پابه غـداد به تائێسـتاش  وتنـه رێككه و بـه نـدین پابه  ئێمـه و چـن ده باشی و ره به كان ندییه یوه په: ئیبراهیم ر عفه جه
 تـا بكـات 141 ی مـادده ی لیژنـه كاری لـه زیـاتر پاڵپشـتی غـداد به تی حكومـه و بكرێـت سـند په عێـراق مانی رلـه په له غـاز و وت نـه یاسـای ین وه ئـه ڕوانی چـاوه ئێسـتا وامن، رده به

 .جێبكرێت جێبه  كه مادده
 

 2113ی (ئاگۆست)ی ئاب25: وتی  رێکه/ نیوز   ری ئاوینه ماڵپه:   رچاوه سه
 

 ئاشتی یامی په و یی وه ته نه ی کۆنگره                                                             
 
 حمان پیرۆتی  ره
  
. نـدرا یه راگه  یـه و کۆنگره کی ئـه ره یامی سـه کـوو پـه یی، ئاشتی وه وه ته ی نه ستنی کۆنگره تایی بۆ به ره دانیشتنی سه  له
ڵ  گــه له  ژیــانی ئاشــتیانه  وه ها پێکــه روه و هــه ی کــورد وه ی بزوتنــه ر گوتــاری ئاشــتیخوازانه ســه خت له جــه  یامێک کــه پــه
 .  وه کاته کانی کوردستان ده هاوسنووره  ته وڵه و ده  وه ته نه
و  یامی ئاشـــتی بـــاکوور، پـــه  لـــه.  یـــه تی هه خی تایبـــه شـــی کوردســـتان بایـــه ئێســـتادا بـــۆ ســـێ به  لـــه  یامـــه و په ئـــه
ــار له رهاویشــته ده ــه کانی ک ــه س ــه رکه ر س ــییهس  و پرۆســه وتنی ئ ــه ده   یاس ــا ک ــه  ک ــاڵه و چه ل ــد س ــی ن ــه  دا ی دوای ــر   ل ژێ

کی  ڵه سـته ی به وه تایی بـۆ تواندنـه ره نـد قۆنـاغێکی سـه تی چه و شـار توانیویـه باتی شـا  نگی خـه و هاوئاهه ری کاریگه
   به. ستێ کانی پێشووی، پشتی پێ ببه ڕخوازانه شه  شه ی بانگه وه نگ کردنه مڕه و که ی که ش بۆ رازی کردنی رای گشتی واڵته تی تورکیه وڵه ردا، ده رامبه به  له. ڕ بپێوێ شه

ی  نـد بنکـه ک یـان چه یه  له  و حیزبه کانی ئه یان هێزه  وه وێته بکه ی لێ که که شانی گریالی په  ک له داماڵینی چه  کا که نگاوێک ده ر هه هه پشتیوانی له  تورکیه  یکه، وه ت ئه تایبه
 . وه کۆبکاته  و واڵته کانی ئه جوغرافیاییه  ی سنووره وه ره ده  له  دیاریکراو

 کان نه وتی الیه ڵسوکه و هه ر رای گشتی سه ری زۆری له کان کاریگه سیاسییه  نه ی نێوان الیه ی کێشه وه قتر بوونه ت دوای زه تایبه  رێمی کوردستانیش، به هه  یامی ئاشتی له په
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. نـابێ  و واڵتانـه ر ئاسایشـی ئـه سـه ێنی لهر ری نـه کاریگـه  یـه و کۆنگره ئـه  پرسـی کـورد کـه  ندیـدار بـه یوه واڵتـانی په  وه تـه واوی داوه دا، دڵنیـایی تـه ش وه ره دنیـای ده  له. بێ ده
ولێر توانـای  هـه  دا کـه تیش ده وڵـه ڵگای نێوده ها کۆمـه روه و هـه  و سـووریه  سـێ واڵتـی ئێـران، تورکیـه  ش بـه یامـه و په ئـه  وه رێمی کوردسـتانه ن هـه الیـه  له  و کۆنگره ستنی ئه به

ق  دا زه خۆیی تــێ ربه باســی ســه  کــه  یــه وه رجی ئه نیا مــه و تــه   ی خــۆی ئاشــکرا کــردووه عێــراقیش روانگــه. یــه کان هه شــه و بهمو هــه  کردنی هێــزی کــوردی لــه و ئاراســته  وه کۆکردنــه
 . وه کرێته نه
و هاوکـاری نێومـاڵی خـۆی رێـک  نگی هاوئاهه  یتوانی به ده  یه و پارچه ی کورد له وه بزوتنه  دا که قۆناغێک  له. رۆژئاوا بگۆڕێ  توانێ دۆخی کورد له ئێستادا ده  یامی ئاشتی له په
  و لـه رۆژئاوا جێگیـر نـابێ  وشی سیاسی له بێ، ره ی هه رۆژئاوای کوردستان درێژه  کان له سیاسییه  سووریا بپارێزێ، تا ملمالنێی هێزه  ڕ له ئاگری شه  ڵکی کوردستان له و خه بخا

موو  م هـه رده بـه له  خـوڵقێنێ ت ده رفـه ترین ده وره گـه  بایی کورد بێ، چونکـه و ته ی ئاشتی بێ کۆنگره یی ده وه ته ی نه کۆنگره.  وه ونه که ری  دوور ده به ڕێوه خۆبه  یشتن به قۆناغی گه
بات بـۆ رزگـاری،  ی خه پرۆسه  کان له نه و الیهمو شداری هه کان به هێشتنی ناکۆکییه ر نه سه ن و له که کتر نه ڕی یه شه  ندی خۆیان وه رژه هۆی به  به  چیدیکه  که  نانه و الیه و هێز ئه
 .ون که کتر گرتن رێک یه  وا و رێز له وتی ره ڵسوکه هه
وتۆی  خێکی ئـه هاڵتی بایـ رۆژهـه  یی لـه وه تـه ی نه وه چوونی بزوتنه پێشوه  دا، پرسی پشتیوانی له یی وه ته ی نه  کانی کۆنگره ی کار و بڕیاره رنامه به  ، له تا ئێستا دیاره  ی که وه ئه

  ش بـووه ی دابه کان هێزو وزه نه و الیه هۆی ناکۆکی و باڵوی هێز  ئێستادا به  اڵت له رۆژهه  ی کورد له وه م، بزوتنه که یه.  بێ کی هه ره ند هۆکاری سه توانێ چه ش ده وه ئه. پێنادرێ
  پرسـی کـورد لـه  کـه  گیراوه دا نـه قۆناغێـک  لـه  و کـۆنگره م، ئـه دووه. بێ کـانی کوردسـتان یـان ئێـران هـه وهوتی روودا ر ره سه ری له کاریگه  ی پێویست ناتوانێ شێوه  به  ر بۆیه هه

بـۆ   یکـهکانی د نـه قۆنـاغی وتـووێژی الیه  و لـه تایی ره اڵت پـێش دانیشـتنی سـه کانی رۆژهـه سیاسـییه  نـه و الیه حیـزب  م، سێیه. ردا هاتبێ سه وتۆی به کی ئه اڵت گۆرانکارییه رۆژهه
 . راوێز خراون و په  کراوه پرس و رایان پێنه  پێکهێنانی کۆنگره

ڵکوو  اڵت، بـه ر بـۆ رۆژهـه ک هـه نه.  ی ئاشتیخوازی بووه که یامه ری په وهه وام جه رده به  که  وه خوێندرێته یامی ئاشتی بۆ ده په  ریکه دا خه کاتێک  اڵت له رۆژهه  ی کورد له وه بزوتنه
و  ی خواسـت وه نگدانـه ره  یامی کـۆنگره پـه  ی کـه وه ر چـاوگرتنی ئـه بـه له  بـه.  ی داوه زینـه شی خـۆی هه به  ی کوردستانیش زیاتر له کانی دیکه شه به  کردنی ئاشتی له قامگیر بۆ سه
ر  ســه کی له رییــه یامی ئاشــتی چ کاریگه پــه  کــه  وه بکرێتــه  وه بیــر لــه  نــێ، پێویســته دان داده ر بڕیــاره ســه ریش له ترین کاریگــه وره ها گــه روه و هــه  یــه نــدامانی کۆنگره ی ئه ئیــراده
  وێ لـه بیهـه  دی ناکرێ کـه ئاشتیخوازتر به  وه تێک له کداریش بێ، هی  حاڵه نی هێزی چه خاوه  کی رزگاریخواز که یه وه بۆ بزوتنه. بێ اڵت ده رۆژهه  چوونی پرسی کورد له پێشوه
و زۆر  م کـه  اڵتی کوردسـتان بـه کانی رۆژهـه ئێسـتا حیزبـه  ی کـه وه کوو ئه ر وه هه. کانی بگات ئامانجه  و چاالکی میدیایی به نی ده وتی مه ره  یوانی لهباتی سیاسی، پشت ی خه رێگه
رکردنی  سـه سـتی چاره به مه  بـه  ی ئاشـتییانه چاره  مـل بـۆ رێگـه  کـه  نییـه  و ئیستعداد و توانایه ن ئه دا خاوه ت ڕه بنه  دا، کۆماری ئیسالمی ئێران له ریش رامبه به  له. ریکن خه  پێیوه

 .پرسی کورد راکێشێ
راوێز خسـتنی  اڵم پـه ، بـه ی کوردستان گرینـگ و پێویسـته ر چوار پارچه کانی هه نییه ده و مه سیاسی  نه رانی الیه شداری نوێنه به  یی به وه ته ی نه ستنی کۆنگره به  ی که وه وێڕای ئه

و داهـاتوو و  ن گوتـاری سیاسـی خـۆی بـێ بـێ خـاوه اڵت ده رۆژهـه  ی کـورد لـه وه بزوتنـه.  یـه وره ئیرادێکـی گه  دا کی کۆنگره ره یامی سه په  کی کوردستان له یه ی سیاسی پارچه ئیراده
نـدی  هاوپێوه  ی پـێ بـێ کـه یامـه و په ها ئـه روه هه. کرێ نه  غه ده ن لێی قهرز یا ردا فه سه باتی به هی  شێوازێکی خه. ر چاو بێت به کانی له جیاوازه  پێشی قۆناغه ری هاتنه گه ئه
 .گیرێ خۆی پێڕانا  میشه وێ و بۆ هه که ک قورس ده یه ی پارچه وه ر شانی بزوتنه سه کان له وته سکه یی و پاراستنی ده وه ته نه
 

 2113ی ئاگۆستی 23: وتی  رێکه/ ری کوردستان و کورد  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 رۆکی بێت و هاوسه وری  ده به  تی کۆنگره رۆکایه سه  پێویسته(:  که جه که)رۆکی کۆما جڤاکێ کوردستان  میل بایک هاوسه جه   
 

 قادر هەستیار: سازدانی
 رەزگەیی دانا هۆرامی، فازڵ
  هبوو دام ناو هه  وه یه وه ته ی نه کۆنگره  ندی به ی پێوه شه و به نیا ئه من ته: تیبینی * 
 

 بوە؟ پەكەكە پێشنیاری لەسەر نەتەوەیی كۆنگرەی دواخستنی: هاواڵتی
 

 خواسـتویەتی پەكەكە. نـیە پەكەكەوە بە پەیوەنـدییەكی هـی  كـۆنگرە بەڕێوەچـونی رێكەوتی :بایك  جەمیل
  چوار ئاپۆ سەرۆك نیە، پەكەكەوە بە پەیوەندیەكی هی  ەتەباب ئەو و بێت رێكەوتدا لەفاڵن با نەیوتوە پەكەكە ئەوە بەڕێوەدەچێت رێكەوتێكدا چ لە بەڕێوەبچێت كۆنگرە

 هەولێـر كۆنفرانسـەكەی. یەكترن تەواوكاری بەاڵم جیاوازە، تایبەتمەندییان كۆنفرانسانە لەو یەك هەر هەولێر، و بروكسل و ئەنكەرە ئامەدو لە پێشنیاركردبوو، كۆنفرانسی
 كورد چونكە پێكبێنێت، كورد خەونی داواو و خەیاڵ ئەوەیە كۆنگرەیەدا لەو خواستی ئاپۆ سەرۆك. لوتكە رانسیكۆنف دەبێتە دیكەوە كۆنفرانسەكانی تەواوبونی بەهۆی
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 كێشـەی و خـۆی یـاری بكـاتە كـورد هێزێـك هـی  نابێـت نەهێڵرێـت، كوردەكاندا لەناو دوژمن دەستی و نەمێنێت كوردەكاندا نێوان لە كێشە و  دابمەزرێت كورد یەكێتی تدەیەوێ
 .ببێت چارەسەر دراوسێكانی و كورد نێوان

 داخـوازی بنەمـای لەسـەر نەك بەڕێوەبچێـت كوردەكـان داخـوازی بنەمـای لەسـەر كـۆنگرە پێویسـتە بـژین، بتـوانن و بـكەن رزگـار خۆیـان رەشـەكوژی لە بتوانێـت كورد ئەوەی بۆ
. بكـات قبـوڵ ئەوە ناتوانێـت كـورد بەاڵم بەڕێوەبچێت، ئەوان داخوازیەكانی بەپێی دەیانەوێت بەڵكو بچێت، بەڕێوە كۆنگرە ئەوە نایانەوێت دەوڵەتەكان بەڵكو و دەوڵەتەكان

 لە كـورد چـونكە پێویسـتە، كورد بۆ نەتەوەیی كۆنگرەیەكی دەزانێت مرۆڤ كاتەدایە لەو بگرێت لەبەرچاو ئەوەش ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی لە كئاستێ چ تە گەیشتۆ كورد ئێستا
 بـۆ و خـۆی بـۆ بنێـت  مێژویـی هەنگـاوێكی كـورد پێویسـتە بـكەن، دەستنیشـان سیاسـەتەكانیان هەمـوو لێبـڕاوانە دەتـوانن ئێستا و یەكەم هێزی بە بوە ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی

 ناوەڕاسـت رۆژهەاڵتـی لە دیـكە كێشەیەكی هی  نەبێت چارەسەر كێشەیە ئەو. كوردە كێشەی یەكالكەرەوە بڕیاری گەورەو كێشەی. نەتەوەییە كۆنگرەی ئەویش ناوچەكە گەالنی
 قبـوڵ ئەوە نەتەوەیی كۆنگرەی. نەكات حزب هەندێك یان حزبێكدا، خزمەتی لە تەنها پێویستە. نەبێت بەشێكدا لەخزمەتی تەنها كۆنگرەیە ئەو پێویستە نابێت، چارەسەر
 بەهاوبەشـی و پـێكەوە بەڵكـو زۆریـنە، بە نەك تیایـدا بڕیارەكـان  و بكـات حزبەكـانی و كوردسـتان بەشـەكانی بەهەمـو خـزمەت كۆنگرە پێویستە. نیە راست ئەوەش و ناكات

 كـورد ئەگەر كـۆنگرە، بەبڕیـاری نەبێـت پێویسـتە ئەوا بكرێـت قایـل پـێ حزبێكی نەتوانرێت كە بڕیارێك،. بێت حزب هەندێك یان بەشێك، بۆ بڕیارەكان نابێت دەربكرێت،
 . خۆی خزمەتی نەخاتە كۆنگرەیە ئەو كەس پێویستە. تێكدەچێت و دەڕوات الوازبون بەرەو هێدی هێدی هەیە كوردی لە كەس هەموو كە هیوایەی ئەو نەكات ئەوە

  
  دەوێت؟ كێتان كۆنگرە تیسەرۆكایە بۆ: هاواڵتی

 
 لەكـۆنگرەدا دەمانەوێـت بكرێـت، دەستاودەسـت و بێـت دیمـوكراتی سـەرۆكایەتیەكەی پێویسـتە. نەبێـت حزبێـك سەرۆكایەتی وەك كۆنگرە سەرۆكایەتی پێویستە :بایك  جەمیل
 .نەگیرێت كۆنگرە پێویستە ئەوا بێت، شێوەیە بەو ئەگەر. ێتدروستبكر كورد بۆ نوێ كێشەی كۆنگرەوە بەهۆی نەك چارسەربكرێت دراوسێكاندا لەگەڵ كورد كێشەی

 
 بوو؟ چی داوایە ئەو هۆكاری بێت دەوری كۆنگرە سەرۆكایەتیكردنی كردوە پێشنیارتان ئێوە: هاواڵتی

 
 بـا دەبێـت  كێ نیە، كێشە ئێمە بۆ كەوێتەوە،لێب ناكۆكی ئەوە هەیە، ئەگەرە ئەو كۆنگرە بەسەرۆكی بوو بەشێك سەرۆكی یان حزبێك سەرۆكی بڵێن ئێستا با :بایك  جەمیل
 پێویسـتە ئەوە كۆنگرە، سەرۆكی ببێتە كەسێكیش هەر. بنەما ناكەینە كەسەكان ئێمە. ئەوەیە ئامانجیشمان بنەماو دەكەینە خۆمان بۆ كۆنگرە بڕیارەكانی ئێمە چونكە ببێت،
 بـــۆ دروســـتبكات، كێشـــە و هەبێـــت حەساســـیەت كە هەیە، ئەوە ئەگەری بەاڵم دەزانـــین، دروســـتبە ئەوەش. بجـــوڵێتەوە كـــۆنگرە بڕیارەكـــانی و ئامـــانج بەپێـــی كەســـەش ئەو

 لەیەك پیاوێـك و ژن)  كـۆنگره سـەرۆكی ببێـتە كەس یەك تەنهـا نەك بێـت هاوسـەرۆكی یـان هاوبەش كەسەرۆكایەتی دەوێت، ئەوەمان ئێمە نەتەوەیی كۆنگرەی سەرۆكایەتی
 نـوێنەرایەتی كـورد پێویسـتە بـۆیە بەركەوتـوە، زۆریـان زیـانی دادپەروەریەوە نەبـونی بەهـۆی كورد مافەكانی دیموكراتی، ەرۆكایەتیس دەبێتە كاتە ئەو ،(بن سەرۆك كاتدا

 كەشــدادی شــوێنەكانی لە نــاهەقی بتوانێــت تــاوەكو بســڕێتەوە لەناوخۆیــدا نــاهەقی دەبێــت دەرەوەی، بــۆ هەم و نــاوخۆی بــۆ هەم. پێشــبخات دادپەروەری و بكــات دادپەروەری
 .نەهێڵێت

 
 بێت؟ بەدەوری گەر كۆنگرەبن سەرۆكایەتیكردنی خولی یەكەم دەستبەرداری ئامادەن: هاواڵتی 

 نەتەوەییـدا لەكـۆنگرەی لەوشـێوەیە شـتی پەكەكەوە لەالیەن مشـتومڕ، هۆكـاری و كێشە نابێت و نیە باس جێگای ئەوە نەبێت یان ببێت پەكەكە سەرەتا ئەوەی: بایك جەمیل
 كـۆمیتەی بێت، چۆن بەڕێوەبەرایەتیەكەی بێت، چۆن ئەنجومەنەكەی نمونە بۆ. بكرێت دروست سیستم پێویستە. كۆنگرەیە سیستمی گرنگ. ناڕوات ئاوادا شتی ەدوایب رونادات

 .گرنگە بێت چۆن و چی كورد ستراتیژیی بن، چۆن سیاسی و  دیبلۆماسی
 

 ؟ كۆنگرەدا لە دەبینێت رۆڵ كەمینە زۆرینەو:  هاواڵتی
 

 بنەمـای لەسـەر كـۆنگرە نامانەوێـت ئـێمە بخـاتەڕوو، پێشـنیارەكانی و بۆچـون دەكات كۆنگرە بەشداری كەسێك هەر و بێت دیموكراتیزە كۆنگرە دەمانەوێت ئێمە :بایك  جەمیل
 حـزب هەنـدێك یـان بەشـێك، لەوەی بەاڵم ڕوو،دەخـاتە خـۆی داخوازیەكـانی تیایـدا و هەیە پەكەكە كـۆنگرەی ئەوە بوێـت ئەوەمـان ئـێمە ئەگەر. بێـت پەكەكە داخوازیەكانی

 . نازانین بەدروست ئەوە بێت ئەوان بەپێی كۆنگرە بیانەوێت
 

 نین؟ رێگر ئێوە كرنگرە بۆ دەكرێت ئێران توركیاو بانگهێشتی: هاواڵتی
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 هەمـوو پێویسـتە دەرناكرێـت، تێـدا دژایەتیكردنیشـی بڕیـاری و بەڕێوەناچێـت شـێوەیە لەو كـۆنگرەی. نـیە حزبێكیش و  دەوڵەت هی  لەدژی نەتەوەیی كۆنگرەی :بایك  جەمیل
ــزانن ئەوە الیەنێــك و كەس ــدا لەگەڵ دراوســێكانی لەگەڵ كــورد كێشــەی دەیەوێــت كــۆنگرە. ب ــات چارەســەر دەوڵەتەكان ــارامیش نەبێــت چارەســەر كێشــەكە تــاوەكو. بك  لەو ئ

 بە نەترسـن، نەتەوەیـی كـۆنگرەی لە دەوڵەتـانە ئەو پێویسـتە و بێـت دۆخە بەو كۆتـایی دەمانەوێـت ئـێمە. دەكەن كـورد لەدژی جەنـگ هەمیشـە چـونكە نابێت، دەوڵەتانەدا
 لە هەر دەبێــت، چارەســەر دەوڵەتــانەش ئەو كێشــەی ئەوە بێــت، چارەســەر كــورد كێشــەی كاتێــك چــونكە دابمەزرێــت، كــورد نەتەوەیــی ۆنگرەیەكیكــ بیانەوێــت پــێچەوانەوە
 بیـر وا ۆچیبـ. دەیكـات ئـێمە دژایەتیـی بـۆ بكـات كارێـك هەر كـورد دەڵـێن كە هەیە، بیركردنەوەیەك ئەوان لەالی چونكە بن، كۆنگرە بەشداری و بێن با دەڵێین بەرئەوەش
 ئــێمە دژی لە دەكــات چــی كــورد ئەڵــێن هەمیشــە بــۆیە. بەرنــادەن زیهنــیەتە و سیاســەت لەو دەســت. دەبەن بەڕێــوە كوردانــدا بەســەر داگیركــاری سیاســەتی چــونكە دەكەنەوە،

 دەكرێـت چـیەوە لەبـارەی گفتوگـۆ و دەكرێت لەچی باس ەداكۆنگر لە و ئامادەبن كۆنگرەدا لە. بكەن تێدا بەشداریی و بێن دەكەین بانگهێشت الیەنێك و كەس هەموو. دەیكات
 بشكێت زیهنیەتە ئەو و ترسە ئەو تاوەكو. بیبینن خۆیان بەچاوی با دەدرێت چی لەسەر بڕیار و
 
    2113ی (ئاگۆست)ی ئاب21: وتی  رێکه/ ری هاواڵتی  ماڵپه:   رچاوه سه 

 
 بۆ کۆنگرەی نەتەوەیی                                                                  

 
 دەباغی شەهال

 
 هێزەکــانی کە بـووە ئەوە کــورد تـاکێکی هەر ئــارەزووی و داوا بەردەوام ڕابـردوودا، ســااڵنی مـاوەی لە

 گەلـــی ئامانجەکـــانی هێنـــانی وەدەســـت و بـــوونەوە نزیـــک بـــۆ خۆیـــان توانـــای یەکگرتـــووبن، کـــورد
 پەسـەندی ئەگەر ئامانجـانە لەو یەک ڕەنـگە. بخەن وەگەڕ هاوکارییەوە ڕووحی بە کورد، ژێردەستەی

 کە خـۆیەتی ڕەوای مافی کورد گەلی کە ئەوەیە زۆربەمانە، ئارەزووی بەاڵم نەبێ هەمووالیەنەکانیش
 چلتــیکەیەک وەک دابەشــکراو کوردســتانی ڕۆژێــک و بــدا هەوڵ سیاســی ســەروەری هێنــانی وەدەســت بــۆ

 .لێکبدرۆێتەوە
ــوانێ کە هومێــدە و شــادی جێگــای واڵمــن، بــێ ئێســتا تــا کە پرســیارگەلێک ســەرەڕای نەتەوەیــی کــۆنگرەی ێکهێنــانیپ هەواڵــی ســۆنگەوە لەو ــد بت  لە کــورد هەنگاوێــک چەن

 .نابێ و ناکرێ ژنان واتە کۆمەڵگاکەی نیوەی بەشداری بێ بە بێ، نەتەوەیەک نەتەوەیش،هەر کۆنگرەیەکی پێکهێنانی دیارە. کاتەوە نزیک خۆی ئامانجەکانی
ــان و کۆمیســیێۆن کاتێــک ــاری لێژنەک ــران دی ــرا ســەرپێی خشــاندنێکی چــاو بە هەر ک ــدامان زۆری هەرە زۆربەی کە دیت ــانن لە ئەن ــک زۆربەی و حیزبەک  ئەوان ســەدی بە نزی

 بـۆ و نەتەوە، بـااڵی ئـاواتی لە بـوونەوە کنزیـ بـۆ بەاڵم هەبـێ، خۆیـان کاریگەری ناتوانن ژنان جۆرە بەم و کوڕییە و کەم زۆر هەڵگری خۆیدا لە ئەوە گەرچی. پیاوەکانن
 بە نەتەوەیـی کـۆنگرەیەکی بیـرۆکەی داهـاتوودا لە و بگێـڕن خۆیـان ئەرێنـی  ڕۆڵـێ بتـوانن حیزبەکـان کە هومێـدە بەو لێکـراوە، پێشـوازی هەنگـاوە ئەو دیسـان یەکەم پلەی

 وێـڕای  دیـکە، سـەرزەمینەکانی کـوردانی تەنـانەت و ڕۆژهەاڵت نـاو تاراوگە،  کوردانی ەنی،مەد کۆمەڵگای چاالکانی و ژنان بەرچاوی بەشداری و الیەنەکان هەموو بەشداری
 . کرێ پتەوتر دەبن، زۆرینە هەر کە حیزبەکان نوێنەرانی

 و توانـایی زۆر لە دا ەکـانیشحیزب نـاو لە بەداخەوە گەرچـی) نەبـان پیـاوان زۆربەیـان و حیزبییەکـان تەنیـا ئامادەکـاری، لێژنەکانی هەنگاوەکانی هەوڵ کە دەکرا  گەرچی
 ئەو ســەڕای دیســان بەاڵم وربگرتــرێ، کەڵــک دەرەوە و نــاو لە کــۆمەاڵیەتی و سیاســی بــواری هێنــدێک پســپۆڕانی لە دەبــا و(  وەرنەگرتــوە کەڵکیــان خۆیــان نــاو کەســایەتی

 .بێ هومێد بێ نابێ و ناژی هومێد بێ بە ئینسان. پتەو و فراوان دەستکەوتی هومێدی بە ئەویش بڕۆین، دانیشتنە ئەو بەرەو فراوان دڵی بە دەبێ کەمایەسییانە،
 کـورد کـۆمەاڵیەتی و سیاسـی داهاتووی بۆ  بنەڕەتی خاڵی هێندێک و بپارێزن کورد یەکگرتووی کە دەبێ ئەوە هەوڵییان کۆنگرەیە ئەو بەشدارانی کە گریمانەیە ئەو پێی بە

 خـااڵنە ئەو بەبـێ  دەسـتکەوتێک هەر ئەگینـا بـگەن کـۆنگرە پەسـەندی بە دەبێ پێموایە کە بکەم نیشان دەست خااڵنە ئەو هەوڵدەدەم کورد تاکێکی وەک دەکەن، دەستنیشان
 گرینگــی پێمــوایە کە خــااڵنە ئەو ســەر دەچــمە ڕاســتەوخۆ بــڕۆم، بــابەت هێنــدێک ســەر لە زیــدە ئەوە بەبــێ. نیشــتمانی و ئینســانی بنــاخەیەکی تــا دەچــن کــارتۆن لە زیــاتر

 .کورد ئینسانی و کورد داهاتووی بۆ هەیە تایبەتییان
 
ئەرمەنســتان و کــۆنگرەی نەتەوەیــی دەبــێ نــوێنەرانی فکــری گشــت پارچەکــانی کوردســتان، چ حیزبــی و چ ســەربەخۆ، کــوردی تــاراوگە و تەنــانەت کــوردی واڵتانێــک وەک  -1

 ی کۆنگرە لە ژنان پێک بێ و ژنان دەبێ ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆیان لە  ژیانی سیاسی و ئیسرائیل و نوێنەرانی کورد لە ناو ڕۆژهەاڵت لەخۆ بگرێ و نزیک بە نیوەی ئەندامان

 .کۆمەاڵیەتی کورد دا بگێڕن

 دی بناخەی ئەو بنچینەیەکۆنگرە دەبێ هەوڵبدا کە دەستورێکی بنچینەیی نەتەوەیی پەسەند بکا و لەودا جیایی دین لە دەوڵەت  سەرەڕای ڕێز بۆ هەموو ئایینەکان بەر -2
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 . بێ

 .یاسا دەبێ سەروەر بێ و هەموو تاک، الیەن و دام و دەزگایەک بەرامبەرن و دەبێ یاسا بپارێزن -3

 .ند بمێننبێ لە سەر ئاال و سروودی نەتەوەیی، گوتار و هەنگاوی هاوبەش بە ئاکام بگا و هەموو الیەنەکان بەڵێن بدەن کە بەو گوتارە هاوبەشە پابەکۆنگرە دە -4

قــی سیاســی ئەو پەیمــانە هەمــوو الیەنەکــانی بەشــداری کــۆنگرەیە دەبــێ هاوپەیمــانی ئەخالقــی و ئینســانی ببســتن کە شــەری نــاوخۆ بە تــاوان بناســرێت و بە پێــی ئەخال -5
 .هەوەها ئەو پەیمانە ببستن کە یەکتر لە بەرامبەر بێگانەدا بپارێزن.بپارێزن

 .ۆی ببینێکۆنگرە  پێداگرێ لەسەر ڕووحی هاوکاری و  ئاشتیانەی کورد  بۆ چارەکردنی کێشەکانی ناوچە  و ڕۆڵی خۆی  وەک نەتەوەیەکی خاوەن سەروەی خ -6

نسیپەکانی دێمۆکڕاسی  و نەتەوەیی  ڕۆڵی  کوردانی هەر چوارپـارچە بە گرینـگ بنرخێنـێ و دەسـتتێوەردانی دەسـەاڵتانی نـاوچە لە سـەر ژیـانی کۆنگرە دەبێ بە پێی پر -7
 .کورد کورت کاتەوە

. ەتی  بخــاتە ســەرووی کــاری خــۆیدابینکردنــی بەهــاگەلی ئــازادی، دێمۆکڕاســی، مــافی مــرۆڤ، دادپەروەری کــۆمەاڵیەتی و یەکســانی جنســیی/ کــۆنگرە دەبــێ تێکۆشــان بــۆ -8
ە پەسـەندی هەمـوو بەشـداران پەیمانی ڕێز و هاوکاری هەموو الیەنەکان بۆ ڕاگرتنی ئەو بەهاگەلە لە هەموو بوارەکانی ژیانی سیاسـی کولتـوری و کـۆمەاڵیەتی  کۆمەڵگـا  ب

 . بگەێنێ

انی هـاوواڵتی و چاالکییەکـانی مەدەنـی و سـەندیکایی و ڕۆژنامەنووسـی، دەڕبڕینـی ئـازادانە و کۆنگرە دەبێ گرینگێ تایبەت بدا بە بواری دابینکردنی مافی مرۆڤ، ماڤەک -9
 . پەرەسەندنی دێمۆکڕاسی، پەروەدەیەکی یەکسانیخواز، پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان ئائین، زمان و قەومەکانی ناو کوردستان

ژنـانی کـورد بە درێـژای مێـژوو شـانیان داوەتە بەر هەمـوو نەهامەتییەکـان و . ڕۆڵی ئەرێنـی خۆیـان ببیـنن ژنان  دەبێ لە پڕوسەی ئاشتی و چارەسەرکردنی کێشەکان دا -11
ژنانی کورد تـا ئێسـتا بـۆ  پاراسـتنی زمـان، کولتـوور، خـاک و خۆشەویسـتی ئینسـان و چەسـپاندنی . ئەگەر ژنی کورد باوڕە بە خۆیی نەتەوەیی نەبایە، ڕەنگە کورد فەوتابا

ژنـان داوادەکەن کە هەمـوو الیەنەکـان بەردەوام بـن لە پاراسـتن و پێشخسـتنی ئەم بەهـاگەلە بە پشـت ببسـتن بە پڕەنسـیپەکانی ئـازادی، . پـێ نەکەوتـوون ڕووحی ئازاد لە
 .بەرابەی و دادپەروەری، یەکسانی جنسییەتی و دێمۆکڕاسی

پاراسـتنی . جـۆرە تونـدوتیژی و هەاڵواردنیـک لە نـاو خێـزان، دام و دەزگاکـان و کۆمەڵگـادابە تاوان ناسـینی هەمـوو . ژنان خۆیان بڕیادەربن لە سەر جەستە و ژیانیان -11
گەیشـتن بە کۆمەڵگـایەکی  مافی  بەرامـبەری نێـوان ڕەگەزەکـان، هەوڵ بـۆ یەکسـانی ڕەگەزی  و داڕشـتنی  پڕۆگرامـی خوێنـدن و پەروەردە بە ڕوانـگەی یەکسـانیخوازییەوە بـۆ

 .یەکسان

ــی دادپە -12 ــادابینکردن ــتە و ڕوو  و چ لە ب ــدا ژن چ بە جەس ــانە کە لەوان ــاردە کۆمەاڵیەتی ــاتی بەردەوام لە دژی ئەو دی ــدااڵن، خەب ــان و من ــۆ ژن ــۆمەاڵیەتی ب ری روەری ک
ەت بـۆ سـەربەخۆیی ئـابووری دانانی پالنی تـایب. ئابووری و کەسایەتییەوە خەسارەت دەبینن، بۆ وێنە داڕشتنی بەرنامە و دامەزراوە بۆ نەهێشتنی هەژاری و خۆفرۆشی و هتد

 .ێژەکانداژنان و ڕەخساندنی هەلی یەکسان و دەرفەت بۆ کار و خوێندن بۆ ژنان و هەروەها نەهێشتنی نەخوێندەواری لە نێو مندااڵن و ژنانی هەموو تۆ

ی سـەرەکی ببیـنن بـۆ بونیاتنـانی کۆمەڵگـایەکی دێمـۆکڕات و دەزگاکانی ڕاگەیاندن بە ئازادی بێ قەید و شەرت هاوکات بە پاراستنی ڕێز و کەرامەتی ئینسـانەکان ڕۆڵـ -13
ی ڕووحــی هاوکــاری و  دادپەروەر و خۆشەویســتی ئینســان، هێنــانەدی ڕوانــگەی یەکســانی  جنســییەتی و نەهێشــتنی هەاڵواردن و تونــد و تیــژی لە دژی ژنــان و   پەرەســەندن

 .دیالۆگ

 .و بەرگ، سەفەر، خوێندن و کار، هاوسەر و هتد ئازادی هەلبژاردنی بیرو باوەری ئاینی و سیاسی ، جل -14
 ەکان بخەنە ژێرپێ و لەهێزە سیاسییەکانی ئایینی ڕێگە نەدرێن کە مافەکانی ژنان، ڕۆشنبیران، شاعیران و نووسەران، ئەنجووەمەنەکان و نیهادەکانی مەدەنی و تاک -15

 .ژیانی کۆمەڵگا ئیمکاناتی کۆمەڵگای مەدەنی کەڵک وربگرن بۆ شێواندنی کەش و هەوای
هەروەهـا هەر جـۆرە  تونـد و تیـژییەک کە دام و دەزگـای دەوڵەتـی  یـان بەرپرسـی . بە تاوان ناسینی هەر جۆرە توند و تیژییەک کە دەرحەق بە ژنان ئەنجام دەدرێـن -16

و " دژە مـافی ژن و مـافی ئینسـان"سـزا گەیانـدنی تاوانبـارانی بە . دەوڵەتی و ئیداری ئەنجامی بدەن، وەك تـاوان لە قەلەم بـدرێن و لە دژیـان تێکوشـانی هـاوبەش بکرێـت
 .جا ئەو تاوانبارانە لە ناو حیزبەکان و سەروک عەشیرەتەکان بن و یان تاکی ئاسایی کۆمەڵگا. ئەوانەی کە پشتگیری لە تاوانبار دەکەن

بـۆ لە نـاوبردنی گرفتەکـانی کـۆمەاڵیەتی و کەم کردنـی تـاوان و پەروەردەکردنـی  کـار. البردنی حوکمی ئێعدام و کارسازی بۆ پەروردەکردنی کۆمەڵگـایەکی شـاد و سـالم -17
 .تاک

 لە و شـوینک هەر لە گەنـدەڵی نەمـانی و کـورد نـاو لە دراوسێ واڵتانی گەندەڵی کولتووری سڕینەوەی و" گەندەڵی" ئاکاری و کولتور نەمانی بۆ الیەنە هەمە هەرەوەزی -18
 .کەسێک هەر الیەن

 
 :تێبینی

 
 ر به  یانخاته ده ئازاد بیرورای بۆ دانان رێز ک وه" کوردستانوکورد" و ن که ده کانیان ره نووسه بۆچوونی راو  له عبیر ته ، وه بنه ده باڵو دا" ئازاد بیروڕای" لینکی  له ی وتارانه م ئه
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 .ران ریخوێنه زه نه
 
 2113ی ئاگۆستی 22: وتی  رێکه/ کوردستان وکورد "ڕی  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 ..!! پێویستە بیرو لۆژیكی کۆنگرەی نەتەوەی جیاواز بێت لە هزرو لۆژیکی حیزبی                           

 
 

 محەمەد بێبەش
 

برواناکەم لیـرەو لەوێ کـوردێکی دڵسـۆز هەبـێ حەز بەیەکگرتـوی و یەك گوتـاری و یەك هێـزی مـاڵی کـورد ..بەرێزان 
 .بۆ شێوازی باشترین و سەرکەوتووترین کۆنگرە ..بەاڵم پێویستە هەر یەکێکمان بۆچونی خۆی وااڵ بکات ..نەکات 

 
 ...خاڵە الوازەکانی کورد لە مێژوودا 

 
 .پێویستە دەستەی ئامادەکار لیژنەیەکی مێژووناسی سیاسی ئامادەبکات ولە هۆکارە دۆراوەکانی رابردوو بکۆلێتەوە وپۆلێنیان بکات ..لەسەرەتاوە 

هـاتوو بەسـەر کەوتـوی ئەنجـام نـاتوانین هەنگـاوی دا..بە بروای من هەتا سەرنجێکی رەخنەیی لە مێژوە دۆراوەکان نەدەین و خاڵە الوازەکـانی رابـردوو دەستنیشـان نەکەیـن 
رابـردوو بەشـێوەیەکی  بەالم کاتێك دەستنیشانی ئەو بۆشاییانەمان کرد کە لە گوتارو رەفتاری رابردومانـدا هەبـون، بەئاسـانی دەتـوانین ئەو بۆشـاییە نادروسـتانەی..بدەین 

پێش خۆمان، کەئەوەش بـۆتە میراتـی حێزبـایەتی و تەنـانەت شـۆڕبۆتەوە بـۆ نـاو گونجاوی هەنوکەی پر بکەینەوە، خاڵێکی تر سرینەوەوی مێژووی خەباتی رابردوی نەوەی 
یەکێــك لەخــاڵە هەرە  تاکەکــانی کــۆمەڵ و دروســتکردنی کیــنە و رق، بەو رێــژەیەی لە رابــردوو بینمــان هەردوو حیزبــی دەســەاڵت پەنایــان بــۆ دوژمنــان وداگیــرکەران بــرد،

یەك و پەنامان بۆ سیستەمی تاکە کەسی بـردوە هەمـوو مقەدەسـایەتی نەتەوەو نیشـتیمانیمان لە بۆچـونێکی تـاك ورەفتـاری الوازەکانی رابردوو خۆمان داوەتە دەست کەسایەت
 لۆژی بەسـەر خواسـتە نەتەوەیـیتاك و ژیانی تاکێکدا کۆکردۆتەوە، کە ئەمەش وایکردوە بەرژەوەندی تاك زاڵببێ بەسەر بەرژەوەندی بااڵو گشتیدا، زاڵبونی بیرورای ئایـدیۆ

ووکیــان لە دابەشــبوون و ونیشــتمانیەکاندا، هەروەك ئیســتا هەنــدێ لە حیزبەکــان بە بەژن وبــااڵی رۆژئــاوادا هەڵــدەڵێن و هەنــدێک بەژن و بــااڵی رۆژهەاڵتیەکــان، کەهەرد
بـۆ مـانەوەو زیـادەرۆیی لە ..بچـوك و قەبـارە لەتکردنی ئەم نەتەوەو نیشتمانە هاوکارو جێبەبەجـێ کـاربوون، بـڕوا بەخۆنەبـون و قبـوڵنەکردنی یەکتـری بە پاسـاوی گەورەو

 ..!کایەکانی دەسەاڵتی شەرمەزاریدا 
جـارێ ئـێمە بە شـێوازێکی ( شـەقەی دێ...نەڕێسـراوەو نە تەنـدراوە ) کـورد ووتەنـی ..ئەوی ئیستا من دەیبیستم لەو لیژنـانەی کە دروسـتکراون .پێویستە ئێستا چی بکەین 

ەنی کیان و دەوڵەت و سنورێکی دیاری کراو نین، شەڕ لەسەر ئیدیای عیلمانی و ئیسـالمی دەکەن، بیریـان چـۆتەوە کە ئەمە بەسـتنی فەرمی نێودەوڵەتی لە هی  شوێنێك خاو
 بهێنن، یان ئاڵۆزی نێوان لیژنەی زمانەوانی لەسەر ئەوەی چ زاراوەو چ رێنوسێك بەکار..کۆنگرەی نەتەوەیی و نیشتمانیە نەك بەستنی کۆنگرە بۆ دروستکردنی حیزبێك 

 
 .من سەرکەوتنی کۆنگرە لەم خاڵە گرنگانەدا دەبینم 

 
 وەك ئەوەی لە جەنگی جیهانی لە نێوان دەوڵەتانی ئەسکەندەناڤیا..بە سیستەمێکی کۆنفیدراڵی ..رێکەوتنێکی ستراتیجی لە نێوان هەر چوار پارچەکەی کوردستان / 1

واتە یەکگرتنی سەرکردایەتی سیاسـی و سـەربازی و ئیـداری و لۆجسـتی هـاوبەش، چـونکە ئیسـتا ..انی ناوچەکەوە تا نەبن بەژێر پێی دەوڵەتە زلهێزەک..بریاری لەسەر درا 
خـۆ ئەگەرخوێنـدنەوەیەکمان هەبـێ لە روی جوگرافیـاو زمـان وکلتـورەوە بـۆ هەرسـێ .حاڵەتی ناوچەکە لە حاڵەتی شەرو ئاژاوەدایە و ئەگەرەکـانی ئـاڵۆزبون لە زیادبونـدایە 

 .د و نەرویج و دانیمارك برواناکەم هێندەی ئێمە جیاواز بن دەوڵەتی سوی

نـدیە نیودەوڵەتیەکـانی دروستکردنی لیژنەی دیبلۆماسی و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لە کەسـایەتی پسـپۆرو خـاوەن ئەزمـونی نێـودەوڵەتی کە توانـای ئـاڵوگۆرێ بەرژەوە/ 2
 .ۆرترین کەسایەتی بێالیەن پێکبهێنرین نەك بە تەسکییەی حیزبی دابنرێن، پێویستە لە ز...هەبێ 

ــوو دەســەالتە حیزبیەکــان لە کــۆنگرەدا، ئەوانەی دەســەالتی لیــژنەو ســەرۆکایەتی سیاســی کۆنگرەیــان پێدەبخشــرێ دەبــێ لە بەرگــی حیز/ 3 ــدیلۆژی وەالنــانی هەم بــی و ئای
ی کۆنگرە لەسەروی برێاری حیزبیەکان هەژمار بکرێ و پەیوەستبن بە بریـاری کـۆنگرەوە دابماڵدرێن، تەنها کار بە بەرنامەی کۆنگرە بکەن، تا بتوانرێ دەسەاڵت وبریارەکان

 و سەرپێچی کار سزای نەتەوەیی و نیشتمانی بەسەردا بسەپێ،

 .لە هەموو لیژنەکان بەشداری کەمە نەتەوەیی و ئاینزاکانی تێدا بکرێ، واتە نابێ هی  هاونیشتمانیەك پەراوێز بخرێ / 4

 تا هەموو کوردستانیەك بتوانێ هاوکاری دارای بکات، تا هی  الیەنێك الیەنی دارای پاوەن..بێکی کوردستانی دارای بانکی نیودەوڵەتی بۆ ئامادەبکرێ پێکهێنانی لۆ/ 5
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 .نەکات بۆ دەسەاڵتەکانی خۆی و ببێتە چەکی خۆسەپاندن (استغالل ) 

 .نەك لیژنەی دارای.پێکهێنانی بەرێوەبەرایەتیەکی دارای بۆ داهات و خەرجی / 6
 

 .بەهیوای سەرکەوتن بۆ گەل و خاکی کوردستان 
 
 2113ی ئاگۆستی 23: وتی  رێکه/ ری کوردستان نێت  ماڵپه:   رچاوه سه

  

 دا  یی وه ته ی نه کۆنگره  پرسی منداڵ له                                                             
 

  د زاده ممه خالید محه
 
 ! وه بخویننه  راپۆرته م ئه
 
 كـورد  یـی وه تـه نه  ی كـونگره  كـاری ئاماده  كانی لیژنـه و كومیسیون  كه  ی راپۆرتانه و له شێك به

 م لـه  جگـه  پێموایـه ، وه ته خویندومنه  یی وه ته نه  ی كونگره بۆ  وه كردوته رزیان به و  نوسیویانه
  همدارانه سـه  ی مارگرژانـه ده  حیزبـی  سـێكی فه نه  بـه تـر  وانی لـه ندیك هه  وه خواره  ی راپۆرته
 . وه فرۆشریته ده  لكی خه  به  وه ونهبو  یی وه ته نه و بوون  كوردستانی  ناوی  به  كه نوسراون

 ل تیكـه و منـاالن  بـه  ندیـداره یوه په  راپـۆرتێكی مـن  رای  بـه  كه نیم داده بۆ تان راپۆرته م ئه
  وانی ئـه ڵ گـه  لـه راورد بـه  بـه  كراوه نه كراو، نه پیناسه  همی وه  مكێی چه لێك كۆمه و شیعار  به
 تر،
 !بكات ر سه  له  كاری و بكات سند په  راپۆرتانه م ئه  وایه  بریاره  یی وه ته نه  ی كونگره چیت نه بیرمان  له 

 :بیت خۆش ش ریزانه به و ئه  ستی ده و  وه بیخویننه ش ئیوه  پێمخوشه
 

 دا  یی وه ته نه ی کۆنگره  له منداڵ پرسی
 
 و کوردســتان بوونی پارچـه نـد چه واقعـی اڵم بــه. ن کـه ده دیـاری کوردسـتان نیشـتمانی و وه تــه نه وویداهـات و کـوردین ڵگای کۆمـه سـتیاری هه و گرینــگ  ره هـه شـی به کـورد منـدااڵنی 

 ان،کوردسـت کانی پارچـه  لـه کـام ر هـه  له مندااڵن وشی ڕه ر سه له  بووه ی وه نگدانه ڕه کوردستان کانی شه به ی یه تی اڵیه کۆمه و ئابووری سیاسی،  دۆخه جیاوازی لێک ندیی تمه تایبه
 : له بریتین  که  وه کاته ده کۆ کورد مندااڵنی ش هاوبه پرسێکی ند چه  یانه ندی تمه تایبه و ئه ڕای ره سه اڵم به.  وه جیاوازه ندیی تمه تایبه  به
  لـه جـار هێنـدێک  کـه قوربانییه جـۆری  کـه ، بـووه ی کـه لـه گه مـاڵوێرانیی ڕو شـه و نـاجێگیری و سیاسـی بـارودۆخی قوربانیـانی ی وه پێشه  ره هه ڕیزی  له  میشه هه کورد منداڵی -1
 ک وه  یانـه هه جیهـان منـدااڵنی  کـه تگوزاری خزمـه و مـاف ڵێک کۆمـه  لـه بوون ری بێبـه  بـه خـود یـا هیدین، شـه منـداڵی دان سـه نی خـاوه  مڕۆکه ئه  که  بووه  سته جه و ڕو  ستدانی ده

 ... و  ژاری هه و ترس  له پڕ دۆخێکی  له ژیان زوودا، کینێ مه ته  له کارکردن خوێندن،  له وازهێنان
 
 کیترین ماف  ره سه  شی کوردستان له سێ به  ، مندااڵنی کورد له ش بووه ردا دابه سه  ی کوردستانیان به و واڵتانه ی ئه یه رستانه زپه گه و ڕه یی رده روه په  و سیستمه هۆی ئه به -2

  که  یه سته به و مه بۆ ئه  و رێژیمانه کانی ئه یه یی رده روه په  وڵه موو هه هه. تی یه که وه ته و کلتووری نه نگ رهه فه  و ئاشنابوون به زمانی زگماک  خوێندن به  ک، ش کراون وه بێبه
 . وه دا بتوێننه ستکراوی خۆیان نگی بانده رهه نێو فه  ی کورد له وه ته دا نه یه و ریگه و به نێو ببرێ  وان له یی ئه وه ته و ئینتیمای نه دۆستی و نیشتمان تی و سۆزی کوردایه ست هه

  لـه. تی یـه هه کـوردی ڵگای کۆمـه  یه باوکسـاالری  تییـه اڵیه کۆمه  بارودۆخـه و ژینگـه و ئـه قوربـانیی  تـه بوونه  وه شـه دیکه کی الیـه  له کورد مندااڵنی سیاسی، بارودۆخی  له جیا -3
 . وه بنه ده دا م که نی مه ته  له ژنهێنان یان و شوودان  به زوو زی، گه ڕه جیاوازیی لێدان،  وه کانی جۆره موو هه  له توندوتیژی وڕووی ره به مندااڵن دا سیستمه و ئه ی چوارچێوه

 
 دا  منااڵن مافی بواری  له کورد یی وه ته نه ی کۆنگره کاریی ئاماده ی سته ده بۆ کان راسپارده و  نسیپ پره
 

 بـۆ ك یـه نامه ڵگه به ك وه کـورد منـااڵنی لـه پارێزگـاری بـواری  لـه وه خـواره ی راسـپاردانه و نسـیپ پره م ئـه  کـۆنگره کـاری ئاماده ی سـته ده کـه کـا ده پێشنیار منااڵن افیم ی لیژنه
 .بکا کورد یی وه ته نه ی کۆنگره به ش پێشکه کردن سند په
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 م ئـه ر سـه له داگریپێـ کـورددا منـااڵنی کانی مافـه ڵ گـه له نـدی پێوه له ،"مناڵ کانی مافه یی وه ته نێونه یمانی په" رۆکی نێوه له پشتگیری و ڕ باوه وێڕای کورد یی وه ته نه ی کۆنگره
 : کا ده وه خواره ی پێویستییانه و نسیپ پره
 
 زمـانی بـه رده روه پـه و خوێنـدن مـافی لـه کـورد منـدااڵنی چیدیکـه کـه کـا ده بـووه ش دابـه ردا سـه به کوردستانیان ی تانه وڵه ده و ئه موو هه  له داوا کورد یی وه ته نه ی کۆنگره. 1

  کـۆنگره سـته به مه و ئـه بـۆ. بێنن پیک کاندا تییه وڵه ده  خوێندنگه له خوێندندا کانی ئاسته موو هه  له کورد مندااڵنی بۆ دایک زمانی  به خوێندن بواری و ن که نه ش بێبه کوردی
 حـاکم تانی وڵـه ده ئاراسـتەی نامەیەک فەرمی شێوەی بە بواره، م ئه ی دیکه کانی تییه وڵه نێوده ره پێوه و" کان زمانییه مافه جیهانیی یاندراوی راگه" رۆکی نێوه به ستن به پشت به
 . کا ده رکوردستاندا سه به
 : کا ده دا وه خواره کانی بواره له تی تایبه به کورددا منااڵنی ڵ گه له ندی پێوه له مناڵ کانی مافه یی وه ته نێونه یمانی په رۆکی نێوه جێکردنی جێبه ر سه له پێداگری  کۆنگره. 2
 
 کورددا؛ منااڵنی یی وه ته نه شوناسی به خشین به ت رمییه فه و پێدان رێگه -
  میانه؛ رده سه ی رده روه په به یشتن ستڕاگه ده کانی پێویستییه دابینکردنی -
  بێنێ؛ پێک کورد منااڵنی یشتنی پێگه و ڵدان هه تانی ره ده که تی اڵیه کۆمه ری به سته ده و ژیان گونجاوی ئاستێکی دابینکردنی -
  ت؛ تایبه پێداویستیی ن خاوه منااڵنی و وێڵکراو منااڵنی له  وه ئاوڕدانه و ندروستی ته کانی  پێداویستییه به منااڵن یشتنی ستڕاگه ده -
  وان؛ ئه جینسیی کاربردنی به و کارپێکردن و توندوتیژی هۆی به تی تایبه به منااڵن روونیی ده و یی سته جه ئازاردانی به هێنان کۆتایی -
  پێش؛ دێنه مناڵدا ژیانی له ی ئاڵوگۆڕانه و رووداو و ئه موو هه به ت باره سه بڕیاردان کاتی له" مناڵ بااڵی ندیی وه رژه به" مکی چه کردنی جێگیر -
 .منااڵن خودی بۆچوونی و روانگه رگرتن وه هێند به -
 
 منـدااڵن پاراسـتنی و وه پێناووشیارکردنه  له ڵبگرن هه  وه کرده  به و جیددی نگاوی هه  وه ورده پالنی به کا ده  ریهسوو و تورکیه ئێران، واڵتانی  له داوا  کورد یی وه ته نه ی کۆنگره. 3
 : وه خواره کانی بواره  له
 
 کانی مافـه رکردنی به سـته ده ها روه هـه ، مـین کانی ێڵگـهک  لـه دوورگرتن به خۆ پێناو  له مندااڵن کردنی ڕێنمایی و وه وشیارکردنه و مین  له  کان مینرێژکراوه  ناوچه ی وه پاکژکردنه -
 .وان ئه بۆ شیاو کی یه ئاینده و ژیان کانی یه پێداویستی دابینکردنی و مین ی وه قینه ته ڕووداوی قوربانیی ته بوونه که ش مندااڵنه و ئه
 .مندااڵن  به کردن بازرگانی کردنی حکووم مه و رێگری و وه وشیارکردنه -
 .نێ یه گه ده مندااڵن روونی ده و سته جه  به ئازار ی شتانه و ئه موو هه و کان ره هۆشبه  ماده کارهێنانی به ک وه کانی یه تی اڵیه کۆمه  ساره خه ر مبه هه  له مندااڵن ی وه رکردنهوشیا -
 .دان  کان ندیخانه به  له ی مندااڵنه و ئه ئازاردانی و مندااڵن نیکرد زیندانی  له خۆبواردن و مندااڵن دانی سێداره له و ئێعدام حوکمی ی وه شاندنه ڵوه هه -
 .ماون ژیاندا  له ئێستا و توون و که کیمیاباران و نفال ئه شااڵوی ر به منداڵی  به ی سانه که و ئه ی وه کردنه بوو ره قه -
 خۆیان کا ده دا رده روه په و میدیا رتی که له تی تایبه به کان ندیداره پێوه نده ناوه م رجه سه و  رووناکبیری و  سیاسی  نه الیه موو هه  له داوا کورد یی وه ته نه ی کۆنگره. 4
 .ن بخه جێ دڵدا  له خۆیان نیشتمانی و خاک ویستیی خۆشه و بناسێنن نوێ ی وه نه به کورد ی ناسنامه و مێژوو و  بزانن رپرسیار به  به کورددا مندااڵنی ی رده روه په ر رامبه به له
 سپێرێ ڕاده کان ندیداره پێوه  نه الیه موو هه  کۆنگره شنه، چه فره کی ڵگایه کۆمه وه کولتوره و زاراوه و ئایین ڕووی له کوردستان ڵگای کۆمه که راستییه و ئه رچاوگرتنی به له به. 5
 
 رووحـی بـه منـدااڵن ڵگایـه،  کۆمه و ئـه هێزی بـه خـاڵێکی ک وه  شنییانه چه فره و ئه ێکردنیچاول و کوردستان ڵگای کۆمه نێو کانی شنییه چه فره رخستنی خۆده به دان رێگه وێڕای که

 .ن بکه رده روه په ری روه نیشتمانپه و ئاشتی
 لـه ڵگا کۆمـه ستیاری هه ره هه شی به ك وه نااڵنم له پارێزگاری به هێز به و ندروست ته کی یه وه نه کردنی ه رد روه په ندیی وه رژه به که وه به ڕ باوه به کورد یی  وه ته نه ی کۆنگره. 6
  بـه ق رهـه ده نێک الیـه و  س کـه ر هـه ن الیـه له تی اڵیـه کۆمه و  ڕووحـی یی، سـته جه کی یه توندوتیژی شنه چه ر هه وه، ته ستراوه به فیزیكی و دەروونی ئازارێكی جۆره ر هه ر رامبه به

 زوو ، کچـان شـوودانی  بـه زوو یاسـایی، نی مـه ته خـوار  لـه پێکـردن ئیش ئـازاردان، و  لێـدان کچـان، ی نه ته خه ك وه لی فتارگه ره ڕکردنیب بنه بۆ و  وه کاته ده ت ڕه کورد مندااڵنی
 .کۆشێ ده تێ... و پێکردن سواڵ کوڕان، بۆ ژنهێنان

 له که کا ده کورد کانی کداره چه نه الیه موو هه له داواش و ن به نه کار به کاندا یهسیاسی ملمالنێ له منااڵن که کا ده کورد کانی سیاسییه رێکخراوه موو هه له داوا کۆنگره. 7
 ریی کاریگـه  لـه منـدااڵن پاراسـتنی بـۆ ژنێـ  وازی بانگـه ی وتنامـه رێککه ش سته به مه و ئه بۆ و ببوێرن خۆ کاندا كدارییه چه  وه ڕووبوونه رووبه و ڕ شه کاتی له منااڵن کاربردنی به

 .بن ند پابه پێی و ن بکه ئیمزا کان کدارییه چه  هناکۆکیی
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 رێکخـراوی و کان کگرتووه یـه  وه تـه نه رێکخـراوی منـدااڵنی ی شـه گه سـندووقی و یوونیسێف ریکخراوی  به کورد دااڵنیمن بارودۆخی ڕاپۆرتی  سااڵنه  کورد یی وه ته نه ی کۆنگره. 8

 پرسـی بکۆشـێتێ دا"منـداڵپارێزی جیهـانیی ی وه بزوتنـه" لـه کورد نیی ده مه ڵگای کۆمه منداڵپارێزیی کانی رێكخراوه پێکردنی شداری به ی رێگه له و نێ یه بگه مرۆڤ مافی جیهانیی
 .گۆڕێ بێنێته کاندا ییه وه ته نێونه ڵه کۆمه و کۆڕ له کورد منداڵی

ی  رێگـه  چ لـه  زۆر گرینگـه  ر بۆیـه قوربـانی، هـه  زاران منداڵی کـوردی تێـدا بۆتـه هه  به  رگبڕ بوو که ساتێکی جه و ژێنۆسایدی کورد کاره نفال و ئه کانی کیمیاباران ساته کاره. 9
کان؛ منـدااڵنی  م پارچـه رجه سـه  کـان لـه کان، میـدیاو ریکخراوه سیاسـییه  ک پارتـه رمیی وه ی نافـه کانی دیکـه ی کانالـه ڕێگـه  باشـوورو چ لـه  رمی لـه یی فه رده روه کانی په کاناڵه

 .کان پێ ئاشنا بکرێ شه گشت به  کوردی له

ە بەرهەمهێنان و فرۆشتنی چەكی كۆمەڵكوژ بوونە هـۆی كـوژرانی هەزاران منـداڵی كـورد لە رەوتـی مەحكوومكردن و بەدواداچوونی یاسایی بۆ ئەو كۆمپانیا و الیەنانەی ب. 11
 . كارەساتەكانی ئەنفال و كیمیاباران و قەرەبووكردنەوەی ماددی و مەعنەوی ئەوان

ت بــۆ  و فســتڤاڵی تایبــه ن بــۆ ســازدانی چــاالکی بــۆداریژراو کــار بکــه  نامــهر کی به یه شــێوه کان به سیاســییه  ی گشــت ڕیکخــراوو پارتــه وه ر ئــه ســه له  وه کاتــه خت ده جــه  کــۆنگره. 11
 .کانی کوردستان شه موو به ی مندااڵنی کوردی هه وه و لێکتر نیزیککردنه اڵوکردن تێکه

  بـن، یـان بـه دایـک ده  باشـووری کوردسـتان لـه  لـه  تان کـهی کوردسـ کانی دیکـه شـه ی به و مندااڵنـه کـا ئـه رێمی کوردسـتان ده تی هـه حکومـه  یی کورد داوا له وه ته ی نه کۆنگره. 12
 .یان بدرێتێ م واڵته ی ئه جێی باشووری کوردستانن، ناسنامه ی خۆیان نیشته ئیڕاده  ر له ده هۆکاری سیاسی به

 .کا ده" ڕۆژی منداڵی کوردستان"   ک ت وه یی کورد کار بۆ دیاریکردنی ڕۆژێکی تایبه وه ته ی نه کۆنگره. 13

  ری هـاتوون لـه سـه ی به یانـه تی هامه و نه سـات و کاره و ئـه  وشـی منـدااڵنی کـورد ر ڕه مبـه هه  ی زیـاتر لـه وه و توێژینـه وه نجامدانی لێکۆڵینـه ر ئه سه له  وه کاته خت ده جه  کۆنگره. 14
 . وه ندیداره کانی پێوه ی کاناڵه ڕێگه

تووشـی   و واڵتـه یرانی سیاسـی لـه هۆی قـه ئێسـتا بـه  کـه  منـدااڵنی کوردسـتانی سـووریه  لـه  وه کـا ئـاوڕێکی جیـددی بداتـه ده رێمی کوردسـتان تی هـه حکومـه  داوا لـه  کۆنگره. 15
 .کا حکووم ده مه  کوردستانی سووریه  له  و بارودۆخه ینی بوون و ئه شمه یی و به ئاواره

 :دا بوارانه و له بکا تی تایبه رتی که بۆ وردتر دواداچوونی به و دێری چاوه کا هد کوردستان رێمی هه تی حکومه  له داوا یی وه ته نهی  کۆنگره. 16
 
 .بپارێزرێن قوتابیان و خوێندکاران یی وه ته نه شوناسی و زمان و ری روه نیشتمانپه ستی هه دان کوردستان رێمی هه  له ی یانه هلی ئه زانکۆ و خوێندنگه و له -
 .بکرێ کان ندروستییه ته  ستاندارده و یی وه ته نه شوناسی و کلتوور چاوی ڕه مندااڵندا یاریی و یی رده روه په ی سه ره که ی ردههاو و رهێنان به وه بواری  له -

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 کان کدارییه چه  ناکۆکییه ریی کاریگه  له پاراستنی بۆ ژنێف وازی بانگه  به ندبوون پابه ی ڵگه به_  مندااڵن جیهانیی ی یماننامه په: هاوپێ  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 ئازاد ڵگای کۆمه کۆمیسیۆنی مندااڵنی ی کومیته ندامانی ئه
 بدوڵاڵ عه عد سه چنار •
 بداغی لی عه •
 ساڵحی فاتیح •
 اقز ره سوعاد •
 الل جه ل مه ئه •
 یی زگه ڕه سووڵ ره •
 
 کرماشانی م مریه •
 د مه محه  خونچه •
 
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 
 2113ی ئاگۆستی 22: وتی  رێکه/ فیس بووک :   رچاوه سه
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   ر پارتی گه دات ئه ستده ده له  خۆی  تی شروعیه مه  یی وه ته نه  ی كۆنگره: ئێران  كوردستانی  باتی خه  سازمانی  سكرتێری            
 ن ریدا زاڵبكه سه خۆیان به PKKو   كێتی و یه                                                   

  
  پێـدانی له  رێگـری  كـه  پێیوایـه ئێـران  كوردسـتانی  باتی خـه  سـازمانی  سـكرتێری الل، جـه ال مـه  حوسێنی شێخ  بابه

. ن بكـه وان ئـه  تی رایـه نوێنه وانننـات  كـه كات ده دیموكرات و ڵه كۆمه له ییش گله و وانه ئه  مافی  پێشێلكردنی  كورسی
ــان PKK و كێتی یــه و پــارتی ر گــه ئه دات ســتده ده له  خــۆی  تی شــروعیه مه  یی وه تــه نه  ی كــۆنگره و ئــه  بڕوای بــه  خۆی
 .ن زاڵبكه ریدا سه به
   
 ر عومه یوان كه: ئا
 
 درا؟ نه  پێ كورسی اڵت ههرۆژ ی هێزه( ٩) و ئه نێوان له دا ڵبژاردنه هه و له بات خه سازمانی بۆچی* 
 
 ، رێگریـه و ئـه. یی وه تـه نه ی كۆنگره لـه بـو زوڵـم ڵكو به بو، نه بات خه سازمانی زیانی به كاری، ئاماده تی یئه هه له بات خه سازمانی ری نوێنه بۆ كورسی یا تی ندامه ئه بونی نه -
 پێشـێلكردنی له  تایه ره سـه خـاڵێكی كـرا ی وه ئـه. بـو ده ر كاریگـه زۆر كاریی ئاماده ی كۆمیته له بونی ، جیاوازه بیروبۆچونی نی خاوه  كه بات خه سازمانی كانی مافه پێشێلكردنی یا

 ژێرپێنـانی و پێشـێلكاریانه و ئـه   دیـاره. بینـێ ده  وه خۆیـه به یی وه تـه نه ی كـۆنگره  كـه بـێ ك پێشێلكاریه مین كه یه  وه ئه وارم هومێده  كه یی، وه ته نه ی كۆنگره كانی رنامه به و ئوسوڵ
ــوه ــه و چوارچێ ــۆنگره مای بن ــه نه ی ك ــازمانی یی، وه ت ــه س ــه ئه له باتی خ ــۆنگره تی ندام ــه نه ی ك ــه یی وه ت ــرد ش بێب ــازمانی. ك ــه س ــه بات خ ــده پێوه و ل ــه دا ن ــه له م ه ــوێژی ی رێگ  وت

 ی دیكـه كانی نـه الیه به كانمان خنـه ره ت نانـه ته و، گرتـوه كـاری ئاماده ی كۆمیته ی پێكهاته و واره قه ی شێوه له ی خنه ره كان ندیداره پێوه  نه الیه ی رێگه له ها روه هه و، وه رپرسانیه به
 .ن بكه بات خه سازمانی تی رایه نوێنه  نیه مافیان و ناتوانن وان ئه  كه ئاگادارمانكردون و یاندوه گه ئێران كوردستانی

 
 ر سـه له ری كاریگه و موجاهیدین ڵ گه له  چۆنه ئێستادا له  ندیه یوه په و ئه ئایا  یه هه ترتان بۆچونی ڵق خه موجاهیدینی له نزیكیتان هۆی به  ئێوه ڵێن ده اڵت رۆژهه كانی نه الیه* 

 ؟ یه هه  كۆنگره
 
 ڵویسـتی هه ر سـه له سـتان راوه و زه موباره لـه شـێلگیربون سـت به مه ر گه هئ چی؟ ، یه هه ترمان بۆچونی موجاهیدین سازمانی له تی دۆستایه و نزیكی هۆی به ی وه له ست به مه نازانم -

 یی، وه تـه نه ی كۆنگره لـه شـداریمان به ر سـه له نـابێ ری كاریگـه هـی  موجاهیـدین سـازمانی ڵ گـه له نـدیمان پێوه.  یه هه مان دیكه بۆچونی ڵێ به ڵێم ده بێ، شۆڕشگێڕانه و لێبڕاوانه
  جـۆره ر هـه ی وه دكردنـه ره و تێكۆشـان و ئازادی به یشتن گه پێناو له بات خه ویش ئه  كه تی، خۆیه كانی ڵوێسته هه و سیاسی ئوسوڵی ندی پێبه  میشه هه ك وه بات خه سازمانی  چونكه
 . یه هه باشیان و دۆستانه ندی پێوه موجاهیدین سازمانی و بات خه سازمانی ، ئێرانه ڵ گه له دانوستانێك وتوێژو

 
 یــان  دروســته  بۆچونــه م ئــه دا، كــۆنگره ر ســه به ن زاڵبكــه خۆیــان ی نــه یمه هه وێت یانــه ده PKK و كێتی یــه و پــارتی  پێیانوایــه كوردســتان كانی پارچــه كانی پارتــه له شــێك بــه* 

 ؟ ناواقعییه
 
 تی شـروعیه مه و نـامێنێ ڵكی كه تی وجودیه مه و بون بێگومان ربێ، سه به ی شێوه و به  گرهكۆن ر گه ئه  چونكه ت، قیقه حه  بێته نه كات هی   ڕوانیه چاوه راوردو به و ئه م كه ده هومێد -

 .دا ده ست ده له خۆی
 
 بهێـنن، اریكـد چه باتی خـه به كۆتـایی لێبكـات، كـدانانیان چه داوای م كه النی ، كه كۆنگره ی وه له  یه هه ترسیان مه بات خه سازمانی و دیموكرات و ڵه كۆمه وPKK  كانی هێزه* 
 ڕوبدات؟ كرێت ده وا شتێكی توركیا و ئێران فشاری ژێر له
 
 جـۆری ها روه هـه و كوردسـتان كانی پارچـه كانی وه جواڵنـه له ركام هـه باتی خـه ی شـێوه چـاوی ره  پێویسـته  كـه وتـم كانمدا قسـه له  7 \ 22   لـه  كـۆنگره تای ره سـه ی وه كۆبونـه له -
 ، گرینگــه ركێكی ئـه ، رگه پێشـمه هێزكردنی بـه و پاراسـتن و راگــرتن ئێـران كوردسـتانی له كـورد ی وه جواڵنـه به نـد پێوه له.بكــرێ كانـدا واڵته له ركام ههـ ر سـه به كان زاڵـه  اڵته سـه ده

 تی حكومـه نێـوان كانی ئاڵوزیـه  باشـه دا ندیـه پێوه و لـه ر هـه. بیـنم ده حاڵ مـه به  شـێوه و لـه داوای و كان نـه الیه م رده بـه  بخاتـه  شـێوه و لـه كی داوایـه كات هی   كۆنگره م ڕناكه باوه
  و ئه بۆ  رگه پێشمه هێزی ناردنی. كان ره سه له  كێشه  ناوچه بۆ عێراق تی حكومه ربازی سه هێزی هێنانی داو ئاڵوزیانه و له  كه ، وه بیربێنمه عێراق تی حكومه و كوردستان رێمی هه
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 م هـه كـدانان چه بڕیـاری  كـه ی راسـتیه و ئـه ر بـه له. بكـات  كشـه پاشه  ناوچانـه و ئـه رداگرتنی سـه ستبه ده له ناچـاركرد مـالیكی تی حكومه ك یه شێوه به بو؟ گرینگ  نده چه  ناوچانه
 . وه ناكرێته بو ره قه كات هی   كه دا ده زیانێك شی كه باسكردنه.  زیانباره م هه و حاڵه مه
 
 ؟ دا یی وه ته نه كی یه كۆنگره ی چوارچێوه له  چییه  مه ئه مانای بكرێن، ت عوه ده توركیا و ئێران دا یه كۆنگره م له  كه كرێت باسده وا* 
 
 سـازمانی و نێ یـه گه ده  كۆنگره بـه زیـان و مرۆڤـه  مـافی دژی و ئـازادی دژی و، ئـه ری نوێنـه بـونی  وایـه ڕی باوه و نازانێ پێویست به ئێران ری نوێنه تكردنی عوه ده بات خه مانیساز -

 وخۆ راسـته  توركیـه كودسـتانی كانی نـه الیه  كـه ی وه ئـه پێی بـه یی، وه تـه هن ی كۆنگره لـه  توركیـه تی حكومـه ری نوێنـه بـونی. نـابێ  ئامـاده ئێـران ری نوێنـه بـونی كاتی لـه بات خه
 و لــه  توركیـه كوردسـتانی له كـورد كـانی هێزه بـێ ده شـدا وه ئه ڵ گـه له. بێ نـه پرسـیار ی جێگــه  نـده وه ئه  توركیـه شـداری به  نگـه ره ، یـه هه  واڵتـه و ئـه تی حكومـه ڵ گـه له وتوێژیـان

 .ربڕن ده خۆیان نیبۆچو دا ندیه پێوه
 
 ؟ دا كۆنگره له ن بكه اڵت خۆرهه كانی كورده مو هه و ش ئێوه تی رایه نوێنه توانن ده دیموكرات و ڵه كۆمه  پێیوایه ند چه تا بات خه *
 
 .ن بكه  ئێمه سازمانی تی رایه نوێنه ناتوانن ، جیاوازیانه و ئه ر به له و یه هه جیاوازی بات خه سازمانی ڵ گه له تیان سیاسه و بۆچون و ڵویست هه كان دیموكراته و كان ڵه كۆمه -
  

 2113ی (ئاگۆست)ی ئاب22/  نیوز  ئاوینهری  ماڵپه:   رچاوه سه

 
 کۆنگرەی نەتەوەیی کورد لە غیابی سەرکردە کاندا                                             

 
 سوید/ حەسەن هێمن

 
ــک هەر ــاو هەنگاوێ ــدیبەرژەوە لەپێن ــورد ن ــرێ ســەرزەمینەکەیدا و ک ــی جــێگەی بن  ئەگەر بەاڵم. ستایشــە و دەستخۆش

ـــان ـــۆ بیرۆکەک ـــدی و مەبەســـت ب ـــایبەت بەرژەوەن ـــامەی بخـــرێنە ت ـــارەوە بەرن ـــانی ئەوا ک ـــژوو الپەڕەک  ســـزادەری مێ
 .نابن خۆش لەوانە نیشتمانیش و گەل وە ئەبن ئەنجامدەران

 لە تــایبەتی ئامــانجێکی و مەبەســت هــی  کــورد نەتەوەیــی ۆنگرەیکــ بەســتنی ئــاوادا ســاتێکی و لەکــات هیــوایەی بەو
 .بێ کورد نەتەوەیی بەرژەوەندی لە ئەویش کە ئامانجێک تەنها لە بێجگە نەبێ پشتەوە
 کـاتی و سـات وە کـۆنگرە بـۆ ئامادەکـاری شـێوازی ئاسـایش خەڵکـی تەنـانەت و ڕونـاکبیران و نوسـەران ناکرێ بەاڵم

 بمانخـاتە نـیە دور بکەیـن کـۆنگرە بەسـتنی سـەرەتایەکانی دیـاردە بـۆ ژیـرانە خوێنـدنەوەیەکی ئەگەر کاتدا لەهەمان. نەکەن لەسەر قسەی و وەرنەگرن بەهەند ئەنجامدانی
 .هۆکارانە ئەم لەبەر ئەویش. پشتەوەبێ لە شارەوەی ئامانجی کۆنگرەیەک ئاوا بەستینی کە شکەوە ئەو
 

 !ئەبەسترێ سەرکردەکان ئامادەنەبونی بە کۆنگرە
 

 گۆڕەپـانی نـاو ناودارەکـانی سـەرکردە لە زۆر خەونـی کـورد نەتەوەیـی کـۆنگرەی بەسـتنی بڵێـین نـاتوانین کوردسـتان سیاسـی خەبـاتی لە نزیـک مێژیـوی بـۆ بەئاوڕدانەوەیەک
 .اسملوییشەوەق دکتۆر سەرکردە شەهیدی بە هەروەها ئۆجەالن عبدوللە و جەالل مام بەڕێزان لە هەریەک بەتایبەت. نەبوە کورد سیساسی
 نەخشــەڕێگاو ئایــا ئەوەیە بیڵــێم ئەمەوێ کە ئەوەی بەڵکــو نەبەســترێ، یــاخود دوابخرێــت ســەرکردانەوە ئەم ئامــادەنەبونی بەهــۆی کــورد نەتەوەیــی کــۆنگرەی بڵــێم نــامەوێ
 میتــودی بە تــێکەڵ کــورد نەتەوەیــی کــۆنگرەی بـۆ ئەوان تێڕوانینەکــانی ئایــا بــۆکراوە؟ مەیــدانی خوێنــدنەوەیەکی هـی  کــۆنگرەیەک ئەم بەســتنی بــۆ ســەرکردانە ئەم خواسـتی

 کراوە؟ کۆنگرە بەستنی ئامادەکاریەکانی
 بـــۆ پراکتیکـــی شـــێوازی لە ســـەرنجدان بە بەاڵم. نەبـــێ لەپشـــتەوە سیاســـی مەبەســـتێکی هـــی  نەتەوەیـــی کـــۆنگرەی بەســـتنی وایە هیوامـــان پێـــدا ئیشـــارەم پێشـــتریش وەک

 .پێشهاتەکان بڕوانینە بەسەرنجەوە کە ئەبات مانئاراستەیە ئەو بەرەو ئامادەکاریەکان
 ئەبێ و لێدراوە بڕیاری کورتدا زۆر لەماوەیەکی کە کۆنگرەیە بەستنی کاتی دەستنیشانکردنی و کۆنگرە بەستنی ئایدیای سەرنجە، جێگەی زۆر کە شتانەی لەو یەکێک
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 ئەوە دوای بخــرێتە نــابێ و بــدرێ ئەنجــام ئەبــێ کوردســتان هەرێمــی هەڵبژاردنەکــانی پــێش کــۆنگرە کە بکــرێ بــۆ خوێنــدنەوەیەی ئەو ئەتــوانرێ ئەمەش. بــدرێ ئەنجــامیش
 .بکرێ بۆ شرۆڤەی خەڵکەوە الی هەڵبژاردن بانگەشەی وەک ئەکرێ وە. کورد نەتەوەیی کۆنگرەی سەرەکی ئامانجی لە دورە هەواڵنە جۆرە ئەم لەکاتێکدا. پرۆسەیەوە

 ەنەوالی مەدەنیەکــان ڕێکخــراوە ئەوەی بــۆ بکــرایەتەوە؟ ئاگــادار لــێ الیەنەکــانی هەمــوو بەســتنی پــیش مانــگ شــەش کەم النــی چارەنوسســاز ئــاوا کــۆنگرەیەکی نەئەبــو ئایــا
 و رێکخراوەکــان کــۆنگرەی بەســتنی دنیــادا وواڵتــانی لە خــۆ کــۆبکرایەتەوە؟ لەســەر خەلکیشــی ڕای و ســەرنج و بەشــداربونایە تــۆکمەوە پــرۆژەی بەبەرنــامەو سیاســیەکان

 !ساز چارەنوس نەتەوەیی کۆنگرەیەکی بە تابگات جا. ئەکەنەوە ئاگادار لێ الیەکی هەموو ساڵێک پێش حیزبیەکانیش
 سیاسـی مەدەنـی، رێکخراوێکـی و الیەن هـی  بـۆ فەرمـی بانگهێشـتی کـۆنگرە بەسـتنی بـۆ مـاوە چەنـدڕۆژێکی تەنهـا کە ئەمڕۆش تا ئەوەیە سەرسوڕهێنەرتر ئەمانەش لەهەموو

 ئەمــڕۆ تــا ئەگەر ئەکــات؟ نەتەوەیــی کــۆمەاڵتی، سیاســی، بەرنــامەیکی ئەجنــداو ســەرچ لە خــواس و بــاس کــۆنگرە باشــە. نەکــراوە نــاوەوەش تەنــانەت و وواڵت لەدەرەوەی
 تەنهـا کـۆنگرە بـۆ خەڵـک کرنـی بانگهێشـت لە مەبەسـت ئایـا بکەون؟ بەڕێ کۆنگرە بەرەو بەتاڵەوە بەهەگبەی بەشداربوان ئەبێ کەواتە کێن، نەزارابێ کۆنگرە بەشداربوانی

 لێدانە؟ بۆچەپڵە
 والیەنەکانـدا حیـزب لەگەڵ تـا کوردسـتان تـری پارچەکـانی بـۆ ئەکـراوە بەڕێ کۆنگرەوە بەناوی لیژنە گوایە کە ئەکرێت لەوە باس میدیاکاندا ڕۆژنامەو لە ترەوە لەالیەکی
 تەنهـا ئەوان بکـات، دانوسـتان و گفتوگـۆ قسـەو کـۆنگرەوە بەنـاوی بتـوانی تـا نـیە یاسـایی مـافی لیـژنەیەک هـی  نەبەسترابێ کۆنگرە هێشتا کە لەکاتێکدا بکەن، دانوستان
 .نیە یاسایی بڕیاردانی توانایەکی مەوداو هی  لیژنەیە ئەم چی ئەگەر بدەن ئەنجام کارەکانیان دەکاریەوەئاما لیژنەی بەناوی ئەتوانن
 وکەسـێک الیەن و حیـزب هـی  مـافی وە بێـت ویاسـاییەکان دەسـتوری و نێـودەوڵەتی پێـوەرە بەپێـی ئەبـێ کۆنگرە بەشداربوانی بانگهێشتکردنی کە ئەوەیە گرنگ تری خاڵێکی
 بەشـداربوانی بانگهێشـتکردنی لیـژنەی ئەگەر چـونکە. بـکەن نیشـان دەسـت بەشـداربوان و بکەن بۆ هەڵسەنگاندنی کارامە و الیەن بێ خەڵکانی ئەبێ ئەمەش. نەکرێ پێشێل
 .ڕوئەدات تکردندابانگهێش و پێکردن بەشداری شێوەی لە ناڕەوایی بێگومان ئەوا ئەزانن کۆنگرە بەخاوەنی خۆیان کە هاتبێ پێک حیزبانە ئەو لەخودی کۆنگرە
 کەمە هەبـێ نوێنەرایەتیـان توێژەکانیەوە و چینی بەهەموو کوردستان خەڵکی نوێنەری گرنگە زۆر بەاڵم کۆنگرەدا لە هەبێ نوێنەریان کوردستان حیزبەکانی هەموو نیە مەرج

 .بێ بەشدار تێدا وواڵتی لەدەرەوەی کوردی ڕەوەندی و نەکانبێالیە ڕێکخراوەمەدەنیە نوێنەری. بێت تێدا کوردستانی خەڵکی دیالێکتەکانی سەرجەم و ئاینەکان
 .بکات دەستەبەر کورد خەڵکی وتوێژەکانی چین سەرجەم بۆ دڵخۆشی و بپێکێ خۆی نیشانەکانی کۆنگرە وایە هیوامان بۆچونانەدا و سەرنج ئەم هەموو لەگەڵ
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 ر عفه جه هرۆز به
 
 قبـوڵ وێش لـه قـوبرس، بـۆ ركـران ده دواتـر بـوون، بیقاع  له كان ستینیه له فه  شۆڕشگێڕه ، وه بیسته ی ده سه شتاكانی هه تای ره سه له
 شۆڕشــگێڕیی كی یــه وه بزوتنه ك وه دروســتكرد، بۆخۆیــان شــیان هاوبه كگرتووی یـه كی یــه ره به وێ لــه. تــونس  چوونــه ئینجــا كران، نـه
 م بــه تً  بــێ ده رســام سه زۆر" الن ئۆجــه"  وكاتــه ئه. میان رده بــه كانی دیاده حــه ته ی وه نگاربونــه ره به بــۆ كــان، جیاوازه  دیــده موو هــه له

 م ئــه ژێر لــه".  واتمــه حه نــایف"  وه" ش بــه حه جــۆرج" ك وه كانی ســتینیه له فه  پــه چه  لــه نزیكیشــی هۆی بــه. دان یــدارهئ  لــه  شــێوازه
 ك یه شـێوه ر هـه به. كـات ده بـاس بـۆ ی یـه فكره م ئه بینێت، ده كوردستان كی یه پارچه ر هه له كورد كی سیاسییه ر هه دا، رییانه كاریگه
 كــوردن كانی داره تمه سیاســه و تی ســایه كه( 251) نزیكی بــه كانی ندامــه ئه. بــو دروســت( 1998) ســاڵی له  یــه كۆنگره م ئــه بــوو،

 كوردسـتان، ی ارچـهچوارپ ر هـه له یی وه ته نه ی كۆنگره دروستبونی بۆ كات كارده  یه كۆنگره م ئه"  ڵێت ده  یه هه ك یه بڕگه دا، یه كۆنگره م ئه پرۆگرامی و یڕه په له.  وه ره ده و وه ناوه له
ــه ــتبونیش كاتی ل ــه ئه ئۆتۆمــاتیكی دروس ــێته وه ڵده هه پێشــوو ی م ــاخود ، وه ش ــه  ڵكــه خه ی ــت رده لێوه ســوودیان تواناكانی ب ــه". گیرێ ــه  یــه كۆنگره م ئ ( 2113 مموزی تــه) كۆتایی ل
. بێـت دا یـه كۆنگره م لـه دات ئه پێ ی ڕێگه ندروستی ته بانیش تاڵه  نه و، یه وه ره ده  له الن هئۆج  نه ڕاستیدا له پێكرد، ستی ده كوردستان باشوری له رێم هه رۆكی سه رشتی رپه سه به

 .نین   بایه به پێی ئۆپۆزسیۆن و كێتی یه نزیك دوورو پارتی، و كه كه په ملمالنێی هێڵی له دێت پێك  كه ك یه كۆنگره ین بنه ناو كرێت ده  یه كۆنگره م ئه  بۆیه
  وه پێكـه كوردسـتان ی پارچـه چـوار ر هـه له كـورد كانی ركرده سـه  مجاره كه بۆیه ، پیرۆزه و وره گه ناوێكی  كه بێت وه ئه كورد، یی وه ته نه ی كۆنگره خاڵی باشترین  نگه ڕه ، نده رچه هه
 یـاخود ین، لێبكـه ی وره گـه شتێكی ڕوانی چاوه ، نییه وه ئه هی  كراوه ائێستات شی وه ئه. ن كه ده  ئاینده بۆ مێژوویی، و تمی حه كبیرێكی ته له باس ، ئاژاوه و قڕ قڕه بێ نیشن، دائه
  مـه له پتـر. !. نات دائه كورد، كانی ئامانجه دوای كۆتایی خاڵی و كۆتایی ی قسه و یه كه سیحرییه سا عه  یه كۆنگره م ئه ئیدی ین واتێبگه. كۆڵدا  به ین به زیاتری خۆی باری  له
 بێـت ده ین، تێبگـه پـارتی  لـه ی وه ئـه بـۆ  ویسـته نه ڵگه به.  وه تییـه وڵه نێوده و ئیقلیمی واڵتانی ن الیه له كرێت ده ئیختراق ، یه وه ئه لێی ترس و گرفت ترین وره گه  یه كۆنگره م ئه
 بێ  به  یه ناوچه م له ئابوریی و ربازیی سه ستراتیژیی یارێكیبڕ هی .  وه بخوێنینه كانی ته نیه و ئێران بێت ده ین، بگه كێتی یه له شی وه ئه بۆ یشتبین، تێگه توركیا له
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 .ن لێره  وه ئێسقانه و گۆشت به یانرخۆ هه ڵكو به ، نییه توركیا و ئێران ئاگاداریی 

  وایـه پێتـان  ئێوه تێدابێت، ی وره گه كوردستانی كانی پارچه و ناوچه موو هه ی وره رگه سه قیقی هه ری نوێنه  كه بێت، ده وتوو ركه سه كاتێك  یه كۆنگره م ئه ، یه وه ئه كۆتایی ی قسه
 تی ویالیـه ی ئـه ؟. دان مـه هه ی ئـه!. بن نـه ش كـه كۆنگره ئاگـاداری لوڕسـتان اڵم به بێت، دا یی وه ته نه ی كۆنگره له بچوك رزۆ حزبێكی بێت ده چۆن. كرێت؟ ده دروست چۆن  وه ته نه

 مـاڵی ر سـه  خسـته فشاریان ێكرشوێن هه توركیاو و ئێران ركاتێك هه بكات، دروست نهێنی كی یه لیژنه یتوانی ده ، بكردایه ئیشی وا ر گه ئه  یه كۆنگره م ئه. ؟ كوێوه  نه خه ده موس 
 ئێسـتامان كانی سیاسـییه و ت سیاسـه  چاومـه پێش لـه.  وه سـانه ڵده هه  وه پێكـه یـان.  تـره كانی پارچـه له و نییـه دا ئێمـه سـتی ده له  كه شـته یـانگوت ده وسـا ئه بارزانی، و بانی تاڵه
 !.نایكا خۆی كورد اڵم به بكات، شتێك به شتێك كورد وی یه ده جیهان موو هه.  وه جوڵێنه ده( 1991) ڕینی ڕاپه می رده سه ك وه كانیشی شداربوه به كوردستانین، ی ره به ی وانه ئه
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 یی وه ته هن  ی شاعیران و كۆنگره                                                                 

 
 سۆڵیی ریم بدولكه عه شێخ د مه محه
 

ـــورد سیاســـی  تی ركردایه ســـه ـــه قامگیریی ســـه و رین راپـــه  دوای بـــوو ده ك ـــه په  ڵبژاردنی هـــه و كوردســـتان  رێمی هـــه  ل  و مان رل
ـــدنی دامه ـــه  زران ـــه  انیســـتهێن ده به و تیمان وه تـــه نه  ی كێشـــه  ركردنی ســـه چاره كوردســـتان،بۆ  رێمی هـــه  تی حكوم ـــانی ره  ماف   واك
 و روونـاكبیران و كان نیـه ده مه  رێكخـراوه و سیاسـی  نـه الیه موو هـه  ی وه نزیككردنـه و وه كۆكردنـه  لـه بیریان رزوو مان،هه كه له گه

 یی وه تــه نه  كی یــه كۆنگره هــا وه  ســازكردنی بــۆ  كــاری ئاماده و  وه تــه بكرایه كوردســتان  ی كــه پارچه چــوار ر هــه  دارانی تمه سیاســه
  رێكخـراوه و ڵـه كۆمه م رجه سـه و جیهـان  تـانیوال موو هـه به یان كـه یامه په و  كخستایه یه ییان وه ته نه  وتاری و دابرێژایه ییان وه ته نه  یامی په  ی پرۆژه دا كه كۆنگره  له و وه ته بكرایه

 . یاندایه بگه كانیان رتووهكگ یه  وه ته نه و تانوال  مانی رله په و كان تیه وڵه ده نێو
 قركـردن و جینۆسـاید  كانی سـاته رگه مه  دوای  شكراوی دابه داگیرو  رینی به  نیشتمانێكی  نی خاوه و  ملیونی( 51)  تێكی میلله چیتر ناكرێت  كه  بوترایه پێ یان وه ئه دا كه یامه په  له
  داوای  تی خۆیـه  وای ره  مـافی ئیتـر و وه وسـێنرێته بچه  ی كه نیشـتمانه  خاكی ر سه له و بكرێت  ری بێبه یی وه ته نه  مافی ترین دهسا  له و  وه بمێنێته  داگیركراوی خاك و  ستی ده ژێر  به

  رێمی هـه  لـه  حـوكمرانی  سـاڵی( 23)  یدوا وا  كـه  دڵخۆشـیه  ی مایـه بكـات  كـه  داگیركـراوه  پارچـه چـوار ر هـه له  كـوردی  تی وڵـه ده  زرانـدنی دامه و خۆیی ربه سه و نوس چاره  مافی
 دنیـاو  ئاسـتی ر سـه له مان كـه له گه  دۆزی  ی پێشـچوونه و ره بـه و ئـه و ئـاراوه  تـه هاتوونه دنیـادا و كه ناوچه و عیراق  له  ی گۆرانكارییانه موو هه و ئه  دوای و ئازادكراو  كوردستانێكی

 كان سیاسـیه  نـه الیه و حزب م رجه سه نێوان  له  كریزی یه و كگرتن یه  بێ  به  كه  ی ته ناعه قه و ئه  یشتنه گه كورد سیاسی  تی ركردایه سه بینرێت ده كوردستان  ی كه پارچه چوار ر هه
 و  سـتی ده ژێـر  لـه  ی كـه له گه و بێـت  رزگـاری  ئاسـانی  بـه  ی كه شـكراوه دابه داگیـرو  نیشتمانه  خاكی و بگات  واكانی ره  مافه  به بهێڵن مان كه له گه  حاڵه مه كان نیه ده مه  رێكخراوه و

  تی سـایه كه رێكخـراو نـدین چه  ری نوێنـه و كوردسـتان  رێمی هـه  لـه یی وه تـه نه  ی كۆنگره  ستنی به بۆ  كردنه ئاماده خۆ  رقاڵی سه كورد وا  ختانه خۆشبه..ربازبكرێت ده  وه وساندنه چه
 .نرێت یه بگه دنیا موو هه  به ییمان وه ته نه  یامی په دا كه كۆنگره  ی رنامه به له و كخات یه یی وه ته نه  وتاری كورد  كه كرێت ئه  وه ئه  روانی چاوه و ن كه ئه تێدا  شداری به سیاسی

  مـافی و خۆیی ربه سـه  داوای  راشـكاوانه نـاوێرن و ن كـه ئه یانـدا هك له گه  دۆزی ڵ گـه له  ڵـه مامه  راوكێـوه  دڵـه و تـرس  بـه كـورد سیاسـی  تی ركردایه سـه  سـاڵه نـد چه  كه  وه داخه به
 و ئـه و  درێ ئـه كـوردان  نامووسـی و روماڵ سه  ڵكردنیً  ال حه  فتوای  تازه رۆژئاوا  كوردستانی  له  دنیاوه  چاوی پێش  به بینرێت ده دا كاته م له.ن بكه  كوردی  تی وڵه ده و نووس چاره
 و خوێنرشـتن رو شـه  به كۆتاییهێنان و  ئاشتی بۆ  دراوه توركیادا  ری داگیركه  رژێمی  باكورو  كوردی  شۆرشگێرانی  نێوانی  له كوشتار رو شه  ی وه هێوركردنه بۆ  ساڵه ند چه  ی وڵه هه

 ت حكومـه و مان رلـه په كـورد  ی وه ئه ڵ گه له كوردستانیش  رێمی هه  له.. وه تهشێنێر وه ڵده هه  كه پرۆسه  ریكه خه توركیادا،وا  رژێمی كوردو  نێوانی  له  ئاشتی  وتنی رێكه  بریاری  دوای
 و رانـدن رپه ده  ی شـه ره هه مان كـه له گه  بـه دوژمـن  كانی تیرۆریسـته  گروپـه ئیسـتاو  عیراقـی  رژێمـی  رانی سـه. یـه هه  واوی ته  ئابووری و  ئیداری  توانای و رگه پێشمه  هێزی سوپاو و
  رازی و كوردسـتان  رێمی هـه ر سـه  وه رێنه گه نه كان داگیركراوه  ناوچه  ی وه ئه بۆ خرێت ئه رێك جۆر جۆراو  پیالنی ندین چه كان داگیركراوه  ناوچه  له ن كه ده كوردان  ركردنی هد ربه ده

 .. بژی  ئارامی به  باوباپیرانی  زێدی ر سه له كورد نابن
 كانیان شـیعره  بـه  وه مانـه زه دێـر  لـه كـورد  شـاعیرانی  كـه بكرێـت  وه ئـه  چـاوی ره بێت ،ده دراوه ی وه ته نه  ی كۆنگره  ستنی به  بریاری و ئاراوه  ته نراوههێ ئێستا وا كه  ی یه بیرۆكه م ئه

  كانی ییـه وه ته نه  مافـه و ئامانج  گاته ده كورد كاتێك  یاندووه رایانگه و  وتویانه  راشكاوانه و  كوردانیانكردووه  نێوانی  كانی ناكۆكییه  النانی وه و كگرتن یه و  كریزی یه  ی شه بانگه
 ئیبـراهیم و بێخـود و س بێكـه رو زێـوه و جـاف موختـار د حمـه ئه و كـۆیی  قـادری  حـاجی بـۆ  وه خانییـه  دی حمـه ئه  لـه..كگرتووبن یـه و نـگ ده ك یـه كریزو یه كوردان  می رجه سه  كه
 كریز یـه و ك یـه  سـتی ناوده  نـه بخه  كوردانـه  ویسـتی خۆشه و بایی تـه و  تی برایـه  سـتی ده و كبن یـه  كـردووه كوردان  له داوایان هاوارو ترمان  شاعیری یان ده به و قانع و د حمه ئه
  شـیعری  باسـی دا لێـره وێت نامـه ن بكـه رفراز سـه یان كـه له گه و شـتماننی  خـاكی تـا.توانابن بـه هێزو بـه مانـدا كه له گه  دوژمنـانی و ران داگیركـه  ری رامبـه به  لـه  ی وه ئـه بـۆ ستن بوه
 م بكه بۆ  ی ئاماژه و بیلێم وێت مه ده دا وتاره م له  ی وه ئه وێت ئه  ی نه الیه مه هه وردو  ی وه لێكۆلینه  تێكه بابه  وه ئه  چونكه. وتویانه  وه باره و له  كه م بكه شاعیران  ی كه یه كه یه

http://hawlati.org/?attachment_id=6050
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  نووسیوه شیعریان  وه باره و له  كه بگیرێت چاو پێش  له  شاعیرانه و هئ یی وه ته نه  ستی هه و  مخۆری خه و  دلسۆزی  چاوی ره  كۆنگره  رشتیارانی رپه سه دا یه كۆنگره م له  كه  یه وه ئه

 :ن بكه  نانه الیه م ئه  چاوی ره دا كه كۆنگره  له  كۆنگره  رشتیارانی رپه سه  كه م كه ئه پێشنیاز
 
 .ر بێت زێوه  ی(  كوردینه  ی ئه)سروودی   به  كۆنگره  ی وه كردنه -1

 .د بێت حمه ئیبراهیم ئه  ی( بین ر كورد ئه هه)  دیسروو  به  كۆتایی كۆنگره -2

 .ڵبواسرێت دا هه كۆنگره  هۆڵی  له  شیعریان وتووه  وه یه و باره له  ی وانه شاعیران ئه  ی وێنه -3

 .ڵبواسرێت هه  كۆنگره  هۆڵی  كو دروشم له شاعیران وه  شیعری  له  ڵبژارده هه -4

  رۆحـی تـوانن ده  كـۆنگره  نـدامانی ئه و كـۆنگره  رشـتیارانی رپه سه  پێشـنیارانه م ئـه  چـاوگرتنی پێش لـه  بـه ،  وه بخوێنرێتـه شـاعیران  شیعری  له  ناوه ،ناوه دا كۆنگره  رۆژانی  له -5
 .بكات یان ئاسوده  وتووه بۆ شیعریان پێناویدا  له  ی ئاواته و ئه و رابگرن رز به مان كه وه ته نه  شاعیرانی  زیندووی

 
 2113ی (ئاگۆست)ی ئاب21: وتی  رێکه/  هاواڵتیری  ماڵپه  اوهرچ سه
 

 ،  وه ک نزیک بونه یه کۆنگرەی نەتەوەیی، چەترێک بۆ له                                         
 

   پااڵنی دڵشاد
 

ــۆڵی ــاکرێ نک ــورد: یەکەم کە ن ــی ک ــتەملێکراوی نەتەوەیەک ــارە بە س ــایە گەورەی قەب ــێ کە دنی ــێ دەوڵەت ب ــێ و ب ــرادەی ب ــۆی ئی  خ
 دابەشکراوە، «کوردستان» واڵتەکەی

 کـورد لە زۆر سـتەمی دەوڵەتـانەدا ئەو لەنـاو. لکێنـراوە فـارس و تـورک و عەرەب سەردەسـتی گەلێکـی دەوڵەتی بە پارچەیەکی هەر
ــراوە ــانی لە و ک ــێ باشــووری کوردســتانی بەشــێکی بێبەشــکراوە، مافەک ــوەبەریی جــۆرێ کە دەرچــێ ل ــد لەخۆبەڕێ  هەر: دووەم. ایەتێ

 و رابەرایەتــی و کوردســتان نیشــتمانیی رزگــاریخوازیی بزاڤەیلــی بە ئەوەش و هەیە خــۆی کــۆنکرێتی هەلــومەرجی واڵت پــارچەیەکی
 و نەسـازان و ناتەبـایی پێچەوانەشـەوە بە و مافەکـانی بە گەیشـتن بـۆ نەتەوەیە بەهێزی هۆکارێکی نەتەوەیی یەکەتیی سێیەم،. دیارە ئامانجەکانیانەوە و رۆژ دروشمەکانی

 ئەم دیـکەی گەلێکـی هەر وەک کـوردیش چـوارەم،. وەرگیـراوە کەم سـوودێکی نەتەوەیـیە قـوواڵیی کە مەزن رەهەنـدێکی لە گەیانـدووەو کـوردینی بە زیـانی خۆی، بۆ الیە هەر
 و وەربگـرێ فۆرمـۆڵەیەک هەر کوردسـتان، پـارچەیەکی هەر ێکراویهەسـتپ هەلـومەرجی گـوێرەی بە مـافە ئەم پێرەوکردنـی شـێوەی جـا هەیە، خۆنووسینی چارەی مافی دنیایە
 .دروستە بێ، لەسەر رای گەل
 یەکتریــان خەمــی کــردووەو دیــدا پــارچەیەکی خەبــاتی لە بەشــداری یــان چــووە، ئەوێهــێ یــان پــارچەیە ئەو هانــای بە پــارچە ئەم کــوردی دیرۆکیــدا، وێســتگەی چەنــدین لە

 لە کـورد خوێندکارانی کۆمەڵەی و خۆیبوون مینا ناسیۆناڵیزم، پان خوێندکاریی یان سیاسی رێکخراوی باردا هەندێ لە. دراوە وزەکان تواناو یەکخستنی هەوڵی. هەڵگرتووە
 لە تێکەاڵویـیە مئە هەبـووەو بوارەکانـدا هەمـوو لە رابـردووەوە سەدەی نەوەتەکانی لەدوای بەتایبەتی تێکەاڵویی لە جۆرێ دەستکرد سنووری سەرەڕای. دروستکراون ئەوروپا،
: وەک نەتەوەیـی سـیمبوڵی هەنـدێ. بـووە گـوڕتر و بەهێـز هاوچارەنووسـی و کـوردزانین بە خـۆ هەسـتی. داوەتەوە رەنگـی واقیـع ئەرزی لەسەر و بەجوانی عێرقدا کوردستانی
ــجە رەقیــ ، ئەی نەورۆز، ــان...و هەلەب ــا نیشــانی هاوچارەنووســییە ئەو نیشــاندانی لە دەورێکی ــ داوەو دنی ــاڵیزەو اریهۆک ــوونەوەو مۆب ــین هەســتی جۆشــدانەوەی راب  نەتەوەی

 و ڤـی تـی بەتـایبەتی کۆمیونیکەیشـن، دەسـتاوێژەکانی رۆڵـی سـەرباری ئەوە ،«خۆتـان پێشـچاوی بێنـنەوە بـاکوور کوردسـتانی لە بەتـایبەتی نەورۆز جەژنـی ئاهەنگەکانی»
 .«فەزاییە کەناڵی ٢١ لە زێتر ەنیخاو کورد ئێستە ئاخر». نەتەوەییەدا خۆناسینە لەو.. و ئینتەرنێت

 و مـاف بـۆ کاری و گەیشتبێ لەخۆی سیاسییەوە باری لە و ناسیبێ خۆی کە بوونێک وەکو بەاڵم هەیە، لەمێژە دی لەوانی جیا ئیتنی بوونێکی وەکو کورد پوختی، و کورتی بە
 کە نـاوچەکە سەردەسـتی دەوڵەتێکـی هـی  تەنـانەت سـەیرکەن! باسـە جـێگەی تبێـتەوە،لێکەو سیاسی بەمانای گەلێکی و نەتەوە یەک وەک کردبێ خۆی سیاسییەکانی ئامانجە
 !دەبن گرژ سیاسییەکان، مافە بەتایبەتی مافەکان، باسی سەر دێتە قسە کە بەاڵم ناکەن، کورد ئیتنیکیی بوونی لە حاشا دەژی، تێدا کوردیان
 و گـرژی پارچەیەشـدا ئەم یـان ئەو سیاسـییەکانی بـزووتنەوە لەنێـوان بەڵـکە هەبـووە، پێکهەڵپـژانیش دوتونـ ناتەبایی کوردستاندا، پارچەیەکی هەر کوردانی لەناو مخابن
 !ماوەتەوە دڕدۆنگی و تارمایی جۆرێ بەاڵم نەماوە، لەئارادا لەمبابەتە شتێکی دوایی ساڵەی ٠١ ئەم شوکر. هەبووە شەڕوشۆڕیش یەکداچوونەوەو بەگژ

 باسـی یەکەمجـار کـێ نیـیە، گرنـگ ئێسـتا...دابـووە خـوارێ ئاسـتێکی لە بەکـردەوە بەاڵم! هەیە حزبەکاندا زۆرینەی پرۆگرامی ەرنامەوب لەناو دروشم وەک نەتەوەیی یەکێتی
 و «نالوا ژنـان،» بە تـایبەت زێتـری هەمەجـۆری گردبـوونەوەی و کـۆنفرانس و کـۆڕ چـونکە...رۆژ دروشـمی بە کـردوویە کـێ باسـیکردووە، کەی و کـردووە نەتەوەیـی یەکێتیی
 ( ٢٩) کە ٣٣/٧ رۆژی نەتەوەییەکەی گردبوونەوە بەاڵم....و هەولێر لە ئەنقەرە، لە بەکر، دیار لە پاریس، لە برۆکسل، لە هەبووە، رابردوودا سااڵنی لە سیاسی کەمتر
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 لە پیرمــام هــاوینەهەواری لە کوردایەتیشــەوە، مەیــدانی ســەرەکییەکانی حــزبە هەمــوو بە کــرد، تێــدا بەشــدارییان کوردســتان پــارچەی چــوار هەر سیاســی الیەنــی و حیــزب
 و جەالل مـام و خـۆی بەنـاوی کە بەتـایبەتی دەکـرێ، لەسـەر زێتـری حیسـابی هەیەو دیکەی نگیگر سیاسیی مەغزایەکی بارزانی سەرۆک بەسەرپەرشتی و هەولێر پارێزگای
 «جیـاواز بیـروڕای» بـووە بەشدار کۆبوونەوەیەدا لەو کە سیاسی الیەنێکی نوێنەری بەقسەی...کردووە الیەنەکان ئاراستەی داوەتنامەی و کردۆتەوە کۆبوونەوەکەی ئۆجاالنەوە

 ئەو گرنگیــی ئــاخر! نەبــێ لەئــارادا بیروبۆچــوون جیــاوازیی کە ئەوەیە ئاســایی نــا هەبــێ، حــزبەدا حەمــکە ئەو لەنــاو ئاســاییە زۆر شــتێکی جیــاواز بیــروڕای دیــارە. هەبــووە
 و PYD کیـاو،تور بەشـی کوردسـتانی لە BDP بەدەپە و  PKK: کوردستان پارچەی چوار هەر سەرەکییەکانی الیەنە نوێنەری کە لەوەدایە شتێ هەموو پێش کۆبوونەوەیە

 بەشـی کوردسـتانی لە کـۆمەڵ یەکگرتـوو و گـۆڕان و یەکێتـی و پـارتی ئێـران، کوردسـتانی بەشـی لە پژاک و دیموکرات حیزبی هەردوو سوریا، بەشی کوردستانی لە ئەلپارتی
 بـۆ نـوێنەر 5 بـاکوور، بـۆ نـوێنەر  6» کەسـی 21 ادەکـاریئام لیژنەیەکـی پێکهێنـانی لەسـەر و کـۆببنەوە مێـز یەک لەسـەر جیـاوە جیـا ئایـدیۆلۆجیای ئینتیماو بە....عێراق

 هەلــومەرجی هەڵــبەت...بکــات ئەمســاڵدا تەبــاخی مــانگی لە نەتەوەیــی کــۆنگرەی بــۆ ئامادەســازیی کە رێکــبکەون «باشــوور بــۆ نــوێنەر 5 رۆژئــاوا، بــۆ نــوێنەر ٤ رۆژهەاڵت،
 .دەرنەبڕاوە لەمبارەوە ناوچەکە دەوڵەتی ئەو یان لەم دژ تێکیهەڵوێس ئێستا تا. بووە هاوکار نێودەوڵەتیش و هەرێمایەتی و ناوخۆیی
 لە دەشــێ و بەتەنیــا پارچەیەکیشــدا هەر سیاســییەکانی الیەنە لێکنزیکبــوونەوەی لەســەر دەبــێ پۆزەتیڤیشــی کــاریگەریی نەتەوەیــیە، چەتــرە ئەو یــان هەنگــاوە ئەم بێشــک،

 .قۆناخەدا لەم کەم النی بەرنامەی بە گەیشتن و چارەسەرکردن مەبەستی بە بکەنەوە خاو گرفتەکانیان و کۆببنەوە ال بە ال چاوەڕوانکراودا، کۆنگرەی پەراوێزی
 

 : رەچاوبکرێ چاوەڕوانکراودا کۆنگرەی لە پێویستە و بگوترێ گرنگە کە ئەوەی
 

 .بکرێن بانگ قورساییان، قەبارەو رەچاوکردنی بەبێ و هەاڵواردن بەبێ الیەک، هەموو ،یەکەم
 مــافە بەو گەیشــتن رێــگەی پێویســتە نــاکرێتەوەو کــورت شــێوەدا لەیەک مــافە ئەم. کــوردان سروشــتیی مــافێکی وەک بکــرێتەوە خۆنووســین چــارەی مــافی لەســەر تجەخــ ،دووەم

 .بێ چەکەکان کردنی دەنگ بێ ئاشتیخوازانەو مەدەنیی خەباتی و دانوستاندن و دیالۆگ و وتووێژ بەشێوەیەکی
 .بکرێتەوە هەن، کوردستاندا لە ئوالنەی و ئایین و گەل ئەو سەرجەم مافەکانی و بەئاشتیانە پێکەوەژیانی و برایەتی سەر لە جەخت سێیەم،
 بەردەســت بخــاتەوە مەدەنییــانە و ئاشــتی هەڵکردنــی بەیەکەوە بــژاردەی کــردووە، نــاوچەکەدا شارســتانێتیی و مێــژوو بنیاتنــانی لە بەشــداریی کە نەتەوە وەک کــورد چــوارەم،
 .«بگەیەنێ ناوچەکە گەالنی بە خۆی ئاشتیخوازانەی پەیامی کورد» کۆنگرەیەدا لەو گوتەنی بارزانی سەرۆک و فارسەوە و تورک و ەبعەر گەالنی

 ایەتـیدژ کە هەرێمـایەتییەوە بەرەیەکـی و میحـوەر هـی  نـاو نـاچێتە و نیـیە نـاوچەکە دەوڵەتێکـی هـی  دژی نەتەوەیـی کـۆنگرەی کە بکـرێتەوە ئەوە لەسـەر جەخـت پێنجەم،
 کە هەیە کوردسـتاندا لە سـامان و سـەروەت ئەوە بـایی و هەرێـمەکەدا لە راگـرتن بەاڵنـس بـۆ بـێ گرنـگ هۆکـاری دەیەوێ بەڵـکە سـوننی، یـان بێ شیعی بکات تر بەرەیەکی
 .ارەسەرکردنچ بێتە دیموکراتی بەشێوەیەکی ناڤیندا رۆژهەاڵتی لە کێشەکەی ئەگەر بکات، ناوچەکە خۆشگوزەرانی و تەناهی بە خزمەت
 کە بەتـایبەتی خێرا، تەنسیقی و هامشۆ بۆ میکانیزمگەلێک دانانی و هاوبەش ستراتیجیای و گوتار یەکخستنی بۆ نەبێ کوردان کۆنگرەی دوا نەتەوەییە کۆنگرە ئەو شەشەم،
 بەدەسـت بڕیـار واڵتـانی بەتـایبەتی دنیـا، گشـتیی رای و دراوسـێ نیگەال و گەلەکەمان بۆ دەرەنجامەکان و ئامانج روودەدا، تێدا دراماتیکی پڕ و کتوپڕ گۆڕانکاری ناوچەکە

 .بکاتەوە روون
 

 !دەگات کوێ بەرەو بزانین با هەڵبنرێتەوەو هەنگاوەش ئەم با نییەو کورددا نەتەوەیی کۆنگرەی سەرکەوتنی لەبەردەم جددی بەربەستێکی هی  بەهەرحاڵ،
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  تی حزبایه و سۆز  له دوور: كورد یی وه ته نه ی كۆنگره                                         

 
  بـه س كـه نـدێ هه ن الیـه  لـه اڵم بێت،بـه  كه سیاسـیه  قۆناغـه ركێكی ئـه و گرنگ پێویست،  وه ته نه بۆ ند چه كارێك، موو هه دا واڵته م له

 یركردنه، سـه سـووك  بـه م ئـه. یـدا ڕۆكه ناوه  لـه ی وه تاڵكردنـه به ئاسـتی  گاتـه ده اتـ كـرێ ده ڵـدا گه له كاری و ڕواندرێ ده لێی ك یه شێوه
  بـه  كـه ، داگیركـردووه كـوردی نووسـانی رۆژنامه و رۆشـنبیر و تكار سیاسـه  لـه شـێك به مێشكی  مێژه  له  ردێكه ده  كان گۆڕانكارییه ڕای ره سه
 . دروستكردووه یی سته كده یه و یی وه پێكه  به یی وه ته نه یكار نجامدانی ئه بۆ ركی ورازێكی هه   خۆی ی نۆره
  بۆیـه ، ییه وه ته نه گرنگی كی پێویستیه بڵێی تا كورد، یی وه ته نه ی كۆنگره ستنی به بڕیاری كورد كانی مافه دی هاتنه مخۆرانی خه الی  به

 رقـی یـا بێـت دۆڕانـد رزان هـه  بـه خـۆی ر گـه ئه ڵالهوما ئـه بێـت، نـاخۆش پـێ ی یـه كۆنگره م ئـه ستنی به  وه بدۆزیته كوردێك م ناكه بڕوا
  م له نا ر گه ئه ببینێ، وان ئه باتی خه و رۆڵ خۆیان ك وه وێ یه نه بێت، ستوور ئه  هێنده  كورد ی دیكه ی هێز ر رامبه به ی كه تیه حزبایه
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  لـه جـودا تێڕوانینێكـی  بـه  كـردووه ناچـار جیهـانی و  كه ناوچه كانی ته حكوومه  كه ، كردووه  كه ناوچه  له رووی ی گۆڕانكاریانه و له م هه بێ، ده ت ره پێیدا كورد م هه ی بارودۆخه
 . گرنگه كورد واوی ته بۆ ن، بكه كورد دۆزی ڵ گه له  ڵه مامه رابردوو ی ده سه
  نـه" نووسـێ ده  یه هه وا ئی ت نانه ته ، وه نه كه ده م كه  یه كۆنگره و ئه گرنگی  له پێشنیاز ڕووی خستنه ناوی به س كه ندێ هه وێ له و  لێره ، راستیانه و ئه ڵ گه له  وه داخه به اڵم، به
 ر هـه ن، كـه ده یی وه تـه نه ی كـۆنگره ر سـه له  قسـه و  وه نه كه بیرده  یه شێوه و به ی وانه ئه" ن به ده ناو ڵبژاردنی هه ی نده پرۆپاگه  به" ش دیكه ندێكی هه" ستنی به  له  باشتره نیست به

 كـوردیش می خـه  لـه  نـه ،  دروسـتكردووه ی كـه ناوچه  لـه سـتراتیژی نگاوێكی هـه نـد چه نانیڵ هه  به كورد  كه كانه، گۆڕانكاریه  له ئاگایان  نه بن، دا ئاستێك چ  له و بن ك كێیه
 . شكراوه به بێ كانی ییه وه ته نه  مافه  له  جیهانه ی وه ته نه  وره گه  تاكه  كه ، دانه
  وه بـه پێویسـت  بۆیـه ن، كـه ده تێـدا شـداری به  وه تـه نه زمانحـاڵی و ر نوێنـه ك وه وان ئـه ڵكـو به ، نییه كان سیاسیه  حزبه ی كۆنگره و  كورده یی وه ته نه ی كۆنگره ، یه ڕێوه به ی وه ئه

 نـاوی  كـه بێت، ناخۆش پێ یان وه ئه  دیكه كانی وه ته نه م ناكه بڕواش داتاشرێ، بۆ ی دیكه ناوی ژین ده كوردستان  له كورد پاڵ  له ی وانه ته نه و له رێزگرتن پاساوی  به ناكات
ــۆ ــه نه ی نگرهك ــورد یی وه ت ــت، ك ــه بێ ــی   چونك ــات ه ــه ك ــورد سیاســی تی ركردایه س ــه ك ــه وانی ئ ــكه ده  ل ــێ كان وته س ــه ب ــه ش ب ــره ، كردووه ن ــه  بگ ــاتی  ل ــه پێویســت ك ــه ڕی ش   ماف
 .بن ده ند مه هره به تێیدا ژین، ده كوردستانیش  له ی وانه ته نه و ئه بێت شاد كانی مافه  به كورد ندی چه  واته. كردوون بۆ كانیشی ییه وه ته نه
  تییه ســایه كه و كان تــه حكوومه  رووره زه  واتــه كه ك، الیــه موو هــه ڵ گــه له  ژیانــه وه پێكه و ئاشــتی یامی پــه نــاردنی  یــه كۆنگره و ئــه ی دیكــه ئامــانجێكی ، نــدراوه یه راگه ی وه ئــه ك وه

 .بێت كورد ی ئاشتیخوازانه یامی په  له گوێیان وخۆ راسته تا بكرێن بانگهێشت جیهاندا  له كانمان دۆسته و دراوسێ واڵتانی كانی وتووخوازه پێشكه
  كـۆنگره و ئـه كـاری ئاماده بـۆ ی لیژنانـه و له كێك یه ن الیه  له  كه بوو،  پێشنیازه و ئه كردم، دڵخۆشی   كۆنگره زانی ناحه ی قسه ی وانه پێچه  به رابردوودا، رۆژی ند چه  له ی وه ئه
  دێتـه  كـه كان، پارچـه نێـوان كی یه كێشه ر هه ركردنی سه چاره و  كۆنگره كانی بڕیاره دواداچوونی به بۆ  بوو یی وه ته نه مانێكی رله په پێكهێنانی داواكردنی ، پێكهێنراوه  ییه وه ته نه

 كـورد مێـژووی ی گرنگـه  رووداوه و لـه بـارزانی رۆك سـه رۆڵـی ر رامبـه به  وه سـتووریانه ئه رقی و سیخ شه ندی وه رژه به و سك ته ی حزبیانه كی یه روانگه  له ی وانه ئه اڵم به.  وه پێشه
 . وه ته نایه كاندا رووداوه و  كۆنگره یی وه ته نه دادێی كاری ڵ گه له  كه ن، كه ده  ره مه سه پێشنیازی ڕوانن، ده
 هـی   بـه ش مـه ئه . بێت هـه دا كـه یدانه مه  له یی كرده بوونی  كه بێت، سێك كه ست ده  له بێ ده  اڵم به بێت، خول  به  ۆنگرهك كردنی تی رۆكایه سه ی وه ئه ر سه له كۆكن ك الیه موو هه

  چونكـه ، نییـه  كـه یدانه مه  لـه ییـان كرده حـزوری  جـوداوه هۆكاری  به  كه ، نییه  كورد رزگاریخوازی بزاڤی ی دیكه كانی ركرده سه  له هی  باتی خه و رۆڵ گرتنی  دیده نا ك یه شێوه
 .پێویسته ی مه ئه   كۆنگره كانی ئامانجه و داهاتوو كانی ركه ئه و قۆناغ
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 ییدا وه ته ی نه كۆنگره  میدیای كوردی له                                          
 

 د هحم ئه فوئاد
 

 كان، تـه بابه و پرس  وه بكاته  وه له بیر  كۆنگره ستپێكردنی ده پێش كرد چاكی یی وه ته نه ی كۆنگره كاری ئاماده ی لیژنه
 خۆیـان هلی ئـه ڵ گـه له دواتـر و دابێنـێ ژێر بـه تیان خـه خت پێشـوه بـن، ده باس جێگای یی وه ته نه ی كۆنگره له ی وانه ئه

 كۆمسـیۆنی نـدین چه ش سـته به مه م بۆئـه بكـات،  ئامـاده  وه باره لـه یـان پرۆژه یـان راپـۆرت و تبكـا  وه باره له گفتوگۆیان
 .كرد ده یان وه كۆبوونه ندین چه  رۆژانه  كۆمسیۆنانه م ئه كاردا ی رۆژه ند چه كی یه رشه وه  له پێكهێناو

 بــۆ بــێ ده رێگــا ی وه كورتكردنــه و خته پێشــوه ینگاوێك هــه ن، گــه ده پێــی ی نجامــه ئه و ئــه و كان كۆمســیۆنه ی نامــه اڵڵه گه
 . یه ئاماده لی وه ئه كی یه پرۆژه یان رێگا خشه نه بكات، ر سه له ی سته ڵوه هه و پێدات گرنگی  بڕیاره  كۆنگره  كه بوارێك ر هه له ئێستادا له  چونكه یی، وه ته نه ی كۆنگره

ــدن راگه كۆمســیۆنی ــه یان ــوو كێك ی ــه ب ــا  كۆمســیۆنه و ل ــه و كتی ئ ــه ی چاالكان ــه  ك ــه( 7) میانی ل ــه وه كۆبوون ــه دوای رۆژدا (8)ی  ماوه دا ل ــۆرتی( 21) ی وه ئ ــدنكارو راگه راپ  یان
 راپـۆرتی رنجام سه ،تێدابوو كوردستانی كانی شه به م رجه سه ری نوێنه  كه كۆمسیۆن، ندامانی ئه كانی پرۆژه و تێبینی و رنج سه رباری سه  مه ئه تاووتوێكرد، كوردی كادیمیانی ئه

 .یی وه ته نه ی كۆنگره كاری ئاماده ی لیژنه  دایه خۆی كۆتایی
 راو رگرتنـی وه  بـه ر سـه چاره دیـاریكردنی و كان گرفتـه و كێشـه ستنیشـانكردنی ده و وه تـه نه ئاسـتی ر سه له یاندن راگه كاری داهاتووی دیاریكردنی بۆ  رۆژ( 8) ی ماوه  نده رچه هه
 كـاری داهـاتووی كانی گشـتییه  هێڵـه تـوانی كـردو باشـی كـارێكی یاندن راگه كۆمسیۆنی بڵێم توانم ده شدا وه ئه ڵ گه له ، نییه واو ته كارێكی هێشتا س، كه( 41) ی هنزیك رنجی سه
 .بكات دیاری یی وه ته نه یاندنی راگه
 گیـرێ، ده پێناویـدا له  كـۆنگره و كرێـت ده داوا ی كگوتارییـه یه و ئـه دروسـتكردنی و كانی راسپارده ر سه له كاركردن و یی وه ته نه ی كۆنگره ڕۆكی ناوه ی وه خوردكردنه  له داهاتودا له

 كورد كانی وازهجیا  وه ته نه  ننه یه بگه كوردستان، له كورد  ننه یه بگه  كۆنگره یامی په بێ ده وان ئه رشان، سه  وێته كه ده یان كه قورسه  ركه ئه كورد میدیاكارانی و یاندن راگه
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 .خۆی زمانی به و كه ریه هه كات، ده ران گوزه ڵیان گه له

 كـوردو كادیمیسـتانی ئه  لـه شـێك به كرد، ئامـاده كیان یـه نامه اڵڵه گه  كـه یانـدن راگه كۆمسـیۆنی نـدامانی ئه له  جگـه م، بكـه كـار ئاماده ی ژنـهلی بـۆ پێشنیار زانم ده گرنگی به  بۆیه
 ی وه تـه نه و گروپ ڵ گه له  ڵكردن مامه و یام هپ كردنی ئاراسته شێوازی میدیاو وتنی پێشكه ئاستی اڵمی وه  كه  كۆنگره ناو  نه ببه جیاواز، توانای و یاندن راگه بواری زایانی شاره

 .بێت پێ جیاوازیان
 

 یی وه ته نه ی كۆنگره یاندنی راگه كۆمسیۆنی ندامی ئه/ د حمه ئه فوئاد
  

 2113ی ئاگۆستی 21: وتی  رێکه/  تی کیه یه :   رچاوه سه
 

 ەیی پرۆژەیەك بۆ چارەسەر كۆنگرەی نەتەو                                                       
  

 ڕەشید نەورەس
 

ــی كــۆنگرەی دەربــارەی شــیكردنەوە، و لێــدوان قســەو  الیەنێكــی و كەس هەر كە ڕەهەنــدە، و هەمەالیەن كــورد، نەتەوەی
ــادیمی، سیاســی، ــنبیری ئەك ــگەی لە ڕۆش ــڕوانین ڕوان ــروڕای تێ ــانەوە وبی ــدنەوە تایبەتی ــدانەوەی و خوێن ــۆ لێك  دەكەن، ب
 جیــاواز بۆچــونی بیــروڕاو بە پێویســتی كە پرســە بەم بایەخدانیشــە و كەســێكە و الیەن هەمــوو مــافی و ئاســاییە ئەوەش
 .بگرنەوە یەك چوارچێوەیەكدا لە هەموویان تا هەیە،
 بەمەبەسـتی شـرۆڤەكردن، و نلێـدوا و قسـەلێكردن سـەرچاوەی ببێـتە پێویسـتە گـرنگەو ئەوەی نـراوه، نەتەوەیـی كـۆنگرەی بەسـتنی ڕێگـای لەسـەر كە ئەمڕۆدا هەنگاوەی لەم

 لە كوردسـتاندا پـارچەی هەرچوار سیاسەكانی پارتە كۆبونەوەی لە كە بارزانیە مەسعود سەرۆك پەیامەی ئەو ئەوڕێگایە، لەسەر ئاراستەكان و تێڕوانین ڕونكردنەوەی زیاتر
 سیاسـەكانی پـارتە نێـوان سـاڵەی چەنـدین بۆچـونی ڕاو و بیـرۆكە تـاوتوێكردنی و گفتوگۆ ئاكامی كە بناغە، ڕێژكردنی ڕەنگ وەك ڕایگەیاند، كوردستان هەرێمی پایتەختی

ــوردە ــتان لە ك ــێ هەر و بەگشــتی كوردس ــەركردەی س ــار س ــاودارو و دی ــراوی ن ــورد ناس ــزان ك ــام بەڕێ ــانی، جەالل م ــدواڵ تاڵەب ــارزانی، مســعود ئەجەالن، عەب ــایبەتی ب . بەت
 مەنهەجـی و كـۆنگرە سـتراتیژیەكانی و سیاسـی ئاراسـتە و ئەرك لە كە دەكـات ڕوون بـۆ ڕوانگەمـان دەكات، خۆش بۆ انڕێگام بابەتی شێوەیەكی بە پەیامە ئەو شرۆڤەكردنی

 .نێودەوڵەتیدا و نیشتیمانی ئاستی لەسەر دەبینێ ئاستەنگەكاندا و زەروڕەت و ئامانج لە خۆی كە بگەین سەرەكیەكانی هێڵە و فیكری
 -: لە بریتیە پوختەكەی كە خۆدەگرێت، لە سەرەكی خاڵی چەندین كورد نەتەوەیی كۆنگرەی ئامانجی

 .ناوچەكەدا لە كوردی یەكگرتووی وتارێكی و سیاسەت داڕشتنی ڕێگەی لە كوردستاندا، پارچەی چوار هەر لە كورد ڕەوشی بەرەوپێشبردنی٭ 
 .مەدەنی و سیاسی خەباتی لەسەر جەختكردن٭ 
 .بن پابەند پیوەی كوردستان سیاسیەكانی الیەنە و پارت سەرجەم كە كوردستانی پەیمانێكی دانانی٭ 
 .كوردستانیدا و كوردی ڕاگەیاندنی كەناڵەكانی دەزگاو لەسەرجەم نەتەوەیی سیاسەتێكی دیاریكردنی٭ 
 .دەبێ كورد دۆزی ەسەرل ڕەنگدانەوەی و كاریگەری كە جیهاندا، و ناوچەكە و كوردستان پارچەیەكی هەر لە نوێ ڕوداوێكی و ئەگەر هەر بۆ ئامادەكردن خۆ٭ 

 نەتەوەیی كۆنگرەی زەرورەتی
 لە نـوێی شۆڕشـێكی هـاتوون، جیهانـدا لە كرانەوەدا ئازادیخوازانەو دیموكراسیانەو هزری كاریگەری پێگەو هێزو سەنگی و سیاسییەكان هاوكێشە بەسەر گۆڕانكاریانەی ئەو٭ 

 هاریكـاری جیهانـدا و پـارچەكە چـوار لەهەر كـورد دەبـێ فەزایەدا لەم دەخـوازێ، گەشـتن لێك كرانەوەو كە بەرهەمهێناوە، سیاسیدا سیستەمی و دەسەاڵت و ماف و پەیوەندی
 .ڕاگەیاندن فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابووری، ڕووی لە بكەن، یەكتر
 قـۆاڵیی وەك عێراقـدا، لە سروشـتیەكانی و سیاسـی و سـتووریدە مـافە بەدەسـتهێنانی بـۆ پشتگیریكردنی و كوردستان هەرێمی تایبەتی بە كورد دەستكەوتەكانی پاراستنی٭ 

 .نەتەوەیی و ستراتیژی قواڵی وەك دیكە، پارچەكانی ئازادیخوازی بزوتنەوەی پاراستنی و هاوكاری هەروەها كوردستان، تری پارچەكانی بۆ نەتەوەیی ستراتیژی
 نـاوچەیی ڕێكخراوە لەگەڵ گفتوگۆ و پەیوەندیكردن ڕێگەی لە نێودەوڵەتی، و ناوچەیی ئاستی ەسەرل خۆنوسیدا چارەی مافی بەدیهێنانی لە كورد دۆزی بە بەخشین ڕەوای٭ 
 .یەكگرتوەكان نەتەوە كەنداو، هاریكاری ئەنجومەنی ئیسالمی، كۆنگرەی عەرەبی، كۆمكاری وەك تردا، دەوڵەتانی و نێودەوڵەتیەكان و

ــۆنگرە پێویســتە٭  ــدات ك ــوێنەری هەوڵب ــومەتی ن ــی حك ــتان،ك هەرێم ــان وردس ــوێنەری ی ــی ن ــاریخوازی بزاف ــتان ڕزگ ــدامی وەك كوردس ــاودێر ئەن ــراوە لەو چ ــاوچەیی ڕێكخ  و ن
 .یوئێن بەتایبەتی بكرێ قبوڵ نێودەوڵەتیانەدا

 .كۆمەاڵیەتی و سیاسی پلۆڕالیزمی ئازادیەكان، و ماف و دیموكراسیەت پرەنسیپەكانی بە بوون پابەند لەسەر جەختكردن٭ 
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 مـامەڵە و پەیوەنـدی دەوڵەتیـدانێو و نـاوچەیی فەرهەنگیەكـانی و ئـابووری سیاسی، ناوەندە و دەسەاڵت لەگەڵ كە نەتەوەیی سیاسی مەرجەعێكی دیاریكردنی یان دانانی٭ 

 .بكات دیاری كوردستانیەكان پرسە كاروبارو یەكخستنی میكانیزمی بتوانێ هەروەها بكات،
 

 :ئاستەنگەكان
 

 كـۆنگرە دەبـێ ەیە،ه مێـژینەی لە ڕیشـەی و ڕەگ كە هەیە دا كـورد سیاسـیەكانی پـارتە نێـوان لە دژایەتیكـردن ڕادەی تا و ناكۆكی و ئایدۆلۆژی و فیكری جیاوازی ئاشكرایە
 ئەو بـۆ پلۆڕالیزمـانەیە دیموكراسـی سیاسی پرۆسەیەكی لەخۆیدا كۆنگرە كاركردن، پێكەوه و گەشتن لێك و دیالۆگ بۆ بڕەخسێنێ تەبایی و ئارام كەشی بكات، سازی زەمینە
 .سیاسی ڕكێیكێب ئاشتیانەو ملمالنێی بۆ بگۆڕێت دژایەتی و ناكۆكی و توند ملمالنێی شێوازی لەسەریەتی. ئەركە
 كە كـورد، سیاسـیەكانی پـارتە لەسـەر داوەتەوە ڕەنگـی خراپـی بە دۆخەیـان ئەو داگیركـردووە، كوردسـتانیان ئەوانەی بەتـایبەتی ناوچەكە دەوڵەتانی ناكۆكی و جیاوازی٭ 

 گشـتی بە تـر دەوڵەتانی و بەتایبەتی دەوڵەتانەدا ئەو زگاكانیدە دامەزراوەو لەگەڵ كورد سیاسیەكانی پارتە پەیوەندی دەبێ ئەوە لەبەر لێكەوتۆتەوە، ناكۆكی و جیاوازی
 .دەرنەچێ كورد دۆزی خزمەتكردنی چوارچێوەی لە كە دابنرێت، بۆ سنورێكی و بێ ڕوون ئاشكراو

 و مـــامەڵەكردن ڕێـــگەی لە نئاســـتەنگ كە هەیە، كردنیـــان موئەسەســـات بە كێشـــەی كوردســـتان، هەرێمـــی قەوارەی دامەزراوەكـــانی و كـــورد سیاســـیەكانی پـــارتە زۆربەی٭ 
 بكـرێ، و بنـرێ جـدی كـاری هەنگـاو بـارەیەوە لەو پێویسـتە ئەوە لەبەر لێكەوتـۆتەوە، نـاڕەزایی و نیگەرانـی كە ڕۆژانەدا، كاروبـاری بەڕێوەبردنی چۆنیەتی و بەرنامەڕێژی

 پـارتە نێـوان لە ئـارام كەشـێكی لەبـارو زەمینەیەكـی بە پێویسـتی ئەوە رلەبە كۆنگرەشـە، سەرخسـتنی بگـرە و ئاراسـتەكردن و بەڕێـوەبردن چەقـی كوردسـتان هەرێمی چونكە
 .هەیە جەماوەردا و سیاسیەكان

 هێـزی بە بـاوەڕی بەڵكـو نـیە، پێـی بـاوەڕی شـەڕە، دژی كـورد، سیاسـی عەقڵـی كە دەردەكەوێـت، بـۆ كۆنگرەمـان وسـتراتیژی فیكری ڕەوتی بارزانیدا، سەرۆك پەیامەكەی لە
 خـودییە، فـاكتەری بەهێزكردنـی و یەكڕیـزی مانـای خۆیدا لە كە گۆڕانێكە ئەمەش دیموكراسیەت، هێزی دیالۆگ، هێزی ئاشتی، هێزی لۆژیك، هێزی:  لە بریتیە كە نەرمە،

 بــۆ بگۆڕدرێـت وشـمەوەدر لە نەرمە هێـزە ئەو بێتـو گەر كـورد، نەتەوەی سـتراتیژیەكانی ئامــانجە بە گەشـتن بـۆ نەرمە، هێـزە ئەو بنـاغەی لەسـەر كـاركردن و تێگەیشـتن بە
 نەتەوەیـی یەكبـوونی كە كـورد، بە دەبەخشـێ فەرهەنگـی كـۆمەاڵیەتی، سیاسـی، زۆری و گەورە هێزێكی ئەوە دا، كورد سیاسیەكانی پارتە نێوان لە بكرێت پیادە و پراكتیك

 نیشـــتیمانی سیاســـی پرۆژەیەكـــی لەخۆیـــدا ئەمە دەبـــێ، ەرجەســـتەب و ئەداتەوە ڕەنـــگ ڕوژانەدا، ژیـــانی لە و كۆدەكـــاتەوە هەمـــووان نیشـــتمانیدا، بەرپرســـێتی و ئەرك لە
 .دەكات ناوخۆ ئاستەنگەكانی و ناكۆكیەكان كێشەو چارەسەری دیدگایە بەو كە نەتەوەییە،

 لەسـەر بە دیـدگاو بەهەمـان ێنب كە دەكات لێ داوایان و دەكات كوردستان دەگیركەری دەوڵەتانی لە ڕوو نەتەوەییە پەیامی كە بارزانی، سەرۆك پەیامەكەی دەكەی بەشێكی
 نیشـتیمانی مـافی بە سەربەخۆ و ئازادیخواز گەالنی و نەتەوە هەموو وەك كورد و بكەین چارەسەر كورد دۆزی دیموكراسیەتە، و دیالۆگ ئاشتی، لۆژیكی، كە پرەنسیپ هەمان

ــی و ــۆی نەتەوەی ــات، خ ــتە ئەوەش بگ ــنە دەبێ ــاكتەرێكی و زەمی ــز، و گەورە ف ــی، ریســەقامگی كە بەهێ ــابووری، سیاس ــی ئ ــۆمەاڵیەتی ئاسایش ــارێزێ، ك ــورد دەپ ــی لە ك  دۆخ
 گەشەسـەندنی سیاسـی، سـەقامگیری ڕووی لە دەوڵەتـانە ئەو بـۆ بـێ، بەخـش سوود ناوەندێكی فەرهەنگی ئابووری، كۆمەاڵیەتی، سیاسی، هێزێكی وەك دەتوانێ سەربەخۆیدا

 بە پرۆسـەیە ئەو دەتـوانرێ كە مەنـدن، سـوود ئێـران و توركیـا بەتـایبەتی دەوڵەتـان ئەمـڕۆ كە كوردسـتانە میهەرێ ئەزموونی ئەمەش كۆمەاڵیەتی، پەرەسەندنی ئابووری،
 بـۆ هەوڵدان بەمانا دەپارێزێ بەرژەوەندیان و دەكات الیەك هەموو خزمەتی ئەوەش بكرێت، فراوان و بدرێت پێ زیاتری بایەخی دیموكراسیەت، و دیالۆگ و ئاشتی دیدگای
 وەك نەكەن كـورد سـەیری خۆیانـدا لەسـتراتیژیەتی ئەوان نـیە، دوژمنیـان و لەسـەریان نـیە مەترسـی كـورد كە فـارس، تـورك، عەرەب، سیاسـی عەقڵـی و ەتقەنـاع گۆڕینی

 .دۆست و هاوكار وەك بەڵكو مەترسی هەڕەشەو
 چــونكە دەبــێ بەهێــز ناوەنــدێكی و خــۆی ســەربەخۆی دەوڵەتــی وەنیخــا دەبێــتە كــورد ســبەینێ یــا ئەمــڕۆ نەیــانەوێ بیــانەوێ داگیركــردووە، كوردســتانیان دەوڵەتــانەی ئەو

 .دەستیدایە لە و هەیە بەهێزبوونەی ئەو فاكتەرەكانی
 داگیـركەری دەوڵەتـانی لەگەڵ هەروەهـا سیاسـیەكان، پـارتە هێزو ناوخۆی ئاستی لەسەر كورد نەتەوەی كێشەكانی چارەسەری بۆ پرۆژەیەكە كورد نەتەوەیی كۆنگرەی كەوابو
 بەشـێوەیەكی كـۆنگرەكە سەرخسـتنی لە بـین دڵسـۆزی هاوكـارانی و بـارزانی سـەرۆك دەری یارمەتی و پشتگیری دەبا نێودەوڵەتیەكان، جیاوازە بەرژەوەندیە هێزو و ستانكورد

 .گشتگیر
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  کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، کوردستان بەرەو هەنگاوێکی مەزن لە ئاست ناو خۆ و جیهاندا دەبات،                     
 

   باوەجانی عارف
 

 ٤ الیەن لە بێبەزەییـــانە پەری بەو کـــورد گەلـــی کە ســـەردەمانێک: ئیســـتادا  پێشـــوو اڵنیســـا ســـەردەمی لە کـــورد
 بەنـدی و دەکـرا مـاڵوێران دەکـوژراو بەتوونـدەی سـوریا و تورکیـا و ئێـران و ئێـراق داگیـرکەری و دراوسێ دەوڵەتی
 .نەدەگەیشت هانجی کۆی هی  بە کورد مەزڵوومیەتی دەنگی بوو، جیهانی پشتیوانی بێ و بێکەس زۆر دەکرا،

 بەر لە دەویسـت نەیانـد جیهـانی واڵتـانی لە کام هی  داگیرکەر واڵتانی درندەیی و زالمی هۆی بە سەردەمانە لەو
ـــورد دۆزی لە پشـــتیوانیەکیان هـــی  دەســـەاڵت و حکـــومەت وەک هـــی  و کەنەوە، نزیـــک کـــورد لە خۆیـــان ئەوان  ک

 .نەتەوەیی کێشەیەکی نەک دەکرد لێوەر باسیان اڵتانەو ئەو ناوخۆیی کێشەییەکی بە کوردیان کێشەی نەدەکرد،
 دی بە کـورد دۆزی بەرامـبەر لە زۆر دڵخۆشـییەکی جیهانـدا، لەئاسـت کـوردی دەسـەاڵتی بـوونی بەهێز و کوردستان داگیرکەری واڵتانی الوازبوونی هۆی بە خۆشییەوە بە بەاڵم

ــتەوە بــاڵو خۆئیــدارەکردن بەرەو و ســەربەخۆیی و بەرە و دیمۆکراســی بەرەو کــورد هەوڵەکــانی یباســ جیهــانی گرنگەکــانی میــدیا و ڕۆژنــامە لە بەردەوام. دەکرێــت  لە.  دەبێ
 سـەرۆکی بـارزانی مەسـعود بەڕێـز بانگهیشـتکردنی نمـوونەش نـۆێنترین هەر. دەکرێـت بانگهێشـت داگیـرکەر دەوڵەتانی لە جیا بە کورد جیهانی گرنگەکانی کۆبوونەوە کۆنگرەو
 . بوو جیهانی مەزنی واڵتی چەندین سەرۆکوەزیرانی و سەرۆک دەیان هاوشانی کە بیترۆسبۆرگ، ئابوری کۆربەندی لە کوردستان هەرێمی

 بە جـاران وەک  کوردسـتان داگیرکەرانـی ئەوەی بـۆ نابێـت ڕێگەخۆشـکەر دیـکە جـارێکی نـاوچەکەش گۆرانکارییەکـانی و دەروات جیهانی گرنگی هەنگاوی بەرەو کورد گشتی بە
 . ناوەڕاستە خۆرهەاڵتی یارییەکانی گرنگی مۆرەی کورد ئیستا. بچەوسێنەوە کورد خۆیان ویستی

 ئەم  مـاوەی لە ئەوەی وێـرای. دەکـرد چاوەرێیـان کوردسـتانیان و کـورد پێشـەوە ساڵ ٢١ لە کە خواستەبوو و باس ئەو کە کورد نەتەوەیی کۆنگرەی: کورد نەتەوەیی کۆنگرەی
 بـۆ کـورد گەلـی مێـژینەی لە ئـاواتە ئەو داهـاتوو حەفـتەی چەنـد لە کە دەرکێـت واچـاوەروان بەخۆشـییەوە. ڕاگیراوە باسەکە دووبارە ەکراوەولێو باسی جار چەندین ساڵە ٢١

 ڕزگـارکراوی باشـوری پـایتەختی لە هۆڵێـک لە جیهـانەوە قووژبینەکانی هەموو لە کورد گەلی دۆستانی میوانداری بە کورد گەلی نۆێنەرانی. بێتەدی مێژوودا لە جار یەکەمین
 .کۆدەبنەوە کورد کۆنگرەی ناوی ژێر لە کوردستاندا ئازادکراوی هەرێمی سەرۆکی پەرەستی سەر بە کوردستان،

 سـەتوانانیسیا تـایبەت بە جیهـانی زۆری خۆێنـدنەوەیەکی. دەبێـت داگیرکەریشـدا واڵتـانی و کوردسـتانی و جیهانی جیاوازی بواری زۆر لە خۆی تێگەیشتنی ماناو کۆنگرە ئەو
. لێـدەکرێت چـاوی یەکهەڵویسـت و یەکبریـار نەتەوەی خـاوەن و یەکگرتـووانە چـاوێکی بە کـورد جیهانـدا ئاسـت لە هەروەهـا. دەکرێـت سەر لە کوردستانی داگیرکەری واڵتانی

 . نابینرێت بەزەییەوە چاوی بە جیهانی اویجێم و لەتکراو نەتەوەیەکی وەک چیدیکە. لەگەڵدەکریت هەڵسوکەوتی جیهانی ملۆینی ١١ لە زیاد نەتەوەیەکی وەک
 بە دەتـوانین. کۆدەکـاتەوە خۆی بۆ  جیهانی مەزنەکانی ڕێکخراوە لە کورد دۆزی زیاتری پشتیوانی و دەبێت هێزتر بە و یەکگرتووتر کۆنگرە ئەم پاش لە کورد دیپلوماتیەتی

 .هەبێت باشی زۆر بەشدارییەکی ئوروپاو یەکێتی و ئوروپایی واڵتانی نێۆ لە نێدەتوا کورد نەتەوەییەوە کۆنگرەی پاش لە کە پێبکەین ئاماژەی ڕوونتر
 بوارەکــانی گشـت لە یەک دەوری لە ئوروپـا واڵتـانی کـۆکردنەوەی ڕێکخـراوی چەتـرو بــووتە کە مەزنەیە یەکێتیـیە ئەو ئوروپـا یەکێتـی: ئوروپـا یەکێتـی پێناسـەیەکی کـورتە
 .خوارەوە شێوەی بە ئەندامن تێێدا ئوروپایی واڵتی ٣٢ ستائی تا کە زانستیدا، و ئابوری و ڕامیاری

 سـوید، دانیمـارک، چیـک، کۆمـاری پورتوغاڵ، کۆماری بولغارستان، بەلژیک، ئیرلەندا، بەریتانیا، ئیتالیا، ئیسلونی، سلوڤاکیا، ئیستوونی، ئیسپانیا، ئوتریش، ئەڵمانیا،
 دیـکە واڵتێکـی چەنـد پێشـبینی. کرواتیـا و یۆنـان و هۆڵەنـدا مەجارستان، ماڵتا، کۆماری لیتوانیا، پۆڵەندا، بۆرگ،لۆکزام التیڤیا، قیبروس، فینالند، فەرانسە، ڕۆمانیا،
 ئەو بکرێــت، تــاوتۆی دەســەاڵتەوە شــۆرای و ئەنــدام واڵتــانی الیەن لە بــوون ئەنــدام بە بــۆ داواکاریەکانیــان دەبێــت ســاڵدا لەم کە داهاتوویــان کۆبــوونەوەی لە کە دەکرێــت

 .مەگەدۆنیا و سربستان مونتینیگرۆ، ئیسالند، تورکیە، لە بریتین انەشواڵت
 .هەیە خۆیان پێگەی جێگەو جیهانیدا زلهێزی و ئابوری و سیاسی ئاست لە واڵتانە لەم زۆر کە

 ئوروپـا، کۆنگرەی ئوروپا، یەکێتی دادی ئوروپا، ێتییەک کۆمیسیۆنی ئوروپا، یەکێتی شۆرای ئوروپا، پەرلەمانی لە بریتین ئوروپا یەکێتی نیهادەکانی یا ڕێکخراو گرنگترین
 . ئوروپا مەرکەزی بانکی

 .کرد ئەمریکا ئوروپاو تروریستی لیستی لە کوردستانی کرێکارانی پارتی دەرهێنانی داوای ئوروپا یەکێتی نیهادێکی وەک ئوروپا یەکێتی شۆرای پێشدا مانگ چەند لە کە
 

 .ئوروپا تییەکێ لە کورد لێکنزیکبوونەوەی گرنگی
 

 ئاسـت لە دەوڵەتە 28 لەو کـام هەر. دیـدەکرێن یەکێتییەدابە لەو جیهانی وئاشتیخوازی دیمۆکرات واڵتانی کە دەبێتەوە، ڕوون بۆمان گرنگەدا یەکێتییە ئەم ناسینی لە وەک
 کە دەناسرێن جیهانی زلهێزی واڵتانی بە واڵتانە لەو بەشێک اهەروەه. هەیە ئاوەدانیدا و بووژانەوە و ئابوری، دیمۆکراسی، بوارەکانی لە باشیان ڕۆڵێکی جیهاندا
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  ئیستای تایبەت بە. یەکێتییەوە ئەم نێۆ بخزێنێتەوە خۆی جۆراوجۆرەوە ڕێگای لە کە دەبێت گرنگ خاڵێکی کورد بۆ.  یەفەرانسە و بەریتانیا و ئەڵمانیا واڵتانی نموونەیان
 بەاڵم نــاوە، هەنگــاوی بــوارەوە لەو هەرێـــم حکــومەتی بــاش ڕادەیەکــی تــا کە کــورد، دۆزی الی بــۆ ئوروپــا یەکێتــی ســەرنجی ڕاکێشــانی بــۆ گونجــاوە زۆر  کوردســتان هەرێمــی

 . بنێت زیاتر هەنگاوی ویستەپێ
 

 2114  ساڵی لە ئوروپا یەکێتی هەڵبژاردنی لە کورد بەشداری و نەتەوەیی کۆنگرەی
 

 بەرچـاوی بەشـداری لە بـاس کـۆنگرە لە گرنـگ بریـارێکی وەک کە جیهانـدا، ئاسـت لە کـورد دیپلوماتیەکـانی پێوەندییە بەهێزکردنی بۆ کورد نەتەوەیی کۆنگرەی ئەرکی وەک
 تـایبەتی، بە کوردسـتان هەرێمـی حکـومەتی و گشتی بە کوردستان لە ئیستا خۆشییەوە بە. بکرێت هەڵبژاردنەدا لەو ئوروپا یەکێتی واڵتەی ٣٢ لەو نیشتەجێ انیانیکوردست

 ئەو دانیشـتووی  کوردسـتانیانی هانـدانی بـۆ و بکرێـت زۆر کـاری پێویسـتە. ئـارادایە لە گـرنگەدا ئەرکە لەو کوردستانیان  کردنەوەی هۆشیار و ڕاگەیاندن زۆری ئیمکاناتێکی
  2014 ساڵی هەڵبژاردنی لە واڵتانە ئەو رەگەزنامەی خاوەن کوردێکی چەند کاندیدکردنی و واڵتە 28
 کوردەکـان زۆربەی کە ریتانیانبە و دانیمارک و سویدی و ئەڵمان وەک واڵتانی لە تایبەت بە. یەکێتییە ئەو بۆ ئوروپییەکان حیزبە کاندیدی کوردێکی چەند هەڵبژاردنی بۆ

 کە بـکەن، ئوروپایـان دۆسـتەکانی حیزبە لە داوا کوردستانی حیزبەکانی پێموایە من کارەش ئەم بۆ. مسۆگەرە کورد بۆ کورسییەک چەند دەستهێنانی بە شانسی دەژین، لەوێ
 .پەرلەمانەوە نێۆ بچنە کوردێک چەند ڕێگەوە لەو تا. برەخسێنن کوردێک چەند کاندیدبوونی بۆ موڵەت
 جیـاوازی حیزبـی چەنـد نـۆێنەری کە کـوردە 25 ئەو هەر کوردبێـت، کورسـی ٣١ النـیەکم ئوروپا، پەرلەمانی کورسی 736 کۆی لە ئەگەر نموونە بۆ کە کورد ژمارەیەک بوونی

 نەتەوەیـی زۆر لە ئەزمـوونەش ئەم کە. دروسـتبکەن کـورد ەل پشـتیوانی گروپـی دیـکە الیەنەکـانی هـاوڕێیەتی و هاوکـاری بە دەتـوانن ئوروپـادا، یەکێتـی لە دەبن ئوروپایی
 ژمـارەی ئاسـتی ناگـاتە جیهانـدا لە جـولەکە ژمـارەی کە جیهـانی جولەکەکـانی لـۆبی هیـزی بە نمـوونەی. دەستهێناوە بە زۆرباشی سەرکەوتنی بووەو ئارادا لە جیهانی دیکەی
 و ئوروپـا و ئەمریکـا هەڵبژاردنەکـانی لە ئەفریقـایی واڵتـانی لە هینـدیک چـاالکی لـۆبی روسـیا، ەتەکانیسیاسـ و هەڵبژاردنەکـان لە عەرەبـی چاالکی لۆبی هەروەها. کورد

 . کۆکەنەوە خۆیان بۆ باش پشتیوانی جیهانی مەزنەەکانی نیهادە زۆربەی لە توانیویانە ئەمانە ئیسالمی، واڵتانی
 لە کــورد ملــۆێن ٢ لە زیــاد دەکرێـت وامەزنــدە کە ببێــت، ئوروپــا کـوردانی هانــدانی داهــاتووی کـاری پــرۆژەی یــا داواکارییەکــانی لە یەکێـک کــورد نەتەوەیــی کـۆنگرەی ئەگەر

 کــورد ناودەبرێــت، جیهــان مەزنــی% ٢١ بە کە مەزنەی نیهــادە لەو کــورد کورســیەکانی ژمــارەی دڵنیــاییەوە بە بــکەن، هەڵبــژاردنە لەو بەشــداری دەژیــن، ئوروپــایی واڵتــانی
 لە ســەدێکێش لە جەنــد دەتــوانن% ٢، ٢٩ ئەو ئوروپــا، پەرلەمــانی کورســییەکانی% ٢، ٢٩ النیکەمــی دەبێــتە ژمــارە ئەو.  کورســی ٣١ لە یــادز خــاوەنی ببێــتە دەتوانێــت

 یدەنگـــ کـــۆکردنەوەی هـــۆی بە کـــات ئەو. دروســـتکرێت ئوروپـــا یەكێتـــی لە کـــوردان لە پشـــتیوانی گروپـــی کـــۆکەنەوە، خۆیـــان دەوری لەو ئوروپـــا یەکێتـــی پەرلەمانتـــارانی
 .هەبێت خۆی بەرژەوەندی دەتوانێ هاوبەشانە پێشنیارە لەو کوردیش دەبێت، دروست ال هاوبەشیان پێشنیاری یەکتر بۆ فەراکسێۆنەکان

 
 یەک دەوری لە کورد کۆکردنەوەی و کوردستان ناوخۆیی ئاست لە گرنگ هەنگاوی

 
 جوولەكەکــان، زەردەشــتییەکان، یارســانییەکان،. شــیعەکان وەک، کوردســتانی ئایــدلۆژیایی و یئــاین تۆێژەکــانی و چــین هەمــوو کە دەبێــت ئەوە کــۆنگرە گرنگــی دیــکەو ئەرکــی

 کوردەکــانی ســۆڤیەتدان، یەکێتــی تێکچــوونی پــاش ســەربەخۆی واڵتێکــی چەنــد لە ئیســتا کە پێشــوو ســۆڤیەتی دوورخراوەکــانی کــوردە فەیلییەکــان، لوڕەکــان، ئێزییــدییەکان،
 و زاراوە و ئــاینی ڕێــگەی لە کوردســتانی نەیــارانی کە دەکــاتەوە وشــیاریان لەوەش. کۆدەکــاتەوە یەکتــر دەوری لە کــۆنگرەدا تــد،،،،لەمه و لوبنــان کوردەکــانی،  خۆراســان،
 ئەوەیە ەکەیـن،د چـاوەرێێ هەموومان کە کۆنگرە دیکەی کارێکی. یەکبوون لۆگۆی دەکرێتە بوون کوردستانی بگرە کوردستانەوە، گەلی ڕیزەکانی نێۆ نەخاتە کێشە ناوچەییەوە

 .ئاراوە بێتە کورددا گەلی نێۆ لە هەمیشەیی ئاشتەوایی و کورد بە کورد براکوژی شەری بنبرکردنی بریاری کە
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 الت رۆژهه  پیشنیاریی  ی برگه                                                             
 
  د زاده ممه خالید محه 
 
ــ  ــه  یدوین ــی  كومیســیونی  ی وه كوبوون ــونگره  سیاس ــه نه  ی ك ــه  یی وه ت ــوی  ب ــاره  ه ــه التیه رۆژهه  زایی ن ــه  وه كان ــه ت باره س   ب

 له ندیان زامه ره نیا ته الت رۆژهه  نی الیه  كه سیاسیه  راپۆرته  كوی  له. راگیرا  وه الته رۆژهه  به دار یوندی په  كانی برگه
  الم به  بووه هه الت رۆژهه  نی الیه ناو  له جیاوازیش  رای  دیاره.  بووه نه قبول تریان  وانی ئه و هربریو ده خال دو ر سه

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566848846693999&set=a.325917214120498.75915.100001066663433&type=1&relevant_count=1
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 !كبگرن یه ناچارن اجاردو  له

 .بیت ده  ی دریژه كان وه كوبونه بگونجیندرێت،  كه راپۆرته  له ن كه ده داوا  كه  پیشنیاریی  ی برگه م هه و  وه بخویننه الت رۆژهه  زایی ناره  جیی  ی برگه م هه دا لێره
 : نارازی  جێی  ی برگه

 دەوری شـێوەی بە شـارەوانیەكان ئەنجـومەنی و كۆمـار سـەرۆك و پەرلەمـان هەڵبژاردنـی خـولی چەندین ئەوەی لەگەڵ ئێران ئیسالمی كۆماری بندەستی رۆژهەاڵتی كوردستانی"
 نــاوچە شــارەوانی ئەنجــومەنی و پەرلەمــان لە كــوردەوە نەتەوەی نــاوی بە نــوێنەرایەتی و فراكســیۆن رویــنەداوە، وەاڵتەدا لەو كــورد پرســی لە گۆرانێــك بەاڵم دراوە ئەنجــام
 و سیاسـی و دەسـتوری چاكسـازی داواكارە نەتەوەیی كونگرەی نەدراوە، كوردی رێكخراوێكی و پارت هی  بە یاسایی و فەرمی سیاسی چاالكی رێگەی و نیە، بوونی نداكوردیەكا
 "بدرێت ئەنجام ژیان وەپێكە و عەداڵەت و ئاشتی بنەماكانی سەر لە ئێران واڵتی و كوردستان رۆژهەاڵتی لە كورد گەلی مافەكانی بە پەیوەست ئابووری

 
 :پیشنیاركراو  ی برگه

 
 لـه چ و شۆڕشـگێڕی بەرگریـی سـتێنی به لـه چ جۆراوجـۆر، شێوازی به که ڕابردوویه به و شێلگیر ی رزگاریخوازانه کی یه وه بزوتنه ن خاوه کوردستان اڵتی رۆژهه له کورد ی وه ته نه
 کۆمـاری زرانـدنی دامه ک وه شـانازیی تۆمـارکردنی وێـڕای و کردووه باتی خه کانی تییه وایه ته نه و سیاسی و ئینسانی مافه نانیدیهێ وه بۆ وام رده به نیدا، ده مه چاالکیی ستێنی به

 دوای لـه ک یـه رێژیمـه ئێرانـدا، نـوێی مێـژووی ری رتاسـه سه لـه اڵم بـه. وه بکاتـه تاقی  ندییش ناوه اڵتی سه ده ڵ گه له دیالۆگ و سیاسی شداری به رێگای بووه ئاماده کوردستان،
 راوێزی پـه لـه کوردیـان نیا تـه ک نـه و بـوون سیاسـیدا پرسـێکی ک وه کـورد پرسـی لـه حاشـاکردن و تی وایه ته نه ی ناسنامه ی وه سڕینه وڵی هه له میشه هه واڵته و ئه کانی که یه

 ڵکوو بـه کـردووه، چـاو ره نەتەوەیە و بـه ق رهـه ده تیـدا اڵیه کۆمه و کولتـوری و ئـابووری دنین سـه شه گه کـانی بواره موو هـه لـه اڵواردنیان هـه تی سیاسـه و خسـتووه سیاسی بڕیاری
 و لـه یی وه تـه نه ی کـۆنگره. وه تـه داوه واڵم تێـرۆر و رکوت سـه و هێـرش بە شـیان ئازادیخوازانه کی یـه جووڵه و داواکـاری شـنه رچه هه کـورد، پرسـی بـۆ تی منیـه ئه روانینی هۆی به

 ر سـه له کـه ر سـه چاره وی رێـڕه ر سـه وێتـه بکه تـوانێ ده کاتێـک نیا تـه دیکـه کانی پارچـه لـه کورد پرسی له كراوه جیانه کی یه له سه مه ک وه ئێران له کورد پرسی که ایهد ڕه باوه
 مێکـانیزمی و ئاشـتییانه و دێموکراتیک ستێنی به و دابنرێ خۆی وسینو چاره دیاریکردنی بۆ له گه و ئه وای ڕه ویستی و یی وه ته نه ی ناسنامه به دان ستووری ده و رمی فه ئاستی
 .بکرێ دابین نددا ناوه له رانه رروه دادپه و کسان یه شداریی به و خۆی ی ناوچه له کورد ستیی ربه سه رکردنی به سته ده بۆ مییانه رده سه و گونجاو
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 راپۆرتەکەی کۆمسیۆنی راگەیاندنی کۆنگرەی نەتەوەیی هەوڵێک بۆ خنکاندنی میدیای ئازاد                 
 

 ت جان هیدایه
 

پــاش ئەوەی کــۆمیتەی ئامادەکـــاری کــۆنگرەی نەتەوەیـــی کــورد، کۆمســیۆنی راگەیانـــدنی لە ئەنــدامی حزبەکـــانی 
ــک لە ــینەوەی راپۆرتێ ــۆ نووس ــپاردن ب ــا و رایس ــک هێن ــتان پێ ــەر ئەرککوردس ــدیاکارانی  س ــدیا و می ــانی می و مافەک

رەوانەی کۆمیتەی ئامادەکـاری  ٠٤/٢/٣١٠٢کوردستان، لە ئەنجامدا راپۆرتێک لەالیەن ئەو کۆمسیۆنەوە لە رێکەوتی 
 .یەکەمین کۆنگرەی نەتەوەیی کورد کرایەوە

دە کـراوە، تیایـدا کۆمەڵێـک ئەرک و یاسـا بـۆ میـدیا و میـدیاکارانی کـورد دانـدراوە و وشەیی ئامـا ٣١١الپەڕەدا بە سێ بڕگە و پێشەکییەکی نزیک بە  ٧ئەم ڕاپۆرتە کە لە 
 .کۆمیتەی ئامادەکارییان راسپاردووە بۆ جێبەجێکردن و چەسپاندنی لە کۆنگرەی نەتەوەییدا

گەڵ میـدیاکار و رۆشـنبیر و شـارەزایانی ئەم بـوارە و پوخـت دوای زنجیـرەیەک کۆبـوونەوە و پـاش راوێـژ و را گـۆڕینەوە لە"سەرەڕای ئەوەی لە سەرەتای راپۆرتەکەدا هـاتووە 
، بەپێچەوانەوە دەبینـین سـەرجەمی ئەم راپـۆرتە لە چوارچێـوەیەکی حزبـی و بە "کردنی تەواوی پێشنیاز و بیرۆکە و راوبۆچونەکان، گەیشتینە ئەم گەاڵڵە نامەیەی خوارەوە

ازاد و سەربەخۆ نەهێشتووەتەوە و دەشێ بڵێین ئەم راپۆرتە شـەرعییەتدانە بـۆ بە حیزبـی کردنـی میـدیای کـوردی لۆژیکێکی حزبی داڕێژراوە و هی  هەناسەیەکی بۆ میدیای ئ
 .خاڵی هەر سێ بڕگەکە سەرباری کۆمەڵێک پارادۆکس، تەنانەت بە یەک وشەش ئاماژە بە میدیای دەرەوەی رێکخراوەیی و حزبی نەکراوە ٣١بەجۆرێک کە لەکۆی 

کـۆنگرەی نەتەوەیـی پشـتگیری لە هەوڵێکـی سـەندیکای رۆژنامەنووسـانی کوردسـتان بکـات کە چەنـد "ئەم راپـۆرتەدا لە خـاڵی سـێیەمدا هـاتووە کە  لە بڕگەی پێشـنیارەکانی
ــارچە ــوار پ ــانی هەر چ ــیۆنی رۆژنامەنووس ــانی فدراس ــتی پێکهێن ــت بە مەبەس ــۆ دەکرێ ــاری ب ــاڵێکە ک ــانی". س ــۆکردنەوەی رۆژنامەنووس ــۆ ک ــدرێت ب ــک ب ــورد لە  ئەوەی هەوڵێ ک

" باشــووری"نامەنووســانی سـەندیکایەکی کوردســتانیدا، هەوڵێکــی دووربینــانە و تــا ئاســتێک ئەرێنیــیە بەاڵم لێــرەدا چەنــد پرســیارێک درووســت دەبێــت کە ئایــا ســەندیکای رۆژ
 یکای رۆژنامەنووسان کاری پێکردووە، میکانیزمێکی ساڵەی خۆیدا؟ ئاخۆ ئەو میکانیزمەی سەند ٠١کوردستان توانیوێتی کارنامەیەکی جوان پێشکەش بکات لە ئەزموونی 
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و ئاسایشـی ژیـانی میـدیاکارانی بـووە؟ ئایـا سـەندیکای رۆژنامەنووسـان توانیـویەتی بێالیەنـی خـۆی بـۆ  تەندرووست و پیشەیی بـووە؟ ئایـا ئەم سـەندیکایە توانـای پاراسـتن
ە مەرجەعێـک بـۆ ســەرجەم میـدیاکارانی باشـوور بسـەلمێنێت؟ ئایــا ئەم سـەندیکایە توانـا و هێــزی ئەوەی هەیە کە هەم لەڕووی ئاکـادیمی و هەم لەڕووی پیشـەییەوە ببێــت ب

 ....ان؟پارچەکانی تری کوردست
لەم پرسـیارانەمان دەسـت  ئەگەر ئاوڕێک لە رەوتی رۆژنامەگەری باشووری کوردستان بـدەینەوە و ئامـاژە بە میـدیا سـەربەخۆکانی هەرێمـی کوردسـتان بـدەین واڵمـی کۆمەڵێـک

 .دەکەوێت
رانــی ســەندیکای رۆژنامەنووســان دامەزرا و پاشــان لە تشــرینی تەنهــا دوو ســاڵ و حەوت مانــگ پــاش دامەز ١/٠٠/٣١١رۆژنــامەی هــاواڵتی وەک یەکەم رۆژنــامەی ســەربەخۆ لە 

یەکەم ژمارەی رۆژنامەی ئاوێنە لە شاری سلێمانی دەرچـوون کە دەکـرێ بڵێـین شۆڕشـێک بـوو لە کـاری میـدیایی و  ٠/٠/٣١١٢گۆڤاری لڤین و لە رێکەوتی  ٣١١٣دووهەمی ساڵی 
سـەرجەمی ئەم میـدیایانە هەریەکە . ۆژیایەک تەنها ئەرکی گەیاندن و رووماڵکردنی بابەتەکانیـان گـرتە ئەسـتۆرۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان دا کە بەبێ هی  ئایدیۆل

میــدیایی و رۆژنامەکانــدا و بە شــێوەیەک بەردەوام ســەندیکای رۆژنامەنووســانی کوردســتانیان بە ســەندیکایەکی ناســەربەخۆ و حزبــی تۆمەتبــار کــردووە و لە زۆربەی کەنــاڵە 
جگە لە دەرکردنـی مان بەدی کردووە کە سەندیکای رۆژنامەنووسان نەیتوانیوە لەئاست دەستدرێژیکردن و بێڕێزیکردن بە رۆژنامەنووساندا هەڵوێستی جدی هەبێت رۆژانە ئەوە

 .بەیاننامەیەک ئەویش لەژێر فشاری ئەو میدیا سەربەخۆیانەدا
کردنـی میـدیای کـوردییە بە کۆمەڵێـک دەسـتەواژەی وەک بەرژەوەنـدی نەتەوەیـی و حەرامـی نەتەوەیـی و هەوڵێکی تری ئەم کۆمیسیۆنە وەک لە راپۆرتەکەیانـدا هـاتووە کـۆت 

لە ئاستی نەتەوەییدا دەکرێـت  ئینتیمای نەتەوەیی و ئاسایشی نەتەوەیی، کە تا رادەیەک شۆڤێنیستانە داڕێژراوەتەوە و لە بەشێکیدا باس لە بەستنی کۆنفرانسێکی میدیایی
لەو کۆنفرانسـەدا بەڵێننـامەیەکی ئیتیکـی لەسـەر بنەمــای بەرژەوەنـدی نەتەوەیـی دابڕژێـت کە تێکــڕای "ەودا پێشـنیارێکی لەم شـێوەیە بە کـۆنگرە دەکرێــت و لە خـاڵی دوای ئ

میـدیای کوردیـدا نـابێتەوە لە ئەمەش سەلمێنەری ئەو هەستە تا رادەیەک دەمارگرژانەیە کە ئەوەی ناسیۆنالیسـت نەبـێ هـی  جێگەیەکـی لە ". میدیاکارانی کورد پابەندی بن
پێویسـتە میـدیا بە "یار دەکەن، کاتێکدا کوردستان کۆلکەزێڕینەیەکە لە ئایدیا و تێڕوانین و جیهانبینییە جیاوازەکـان و بەبـێ رێزگـرتن لەو جیاوازییـانە بەم شـێوەیە پێشـن

 ".ەچنە خانەی ئاسایشی نەتەوەییەوەوریایی و بەرپرسیاریی و پەرۆشی نەتەوەییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسانە بکات کە د
وکمڕانییەکی دیکتاتۆرانەیـان ئایا پێوەرێک بۆ پەرۆشی نەتەوەیی یان سنوورێکی دیاری کراو بۆ ئاسایشی نەتەوەیی بوونی هەیە؟ هەر ئەم خاڵە لە زۆربەی ئەو واڵتانەی ح

لە سـەردەمی حکـوومەتی بەعسـی عێـراق و سـوریای ئێسـتا و ئێـران و تورکیـادا شـایەتی  هەیە بووەتە هۆی درووستبوونی کارەساتی گەورە و بەناوی ئاسایشی نەتەوەیـی چـی
 .ندووەئەوە بووین کە کۆکوژی کوردانی پێکراوە و هاواڵتیانیان پێ سەرکوت کردووە و بەم پاساوە رق و تۆڵەسەندنەوە و تەسفییەی شەخسی برەوی سە

یـا جیایـان لـێ دەکرێـت و مانـایەکی یەکدەسـتیان نیـیە و دەشـێ بە چەنـد شـێوازی دژبەیەک تەعبیـر بکرێـت و لە سەرجەمی ئەو خااڵنەی لەم راپۆرتەدا هاتووە تەفسـیری ج
پێویسـتە باڵوکـردنەوەی هەر بابەتێـک کە گومـان بخـاتە سـەر رەوایـی دۆزی کـورد و "هەموو تەعبیرەکاندا میدیا لێی زەرەرمەند دەبێـت، لە یەکێکیتـر لە خاڵەکانـدا هـاتووە 

واتە حـــزبە "مەترســـی ئەم خـــاڵە لەوەدایە کە بزاڤـــی رزگـــاریخوازی ". یخوازەکەی و بەدگومـــانی الی نەوەی نـــوێ بچێنێـــت، بە حەرامێکـــی نەتەوەیــی بزانرێـــتبــزاڤە رزگـــار
بـۆ تـاکڕۆیی و سـەرەڕۆیی حـزب ژمار دەکرێـت و جەوالنـگەیەک " حەرام"بە پیرۆز دەکرێن و رەخنەگرتن و پەردەالدان لەسەر هەر هەڵەیەکیان بە تاوانی گەورە " کوردییەکان

 .خۆشدەکات کە ئاراستەکەی بەرەو دیکتاتۆریی مل دەنێت
راکتەرێکی خــاڵەکە بــریتییە لە ئەســپاردنی کۆمەڵێــک ئەرک بە میــدیا کە زۆربەیــان لە دەرەوەی کــاری میــدیایین و زیــاتر هەوڵــێکە بــۆئەوەی میــدیاکار لە کــا ٣١ســەرجەم 

ڕایەڵێکی حزبی بەبـێ ئەوەی هـی  مـافێکی تـری هەبێـت جـگە لە پابەنـدبوون بەو بەیاننـامەیە کە زیـاتر لە رەشنووسـێکی شـۆڤێنیانە بێالیەنەوە بکات بە فەرمانبەر و گوێ 
 ئینتیمای تاکی کورد بۆ نەتەوە لە هەر جۆرە ئینتیمایەکی دیکە بەهێزتر بێت"نزیکە و پێیوایە ئەرکی سەرەکی میدیای کوردی ئەوەیە کە کار بکات بۆ ئەوەی 

 
 2113ی ئاگۆستی 19: وتی  رێکه/  اڵت تایمز رۆژههری  ماڵپه:   رچاوه هس
 

 : تکێشانی کوردستانی ئێران حمه ی زه ڵه سکرتــــــێری کۆمه  ری ئێلخانیزاده عومه                          
 یی کرد وه ته ى نه گرهشداری کۆن به  که که ندگــــــیری په نێوه بهرێم  ئۆپۆزسیۆنی هه                        

 
 پەكەكە بەنێوەنـدگیری هەرێـم ئۆپۆزسـیۆنی ئاشكرایدەكات ئێران  كوردستانی زەحمەتكێشانی كۆمەڵەی سكرتێری
 نەتەوەییـدا لەكـۆنگرەی دەكـات هەرێم لەحكومەتی داوا ناڕاستەوخۆیش بە كرد، نەتەوەیی لەكۆنگرەی بەشداری
 .«تیربهاوێژێت كیدالەتاری» و  نەنێرێت ئێران بۆ ئاشتی پەیامی

 
 كـۆنگرەی لەئامادەكاریەكـانی بـاس هـاواڵتی رۆژنـامەی لەگەڵ تایبەتـدا لەچاوپێكەوتنێكی ئێلخانیزادە عومەری

  حزبەكانی لەنێوان ناكۆكیانەی بەو ئاماژەدان لەگەڵ ئەندامە، تیایدا حزبەكەی كە دەكات كورد نەتەوەیی
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 .ماوەتەوە بەناڕونی كۆنگرەكە بەستنی وادەی لەئێستادا كە لەوبارەیەوە هەیە كوردستاندا رۆژهەاڵتی
 ئەوەش دیـاریكرا كۆنگرە ئامادەكاریەكانی بۆ ئەندامیان بەهەڵبژاردن حزبیان پێنج تەنها حزب نۆ لەكۆی ەك گرت سەرچاوەی لەوەوە لەكۆنگرەدا رۆژهەاڵت حزبەكانی گرفتی

 .لێكەوتەوە رۆژهەاڵتی حزبێكی چەند ناڕەزایی
 

 لەگەڵ پەیوەنــدی» گــرت اكپــژ لە رەخنەشــی ،»نەكــردوە لەپــژاك فێڵمــان( دیمــوكرات حــزبەكەی دوو و  ئێــران كــۆمەڵەی حــزبەكەی ســێ) ئــێمە» وتــی ئێلخــانیزادە عــومەری
 .«لەسەریان كردوە نەشیاوی قسەی زۆرجاریش بوەو نائاسایی و كەم رۆژهەاڵت حزبەكانی
ــا ــت هەروەه ــی هەمــوو دەڵێ ــی الیەنێك ــرتن هەیە بەرژەوەنــدی سیاس ــازدانی و لەگ ــازەیەكی كــۆنگرەو س ــی س ــوردان، بــۆ نەتەوەی ــگە» بەاڵم ك ــت وا الیەنــی رەن  جیــا كە هەبێ

 .«هەبێت تایبەتیشی و حزبی بەرژەوەندیی ەتەوەیی،ن لەبەرژەوەندیی
 

 لەئێستادا؟ نەتەوەیی كۆنگرەی بۆ چیە( كوردستان زەحمەتكێشانی كۆمەڵەی) وەكو ئێوە تێڕوانینی: هاواڵتی
 

 بیـری سـاڵە ٣١ لە پتر بڵێم دەتوانم. دەچێت و دێت كوردستاندا سیاسیەكانی الیەنە و حزب لەناو لەمێژە نەتەوەیی كۆنگرەیەكی سازدانی و بەستن پرسی: ئێلخانیزادە عومەری
 دەوڵەتە دەســـەاڵتی و بەهێـــزی بەهـــۆی هەم و كوردســـتان پارچەكـــانی سیاســـیەكانی الیەنە نێـــوان گرفتـــی بەهـــۆی بەاڵم لێوەدەكرێـــت، باســـی پێویســـتیەكەی لێكـــراوەتەوەو
 روی بەرەو نـاوین رۆژهەاڵتـی دیكەوە لەالیەكی بینیوەو بەخۆوە گەورەی پێشوەچونی كورد یرزگاریخواز بزاوتی لەالیەك ئێستا. سەرینەدەگرت هەر كوردستان، داگیركەرەكانی

 .نیە كەم لەسەری مەترسیش هەیە، كورد بۆ دەرفەت ئەگەر گەورەیەو گۆڕانی
 

 نەبوبێت؟ دەوری لەمبارەوە تایبەت سیاسی الیەنی بەرژەوەندی پێتوانیە: هاواڵتی
 
 كە هەبێـت وا الیەنی رەنگە بەاڵم كوردان، بۆ نەتەوەیی سازەیەكی كۆنگرەو سازدانی و لەگرتن هەیە بەرژەوەندی سیاسی الیەنێكی هەموو ەبەدڵنیاییەو: ئێلخانیزادە عومەری 

 پارچەكـان، ووهەمـ كـوردی بـۆ گشـتی سـازەیەكی دروسـتكردنی و نەتەوەیـی كـۆنگرەی گرتنـی بەوەشـەوە. هەبـێ تایبەتیشـی و حزبـی بەرژەوەندی نەتەوەیی، لەبەرژەوەندی جیا
 .بكەین بەهێزتر پۆزەتیفی الیەنی تێبكۆشین و كاربكەین پێكهاتەیەك وەها ئەری و ئامانج رونكردنەوەی بۆ ئەوەیە باشتر نیگەرانیە، چەشنە ئەم لەجیاتی. بەقازانجە

 
 پـارتی و (پـژاك) كوردسـتان ئـازادی ژیـانی پارتی لەگەڵ( رۆژهەاڵت پارتەكانی) ئێوە گرفتی نێوانیانەوە، كەوتە گرفت كێشەو زوو باشور، و رۆژهەاڵت الیەنەكانی: هاواڵتی
 بون؟ چی هەردوال هۆكارەكانی ئۆپۆزسیۆن، لەگەڵ لەباشور پارتی و یەكێتی گرفتی ،(پاك) كوردستان ئازادی

 
 لەبەر پــارتی و یەكێتــی كە پێیــانوابوو و بــون نــاڕازی رەكــۆنگ ســازدانی رێككەوتــی لەســەر زۆرتــر لەباشــور ئۆپۆزیســیۆن زانیــومە، بیســتومەو مــن ئەوەی: ئێلخــانیزادە عــومەری

 كە ئەوەی. ئامادەكـاردا لەكـۆمیتەی بەشـداربون ك.ك.پ بەوەسـاتەتی دواتـریش. بگیرێـت كـۆنگرە هەڵبژاردنەكـان، دوای كە بوو ئەوە پێشنیاریان و دەگرن كۆنگرە هەڵبژاردن
 .رۆژهەاڵت كوردیەكەی حزبە نۆ لەدانیشتنی نیە دروست گێڕانەوەیەكی دەیڵێن،( لەڕۆژهەاڵت) پژاك و پاك
ــێمە ــەرەتاوە ئ ــمان لەس ــانیزمی باس ــی لەمیك ــوێنەران هەڵبژاردن ــردو ن ــان قســەوباس دوای ك ــەر هەموم ــاغبوینەوە ئەوە لەس ــتنەدا لەو هەر كە س ــگ دانیش ــژاردن و بەدەن  هەڵب

 دانیشـتنەكەی هەڵبـژاردن دوای نوێنەرەكەیـان رانەوەستاو پژاك ئەوەی دوای …هێناوە نگیاندە زۆرترین الیەن پێنج لەئاكامدا داوەو دەنگمان بەنهێنی هەمومان. ببڕدرێتەوە
 حـزبە ٩ ئەو هاوبەشـی دانیشـتنی كە پێشـنیاركرا لەوێ هەر. نـیە گلەیـی جێگـای لـێكەوتەوەو ئەوەی دیموكراسی پرۆسەی نەبوە، فەرەجێك و فێ  معیارێك بەهی . بەجێهێشت
 كەس زۆر و نــۆبەیی بیكەیــنە كە كــرا ئەوە پێشــنیاری تەنــانەت لەوە جیــا. وەربگــرن هەڵوێســت چــۆن نــوێنەرە پێــنج ئەم تــا بكەیــن ئــاڵوگۆڕ بیــروڕا پــێكەوە و بێــت بەردەوام

 .بچێت الیەنێك هەرجارە نیە باش و سەرناگرێت ئەوە پێیانوابوو
 

 دیمـوكراتەكەی دوو كـۆمەڵەو حزبەكەی سێ) هێناوە كۆنگرە لەئامادەكاری ئەندامێتی بۆ دەنگیان كە دەكەن حزبە پێنج لەو ئەوە گلەیی پژاك، و پاك وەكو حزبێكی: هاواڵتی
 ئەوان؟ پەراوێزخستنی بۆ رێككەوتون ئێوە پێشتر و دەرنەچون لەهەڵبژاردنەكاندا بۆیە لێكراوە، فێڵیان كە( ئێران كوردستانی

 
 دەنگـی شـەهیدو لەژمـارەی چـاو بـڕوانین، بەئینسـافەوە ئەگەر لەوە جیـا. میكانیزمێـك بـۆ انـدابڕیارم بەئیتیفـاق نەبـوو، فێڵێـك گـوتم پێشـتر هەروەك: ئێلخـانیزادە عومەری
. هێزتـرن بەرچـاوترو دیمـوكرات كـۆمەڵەو ناڵێـت كەس هەمـوو ئایـا بكەیـن،.. هتـد و كـاریگەریی دەورو هێزو پێشمەرگەو و رێكخستن لەئێستاو چاو بكەین، لەڕابردودا خەڵك
  بەرەی گرفتی ساغبنەوە ئەوان ئەگەر واتە. راستیشە قسەكە دیموكراتەكانە، و كۆمەڵەكان لەناو گرفتەكە وتویانە هەموان كراوەو نیكوردستا لەبەرەی قسە زۆرجار
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 وا هەر كوردانیشــدا لەنــاو و ســەرەكین رەوتــی ئێســتا هەتــا رەوتە دوو ئەم كە دەســەلمێنن راســتیە ئەو خۆیانــدا لەنــاخی هەمــوان پێمــوایە. چارەدەكرێــت بەئاســان كوردســتانی
 كە گـرت كۆبونەوەیەكمان خەبات الیەنەو پێنج ئەم كۆنگرە، كاریئامادە بۆ حزبەكە ٢٩ دانیشتنی دەستپێكردنی پێش سەعاتێك نەبوە، پێشومان رێككەوتنی ئێمە. دەناسرێن
 پەراوێزخسـتنی نیـازی نـیەو راسـت قسـەیە ئەو كەواتە هەبێـت، دانیشـتنمان ئـازایش پـارتی و پـژاك لەگەڵ بڕیاردرا لەویش هەر نەكراو نوێنەر لەهەڵبژاردنی باس ئەسڵەن

 .نەبوە الیەنێكمان
 

 .پەیوەندیە نەبونی هۆكاری ئەوەش ترە نەتەوەیی شۆڕشگێڕترو پێ خۆتان یان یە، ك.ك.پ وابەستەی نیەو رۆژهەاڵت واقعی ێكیحزب پژاك پێتانوایە ئێوە: هاواڵتی
 

 شـێكبە بە پـژاك ئـێمە بەپێـی. لەسەریان كردوە نەشیاوی قسەی زۆرجاریش بوەو نائاسایی و كەم رۆژهەاڵت حزبەكانی لەگەڵ پەیوەندی خۆی بۆ پژاك: ئێلخانیزادە عومەری
 هەمیشــە و دەناســین بــاكور كوردســتانی خەباتكــاری گەورەو حزبێكــی وەك ك.ك.پ ئــێمە. دیاریــدەكات ك.ك.پ لەبەرژەوەنــدی سیاســەتەكانی پێمــانوایە و دەزانــین ك.ك.پ لە

 . كوردستان دیكەی پارچەیەكی دەستوەردەنە نازانین بەشیاوی بەاڵم. كردوە خەباتەكەیانمان پشتگیری زۆرجاریش و لەگەڵیان بوین دۆستایەتی خوازیاری
 

 بكرێــت چەكــداری بەخەبــاتی هێنــان كۆتــایی داوای كە كــۆنگرەیەدا، لەم رۆژهەاڵت الیەنەكــانی وەكــو دەكەن گەورە بەمەترســیەكی هەســت ئێــوە دەكرێــت لەوە قســە: هــاواڵتی
 لێتان؟

 
 بـونی تایبەتمەنـدی بە هەم و رۆژهەاڵت كوردسـتانی وەزعـی بەتەوزیحـی هەم كە ینكۆكبـو هەمـوو ئـێمەش لەوبـارەوە، هەبـوو نیگەرانـی هەنـدێك بەڵـێ: ئێلخانیزادە عومەری

 داوایەك وەهــا تائێســتا. كوردســتانە خەڵكــی رەوای مــافی. چەكــداری بەرگــری و پێشــمەرگایەتی مــافی مــافەو ئەو بخرێتەســەر دودڵــی نــابێ لەئێــران، دیكتــاتۆر حكــومەتێكی
 .بكرێت ئاوها داوای كە پێشموانیە نەكراوەو

 
 كردوە؟ چەكداری لەخەباتی ماڵئاوایتان ساڵە( 21) ئێوە بەواقعی بەاڵم وازلێبهێنن، چەكداری خەباتی كە ئەوەنیت لەگەڵ دەزانم بەاڵم: هاواڵتی

 
 بەشـێكی بـوە، هەرێـم ومەتیحكـ بەرژەوەنـدی لەبەر بەشـێكی. نـیە چەكـداریمان جموجـوڵی دیمـوكرات ئـێمەو لەمێـژە راستە بەاڵم نەبێ، رەنگە ساڵ 21: ئێلخانیزادە عومەری
 مـن بەبـڕوای. بێـت سـنورەكان لەنزیـك و بێـت سەربەسـتتر پێشـمەرگەمان هێـزی ئـێمە دەكـرا بەاڵم. لەخەبـات مەیـدانە ئەو بـۆ لەبـار بەستێنی نەبونی بۆ دەگەڕێتەوە دیكەش

ــدیل بەجێهێشــتنی ــاوچە و قەن ــوێنی و شــاخاویەكان ن ــاڵ بەشــوێنی بەســتنەوە پێشــمەرگە ش ــداڵ، و م ــیه من ــێمە گەورەی ەڵەیەك ــوو ئ ــردودا ب ــاكتەرێكی. لەڕاب ــكە ف ــونی دی  نەب
 .هەیە هەر پێشمەرگەمان هێزی رێكخستنی سازدانەوەو هەوێنی بەاڵم. بەستێنێك وەها رەخساندنەوەی بۆ لەنێوانماندا هاوكاریە چەترێكی و هاوئاهەنگی

 
 تێدەگەن؟ چۆن ئەمە چیە؟ ئێوە هەڵوێستی كۆنگرە، بۆ رێتدەك میوانداری واڵتانەی لەو یەكێكە ئێران ئیسالمی كۆماری: هاواڵتی

 
 بەاڵم نـیە، پێمانبـاش و نـازانین بەبـاش بونیـان ئـێمە. دەكـات بانگهێشـت میـوان وەك ئەوانـیش خـۆی دیپلۆمـاتیكی پەیوەندی لە هەرێم حكومەتی بەڵێ: ئێلخانیزادە عومەری
 تێیـدا گرنگیـان دەوری رۆژهەاڵت كـوردی ئۆپۆزیسـیۆنی كە كـۆنگرەیەدا لەم میـوان وەك بەبـونی بـێ خۆشـحاڵ ۆرز خـۆی ئێـرانیش پێمـوانیە. بكەین رێگری لەوبارەوە ناتوانین
 .دەبێت

 
 هاوكاریـانە ئەو هۆكارەكانی یەكبگرن، بەئاسانی وا نەدەكرا چاوەڕوان هەبوو كێشەتان هێندە لەڕابردودا دیموكرات دوو كۆمەڵەو سێ پێیوابوو كە هەبوو بۆچونێك: هاواڵتی

 بوو؟ چی
 

 سـەیر هەڵگرتـوە، هاوئـاهەنگی بۆ هەنگاوێكمان ئێستا كە سەیرنیە هەر نەك بەوەشەوە بەاڵم دەبێ، هەیەو لەناوماندا بیروڕا جیاوازی كێشەو پێموایە: ئێلخانیزادە عومەری
 .نەبوە هاوئاهەنگیمان و هاوكاریی پێكەوە كوردستان خەڵكی قازانجی بۆ و دوژمن لەبەرانبەر بوارەكاندا لەهەموو زوترو بۆ و كەوتوین درەنگ وا بۆ ئەوەیە

 
 ئامادەن؟ ئێوە لەئێران، بكات ئاشتی داوای كۆنگرە لەپەیامەكانی یەكێك ئەگەر: هاواڵتی

 
 حكومەتە ئەوە بوە، یانەئاشت چارەسەری و دیالۆگ خوازیاری هەمیشە كورد بزوتنەوەی و دەنێرێت ناوچە گەالنی هەموو بۆ ئاشتی پەیامی كۆنگرە: ئێلخانیزادە عومەری
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 دەبێـت بـۆ كـۆنگرە بچێـت، بۆ پەیامێكی وەها تا نیە لەئێرانەوە ئاماژەیەك ائێستات. بەكارهێناوە نیزامیان هێزی و سەركوت داوەتە دەستیان كە بون دیكتاتۆرەكان داگیركەرو
 بەخەڵكـی دەبـێ كوردسـتان بەشـەی لەو سیاسـەت كـارو بەڵكـو نانێرێـت، پەیام ئێرانەوە كوردی لەالیەن كۆنگرە لەوە جیا باوێژێ؟ تیر لەتاریكی و بكات خەسار خۆی قسەی
 ئـێمە بنێـت، هەنگـاو بەكردەوە و بكات دیالۆگ كورد لەگەڵ ئامادەبێت ئێران دەوڵەتی ئەگەر. ئێران بۆ نیە پەیام ناردنی نەتەوەیی كۆنگرەی یەكەم كاری و بسپێردرێت ئەوێ

ــادەی هەمیشــە ــوو و دیــالۆگین ئام ــا ئاشــتی پرۆســەی پشــتی چــۆن نەتەوەیــش كــۆنگرەی كــوردو هەم ــۆ دەگــرن، لەتوركی  هــاوە بڕوانــاكەم. دەكەن هەروا دیــكەش شــوێنی هەر ب
 .بكرێت تەر  حازردا لەحاڵی مەسەلەیەك

 
 هەیـمەنە رەنـگە و هێـزن زۆریـنەی ك.ك.پ و پـارتی و یەكێتـی( رۆژئـاوا باشـور، بـاكور،) كوردسـتان تـری پارچەكەی سێ كە كۆنگرەیەكدان سایەی لەژێر هەستناكەن: هاواڵتی

 ؟نیە واتان هێزێكی رۆژهەاڵت الیەنەكانی ئێوە بەاڵم كۆنگرەدا، بەسەر بكەن
 

 خەڵـك داخـوازیەی لەو خـۆی ناتوانێـت سیاسـی حزبـی هەیەو یەك بـۆ هاوپشـتیان سـۆزو پارچەكـان هەمـوو كوردی خەڵكی. نیە دروست بیركردنەوە ئەم: ئێلخانیزادە عومەری
 باشـور، خـۆ لەوە جیـا. دیـكەدا بەشـێكی بەسەر بەشێك ئاجێندای داسەپاندنی و پاوانخوازی بۆ نەك دەگیرێ، كوردی بزاوتی هاوپشتی بۆ كۆنگرە. نەداتێ گوێی یان البدات

 تەنیــا رۆژهەاڵت كــوردی هێــزی و قورســایی و هەســتناكەم وا مــن نەخێــر. تێــدایە حزبانەشــی ئەو نەیــاری بــردن، نــاوت كە نــین حزبــانە لەو هەر نوێنەرانیــان بــاكور رۆژئــاواو
 . دەبیندرێت خەڵكەكەدا لەجەماوەرو نابینم، لەحزبەكانیاندا

  
 2113ی (ئاگۆست)ی ئاب19: وتی  رێکه/  هاواڵتیری  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 چین؟” !کۆنگرەی نەتەوەیی کورد“ئامانجەکانی پشت                                            
 

  مەحمود عەبدواڵ
 
 لە وردســتانک بەشــی چــوار هەر سیاســی رێکخــراوی و حــزب ٢٩ بەبەشــداری! کــورد نەتەوەیــی کــۆنگرەی  زوانە بەم بڕیــارە وا

 .ببەسترێت هەرێم
 بە دەدات شانسـێک ئەمجـارە ئەوەی. مـاوەتەوە ناکـام بەاڵم دراوە،! نەتەوەیـی کـۆنگرەی سـازدانی بۆ هەوڵ بیرۆکەو پێشتریش
 بێـت باررزانی مەسعود ئەگەر کە کردووە، کۆنگرەکەشی سەرۆکی پێشنیاری و خۆیەتی پرۆژەی کە تورکیایە، کۆنگرەکە بەستنی
 هۆکـار دەکـات؟ کـۆنگرەیە لەم پشـتیوانی تورکیـا بـۆچی چیـیە؟ کـۆنگرەیە ئەم بەسـتنی لە ئامـانج وەکـو،  دەسەپێنن خۆیان پرسیار چەندین لێرەدا. نییە ەستنیب لە الریان
  کۆنگرەیە؟ ئەم بەستنی بۆ رادەسپێرێ بارزانی مەسعود و پارتی تورکیا چییە

 بەمەنزڵـی گەیانـدنی و بەرپـاکردن بـۆ بـارزانی و پـارتی سـپێردراوەتە و تورکییە پرۆژەیەکی ئەمجارە پێشوو، کانیهەوڵە پێچەوانەی بە کورد، نەتەوەیی کۆنگرەی بەستنی
 . تورکیا دەوڵەتی خواستی
 و گفتوگـۆ باسـی ریهێنـانەگۆ ئەسـەدو دەسـەاڵتی بە کۆتاییهێنـان بانگەشـەی لە ڕۆژئـاوا، ئەمریکـاو سیاسـەتەکانی مـانەوەی ناکـام سـوریا، نـاوخۆی کێبەرکێی کێشانی درێژە

 ئەمریکــاو سیاسـەتەکانی مــانەوەی ناکـام بە نــاوچەکە، زلهێزێکـی وەکــو تورکیـا. هێنــاوە ناوچەکانـدا قــوتبە شانسـی هێــزو هاوسـەنگی بەســەر گـۆڕانی ئاشــتیانە، چارەسـەری
 . ەیەناوچەک هێزی زەرەمەندی گەورە ئەسەددا، دەسەاڵتی سەرسەختی و چین روسیاو قوتبی بەرامبەر لە ڕۆژئاوا،

 پـرۆژەی بـۆ تورکیـا دەسـتبردنی. هەیە تـایبەتی گرنگیەکـی تورکـایەوە، لەالیەن کوردسـتان، خەڵکی کێشەی دۆسیەی بەکاربردنی و جواڵندن تایبەتدا ئاوا هەلومەرجێکی لە
 ئیرانـی، قـوتبی و مـالیکی نەیـاری و لەکوردسـتان تبااڵدەسـ وە خـۆی، ئـابوری و سیاسـی بەرژوەنـدی هـاو هێزیكی وەکو پارتی بە سپاردنی و نەتەوەیی کۆنگرەی وەرێخستنی
 لە. ناوچەیەکــانی و ئــابوری و سیاســی بەرژەوەنــدیە پاراســتنی و خــۆی هەژمــونی هێشــتنەوەی و سیاســی مەوقعیەتــی بە بەرگــرتن بــۆ تورکیــایە بەنەخشــەی هەنگــاوێکی

 .  هەیە ناوچەکەدا لە پەکەکە الباڵەکانی و پەکەکە بێدەنگرتنی سیاسی، ئارامی بە پێویستی کە ئامانجێکەوەیە، چەند بەدوای تورکیا ئاوادا هەلومەرجێکی
 لەبەرامـبەر خـۆی سیاسـەتەکانی دەسـتەمۆی بکـاتە پەکەکە دەیەوێـت تورکیا. ئامانجەکانیەتی لە یەکێکە پەکەکە، لەگەڵ سەودای و سات و ئاگربەست پرۆسەی بە درێژەدان

 بەخـۆیەوە تەقیـنەوەی تورکیـا لە جەمـاوەری نـارەزایەتی بزوتنەوەی لەکاتێکدایە ئەمە. دەستوردا بەندی هەندێک بەسەر انئاڵوگۆرهێن لەچەشنی نادیاری ئیمتیازێکی چەند
  ئەم ناودڵی لە. مەدەنیەکان و فەردی ئازادی پیشێلکردنی و ئازادییەکان سەندنەوەی پای لە جەماوەری نەفرەتێکی بەردەم خستە حزبەکەی و ئەردۆغان دەسەاڵتی و بینی

 بەکـردەوە کوردسـتان خەڵکـی زۆری بەشـی کوردستاندا، شۆرشگێرانەی بزوتنەوەی بەسەر پەکەکە ناسیونالیستی بزوتنەوەی ئاسۆی زاڵبونی کاریگەری بەهۆی نارەزایەتیانەدا،
  …راگیران ورکیادا،ت دەوڵەتی دەسەاڵتی لەدژی سەراسەری بزوتنەوەی ریزی لەدەرەوەی و تورکیا ئەردۆغانیزمی سیاسەتی ئاسۆی ژێر خرانە

http://hawlati.org/?p=5194
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ــۆنگرەی ــی ک ــورد نەتەوەی ــۆ ک ــی ب ــا، دەوڵەت ــۆ تورکی ــی ب ــەوە لەو و پەکەکە راگرتن ــۆ رێگایەش ــیلێکتراز ب ــزوتنەوەی ان ــارەزایەتی ب ــی ن ــتان خەڵك ــزوتنەوەی لەگەڵ کوردس  ب
 . ئامانجەکانیەتی لە یەکێك تورکیادا، لە سەراسەری حەقخوازانەی

 نـــاوچە زۆری بەشـــێکی بااڵدەســـتی ئەســـەد رژێمـــی  لەگەڵ بەســـازان کە ســـوریا، لە پەکەکە بـــاڵێکی وەکـــو PYD  دیمـــوكراتی یەكێتـــی پـــارتی خســـتنی پەراوێـــز و الواز
 شکسـت توشی پەیەدە، بۆئەوەی دەکات قاعیدە چەکدارەکانی نوسرەو بەرەی لە پشتیوانی تورکیا. تورکیا ئامانجەکانی لە ترە یەکێکی پێسپێردراوە، سوریای دنشینەکانیکور

 ناچـاری تـا پەرەپێبـدات هێـزە ئەو بۆسـەر انیگوشـارەک هەوڵـدەدات نەتەوەیەوە، کـۆنگرەی رێگـای لە بـۆیە. لەسەری هەرەشە ببێتە داهاتودا، لە لەوەی رێگەبگرێت و بکات
 نەیـارێکی پـارتی، دەسـەاڵتی بە پەیەدە پێکردنی ملکەچ و بەپەراوێزخستن تورکیا …بدات کوردستان دیموکراتی پارتی وەکالەتی بە دەستێوردانی و دەسەاڵت بە مل بکات
 …دەشکێنێتەوە خۆی، قازانجی بە سوریاشدا لەناو و سنورەکان لە خۆی هێزی هاوسەنگی و دەکات بێدەنگ تورکیادا، لەگەڵ هاوسنور و سوریادا، لە خۆی سەرسەختی تری
 پەکەکەوە، رێگـای لە و تورکیـادا، لەگەڵ پەکەکە سـازانی و گفتوگـۆ درێژەمـاوەی پرۆسـەی لە یـان لەگەڵ …پەکەکەیە البـاڵێکی و ئێرانە، کوردستانی پەکەکەی کە پژاک
 .  بهێنێت بەکاری ئێران لەگەڵ خۆی ملمالنێی لە هێزێك وەکو و هەبێت پێویستدا کاتی لە جواڵندنیدا، و دنبزوان بەسەر دەستی دەیەوێت تورکیا

 کــۆنگرەی ســازدانی بــۆ پــارتی هەڵبژاردنــی بە تورکیــا. بەهرەمەنــدە ئێــران پشــتیوانی لە کە مــالکییە حکــومەتەکەی و تورکیــا دەوڵەتــی نێــوان ملمالنێــی تــر مەســەلەیەکی
 …دەکات ئەسەد بەشار دەسەاڵتی مانەوەی لە پشتیوانی هاوکات کە مالکیدا، دەسەاڵتەکەی لەگەڵ خۆی کێبەرکێی بۆ خۆی دەستی کارتی دەکاتە یپارت نیشتمانی،

ــارتی ــێگەیەی بەو پ ــدا پ ــی لەعێراق ــاری کە هەیەت ــالکی نەی ــزی هاوکــات و م ــەرەکی هێ ــتی و س ــەاڵتدارێتییە بڕیاربەدەس ــتاندا، لە دەس ــتیوانی بەو کوردس  و جیهــانی یەپش
 ئۆپۆزیسـێۆنی جەنگـی بەرەی پشـتی و ناوەنـد و جغرافیـا بااڵدەسـتە، تیـادا پارتی کە جغرافیایەک هەیەتی، تورکیا لەگەڵ هاوبەرژەوندیەی و سیاسی و ئابوری رێکەوتنامە

 هێـزانە ئەو دەدات هەوڵێـک هەمـوو بخوازێـت هەرکاتێـک پـارتی. پارتیـدان گوشاری ژیر لە هەمیشە کە واڵتانەیە، ئەو نشینەکانی ئۆردۆگا ئۆپۆزیسێۆنە تورکیایەو و ئێران
 بـزوتنەوەی بـازنەی نـاو حزبەکـانی زۆری زوربەی بتوانێـت کـردوە وای پارتیشـە پـێگەیەی ئەو هەر …بگرێـت لێـوەر کەڵـک خـۆی جێمەبەستی ئامرازی و مامەڵە کارتی وەکو

 نەتەوەیـی، کـۆنگرەی کە چەتـرەی ئەو ژێـر بکێشـێتە خۆیشـی دەسـەاڵتەکەی ئۆپۆزیسـێۆنەکانی هێـزە بە قعێـرا کوردستانی حزبەکانی و کوردستان تری بەشەکانی کوردایەتی
 دایـک حزبـی وەکـو خۆی رێگایەوە، لەو تا دەکات تورکیا بۆ بۆیە وەکالەت بە کۆنگرەیە، ئەم بەرێوەچونی و سازدان و ئامادەکاری پارتی. دەکات کۆنترۆڵی و سازدەکات تیا
 نیشـان پارچەکـان، کـوردانی هەموو رەسەنی حزبی وەکو و!! گەورە کوردستانی ئاستی لە بەڵکو عێراقدا کوردستانی لە هەر نەک کوردایەتی بزوتنەوەی یسەرەک سەرچاوەی و

 دەیەوێـت بـارزانی. دەکـات تبااڵدەسـ تیـا، خـۆی کەبەرژەوەنـدی دەکات، گەمەیەک ناو کێشی خۆشی نەیارەکانی الیەنانە، و حزب ئەو هەموو کۆکردنەوەی بە هەروەها. بدات
 کاریزمـایەک و! نەتەوەیـی رەمزێکـی وەکـو. بگەرێـنەوە بـۆی حزبەکـان هەمـوو کە مەرجەعێـک ببێـتە و بـدات نیشـان نەتەوەیـی، سـەرۆکی وەکو خۆی کۆنگرەیەوە ئەم لەرێگای

 .دەربکەوێت
 پێقـایمکردنی جـێ بـۆ و تورکیـا فاشسـتی قەومـی دەوڵەتێکـی خزمەتـی بـۆ ردسـتانکو خەڵکـی نەتەوایەتـی سـتەمی بـوونی پـایەی لەسـەر کـۆنگرەیە، ئەم کەنارەوایە، ئەوەی

 ویسـتی و خواسـت دژی لە کە کۆنگرەیە، ئەم. نین کوردستان خەڵکی سەر ستەمی چارەسەری هەڵگری نزیك دوورو کە کورد،  قەومی -بۆرژوا سیاسی الیەنی و حزب کۆمەڵێک
 ئەو سەراســـەری زەحمەتکێشـــانی و کرێکـــاران لەگەڵ کوردســـتان دانیشـــتوانی زەحمەتکێشـــانی و کرێکـــاران ارەنوســـیهاوچ و هاوخەبـــاتی و هاوپشـــتی و کوردســـتان خەڵکـــی

 و کوردسـتان ئـازادیخوازی بـزوتنەوەی ئەرکـی بـۆیە. کۆمۆنیستیشـە و ئـازادیخوازانە و سەراسـەری بزوتنەوەیەکـی و تێکۆشان و خەبات هەموو دژی هاوکات دیارە …واڵتانەیە
 .بدەنەوە وەاڵم کردەنی، و لێبڕاوانە خەباتی بە کۆنگرەکەیان، هێزانەو ئەو پەیامی و هەوڵەکان کە کۆمۆنیستە و پچە بزوتنەوەی
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 ەنئەو مەترسییانەی هەڕەشە لەئیعتباری كۆنگرەی نەتەوەیی دەك                               

 
  لیزاده عه ئیبراهیم

 
 ی42 دیـاریكراوی لەڕۆژی كـۆنگرە لەبەڕێوەنەچـوونی نیـیە بریتـی لەڕێـدایە نەتەوەیـی كۆنگرەی سەر بۆ كە مەترسییەك

 بەم وەاڵمـدانەوە بـۆ متمـانە جـێگەی بەدامەزراوێكی ببێت نەتوانێت كۆنگرەیە ئەم كە هەیە ئەوە ئەگەری بەڵكو مانگدا،
 .شانی سەر دەكەوێتە كە ئەركانەی
 خـۆی لەدوای دامەزراوێكـیش تەنـانەت و بەڕێوەبچێت دانراوە بۆی كە پالنێك بەپێی دیاریكراودا لەڕۆژی دەتوانێت كۆنگرە

ــــدە هەر حاڵەتــــدا لەباشــــترین بەاڵم بەجێبهێڵێــــت، ــــان لەســــەر كــــاریگەری ئەوەن ــــاتی و ژی ــــی خەب ــــورد گەل  لەهەر ك
 .هەیبوو ووپێش ی«ك. ن. ك» كە دەبێت كوردستان چوارپارچەكەی

 .لەبیربچێتەوە سبەی و بەكاربێت كورتبینانە مەبەستێكی چەند بۆ كاتی ئامڕازێكی وەكو ئەمڕۆ كۆنگرەیە ئەم كە ئەوەیە مەترسی
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ــییە ئەو ــەرەتای هەر مەترس ــانی لەس ــكرا هەوڵەك ــۆ ئاش ــانی ب ــۆنگرە پێكهێن ــتیپێكرد، ك ــارتی الیەن، ســێ دەس ــوكراتی پ ــتان، دیم ــی و «ك ك،, پ» كوردس ــتمانی یەكێت  نیش

 نــامەی كۆبــوونەوە، یەكەم بەڕێوەچــوونی پــێش رۆژ ســێ دوو جــار ئەو ســاغدەبنەوە، كــۆنگرە بەڕێوەچــوونی كارەكــانی درشــتی و ورد هەمــوو لەســەر خۆیانــدا لەنــاو كوردســتان،
 كـێ كە ئەوەی لەسـەر رێكـدەكەون تەنـانەت دیاریـدەكەن، كۆبـوونەوە یەكەم شـوێنی و كـات هەمـوان لەجیـاتی پێبكرێـت، پرسـیان بەبێـئەوەی دەنێـرن الیەنەكان بۆ بانگهێشت
 .بن كەس چەند كۆبوونەوەیە ئەو ۆب الیەنەش هەر نوێنەرانی ژمارەی و نەكرێت كێ و بكرێت بانگهێشت
 دردۆنگــی تــۆوی لەســەرەتاوە هەر چەشــنە لەم كــارێكی بارودۆخێكــدا لەوەهــا دانەمەزراوە، بەیەكتركــردن بــاوەڕ بنەمــای لەســەر حیزبێــك وو د هــی  پێوەنــدی كە لەكاتێكــدا
 .دەچێنێت
 لەوانە و كـورد گەلـی سـەركوتگەری دەوڵەتـانی نـوێنەرانی بڕیـاردراوە دەردەكەوێـت، كـۆنگرەدا میوانانی لەبانگهێشتی كۆنگرە ئیعتباری سەر دەخاتە مەترسی كە ووەم د هەڵەی
 رۆژە ئەو هەر دەبـن، بڕیـارە ئەو دەرچـوونی ئاگـاداری ئێـران لەكوردسـتانی كـورد خەڵكـی كە رۆژەی ئەو بەدڵنیـاییەوە بكـرێن، بانگهێشـت كۆنگرە بۆ ئیسالمیی كۆماری رژێمی
 جـێگەی سـنوورەكانیش لەئەوپەڕی و بەجێبهێڵێـت كوردسـتان خاكی دەبێت و داگیركەرە گەریال داگیركەر دەوڵەتانی لەروانگەی نامێنێت، بەالیانەوە یئەوتۆ قورساییەكی كۆنگرە

 !بنێرن بكوژەكانیان بۆ ئاشتی پەیامی قوربانیان پێویستە و پتەوتربكات خۆی پێگەی و جێگە و خۆماڵییە داگیركەر هێزی نەبێتەوە،
 پـێچەوانەی بە كە جینایەتـانە، ئەو قوربانییەكـانی ئەوەن چـاوەڕێی كـوردن، گەلـی خوێنـاوی سـەركوتی و كـۆمەڵ بە كوشتنی تاوانباری خۆیان كە لەحاڵێكدا ڵەتانەدەو ئەو

 خـۆڕاگری لەئامڕازەكـانی خـۆی یـدا،خۆ سیاسـی لەسـتراتیژی الیەنە یەك كـورد گەلـی ئەوەن چـاوەڕێی بنێـرن، بـۆ ئاشـتییان پەیـامی بـردووە چەك بۆ دەستیان خۆیان ویستی
 دراوسـێكانیدا لەگەڵ خـۆی پێوەنـدی ئاسـاییكردنەوەی لەپێنـاوی هەرێـم حكـومەتی كە بێـت دیپلۆماتیـك مـانۆڕێكی ناتوانێـت دەوڵەتـانە، ئەو نـوێنەری بـوونی. بكـات بێـبەش

 زامنــی كە هەســتەی ئەو. كــوردە گەلــی شۆڕشــگێڕانەی هەســتی روشــاندنی و ككــۆنگرەیە وەهــا بــۆ و كــورد خەڵكــی لەمتمــانەی كوشــندەیە زەربەیەكــی بەڵكــو دەبــات، بەڕێــوەی
 .چارەنووسە دیاریكردنی مافی و ئازادی بەدەستهێنانی

 دەڕەخسـێنێت، هەرێـم حكـومەتی پێوەنـدییەكانی بـۆ كێشـەیەك دەچێـت، بەڕێـوە كوردسـتان هەرێمـی لەپـایتەختی كە كـۆنگرەیەك بـۆ دەوڵەتـانە ئەو بانگهێشتنەكردنی ئەگەر
 بـاجێكی كە ئەوەی لەجیـاتی بكـات، تەحەمـول خۆیـدا سـەربەخۆیی پاراسـتنی لەپێنـاوی تەكنیكـی ئاسـتەنگی هەنـدێك و نەچێـت بەڕێـوە واڵت لەدەرەوەی كۆنگرەیە ئەو بۆچی
 بـۆ و یەكەم لەرۆژی تەنهـا ئەگەر ەنـانەتت نەدەنەوە، بانگهێشـتەكەش بە ئیجـابی واڵمـی ئەگەر تەنـانەت دەوڵەتـانە ئەو نـوێنەرانی بانگهێشـتكردنی. بـدات بۆ قورسی وەها

 .دەدا كۆنگرە لەحورمەتی و لەبڕوابەخۆ زەربە بێت، كۆنگرەش كردنەوەی كۆبوونەوەی
 بە ەكـاتد ناچـار رە كۆنـگ و كـۆنگرە بڕیارەكـانی و وتـار هەمـوو نـاخی نـاو دەچێـتە ئۆتۆماتیـك بەشـێوەیەكی كـۆنگرەوە، ناو دێنێتە دەوڵەتانە ئەو كە بۆچوونەی ئەو بێگومان
 .بەرێت مەسەلەكان بۆ دەست پارێزەوە
 مەیـلە و بۆچـوون بتوانێـت كە بەردەوام و سەقامگیر ناوەندێكی پێكهێنانی بۆ هەوڵەكان بەاڵم. لەئارادایە كە درێژە و دوور سااڵنێكی كورد نەتەوەیی كۆنگرەی پێكهێنانی پرسی

 بەهـۆی یـان سیاسـی هێـزی ئەو یـان ئەم پـاوانخوازی هـۆی بە و جـارە هەر كۆبكـاتەوە، یەك لەدەوری نووسچـارە دیـاریكردنی مـافی و نەتەوەیـی كێشەی لەسەر جۆراوجۆرەكان
 بەاڵم لەبەردەسـتدایە، كورت ماوەیەكی چەند هەر. دەبێتەوە دووپات كە ئەزموونەیە ئەو رێك ئەوە و خواردووە شكستی كورد، خەڵكی سەركوتگەری دەوڵەتانی دەستتێوەردانی

 .ببینێت دەور بەرپرسیارانە و پتەو ئیرادەیەكی كە مەرجەی بەو بكرێن، چارەسەر ندەتوان هەڵەكان
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 کۆنگرەی نەتەوەیی و چەند تێبینییەک                                                        
 

 عەلیپوور ئەحمەد
 
 شــەڕی کۆتاییهــاتنی دوای. دەدۆزێــتەوە قووڵــدا قەیرانێکــی لە خــۆی نــاڤین رۆژهەاڵتــی کــۆمەاڵیەتیی و ئــابووری سیاســی، وشــیرە

 دوای ئێـراق، لەنـاوچوونی نـوێ، لیبرالیزمـی پـارادایمی و رۆژئـاوا قازانجی بە جیهانی دووجەمسەریی سیستمی لەناوچوونی سارد،
 نــاوچەیە ئەو شــەڕانەدا، لەو رۆژئــاوا شکســتهینانی و ئێراقــدا و ئەفغانســتان لە ریکــائەم شــەڕی هەروەهــا ئێــران، و ئێــراق شــەری
ــی ــاڵۆزییەک تووش ــاتووە( Chaos) ئ ــار بــارەوە زۆر لە کە ه ــاتە ک ــەر دەک ــی رەوشــی س ــوردیش گەل ــەرهەڵدانی. ک  تەڤــگەڕی س

 ناسـراوە سـێیەم هێڵـی بەنـاوی کە تەڤگەرەی ئەو تایبەتی بە ـ حاشاهەڵنەگر ڤێکیئالتێرناتی بە بوونی و ئێمە گەلی پسانەوەی پێ خەباتی ناوچە، گەالنی ئازادیخوازانەی
ــ ــ نەتەوە پــرۆژەی ـ ــاوای دەســتکردی دەوڵەتــی ـ  تێــک هاوواڵتیانیــان تەکــانێکی بە و الوازتــرن کاتێــک هەمــوو لە دەوڵەتــانە ئەو ئەورۆ. کــردووە هەرەســهێنان تووشــی رۆژئ

 . دەرووخێن
  دەوڵەت، و دەستەاڵت رەواکردنی هەروەها دێموکراسیانە، ئەزموونی نەکرانەوەی تاقی و دین و دەوڵەت ساڵەی چەندینهەزار دیکتاتۆریی ۆیه بە دیکەوە، الیەکی لە بەاڵم
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 بە کە ئیسالمیسـتەکان، تونـدرەوە الیەنە هێزبـوونی بە هۆکـاری بـۆتە ئەوە. داوە دەسـت لە خـۆی رێـوەبەریی شـێوە بەو و بکـا خـۆی لە گـوزارە نەیتوانیـوە مەدەنی کۆمەڵگەی
 جینـایەتگەلی بـۆ دەسـت ئیسـالمدا ناوی ژێر لە دەدرێن، دنە گەالن شۆڕشی ئاراستەی الڕیدابردنی بە بۆ ناونەتەوەییەوە و هەرێمی دەوڵەتانی الیەن لە جۆراوجۆر شێوەگەلی

 و تیرۆریسـت دارودەسـتەی. نمـوونەیەکن چەند تەنیا میسر و تونس ئەفغانستان، ئێران،. دەسەپێنن گەالندا بەسەر دین  بە داپۆشراو دیکتاتۆریەتی  و دەبەن لەباوەڕبەدەر
 لە. ناپـارێزی خـۆی ئـازادیخواز گەالنـی دژی لە جینایەتێـک هـی  لە ئێسـتا سـازدرابوو، کۆمـۆنیزم دژی لە شـەڕ بـۆ ئەمریکـاوە نلەالیە خۆی کاتی کە ئەلقاعیدە، مرۆڤکوژی
 اوەهــ لە. خــۆی رێــوەبەریی ســەربەخۆی ناوەنــدەکانی پێکهێنــانی داوەتە دەســتی ســەربەخۆ ئــاکتۆرێکی وەک کوردســتان، رۆژئــاوای و بــاکوور لە کــورد گەلــی ئەوەشــدا بەرامــبەر
 هەنـدێ نەکردنـی و بەشداریکردن لەسەر قڕە و ومڕ مشت دان، خۆیان برەوی لەوپەڕی و کەوتوون وەگەڕ کورد نەتەوەیی کۆنگرەی ئامادەکاریی چاالکییەکانی و هەوڵ کاتێکدا
 . دەرهاوێژراون بەتەواوی کۆنگرەیە ئەو داهاتووی بەشدارانی بازنەی دەرەوەی لە دیاسپۆڕاش کوردی و پێکردووە دەستی تاقم و حیزب

 
 نەتەوەیی؟ کۆنگرەی بۆچی

 
 رەچـاوکردنی و کـورد تێکۆشـانی مەیـدانی چـاالکی هێزەکـانی هاوکـاریی بـۆ میکـانیزم هەنـدێ دۆزینەوەی کە ئەوەی سەرەڕای کۆنگرەیەک، وەها پێکهێنانی بنەڕەتیی بیرۆکەی

 دەسـتکردەکانی سـنوورە کە کـورد گەلـی بـوونی نەتەوە یەک بـۆ هێمـایەک ببێـتە کـۆنگرەیە ئەو ەک بـوو ئەوە دیکەشـی الیەنێکی بوو، کورد کێشەی بۆ نەتەوەیی ستراتێژییەکی
 .ناناسێ رەسمییەتی بە و ناکا پەسند کوردستان داگیرکەری نەتەوەی دەوڵەتـ پرۆژەی و جیهانی کاپیتالیزمی
 زمـانێکی دیتـنەوەی کـراوە، ئاراسـتە ئۆجـاالنەوە عەبـدوڵال بەرێـز لەالیەن کەمجـاریە بـۆ نوێـدا سـەردەمی لە کە نەتەوەیـی، کۆنگرەی پیکهێنانی بیرۆکەی دیکەی رەهەندێکی
 لەسـەر کە کـۆمەڵگەیەک دێمـوکراتە، کـۆمەڵگەیەکی سـازدانی خوازیـاری کە بێـدەوڵەت، نەتەوەیەکی وەک کوردە کێشەی ئاراستەکردنی و پێناسەکردن بۆ نەتەوەیی هاوبەشی
 لە و خۆیـان پـێگەی و جـێگە خـاوەنی خۆرێـوەبەری، و سـەربەخۆیی وێـڕای کولتوورەکـان، و ئـایین و بـاوەڕ و بیر توێژ، و چین ەمووه تێیدا و ڕۆنرابێ کۆنفێدرالیزم بنەمای
 . دەبن بەشدار کۆمەڵگەدا ئازادی ژیانی
ــۆ ــی ب ــانێکی دابینکردن ــاوا ژی ــکە لە هــاوبەش خوێنــدنەوەی و تێگەیشــتن پێویســتە ئ ــدراو سیاســییەکانی و کــۆمەاڵیەتی چەم ــانە ئەو و هەبــێ کــوردەوە کێشــەی بە گرێ  چەمک

 ئەو بـۆ. کـۆمەڵگەدا لە هـارمۆنی هـۆی ببێـتە نـاتوانێ چەمکەکـان لە هـاوبەش پێناسـەی تەنیـا چوونکـا پێنـایە، کۆتایی بەوە کار بەاڵم بکرێ؛ لێ هاوبەشیان پیناسەیەکی
. بـێ چەمکـانەش ئەو وەکیەکیـی بەکارهێنـانی هەروەهـا و هـاوبەش لێکـدانەوەی و شتنتێگەی بەستێنی لەسەر دەبێ چەمک بەکارهێنانی. پێویستە هاوبەش زمانێکی مەبەستە
 سیاسـەت، هـۆی ببێـتە دەبـێ کـورد، گەلـی کێشـەی لە هـاوبەش تێگەیشـتنی و خوێنـدنەوە دیکە، واتایەکی بە هاوبەشیش، ژینی شێوەی هۆی دەبێتە هاوبەش زمانی هەبوونی
 .جیاواز لێک بەشی چەند وەک نەک نەتەوەیەک، وەک کورد گەلی گشتییەکانی مافە بە گەیشتن بۆ هاوبەش هەوڵدانی النیکەم یان ـ هاوبەش سیراتێژیی و هەڵوێست

 بـۆ هـاوبەش هەوڵـی و بکـرێن ئاراسـتە یەکسـان شێوەکی بە کورد گەلی بەرژەوەندییەکانی کۆمەاڵیەتیدا، و سیاسی گوتمانی لە هەم و بەکردەوە هەم کە گرینگە ئەوە لێرەدا
ــانبەدیها ــدرێ تنی ــای بە ئەوە. ب ــاکی کە ئەوەیە وات ــی، ئێراقــی، کــورد ت ــایی ئێران ــان تورکی ــیە، ســوریایی ی ــو نی ــێ، کوردســتانە ئەو شــوێنێکی هەر لە بەڵک ــێ ب  وەک دەب

 ئێراقـی یـان ئێرانی بە خۆ بن، بیر یەک کورد گەلی بوونی نەتەوە یەک لەسەر کوردان هەموو دەبێ لێرەدا. هەبێ شارۆمەندییەتیی تەواوی مافی و بناسرێ کورد شارۆمەندی
 . دەبینین روونی بە باکوورمان هاوواڵتیانی لە نەتەوەیی هەڵویستی وێنەی ئێمە. دایە بیرۆکەیە ئەو دژی لە کردن پیناسە

ــکردنی ــوون باس ــۆ کە حیزبێــک، کە ئەوەی و ئێرانیب ــوترێ وێــنە ب ــاکووری لە دەگ ــەری کوردســتان ب ــۆی و هەڵــداوە س ــیە ب ــوێنێ، چــاالکی رۆژهەاڵت لە نی  و ملکەچکــردن بن
ــردنەوەی دووپــات هەروەهــا و مەشــروعییەتدان ــزبە لەالیەن ئەمە بەداخەوە کە کوردســتانە، دابەشــکردنی رۆژانەی ک  کوردســتانەوە باشــووری و رۆژهەاڵت ســوننەتییەکانی حی

 دەکـرێ پەیـڕەو حیـزبەوە هەنـدێ الیەن لە کە تێـڕوانینە، شێوە ئەو. دەپارێزن اندەستکردەک سنوورە کردەوەدا لە جۆرە بەو ئەوانە کە لەوەی بێئاگا دەگوترێتەوە، بەردەوام
 بـاوەڕە ئەو هەڵگـری. دەگـرێ سـەرچاوە عەشـیرەتییەوە بیرکـردنەوەی شـێوە لە دەزانێ، خۆی مڵکی بە کوردستان لە بەشێک کە دواکەوتوانەیە پاوانخوازییە ئەو ئاکامەکەی و

 لە ئەوەش دەســتەاڵتخوازیدا، ئاقـاری بە لێگەڕینەکــان ئاراسـتەکردنی هـۆی دەبێــتە راسـتیدا لە ئەوەش. دەزانــێ کـورد گەلـی گــارییرز بە بەدەسـتەاڵت خــۆی گەیشـتنی تەنیـا
 رێ،بکـ تەرخـان کوردسـتان داگیرکەرەکـانی رژیمە دژی لە رێکخراوەکان و حیزب پۆتانسییەلی کە ئەوەش جێگەی بە هی ، دەئاژوێ گەندەڵی بەرەو دەستەاڵت و حیزب خۆیدا
 رابـردوودا، سـاڵی( ٢١) سـی مـاوەی لە حیزبـانە ئەو لێکجیـابوونەوەی و لێکـدابڕان و پێکدانـدان و شـەڕ. خـۆی تـووڕەیی و قـین ئامانجی دەکاتە رەقیبی رێکخراوەی و حیزب
 مـامەڵە کوردسـتانیش داگیرکەرانـی گەڵ لە ئامـادەن تەنـانەت خۆیـان، رەقیبەکـانی بردنـی لەنـاو بـۆ حیزبانە لەو هەندێک بوارەدا لەو. بڕوانرێ لێی روانگەیەوە لەو دەبێ
 .کردووشیانە تەنانەت و بکەن
ــۆنگریە ئەو ــی لە ک ــکەوە الیەک ــوو دی ــایە دەب ــۆیەک بە بووب ــۆ مەک ــۆکردنەوە ب ــانگیر و ک ــی یەک ــانی  کردن ــی تواناک ــورد گەل ــانی دەوری لە ک ــۆ هەوڵەک ــاف بە گەیشــتن ب  و م

 داگیرکەرانـی لە مـن بەڕای کە ئـاڵۆزییەک هێنـاوە، پێکـی کـورد سیاسـیی هێـزی کە باڵویـیەی و  پـڕش و بێنەزمـی ئـالۆزی، ئەو لەسەر دانان کۆتایی نوختەی و ئازادییەکانی
 . نەداوە ئێمە گەلی لە زیانی کەمتر کوردستانی

 
 دەبێ؟ سەرکەوتوو گۆنگرەیە ئەو ئایا
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 هێـزی هەنـدێ یـان کەسـانێک کە ئەوەی دەنێرێ، نیگەرانی سیگناڵی هەندێ کۆنگرە ئامادەکارییەکانی دەستپێکی سەرەتای". دیارە بەهارەکەیەوە لە خۆش ساڵی" دەڵێ کورد
 ئەوەیـان تـاقم و حیـزب هەنـدێ ئاشـکرایە؛ و روون وەرگـرن، کەڵـک نەتەوەیـی کـۆنگرەی لە کەرەسـەیەک وەک لەدەسـەاڵتدا مـانەوە و رینکردنشـی خۆ بۆ دەیانەوێ تایبەتی
 رابـردوودا، ساڵی (٢١) سی ماوەی لە کە تاقمانەن و حیزب ئەوە سەرۆکانی و رێبەران کۆنگرە، ئەسڵیی بڕیاردەرانی و بەڕێوەبەران دیکەشەوە الیەکی لە. دا نیشان بەروونی

 و دژایەتـی و کوردسـتان دیـکەی بەشـێکی داگیرکەرێکـی بە خۆهەاڵوەسـین و ــ کوردیشدا خەڵکی لەناو تەنانەت  ـ حیزبەکانیان ناو لە ئانارشی و کاوس دروستکردنی لە جگە
 . نەکردووە دیکەیان چی دیکە، بەشەکانی کوردی دژی شەڕی
 هەمـوو کـورتی بە. دیـارە روونـی بە بەشـێکیاندا کردەوەکـانی و گـوتە لە ئەوە دایە؛ مـۆدێرن مەیـلەو فـۆڕمێکی لە عەشـیرەیی رێکـیبێ رێبەرایەتییانەدا ئەو بەسەر زاڵ بیری

 ۆیـانبۆخ بـێ ئێـران کە گریمـانەکراودا واڵتێکـی لە بچکـۆڵە بچکـۆڵە هەرێـم دەیـانەوێ و دەکەن پێـداگری دەسـتکردەکانی سـنوورە سەر لە سوننەتییەکان حیزبە رێبەرایەتیی
. دراوە ئەنجـام حیـزبەوە یەک تەنیـا الیەن لە کە دایە، کوردسـتان رۆژئـاوای بەسـەر کوردسـتان باشـووری سـنووری داخستنی کردەوەیە ئەو زەقی هەرە وێنەیەکی. بکەن قۆر 
 کوردکــوژە لە ناڕاســتەوخۆ و راســتەوخۆ کردنــی یپشــتیوان لە جــگە نیــیە شــتێک و پشــتە کە ئەمریکایشــی رەزایەتــی و تورکیــا ویســتی دەگەڵ هاوبەرژەوەنــدە هەڵوێســتە ئەو

 . ئەلقاعیدە تێرۆریستەکانی
 مەشـهەد خەڵکـی دەسـتی لەسـەر و ئێـران مەشـهەدی دەبەنە کـورد کێشـەی چارەوسەریی کە دەکەن، زیادەڕەویی خۆیاندا ئێڕاقچیەتی و ئێرانچیەتی لە ئەوەندە لەوانە هەندێ
 هـۆی بـوونەتە کوردیشـدا کـۆمەڵگەی لەنـاو و بـوون بەشـدار چاالکـانە کـورددا دژی شەڕی لە دا رابردوو دەیەی سێ ماوەی لە نکەسانە ئەو هەر ئەوانە. دەدەن لەسەر بڕیاری

 . ئاڵۆزی و لێکدابڕان
 سیاسـی ئەخالقێکـی و نـۆڕم یـان گشتگیر، یاسایەکی هی  کە دەشێوێ وا کۆمەڵگە ئاسایی رەوشی و نەزم کە رەوشێکە مەبەستم دەکەم،( Chaos) یان ئالۆزی باسی کاتێک

 هێمنـایەتی جێگـای ئانارشی و شێواوە تەواوی بە کۆمەڵگە ڕایەڵەی کە دایە ئارا لە کاتێک کاوس. نەزمە بەرانبەری نوختەی کاوس. ناکرێ پەیڕەو کۆپەسەند کۆمەاڵیەتیی
 .دەبێ ناوەرۆک بی گشتی بە ئەخالق کە کاتەدایە لەو. دەگرێتەوە ئاسایش و

 حاڵێـک لە ئەوە. کوردیـدا سیاسـەتی لە بـووین بێنەزمـی و ئانارشـی شـایەدی تەنیـا نوانـدووە، چاالکیمـان سیاسیدا مەیدانی لە کە ئێمە تێپەڕیودا، یدەیە سێ ئەو لەماوەی
 لەســەر جیهــان زۆری رەهە زۆربەی. گەالن گەشــەی و پێشــکەوتن هــۆی دەبێــتە کە ئاراســتەیەک دەڕۆن، دیــار ئاراســتەیەکی بەرەو تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو گەالنــی کە دایە

 سیاســییەکانی رێکخــراوە لەنــاو تەنیــا نەکەوتـنە رێــک ئەو ئــێمە. ســوورن جیهانییەکـان و هەرێمــی نــاوچەیی، نەتەوەیــی، هاوبەشــە گـرفتە چارەســەریی بــۆ هــاوبەش هەوڵـی
 . دەبینین کوردیدا
 ئەو زاڵبـوونی. نەرێنیـیە پرسـیارە ئەو بـۆ مـن وەاڵمـی بەداخەوە بـکەن؟ رێبەریـی گاریرز بەرەو و بخەن یەک کورد گەلی دەتوانن هێزانە ئەو گەلۆ کە ئەوەیە پرسیار ئێستا
 بە نە و دەبـێ چارەسـەر ئەنـقەرە لە نە و تـاران لە نە کـورد کێشـەی. بـدا نیشـان کـورد گەلـی بە سـەربەخۆیی و ئـازادی رێـگەی نـاتوانێ پێکرد، ئاماژەم لەسەرەوەدا بیرەی

 چارەسـەر سـنە و مەهابـاد سـلێمانی، هەولێـر، ئـامەد، کرماشـان، لە خـۆی، کـورد گەلـی دەسـتی بە تەنیـا کورد کێشەی. دەبێ جێبەجێ یشڕەوحان و ئەردۆغان بە ئیمتیازدان
 بـۆ وڵـیهە دڵسـۆزانە و هەیە کـورد گەلـی مـافی رەوابـوونی بە جدییان و قووڵ باوەڕی کە کوردستان  خەڵکی نوێنەرانی لە توێژە ئەو ڕێژەی دەبێ مەستەش ئەو بۆ. دەکرێ
 نــوێنەرانی تەنیــا. بکــات کنگــرەیەدا لەو کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە کــورد گەلــی نــوینەرایەتی نــاتوانێ کەســێک هــی  بــێ راســتی ئەوەی. بــێ زیــاتر کــۆنگرەیەدا لەو دەدەن،

 .پێدراوە پارلمان نوێنەرایەتی بۆ ئێمەیان گەلی دەنگی کە باکوورەوەن و رۆژئاوا لە گەل راستەقینەی
 تـایبەتیی خوێندنەوەیەکی و لێدەکرێ پەیڕەویی کوردستان رۆژئاوای و باکوور لە کە بیرۆکەیە ئەو نوێنەرایەتیی هەیە، هەبوونی کۆنگرەدا لە کە ئەرێنی دێکیرەهەن تەنیا

ـــورد کێشـــەی لە ـــی کێشـــەی وەک هەیە ک ـــدەوڵەت نەتەوەیەک ـــۆتە کە نەتەوەیەک. بێ ـــرین ب ـــانیی گەورەت ـــرۆژەی قورب ـــ نەتەوە دەســـتکردی پ ـــیدە ـ ـــدیکراوی بە وڵەت  ناوەن
 دەنـا. بـین گەشـبین ئاکامەکـانی و کـۆنگرەیە بەو دەتـوانین بکـا، مسـۆگەر کۆنگرەدا لە خۆی هێژمونیی بتوانێ بیرۆکەیە ئەو بەمەرجێک. مێژوودا لە داگیرکەر سازی یەکدەست
 .  دان تورکیا و ئێران خزمەتی ەل کە بنەماڵە و تاقم هەندێ قازانجی بە خۆنواندن و مامەڵەکردن بۆ بازارێک دەبێتە ئەوەش

 
    2113ی ئاگۆستی 14: وتی  رێکه/ ی رۆژ  و شرۆقه  ندی نووچه ناوه:   رچاوه سه
 

 کونگرەی نەتەوەیی کورد و چەند سەرنجێک                                          
 

 غەزەڵی خەلیل
 

 بـــارزانی مەســـعوود سەرپەرســـتیی بە و کوردســـتان چوارپـــارچەی   ەره لە کوردســـتانی حیزبـــی ژمارێـــک ئامـــادەیی بە ڕابـــردوو مـــانگی
ــوونەوەیەک ــۆ کۆب ــادەکردنی ب ــواری ئام ــانی ب ــدێک پێکهێن ــاوی ناوەن ــونگرەی" بەن ــی ک ــورد نەتەوەی ــک" ک ــات پێ ــوونەوەدا لەو. ه ــۆ کۆب  ب
 " کونگرە ئامادەکاری دەستەی" ەناویب دەستەیەک هەروەها و دیاریکرا کونگرەیە لەو بەشداریکردن بۆ رێژەیەک کوردستان هەرپارچەیەکی
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 ئەو کـاتیی سـەرۆکی وەک بـارزانی مەسـعوود دەکـرا، چـاوەروانیش وەک. پێبکـات دەسـت ەرمـیف کۆبوونەوەی ئاگوست مانگی رۆژەکانی دوا لە هەیە ئەوە ئەگەری و هەڵبژێردرا
  .دیاریکرا ناوەندە

 وەک زۆری بەشــێکی کە. دیتــوە بــارەوە لەو رامــان بیــرو و ڕاگەیانــدن و هەڵوێســت زۆر ئــێمە ئێســتا، هەتــا ناوەنــدە ئەو ســەرەتایی کۆبــوونەوەی ڕاگەیانــدنی پــاش لە هەر
 را هەوڵـدەدەم منـیش.  گرتـوە یان هەڵوێسـت ناوەنـدە ئەو لەئاسـت رەخنەگـرانەوە بەچـاوێکی کەمـیش بەشـێکی هاوکات. بوە هەنگاوە ئەو نیشاندانی ئیجابی و پێشووازیکردن

 . بنووسم بەکورتی کورد نەتەوەیی کونگرەی لەسەر خۆم بۆچوونی
 ناوەنــدەکانی یەکان، سیاســی هیــزە لە برینــی )  کوردســتان چوارپــارچەی هەر نــوێنەرانی لە پێکهــاتوو یەکگرتــووی ناوەنــدێکی هەبــوونی هاونیشــتمانیان زۆربەی وەک منــیش
 هەلـومەرجی لە بەڵـکە دەزانـم پێویسـت بە هەر نەک" نەتەوەیـی یەکـدەنگیی" و کـورد پرسـی لەگەڵ بـوونەوە رووبەوروو بۆ(بیرمەند و رووناکبیر و پسپۆڕ کەسانی و مەدەنی
 .دەردەبڕم بۆچوونم و را و نەتەوەیی کونگرەی دەڕوانمە زەروورەتەوە و پێویستی ئەو روانگەی لە هەر بۆیە. دەزانم ئەرک ترین کەییهەنوو و گرینگترین بە ئیستادا

 لەو نکـۆڵی ەبێـته کوردێکیش تاقە یە پێموانی و پێویستیەکە( چوارپارچە هەر)تێکرایی بە کورد گەلی نوێنەرانی لە پێکهاتوو نەتەوەیی کونگرەیەکی هەبوونی باسکرا وەک
 کــونگرەی" بەنـاوی کە ناوەنـدەی ئەو بێـت لەگەڵ ئێستاشـی بەداخەوە کە هەن بنەمــا و فـاکتور هێنـدێک دەکـرێ، نەتەوەیـی کــونگرەی باسـی کاتێـک بەاڵم. بکـات هەقـێقەتە
 .نەکردوەتەوە نزیک یان لێ خۆی ڕاگەیەندراوە،" کورد نەتەوەیی

 و کـورد نەتەوەی قسـەبێژی وەک خـۆی ئامـانجی نـاوێکەوە بەهەر ناوەندێک هەر یا دادەنێ خۆی لەسەر" کورد نەتەوەیی کونگرەی" ناوی کە ناوەندێک هەر منەوە روانگەی لە
 دا واقـع لە و بەڕاسـتی کە بێـت بنەمـا و مەرج و پرەنسـیپ و خـاڵ هێنـدێک خـاوەنی دەبێـت ڕابگەیەنێـت، کـورد نەتەوەی ئامانجەکانی و بەرژەوەندیی داکۆکیکاری و پارێزەر
 بە خەڵـک و لێـدەکرێ پشـتیوانیی خەڵـکەوە جەرمـاوەری الیەن لە ناوەنـدە ئەو کە کاتەشـدایە لەو تەنیا بێگومان. دایناوە خۆی سەر لە کە بێت ئامانجە و ناوە ئەو شیاوی

 .دەزانن خۆیانی بەرژەوەندیەکانی پارێزەری ناوەندی
ــوونەوری بەمەبەســتی ــانج ئەو کــورتی بە ، باســەکە درێژنەب ــانە و پرەنســیپ و ئام ــی کــونگرەی" وەک خــۆی کە ناوەنــدی ئەو لەگەڵ پاشــان دەنووســم بنەمای " کــورد نەتەوەی
 . ڕادەگەیەنم ناوەندە لەو چاوەروانیەکانم ئەوسا و دەسەنگێنم هەڵیان ناساندوە

 گەورەی ناوەنـدێکی یـا خەڵـک بـۆ شـوێن رێـگەو و قسـەبکەی خەڵـکەوە زمـانی لە یە نـی ئەوەت مـافی کەسێک تاقە وەک تۆ بڵێن کە هەبن ناوەندێک و حیزب یا کەس رەنگە
 حێزبێـک ئیتـر و هـاتوە بەسـەردا گـۆڕانی جیهـان:  کە ڕادەگەیەنـم ئەوتۆ، بیرکردنەوەی هەرچەشنە رەوینەوەی بۆ لێرەدا هەر. بکەی دیاری" کورد نەوەتەوەیی کونگرەی" وەک
" کوردسـتان جەمـاوەری و جووتیـاران و کڕیکـاران حێزبـی" نازنـاوی بەخۆیان و کوردن خەڵکی" ئەوالی و ەمالوئ بێ نوێنەری" کە بکەن ئیدیعا ناتوانن سیاسی حیزبی چەند یا
 و کەس هەر بـۆیە. بـم بەشـدار وشیارانە خۆمدا چارەنووسی دیارکردنی لە هەیە بۆم و خۆمم مافی خاوەن تاک منی چەرخەدا لەم. بدەن" کورد گەلی خوشەویستی حیزبی" یا

 لەم بەتـایبەت.  دەربـڕم لەسـەر خـۆمی بۆچـوونی و را دەزانـم خـۆمی بناسـێنی،بەمافی خـۆی(هـاتوە پێـک تاکەکـان لە کە) کـورد گەلـی نـوێنەری وەک ەشنێکچ بە ناوەندێک
 رووداوەکـان کردنـی دێرییچـاو و بـوون لەمەیدانـدا کـردوەتەوە، کـاڵ حیزبەکانی تاپۆگەریی و رەخساندوە تاک منی بۆ دەرەتانەی ئەو ڕاگەیەنەریی شۆڕشی کە هەلومەرجەدا

 . دەزانم خۆم لەوانە و تاکێک هەر ئەرکی بە
 بێگومـان بەرژەوەندیشـە ئەو و بێـت چـاو لەپـێش کـوردی نەتەوەی بااڵی بەرژەوەندیی شتێک، هەر پێش دەبێ کورد نەتەوەیی کونگرەی ئێستادا هەلومەرجی لە من باوەڕی بە

 دەکـات خەڵـک نـوێنەراتی کە یە نـی سیاسـی حیزبـی تەنیا ئەوە ئیتر ئەمڕۆدا فرەچەشنی کۆمەڵگەی لە چوونکە. ناپارێزرێت یا نابێت دەستەبەر حیزبەکانەوە لەالیەن تەنیا
 بـۆ. زۆرتـرە سیاسـی حیزبـی لە دەوریـان(هەلـومەرج پێـی بە) زۆرجـار کە هەن کـۆمەڵگەدا ئاسـتی لە دیـکە مەدەنـی ناوەنـدی دەیـان بەڵکوو. دەدات خەڵک مافی بۆ هەوڵ یا

 ناوەنـدە ئەمـڕۆکە دیـارە. بەرم نـاو کوردسـتان پـارچەیەکی هەر لە چەشـنە لەو دیـکەی ناوەنـدی دەیـان یا( کورد مرۆڤی مافی داکۆکیکاری) چاک ناوەندی لە دەتوانم ەنموون
 هەزاران و ســەدان و دەیــان خــاوەنی ەککــۆمەڵگەی هەر لەوانەش جیــا. بکرێــت حیســاب لەســەریان دەبــێ و هەیە بوونیــان کــۆمەڵگەیەدا هەر لە حکوومەتیەکــان نــا یە مەدەنــی
ــوارە پســپۆڕی ــانە ب ــاکبیر، لە جیاوازەک ــوکرات روون ــامەوان و تێکن ــی لە زۆری بە کە...  و رۆژن ــین بەشــدار سیاســیدا حیزب ــان وەک و ن ــدێک گەر. چــاالکن خۆی ــۆ کە ناوەن  ب

   بکات؟ بوون" نەتەوەیی"ئیدیعای دەتوانێت چۆن ئیتر وەرنەگرێت، کەڵک یە ئینسانی ئیمکانە هەموو لەو دێت، پێک کورد گەلی بەرژەوەندیی
 کوردسـتان داگیرکەراکـانی دەسـەاڵتە لە بـوون سـەربەخۆ بەتایبەت و ناوەندە ئەو بوونی سەربەخۆ پێویستن، نەتەوەیی داکۆکیکاری ناوەندێکی پێکهاتنی بۆ کە لەوانەی جیا
 خـــۆی ســـەربەخۆیی هـــۆیەک بەهەر ناوەنـــدە ئەو گەر ئەوە لەبەر. بگیردرێـــت چـــاو لەبەر بنەمـــا وەک دەبـــێ کە دیـــکەیە خـــاڵێکی یەکـــان جیهانی و نـــاوچەیی حکـــوومەتە و

 بـۆ رواڵەت بە گەرچـی و پـێش دەچێـتە رێبـازی و خەت( جیهـانی یـا نـاوچەیی دەسـەاڵتێکی داگیـرکەر، دەوڵەتێکـی) دەرەکـی الیەنـی بەرژەوەنـدیی بەپێـی ئیتـر لەدەسبدات،
 . ئامانجی دەبێتە دەرکی الیەنی بەرژەوەندیی پاراستنی کردەوەدا لە پێکهاتوە، کورد بەرژەوەندیی

 بە گەیشــتن بــۆ هەوڵ دڵ یەک و یەکدســت خۆیــدا لەنــاو کــورد هەتــا بێگومــان. خۆیــدا نــاو لە کــوردە بــوونی تەبــا کــورد، نەتەوەیــی کــونگرەی بــۆ گرینــگ دیــکەی خــاڵێکی
 ناوەنـدێکی دەبێـتە فرەتر ناوەندە ئەو وەهاش، ناوەندێکی پیکهاتنی ئەگەری لە و شانۆگەریی دەبێتە وڵێکیهە هەرچەشنە نەدات،( نەتەوەیی کونگرەی لەوانە)ئامانجەکانی
 لەســەر نەک ئەوتــۆ، ناوەنــدێکی پێکهێــنەری ئەنــدامانی چــوونکە. نابێــت نەتەوەیــی بەرژەوەنــدیی پاراســتنی توانــای قەت و ســەرەوە لە پاختەکــان و ســاخت بــۆ بوروکراتیــک
 و حیزبـی ئیمتیـازە تەنیـا و گرتـوە یەکیـان( نابیـت یەکتریـان دیتنـی چـاوی کە ئەوە سـەرەڕای) رێکخراوەیـی یا شەخسی بەرژەوەندیی لەسەر بەڵکە وەیی،نەتە بەرژەوەندیی

 .دەپارێزێت ئەوناوەندە یەکگرتوویی کە یەکانە شەخسی
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 هەمـوو کە دابنـێن وای گەر تەنـانەت بکەیـن، پێکهێـنەری ئەندامانی و پێکهاتن چۆنیەتی و" کورد نەتەوەیی کونگرەی" لە چاوێک گەر کرد باسم خااڵنەی لەو چاولێکردن بە

 پـارێزەری بتـوانێ بەهەقـێقەت کە هەبێت کونگرە بەو ڕاستەقینەمان هیوایەکی ناتوانین دیسان بەداخەوە زۆر بەاڵم ناکەن، رەچاو شەخسی بەرژەوەندیەکی هی  پێکهێنەرانی
 . بێت کورد نەتەوەی بەرزەکانی بەرژەوەندیە

 
 :بۆ بزانین

 
 زۆریـان زۆربەی کە گەلێـک حێـزب ئەویـش. یە نـی تێـدا دەورێکیـان کـۆمەڵگە دیـکەی نوێنگەکـانی و خەڵـک کـۆمەاڵنی و سیاسـین حیزبـی تەنیا پێکهێنەرانی کە ئەوەی یەکەم

 لەجیـاتی زۆری بە لەوەش جیـا. کڵـۆڵن گۆرانکاریەکانـدا لەگەڵ خۆدەقـدان لە کە داوە نیشانیان ئێستایان تا چاالکیی پڕۆسەی لە و داوەتەوە خۆیان تاقیکاریی بەچەشنێک
 لەوانە و بەرژەوەنـدیەکان هەمـوو و حیزبەکەیـانە ی"عـومر ئەل مـادام" رێـبەری دەسەاڵتی پاراستنی و خۆیان دەسەاڵتداریی انهەوڵی جەماوەر، دەسەاڵتی و جەماوەر بە باوەڕ

 .دەکەن حێزبەکەیان ڕێبەری یا سەرۆک و حیزبی بەرژەوەندیی قوربانی نەتەوەیی بەرژەوەندیی
 چنـگ لە بۆ" یەکانیان ناکۆکی سەرەڕای سازان" چەشنێک کە دەبینن بکەین( کوردستان رۆژهەاڵتی و وورباش کەم النی)حیزبەکان پێکهاتی لە چاو گەر ئیدیعایە ئەو ڕاستی بۆ

 توانـاوە و ئیمکـان ئەو بەهـۆی حیـزبەکەی و بـارزانی کوردسـتان باشـووری لە نمـوونە بۆ. بەرچاوە و زەق یەکان مەدەنی ناوەندە و خەلک خستنی پەراوێز و ناوەندەکە گرتنی
ــان ئەمــڕۆ کە ــکە حیزبەکــانی الوازیــی هــۆی بە)ئوتوماتیــک بەشــێوەی ە،هەی ــوونەتەو( نیشــتمانی یەکێتــی لەوانە و دی ــدەکە ببــڕی و بکــوژ ب ــۆنی  و ناوەن  بەســەر خــۆی هێژم

 دادپەروەریــی وکراســی،دێم بە بــاوەڕ لەبــاری کەم النــی کە دەڵــێ پــێ ئەوەمــان حیــزبەکەی و بــارزانی ئێســتای تــا ئەزمــوونی کە لەکاتێکــدایە ئەوە. ســەپاندوە ناوەنــدەکەدا
 بــۆ ئەگەرچــی. دەبینــرێ روونـی بە کــردەوەدا لە تــورکیە بـااڵی دەســتی پێوەنــدیەکانەوە و سیاســی لەبـاری هەروەهــا. یە نــی باشـیان کارنــامەیەکی ژنەوە مــافی و کـۆمەاڵیەتی

 !! دەشەکێتەوە یەوە سیاسەتەکانی لەپشت کە ئێرانە دەستی ئەوە نیشتمانی یەکێتی
 مەیـدان لە یەک دژبەری وەک و گرتـوە دیکە ئەوەی سێبەری لە سێرەی هەرکام کاتێکدا لە حێزبانە ئەم. دەبینرێت دیکە بەشێوەیەک دەردەکە رۆژهەاڵتیش یحیزبەکان لەسەر
 کــاتی بەشــێوەی شەخســی، یبەرژەوەنــدی بــۆ و دەکەنەوە ســاق دیــکەدا حیزبــی بەســەر خۆیــان دابرانــی و ئینشــعاب شکســتی و دێــن دیموکراتیکــدا، دژی حەرەکەتێکــی لە دان،

 بـۆ سـەرەکیە پێویسـتی کە) خەڵک موتمانەی و باوەڕ دەتوانێ کەی چەشنە لەو ئەندامانی بوونی بە ناوەندێک باشە. پەراوێزەوە بخەنە دیکە حیزبی دوو یەک تا یەکدەگرن
 .بێنێ بەدەست( ناوەندێک هەر مانەوەی و ئیعتبار
 ئەم کە کـــردوەتەوە ئاگــادار  یــان...و ســعوودی عەرەبســتان تــورکیە، ئێــران، دەوڵەتــانی کە ڕایانگەیانــدوە نەتەوەیــی کــونگرەی قســەبێژانی کە ئەوەیە خراپتــر لەوەش
 کـونگرە ئایەنـدەی دانیشـتنەکانی بـۆ دەوڵەتـانە لەو هەرکام کە ئەوەیە سەیرتر لەوەش و ناکات ئەوان بەرژەوەندیی لە هەڕەشەیەک هی ( کورد نەتەوەیی کونگرەی)ناوەندە

 ئیـزن کـورد نەتەوەیـی کـونگرەی و بێـت ئەگەر  یە؟ نـی کوردسـتان داگیـرکەری دەوڵەتـانی بەرژەوەنـدیی بە دژ کـورد، بەرژەوەندیی چکۆلەترین مەگەر باشە!! کراون گهێشتبان
 دیـاریکردنی مـافی بە گەیشـتن بـۆ کـورد نەتەوەی کە نـازانن کـونگرەیە ئەو پێکهێنەرانـی ئایـا پێکهـاتوە؟ بۆچی ئیتر یەوە، مەترسی بکەونە واڵتانە ئەو بەرژەوەندیی نەدات

 سـەرەتائیترین چاوپۆشـی کە دابەزن داگیرکەران ئاست لە ئەوەندە کە دەدەن ئیجازە بەخۆیان چۆن ئیتر دەکات؟ خەبات( سەربەخۆ دەوڵەتی پێکهێنانی تا) خۆی چارەنووسی
 چـارەنووس، مـافی دیـاریکردنی( UN)یەکگرتـوو نەتەوەکـانی رێکخـرای پەسـنکراوەکانی بەپێـی دالەکاتێکـ. بـکەن چـارەنووس دیاریکردنی مافی واتا نەتەوەکەمان، داخوازی

 .نەتەوەیەکە و مرڤ هەر ئەوالی و ئەمالو بێ مافی
 بکـات، نـوێنەراتی کـورد نەتەوەی مێژوویەکانی داخوازە ناتوانێ هەر نەک پێش، بڕواتە نیشانداوە خۆی ئیستا تا کە شێوەی بەو گەر کورد نەتەوەیی کونگرەی من بەباوەڕی
 . کورد تا لێدەکەن قازانجی زۆرتر داگیرکەران کە ، کورد بەدەستی کورد نەتەوەییەکانی داخوازە کردنی چەواشە بۆ بوروکراتیک ناوەندێکی دەبێتە بەداخەوە زۆر بەڵکوو

 هەمــوو و بکــات پێــداگری یەکــان جیهانی و نــاوچەیی سیاســەتە لە بــوونی خۆســەربە و کــورد گەلــی بەرژەنــدیەکانی لەســەر خۆیــدا کۆبوونەوەکــانی لە کــونگرەیە ئەم هیــوادارم
 .بێت خۆی بەدەستی کورد چارەنووسی دیاریکردنی بۆ هەوڵدان و نەتەوەیی بااڵی بەرژەوەندیی بۆ هەنگاوێکی
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 "تەلەفزیونی رووداو"کۆنگرەی نەتەوەیی و                                               
 

 زارعی ئارێس
 

  !خۆتان بەرژەوەندی و تەماع ئاگری چیلەی دەستە مەکەنە" کورد نەتەوەیی کۆنگرەی" ئامادەکاری لیژنەی ئورگانی تکایە
 و خـۆی ئامانجەکـانی پێشـی بـردنە بـۆ نیەبارزا نێچیروان شەخسی کۆمپانیایەکی کە"روداو" رۆژنامەوانی و تەلەفزیونی کاناڵی: یەکەم
 و ڕاســـتگۆ نە ســادق، نە داوە نیشــانی بــوە کــار بە دەســت کە رۆژوە لەو کوردســتاندا، کۆمەڵگــای لە حیــزبەکەی و بنەمــاڵە و چــین

 ئوسڵی گشتیەکانی هێڵە سەر لە نە و، کوردستانە کۆمەڵگای خزمەتگوزاری



 Page : 38                                               یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                     38: ی  ره الپه
 

 خـۆی الی بـۆ جەمـاوەر سـۆزی و سەرنج کردن، هەوا فیل و جەوسازی روتینی کاری و وتووێژ چەند بە دەیهەوێت ئیدئۆلۆژیکە مێدیایە خەتە ئەو. دەنێت هەنگاو ڕۆژنامەوانی
 و ئامـانج خـزمەت بیخـاتە و بکـات پەروەردە و گـۆش کوردسـتان کـۆمەڵگەی کولتـوری  و ڕا و بیرو بەڕێوەبەرانیەتی و ساحێبان مەبەستی کە ئاراستەیەی بەو تاکو ڕابکێشێت

 خەڵکـی دەرخـواردی"  باشـە و ڕاسـتی" وەکـو بێـت، قـازانجی بە چی هەر و دەربخات خۆی موخالیفی مێدیاکانی ئاڵترناتیوی وەکو خۆی دەیهەوێت" روداو. "خۆیەوە ویستەکانی
 .بدات
 مەجازیشـی ڕاگەیەنەریـی و ئینتێرنێـت سەردەمەشـدا لەم و کاریکـاتور و وێنە فیلم، ڕادیو، سینەما، رۆژنامە، تەلەویزیون، لە، بریتین هێنەرەکانی پێک دیارترین کە مێدیا
 ناسـراوە، حوکومداریەکانـدا و سیاسـی کـایە لە کۆمەڵگـا کولتـوری و بەڕیـوەبەر دەسـەاڵتی و بڕیـار کەرەوەی ییەکـال کاریگەرەکـانی و زاڵ هێـزە لە یەکێـك بە بـوە؛ زیاد پێ

 هەمـو مەعنەویەکـان و مـادی هێـزە و سـەرمایە خـاوەن و دەسـەاڵتداران بـۆیە هەر. دا(گشتی بیرورای)خەلک کۆمەاڵنی ئەفکاری کردنی موهەندیسی لە هەیە بەرچاوی نەخشی
 دەسـتەمۆ بـۆ دەکەن زۆر خەرجێکـی و ترسـناک کـاری ئەوان. دەڕوات دەسـتیان کە بەشـە ئەو( ئینحیسـاری) کردنـی مۆنۆپـۆل و داگـرتن سـەر بە دەست بۆ دەندە خۆیان هەوڵی
 سـەربەخۆ ڕاگەیەنەریـی و رۆژنـامەوان و نووسـەر کرێنی بۆ هەوڵدان کە لەوان، یاخین و موخالیف کە بەرپرس و ڕستگۆ و سادق ڕاگەیاندنی و مێدیا لە بەشەش ئەو کردنی

 و دێـنن بەکاریـان کۆمەڵگـا لە خۆیانـدا بەرژەوەنـدیەکانی پێنـاو لە و دەکەن کۆنترۆلیـان کە ئەوەدا گەڵ لە تا ئەوەیە کارە لەو مەبەستیان. بوارەدا لەو هەنگاوە دیارترین
 توانـای جینایەیاندا و ستەم و( گەندەڵێ)فەساد لە لێوڕێژ مودیریەتی و خۆیان ئاست لە تا لێدەکەن ددانیشیان بێ شێری وەکو هاوکات. دەکەن دا خۆیانیان نەیارانی گژ بە

 . ترسناکترینیانە و دیارترین" روداو"  خاوەنی کە دەیکەن، کوردستان ئەوانەی لەوەانەش دەسەاڵتداران، گشت کە کارێکە ئەوە. نەبێت گرتنیان هەڵوێست
 کوردسـتانی بـۆ بینێرێـت تـاکو کـردوە ئامـادە" لیژنەیەکی" "کورد میلی کۆنگرەی" نانی بونیات و بەستن بۆ ئامادەکاری لیژنەی گۆیا. ئەسڵیەکەمەوە باسە ناو دێمەوە: م وههدو

 :بکەم خوارەوە خااڵنەی بەو ئیشارە پێویستە پێوەندیەدا لەو! ئەوێ روداوەکانی لە" ڕاستیەکان" دیتنی و لێکۆڵینەوە بۆ رۆژئاوا،سوریە،
 
 ..هەڵقوتێنێت کارانە لەم خۆی تا نەبوە دروست" نەتەوەیی کۆنگرەی" ناوی بە سەالحیەت خاوەن و رەسمی انێکیئورگ ئێستا خۆ: ئا
 هەمـو و بێنێـت دەسـت بە سـەالحیەت ئەوەی پـێش بـاس، بـۆم و کار بۆم سازی کۆموسیون و لیژنە ببێتە کاری حیزبەکان و خان دیوەخانی ببێتە قەرارە کۆنگرە مەگەر بۆ: ب

 بەش خەڵکـی سـەر لە کەوتنێکی فریا و یارمەتی چەشنە هەر حەساری و ئابڵۆقە ئێراق کوردستانی دێموکراتی حیزبی ئەوەنیە ئاخر بدۆزێت؟ و موتالعە سئەلەکەم و قەزیە
 هەڵوێسـتی و ناکـاتەوە رون ئەوە پێشـدا ەل بۆ کۆنگرە ئەی! نیە؟ پاوانی و داسەپاندنی خۆ و تەرانتەرێن رێی ئەوەی لەبەر تەنیا. داناوە وەاڵتە ئەو لێقەوماوی و مەینەت
  ناگرێت؟ لەسەر

 روداو کـام لە قەرارە و چـین ئاگـادری و دەچـن کەی و کـێن لیژنە ئەو. وەاڵت ناو بۆ نەداوە" لیژنەی" ئەو چونی ئیزنی ،(دێ یە پێ) دێموکراتیک یەکێتی پارتی گۆایە: س
ــت ڕا کێشــە و ــات دەس ــدی لە پێبک ــتانی گەڵ لە پەیوەن ــو کوردس ــتاری و ریەس ــکە ئەو کوش ــێ خەڵ ــاوان ب ــاڤخوازە و ت ــتی بە م ــدارانی دەس ــالم پاس ــوا و ئیس ــەرمایە و خ  و س

 رۆژئاوایەکـان جینـایەتی و رحمـی بـێ یان ئیراق کوردستانی دێموکراتی پارتی ئێران، جینایەتی تورکیە، جینایەتی ئەسەد، بەشار جینایەتی ئاسمان؟ و ئەرز دەسەاڵدارانی
 نادیارە؟ و ناسنامە بێ" لیژنە" ئەم دەکۆڵێتەوە جینایەت و روداو کام لە باوەرەکانیان، هاو و کورد ئیسالمیە و
" دە یە پـێ" بـۆ یان و نابنەوە باڵو کۆنگرەوە خودی و کۆموسیونە ئەو کاناڵی لە باسانە و ئیخبار ئەو بۆ ئەی دانەمەزراندوە، ڕاگەیاندنی" کۆمسیونی کۆنگرە مەگەر باشە. د
 و دەچـن بـۆ و دەچـن کەی و کـێن لیژنەکە ناکات ئاشکرا بۆ" روداو" باشە ناکەن؟ باسی و نازانن وا باسێکی نەبێت" روداو دەزگای" غەیری بە تر رێکخراوێکی و کاناڵ هی  و

 بێـت کەڵک بێ و ئیعتیبار بێ نایهەوێت رئەگە کۆنگرە بێت؟ ناسراو و ئاشکرا خراپ و چاک کوردستان خەڵکی گشت الی تا کامانەن، لێکۆڵینەوەکانیان و کار میکانیزمەکانی
 و نەتـرس ڕاسـتگۆ، مەتـین، دەبێـت بێـت، ئینسـانیەکانیدا مـافە هێنانی بەدەست پێناو لە کوردستانە عاداڵنەی شۆڕشی و خەبات بردنی پێشەوە بە کردن خزمەت ئامانجی و
 سـەربەخۆ راگەیانـدنی کانـاڵی موعتەبەرترین رێگای لە نایکات ئەوەی و دەیکات ئەوەی دەبێت. کات عەمەل بەرپرسانە پڕاوپڕ و بێت پەردە بێ و عادڵ هەمواندا ئاست لە
 . نەیشێرێتەوە و نەبێت باخڵدا لە ئەوی و ئەم بەرژەوەندی لە و شاراوە شتێکی هی  و بکات باسی کوردستانی دیدەی ستەم خەڵکی کۆمەاڵنی بۆ مسئول و
 

 کۆبونەوەکـانی لە بەشـداری بـۆ دعـوەت جیهان دەوڵەتانی حوکمی رێکخراوەیەکی و دەوڵەت هی  فەرمی بەبڕیاری سەاڵحیەت، خاوەن دامەزراوەیەکی نەبۆتە تا نابیت کۆنگرە
 و دەسـەاڵت خـاوەن و بەشـدار و بەڕێـوەبەر کوردسـتان چەوسـاوەی و زەحمەتکێش جەماوەری سادقی و موعتەبەر و مسئول و ڕاستەوخۆ نوێنەرانی دەبێت. بکات بونیدا، دروست

 جەمـاوەری لە بەشـێک نـوێنەرایەتی و بەرپرسـایەتی هەڵگـری بە خـۆی و بێـت ویـژدان خـاوەن کـونگرەیە ئەو بەشـداربویەکی هەر دەبێ. بن"کورد نەتەوەیی کونگرەی" یاریبڕ
 ئەو هێنـانی بەکـار خـراپ و سـەڕەرۆیی لە بکـات ڕێگـری لێبـراوانە و شـێلگیر دەبـێ. کوردستان مەینەتی بەش خەڵکی گەڵ لە بێت دووڕو و ناسادق نابێت بزانێت، کوردستان
 قفـ  و کوردستاندا ڕزگاریخوازانەی خەباتی پێی دەست لە پێوەند و زنجیر بکرێتە و الیەنێک و کەس بەرژەوەندی ئاگری چیلەی دەستە بکڕیتە نەهێڵێ و ئورگانە  و تریبون

 و راگەیانـدن ئورگـانێکی و کانـاڵ و رۆژنـامە هەر سـازی شـایعە و درۆ دەمی دەبێت. کوردستان یدەر و ژور ستەمگەری و چەوسێنەر دەسەاڵتدارانی دەستی بدرێتە کلیلەکەشی و
 و کەس بەرژەوەنـدی پێنـاو لە بکرێـت خـاک ژێـر و سانسۆڕ نابێت واقییەتێکیش و روداو و ڕاستی هی  و بکرێت پەرژین موعتەبەر و ئاشکرا بەڵگەی و سەند بە پاوانخوازێک

 . بێت کوردستان دانیشتوانی گشت  کورد گەلی تێکرای بەرژەوەندیی بۆ یەکسان بەشێوەی دەبێ رەکونگ. تایبەتدا الیەنێکی
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 کۆنگرەی نەتەوەیی لە نێوان هەڵوێستی نەتەوەیی و دێموکراسیدا                                    
 

 گوڵی عامر
 

 دەکـرێ، جێبەجـێ رادیەک چ تـا کـردەوەدا لە بەاڵم دەکرێـت، تەعریـف جۆر چەندەها بە تیۆریدا لە دێموکراسی هەرچەند
ــی ــیارە؛ جێ ــایبەت پرس ــجە ئەگەر بەت ــی لەســەر پەن ــاوین رۆژهەاڵت ــت ن ــەیەیە ئەو دێموکراســی. بێ ــوو کە وش ــزبیە هەم  حی

 رووبەڕووبــوونەوە لە و دێــنن بەکــاری پێویســتییان بەگــوێرەی رابــردوودا ســاڵی چەنــد لە تاکەکــانیش هەمــوو و کوردیەکــان
 هەڵبـژاردن، ئەگەر. دیکتـاتۆرن و نـیە دێموکراتیـک کانیانشـێوازە کە دەکەن تاوانبار بەوە یەکدی سیاسییەکاندا، و حیزبی

 دێمـوکرات الیەنێکـی بە خۆشـیان و هەیە هەڵبژاردنیـان خۆیانـدا نێـو لە حیزبیەکان هەموو ئەوا بێت، دێموکراسی بنچینەی
 .دادەنێن
 هـاوبەش پێـوانەیەکی ئایا بکەنەوە؟ تاقی دێموکراسی پێکەوە هەموو اننبتو کوردان کە ئاراوە هاتووەتە هاوبەش مەجالێکی ئێستا تا ئایا کە ئەوەیە لێرەدا سەرەکی پرسی
 دێموکراسـی لە باس دا کردەوە لە کە پێوەرانە ئەو واتا کە. یە"نا" دڵنیاییەوە بە واڵمەکە نییە؟ چی و چییە دێموکراسی بڵیت پێمان جێگەوپێگە، و شوێن پێی بە کە هەیە
 هەمــووان کە کـردووە وای ئەمەش و کـۆدەکریتەوە هەڵبژاردنـدا لە تەنهـا دێموکراسـیش و مـاون قەتـیس بچووکـدا بـازنەیەکی لە هەموویـان( کوردیەکانـدا حیـزبیە لە) دەکەن

 !بن دێموکرات
 کە ئەوەیە کێشـە بەاڵم. بخولقێنێـت الیەنەکان هەموو خواستی و ویست بەپێی دێموکراسی، بۆ هاوبەش پێوانەیەکی دەتوانێت کە هاوبەشەیە مەجالە ئەو نەتەوەیی کۆنگرەی

 تەنهـا دێموکراسـییان ئەزمـوونی گەورەتـرین کە)خـۆی تێگەییشتنی و بیروباوەڕ بەپێی الیەنێک هەر و نین دیار پێوەرەکان هێشتا پێکنەهاتووە، هێشتا هاوبەشە مەجالە ئەم
 پـێش کەسایەتیەکان، و الیەن رەفتاری لێکدانەوەی بۆ پێوەرەکان تادائێس لە بێت، هاوبەشە مەجالە ئەو نەتەوەیی کۆنگرەی ئەگەر. دەکات پێناسە دێموکراسی( هەڵبژاردنە
 نەیتــوانی کە بــوو ئەمــڕۆ وەزعەی ئەو تووشــی بــۆیە مورســی حکــوومەتەکەی نمــوونە وەک. زیــاتر نە و هەیە حیزبییــان ئیــدۆلۆژیکی کــارکردێکی تەنهــا نەتەوەیــی، کــۆنگرەی

 سیاسـی بـاری بەردەوام دەکرێـت، نـاوزەد دێموکراسـی بە کە هـاوبەش پێـوانەیەکی نەبوونی لەبەر هەر. بکات رووستد میسر جۆراوجۆرەکانی الیەنە بۆ هاوبەش، پێوانەیەکی
 .دەوەستێتەوە خۆی دژی دێموکراسی و دەدرێت تێک کوردستانی هەرێمی

 دیسـان الیەنێـک هەر و نـیە دیـار چوارچێـوەکەی هێشـتا تبپارێزێـ نەتەوەیەک قازانجەکـانی هەمـوو کە رەفتارێـک کـۆمەڵە وەک نەتەوەیـی هەڵوێسـتی دیکەشەوە، الیەکی لە
. نەتەوەیـیە کـۆنگرەی دەکـات، دیـاری نەتەوەیـی هەڵوێسـتی بـۆ پێوەرەکـان کە گشـتییە مەجـالە ئەو لێـرەش. دەکـات دیاری نەتەوەیی قازانجی خۆی خواستی و ویست بەپێی
 وەکــوو الیەنەکــان، چــوونکە نیــیە، بــۆی گشــتگیرمان پێــوانەیەکی ئێســتا تــا واتــا کە نەتەوەیە، تــاکی و الیەن هەمــوو قــازانجی پەیڕەوکردنــی نەتەوەیــی هەڵوێســتی ئەگەر

 بێـت، الیەنـێکەوە هەر سـۆنگەی لە نەتەوەیـی هەڵوێسـتی بانگەشـەی بـۆیە. بکەن نەتەوە گشتیی قازانجی لە باس تاکوو دانەنیشتوون پێکەوە ئێستا تا نەتەوە، پێکهێنەری
 .هەیە یزبیح ئیدۆلۆژی کارکردێکی تەنها

 نا؟ یان دەگۆنجێن پێکەوە" نەتەوەیی هەڵوێستی" و" دێموکراتیک هەڵوێستی" ئایا کە ئەوەیە باسە جێی لێرەدا کە دوایی پرسیاری
 لە زەقە خــاڵە ەوئ. بـوون نەتەوەیــی و دێموکراسـی نێـوان لە نــاکۆک زەقـی خـاڵێکی دەگەیــنە بکەیـن، قبـوول بــوون نەتەوەیـی و دێموکراسـی بــۆ حیزبییەکـان پێـوەرە ئەگەر

 .نواند خۆی ئاشکرا بە رۆژهەاڵت، بەشی بۆ نەتەوەیی کۆنگرەی ئامادەکاری کومیتەی هەڵبژاردنی
" پێــنج" کـۆنترۆڵی ژێـر کەوتە کـومیتەیە ئەم ئەنـدامی پێـنج. کـرا وەسـف بـوون دێموکراتیـک بە و درا ئەنجـام ئامادەکـار کـومیتەی ئەنـدامانی دیـاریکردنی بـۆ هەڵبژاردنێـک

 نەتەوەییـدا هەڵوێستی قازانجی لە ناتوانێت بەتەنها دێموکراسی کە ئەوەیە ئەویش گۆرێ، دیتە ناکۆک خاڵێکی لێرەدا. حیزبین" دوو" هەر بیروباوەڕەوە لەرووی کە حیزب،
 دژی دێموکراسـی لێـرەدا تەنـانەت بێـت، ەنەهەمەالی کردنـی بەشـداری دێموکراسـی، ئەگەر هاوکـات. هەڵبژێـردراوە کومیتەیەک بۆ الیەنەکان نوێنەری کەمترین چوونکە بێت،
 بنـاغەی بە کە دەوەسـتێتەوە هەڵبژاردنێک دژی نەتەوەیی، هەڵویستێکی لەپێناو دی حیزبیێکی بۆ کومیتەکە، بۆ ئەندامێک زیادکردنی لەوالشەوە هاوکات. وەستاوەتەوە خۆی

 .دەکرێت هەژمار دێموکراسی
 رێکخسـتنی نـیە گونجـاو کە ئەوەی. رێکبخـرێن پـێکەوە دەکرێت بەاڵم هەبێت نێوانیاندا لە ناکۆک خاڵی ئایدۆلۆژی، وەکوو ونبو نەتەوەیی و دێموکراسی ئەگەر روانگەوە لەم
 .رێکبخات خاڵە دوو ئەم ئەوەیە ئەرکی خۆی کە نەتەوەیی، کۆنگرەی پێش الیەنەکانە هەموو بەسەر فەرزکردنی و تاکڕەوانە رێکخستنی واتا دووانەیە، ئەم مەرجی پێش

 کە بنچینەیـیەیە هەڵەیەکـی وەکوو ئەوە نییە، مەشرووعیەتیان کە ناگەینێت ئەوە بەاڵم، نین نەتەوەیی و دێموکراتیک هاوکات کۆنگرە، پێش ئامادەکاریانەی ئەو هەرچەند
 .ێتبپارێز بوون نەتەوەیی و دێموکراسی نێوان هاوسەنگی تا پێکهاتەیەک، درووستکردنی بۆ سەرەتایەک ببێتە" دەتوانێت"
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 .نگرە دەتوانێت دەزگایەکی سیاسی و ڕێکخەری تواناکانی کورد بێت  گۆ: سەالحەددین مەجیدپوور                
 

ـــدپوور، ســـەاڵحەددین ـــانەیەكی لە مەجی ـــامەی دیم ـــر" رۆژن ـــدا"هەولێ ـــدەگەیەنێت ـ ـــۆنگرەی كە ڕای ـــی گ ـــورد نەتەوەی  ئێســـتادا لە ك
 و جیهـان واڵتـانی بەڵكـو یـیە،ن كـوردان بـۆ سوودی تەنیا كۆنگرەیەش ئەو و كوردستان چوارپارچەی هەر بۆ حەتمییە زەروورەتێكی
 . وەردەگرن لێ سوودی دەوروبەریش

 
 هەورامی سەعد: دیمانە

 
 ببەسترێت؟ مانگەدا لەم بڕیارە کە گەشبینن نەتەوەیی کۆنگرەی بە چەند تا* 
 
 دوای بە لەمێـژە کـورد کە یمانـایە بەو ئەوەش کـورد، لەمێـژینەی پرسێکی بۆ نوێیە وەاڵمێکی کورد، نەتەوەیی کۆنگرەی بەستنی -

 نەبــوونی وەک هــۆیەكەوە چەنــد نەبــوونی هــۆی بە پێشــووش هەوڵەکــانی دەوروبەردا، و جیهــان لەگەڵ هەڵســوکەوتکردن و سیاســی گوتــاری لە یەکــدەنگییەوەیە و یەکگــرتن
 قورسـایی و توانـا نەبوونی و کوردی غەیری فیکرییەکانی فەلسەفە و ژیئایدۆلۆ بااڵدەستبوونی و زاڵبوون کورددا، سیاسییەكانی هێزە قورسایی لە جێگر ناوخۆیی بااڵنسێکی
 و کــوردی نــاوخۆیی الیەنــی ئێســتا مــن بــڕوای بە پێشــووە، هەوڵەکــانی مــانەوەی بێئاکــام بەرچاوەکــانی هۆکــارە لە نێودەوڵەتییەکانــدا، و نــاوچەیی پێوەنــدییە لە پێویســت

 هەڵســەنگاندنی بەئەرێنــی بــۆ نیشــانانەن ئەو نێـودەوڵەتی، سیاســەتی و نــاوچەكە هەلــومەرجی هەروەهــا و جێگیـر یفــاکتەرێک وەک نــاوچەکەدا موعــادەالتی لە ئۆپۆزیسـیۆن
 .نەتەوەیی کۆنگرەی سازدانی هەنگاوی

 
 ستراتیژیک پێویستییەکی وەك گۆنگرە

 
 دەبێت؟ کوردی ناوخۆیی سیاسەتی لەسەر کاریگەریگەرییەكی چ کۆنگرەكە بەستنی* 
 
 هەڵێنـانەوەی لە و هـاوبەش ڕوانگەی خوڵقاندنی لە و هاوبەش بەرژەوەندیی داڕشتنی و پێکهێنان لە بێت کورد تواناکانی ڕێکخەری و سیاسی دەزگایەکی دەتوانێت گۆنگرە -

 کوردیـدا، سیاسـەتی و وردیکـ كۆمەڵگـای لە یەکبـوون و هـاوبەش پێکەوەسـازان، کولتـووری خوڵقانـدنی لە دەبن یاریدەدەر لەمانە یەک هەر هاوبەش، بەکردەوەیی هەنگاوی
 بە ببێنێــت، کوردیــدا کۆمەڵگــای لە ســتراتیژیدا و کولتــووری سیاســی، داڕشــتەی لە گۆڕانســازی سێگۆشــەی لە خــۆی ڕۆڵــی دەتوانێــت کــۆنگرە کــرا بــاس کە هۆیــانەی بەو هەر

 بـۆ سـتراتیژیکە پێویسـتییەکی گـۆنگرە کە بـاوەڕەدام لەو من دەزگایەک، اوەه پێکهێنانی دەڕواننە تاکتیکیڕا، و کورتخایەن ڕوانگەیەکی لە کە الیەن و کەس زۆر پێچەوانەی
 .واڵتەکەمان داهاتووی چێکردنی

 
 دەبینیتەوە؟ تردا چیی لە كۆنگرەكە لێكەوتەكانی* 
 
 ریگـای لە تەنیـا کە کـوردی سیاسـیی خسـتنیرێک زۆر ببینیـنەوە، کوردستان جیاوازەکانی بەشە سیاسییەکانی رێکخستنە نێوان پێوەندیی لەسەر كۆنگرە لێكەوتەكانی دەکرێ -

 و دەدوێـن هاوبەشـەکانیان بەرژەوەنـدییە لەسـەر زیـاتر و نـزیکەوە لە کـۆنگرەدا سـاباتی ژێـر لە دەناسـی، بگـرە و دەدوانـد یەکترییـان گشـتییەکانڕا راگەیەنراوە و باڵوكراوە
 چوونەسـەری لە ڕاسـتەوخۆ ئەوانە هەمـوو ئاکامیشـدا لە دەبێـت، درێژخاینـدا لە رێکخسـتنانە ئەو قاعیـدەی لێکنزیکبـوونەوەی لەسـەر رۆحیـی راسـتەوخۆی کـاریگەریی ئەمەش
 بە کە کـوردی سیاسـیی رێکخسـتنی زۆر هەروەهـا دەکا، بەهێزی و پێدەدا برەو کوردستاندا کۆمەڵگای لە یەکتری بە متمانە باوەڕی و هەست و کۆمەاڵیەتی هێمنایەتیی رادەی
 و هـاوبەش خۆپێناسـەکردنەوەی دەرفەتـی نەتەوەییـدا کـۆنگرەی چەتـری ژێـر لە پێکهـاتووە، تێـدا دابڕانیـان ئاکامـدا لە و بـوون رێکخسـتن نـیقەیرا تووشـی جیاوازەوە هۆی

 .ئاسوودەیە میللەتێکی و ئاوەدان واڵتێکی دامەزراندنی و کورد ریزەکانی بەهێزترکردنی پێناو لە ئەوانەش هەموو دەخوڵقێنێت، بۆ تێکەڵبوونەوەیان
 

 هاوکرداری و یەکهەڵوێستی پێویستیی
 
 چییە؟ کورد، بۆ دەزگایەک وەها دامەزراندنی پێویستیی* 
 
  زۆر ناوخۆیی بزوێنەری هێزی و بیرۆکە تێیدا ڕابردوو، پێچەوانەی بە گۆڕانگاری لە شەپۆلە ئەو دەبێت، تێیپەڕ گرێوگۆڵدا پڕ سەردەمێکی بە ناوەڕاست رۆژهەاڵتی -
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 لەسـەرڕا پرسـی هەژانە ەوئ گرنگەکـانی الیەنە لە یەكێـک وەرچەرخانـانەدا، لەم ڕۆحـین و فیکـری بنەڕەتیـی و بەهێـز ئەکـتەری دوو دینی و نەتەوەیی پێناسەی بااڵدەستە،
 کـوردان پـێگەی و رۆڵ خەبـاتەدا لەم هەیە، درێـژەی هەر هێشـتاش و پێکـردووە دەسـتی ڕابـردوودا سـەدەی نەوەدەکـانی لە ڕەوتە ئەو گشـتییە، بە نـاوچەکە خۆپێناسەکردنی

 بە دەڕوات، کـوێ بەرەو کـورد بـزانن کە بەوەیە پێویسـتیان بەریـشدەورو واڵتـانی هەم و بکـات دیـاری خـۆی تەکلیفـی پێویسـتە بۆخـۆی کـورد هەم کە قۆناغێـک گەیشتووەتە
 توانـا لە بەشـێک وەک کـورد ئـێمەی بـۆ بکات، دیاری رەقیبەکانی و شەریک دوژمن، و دۆست بەرژەوەندییەکانی، خۆی، هەڵسووڕانی بەرەی رەوتەدا لەو دەبێ کوردیش کورتی

ــانیزمی و ــاوچەییە، ڕەوتە ئەو میک ــاوکرداری و ەڵوێســتییەکه بە پێویســتیمان ن ــان لە هەیە، ه ــوونی کاتیشــدا هەم ــەرۆکایەتییەکی هەب ــارەزا س ــین و ش ــۆ پێویســتە دوورب  ب
 .داهاتوو بۆ قایم بناغەیەکی داڕشتنی و دەسکەوت وەدستهێنانی بۆ سەرەکییە مەرجی و ئێستادا لە مانمان لە پارێزگاری

 
 هەیە؟ سوودی كورد نەتەوەی بۆ تەنیا دەزگایە ئەو* 
 
 حەیاتییـان پێویسـتیی دووریـش رۆژهەاڵتـی و رۆژئـاوا دراوسـێ، واڵتـانی بەڵکو نییە، کورداندا بەرژەوەندیی لە تەنیا کورد بۆ نەتەوەیی بەرفرەوانی دەزگایەکی کهاتنیپێ -
 رۆژئــاوادا، لە گــاز و نەوت بەرهەمــی رادەی هــاتنەخواری هــۆی بە بــكەن، باشــتر کــوردان لەگەڵ پێونــدییەکانێان کــۆنگرەوە رێگــای لە دەتــوانن باشــتر هەیە، کوردســتان بە

 رادەی چوونەسـەری هـۆی بە تورکیـا ناوەڕاسـت، رۆژهەاڵتـی ئەسـتۆی دەکەوێـتە نزیكـدا داهـاتوویەکی لە رۆژئاوا گازییەکانی و نەوت بیرە تەوابوونی هۆی بە وزە دابینکردنی
 بـن، واڵتە ئەو وزەی پێداویسـتیی دابینکەری ناتوانن ئێستای نەوتییەکانی هاوبەشە کە دەبێت داداهاتوو لە نەوت و گاز بە زیاتری پێویستیی سوتەمەنی، لە کەڵکوەرگرتن

 هـۆی دەبـنە ئەوانە هەمـوو هەیە، ناوچەکـدا لە ئەمنیـیەت دابینکردنـی بە پێویستی ئەورووپایش بازاڕی بۆ تورکیاوە رێگای لە ئێران گازی هەناردەکردەنی ترەوە الیەکی لە
 پاراسـتنی و ئەمنیـیەت لە بەهێـز الیەنێکـی هەروەهـا و جیهـانی وزەی پێداویسـتییەکانی دابینکردەنـی لە گرنگ و دیار الیەنێکی دەبێتە کورتدا ماوەیەکی لە کورد کە ئەوەی

 ئەمنییەتـی کە جیهانییەکـانن و نـاوچەیی الیەنە هەمـوو بەڵکـو دەكـات، نـاوچەیی هێمنـایەتیی لە قـازانج کە نیـیە کـورد هەر ئەوە بـوو وا کە گاز، و نەوت هەناردەکردەنی
  وەردەگرن، هێمنایەتییە لەو سوود و گرینگە بۆیان وزە دابینکردنی

 کـۆنگرەی بەرژەوەنـدییەکانی، بەرفرەوانکردنـی و پاراسـتن بـۆ پرۆفیشـناڵە سیاسـەتی بەڕێـوەبەردنی و ن دیـاریکرد بە پێویستی کورد سیاسییەی و ئابووری بەهێزە رەوتە ئەو
 بتـوانن کە ئەنسـتتیوتییەکان و دەزگـا دامەزرانـدەنی بـۆ هانـدەرن ئەوانە هەمـوو بکـات، نـوێنەرایەتی کـورد هەلومەرجێکدا هەر لە کە دەزگایەک ببێتە نێتدەتوا نەتەوەییش
 .جیهانییەکاندا و ناوچەیی هێزە لەگەڵ دانوستان و مامەڵە لە بەهێز و متمانە جێگای هێزیکی بە ببێت کورد و بپارێزن بەرژەندیمان

 
 دراوسێكانی مامەڵەی و كورد پێگەی بەهێزیی

 
 وەردەگرەن؟ هەڵوێستێک چ کۆنگرەیە بەو بەرانبەر کوردستان دراوسێکانی پێتوایە* 
 
 و ەیینــاوچ الیەنێکــی هــی  کە وەهــادایە بەرزی ئاســتێکی لە تــایبەتی بە کوردســتان باشــووری و گشــتی بە کــورد پــێگەی کــرد، باســم پێشــوودا پرســیاری واڵمــی لە هەروەک 

 بــۆ باشــی، قورســاییەکی خــاوەنی تــۆ کە ئەوەیە مانــای بە سیاســەتدا لە ئەوە بکــات، کارێــک نــاوچەکەدا لە کــورد تواناکــانی لەبەرچــاوگرتنی بــێ بە ناتوانێــت جیهــانی،
 و نکـۆڵی سیاسەتی گشتی بە تورکیا ئێستای ەتیدەوڵ بکەین، باس کراوە دابەش سەردا بە کوردستانیان کە واڵتەکان یەکی بە یەک باشترە رەوتە ئەو باشتری خوێندنەوەی
 واڵتەدا، لەو سیاسی و کۆمەاڵیەتی گۆڕانکاریی کۆمەڵێک داوەتە دەستی و ڕاگرتووە رابردوو ساڵی ٩١ شێوازی بە کوردانی لەناوبردنی

 
 بـایەخی کاتدا هەمان لە تورکیایە، حکوومەتی و پەکەکە سەرۆکی اننێو لە دانوسان دەستپێکردەنی و تورکیا بۆ نوێ دەستوورێکی داڕشتنی گۆڕانکارییانە ئەو ئاڵقەی ئاخر 

 ئێسـتا ئەگەرچـی سـووریا واڵتـی عێراقـدا، لە سیاسـەت داڕشـتنی لە بەهێـزە الیەنێکـی و دەکرێـت شـیمانە هێز  بە واڵتێکی رادەی بە کوردستان باشووری ئابووریی پوتانسێلی
 قەنـاعەتی ئێسـتا هەتـا ئێرانیش دەبن، خۆیان بە تایبەت توانای و پێگە خاوەنی کوردان داهاتوودا لە بەاڵم ەییەکان،ناوچ و جیهانی زلهێزە نێوان شەڕی مەیدانی بووەتە
 خۆیەوە، سیاسیی رۆژەڤی بخاتە نەگۆڕ خاڵێکی وەک کورد کێشەی کە نەهێناوە بەوە

 هەمـوو بەرنامەیەشـدا ئەو بەرەوپێشـبردنی پێنـاو لە بـووە، کێشـەکە ەربەسـتکردنیب و سیاسـی ــ ئەمنییەتی مەهاری بەرنامەی کوردان بە سەبارەت ئێران دەوڵەتی سیاسەتی
 کە ڕاسـتییەیە ئەو نیشـاندەری سـەرەوە تـابلۆیەی ئەو بـووە، سـەرکەتوو تێیـدا زۆریـش تـاڕادەیەکی و گەڕ خسـتووەتە سیاسـەتە ئەو بەڕێـوەبردەنی بۆ میکانیزمەکانی و توانا

 لە بەرژەوەنـدییەکانیان لەبەرچـاوگرتنی بە دراوسـێیەکان، هەمـوو مـن بـڕوای بە خۆپاراسـتن، و خۆکـۆکردنەوە کەوتوونەتە اوسێکانیدر و بەهێزبووندان لە گشتی بە کوردان
 نگرەدا،کـۆ هەڵسـوکەوتی و بڕیـاردان لەسـەر هەبێـت کاریگەرییـان جیـاوازەوە رێگـای لە تێدەکۆشـن بەڵكوو ناکەن، کۆنگرە پێکهاتنی ڕاستەوخۆی دژایەتیی یەکەمدا هەنگاوی
 لە کە سیاســەتەی چەشــنە لەم بەرچــاوە نمــوونەیەکی ئۆغلــو داود هەڵوێســتی ببــنەوە، بەرەنگارمــان تونــدی بە زۆر دراوســێکانمان کە بەهێزتــرە لەوە کــوردان پــێگەی ئێســتا
 .کرد باسم سەرەوە
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 نێونەتەوەییەکاندا ناوەندە لە کوردان سەرجەم نوێنەرایتیکردنی بەرپرسیارێتیی و بارزانی سەرۆك
 
 دەبینیت؟ چۆن الیەنەکاندا کۆکردنەوەی لە هەرێم سەرۆکی ڕۆڵی* 
 
 کـۆنگرەیەی ئەو پێکهێنـانی مـوژدەی ٣١٠٣ سـاڵی شوباتی لە هەرێم سەرۆکی نەبەستراوەتەوە، هێزەکانەوە کۆکردنەوەی بە یاتەن کوردستان هەرێمی سەرۆکی ڕۆڵی هەڵبەت -

 کە دەسـتووری دەزگـایەکی سـەرۆکی وەک هەرێـم سـەرۆکی رۆڵـی بکـات، دژایەتی ناتوانێت کوردێک هی  کە خۆیدایە جێگای لە مێژوویی هەنگاوێکی دەستپێشخەرییە ئەو داوە،
 لە ، جیهانییەکــان ناوەنــدە بە دەستڕاگەیشـتن بــۆ مەزنە دەرگــایەکی نێـونەتەوەییە، و نــاوچەیی تەواوی شــەرعییەتی خـاوەنی عێراقــدا فیــدراڵی دەوڵەتـی دەســتووری نـاو ەل

  کورداندا، لێکنزیککردنەوەی لە بێت پێشەنگ و کۆکەرەوە ناوەندێکی دەتوانێ کوردستانیشدا ناوخۆیی ڕادەی
 سیاسـییەکاندا، هێـزە نێـوان لە یەکگرتـوویی و یەکڕیزیـی ڕاگرتنـی لە بریتییە کە دەبێت قورستر پێشتر لە هەرێم سەرۆکی ئەرکی نەتەوەییدا کۆنگرەیی زرانیدامە دوای بە

 بەرپرســیارێتیی هەروەهــا دا،نــاوچەكە دەوڵەتەکــانی و تــر بەشــەکانی لە کــورد لەگەڵ پێوەنــدی لە گــرینگە رۆڵێکــی خــاوەنی نــاوچەیی سیاســەتی ڕادەی لە هەرێــم ســەرۆکی
 .نەتەوەییدا کۆنگرەی بەهێزکردەنی لە هەرێمە سەرۆکی ڕۆڵی تری الیەنێکی نێونەتەوەییەکاندا ناوەندە لە کوردان سەرجەم نوێنەرایتیکردنی

 
  کردەیی هەنگاوی

 هەیە؟ نەتەوەیی کۆنگرەیی سازدانی بۆ ئامادەیی کورد* 
 
 بـۆ سیاسـی پـارتی یـانی ڕێکخسـتن دەزگـای ڕوونە، و ئاشـکرا زۆر مـیللەتە ئەو سیاسـیی نیـازی و خواسـت هەیە، کـوردەوە نـاوی بە کمیللەتێـ و کوردسـتان ناوی بە واڵتێک -

 حەز و نکـوردا نـاوخۆی ئێستای هەلومەرجی بوو وا کە کورد ریزەکانی بوونەوەی لێکنزیک بۆ هەیە بەهێزیش ئیرادەیەکی و هەن ساڵە دەیان سیاسیانە نیازە ئەو وەدیهێنانی
 نـادات، کـوردان بە خـۆمەحتەلکردن ئیزنـی و فرسـەت نێودەوڵەتیـدا، سیاسـەتی و نـاوچەكە لە گۆڕانکارییەکـان ڕەوتـی هەروەهـا و واڵتەکەمـان داهـاتووی بۆ ئاواتەکانمان و

 یەکەمــی شــەڕی دوای چارەنووسـی ئەگینــا واناکانمــان،ت زێـدەبایی بردەنەســەری بـۆ بــین هاودەنــگ و یەکـدەنگ پێویســتە بگەیــن، داخوازییەکانمـان بە بمانەوێــت ئـێمە ئەگەر
 پێویسـتی کەڵکـی جیـدی بە زۆر کـورد پێویسـتە کە گـرینگە فـاکتەرێکی جیهانـدا، لە کـورد سیاسـیی و ئـابووری بەرزی پـێگەی چاوەڕوانمانە، خراپتر لەویش بگرە و جیهانی
 کە ڕابـردوودایە، نامۆکـانی فەلسـەفە بـازنەی لە خـوالنەوە و خۆدووپـاتکردنەوە دیسـان فیکـری، کـاری بە ببەسـتینەوە کـورد یەکـدەنگیی بمانەوێ ئەگەر. وەربگرێت لێ خۆێ

 .هەڵگرین بۆ کردەیی هەنگاوی دەبێ بۆێە هەر ناکات دابین ئەمڕۆمان پێداویستییەکانی
 

 سەرکەوتووە هەنگاو یەکەم وەک کۆنگرە
 هەیە؟ کۆنگرەیە ئەو سەرکەوتنی بە باوەڕتان چەند تا* 
 
 هەدەفەکــانی واقعبینیــی وەک فــاکتەری چەنــد گرێــدراوی هەوڵەکــانی لە کــۆنگرە ســەرکەوتنی داهــاتووی ســەرکەوتووە، هەنگــاو یەکەم وەک کــۆنگرە ســازدانی مــن ڕوایبــ بە -

 بە سیاسـیدا گۆڕەپـانی لە ئامانجـانە ئەو کـاریگەریی و دەرئەنجـام بێـت، هاوتەری  کورددا سیاسییەکانی و ئابووری توانایە ڕاستیی لەگەڵ تایبەتی بە  پێویستە کە گۆنگرە
 بەرژەوەنـدییە  الیەنەکـان هەمـوو پێویسـتە داهـاتوودا، لە کـۆنگرە مانەوەی و هاوەدەنگی بە دڕێژەدان بۆ گرینگە تری الیەنێکی یەکڕۆژەڤی بکرێن، فۆرمولە و ببیندرێن باشی

 و بەبڕشـتبوون لە کە نـاوخۆیین گرینگـی فـاکتەری دوو گـۆنگرە رێکخسـتنی ستراکتۆری و کەلتوور و هاوبەش رۆژەڤێکی بۆ مایە بە بکەن والتەکەمان داهاتووی و هاوبەشەکان
 عەسـکەریدایە، و نـاوچەیی ئیـدئۆلۆژیک، بیـرۆکەی کـاریگەریی ژێـر لە ئـێمە رێکخسـتنی-سیاسـی فەرهەنگـی لە زۆر بەشـێکی ئێسـتاش هەر هەیە، یگەرییـان کار سەرکەوتنیدا

 کــۆنگرە بــۆیە بــڕۆین، زیــاتر كــرانەوەی بەرەو زۆرە ئومێــد بەاڵم دەجــواڵیەوە، ناوچەییــدا بەرتەســکی زۆر بــازنەیەكی لە کــورد کە بــردوویەکنرا میراتــی لە بەشــێک ئەوانە
 .هەبێت ناخۆییەدا گۆڕانە لەو بناخەیی رۆڵێکی دەتوانێت

 
 بدرێت؟ چی بە گرینگی دەبێ کۆنگرەیەدا لەو ئێوە ڕای بە* 
 
ـــڕوای بە  ـــن ب ـــۆنگرە م ـــەر ســـتپێکدادە لە ک ـــ  دوو لەس ـــار هێ ـــات، ک ـــتنی یەکەم بک ـــانی رێکخس ـــوەبەری دەزگاک ـــۆنگرە، بەڕێ ـــدنی دووەم ک ـــانی دامەزران ـــدەییە بنەماک  پێون

 لەگەڵ اوەتـرکر هەرچی کۆنگرە سەرۆکایەتیی واڵت، ناوخۆی و دەرەوە لە کورد  بەرفروانەکانی توانا لە کەڵکوەرگرتنە بە پێویستی ئەولەوییەتە دوو ئەو نێونەتەوەییەکان،
 تەنیـا نەتەوەیـی، کـۆنگرەی کە گـرینگە ئەوە دەبێـت، سـەرکەوتوو ڕادەیەش بەو بکـات، هەڵسـوکەوت کورد جیاوازەکانی بوارە لێزانانی و پسپۆڕ هەروەها و کوردی کۆمەڵگای

 .وەربگرێت لێ خۆیان پێویستی کەڵکی و بکات موبیلیزەیان ەوە،بکات کۆ کورد تواناکانی هەموو ئەرکەکان ڕاپەڕاندنی بۆ کە بێت کراوە دەزگایەکی نەبێت، حیزبەکان لۆبی
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 تێبێنی
 

 هێژا، دۆستانی
ـــارەی لە  ـــرۆی ژم ـــامەیر( ٠٢٧٢) ئەم ـــر ۆژن ـــتان باشـــووری لە کە هەولێ ـــت کورس ـــوێژێکی. دەردەچێ ـــدایە مـــن گەڵ لە وت ـــانەیەدا لەو. تێ ـــی هەڵە بە دیم  زانســـتی لەقەب

 دەنــێمە هەبێــت، دیمــانەکەش نــاوەریکی ســەر لە پرســیارێکتان و بۆچــوون هەر. دەکەمەوە ڕاســتی ڕا تێبینــێە ئەو ڕێگــای لە کە. شــوپهاندووە دۆکتــور بە( موهەنــدیس)منێــان
 .سەرچاوەم

 
 مەجیدپوور سەالحەددین

 
     2113ی ئاگۆستی 14: وتی  رێکه" / هەولێر"رۆژنامەی :   رچاوه سه

 
 کان ڕوانییه چاوه و پشتگیری کورد، ویی ته نه ی کۆنگره                                         

 
 ئەحمەدی قەسیمی 
 
سـتنی  کـار بـۆ به کی ئاماده یه ولێر و دانانی لێژنه هه  کانی کوردستان له سیاسییه  هن الیه  22 / 17 / 2113 ی ڕۆژی  که وه کۆبوونه 

نگاوێکی پۆزیتیـ   هـه  رێنی و بـه ئـه  بـه  وه کـه الیه  ، له وڵه م هه ئه.  وه وته ی جۆراوجۆری لێکه وه یی کورد، کاردانه وه ته ی نه کۆنگره
کان و  سیاسـییه  ی پارتـه وه ره ده   رێکی زۆری ماوه تی و جـه سـایه ن که الیـه ، له وه کیتره الیـه  نرێت، لـه کگرتنی کـوردان  دائـه و یـه ره به
تی  و چۆنیـــه  کـــه ســـتنی کۆنگره یری کـــاتی به ســـه  وه گومانـــه  ، بـــه وه ن ئۆپۆزیســـیۆنی باشـــووری کوردســـتانه الیـــه  هـــا لـــه ر وه هـــه
 . کرێت ی ئه که تیه رۆکایه سنیشانکردنی سه ده
ڕاسـتی  اڵتی ناوه ڕۆژهـه  ی کـه گۆڕانکارییـه  سـتیار و پـڕ لـه هه  م قۆناغه لی کورد، له گه  نگن که هاوده  وه ر ئه سه  ک، له موو الیه هه

  لی کـورد بـه گـه. مانـه که له تێکـڕای گه  زۆری نزیـک بـه  ره ی هـه یی، ویست و ئـاواتی زۆربـه وه ته کگرتنی نه یه.  یه کگرتن هه یه  کی مێژوویی به بێت، پێویستیییه رباز ئه پێدا ده
واویان  خۆیی تـه ربه م، سـه کـه  ژماره  النێکی به گه  که  کاتێکدایه  ویش له ئه. سته نیشتمانی خۆیدا، بنده  ، له خۆی جیهان ربه لی ناسه زنترین گه ک مه وه، وه میلیۆنه 41  زیاتر له

ی نـایورو،  ، یـان دوڕگـه سـه زارکه هه 72ی  که ی دانیشـتوانه نێـوان سـپانیا و فڕانسـا، ژمـاره  واڵتـی ئانـدۆڕڕا لـه  نموونه بۆ. کانن کگرتووه یه  وه ته ندامی ڕێکخراوی نه و ئه  یه هه
  وه تـه نـدامی ڕێکخـراوی نه هاڵم واتیکـان ئ س، بـه کـه 1111  ناگاتـه   خۆ ناسـراوه ربه ک واڵتێکی سه وه  ی دانیشتوانی واتیکانیش که ژماره.  سه که  زار هه 13ی  که ی دانیشتوانه ژماره
  . کان نیه کگرتووه یه
  نـاوی  سـویدی بـه بـه ناوبـانگی  نووسـێکی  ڕۆژنامه. سـتی ڕزگـار بکـات بنده  خـۆی لـه  یتوانیوه مڕۆ نـه تا ئه و هه  کیسچووه  خۆبۆنی له ربه کان بۆ سه مێژووییه  ته رفه لی کورد ده گه

یر و  سـه  شـته  بۆ خۆیان پێک بێـنن، لـه  وره تێکی گه وڵه ده  یانتوانیوه تی مێزۆپۆتامیا نه النی شارستانیه گه  کێک له ک یه کان وه کورده  ی که وه ئه: "تی رتێن نووسیویه ستێفان یه
  نووسـی ئێمـه رانی کوردستان چاره داگیرکه  نابێت کهو ئیتر ناکرێت و   ماندا نییه که له ندی هی  چین و توێژێکی گه وه رژه به  ستی، له وامبوونی بنده رده به".   کانی مێژووه ره مه سه

  کۆتـایی بـه  کـه  یـه ی هه وه لی کورد توانایی ئـه گه. ر بێت ی دیاری بکات و خۆی بڕیارده واکه ڕه  ی بۆ دۆزه سه خۆی ڕێگای چاره  وه دڵنیاییه  توانێ به لی کورد ئه گه. ن دیاری بکه
 . یه هه  نه الیه  مه کگرتنێکی هه یه  ش پێویستی به وه ئه ستی بێنێت و بۆ کانی بنده تییه هامه نه

  دا لـه م مانگـه لـه  بڕیـاره  ی کـه و کۆنفڕاسـه ئـه.  بووه ڵکوو زۆر پێشـتریش پێویسـتی پێـی هـه مڕۆ بـه ر ئـه ک هـه لی کـورد، نـه گـه  که  یه کگرتنه و یه یی کورد، ئه وه ته ی نه کۆنگره
ــوه هــه ــت، چوارچێ ــۆنگر ولێر بگیرێ ــه  ویی تــه ی نه هی ک ــه دائ ــه  کــه  زۆر گرینگــه  ڕێژێت و بۆی ــک دابمــه یه ربناغه ســه  ل ــه  شــه ر بۆیه زرێت و هــه کی دێمۆکڕاتی موو دڵســۆزانی  هــه  ک
 .کانی و بۆ ئاکامه  یه که کان بۆ کۆنفڕانسه کارییه تی ئاماده چۆنیه  چاویان له  وه ستیارییه ڕی هه و په مان، به که له گه

لی  مان گـه مڕۆ هـه لی کـوردی ئـه گـه.  یـه یان هه خنـه ڕه  ی کـه نانـه و الیه گۆێ بگیرێت بۆ ئه  وتوو بێت، پێویسته رکه یی کورد سه وه ته ی نه بات بۆ پێکهێنانی کۆنگره خهی  وه بۆ ئه
لی  نگـی گـه ر ده ک هـه نه  ویی کورد، پێویسته ته ی نه کۆنگره.  ۆڕ و لێزانهسانی پسپ نی که موو بوارێکدا خاوه هه  جاران و له  له  وپێش نییه و زۆر وشیارتره مه ی له یه دوو سێ ده
خۆی نێـوان  ڕی خۆبـه ر شـه ک هـه نـه  ویی کـورد، پێویسـته تـه ی نه کـۆنگره. مان کـه له باتی گه عێک بێت بـۆ دیـاری کردنـی سـتڕاتێژیای خـه ڕجه ڵکوو مه وه بێت، به ره و ده کورد ڕوه
 .  وه ک ئااڵدا کۆبکاته ژێڕ یه  کان له موو حیزبه کداری هه ڵکۆ هێزی چه م کات، بهرا کان حه سیاسییه  پارته

موو  رووی هــه ســه  ویی و نیشــتمانی کــورد لــه تــه ونــدی نه رژه به  ن و پێویســته وت بکــه ڵســوکه وه هه تییه پرســایه ر به  ڕی و پــه کان بــه کوردســتانییه  نــه موو هێــز و الیه هــه  پێویســته
 اڵتی و  کۆمه  موو ڕێکخراوه کان، هه سیاسیه نه موو الیه ی هه شداری چاالکانه به  ویی کورد پێویستی به ته ی نه کۆنگره. بێت  وه یی و حیزبییه ماڵه کی بنه هوندیی رژه به
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رانی و  ی نیگـه وه واندنـه م پێکـرد، بـۆ ڕه ورۆزتیڤیـدا ئامـاژه نه  ر لـه وبـه مه  ک سـاڵێک لـه ر وه هـه.   یـه کانی کوردسـتان هه لێـزان و دڵسـۆزه  تییه سایه موو که کان و هه نگییه رهه فه

  لـه. رگرێـت ڵک وه ورووپا، کـه تی ئـه کیـه بردنـی یه  ڕێوه زموونی بـه ئه  دا، له م بواره یی بێت و له وره یی کورد، ده وه ته ی نه ردنی کۆنگرهب ڕێوه به  ڕای من پێویسته  کان، به گۆمانه
بڕیـار دانـا مـافی ڤێتۆیـان   نـدامان لـه و ئهمو کات و هـه یان ئـه کـه کیتییه تی یه رۆکایه ندام، سـه زنی ئه ش مانگ جارێک، واڵتێکی بچووک یان مه ر شه ورووپادا، هه تی ئه کیه یه
 .یه ندامان هه موو ئه نگی هه ده  به ر بڕیارێک، پێویستی  سند کردنی هه په  ، واته یه هه

ویی و  تـه ونـدی نه رژه پێنـاوی به  لـه  کـه ر کۆنگره گـه ن، ئه کـه یـه ئه و کۆنگره ڵک پشـتگیری ئـه خـه. پشـت بێـت  ڵکی له خه  بێت که رکوتوو ئه ویی کورد، کاتێک سه ته ی نه کۆنگره
 .زرێت یدا، دابمه واکه ڕه  ی دۆزه سه پێناوی چاره  نیشتمانی و له
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 مێتافۆر و سیمبۆڵیزمی بارزانیی: کۆنگرەی نەتەوەیی کورد                                           

 
 سابیر کامیار 
 

 .کورد نەتەوەیی کۆنگرەی سیاسیی و زمانیی کولتووریی، رەهەندی لەسەر وتارێک
 

 و نێــــودەوڵەتیی هەلــــومەرجە و ســــەردەم بە بەراورد، زمــــانیی، و فیکریــــی میتــــۆدی کولتــــووریی، و سیاســــیی چــــاالکییەکی هەر بــــۆ
ــان، ــرینگن زۆر ناوخۆییەک ــردرێن لەبەرچــاو گ ــانییجی زەبروزەنگــی بەهــۆی. بگی ــتیی و ه ــزە بااڵدەس  چەرخــی لە کۆڵۆنیالیســتەکان، هێ

 لە زۆریــش زوڵمێکــی و دروســتکران نێــودەوڵەتیی، بەرژەوەنــدیی بەگــوێرەی عوســمانییەکان، دەوڵەتــی و عەرەبیــی واڵتــانی رابــردوودا،
-self)   نــووس-خــۆ چــارەی مــافی و ئــازادیی بــۆ بەردەوام وە،یەکەمە جیهــانیی جەنگــی دوای لە قوربانییــانەی لەو یەکــێکە کــوردیش(. کــردرا) کــرا جۆراوجۆرەکــان کەمیــنە

determination )کردووە جۆراوجۆری خەباتی. 
 و ئێسـنکیی و نەتەوەیـی کەمیـنە بەرامـبەر بـوو، شۆڤینیسـتییانە دیـدێكی خـاوەنی کە بمـایە، ژیانـدا لە عەفـلەق، میشـیل هەنـووکە دنیـاوە، تیژتێپەڕەکانی ئاڵوگٶڕە بەهۆی

 و سەرســەخت هەرە ناسیۆنالیســتە ئێســتا". عەرەب بژیــی" بیگوتــایە بهاتــایە، رووی لە ئەســتەمە دەژیــان، عەرەب زۆریــنە واڵتــانی خــاکی ســەر لە کە ان،ەکــ... مەزهەبیــی
 ئێنتێڵەجێنسـیای هەنـووکەش تـا ناسـۆرییە، جـێگەی. هێناوە یە" عروبە" چەمکی بەکارهێنانی کە عاتییفییە، نەتەوەییە یارییە لەو وازیان عەرەبیی، دنیای شۆڤینیستەکانی

 ئـازادیی بژیـی دەبـووایە، لەکاتێکـدا دەچڕن،" کوردایەتیی بژی و کورد بژیی"  بەشەوقەوە زۆر سیاسییە، رۆشنبیری ناویان وردەواڵەیەی ئەو و کوردیی ناسیۆنالیزمی و کورد
 کە سیاسییەشــە، میتــۆدە ئەو پـێچەوانەی ، کــورد ئێسـنیکی بــۆ بەتەنیــا ژیـانە، ایداو ئەم. بگرتــایەتەوە سیاسـییەی گەوجێتیــیە ئەو جــێگەی" کوردسـتان"کــوردان نیشـتمانی و

 و کوردسـتان خەڵکـی ئازادییەکـانی حیسـابی لەسـەر ئێسـنیکییانەش، پڕوپاگەنـدە ئەم هەمـوو ،(کوردسـتان هاواڵتییانی سەرجەم بۆ) کوردستانییەکان حیزبە دەڵێن بەخۆیان
 .هەیە درێژەی! کوردستانییەکانەوە حیزبە زۆری بەشێکی لەالیەن کورد، تاکی ئازادیی خودی

 و زمـان گەشـەی لەسـەر بۆچـوونی. مـردووە دووەم، جیهـانی جەنگـی پێش ماوەیەک بە سویسرایی، لینگویستێکێکی ،Ferdinand de Saussure  دێساوسوور فێردیناند
 بەیەکگەیانـدن سـەنتەری بەڵكـو بژین، سەردەمەکەماندا و دەوروبەر لەگەڵ ئەوەی بۆ یەنی داخراو چوارچێوەیەکی زمان" بەمشێوەیەیە کات، و هەلومەرج بەپێی زمان گۆڕینی

 و فاشــیلەکان سیاســییە". بێــت بەدەر یونیڤێرســاڵییە رێســا لەم زمــان نــاعەقاڵنییە، زۆر دەگــۆڕێ، شــتێک هەمــوو کــات ژیانــدا، لە. کولتوورییمــانە و فیکریــی گەشــەکردنی و
 بیـر رەقیـ  ئەی سـەردەمی مێنتـاڵیتیی بە هێشـتا تـاد،...جیـۆگرافیی و کولتـووریی و زمانیی و فیکریی و سیاسیی ئاڵوگۆڕی دنیایەک شپا کورد، رەجاڵەکانی ناسیۆنالیستە

 بژیـی"  جییانە،دیماگۆ زۆر عەوام، خەڵکی کۆکردنەوەی بۆ کڵێشەکانیانەوە، راگەیاندنی دوای لە و نییە درۆیەک لەهی  باکیان کورد، تاکی گێلکردنی بۆ هێشتا و دەکەنەوە
 و فاشیسـتەکان و نازییەکـان و سـتالین الی دواتـریش و بەڵشـەفیکەکان لەسەردەمی ئایدیۆلۆژیستیانەیەو راسیستانە شیعارێکی ئەوەی وێڕای ،"بژیی"نووسینی. دەنووسن" کورد

. نیـیە رزگـارییخوازییەوە خەبـاتی و نەتەوەیـی توانسـتی و ئاگـایی و دەئیـرا بە پێوەنـدییەکی هـی  کـردووە، پەیـدا ئایدیۆلۆژیی برەوی دنیاوە، شۆڤینییەکانی ناسیۆنالیستە
 .بێفکرەکەی،دەگەیەنێت Intelligentsia  ئێنتێڵەجێنسیا و کوردیی ناسیۆنالیزمی خاکەساریی ئەمە

ـــتا ـــۆریکە لەو واز ئەگەر ئێس ـــیە زمـــان)  rhetoric  ریت ـــانێکی بە و بهێنـــین!( قەڵەوی ـــاراو زم ـــ خـــاکیی، ی(  oratory)پ ـــیۆنالیزمی فیکـــری ەرلەس  و کـــوردیی ناس
 و بژیـی و کـوردایەتیی ئێسـقانی كڕانـدنەوەی لە جـگە پێموایە، بکەین، قسە فیکرییەکانی و کولتووریی ئەجێندا و ئامادەکارییەکان میتۆدی و کۆنگرەیە ئەو راگەیاندنەکانی

 کۆتـایی دەیەکانی لە ناوێکە کورد، نەتەوەیی کۆنگرەی. بێت باسکردن شایانی مێنێتەوە،نا ئەوتۆ شتێکی عاتیفییانە، ئۆخژنی و ساردیی هەناسە و کاتیی حەماسی و نامرێ
ــانی لە تەنــانەت تــردا، زمانەکــانی لە کــۆدەبێتەوە، نەتەوەییبوونــدا لە جیــاوازانەی تێگەیشــتنە ئەو. کــوردەوە سیاســیی ئەدەبیــاتی نــاو هــاتووەتە رابــردوودا، چەرخــی  زم

  و جڤاکیی و سیاسیی و نیشتمانیی و کۆمەاڵیەتیی رەهەندە بۆ بەئینگلیزیی ناشناڵ و( فڕانسیی بە) ناسیۆنال ئەوەندەی نموونە بۆ. تووەها بەسەردا ئاڵوگۆڕی عەرەبییشدا



 Page : 45                                               یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                     45: ی  ره الپه
 

 و state  دەوڵەت و realm  مەملەکەت لە خۆی کە ناهێنرێت، بەکار" nation"  نەتەوە چەمکی بۆ ئەوەندە دەهێنرێت، بەکار هاواڵتیی و"  home"ماڵەوە چەمکی
 بەســەردا سیاسـیی و زمـانیی و فیکریـی ئـاڵوگۆڕی ةالقومیـ چەمکـی عەرەبیـیش، بە تەنـانەت. دەبینێـتەوە تـاد... dominion  وسـوڵتانییەت population  دانیشـتوان

 .تەپاوتلیەتی دا" کوردیی پەتیی زمانی" شێرپەنجەی و نەخۆشیی لە هێشتا داماو، کوردی بەاڵم پەیداکردنە، برەو خەریکی الوطنیة و هاتووە
ــۆنگرەکە سیاســییەکانی الیەنە ســەر دەچــمە ســەرەوە، پێودانگــانەی لەو ــدایانەی ئەو و ک ــارتی ئەجێن ــوکراتی یپ ــۆنگرەیەی ئەم دەیەوێ کوردســتان، دیم ــات جــڵەو پــێ ک . بک

 هەژمــوونی بــااڵکردنی شــوێن، بە ئەوەنــدەی فیکــرییەکەین، و سیاســیی بونیــادە عەقڵــی رێکــخەرو و داینەمــۆ بــارزانیی، مــاڵی و پــارتیی کە بەســتنەکەی، کــاتی کــۆنگرەیەک،
 نەتەوەیـی دەسـتکەوتی شـوێن، بە ئەوەش ی"دە لەسەر یەک" ناوەڕاستدا، رۆژهەاڵتی ناوچەی و کوردستان کانیپارچە ئاست لە خۆیانەوەن، کولتووریی و ئابووریی و سیاسیی

 بکـرێنەوە، جـودا( قازانجەکانیـان و زیان) کارەکانیان پیسی و پاک و بدرێ لەسەرەنگ بنەماڵەکەیان و حیزبە ئەو مێژووی هەموو ئەگەر. نیین و نەبوون نیشتمانییەوە یان
 بە کوردبوونیشـیان مـۆراڵی و ویـژدان لەوانەی جـگە بکـات، پێـوە شـانازیی( نەتەوەیـیش رەهەنـدی وەک و تـاک وەک) کوردێـک تـا بمێێـتەوە، پۆزەتیڤیـان شتێکی ،پێموانییە

 .  بەستراوەتەوە ماددییەوە بەرژەوەندیی
 و دەوار ژێـر بـۆ هێناویانەتەوە و گەڕاندووەتەوە دواوە بۆ بەرەزیلیی زۆر ان،"یکوردی" ناسیۆنالیزمی بەر، گرتوویانەتە کوردیی حیزبی هەندێ و پارتیی سیاسەتەی ئەمجۆرە
ــماڵ ــ  و رەش ــ  و خێ ــرە و عێ ــاد،... و بەرەبــاب و تی ــۆنتراکتە لە ت ــانی ک ــدانی گەورەک ــیەوە دەوڵەتــی خەیاڵ ــانەتەوە، nation-state  نەتەوەی ــۆ و هێناوی  ســاباتی ب

 ئایـــدیۆلۆژییانەی و سیاســیی ریتــۆریکە ئەمجــۆرە بەدڵنیــاییەوە،. داوەتەوە یــان" شــوانکارە" بە و کــورد بیلیــۆنێرێکی چەنــد و بنەمــاڵەیەک و حیــزب چەنــد بەرژەوەنــدیی
" ناسـیۆنالیزمێکی بە پێویسـتی هەبـێ، سیاسـیی ئیـرادەی ئەوەی بۆ هەبێ، خۆنووسی چارەی مافی ئەوەی بۆ کورد. . دەهێنێ خۆیدا بەدوای نەتەوەیی کارەساتی ناسیۆنالیزم،

 و کـــورد گشـــتیی بەرژەوەنـــدیی بەوەیە، پێویســـتی ناســـیۆنالیزمە، ئەم هەیە، ئیـــرادە خـــاوەن و بەرچاوڕۆشـــن و فیکـــر بە و چەلەنـــگ و مکـــوڕ" نیشـــتمانییەکەی ڤێـــرژنە بە
 و رۆشـن مانیفێسـتۆی و بخـوێنێتەوە داهەرێمییەکانـ و نێودەوڵەتییەکـان پێوەنـدییە ئـاڵۆزی و قـووڵ هاوکێشـەی لەنـاو ،" جیاوازەکان پارچە بەپێی" کوردستان هاوواڵتییانی

 .  بکەوێتەوە دوور( کوردیی ناسیۆنالیزمی ڤێرژنی سەقەتترین و قۆڕترین) کوردایەتیی magniloquence  گۆیی-گەزاف و زل قسەی لە و بهاوێ عەمەلیی هەنگاوی
 نــاتوانن تەنـانەت. بـکەن کــورد گەلـی نـوێنەرایەتی نــاتوانن سیاسـییەکان، حیـزبە. کوردسـتانن پــارچەی چـوار هەر حیزبەکـانی نــوێنەری کـۆنگرە، ئامادەکـاریی ئەنـدامی ٣٠

 و خێڵەکیـی کوردایەتیی و ئێسنیکیی و ئایدیۆلۆژیی و حیزبیی ناسیۆنالیزمی فێرژنی خراپترین نوێنەرایەتیی حیزبەکان، دەکرێ. بکەن کوردییش ناسیۆنالیزمی نوێنەرایەتیی
 کـۆنگرەیەک بە دڵـی هەیە، کـورد تـاکی کەم. پێناکرێـت کوردییـان ناسـیۆنالیزمی سیاسـیی ئیـرادەی نوێنەرایەتیی بەاڵم ،بکەن(  territorial nationalism)ناوچەیی

 و نەتەوەییەکـان داواکـارییە سـەقفی پێشەوەی بردنە بۆ بدۆزێتەوە دەرچەیەک و بکات کورد گەلی نەتەوەییەکانی مافە سیاسییەکانی ئاستەنگە لەسەر قسە کە نەبێ، خۆش
ــ ــاش انێکیتەک ــاتە بە ب ــۆرە خەب ــانی جۆراوج ــورد نەتەوەییەک ــدات ک ــایەک بە هەیە کەســیش کەم بەاڵم! ب ــڵەمینەوە دنی ــوزی و س ــیی تەحەف ــووریی و سیاس ــانەت و کولت  تەن

 . نەڕوانێت کۆنگرەیە لەم ئەخالقییشەوە
 بەتـایبەتیی. بکـات کـورد گەلـی بە خـزمەت رابـردوودا، سـاڵی شەسـت لە ترپ لەماوەی تا نەگرتووە، دەستی کەس و لێنەکردووە غەدری کەس کوردستان، دیموکراتی پارتیی

 داگیرکـارانی بـۆ پـارتیی خۆشـخزمەتییەی ئەم. بـووە هاوپەیمـان کوردستاندا داگیرکارەکانی رژێمە لەگەڵ هەمیشە بووە، پارتیی ئەوە. ەوە 1975 ساڵی ئاشبەتاڵی دوای لە
 هاوکـارییکردنی و سـەدام رژێمەکەی تا سەرەنجامیش و ئیستا سوڵتانییەکانی ئیسالمییە و تورکیا کەمالیستەکانی بۆ بگرە، ەئیسالمییەو و سەڵتەنەتیی ئێرانی لە کوردستان،

 زۆر دێـت، پـارتیی ئێسـتا. هەیە درێـژەی دەوەسـتنەوە، دژی پانعەرەبیستانە، ئەم بکرێ، کورد مافی داوای ئەوروپاش، لە کە عێراق، ئێستای عەرەبییەکەی شۆفینیزمە باڵە
 کـۆنگرەی نەخشـەرێگەی کـوردەوە، نەتەوەییـانەی!  ئینێتڵەجێنسـیا هەمـوو ئەو بەبەرچـاوی کـوردەوە، ناسیۆنالیسـتەی بێفیکـرە رۆشنبیرە هەموو ئەو بەبەرچاوی چاوقاییمانە،

 کـۆنگرەی باسـی نەتەوەیـیەوە، شـکۆمەندییە لە پـڕ وەمێـژو بەو پـارتیی ناگەیەنێـت، کـورد هەمـوو مـۆڕاڵیی و سیاسـیی و فیکریـی سـکانداڵی ئەمە ئایـا! دادەڕێژێ نەتەوەیی
 بکات؟ نەتەوەیی

 ئەم چێکردنـــی لە ئیســـالمییەکانیش، تەنــانەت و" زادە عەلـــی ئیبـــراهیم بــاڵی"کـــۆمەڵە و گـــۆڕان و( پەکەکە بە ســەر وردەواڵەکـــانی)  پەکەکە سیاســـەتەکانی بەڕاســتیی،
 ئەگینــا، هێنــا، هێــزانەم ئەو نــاوی تەنیــا. داوەشــاوانەیە و شــەرمنۆکانە و هەلپەرســتانە زۆر بارزانییــدا، یماڵبــات و پــارتیی خۆداســەپاندنی ویســتی لەئاســت کــۆنگرەیەدا،

 وەکیـلproxy   -) پرۆکسـی ئەوەنـدەی ،(تـاد......ئیلیخـانزادە و موهتەدیی وگرووپی دێمۆکراتەکان بەتابیەت) ئێران کوردستانی ئۆردوگانشینەکانی حیزبە لە زۆر بەشێکی
 و گـۆڕان پەکەکەو لەڕێـی پـارتیی. دەیچەرخێنێـت و دەیشـێلێت قـوڕ وەک بوێـت، چـۆنی پـارتیی یەکێتیـیش،. نـاکەن خۆیشـیان نوێنەرایەتیی ئەەندە یەکێتیین، و پارتیی ی(

 ئەوەی. بگـات خـۆی ەماڵەییەکـانیبن ئـابوورییە زەبەالحە پـرۆژە و موخـابەراتیی ئەجێنـدا بە و بنێـت کوردێـک هەمـوو تاکی لەسەر کاڵو دەیەوێ ئیسالمییەکانەوە، و کۆمەڵە
 گـۆڕان، و پەکەکە سیاسـەتەکانی و ئایـدیۆلۆژیا لەدەوری سەربەخۆ، کەسانی و ئازاد قەڵەمی ناوە خۆیان ناوی کە ، سەربەخۆیانەی رۆشنبیرە هەموو ئەو ناسۆرییە، جێگەی

 -دڵ و رازییکـردن بـۆ تەنیـا لێـرەدا، بێـدەنگیی کولتوورییەکـانە، کـایە هەمـوو اکردنیئایـدیۆلۆژی بە و حیزبییکـردن بە ئەمە! نەهاتووە لێوە متەقیان کەسیان کۆبوونەتەوە،
 .  هێزانەیە ئەو نەئێشانی

 کوردستان سەربەخۆیی نەیارانی و تورکیا میتی بە کۆنگرە، کانی کۆبوونەوە هەموو ناوەڕۆکی پارتیی، کە بدات، کورد، گەلی بە ئەوە گەرەنتیی دەتوانێ کوردیی حیزبی کام
 کــۆنگرەیەی ئەم خـۆی، سیاســییەکانی و ئایـدیۆلۆژیی تەســکە ئەجێنـدا و تــورکیە ئەجێنـداکانی بـۆ پــارتیی کە بـدات، نەتەوەیــیە گەرەنتیـیە ئەو دەتــوانێ کـێ ؟ گەیەنێـتنا

  خۆی ملهوڕییەکانی شاردنەوەی و ەڵبژاردنه کرێدتی و موزایەدە بۆ پارتیی ئامانجەکانی ئەوەندەی هەڵەشەییە، و شێپڕەویی بەم کۆنگرەیەک نەخستووە؟ رێک بەپەلەکڕوزێ
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 بە ئــابە ی 31 عەســکەریی و سیاســیی ســکانداڵی شــاردنەوەی بــۆ ئەوەنــدەی ســاڵیتر، دوو ۆبــ هەرێمــدا ســەرۆکی ســەپاندنەوەی لە" یەکێتیــی" هاوپەیمــانەکەیەتی حیــزبە و

 . نییە( کولتوورییەوە و سیاسیی ڕووی لە) نەتەوەیی ئامانجی بچووکترین بەدەستهێنانی بۆ ئەوەندە، نەتەوەیی، ماکیاژێکی
ــۆنگرەی ــی، ک ــۆ پێویســتە نەتەوەی ــۆکردنەوەی ب ــی یەک ک ــاریی یەک و دەنگی ــت، گوت ــورکیە لەئاســت کەم الی بێ ــران و ت ــراق و ئێ ــوریەدا، و عێ ــی س ــۆ کەچی ــی ب  خزمەتکردن

 ســوریەدا، کوردســتانی ی( بەکوشــتدان کــورد بە کــورد) نــاوخۆ شــەڕی هەڵگیرســاندنی لەســەروبەندی کــۆنگرەیەک. دەچــێ بەڕێــوە تــورکیە دڵــدانەوەی و تــورکیە ئەجێنــداکانی
 نەک رۆژئـــاوا، کوردســـتانی ســـەر خســـتبێتە سیاســـیی و ئـــابووریی گەمـــارۆی رۆژهەاڵت، تیمـــۆری دەوڵەتـــی ئەوەی ەکو بکـــات، جەریئـــانە راشـــکاوانەو قســـەیەکی نەتـــوانێ

 هەمــوو ئەم لەسـەر نەگـرن، بـارزانیی مـاڵی و پـارتیی یەخەی بەڕاسـتەوخۆیی سیاسـیی، الیەنێکــی و حیـزب هـی  کۆمیـدییتر، هەمـووی لە ،(هەرێـم)  پـارتیی حکـومەتەکەی
 . دەهێنن کوردیدا گەلی بەسەر سیاسییانەی تراژیدیا
 هەمـوو ئامـادەیە، بەدڵنیـاییەوە نەدرێ، تێـک پـێ( کێماسـییەکانییەوە بەهەمـوو) رۆژئاوایشـی کوردسـتانی ئەزمـوونی ئەگەر ئامـادەیە، تورکیەدا، لەگەڵ کردەوە، بە پارتیی

 -البـارت )  واتە خـۆیەوە، مورتەزیقەکـانی لەڕێـی بەشـێکی کەم الی و دارەییئیـ دوو بە بکـات کوردسـتان، هەرێمـی وەک ، پـارچەیەش ئەو و بکـات سیاسـیی موجازەفەیەکی
 هـی . پێـدەگوترێ!!! نەتەوەیـی موقەدەسـاتی کە دەکـات، شـتانە ئەو هەمـوو بە گـاڵتە نەتەوەیـیەوە، کۆنگرەی بەناوی پارتیی. تورکیەوە هەژموونی ژێر بیخاتە( ئەلپارتیی
 ئەم بڵــێ، پــارتیی بە نیــیە، تێــدا ئەوەی جــورئەتی ،(گرینگتــرە بەالوە خــۆی بەرژەوەنــدییەکانی و دەکــات خــۆی یاســەتیس ئەویــش پەکەکە، لە جــگە)  سیاســیی حیزبێکــی
 کێرڤـی و نەداتەوە رەنـگ تێیـدا خـۆی بنەمـاڵەیی و حیزبیـی بەرژەوەنـدیی ئەگەر بهـاوێ، هەنگاوێک هی  نییە، ئامادە پارتیی کاتێکدا، لە. رابگرە نەتەوەییانە، تراژیدیا

 .سەرەوە نەچێتە تکەوتەکانیدەس
 لەگەڵ سیاسـییانەش میتـافۆرە ئەم. پێـدەگوترێ political metaphors(  بەکـۆ)  سیاسیی میتافۆری کۆنتێکستێکدا، یەک لە پارتیی، سیاسییانەی یارییە ئەم هەموو

 ســۆزدارییەکان، لێکــدانەوە و دەکەون ژێرئــاو عەقاڵنییەکــان، لێکــدانەوە و دەکــات چەواشــە پــێ خەڵکــی و دەکــات تــێکەڵ stirring emotions  عــاتیفەدا ورووژانــدنی
 ، بـارزانیی بەمەرجەعکردنـی و تـردا پارچەکانی کوردانی بەسەر پارتیی منەتکردنی مالیکییدا، دیجلەی ئۆپەراسیۆنی لەهەمبەر پارتیی خۆهەڵکێشانەکانی. دەکەون سەرئاو

 کوردسـتاندا، هەرێمـی خەڵکـی هەمـوو و ئیسـالمییەکان و گـۆڕان و یەکێتیـی بەسـەر ئـابەوە ی31 ئەتککراوی مانێکیلەپارلە" مەستەفا مەال"  بارزانیی سیمبۆڵیزمی سەپاندنی
. بـکەن هەڕاج بـۆ کوردی گەلی نیشتمانیی سامانی دۆالری بیلیۆن چەندین ئامادەن کە بارزانیی، و پارتیی عاتیفییانەیەی سیاسییە میتافۆرییە کەڵەگاییە لەو کەمن بەشێکی
 لەژێـر ناوخۆ، شەڕی بۆ کورد مورتەزیقەی دروستکردنی و پەیەدە سەر گوشارخستنە بۆ تورکیە هاوکارییکردنی و رۆژئاوا کوردستانی ئابڵۆقەی بە درێژەدان ومەرجێکدا،لەهەل
 کـورد گەلـی قوربـانیی و خەبـات بە کایەتییەسـوو گەورەتـرین نەتەوەیـیەدا، کـۆنگرە لەو بەشـدارییکردن پـارتییە، رەسـمیی سیاسـەتی جیـاوازدا، دەنگـی و حیزبیی فرە ناوی

 نـاوی لەژێـر(  ئیسـالمییەکان و گـۆڕان و پەکەکە)  بـۆ هەموویشـیانەوە لەپـێش هێزەکـان، هەمـوو بـۆ immoral politics  سیاسییشـە بێئەخالقیی ئەوپەڕی و بەگشتیی
 .بدەن سیاسییە دوالیزمە و هەلپەرستیی بەم درێژە و بگەشێننەوە بارزانیی سیمبۆڵیزمی نەتەوەییدا، کۆنگرەی
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 کۆنگرەی نەتەوەیی مۆکەری سیاسەتی سەقەتی دەساڵتی باشوری کوردستانە، یان خەمی ڕزگاری کوردە لە داوو تەڵەی دوژمنان

 
 .. بریزی بابان

 
 بــێ بەرنــامەو بــێ پەرتەوازەو پتــر زەوی ەســارەیه ڕووی ســەر دیــکەی نەتەوەیەکــی هەمــوو لە کــورد،

 ئەم ، وەهـایە بێـت لەگەڵـدا ئێستاشـی و بـووە عەجەم و عەرەب دەربـاری پاشکۆو و نەتەوەیی ئەجیندای
 مکیـــالی و مەن بە کــورد هەمیشــە و هەردەم و جــارانێتی حەمـــامەکەی و تــاس هەمــان حەمــامە و تــاس
 و پێشــهاتەکان و شــتەکان گرنگــی و بــایە  بەهــاو ەکەنــاوچ دەســتڕۆکانی داگیرکــارو و سەردەســت نەتەوە

ــاوچەکەی گۆڕانکارییەکــانی ــواوە ن ــات هــی  و دەپێوێــت و پێ ــان دەمێــك هــی  و ک ــووە نەم ــژووی لە دیت  مێ
 سیاسـەتی و سـتراتیژیەت وانـگەوڕ خـاوەنی و کردبێـت نەگریسـەیان چوارچێـوە ئەم دەربازی کامیان هی  ڕابردوودا، لە کورد سەرکردەکانی و ڕابەران دەوترێت پێیان ئەوانەی
 نەتەوەیەکـی وەك کـورد کە بن باش هێند یاریکارێکی ڕۆڵگێڕو بتوانن و بڕوانن گۆڕانکارییەکان و پێشهات بۆ کوردانەوە فراوانی نیگایەکی گۆشە لە و بن خۆیان بە تایبەت
 بە جـارانیش زۆر زۆرو بە جـار هەنـدێك!  بـووە کـراوو پاشـکۆ کـارتێکراوو کـورد تکـا هەمـوو و هەردەم بەڵکـۆ بـدەن، نیشـان سـەربەخۆ و هەڵوێست ئیرادەو خاوەن زیندووی
 دێــرین هەڵەی برینــی لە خــوێ ، زۆر نمــوونەی بە تەژیــن ڕابردوومــان کە ڕابــردوودا لە نمــونە هێنــانەوەی بــۆ نــاگەڕێمەوە ئیدیعایەشــم ئەم ســەلماندنی بــۆ!  خــۆی ویســتی

 داگیرکـارانی دەرباری پاشکۆو جۆرەکان لە جۆرێك بە یەکێکیان هەر دەبەستن نەتەوەیی کۆنگرەی ئەمڕۆ هێزانەی ئەو ، ستمانەدە پێش لە ئەمێستا نمونەی بەاڵم ناکەمەوە،
  بەشدار نەتەوەیەکانی ناو بە و نیشتیمانی ناو بە و دیموکرات ناو بە سەر دێتە تا بیگرە یەو سیاسی ئیسالمی لە ، ناوچەکەن هەرێمییەکانی هێزە و دەوڵەت و کوردستان
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 دەربــازی و بــکەن ســەربەخۆ سیاســیدا و فەرهەنگــی و وریئــابو کایەکــانی لە کوردســتان هەوڵیانــدا و توانییــان ئەمــانە ســاتێك هەر و هەرکــات ، نەتەوەیــی کــۆنگرەی بــووی
 و عەرەب و تـورك کچـی قوربـانی بە کـورد کـوڕی و نەبـن دوژمنـان کۆمپلـۆی ئەجێنـداو و سیاسەت تەڤلی و بڕوانن دنیا بۆ کوردانەوە ڕوانگەیەکی لە و ببن دەرەکی ئەجێندای

 و هـاش هەمـوو وەکتـر ، بـزانین بەڕاسـتی بانگەشـەکانیان و ئیـدیعاکەیان و کۆنگرەکەیـان دەتـوانین دەم ئەو ، خۆیـانەوە گەلـی دژایەتـی بـازنەی ناو نەچنە و نەکەن فارس
 سیاسـی ماکیـاژی وێـڕای قرچـۆڵ و چـرچ و کرێـت ڕووی و ناسـك بـێگەردو و پـاك ڕووی وشـیار و زیـرەك خەڵکـی کـاتییەو کردنێك میکیاژ خۆ و بەدێوکردن خۆ هەموو هوشێك
 .دەناسێ

 و دەسـاڵت و شـەرەف و کـورد ، دەکـرێن تکفیـر کـورد ، دەکرێن پەڕاگەندە ئاوارەو کوردان رێکدەخرێت گەلەکەمان بۆ نوێ ئەنفالێکی بەڕێوەیە هەرێمی ۆیەکیکۆمپل لەڕۆژائاوا
ــدا، ڕووی بە داخســتووە ســنوری الیەنە تــاك بە هێزێــك باشــور لە لێــرە هەڕەشــەدایە، بەردەم لە پــارچەیەدا لەو چارەنوســی ــ لە گەلەکەی ــدییەکی اویپێن  تەســکی بەرژەوەن
 ، بکەن ئەنفال ڕۆژئاوا کوردانی و بنێن کورد خوێنی لە لوتیان تێرۆریستان و تورك قاعیدەو گەلی گورگ لێگەڕاوە ، بنەما بێ الوازی بیانووی هێنانەوەی بە ، حزبایەتی

 نەنگییەکـانی داپۆشـینی بـۆ پەردەیەك و دێوانـدن بـۆ پێناوێـك و سیاسی مایشێکین لە جگە من بڕوای بە کە ، دەدەن کورد نەتەوەیی کۆنگرەی کوردو یەکڕیزی جاڕی لێرەش
 کــاغەز ســەر مەرەکەبــی بە نیــیەو ڕوون ئامانجەکــانی و نــابینرێن دەرهاویشــتەکانی کرداریــدا زەمیــنەی لە چــونکە ، ئەرزشــە کەم و بــایە  بــێ نیــیەو دیــکە هیچــی ڕابــردوو

 .ەکردنەو پراکتیزە بواری ناڕواتە دەمێنێتەوەو
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 ... یی  وه ته ی نه م كۆنگره رده پێشنیارێك بۆ به                                                       
 

 یی رگه مه  سووره
 
 ی وه ئـه بـۆ رچـین، ده  نگییـه ره  فـره و نگـی ده  فـره و لـه و وه ته نه رۆژی ن هخاو  ببینه تر كانی وه ته نه ك وه كوردیش ی ئێمه ی وه ئه بۆ
  پێوبســته كرێ، نــه بــۆ سیاســی ی الیــه الیه كانــدا حزبییه  رامــه مه ی بێشــكه  لــه  رگه پێشــمه رۆژی و هید شــه رۆژی ك وه ش رۆژه و ئــه

ـــ  24 رۆژی یی وه تــه نه ی كــۆنگره ـــ  8ـ  ر هــه بناســێنێ،  وه تــه نه رۆژی ك وه  ییــه وه ته نه ی كــۆنگره تنیســ به رۆژی م كــه یه  كــه 2113ـ
 بــارزانی چـوونی رۆژی ش وانـه له دیاریكرابـا،  وه تــه نه رۆژی ك وه  رۆژانـه و لـه كێك یـه  بوایــه ده و ن هـه مێژوویـی رۆژی زۆر  نـده چه
 یـان اڵت، رۆژهـه  لـه كوردسـتان كۆمـاری  لـه ریرگ بـه بـۆ چـوونی یـان بـاكوور،  له پیران عیدی سه شێخ شۆڕشی پشتیوانی بۆ مر نه

 و ئــه ر ســه به وتنی ركه ســه كــراو، كــورد دۆزی  لــه ی تییــه وڵه نێوده  پیالنــه و ئــه باربردنی لــه و( ئــاراز) چــۆمی  لــه ی وه ڕینــه په رۆژی
 مێــژووی  كــه ن شــكێنانه ســنوور  ڵوێســته هه و لــه كان، ییــه وه ته نه  ئامانجــه  بــه دژ ب ره عــه و فــارس و تــورك داگیركــاری تانی وڵــه ده نێــوان ی ســێقۆڵیه  ربازییه ســه  یمانییــه هاوپه

 نزیـك زۆر مان كـه واڵته ی وه كخسـتنه یه و خۆیی ربه سـه  له ئێستا كرابا  وه ئه وكات ئه ر گه ئه  چونكه كات، ده  پێوه شانازیان یی وه ته نه خۆیی ربه سه و نیشتیمانی رزگاری باتی خه
 . هو بووینه ده
  بـه یی وه تـه نه سـتراتیجی چیتـر ، یـه ئێوه سـتی ده  لـه چـاوی داهـاتوو كـاو ده بانگتـان مێـژوو دان، مێژوویـی ركێكی ئـه م رده به له  ئێوه. . یی وه ته نه ی كۆنگره ندامانی ئه ڕێزان به

 گیـان پیرۆزبـایی تیایـدا  نییه رۆژێكیان كانمان هیده شه ئێستا تا! نییه  رگه پێشمه ۆژیر و هید شه رۆژی نی خاوه ئێستا تا كورد  رمه شه ند چه ن، كه مه حزبیدا تاكتیكی بێژینگی
  چیرۆكێكـه نی خـاوه كێكیان یـه ر هـه  كـه  یـه هه هیدمان شـه زاران هـه كاتێكدا  له ن، بده كان ییه وه ته نه  ئامانجه ی خه یه  له وتن ركه سه گوڵی  پكه چه و ن بكه كتری یه  له خشین به
 كـوردانی كوردسـتان، داگیركارانی چاودێری  له دوور  كه  كردووه درووست وایان كی یه ژینگه كوردستان باشووری  له بوو ش فیداكاریه و گیانبازی و ئه فیداكاریدا، و گیانبازی  له
  لـه رێـز بۆیان رۆژێكیش دیاریكردنی  به  مانتوانیوه نه بۆچی زانن ده كات، ده ڕێژسا یی وه ته نه لێكدابڕانی ژواری  به زامی و وه كاته كۆده ولێر هه  له كوردستان ی پارچه چوار ر هه

 !بگرین؟ فیداكاریان و گیانبازی چیرۆكی
  پێیوایـه ، یـه هه هیدێكی شـه  دوازده تـا  ده  یـه هه حـزب وتا ئـه بینـێ، ده خۆیدا سیاسی وتی ستكه ده  له كان ییه وه ته نه  وته ستكه ده موو هه  زاڵبووه ك یه شێوه  به  كه حزبییه  رامه مه
 هیدێك شـه ر ده زاوقـه قه  بـه و ئـه تـا بخـرێ دوا هید شـه رۆژی بـێ ده  پێیوایـه ، نییـه هیدی شـه ئێسـتا تا  یه هه حزبیش كرێت، لێده دری غه كات نه حزبی  به هید شه رۆژی ر گه ئه
 !هید شه رۆژی دیاریكردنی یاری ژێر  چێته ده چۆن ، وه شه ر هه و ئه الی دنیا اڵت سه ده  گاته نه خۆی تا  یه هه حزبیش هید، شه رۆژی  بكرێته  رۆژه و ئه وكات ئه داو ده

 هید شـه نگاوی هـه م كـه یه بـوون  رگه پێشـمه  كه  نییه دا وه له گوومان دات، ده حزبساالری تی سیاسه ندنی سه و بره و زاڵی باجی هید شه رۆژی ك وه ش رگه پێشمه رۆژی دیاریكردنی
  یه شـێوه و بـه لێك حزبگـه دات، نـه نجام ئـه تی رگایه پێشـمه ركی ئـه و بژێرێ ڵنه هه بوون  رگه پێشمه ی پیشه تا بگات بوون هید شه رزی به ی پله  به ناتوانێ سێك كه هی  ، بوونه

 دی هێنانـه لێك حزبگـه! ن ناكـه یران قـه  بـه  بوونـه  رگه پێشـمه  كـه بـوون هید شـه یم كـه یه نگاوی هـه بـۆ رۆژ دیـاریكردنی چـۆن ن، بكـه یران قه  به هید شه بۆ رۆژێك دیاریكردنی
  نابن شدا وه ئه ڵ گه له و نابن كاندا وته ستكه ده پاراستنی می خه  له ن، كه نه دیاری لێگرتنیان رێز بۆ رۆژێك و زانن نه هید شه خوێنی نجی ره ری به و وت ستكه ده  به  مرۆژه ئه
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 .بكرێت دیاری كان وته ستكه ده رانی پارێزه بۆ رۆژێك
 ڵوێسـتی هه نوانـدنی  بـه  هاتووه  وه ئه كاتی نابینێ، وا ره  رگه پێشمه و هید شه  به رۆژ دوو حزبساالری تی سیاسه ، رۆژه( 365) ساڵ. . یی وه ته نه ی كۆنگره ندامانی ئه ڕێزان به
 بـا تـر ی كـه رۆژه( 362) و جێبێڵن بـه  رگه پێشـمه و هید شـه بۆ رۆژیش دوو و وه ته نه رۆژی  نه بكه 2113 ــ 8 ــ 24 رۆژی و وه نه بكه تاڵ به حزبساالری جادووی و سحر یی وه ته نه
 .بێ رستان په حزب بۆ
 
 2113ی ئاگۆستی 15: وتی  رێکه/ ری کوردستان نێت  ماڵپه:   رچاوه سه

 
    ییدا وه ته نه ی کۆنگره له کورد جینۆسایدی پرسی                                          

 
 د   حمه ئارام ئه 
 
 یی وه ته ی نه اری کۆنگرهک ی ئاماده یام و پشینار بۆ رای گشتی و لیژنه په
 
کێکه له کێشه و ئازار و  لی کورد یه نگ دژبه گه کانی جه جۆراوجۆره  تی و تاوانه ڵ کوژی، دژی مرۆڤایه کانی له ناوبردن، کۆمه و تاوانه  شه ره هه

 . ی جیاواز ندازه تان و، به ئهکانی کوردس شه یی و کوردستانی، له مێژووی کون و نوێ و، له گشت به وه ته کانی نه شه هاوبه  دیارده
نیشـدا، پرسـی  ده ڵی مه کانی کۆمه می سیاسسی و ریکخراوه کانی سیسته زراوه اڵتداری و له قۆناغی بونیاتنانی دامه سه ی رزگاری نیشتیمانی و ده وه کانی بزووتنه بۆیه له قۆناغه 

ش و پرسـی  مێکی هاوبـه کانی ترلـه کوردسـتاندا، خـه کردن و راگواسـتن دژ بـه کـورد و پێکهاتـه ره و ئـااوهکان لـه کوشـتن و وێرانکـردن  تیـه دژ بـه مرۆفایه  جینۆساید و تاوانـه
 . بووه یی هه وه ته یی و نێونه رفراوانی کوردستانی و ناوچه کی به رییه و، کاریگه  یی و نیشتیمانی بوه وه ته ری نه رێکی گرنگ و بزوێنه و هانده وه ره کۆکه

ت و  کـو بابـه لی کوردسـتانیان وه کانی تری دژ به گـه ، پرسی جینۆساید و تاوانه وه تی جیاشیانه بیرورا و ئایدۆلۆجیه  کان، به یی و کوردستانییه وه ته نه  اوهگشت حزب و رێکخر
میش  ر و هـه م کارتێکـه کان وهـه ندیـداره یوه په  وداوهشـێک بوونـه لـه پرۆسـه ی قوربـانی و رو ر به یان، هـه و بگـره زوربـه    پێـداوه م و زۆر، بایـه مێکی گرنـگ، کـه رک و خه ئه

وا پرسـی جینۆسـایدی کـورد،  ر و دوورنماکانی، ئـه گه و ئه  و تاوانانه ڕ ئه مه  له  وه پێشه  یی و نیشتیمانی هاتبێته وه ته ر باس وخواسی نه گه ، ئه وه یه م سۆنگه له. کارتێکرابوون
یی و  وه تـه نه  ک پرسـه روه اڵم هـه ش، بـه وه یشـتۆته  پالنـی کـار و کاردانـه بووه گه جارهـه.  جیندای بـاس و گفتوکۆکـان بـووه نی تری، له ئهکا به مان و واژه  و تاوانانه یان ئه

ڵوێسـت و کـاری  ، یـان هه و جۆره تاوانانه ئهی روودانی  وه ورووبونه ره کگرتوو بۆ به ش ویه کی هاوبه یه ی دانانی ستراتیجی و کارنامه ندازه ئه  یشتۆته گه کانی تر نه نیشتیتمانییه
 .کان ئامێز له کات له دوای روودانی تاوانه  وه ته پێویستی نه

ســتی  نــاو هــه  وه ته نفال، زیــاتر شــۆربوونه بجــه و ئــه ڵه ت کیمیابــارانی هه تایبــه  بــه. رگرتــوه ییان وه وه تــه کــه خۆیــان دوورنمــای نه یه نــد تــاوانێکی جینۆســایدی کــورد، ماوه چه
کانی کوردسـتان،  شـه گشـت به  لـه. گرن رئـه یی ونیشتیمانی وه وه ته وام و زیندوش، ئاستی نه رده تێکی به کو بابه ی تر و وه ندین بۆنه کان و چه له کاتی یاده  سااڵنه.  یی وه ته نه

تـه،  ڵبه هه.  وه بنـه ئه  سـته رجه نـه به الیه مه کی هه میـه کـو هاوخه شـداریکردنیان و وه و به ش کرێ و لـه چـاالکی هاوبـه دی ئه یی به وه ته کی نه ندییه وه، کۆبه ره وه و له ده له ناوه
ش لـه سـتراتیجێکدا  وه یی و پێکه وه ته شی نه می هاوبه ینرێنه ئاستی وشیاری و خه لی کوردستان بگه ر گه رامبه تی به کانی تری جینۆساید و دژ به مرۆفایه پێویسته گشت تاوانه

 .له بکرێناڵ گه
ــه تــاوانی جینۆســاید، الی چه ــدین میلل ــه. یی گرنــگ وه تــه تی تــر بۆتــه پرســێکی نه ن ــدنی  یی و مایــه وه تــه کی نه یه ، جینۆســایدی کــردوه بــه ناســنامه یــه تی وا هه میلل ی جواڵن

و ئینتیمــای   ی پێناســه کــو هێلــی ســوور بێــت و، بکرێتــه پێوانــه کــه وهک پێــی  شــی هاوواڵتیــان و، پێــدانی جــۆره پیرۆزییــه ســت و وشــیاری هاوبه یی و هه وه تــه ی نه وه بزووتنــه
تی  یـدا بکـات کـه جێـی خۆیـه کی ستراتیجی و گشتگیر په دوورنماییه  ریکه جینۆسایدی کوردیش، خه. ر بینادبنرێت خالقی له سه تی و ئه اڵیه رکی سیاسی و کۆمه یی و ئه وه ته نه
 .یی کورد و کوردستان وه ته کی ستراتیجی نه یه که م بکرێته کۆڵه ۆ دابنرێت که مافی خۆی بدرێتێ و النی کهیی وای ب وه ته کی نه یه رێگه  خشه نه
 

 . ییشه ڵکو پرسێکی ئێستایی و ئاینده ، به یی و نیشتیمانی نیه وه ته نیا پرسێکی مێژوویی نه ر ته جینۆسایدی کورد، هه
 

ڵ پرسـه  ندوه و هاوشان له گـه وی سه ی له ناساندنی جینۆساید بره وه ته یی و نێونه ئاستێکی ناوچه  وه سااڵی رابردووه  ر له هه و  رمه له ئێستادا، جینۆسایدی کورد پرسێکی گه
را و ناسـێنرا و لـه ئاسـتی رک مانی ناسراودی دنیـادا گفتوگـۆری قـووڵی لـه سـه رله ندین په چه  بۆ نمونه له. یداکردوه خی په  ت به کوردستان بایه کانی تایبه سیاسی وئابوورییه

یی  وه تـه رکێکی نه م و ئـه کانی دژ بـه کـورد لـه رۆژئـاوای کوردسـتان، بۆتـه خـه ها تاوانـه روه هـه. درێت وه و گرنگـی پـێ ئـه کانیشدا باسـی چۆتـه پێشـه ته زگاکانی حکومه داموده
 .رگرتوه کی سیاسی وه یی و پانتایه نووکه هه
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رم کـه کوردسـتاندا لـه  ونـد و گـهراسـتی پـڕ لـه ملمالنێـی ت اڵتێکی ناوه کـان لـه رۆژهـه ڕوانکراوه شـه چاوه ڕه وهه  و تاوانانـه ی ئـه وه بوونه ری روودان و دووباره گه ش، ئه بۆ ئاینده
مان  ، ئـه وه کانـه ییه وه ته نـدییان بـه ئامـانج و سـتراتیج و مافـه نه یوه کانی جینۆسایدی کورد و په ی زیاتری سیاسی و یاسایی تاوانه وه ته رکی ناساندنی نێونه قیاندایه، ئه چه
م قۆناغـه و  تی لـه جێـی خۆیـه. ین ماشا بکـه ستن ته به وه تێک پێکه یی و نیشتیمانی گرنگتر و بابه وه ته ێکی نهکو پرس ی که پرسی جینۆسایدی کورد وه رکه و ئه م ئه رده به  نه خه
 :ییدا، پرسی جینۆسایدی کورد وه ته نه  ی گۆنگره ته رفه م ده له

 -  وه که کی گۆنگره ره ی سه رنامه بخرێته به
 -ی پێ بدرێت ت کاندا جێی تایبه کییه ره سه  رکه له ئامانج و ئه 
 -کانی دیاری بکرێت  رکه دیهێنانی ئامانج و ئه تێکی کارکردن بۆ به ئالییه 
 -کی گفتوگۆکان بێت ره کی سه یه بڕگه 
 رخان بکرێت یی بۆ ته وه ته کی نه یه ک پرۆژه کردنی وه اڵله ت بۆ باسکردن و گه کی تایبه یه لیژنه - 
ی جینۆسـای و،  ت لـه بڕگـه تایبـه و به  کـه شـداربکرێن لـه گۆنگره هیدان و قوربانیـان به سـوکاری شـه و بـواره و که زاو چاالکوانی ئـه ارهکان، رێکخراو و ش ندیداره یوه نه په الیه -

  .م پرسه ت به کانی تایبه کان و بڕیاره و  راوێژ و گفتوگۆو چاالکیه  رنامه کی گرنگی به یه رچاوه بکرێنه سه
 
 .ڵک بزانرێن که نجامی گفتوگۆو و پێشنیاری تر  به پێویست وبه ه له ئهنگاوو رێوشوێنکی تر ک ر هه هه -
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 کۆنگرەی نەتەوەیی و دەرفەتی بەردەم کوردی رۆژهەاڵت                                       

 
 پەناهی حوسێن رەفیق

 
 پێشەکی
 گۆڕانکاریــانە لەم قازانجیــان زۆرلێکراوەکــان و بندەســت نەتەوە زۆربەی گۆڕانکارییەکــانە، ســەدەی یەک و بیســت ســەدەی
 هێنـدێک بۆ دەڕەخسێنێ تازەش و نوێ دەرفەتی و گەیشتوون نەتەوەییان داخوازی و ویست بە بەرچاو رادەیەکی تا بینیوەو
ـــورد تـــر، نەتەوەی ـــک وەک بۆیەک ـــاوات بە نەتەوە لەو یەکێ ـــت نەگیشـــتووانە، ئ ـــۆزێتەوە هەڵەکە دەبێ ـــوود و بق  لەو س

 هەســتیارو زۆر ڕەوشــێکی لە بەگشــتی ناوەڕاســت رۆژهەاڵتــی کە دۆخێکــدا لەوەهــا تــایبەت ەب وەربگرێــت، گۆڕانکاریــانە
 تەیــار بــۆ خۆمــانی بکەیــنەوەو نەتەوەییمــان بەرژەوەنــدی لە بیــر ئاڵوگۆرێــک و پێشــهات هەر ئەگەری لە دایەو ناســک
 لە خۆمــان قورســایی و هاوســەنگی شــێوەیە بەم کــورد، گەلــی یەکگرتـوویی و یزیبــۆیەکڕ بــدەین هەوڵ ئاڵوگۆڕانەدەبێــت و رووداو ئەم لەبەرچــاوگرتی بە بــۆیەو هەر. بکەیـن

 بـۆ گرینگـانەیە فـاکتەرە لەم یەکێـک یەکگرتـوویی ئـێمە نەتەوەی بـۆ مافەکانمـان، سـەرجەم بە گەیشـتن بـۆ بنێـین هەنگاو گەش داهاتوویەکی بەرەو بسەلمێنینء ناوچەکەدا
 .گەش دواڕۆژێکی کردنی دیاری

 هەلـی پێشـوو سـۆڤیەتی یەکیەتـی هەڵوەشـانەوەی ڕابـردوودا لەسەدەی ودیکتاتۆریەت، دەستی ژێر لە چەوساوەکانە نەتەوە ئازادی و رزگاری سەردەمی ەردەمس ئەمڕۆ بێگۆمان
 سەدەیەشـدا لەم خۆیـان، ەاڵتیدەس و دەوڵەت خاوەنی بە ببن و رابگەیێنن خۆیان سەربەخۆیی و بگەن مافەکانیان بە کە ڕەخساند دەست ژێر و چەوساوە نەتەوەی گەلێک بۆ

 هەر هەنـووکەش و کـردۆتەوە نیزیـک ئـێمەش لە خـۆی و پێکـرد دەسـتی ئافریقـاوە لە کە دیکتـاتۆرییەت و نایەکسـانی و زوڵـم دژی عەرەبـی واڵتـانی ڕاپەڕینەکانی و شۆڕش
 شـێوە باشترین بە دەتوانێت هەلومەرجەدا لەم کورد رزگاریخوازیخوازی نەوەیبزووت. دەستەکان ژێر نەتەوە خەباتی کاروانی لەسەر دەبێت خۆی کاریگەری بێگومان بەردەوامەو

 ئەم دیـارە کە هەیـیە، هـاوبەش نەتەوەیـی چەترێکـی بە پێویسـتی سەردەمەدا لەم تر کاتێکی هەر لە زیاتر کورد بۆیە هەر بگرێت، وەر لێ کەڵکی نەتەوەکەی قازانجی بۆ
 وەهــا بەســتنی و دەکەوێـــت دەر کــورد نەتەوەیــی کــۆنگرەی بەســتنی گرینگــی کــورتە ئامــاژە بەم لێــرەدایە. بــدرێت بــۆ ەوڵــیه دەبێــت کــورددا نەتەوەیــی لەکــۆنگرەی چەتــرەش

 و بـارودۆ  کوردسـتان پارچەکـانی لە کـام هەر دەبینـین وەکـوو هەر. پـارچە چـوار هەر لە کـورد گەلـی بـۆ هەسـتیارەدا کـاتە لەم بێـت بـاش دەسـتپێکی دەتوانێت کۆنگرەیەک
 .هەییە کۆنگرەیە بەم پێویستی چەندە ئێستادا لە کورد کە دەبێتەوە روون بۆمان زیاتر بەشانەدا لەم کام هەر سەر بە خێرا چاوخشانێکی بە هەییە، خۆی مەندیتایبەت
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 لەتۆرکیا ئاشتی پرۆسەی
 

 کوردەکـانی ڕووی بە سیاسـی بەسـتەڵەکی وردەی وردە تـوانەوەی تـورکییەو حکـوومەتی دەزگاکـانی و دام داخراوەکانی دەرگا کرانەوەی و توورکیە لە ئاشتی پرۆسەی دەستپێکی
 خۆیـدا لە خـۆی تـورکییەوە واڵتـی کاربەدەسـتانی الیەن لە چارەسەری بۆ دان هەوڵ و کورد کێشەی ناسینی فەرمی بە ردە،کو قازانجی بە باشەو قۆناغێکی دەستپێکی باکوور

 پـۆزیتیڤەو خـاڵێکی واڵتـدا لەو ئاشـتی پرۆسـەی ئەوانەوە هەمـوو بە بەاڵم پـێش، دەچێـتە هەنگـاو بە هەنگـاو هێشـتا نەبـووە چارەسـەر کورد کێشەی ئێستا بە تا ئەگەرچی
 .بکات لەگەڵ تەعاموولی بەباشی کورد تدەبێ
 واڵتێـک هەر لە بەاڵم دەکرێت، داوا وتووێژەوە ڕێگای لە داخوازییەکان و ویست بێت، ئارادا لە کوردەکان مافی کردنی قەبووڵ و دەربڕین بۆ دەرەتانێک کە واڵتێکدا هەر لە
 دەسـەپێت سـەریاندا بە کە چەکـداری خەبـاتی وەک خەبـات ی دیـکە شـێوەکانی لە کـورد ویسـتی نەیپێچەوا بە بخرێن پشتگوێ و بکات ئینکار کورد داخوازییەکانی و ماف کە

 .دەگرن وەر کەڵک
 

 سوریە گۆڕانکارییەکانی
 
 کـورد بەاڵم ربـانی،قو بە دەبـن کەس سـەدان دەیـانء بە رۆژانە بەردەوامەو ئێستاکەش هەر ملمالنێ و شەڕ و نەرووخاوە واڵتەدا لەو دیکتاتۆری هێشتا ئەگەرچی سوورییە لە
 خــۆی ناوچەکــانی دەســەاڵتی خــۆی بــۆ کــورد ڕادەیەکە ئەو تــا کــردووە زۆری یەکجــار قــازانجێکی بەڵکــوو نەبــووەو دەســتکەوت بــێ لەئــارادایە ســوریە لە مەرجەی و هەل لەم

 .دەکات چاوەڕێیان باش چارەنووسێکی بەاڵم کوڕییەکان و کەم سەرەڕای. گرتووە بەدەستەوە
 

 راقعێ کوردستانی
 

 بەاڵم بێـت، سـەری لە کە رەخـنەیەک و کـوڕی و کەم هەمـوو بە بەشەش ئەم و گەیشتووە مافەکانی بە کوردستان دیکەی پارچەکانی لە زووتر و زیاتر کە کوردستان هەرێمی
 بـارودۆخی گەڵ لە تەعـامول وریـایەوە بە ەگەریـشئ و بەشـەدا لەم هەیـیە ئێسـتای خۆماڵی دەسەاڵتی کە گەورەیە دەستکەوتێکی گشتی بە کورد بۆ چ و باشوور کوردی بۆ چ

 بە و گرنـگ دەسـتکەوتە لە یەکێـک خۆمـاڵی کردنـی سـەرۆکایەتی و پارڵەمـان و حکـوومەت. دەکەن دەسـتەبەر زیـاتر دەسـتکەوتی گۆمـان بێ بکەن ناوچەی و جیهانی ئێستای
ــانی ــرە. عیــراقە کوردســتانی نرخەک ــازاد سەربەســتەو کــورد لێ ــاش ژیــانی و ەرانیخۆشــگوز و ئاســایش و ئ ــت کورتییەکــان و کەم ســەرەڕای ب  بــۆ هەڵبگیرێــت هەنگــاو دەبێ

 ناوچەکـانی کـوردی بـاقی تەیـارکردنی خۆ بۆ شیاویشە دەرفەتێکی و پارچەکانی پێوەدانی پاڵ بۆ باشە قەاڵیەکی کرد باسم وەک بەاڵم وکوڕیانەش، کەم ئەو چارەسەرکردنی
 ئەم سـەرکردایەتی کە دەسـتکەوتانە ئەو چوارچێـوەی دەچێـتە عیـراقیش کوردسـتانی هەرێمـی پـایتەختی لە کـورد نەتەوەی ۆنگرەیکـ گرتنـی. دیـاریکراودا بواری زۆر لە دیکە

 .بارەوە لەم بوون دەستپێشخەریش خۆیان بۆ کوردستان بەشەی
 

 ئێران کوردستانی
 

 کـردن زینـدانی و گـرتن سـێدارە، کـردن، زەوت کـوژی، ڕەشـە نەگەیشـتووەو مـافێکی ی ه بە بێت گەڵ لە ئێستاشی کە رۆژهەاڵتە کوردستانی واتە کوردستان لە بەشێک تەنیا
 ودیـار نەکەوتـووە دەر کوردسـتاندا بەشـەی لەم نەتەوەی مـافی بە گەیشـتن و روونـاکی بـۆ هیـوایەک هـی  هێشـتا و پـارچەیە لەم خەڵـکە کۆمەاڵنی ژیانی بە تێکەاڵو رۆژانە
 و سیاسـی و مەدەنـی چاالکـانی بـۆ ئـازاد و ئارام کەشێکی هی  بێـت خراپتر دیکە بەشەکانی لەهەموو بێت رەنگ رۆژهەاڵت ردستانیکو ئێستای بارودۆخی گرفتی کێشەو. نییە
 و وەیـینەتە مـافی لە ئێـران ئیسـالمی کۆمـاری دەسـەاڵتدارێتی سـاڵی 35 درێژایـی بە ئەگەرچـی روژهەاڵت کوردسـتانی ، نابیندرێ و نییە رۆژهەاڵتدا کوردستانی لە... هتد

 بە خەڵـک تـا ناکرێـت بەدی بەشـەدا و لە دەرەتانێـک هـی  هەنـووکەش بـێڵن، بەجـێ واڵتەکەیان و خەڵک تا کراون ناچار سیاسییەکانی حیزبە کراوە، بێبەش خۆی سیاسی
 .بکەن خەبات ڕەواکانیان مافە وەدەستهێنانی بۆ پارڵەمانییەوە و سیاسی خەباتی یان ئاشتیانە و مەدەنی رێگای لە سەردەمیانە و پێویست شێوەی

 بـۆ داوە هەوڵـی حیزبەکانیدا ئەساسنامەی قاڵبی لە خۆاستەکانیداو چێوەی چوار لە بەردەوام کە ڕەسەنە ڕەواو بزووتنەوەیەکی خاوەنی هەمانکاتدا لە رۆژهەاڵت کوردستانی
 گەیشـتن بـۆ خەبـات ڕەوای شـێوازەکانی هەمـوو لە دەرەتـان و پێویسـت پێـی بە داسەردەمێک هەر لە و گەلەکەی ئامانجەکانی و ئاوات بەدەستهێنانی و کورد پرسی چارەسەری

 .گرتووە وەر کەڵکی بەشەدا و لە کورد گەلی ئامانجەکانی بە
 

 نەتەوەیی کۆنگرەی ئەرکەکانی
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 پێــی بە و دادەنــێن گشــتی بە جیهــان و نــاوچەکە نەتەوەکــانی ســەرجەم مــافی بــۆ ڕێــز و ئاشــتیخوازن کوردەکــان کــراوە، بــاس کوردیەکانــدا الیەنە کۆبــوونەوی لە وەکــوو هەر
 کە حکوومەتـانەی ئەو چێـوەی چـوار لە خۆیـان داخۆازییەکـانی دەردەکەوێت، کێشەکانیاندا چارەسەری ئاستی لە و هەیانە کوردستان پارچەکانی لە کامە هەر کە جیاوازیەک

 وتـووێژەوە ڕێگـای لە داخوازییەکـان و ویسـت بێـت، ئـارادا لە کوردەکـان مـافی کردنـی قەبووڵ و دەربڕین بۆ دەرەتانێک کە واڵتێکدا هەر لە. دەکەن داوا دەژیت تێیدا کوردی
 خەبـاتی وەک خەبـات ی دیـکە شـێوەکانی لە کـورد ویسـتی پـێچەوانەی بە بخـرێن پشـتگوێ بکاتء ئینکار کورد داخوازییەکانی و ماف کە واڵتێک هەر لە ەاڵمب دەکرێت، داوا

 .دەگرن وەر کەڵک دەسەپێت سەریاندا بە کە چەکداری
 خـۆێ بـۆ ئەمەش بـدرێت، پـێ بەرچـاوی بـایەخی ببێـتء درووسـت بۆ زیاتری پاڵپشتی کورددا نەتەوەیی کونگرەی لە دەبێـت بزووتنەوەکەی و رۆژهەاڵت کوردستانی بۆیە هەر

 کـپ دەنگـی و بـن هەڵویسـت هـاو و یەکگرتوو زۆر دەبێت کە دەکەن رۆژهەاڵت کوردستانی نوێنەرایەتی کە الیەنانەی ئەو بۆ هەڵدەگەڕێتەوە یەکەمیان: الیەنە دوو گرێدراوی
 ســرنجی و چــاو بەر بــخەنە پــارچەیە ئەو کوردەکــانی و ئێــران هەســتیارەی بــارودۆخە ئەو گرینگــی و بگەیەنــن جیهــان گــوێی بە ســاڕە شــێوەیەکی بە رۆژهەاڵت کــوردی کــراوی

 چـاو بەر لە رۆژهەاڵت کوردسـتانی قۆرسـایی دەبێـت ئەوانـیش بـوون کـۆنگرەیە ئەو دەستپێشخەری کە کەسانەی ئەو بۆ هەڵدەگەڕێتەوە دووهەمیش الیەنی. بۆڕاکێشن کۆنگرەی
 .کوردستان بەشەی ئەم گەڵ لە بکەن تەعامول جیددیەوە بە زۆر و بگرن

 لەوانە یەک. بیهێنێتەگــۆڕێ لەباســەکانیدا النــیکەم یــان بڕیــار بە بکــات گرنــگ خــاڵی چەنــد دەبێــت مــنەوە ڕوانــگەی لە کــورد نەتەوەیــی کــۆنگرەی ئەوانەش ســەرەڕای
 مەبەسـت( جیـاوازە شـتێکی کـردن هاوپشـتی و هاوکـاری چـی ئەگەر) بزانێـت ناڕەوا بە کوردستاندا تری رچەیەکیپا لە پارچەیەک ناڕاستەوخۆی یان ڕاستەوخۆ دەستێوەردانی

 بەشـێکی هـی  الیەن لە سـازی ئاڵــتێرناتی  و پارێزراوبێــت دەبێـت کوردسـتان بەشـەکانی لە کـامە هەر نـوێنەرانی و خەبـات کەرامەتی و حۆرمەت و تەواو ڕێزی کە ئەوەیە
 ڕادەیەک تـا ڕابـردوودا لە داخەوە بە کە کـارە بەو بەرامـبەر هەبێـت هەڵوێستی نەتەوەیی کۆنگرەی جیددیەتەوە بە زۆر دەبێـت و بکرێت دیکەنابێـت بەشێکی ۆب کوردستانەوە

 ئەم سـەرەتایەکانی پەیـامە لە کە یـکەد خـاڵێکی. نابێــتەوە وردەکاریەکـانی جێگـای باسـەدا لەم و لێـردا خـۆیەو بە تایبەت مڕێکی و مشت جێگای باسە ئەم بێگۆمان. کراوە
 و عێـراق و سـووریە و تـوورکییە وەک دەژی تێیـدا کـوردی کە واڵتـانەی ئەو تـایبەتی بە و جیهـان هەمـوو بـۆ چ دەنێرێت ئاشتی پەیامی کە ئەوەیە دەکەوێت وەدەر کونگرەیە
 نەتەوەیـی کـونگرەی یەکەمـین لە دەبێــت بـووەو خـواز ئاشـتی نەتەوەیەکـی هەمیشـە ژوودامێ لە کورد ئەوەی بەر لە بێت واش هەر دەبێت باشەو کارێکی خۆی بۆ ئەمە ئێران،

 کوردیـان مـافی کە واڵتـانەی ئەو واتـا کـورد بەرانـبەری الیەنـی و بکـات بـاس مێـژووە ئەم بەئاشـکرا و رۆشـنی بە دەبێـت کۆنگرە بەاڵم هەبێت، پەیامەی ئەم هەر کوردیشدا
 الیەنـی بە کـورد کـورد، نەتەوەی کـۆنگرەی نابێـت کە روونە لێـرەدا مەبەسـت. کـورددا کێشـەی نەبـوونی چارەسـەر ئاسـتی لە بزانێـت بـاریتاوان و خـواز شەڕ بە کردووە زەوت

 نەناسـیوەو رەسـمی بە کـورد بـۆ مـافێکی هـی  ئیسـالمی کۆمـاری دەسەاڵتی مێژووی درێژایی بە کە رۆژهەاڵت کوردی بۆ تایبەتی بە بزانێت، کورد کێشەی چارەسەری تاوانباری
 لەم. داوەتەوە کـوردی بـزووتنەوەی واڵمـی چەک بە و فرۆشـتووە کـورد بە شـەڕی ئێسـتا بە تـا کوردسـتان پەالماردانی و کردن هێرش بە سەرکاریەوە هاتنە سەرەتای لە هەر

 .بکات ئەمە گەڵ لە تەعامول وریایەوە بە دەبێت کۆنگرە باریەوە
 

 ئەنجام
 

 تـاکێکی هەر ئاواتەکـانی لە یەکێـک باشـەو گەلێـک کـارێکی و پشـتە لە مێژوویەکیشـی دیـارە بیـرۆکەکەی کە کـۆنگرە یەکەمـین وەک کـورد نەتەوەیـی کۆنگرەی کۆتایی قسەی
 هەوڵـی وهەمـو و کـۆنگرە ئەم بـڕوانە باشـەوە چـاوێکی بە دەبێــت الیەن و حیزب وەک چ و تاک وەک چ دەکەن کورد نوێنەرایەتی کە الیەنانەش ئەو هەموو دەبێـت و کوردە،
 بەر لە بە زیـاترە کاتێـک هەموو لە ئێستادا لە کورد بۆ کۆنگرەیەک وەها بەستنی گرنگی کە دەزانێت کوردیش تاکێکی هەر کۆنگرەیە، ئەم خستنی سەر بۆ بخەنەگڕ خۆشیان

 بەشـداری و پێشـنیار بە بـکەنەوەو کەم کورتیەکـانی و مکە بـدەن هەوڵ الیەک هەمـوو دەبێـت بـوو وا کە. پێـدا ئامـاژەم سـەرەوە لە بەشـێکی کە بـارودۆخەی ئەو گرتنـی چاو
 بە ببێــت دەتوانێــت بەاڵم نەپێکێـت ئامانجەکـانی هەمـوو رەنـگە و ڕێگـایە سـەرەتای کـۆنگرەیە ئەم ئەگەرچـی. بکەن دەستکەوتی پڕ و ناوەڕۆک پڕ کۆنگرەیە، لەم کردنییان
 بەشــێکی کــورد داهــاتووی. کوردســتاندا بەشــەکەی چــوار هەر لە الیەنەکــان هەمــوو زیــاتری بــوونێکی یــکنز یەک لە و گشــتی بە کــورد داهــاتووی بــۆ گەورە کــارێکی ســەرەتای
 .کورد نەتەوەیی کۆنگرەی کەوتنی سەر هیوای بە. هەیبێت خۆێدا نێو لە کورد دەبێـت کە تەباییەیە و یەکڕیزی ئەم گرێدراوی گرنگی،
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 !.ەتەوەییپێویستی بوونی ستراتێژی راگەیاندنی ن                                              
 

 حەقی مەجید
  
 شـێوەی بە و دانـراو پـالن دەبـێ کـۆنگرە راگەیانـدنی ئامانجەکانیـدا، و نەتەوەیـی کـۆنگرەی سەرکەوتنی و پێشڤەچوون گەشەکردن، پێناو لە

 رێگـا دەبێ ەکۆنگر ئەندامانی و نەتەوەیی کۆنگرەی کوردستان، هەرێمی حکوومەتی سەردەمەدا لەو. بکرێن جێبەجێ بەرنامەکانی سیستماتیک
ــوو لە راگەیانــدن کــاریگەری چارەســەریەکی ــدی لە. بــدۆزنەوە دا بەشــەکانی هەم ــدنی گەل لە پێوەن  پێویســتە نەتەوەییــدا کــۆنگرەی راگەیان

 جـۆری و راگەیانـدن بە دیدارپێوەن کێشەکانی پێشی بەوە و بێت پێک هاوتەریبی و بوونەوە دووپات و دوپلیکاسیۆن کردنەوەی کەم بۆ کۆنگرە ئەندامانی نێوان لە هاودەنگی
 میـدیای خـاوەنی دیـکە بەشـەکانی کوردسـتان، هەرێمـی حکـوومەتی جـگەلە کە کوردستان، تایبەتی رەوشی. بگیرێت کۆنگرە ئامانجەکانی گەڵ لە پێوەندی لە هاوبەش دەرکی

 و هێــز بااڵنســی نەتەوایەتــی، بــااڵی بەرژەوەنــدی بنەمــای ســەر لە ینەتەوەیــ کــۆنگرەی راگەیانــدنی ســتراتێژی و پــالن کە دەخــوازێ ئەوە نــین، گشــتی یــان" نەتەوایەتــی"
 سیاسـی، پێویسـتیەکانی هەموو وەاڵمی کە دابرێژرێت بەشێوەیەک دەبێ نەتەوایەتی راگەیاندنی ستراتێژی. دابرێژرێت ناونەتەوەیی و ناوچەیی دیپلۆماسی و بەرژەوەندیەکان
ــابووری و کولتــووری کــۆمەاڵیەتی، ــداتە کوردســتان ئ ــنگە و ســەوز بەهاکــانی سیاســی، و کــۆمەاڵیەتی گەشــەکردنی و وەب ــابووری گەشــەکردنی خۆشەویســتی، ژی  بازرگــانی و ئ

ــنەرانە، ــۆمەاڵیەتی، یەکســانی بەرهەمهێ ــەکردنی ک ــۆمەاڵیەتی وێکگەیشــتنی گەش ــاهم توســعە) ک ــاعی تف ــدانی پەروەردە، و زانســت تەندوروســتی، ،(اجتم  پەروەردەی پەرەپێ
 .دابرێژێت بۆ بەرنامەی و پالن و خۆی ئامانجی بکاتە کوردی یەکگرتووی یان هاوبەش زمانی ئەنجام سەر و نمنااڵ سەردەمیانەی

 گەشــەکردن بە بکــات خــزمەت شــێوە باشــترین بە راگەیانــدنەوە رێگــای لە نەتەوایەتــی کــۆنگرەی سیاســەتەکانی و ســتراتێژی چــۆن کە ئەوەیە پێوەنــدیەدا لەو گرنــگ پرســی
 و کۆئۆردیناســیۆن و ئاســتەکاندا هەمــوو لە تواناییەکــان و زانیــاری دابەشــکردنی خۆیــان، چارەنووســی کردنــی دیــاری لە خەڵــک بەشــداری و کوردســتان گشــتی وپێشــڤەچوونی

 گونجـاو سیسـتەمێکی رانـدنیدامەز دوای بە گەڕان بۆیە. کۆمەاڵیەتیدا پێشڤەچوونی رەوتەکانی هەموو لە خزمەتگوزاری خوازیارانی و کۆنگرە ئەندامانی بەشداری بەرێوەبەری
 کـــۆنگرەی راگەیانـــدنی لە خاوەنـــدارێتی پرســـی پێوەنـــدیەدا لەو. نەتەوەییـــدا کـــۆنگرەی راگەیانـــدنی ســـتراتێژی دانـــانی لە هەیە تـــایبەت گرنگیەکـــی بەردەوام گەشـــەی و

. سـازن چـارەنووس و تـایبەت گرنگیەکـی خـاوەنی شـارەزایان و رانپسـپۆ کردنـی بەشـداری و الیەنەکـان شـارەزایی و مرۆڤـی سیاسی، ئابووری، بەشداری ئاستی و نەتەوایەتی
 لە سـتراتێژیە ئەو گـرنگە بەاڵم دابرێـژن خۆیـان بە تـایبەت راگەیانـدنی سـتراتێژی و سیاسـەت بەشـەکان لە هەرکـام کوردسـتان، دابەشـبوونی گرتنـی بەلەبەرچاو سروشتیە

 کـۆمەاڵیەتی، ساسـی، بەرەوپێشـچوونی بە بکـات خـزمەت بەشەکان لە هەرکام راگەیاندنی گشتی سیاسەتی و تبێ دا نەتەوایەتی کۆنگرەی گشتیەکانی ستراتێژیە چوارچێوەی
 و هاوســـازی هاوکـــات و بەشـــەکان هەمـــوو لە کـــورد نەتەوایەتـــی یەکگرتــووی هەســـتی گەشـــەپێدانی و هاوکـــاری و پـــارێزی ژیـــنگە کولتـــووری، دێموکراتیکەکــان، دامەزراوە

 .نشتیماندا بەشەکانی سیاسیی جوغرافی لە هاوبەش و هاوسێ نەتەوەکانی ڵگە لە هاوکاری گەشەپێدانی
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 ..!ئەو منداڵەی بە مردوویی لەدایک دەبێت: کۆنگرەی نەتەوەیی                                  

 
 :مەحمود دارا
 

 کوردســـــتان، نەتەوەیــــی کــــۆنگرەی مــــانگە ئەم ی٣٤ ڕۆژی بڕیــــارە ە،ڕاگەیەنــــراو هەروەک
ــــدا، هەنگاوەکــــانی دەســــتپێکردنی گەڵ لە هەر هەواڵەش ئەم و. بەڕێوەوبچێــــت  ئامادەکاریی

 .کردووە درووست کوردستان خەڵکی الی لەڕادەبەدەری گەشبینییەکی هیواو
 کوردسـتاندا خەڵکـی کـیلەدیرۆ بۆیەکەمینجـار کە گرتـووە سـەرچاوەی لەمەوە گەشـبینییەکەش

ــک ــییەکانی بەتەواوی نزی ــت پارتەسیاس ــەکانی گش ــتان بەش  تەالرداو یەک بنمیچــی لە کوردس
ــۆدەبنەوە پــێکەوە ــوونەوەیەکی بۆیەکەمینجــار دیســانیش و. ک  و دەبەســترێت ئاســتەدا لەم کۆب
 پێشـــکەوتنێکی بۆخــۆی کەئەمە ئەوەشــدا لەگەڵ بەاڵم. ناکــات جــاڕز دەوروبەریــش واڵتــانی
 ؟..ترە شتێکی بە پێویستی کوردستان و ؟..ترن شتێکی خەڵک چاوەڕوانییەکانی یان. بەس هەرئەمەیەو کۆنگرە ئامانجی ئایا یە،گەورە

 ئەگەر نـادە. هەڵدەسەنگێنرێت بەگرنگییەوە کۆسپێکە البردنی بەواتای یەکەمەو جاری لەبەرئەوەی تەنیا لەمجۆرە، گردبوونەوەیەکی کە بسەلمێنین ئەمە دەبێ بەرلەهەرشت 
  دەبن دیرۆکییەوە گەورەی لەکارێکی و. دەخوڵقێنن ڕەشبینی هیوا، لەبری نەیەت، بەدوادا تریان بەهەندی هەنگاوی و بن بەردەوام بۆچەندجار گردبوونەوانە ئەم
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 و ببەســترێت کۆبــوونەوەدا لەپێنــاوی کەکۆبــوونەوە. لێبێــت عەرەبــی کۆمکــاری کەوەک دەبێــت درووســت لــێ وای شــتێکی و ڕاناکێشــیت خــۆی بــۆالی کەس کەســەرنجی بەڕۆتینێــک
 .نەکات دەرەوە دەربازی کۆبوونەوەکان تەالری دیواری و مێننب قەتیس ڕستەدا دەستەواژەو چوارچێوەی لە ڕێنوێنییەکان بڕیارو تەواوی

 هەرکەس و دەنوێنێــت خــۆی ڕەش کوردســتاندا، دیمــوکراتی پــارتی سیاســەتەکانی کــاریگەریی لەژێــر کــۆنگرەیە ئەم داهــاتووی ســیمای ئێستاشــەوە لە هەر زۆرەوە، بەداخێکــی
 و دەسـەاڵت لەژێـر دەکەن، چـاوەڕوانی بەگشـتی کوردسـتان خەڵکـی کـۆنگرەیەی ئەو کە دەردەکەوێـت، بـۆی یبەئاسـان بچێـتەوە پـارتەدا ئەم نزیکـی دوورو بەدیرۆکی بەووردی

 .درووشمەکانە بانگاشەو پێچەوانەی ترو شتێکی تەواو دەخوازێت نەتەوەیی لەکۆنگرەی پارتە ئەم ئەوەی و بەدینایەت توانایە، خاوەن کەهێزێکی پارتیدا کاریگەریی
 تــر الیەنەکــانی تەواوی بچــوککردنەوەی و خــۆی بااڵدەســتیی لەمیــانییەوە ئــامرازەی ئەو بکــاتە نەتەوەیــی کــۆنگرەی دەخوازێــت پــارتیی کە دەردەخەنئەمە نیشــانەکان هەمــوو

 بەاڵم بۆبــدات ڵــیهەو تــریش سیاســیی پــارتێکی هەر ڕەنــگە کە ڕەوایە، زۆر تائاســتێکی بێــت ئەخالقیــدا لەچوارچێــوەیەکی سیاســییە ڕەفتــارە ئەم ئەگەر گەرچــی. بەســپێنێت
 .دەربازکردووە بنەمائەخالقیەکانی و سوورەکان سنوورە هەموو پارتیی، ئەوەی

 .بێت نموونە باشترین کوردستان، ڕۆژئاوای کێشەی ڕەنگە لەمڕەووە،
 چــۆن و. بــۆتەوە تونــدڕەوەکان ئیســالمییە چەتە پەالمــارێکی و هێــرش چ ڕووبەڕووی دوواییــدا هەفتــانەی چەنــد لەم بەتــایبەتی کوردســتان، بەشــەی ئەم کە دەزانــین هەمــوو
 بەشــەوی لەم لەبەرئەوەی دەبینـین و. پارتـایەتی کێشمەکێشــی و بـازاڕی بـابەتی دەبێــتەوە تـر جـارێکی ئــاواگەورە، بـابەتێکی کەچـی. ڕەشــەکوژدەکرێت کـورد سـڤیلی خەڵکـی

 پــارتی دەبینێــتەوە، ئۆجاالنــدا عەبــدواڵ بەڕێــز ڕێبەرایەتــی لەژێــر خــۆی و ســتانکورد کرێکــارانی بەپــارتی نزیــک پــارتەش ئەم زاڵەو و سەردەســت ،(پەیەدە) کوردســتاندا
 بەتـایبەتیش و خـۆی الیەنگرانـی بە یارمەتییەکـان کە دەیکـاتەوە لەشـوێنێکدا و بەجۆرێـک یانیش و. دادەخات ڕۆژئاوا باشوورو نێوان سنووری دەرگای کوردستان، دیموکراتی

 هەمـوو ئەم لەگەڵ وا مـامەڵەیەکی تەنـانەت و. بگـات دەبینێـتەوە بارزانیـدا مەسـعود  ڕێبەرایەتـی لەژێـر خـۆی نـزیکەو وردسـتانەوەک دیمـوکراتی پارتی لە کە ،(ئەلپارتی)
 . گومانن جێگای لەبناغەوە و درووستکراون هەموو ئەمانە گوایا کە. دەکات پێشکەشی ڕۆژانە ڕۆژئاوا خەڵکی کە دەکات قوربانیانەدا
 جیهـان دامودەزگاکـانی ئەوەی دوای ؟..بەدەنگهاتنێـک چ بەاڵم. بەدەنگـدێت و دەکات لەخۆی زۆری شەرمەوە و بەخەمساری بارزانی مەسعود ەیران،حوز ی/ ٠١ ڕۆژی هەربۆیەش

 ئەمجــار کــرانەوە، خــشپە ئێنتەرنێــتەوە و تەلەفزیــۆن کەناڵەکــانی لە دیمەنەکــان و بەدەنگهــاتن پاالمــارانەدا و هێــرش ئەو دڕەنــدەیی لەبەرانــبەر نەتەوەیەکگرتووەکــان و
 لە بــریتییە کە. نیــیە تــری شــتێکی بەمــالوە لەواتــایەک ئەمەش و.. نــا یــان ڕوویانــداوە لەمجــۆرە شــتێکی داخــوا بکرێــت لێکــۆڵینەوە دەخــوازن بەگومــانەو هێشــتا بەڕێزیــان

 .گشتی ڕای گومانەکانی و پرس ناڕەزایی هەڵمژینی و مێژوویی لەبەرپرسیاریەتییەکی خۆدەربازکردن
 بەرپرسـانی لێـدوانی لە ئاگایـان دانەخـراوە، هیچکـات ڕۆژئـاوا باشـوورو نێـوان سـنووری دەرگـای کە بـدات نیشـان وای دەخوازێـت هەڵخەڵەتێـنەرانە، بەلێدوانی کە تیی،پار
 گـوایە چـونکە. دەکەن دەروازەیە ئەو اخسـتنیلەد هەرێـم سەرۆکایەتی و لەپارتیی دەستخۆشی خۆیانەوە، زاگرۆسی ڕووداوو تەلەفزیۆنیەکانی کەناڵە لە کە نییە( ئەلپارتی)

ـــارێکی ئەمە ـــا ڕەوایەو ک ـــانیکردنی لە ڕێگ ـــت( پەیەدە) بازرگ ـــدوانێکی. دەگرێ ـــاش لێ ـــەربەپارتی کەســـایەتییەکی لەهەر وەه ـــایی قوتابخـــانەیە ئەو پەروەردەی و س  و ئاس
 ..! وابن هەردەبێ تریش کەپارتەکانی پێیانوایە و کوردستان ژێرزەوی و ەویسەرز سامانی تەواوی هەڵڵوشینی بەواتای خۆیان الی سیاسەت چونکە. چاوەڕوانکراوە

 گەرچـی ڕاسـتییەکە ئەمە و. بشـارێتەوە سیاسـیی دەزگـایەکی تـا دەچێـت مافیـایی لەگرۆپێکـی پتـر سـەرکردایەتیەکەی لەوەی خـۆی مـاهیەتی ناتوانێت جۆرێک بەهی  پارتیی
 .نییە شاراوە پارتەش ئەم خودی الیەنگرانی الی ڕاستییەکە بەاڵم بیڵێن، بەڕاشکاویەوە هەمووان نادەن ڕیگا ماڵیەکان، و سیاسیی بەرژەوەندییە

 لەپاشـکۆیەکی کوردسـتان، نیشـتمانی یەکیەتی وەک گەورەی الیەنێکی کە ڕۆیشتووە، جێگایە ئەو تا سیاسیی گۆڕەپانی قۆرغکردنی و الیەنەکان تەواوی ڕکێفکردنی سیاسەتی
 .نامێنێتەوە لێ ئەوەندەشی نەکەوێت، خۆی فریای زووە هەرچی ئەگەر نەماوەتەوەو لێ تری یچیه بەوالوە بێدەسەاڵت
 بەکـردەوە دەبـێ یـان یەکیەتـی چـونکە. وایە هەر سیاسیشـەوە ڕووی لە دەسـەالتەو هاوبەشـی کە دەکـات یەکیەتیشەوە بەناو خۆی ناشایستانەی ڕەفتارە ئەو تەواوی پارتیی،
 توانــای هێــزو دەرەوەو بێــتە دەســەاڵتە کەلەو شــەرافەتمەندانەترە گەلێــک یــانیش. نــا: بڵــت بتــوانێ بــوو پێویســت ئەگەر النــیکەم و بێــت ســتدالەدە دەســەاڵتەی ئەو نیــوەی

 .گەڕ بخاتە دەبێت، کاریگەرتر جار چەندان کە ، بەهێزدا ئۆپۆزسیۆنێکی لە بێت هەرچەندێک
 مـۆدێلە ئەم دەشـخوازێت هەیەو هاوشـێوەی کەنـداودا میرنشـینەکانی لە تەنیا کە کردووە، ئاوا کوردستاندا شووریلەبا وای پارتایەتی سیستەمێکی کوردستان دیوکراتی پارتی
 .بکات ناوخۆ شەڕی مافیاو دەسەاڵتی ڤیرۆسی تووشی کوردستانیش تری بەشەکانی و بکات سنوور ئاودیوی تۆبزی بە کۆنەپەرستانەیە و فاشل

ــی کــۆنگرەی ــر نەتەوەی  و دا  بە ڕاشــکاوانەو و. بەدینــایەت پێویســتە بەوجــۆرەی هیچکــات مەســعودا،  کەســایەتی و کودســتان دیمــوکراتی پــارتی ایەتــیڕێبەر چەتــری لەژێ
 .سەرئاو بڵقی دەبنە لەمڕووەوە خەڵک هیواکانی چۆن دیبینیتن کە نابات هێندە و. باشترە نەبوونی کە دەڵێم زۆرەوە کەسەرێکی
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    2113نەتەوەیی کورد  کۆنگرەی                                                               
 

 عەڵیاڵی جەماڵ
 

 ئـاواتێکی کـوردی، الیەنەکـانی ناتەبایی سەرەرای ناحەزان، و داگیرکەران دڕدۆنگی و کەندوکۆسپ سەرەرای
 وەڕێ رێکخسـتن خـۆ بـۆ ئامادەکـاری بەرەو کـورد نەتەوەیـی کـۆنگرەی! هات بەدی کورد نەتەوەی لەمێژینەی

 ئاواتەوە بەو نەناسراو تاکی هەزار سەدان و دەیان ناسراو، تاکی زۆر. کەوت
. شـاراوە کاتـدا هەمـان لە مەنتیقـی، پرسـیارێکی چیـیە؟ نەتەوەیـی کۆنگرەی ئەرکی بەاڵم. نایەوە سەریان

ـــــــووکەیی پێداویســـــــتییەکانی لە فرەچەشـــــــنی ـــــــیە کـــــــورد نەتەوەی هەن  لە فرەچەشـــــــنی بەاڵم مەنتیق
. بکـات پـێ دەسـت الیەکەوە چ لە نـازانێ و دەوەستێ دەستەوەستان مرۆڤ کە ئەوە هۆی بە دەکات شاراوە پرسیارەکە نکوردستا سیاسی کۆمەاڵیەتی دۆخی تایبەتمەندییەکانی

 دەســپێکی ســەڕەڕای و گێــڕاوە دەوری نەتەوەییــدا یێکێتــی نەگەیشــتنی پــێ لە کە فــاکتەرە دوو خســتنی وەبەرچــاو بەڵکــو نــیە دۆزیــنەوە چــارە بــابەتە کــورتە ئەو مەبەســتی
 .نەتەوەیی کونگرەی ڕێگەی سەر بخاتە گران تەگەرەی و کۆسپ هاسانی بە دەتوانێ و دەگێڕێ دەور هەر دووبارە نەتەوەیی، کۆنگرەی بۆ ئامادەکاری

 دەگـمەن بە واتە بـووە، ناکۆکییەکـان خاڵە سەر لە مڕیان و مشت هەردەم دانوستان سەر هاتوونەتە مێژوو تەوژمی بە کوردی الیەنەکانی کات هەر ئێستا تا کە ئەوە یەکەم
 هەر. نێگـاتی  یـان پۆزیتیـ  بگـرێ، جێ خانە دوو لە دانوستان الیەنەکانی ڕوانگەی لە دەتوانی پرسیارێک هەر زمانێکیتر بە. هاوبەش خاڵی سەر هاتۆتە خواس و باس

 ڕووناکـایی تۆسـقاڵێک خاڵێکـدا هەر لە کە الیەنـانەی ەوئ مێـژوو شـایەتی بە. نێگـاتی  یـان پۆزیتیـ  خـانەی نـاو بخـاتە خاڵێک خۆیەوە ڕوانگەی لە سەربەستە الیەنێک
 خـاڵی سـەر لە داهـاتوو کە دەکـرێ بەدی الیەنـانەدا لەو سیاسـی پێگەیشـتوویی و بیرمەنـدی. بـوونە بـراوە زیـاتر داکەوتوون، کەمتر هەڵیدەسەنگێنن پۆزیتی  بە و دەبینن

 !براوەن ئەوان دادەمەزرێنن، پۆزیتی 
 ئەو زۆری هەرە زۆربەی. نەگەیشـتووە خۆبەخشـینەکاندا بـڕ لە ئاکـامێکی بە کورد نەتەوەی تێکۆشانی و هەوڵ زۆری هەرە زۆربەی هۆکاران زۆر بە ئێستا تا کە ئەوە دووهەم
 و ئـامراز ڕابـووردوو، وویمێژ سەر لە قووڵ تێروانینێکی بە کە ئەوەیە کاتی ئێتر ئێستا. بگەن ئاکامێک بە کە ئەوەی بێ دەبنەوە سەدپات و دووپات تێکۆشانانەش و هەوڵ

 .بگات ئاکام با ئەوڕۆ دەگمەنە نەگەیشت، ئاکام بە و هەبوو دۆێنی تا سیاسەتەی ئەو. ئاراوە بێتە نۆێ شێوازی تەنانەت کەرەستە،
 بە کوردیــان ئێســتا تــا داگیــرکەران. نــیە جیــاواز لەوە کــورد نەتەوەی. دەکــات ئامــادە نــۆێ شــێوازی بــۆ خــۆی کــۆمەڵگە گشــتی بە و ســازەکان تاکەکــان، نۆێــدا ســەردەمی لە

 کەواتە سـەرناکەوێ، کـورد بەشـداری بـێ سیاسـی گـۆڕی و ئـاڵ نـاوین ڕۆژهەاڵتـی لە کە ئاگادارە هەمووکەس. کردووە سەرقاڵ چەشنە لەو منااڵنەی یاری و...  خودموختاری
 پێویسـتە ئەوکـات دانەنـۆێنن سەر خۆیان هاوتای وەکوو کورد نەتەوەی سەروەری ەرهەمب لە کوردستان داگیرانی ئەگەر. بکات خۆی سەروەری داخوازی کورد نەتەوەی پێویستە

 خـۆی سیاسـی پێگەیشـتوویی نـۆێ شـێوازی بەری گـرتنە بە و نەدات کـۆنگرەکە نێـو بـۆ نێگـاتی  خـاڵی بە دزە ڕێـگە نەتەوەیـی کۆنگرەی پێویستە. بەر بگرێتە سیاسەتێکیتر
 .ەپێنێبس داگیرکەراندا بە خۆی سەروەری و بنۆێنێ
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 رۆژهەاڵتی كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەییدا                                                     
 

 كرمی نوید
 

 كوردســتان، چوارپــارچەی لە كــورد پرســی كردنــی  تــاوتوێ مەبەســتی بە نەتەوەیــی كــۆنگرەیەكی رێكخســتنی و پێكهێنــان
 ژێـر لە بـوونی پارچەپـارچە پـاش كە كـورد، بە پێوەندیـدار پرسەكانی چارەسەری لە هاودەنگی و یەكرێزی دروستكردنی

 مەشـغەڵەكانی لە یەكێـك هەردەم بـووە، نەتەوەكەمـان داوێنگیـری كوردسـتان بەسەر زاڵ واڵتانی سەركوتی و زەنگ زەبرو
 لەهەر كــراوەتەوەو كــۆدەنگییەك وەهــا لە بیــر هەردەم بــووەو گەلەكەمــان سیاســییەكانی حیــزبە و روونــاكبیران رێــبەران،

 .دراوە هەوڵ پێناوەدا لەو ئیمكان پێی بە سەردەمێكدا
 جەالل مــام ،(ێــرانئ كوردســتانی دێمــۆكراتی حیزبــی ئەوكــاتی ســكرتێری) قاســملوو دوكتــور شــەهید بەرێــزان الیەن لە دا زايينــ  هەشــتاكانی لە یەكەمجــار بــۆ بیــرۆكەیە ئەو

 پێوەنـدییەكانی دەفـتەری لە دواتـریش و عێـراق لە خۆیانـدا كۆبـوونەوەی دوو لە( فیـدراڵ عێراقـی ئێسـتای سـەركۆماری و نیشتمانی یەكیەتی یەكەمی كەسایەتی) تالەبانی
 .باس بەر هاتۆتە پێكهێنانی، چۆنییەتی و نەتەوەیی كۆنگرەیەكی وەها پێكهێنانی نیسبەت بە واڵت دەرەوەی لە ئێران كوردستانی دێمۆكراتی حیزبی
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 هەر لە نەتەوەكەمـان سـەربەخۆی سیاسـەتوانانی و روونـاكبیران كەسـایەتی، الیەن لە كـۆنگرەیە ئەو كە بـوو ئەوە بـاوەڕی قاسـملو دۆكتـور بەرێـز مەزن شەهیدی بارەوە لەو
 رێكخـراوە ئەو مـاددی و سیاسـی پشـتیوانی رێكـخەرو تەنیـا حیزبەكـان و پێكبێـت دەرەوە جیهانی مرۆڤدۆستی و الیەن بێ كەسایەتییەكانی رێكخراوو و كوردستان پارچەی چوار
 بەســەر زاڵ حكــومەتێكی لەگەڵ كــوردی حیزبێكــی دۆســتایەتی و پێوەنــدی نە كــۆنگرەو كاروبارەكــانی و بڕیارەكــان ســەر بخــاتە بانــدۆڕ حیزبێــك هێژمــونی نە ئەوەی بــۆ. بــن

 .هەستیارە پرسە ئەو چارەسەری بۆ پێویست بڕیاری و كورد گەلی رەواكانی مافە كردنی باس لە رێگر ببێتە كوردستان لە پارچەیەك
 نــاوی بە هۆڵەنــد ئامسـتردامی لە زایینــی ی1999 سـاڵی یەكەمجــار بــۆ كوردسـتان، پــارچەی چـوار لە كــورد گشــتی پرسـی نیســبەت بە زەروورەتێـك كوە نەتەوەیــی كـۆنگرەی
 بـدات، سـەپر ئەو ئاڵۆزەكـانی الیەنە چارەسـەری هەوڵـی و بـاس بەر بخـاتە پـارچەدا چـوار لە كـورد پرسـی تـا رەخسا بەستنی دەرەتانی( knk) كورد نەتەوەیی كۆنگرەی
 پێكبێـت، كوردسـتان پـارچەی چـوار هەر كـوردی حیزبەكانی و سەربەخۆ سیاسەتوانانی و كەسایەتی روشنبیران، واڵت، دەرەوەی پەرلەمانی لە گردبوونەوەیە ئەو وابوو قەرار
 پــارتەو ئەو هێژمـونی سـەپاندنی مەبەســت زیـاتر رایەوئاشـك و روون(  P.K.K)  تــوركیە كوردسـتانی كرێكـارانی پــارتی هیژمـونی كە دەركەوت هەوڵەكـان یەكەم بە بەاڵم

 لە زۆر بـۆیە. نەتەوەیـی پرسـی چارەسـەری و بەرەوپێشـچوون بـۆ یەكگرتـوو گوتـارێكی و هـاودەنگی پێكهێنـانی نەك دیـكەیە، حیزبەكـانی خسـتنی پەراەوێـز و كردن بێدەنگ
 .نەكرد كۆنگرەیەیان ئەو بەشداری P.K.K زەینیا ئەو ئاشكرابوونی بە رۆژهەاڵت لە كۆمەڵە و دێمۆكرات وەك حیزبەكان
 هەرێمی سەرۆكی بارزانی مەسعود كاك بەرێز الیەن لە  2113 / 7  / 21 رێكەوتی دیكە جارێكی بۆ كورد، سەركردەكانی بیروڕاگۆڕینەوەی و دانیشتن چەندین پاش ئێستاش

ــاوی بە و كوردســتان ــزان و خــۆی ن ــام بەرێ ــاری ســەرۆك جەالل م ــه و راڵفێــد عێراقــی كۆم ــووكە) P.K.K یەكەمــی كەســایەتی ئــۆجەالن عبدالل ــدا زینــدانی لە هەن  ئێمرالی
 هەرێمـی پێتەختـی بـۆ كـورد نەتەوەیـی كـۆنگرەی لە بەشـداری بـۆ كـران بانگهێشـت دەبـوون حیـزب 93 كە كوردسـتان پـارچەی چـوار سیاسـیەكانی حیزبە ،(كراوە دەستبەسەر
 .كوردستان

 لەو هەر و بـاس بەر خـرانە كـۆنگرە سـەرەكییەكانی تەوەرە پێكهـات كوردسـتان هەرێمـی پێتەختـی هەولێـر شـاری لە 2113 / 17 / 22 تـیرێكەو كە یەكەمدا كۆبوونەوەی لە
یزبەكـانی كەسی بۆ ئامادەكردنی كارەكانی كۆنگرە پێك بێت، بە پێی حەشیمەت كورسـییەكانی ئەو لێـژنەیە دابەشـكران بەسـەر ح21 لێژنەیەكی  تا درا بڕیار كۆبوونەوەیەدا

حیزبـی رۆژهەاڵتـی كە بـۆ ئەو كـۆنگرەیە بانگهێشـت كرابـوون دەبـوو  9بەو پێیە لە نێوان . بۆ رۆژئاوا 4بۆ رۆژهەاڵت و  5بۆ باشوور،  5بۆ باكوور،  7چوار پارچەدا، واتە 
 .پێنج وەك نوێنەر بۆ لێژنەی ئامادەكاری دیاری كرابان

 كوردسـتان، دێمـۆكراتی حیزبـی ئێـران، كوردسـتانی دێمـۆكراتی حیزبـی: لە بـوون بریتـی كرابـوون، بانگهێشـت هەرێـمەوە یسـەرۆك بەرێـز الیەن لە كە رۆژهەاڵتی حیزبەكانی
 كوردسـتانی خەبـاتی سـازمانی كوردسـتان، ئـازادی پـارتی كوردسـتانی، شـاخەی ئێـران كۆمۆنیسـتی كۆمەڵەی زەحمەتكێشان، كۆمەڵەی ئێران، كوردستانی شۆڕشگێڕی كۆمەڵەی
 .كوردستان سەربەخۆیی پارتی و كوردستان ئازادی ژیانی رتیپا ئێران،

 دێمۆكراتیـانە و هەڵبژاردنـی شـێوەی بە بـوونەوەو كـۆ یەك دەوری بە ئامادەكـاری لێـژنەی كورسـییەكانی دابەشـكردنی و كـردن دیاری مەبەستی بە رۆژهەاڵتییە حیزبە 3 ئەم
 و كوردسـتان ئـازادی پـارتی و ئامادەكـاری لێژنەی كورسی پێنج خاوەنی بە بوون كۆمەڵە  سێ و دێمۆكرات دوو امدائاك لە كۆرسییەكە، پێنج دابەشبوونی بۆ ملمالنەوە كەوتنە
 لەو ئەوان و نــادەن یەك بە دەنــگ دابڕانەكانیــان و ئینشــیعابات بەهــۆی كۆمەڵەكــان و دێمۆكراتەكــان لێكــدابوویەوە وایــان كە( PJAK) كوردســتان ئــازادی ژیــانی پــارتی
 و یەكیەتـی و پـارتی الی گـالیە و شـكایەت كەوتـنە كـردەوەو بەرز رۆژهەاڵتـی كورسییەكانی دابەشبوونی ئاكامی نیسبەت بە نارەزایەتییان دەنگی دەبن، ەركەوتووس نێوانەدا
P.K.K. 
 دیـكەی پـارچەی  سـێ لە چەكـداری اڵیبـ كردنـی دروسـت نیسـبەت بە P.K.K سیاسـەتەكانی درێـژەی لە زایینی ی2113 ساڵی كە( PJAK) كوردستان ئازادی ژیانی پارتی

 كوردسـتانی شـاخەكانی كردنـی قـۆڕ  و چـاالكی دایە دەسـتی كوردستان رۆژهەاڵتی لە حیزبە ئەو هێژموونی و مودیرییەت ژێر لە دامەزراو كوردستان رۆژهەاڵتی بۆ كوردستان
 كەوتـونەتەوە دوور نەمـاوەو خەباتیـان توانـای گـوایە كە لێیـان گـرتن تـوانج و رەخنە 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 لە
 نەك بەاڵم. درا  پـێ كۆرسـییەكی نەداو كـۆڵی دواجـار خۆسـەپاندن، و هەڕەشـە ەكەوت وە P.K.K رێگـای لە و نەكـرد قەبـووڵ كۆرسـییەكەی دابەشـكردنی ئاكامی پارتە ئەو
 قەبـووڵ رۆژهەاڵتەوە لێـژنەی الیەن لە دراوەو پـێ كۆرسـییەی ئەو تـوركیە كوردسـتانی كرێكـارانی پـارتی بە سـەر بـاڵێكی وەك بەڵكوو رۆژهەاڵتی، سەربەخۆی پارتێكی وەك

 .نەكراوە
 دابەش ســەردا بە كوردســتانیان كە واڵتــانەی ئەو چوارچێــوەی لە ئاشــتیانەو رێگــای لە كــورد پرســی چارەســەری مەبەســتی بە كە تەوەیــینە كــۆنگرەی گرتنــی و پێكهێنــان لە

 كە گوتـووە كۆنگرەیـان بەڕێـوەبەرانی بە بەاڵم رانەگەیانـدووە، هیچـی فەرمـی بە ئێسـتا تـاكو ئێران كراوە، ئێران سووریەو توركیەو عێراق، حكوومەتەكانی بە پرس كراوە،
 لە رەخــنە ئێــران كۆردەكــانی لەســەر نابێــت كــۆنگرە كۆتــایی بەیاننــامەی لە كە وتــووە ئەوەشــی بێــت، ئێــران سیاســیی بڕیــاری و ســەروەری بەزیــانی هەنگاوەیــان ئەم نابێــت

 .كوردەكان بۆ روو بخاتە هەڵبژێردراو تازە ۆماریسەرك رووحانی حەسەن لە خۆی چاوەڕوانی دەتوانێت كۆنگرە پەیامی كە وتوویانە ئەوان بگیردرێت، ئێران حكوومەتی
 باس فەردا رادیۆ گەڵ لە وتووێژ لە نەتەوەیی كۆنگرەی ئامادەكاری لێژنەی ئەندامی و ئێران كوردستانی دێمۆكراتی حیزبی دووهەمی كەسایەتی شەرەفی حەسەن كاك بەرێز
 و پـرس كردنـی  تـاوتوێ مەبەسـتی بە چـوو بەڕێـوە هەولێـر شـاری لە كوردسـتان هەرێمـی سـەرۆكی شـتیبانگهێ بە كە 1392  / 4 / 31 رۆژی كۆنبوونەی ئەو كە دەكات لەوە

 تواناكانیان هێزو لە وەرگرتن كەڵك رێگاچارەی هەروەها ئاراوەو هاتوونەتە نەتەوە ئەو بۆ كوردستان دابەشكردنەكانی و دابڕان هۆی بە كە بووە كورد گەلی هاوكێشەكانی
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 كــۆنگرەی گرتنــی ســبەتنی بە نــاوبراو هەروەهــا. ئاواتەكــانی و ئامــانج و مــاڤ بە گەیشــتن بــۆ پــارچەیەك هەر لە كــورد بەردەم گرفتەكــانی كێشــەو چارەســەری نیســبەت بە

 بگیردرێـت بەرچـاو خواسـتەكانیان و مـاڤ دێمۆكراتیـك شێوەی بە ئاشتیانەو رێگای لە و بگیردرێت  لێ رێزیان تا ئەوەن خوازیاری كوردەكان: دەكات باس شێوە بەو نەتەوەیی
 .ببێت دابین و

 ناچـار سیاسـییەكانی حیـزبە كـراوە، بێبەش خۆی سیاسی و نەتەوەیی مافی لە ئێران المیئیس كۆماری دەسەاڵتداریەتی ساڵی 35 درێژایی بە ئەگەرچی كوردستان رۆژهەاڵتی
 ئاشـتیانە و مەدەنـی رێگای لە سەردەمیانە و پێویست شێوەی بە خەڵك تا ناكرێت بەدی بەشەدا لەو دەرەتانێك هی  هەنوكەش بهێڵن،  بەجێ واڵتەكەیان و خەڵك تا كراون
 .بكەن خەبات رەواكانیان مافە وەدەستهێنانی بۆ وەپارلەمانییە و سیاسی خەباتی یان

 و كـورد پرسـی چارەسـەری بـۆ داوە هەوڵـی كوردسـتان پـارچەی ئەو حیزبەكـانی پرۆگرامـی قـاڵبی لە بەردەوام كە رەسەنە رەواو جوواڵنەوەیەكی خاوەن كوردستان رۆژهەاڵتی
ــتهێنانی ــاوات بەدەس ــانی و ئ ــەردەمێكدا هەر لە و گەلەكەی ئامانجەك ــی ەب س ــت پێ ــان و پێویس ــوو لە دەرەت ــێوازەكانی هەم ــات رەوای ش ــۆ خەب ــانج بە ب ــتن ئام ــك گەیش  كەڵ

 .وەرگیراوە
 كە جیـاوازییەك پێـی بە و رێـزدادەنێن جیهـان نـاوچەو نەتەوەكـانی هەمـوو مـافی بـۆ و ئاشـتیخوازن كوردەكـان كراوە باس كوردییەكان الیەنە كۆبوونەوەی یەكەم لە هەروەك
 ئەو چوارچێــوەی لە خۆیــان داخوازییەكــانی ، دەكەوێ بەرچــاو كــورد پرســی چارەســەری ئاســت لە تــوركیەدا ســووریەو عێــراق، ئێــران، لە كوردســتان انیپارچەكــ لە هەركــام

 دەكـرێن، داوا وتووێژەوە ێگایر لە داخوازەكان و ویست بێت، ئارادا لە كوردەكان مافی كردنی قەبووڵ و دەربڕین بۆ دەرەتانێك كە واڵتێكدا لەهەر دەكەن، داوا دەوڵەتانەدا
 سـەریاندا بە كە چەكـداری خەباتی وەك خەبات دیكەی شێوەكانی لە كورد ویستی پێچەوانەی بە بخرێن  پشتگوێ ئینكارو كورد داخوازەكانی و ماف كە واڵتێك هەر لە بەاڵم

 .وەردەگرن كەڵك دەسەپێت
 دێمۆكراسـی بوونی جێگیر و كوردستان پارچەیەی ئەو ئازادبوونی لە بێت پشتیوانیان و هاودەنگ تا  دەبێ ەیینەتەو كۆنگرەی لە چاوەڕوانییەی ئەو ئێران كوردستانی خەڵكی

 الیەنێـك خـۆفەرزكردنی و خۆسـەپاندن هەروەهـا و حـاكم دەسـەاڵتی زەبروزەنگـی و سـەركوت نەتەوەیـی، ئینكـاری بەردەم لە بێت رێگر و كورد خۆجێیی دەسەاڵتی سەروەری و
 .دێمۆكراتییەكان دەسكەوتە گرتنی نادیدە و خەڵك بەسەر
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 *ئەلمۆنیتۆر/ چۆمانی کەمال
  رەسول کارزان: وەرگێرانی

 
ـــۆنگرەی کە ئەوەدا لەگەل ـــینەتە ک ـــورد، وەی ـــگە ک ـــک رەن ـــت خەونێ ـــۆ بێ ـــی ب ـــی و یەکێتی ـــورد یەکریزی ـــوونی و ک  هەب

 سیاسـییە ملمالنـێ و جیـاوازی هەبـوونی نوێدا، ناوەڕاستی رۆژهەالتی لە خەباتکردن لە هاوبەش نوێی ستراتیجیەتێکی
 .مەحاڵ بکەنە خەونە ئەم رەنگە کوردستان، پارچەکانی لە هەریەک لە ناوخۆییەکان

 هە سیاســییەکانی الیەنە و حیــزب ســەرجەم نــوینەری تەممــوز، ی٣٣ لە کــورددا، هــاوچەرخی مێــژووی لە یەکەمجــار بــۆ
 خەونێکـی کە ،"کـورد نەتەوەیـی کـۆنگرەی" بنیادنـانی لەسـەر گفتوگـۆکردن بۆ هەولێر، لە کوردستان پارچەکانی رچوار

 بە و رۆژ ٢ مـاوەی بـۆ هەولێـر، لە ئابدا ی٣٤ بەرواری لە کۆنگرە کە بڕیاریدا ئامادەکاریی یکۆمیتە. کۆبوونەوە رابردوودا، دەیەی سێ لە بوو کوردستانە خەلکی لەمێژینەی
 . ببەسترێت کەس ٢١١ بۆ ١١١ بەشداری
 لە کە ڵەیقـوو سیاسـییە جیـاوازییە ئەو جـگە هەیە، سیاسـییەکاندا حیـزبە تەواوی نێـوان لە ئایـدیۆلۆژی و سیاسـی قـووڵی جیـاوازییەکی کە دەبەسـتریت لەکاتێکـدا کۆنگرە
 کوردسـتانی بەسـەر بااڵدەستی پرسی لەسەر کوردستان، کرێکارانی پارتیی زیندانیکراوی سەرۆکی ،"ئۆجاالن  عەبدواڵ" و کوردستان هەرێمی سەرۆکی بارزانی، مەسعوود نێوان

 . هەیە رۆژئاوادا
 

 نوێنەر هەبوونی لەسەر دابەشبوون
 

ــامییەوە ــەرەتاوە لە هەر بەسەرس ــان س ــن،د جیاوازییەک ــک ەرکەوت ــاردرا کە کاتێ ــۆمیتەی بڕی ــاری ک ــۆنگرە ئامادەک ــدام ٣٠ ک ــت ئەن ــدام ٢: هەبێ ــزبە لە ئەن ــییەکانی حی  سیاس
 سیاسییەکانی حیزبە لە ئەندام ١ سووریا، کوردستانی سیاسییەکانی  حیزبە لە ئەندام ٤ عێراق، کوردستانی هەرێمی سیاسییەکانی حیزبە لە ئەندام ١ تورکیا، کوردستانی
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 .ئەورووپا کوردانی نوێنەرایەتیکردنی بۆ ئەندامێک و ئێران کوردستانی
 ئۆپۆزســیۆنەکان حیــزبە و دابەشــکرد خۆیانـدا نێــوان لە نوێنەرەکانیــان پێــنج عێـراق، کوردســتانی هەرێمــی یاســیەکانیس حیـزبە کاتێــک چــون قووڵبــوونەوە بەرەو گرژییەکـان
 یەکێتیــی و دەکــات رابەرایەتــی بــارزانی مەســعوود کوردســتان، دیمــوکراتی پــارتیی. حــوکمڕان حیزبــی هەردوو لەالیەن قۆرخکــاری و بااڵدەســتی بەهــۆی راگەیانــد بایکۆتیــان
 گـۆران،) ئۆپۆزسـیۆنەکان حیـزبە کە لەکاتێکـدا وەرگـرت، نوێنەرایەتییەکیـان هەریەکەیـان یەکێتـی و پـارتی. دەکـات رابەرایەتـی تاڵەبانی جەالل کوردستانیش، نیشتمانیی
 کە رازیکــران بەوە پاشــان اگەیانــد،ر بایکۆتیــان ئۆپۆزســیۆنەکان حیــزبە ئەوە دوای. بێبەشــکرا ئیســالمی کــۆمەڵی و وەرگــرت نوینەرایەتییــان دوو تەنهــا( یەکگرتــوو کــۆمەڵ،
 .حوکمڕاندا حیزبی دوو لەگەڵ بکەن دا داهاتوو کۆبونەوەکانی لە بەشداری

 باڵــدا ســێ بەســەر کــۆمەلە]کــۆمەڵەکە هەرســێ و[ ئێــران کوردســتانی دیمــوکراتی حیزبــی و کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی]دیمــوکرات حیزبــی هەردوو ئێــران، کوردســتانی لە
 کوردییەکـانی کـۆنە  حیـزبە. خسـت پشـتگوێ دادەنرێـت، ئێـران لە پەکەکە بـاڵی بە کە ەیـان،(پـژاک)کوردسـتان ئازادی ژیانی پارتیی کە رکابەرەکەیان ەحیزب ،[دابەشبووە

ــران ــونی دژی لە بەتەواوی ئێ ــژاکن، هەب ــۆی پ ــمی کە ئەوەی بەه ــەر ئایدۆلۆژیشــەوە لەڕروی و بەڕەس ــا بە س ــاکێن کۆم ــتانە جڤ ــدۆلۆژیایئا کە( کەجەکە) کوردس  ئۆجــاالن ی
 .پەیڕەودەکات

 
 کۆنگرە سەرۆکایەتیکردنی

 
 . دەربری کۆنگرەوە لەبارەی خۆی ترسەکانی تورکیا پەکەکە، نوێنەری بەشداریکردنی و هەولێر لە سیاسییەکان الیەنە و حیزب نوێنەری کۆبوونەوەی لەدوای

 بەرزانـی مەسـعود باشە پێی ئەنکەرە کە رایگەیاندبو کوردستان، دیموکراتیی پارتیی لە نزیک ی"روداوو" میدیای تۆڕی بۆ لێدوانێکدا لە ئەردۆغان، جێگری ،"ئارنج بولەنت"
 .بکات کۆنگرە سەرۆکایەتیی

 تورکیـا  یەکانینیگەرانی کەمکردنەوەی بۆ" ئەنکەرە گەیشتە بەپەلە تەموزدا ٢١ لە کوردستان، هەرێمی حکوەتی سەرۆکی بەرزانی نێچیرڤان چاوەڕواننەکراودا، سەردانێکی لە
 بە دەربڕیـوە کـۆنگرە بەسـتنی لەسـەر رەزامەنـدی تورکیـا کە باڵوکـرایەوە ئەوەش کاتـدا هەمـان لە. تورکیا میدیاکانی راپۆرتی پێی بە"کوردەوە نەتەوەیی کۆنگرەی بارەی لە

 .کۆنگرەبێت سەرۆکی بەرزانی مەسعود کە مەرجێک
 .کردوە قۆر  کۆنگرەشی کە تورکیا لەگەل بەرزانی یوەندییەکانیپە لە کەوتن گومان بە کوردییەکان سیاسییە  حیزبە

 رێـگە شـێوەیەک بەهـی  پەکەکە کە رایگەیانـد بەڕوونـی گـۆران، بزوتنەوەی تەلەفزیۆنی ،"ئێن ئێن کەی" لەگەل یەکەمیدا دیمانەی لە کەجەکە، هاوسەرۆکی ،"بایک جەمیل"
 هاوشـێوەی بێـت، دیمـوکراتی بەشـێوەیەکی دەبێـت کـۆنگرە سـەرۆکایەتیکردنی کە کـرد ئەوەشی پێشنیاری. سەپێنێتب دا کۆنگرە بەسەر خۆی سیاسەتەکانی حیزبێک هی  نادات

 .بێت سەرۆک کەسایەتییەک جارێک مانگ شەش هەر کە ئەوروپا یەکێتیی سەرۆکایەتیی
 .بێت نگرەکۆ سەرۆکی بەرزانی مەسعود کە ئەوەن لەدژی بەتەواوەتی کوردستان هەرێمی ئۆپۆزسیۆنەکانی حیزبە
 ئەلمۆنیتـۆر، بۆ لێدوانێکیدا لە و ئابدا، مانگی لە کۆنگرە سەرۆکایەتیکردنی لە راگەیاند خۆی ترسەکانی گۆران، بزوتنەوەی سەررکردەکانی لە یەکێک رەحیم، تۆفیق حەمە

 کاتـدا هەمـان لە. کوردسـتان هەرێمـی سـەرۆکی وەک نەک بێت، گرەکۆن بەشداری کوردستان دیموکراتیی پارتیی سەرۆکی وەک دەتوانێت تەنها بارزانی مەسعوود کە رایگەیاند
 .بایک جەمیل قسەکانی لە پشتگیریی بۆ ئاماژەیەک وەک بمێنێتەوە، دا کەس یەک دەست لە نابێت کۆنگرە کەسەرۆکایەتیکردنی وتیشی

 
 ک.ک.پ بە دژ ک.د.پ: رۆژئاوا

 
 کە ،(پەیەدە)دیمـوکرات یەکیەتـی پـارتی. بـکەن کـۆنترۆڵ رۆژئـاوا داوە هەوڵیـان پەکەکە و پـارتی ەڵداوە،سـەریه سـووریا کوردنشینەکانی ناوچە راپەرینی کە لەوکاتەوەی

 باالدەسـتیی الوازکردنـی هەوڵـی پـارتی ئەوەدا بەرامـبەر لە. ناکرێـت قبـووڵ پێـی پـارتی کە واقیعێـک کردووە، کۆنترۆڵ کوردستانی ناوچەکانی زۆربەی پەکەکەیە، بە سەر
 .دەدات خۆیەوە سەربە گروپەکانی لەڕێگەی پەیەدە

 .نەکاتەوە رۆژئاوادا بەڕوی سنورەکانی پارتی ئەگەر دەبێت ئەنجام بێ زۆر کارێکی کۆنگرە، کە دەردەخات ئەوە کورد، چاالکوانی ٠١١ ئیمزاکۆکردنەوەی کامپەینی
 لە واز" کە کــرد پــارتی لە داوای باڵوبــویەوە، زۆر کوردیــدا میــدیای لە و نووســیبوی ئابــدا ١ لە کە وتارێکــدا لە کەجەکە هاوســەرۆکی ،"بایــک جەمیــل" کاتــدا، هەمــان لە

 لە کـورد خەڵکـی لەدژی پالنگێـری لە بەشـێکە پـارتی" کە نووسـیبوی ئابـدا ی١ لە پەکەکە، بە سـەر ی نیـوز فیـرات وێبسـایتی لە بایـک". بهێنێـت رۆژئاوا دژی لە پالنگێری
 ".رۆژئاوا
 دوژمنـانی و تورکیـا لە پـارتی رۆژئـاوا، کـوردانی دژی لە پیسـەدا جەنـگە لەم" وتـی و کورد دژی جەنگ لە بەشداریکردن بۆ گرت پارتی لە رەخنەی توند بەشێوەیەکی بایک
  ".رۆژئاوا سەر خستۆتە ئابلوقەی سنوورەکانەوە، داخستنی رێگەی لە پارتی، نالەبارەدا بارودۆخە لەو. تاوانبارترە کورد

 راگەیاندبوو حزبەکەی فەرمی وێبسایتی بە ئیمنکی. ناوبرد' بەها بێ" بە وتەکانی و لێگرت رەخنەی پارتی وتەبێژی ،"ئیمنکی جەعفەر" بایک، جەمیل وتارەکەی لەدوای
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 ".ناکات کار نەتەوەییدا یەکێتیی لەپێناو" کە گرت بایک جەمیل لە ئەوەشی رەخنەی و" ناکات رۆژئاوا لە کورد ئێستای قەزیەی بە خزمەت" بایک جەمیل وتەکانی کە
 

 ئایدیۆلۆژی جیاوازیی
 

 چـونکە دەکەن، دا کـۆنگرە لە بەشـداری کە حیزبـانەیە لەو زۆرێـک سـەرەکی ئایـدۆلۆژیای ،ئۆجاالن ئایدۆلۆژیای. جیاوازن ئایدۆلۆژیای خاوەنی کوردییەکان سیاسییە  حیزبە
 ناسـیۆنالیزمی لەگەل ئیسـالم دەیانەوێـت کە هەیە ئیسـالمییش حیزبێکـی چەنـد کاتـدا لەهەمـان. هەیە ئێرانـدا و عێـراق و تورکیـا و سووریا لە الیەنگری پارتی ،"کەجەکە"

 .بکەن یەکانگیر کوردییدا
 سیاسـی حیزبێکـی هـی " کە راگەیانـد کوردسـتانی دیمـوکراتی پـارتیی رەسـمی تەلەفزیۆنی تیڤی، کوردستان بە ئێران، کوردستانی دیموکراتی حیزبی سەرۆکی هیجری امستەف
 ".بسەپێنێت ئەویتردا بەسەر خۆی سیاسیی بۆچوونی نابێت

 تێکەاڵوکردنـی و یەکـانگیرکردن سـەر دەکـاتە تەرکیـز ئیسـالمی، یەکگرتـوووی کە رایگەیانـد سـتان،کورد ئیسالمیی یەکگرتوووی سیاسی مەکتەبی ئەندامی کاروانی، ئەبوبەکر
 خەبـاتی و لەخۆبگرێـت ئایـدۆلۆژیاکان هەمـو دەبێـت کـۆنگرە کە راگەیاند ئەلمۆنیتەری بە کاروانی. کۆنگرە لە ئەوانە ئامانجی ئەوە و کوردییدا ناسیۆنالیزمی لەگەل ئیسالم
 .نەکرێت فەرامۆش ئازادییدا وپێنا لە الیەک هی 

ــۆنگرە ــەرباری ک ــاکۆکییە س ــگە کە سیاســیەکان، ن ــتە رەن ــر ببێ ــانی لەبەردەم رێگ ــانی بەدیهێن ــۆنگرە، ئامانجەک ــترێت ک ــوو. دەبەس ــان هەم ــرژییە و جیاوازییەک ــییەکان گ  سیاس
 بەدڵنیـایەوە بکرێـت، ئەیلـول ٣٠ لە وادانـراوە کە نزیکـدەبێتەوە پەرلەمانی یهەڵبژاردن لە کوردستان هەرێمی کە ئەوەشدا لەگەڵ. دەبێت کۆنگرە لەسەر خۆیان رەنگدانەوەی

 . بەکاربێنن هەڵبژاردندا کامپەینی لە نەتەوەیی کۆنگرەی خۆیان بەرژەوەندیی بۆ کوردستان، هەرێمی حوکمڕانەکەی حیزبە دوو نادەن رێگە ئۆپۆزسیۆنەکان حیزبە
 هەبێـــت، واڵتەکانیـــان کـــوردانی لەســـەر کــاریگەریی نەتەوەیـــی کـــۆنگرەی لە هەیە ئەوەیـــان ترســـی ئێــران، و تورکیـــا بەتـــایبەتی نـــاوچەکە، دەوڵەتـــانی کە کاتێکــدا لە

 .بێنێت کورد یەکریزیی و یەکێتیی خەونی بە کۆتایی کۆنگرە کە هەیە ئەوەیان ترسی کوردیش هاوواڵتییانی
... 

 بەناوبانگەکـانی دەزگـا بـۆ سـووریا و تورکیـا و ئێـران و عێـراق لە کـوردی سیاسـەتی و کوردسـتان ێمـیهەر سیاسـیی بـارودۆخی لەسـەر کـوردە رۆژنامەنوسێکی. چۆمانی کەمال
 .نوسیوە تریبیون کوردستان بۆ وتاری بەردەوام وە٣١٠١ سالی لە چۆمانی. دەنوسێت کوردیی میدیای
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 وێت که رده یی ئاوا سه وه ته ی نه چۆن کۆنگره                                             

 
 ریتانیا به/  برایم مام جید مه
 
 وکوردسـتان کگرتووبێت یـه کـورد  یـه وه ئه یان وره گـه ونی خـه دونیـادابن شـوێنێکی ر هـه له ن وه ئـه ئاواتی بـه کـورد مووتاکێكی هه
 .بگات خۆیی ییخۆ ربه سه تی وڵه ده به

 ر سـه به کوردسـتانیان ی وواڵتانـه م ئـه  وه نـه الیه زۆر لـه دراوسـێ تی وڵـه ده چـوار ر سه به  شکراوه دابه و داگیرکراو  که کوردستان
 رپاکرد بـه وێرانیـان مـاڵ ڕێکی شه وئێران عێراق ساڵیش شت هه ی ماوه بۆ  ،وه کتریدا یه ڵ گه له ساردان ڕی شه ،له  شکراوه دابه
 وشۆڕشـیان بات خـه کوردستان کانی پارچه موو هه  له کورد لی گه ی وه ئه رباری سه ؟ بووه نه سروشتی کانیان ندیه یوه په رگیز ،هه
. دا کـوێتی وواڵتـی الماری پـه ێـراقع ڕژێمی  که نداو که ڕی شه دوای له کوردستان باشوری ،له  یه هه ی درێژه بات وخه کانیان وواڵته رجی لومه هه پێی وبه پارچه ر هه  پێداوه  درێژه
 ری ماوه جــه ڕینێکی ڕاپــه رشــتی رپه وسه دابنــێن ن الیــه مه هه کی یــه رنامه به ،توانیــان ڕێکخســتبوو خۆیــان کگرتوودا یــه کی یــه ره به  لــه کوردســتان باشــوری کــانی وڕێکخراوه حیــزب

 ڵبژاردنی هــه م کــه یه  لــه  وه دا(وســلێمانی ولێرودهۆك هــه) کانی شــاره له بێــنن عس بــه حکومی بــه کۆتــایی و بهێــنن ســت ده به وتن رکه ســه توانیــان و ن بکــه کوردســتان ری رتاســه سه
 . بێنن ست ده به وتن رکه سه توانیان 1992 ساڵی له کان سیاسیه موو هه شداری به  به و ئازادی به کوردستاندا مانی رله په
  ڕه شـه م ئـه قوربـانی  بـووه تێیـدا س کـه زاران هـه که ڵگیرسـا هه  کـه ناوچه تانی وڵـه ده سـتی ده به براکـوژی ڕی ،شه کوردستان یرێم هه تی حکومه حوکمڕانی ساڵێك  مترله که اڵم به

 و  رگه پێشـمه هێـزی کـو وه ،  وه گرتۆتـه نه کیان یـه یاسـایی کی یه شـێوه به ئێسـتاش تا کـه جیـاواز یی ئیـداره دوو  وه شـه به دوو بـه کـرد کوردستانی رێمی هه نجام ره سه.   وه خۆکوژیه
 ....هتد ، دادگا ناوخۆ تی زاره وه و دارایی

 چۆن! ؟ بخات ڕێکیان ك که یه چێوه چوار له و بکات نیشتمانی به  زگایانه ده م وئه  وه کبگرێته یه یتوانیبێت نه  کابینه وت حه( 7) پاش کوردستان رێمی هه تی حکومه ر گه ئه



 Page : 59                                                یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                    59: ی  ره الپه
 
 کردنی پێنـه شـداری به یان ،  وه رازانهلێکت و ناکۆکی ست ده به  خراپتره لێك گه باشوور کوردانی حاڵی  له حاڵیان  که  وه کۆبکاته له کوردستان ی پارچه رچوار هه کوردی توانێت ده
 !؟  پێیه یامیکی په وچ بێت ده کی مانایه چ  کۆنگره ئایا ؟ راوێزخستنیان وپه کان حیزبه شێکی به

 ؟ جیاوازی بێ تربه کانی چهپار کوردانی بۆ تر چه  بینه نه  وه ین بخه ڕێك خۆمان ناوماڵی  وه مانتوانی ونه بێت هه رێمی هه تی رۆکایه وسه ت حکومه  که کورد ی ئێمه
 و یــه هه گایــان باره بادینــان کانی ناوچــه  لــه  وه کانیانــه خانه وجبه خۆیان بــه تورکیــا تی وڵــه ده کۆمانــدۆی دان ســه تاکوئێســتاش  کــه کــوردان یی وه تــه نه ی کــۆنگره ســتنی به نــازانم

  کـه و شـکراوه دابه ردا سـه به کوردیـان  کـه ، که ناوچه کانی ته حکومه پرسی وبه دونیا میدیاکانی موو هه رچاوی به له ئاشکراو کی یه شێوه به  کۆنگره.ن که ده  که ناوچه وشی ڕه چاودێری
 ر سـه له قسه تبێـ ده چـۆن ، ن کـه ده ئاشـکرا گشـتی ڕای بـۆ کان وه کۆبوونـه جنـدای ئه کان، سیاسـیه بی کتـه مه بوانی شدار به  ڕۆژانه ، مێنێت ده رزشێکی ئه چ لمێنن ناسه کورد مافی
 کانیان سـنووره و رێنن گـوزه ده ژیـان خراپتـرین ڕۆژئـاوی کـوردانی ؟! ی ئاشـکرابکه دونیـا موو هـه بۆ ی که  ڕۆکه ناوه و دابندرێت کانی مافه بۆ  رنامه وبه بکرێت لێك گه نووسی جاره

 سـت ده  وه ئـه  بۆیـه بێـت( بـارزانی)  یـه کۆنگره م ئه رۆکی سه کات داواده تورکیا تی وڵه ده و دات ده کانی کاره به  درێژه  کۆنگره دا کاته م له ؟ کات ده کێ به ت وخزمه  وه ئه  لێداخراوه
 و  کـه ناوچه ئاسایشـی  کـه گونجـاو کـاتێکی بـۆ دوابخرێـت  کـۆنگره دا کاتوساته م له  پێویسته وزۆر نابێت کان نه الیه گرنگی شێکی به قبوڵی وجێگای  کۆنگره کاروباری له  ردانه وه
 زایان کوردوشــاره دیبانی وئــه مێژوونووســان و زانکــۆ مامۆســتایانی و کــان وتوێژه چــین موو هــه ساســی ئه ر ســه له  کــۆنگره و  وه بکرێتــه ئاســاریی کانیش نــه الیه نوجی شــه ته وشــی ڕه
 ، ربیگرێت وه وڕایان پێبکرێت شداریان به دونیا ری رانسه سه له
 

 .  وتووبێت رکه هس  کۆنگره کامڵێ به ی وه بۆئه
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 کورت وکورمانجی                                                              
 
 ریمی که ری عفه جه
 
 . دەبێ بێچوت یان دەکەی هێلکە ئەتۆ ؟ پرسی ڕێویان لە

 ! هەردووکیان:  گوتی
 دەتوانین رزگاری بۆ کورد نەتەوەی مێژووی رێگوزەری بونی تێپەڕ لە درێژ دوورو سااڵنێکی شیپا

 کە خۆشـە دڵـم دەریـایەک. دەکـرێ نەتەوەیـی کۆنفڕانسـی بستنی لە باس جارە یەکەم ئەوە بڵێن
 زمانمــان ، ئــێمەش رابگەیەنــین جیهــان هەمــوو بە کە دەنێــین هەنگــاو قۆناخێــک بەرەو جــار ئەو

 و شــەڕەف لە تــژی  مێژوومــان  هەیە کولتۆرمـان ، بەرەکەتە و پیــت پــڕ خاکمــان ، ەدەوڵەمەنـد
 ؟ رۆژ بکەینە شەوانمان خۆمان ودوی نان بە وکااڵن باب خاکی سەر لە مرۆو وەکی نابینن ڕەوا پێمان چی بۆ.  سەربڵیندیە

 هەموومـان.  هەیە نەتەوەیـی هوشـیاری بـۆ پێویسـتی بکـا ڕێـی نیـوە کە دادەڕێـژێ بۆ النیپی ئاستدا کام لە دەکاتەوە بیر چۆن کار داگیر کۆنفڕانسەدا ئەو هێنانی پێک لە 
 ئەم هەڵبژاردنەکـانی.  کـردووە بڕمـان بـن خۆمـان دەستی تەوری بە کە رابوردوومانە ساڵی سەت مێژووی قسەیە ئەو لەبۆ وبەڵگەشم الوازە زۆر وشیاریە ئەو ئاستی دەزانین
 ئێـران لە سەردەسـت ئاخونـدی قزڵبـاش. بـێ تێـدا نەتەوەیـی کۆنفڕانسـی بەڕێـوەبەرانی بـۆ نرخـی بە گەورەو دەرسـی دەبێ واڵت رۆژهەاڵتی و ئێران لە سەرۆککۆماری دواییە

 لە پۆشـی چـاو ئێـران واڵتـی رواڵەت بە خۆیان وبەرژەوەندی دەسەاڵت پاراستنی ئاستی دەگاتە کار کە بەاڵم. نییە قەبوڵ ویەکتریان تینون یەک سەری خوێنی بە زۆربەیان
 هەسـتمان قەت ئـێمە کە دوژمنـدا بەرانبەر لە کوردە مێژوویی الوازی ئەوەخاڵی. دەدەن هان ئامانج بەرەو تێیدا کە پاپۆڕەی ئەو رادەگرن خۆیان یەکڕیزی دەکەن بابەت زۆر
 . نەکردووە پێ

 توشـی جۆراوجۆر بیانوی بە واڵت رۆژئاوای لە بریندارمان نیشتمانی لە بەشێک حاڵدا هەمان ،لە گەرمە نەتەوەیی کۆنفڕانسی بەستنی رابوردووبۆ رۆژی چەند گەرمی بازاڕی
 . کراوە حەاڵل کورد ناموسی و خاک و خوێن کە بۆتەوە شەرع و ئایین حیسابی لەسەر هێرش دڕندانەتەر

 و پـاڕتی ملـی سـەر دەخـاتە رۆژئـاوا لە کورد کوشتاری بۆیەهۆی ببێ زگارر کەوتوە تێی کە بارودۆخەی ئەو ژێر لە تا دادەدا ئاور ئاوو بە خۆ جەالل دوای نیشتمانی یەکێتی
 . مەسعود و سنورەکان داخستنی
.  دەبـن کۆنفڕانسـە ئەو بەشداری و دەرێ هاتونە خۆیان قالبی لە ساڵ ٢٤ بە نزیک پاشی. پاڵەوانە رۆستەم کە کەسەم ئەو من ، داستانی رۆژهەاڵتیش حیزبەکان داستانی

 . بکاتەوە بۆ چارەیەکمان خۆی بۆ خودا مەگەر واڵت ەاڵتیرۆژه داهاتوی بۆ
 رازی تورانی کوژی کورد دەسەاڵتی دەبێ هەڵلوشین باشی بە کۆتە بە مل واڵتە ئەو خانی ژێر سامانی و سەروەت ئەوەی بۆ:  دەڵین مەسعود کاک دەوروبەری دوکترینی
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 کارەکەیــان میــزی سـەر لە خەریکــن نەگەیشـتوە ئەنجــام بە هێشــتا کە ئەوەیە کۆنفڕانسـە ئەو الوازی هەرە خــاڵی.  دەرەوە بچێـتە هاســانتر ن نەفتیەکەمــا لـولە تــا ڕابگـرین
 . بەرێ بۆ پەنجەی نیە توانای کەس بۆوە سارد کەتێک کە چاو بەر دێتە مجێور چێشتی وەکی رۆژهەاڵتم باشورو بوانی بەشدار هەڵوێستی. دەدڕندا یەکتر یەخەی

 نـیگەران دڵ باشـور سەاڵتیدە لە نابێ دەزانن چون لێدەن روودەستمان زیرەکانە زۆر و ببڕن گوێچکەمان لۆکە بە فێرن تایبەتی بە کەمتیارەکان وکۆماری گشتی بە فارسەکان
 . داڕژاوە باشور لە کورد دەسەاڵتی ماوەی لە کە ئاوە ئەو ئەوەیە ، خۆمانن هی پایەکان بێ ودەڵین دەگرن پادارەکان بۆیە بن

 بڵینـد ئاسـتێکی بگـاتە ئـاوا کاتەدا لەو وردک دۆزی بە بازەرگانی دیتویە کێ. بەردەوامە وسولێمانی هەولێر لە بازاڕ شەیتانە ، دەیکا کورد قارەمانی رۆژئاوا لە گران شەڕی
 مـام داستانی بۆتە ئێرە هەتا بەاڵم کوردێکە هەموو و من ئاواتی کۆنفڕانسە ئەو تنی سەرکەو. بەرن الڕێی وبەرەو کەنەوە مۆڕ لێک چاو هەستیاردا ئاوا کۆنفڕانسێکی لە کە

 ؟! دەبێ ی بێچوو وهەمێش دەکا هێلکەی هەم کە.ڕێوی
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 دەوڵەتی یاسا مەرجی بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی كورد هەیە                                        
 

 مەرجەی بەو ئاسـاییە، پـێ لەهەولێـر كوردیـان نەتەوەیـی كـۆنگرەی بەسـتنی ئەوان رایگەیانـد یاسا دەوڵەتی سەركردەیەكی
 واڵتـانی و عێـراق لە هەڕەشـە و نەگـرێ لەخـۆ كوردسـتان پارچەكانی سەربەخۆیی و جیابوونەوە بۆ ئاماژەیەك و ربڕیا هی 

  .نەكات دراوسێ
ــێچەوانەی ــایبەت پێشــتری، هەڵوێســتەكانی بەپ ــی ســەرۆك ســەردانەكەی پــێش بەت ــراق وەزیران ــۆ عێ ــر ب ــەردانی و هەولێ  س

 درابـا، هەولێـرەوە لەالیەن بڕیارێـك و هەڵوێسـت لەهەر نەئـامێزبوونرەخ هەمـووی كە بەغدا بۆ كوردستان هەرێمی سەرۆكی
 .هەڵبژاردووە بێدەنگی كورد نەتەوەیی كۆنگرەی لەهەمبەر ئێستا تاوەكو یاسا دەوڵەتی

 مــانگە ئەم ی42 لە بڕیــارە وا و كــورد نەتەوەیــی كــۆنگرەی بەســتنی بــۆ كــۆدەنگییەك گەیشــتنە كوردســتان پــارچەی چــوار هەر پارتەكــانی چــاوەڕوانی، ســاڵ چەنــدین دوای
 .ببەسترێ هەولێر لەشاری كۆنگرەكە

 خۆشـگوزەرانی بەدیهێنـانی لەپێنـاو كوردسـتان لەهەرێمی كورد نەتەوەیی كونگرەی بەستنی ئەگەر" راگەیاند ی(رووداو)بە یاسا دەوڵەتی هاوپەیمانی گوتەبێژی شەلال، عەلی
 بـاوی دیـكە پێكهاتەكـانی و الیەنەكـان پەراوێزخسـتنی و زۆریـنە دیكتـاتۆریەتی چـونكە نـابێ، لەسەری تێبینیەكمان  هی ئەوا دراوسێ، واڵتانی و عێراق لە كوردە گەلی بۆ

 بەغـدا بێگومـان ئەوا بێـت، دراوسـێ واڵتـانی و عێراق دابەشكردنی جیابوونەوەو كۆنگرەیە لەو ئامانج ئەگەر" گوتی بەاڵم". بگرێ بیركردنەوەمان بەسەر دەست نابێ نەماوەو
 ."دەبێ هەڵوێستی ەوكاتئ

 عێـراق پەرلەمانتـارێكی چەنـد هیـوادارین" نەكـرێن لەبیـر عێـراق پەرلەمانتـارانی كـۆنگرەكە بەستنی لەكاتی كە خواست خۆزگەی یاسا دەوڵەتی هاوپەیمانی بەرپرسەی ئەو
 كــۆنگرەكەدا لە كە بــێ هەڵوێســتانە و بڕیــار ئەو ئاگــاداری بەغــداش ئەوەی بــۆ بكــرێن كــۆنگرەكە بانگهێشــتی ناســراون، كــورد دۆســتی بە پەرلەمانتــارانەی ئەو بەتــایبەتی

 ."نەبێ دروست ال گومانی و رادەگەیێندرێ
 گوتیشـی مەخمووری". بكرێن كۆنگرە داوەتی بیانی كەسایەتی 311 بڕیارە" راگەیاند ی(رووداو)بە كوردستان لەهەرێمی كورد نەتەوەیی كۆنگرەی گوتەبێژی مەخمووری، غەفور

 كە عەرەب كەسـایەتی كۆمەڵێـك هەروەهـا دەكـرێن، داوەت عێـراق پەرلەمانتـارانی و كۆمـار سـەرۆكایەتی و عێـراق وەزیرانـی سـەرۆك مـالیكی، نوری بەدڵنیاییەوە قعێرا بۆ"
 ."نووسیوە سەریان لە و گێڕاوە كورددا دۆزی لە رۆڵیان

 واڵتـانی و عێـراق حكـومەتی سـەرنجی جێـی كـۆنگرەكە ئەوەی لەسەر هاوڕان چاودێران بەاڵم اوە،نەبەستر و ئامادەكاریدایە قۆناغی لە هێشتا نەتەوەیی كۆنگرەی هەرچەندە
 .دەكرێ بۆ جیاوازی خوێندنەوەی رووەوە لەو بەغدا بێدەنگی بۆیە دەبێ، دراوسێ
 دیارترینیـان و زۆرن هەولێـر لە كـورد نەتەوەیـی گرەیكۆن بەستنی ئاست لە عێراق حكومەتی بێدەنگی هۆكاری" راگەیاند ی(رووداو)بە سیاسی شرۆڤەكاری ئەلحەبوبی، هاشم

 بـۆ ئامادەكـاری و سیاسـی قەیرانـی لە جـگە ئەوە بینیـوە، بەخـۆیەوە گەورەی شـڵەژانێكی خراپدایەو لەبارێكی كە عێراق، ئەمنی رەوشی بە مالیكییە حكومەتی سەرقاڵبوونی
 كە هەولێـر بەغـداو نێـوان پەیوەنـدییەكانی ئێستای باری هەستیاری هۆكارانەو ئەم هەموو بدرێ، ەنجامئ داهاتوو ساڵی سەرەتای بڕیارە كە عێراق پەرلەمانی هەڵبژاردنی

 ."كردووە بێدەنگ عێراقیان حكومەتی تێدەپەڕێ، بەقەیراندا ساڵێكە چەند ماوەی
 دەبـین چـاوەڕێ دەربـرین، الیەنێـك هەڵوێسـتی یـاخود ووداوێـكر لەبـارەی خۆمـان راوبۆچـوونی پێشـوەخت رانەهـاتووین عێراقـدا لە" گوتی هەروەها سیاسییە شرۆڤەكارە ئەو

 ."بڕیار دەبێتە و دەبێتەوە روون هەڵوێستە ئەو ئەوكاتەی هەتا
 یكـۆنگرەیەك هەر بـۆ بانگەشـە پێشـوەخت و ئاشـكرا بە و بشـكێنێ شـەرم سـنووری كـورد دەبـێ" پێیوایە عێراقییە، كۆماری گردبوونەوەی گشتی ئەمینداری هاوكات كە حەبوبی
 ."بكات داوەت بۆ الیەكی هەموو و بكات هاوشێوە
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 پارچەكـانی هێزەكـانی نێـوان پەیوەنـدیی ئاسـتی لە گۆڕانكـاریەك كۆنگرەكە دەكرێ چاوەڕوان بەاڵم بن،دە چی نەتەوەیی كۆنگرەی ئەنجامەكانی نییە دیار هێشتا هەرچەندە
 .بێنێ بەغدا و كوردستان هەرێمی نێوان پەیوەندییەكانی بەسەر گۆڕان لێدەكرێ ئەوەشی مەترسی هاوكات بێنێ، بەدی كوردستان

 بە پێویسـتیان كاتێـك هەمـوو لە زیـاتر ئەمـڕۆ كـورد گەلـی" دەڵێـت و ناوچەكەدا لە دێت كورد رەوشی بەسەر رەگەو گۆڕانكاری كۆنگرەیە ئەو دوای پێیوایە ئەلحەبوبی هاشم
 توركیــا، و ســووریا لە بەتــایبەتی ئــاراوە، هــاتووەتە ناوەڕاســت رۆژهەاڵتــی لەنــاوچەی كە هەرێمــایەتییەی و نێــودەوڵەتی رەوشــە ئەو بەهــۆی هەیە بڕیــاردان و یەكــدەنگی
 ."ناوچەكەدا لە هەبێ كوردەوە رزگاریخوازی بزووتنەوەی بەسەر گەورەی كاریگەری كۆنگرەكە دەكەم پێشبینی

  
 2113ی ئاگۆستی 9: وتی  رێکه/ نێت  رووداوری  ماڵپه: رچاوه سه
 

 ت کا یی ده وه ته ی نه کار بۆ کۆنگره  ساڵه( 31)  ئۆج ئاالن زیاتر له: مین پێنجوێنی دئه مه محه                       
 

  کوردستان دیموکراتی ری سه چاره پارتی
 

 ڵ گـــه له دیدارێکیـــدا  لـــه کوردســـتان یی وه تـــه نه ی کـــۆنگره نـــدامی ئه و دار تمه سیاســـه پێنجـــوێنی مین ئـــه د مـــه محه
 وتی رێکــه  لــه  بڕیــاره  کــه کوردســتان یی وه تــه نه ی کــۆنگره ســتنی به بــۆ کان وڵدانــه هه مێژووی کورتــه( ترپرێس چــه)
 رۆژئـاوای باری نالـه بـارۆدۆخی ر سـه  خاته ده تیشک و  وه گێڕیته ده سترێ، ببه ولێر هه شاری  له( 24 / 8 / 2113)

 راکێشــانی و ڵبژاردن هــه بــۆ ک یــه ماده  بێتــه یی وه تــه نه ی کــۆنگره نــابێ  کــه نێت یــه گه رایده پێنجــوێنی. کوردســتان
 پێنجـوێنی. کوردسـتان ی پارچـه چوار ر هه کانی کێشه رکردنی سه رهچا ی کۆنگره  ببێته بێ ده  وه وانه پێچه  به ڵک، خه
 . یه کۆنگره م ئه رۆکی سه  ببێته حزبێک هی  رۆکی سه ناکات پێویست  که  وایه پێ ها روه هه
 

  ئاالنه ئۆج هی یی وه ته نه ی کۆنگره سازدانی ی بیرۆکه
 

 ی کـۆنگره سـازدانی ی بیرۆکـه: "ڵێـت ده و  وه گێڕێتـه ده ر وبـه مه له سـاڵ بیسـت بـۆ یی وه تـه نه ی کـۆنگره سـتنی به بـۆ کـان وڵدانـه هه ستپێکردنی ده مێژووی پێنجوێنی مین ئه د مه محه
 و رۆشـنبیر ڵێک کۆمـه ڵ گه له 1991 ساڵی من.  ڵداوه هه ری سه ، بووه بیقاع ی ڕه ده  له دا کاته و له ئاالن ئۆج ن الیه  له 1981 کانی ساڵه  له کوردستان نیشتمانی یان یی وه ته نه

 ی بیرۆکـه  کـه کـرد ده داوای و کـردین ڵـدا گه له درێـژی و دور کی گفتوگۆیه ئاالن ئۆج  که ی خاالنه و له کێک یه. بیقاع ی ڕه ده  چووینه باشور شاندی مین که یه کوو وه دار تمه سیاسه
 ی وه ئـه بـۆ بدات گرێ یی وه ته نه کی یه کۆنگره دا قۆناخه و له کورد  پێویسته یوت ده ها روه هه.  وه ینه بکه باڵو دداکور رۆشنبیرانی ناو له و کورددا ناو له یی وه ته نه ی کۆنگره دۆزی
 .کوردان موو هه بۆ ترێک چه  ببێته  کۆنگره و ئه و بڕۆن ری سه چاره و ره به دا یه کۆنگره و له کورد کانی سیاسییه  هێزه نێوان کانی کێشه
 ریـانکردن ده لوبنـان باشـوری  له بیقاع ی ڕه ده  له کاندا1981  له کان ستینیه له فه  که هاتبوو  وه له کرد ده باسی خۆی کوو وه  وه ئاالنیشه ئۆج ڕێز به الی یی وه ته نه ی کۆنگره بیری

 نیشــتمانی ی کــۆنگره  وه نــه بکه رز بــه کان ســتینیه له فه  کــداره چه  اوهرێکخــر و سیاســی  هێــزه ویاتی عنــه مه ی وه ئــه بــۆ کارێــک م کــه یه. تــونس  چوونــه وێش لــه و قبــرس  رۆیشــتنه و
 موو هــه و ئـه کان سـتینیه له فه  کــه  وه هێنایـه ده  نمونـه بـۆ وانیشــی ئه و کـرد ده باسـی جارێـک موو هــه. بـوو بـاش شــتێکی زۆر ئـاپۆ الی  لـه  فکـره م ئــه. کـرد دروسـت سـتینیان له فه

 ر سـه چاره کانیان کێشـه و  وه بنـه ده کـۆ ژێریـدا  له و  کردووه دروست خۆیان بۆ ترێکیان چه اڵم به ، یه هه ینیاندا به  له  که ی ربازییه سه و سیاسی ی،ئایدئۆلۆژ و فکری  جیاوازییه
  پێویسـته  کـه کـرد ده  وه لـه باسـی ، پێویسـته چی یی وه ته نه ی هکۆنگر بۆ  که کرد ده پرسیارمان  که  ئێمه. بێت هه یی وه ته نه کی یه کۆنگره کوردیشدا ناو  له  پێویسته  بۆیه. ن که ده
 و ئـه.  وه پێیـه بـن نـد پابه موو هه  که بدرێت ر سه له فی ره شه ڵێنی به و بکرێت ر سه له گفتوگۆی و  ئاماده دا یه کۆنگره و له( ف ره شه یان نیشتمانی میساقی) نیشتمانی یمانێکی په

  بیرۆکـه ڵدانی رهه سـه تای ره سـه  مـه ئه. بـن نـد پابه  پێـوه و ن بکه واژۆ  وه ئه  پێویسته شدارن به  که ی رۆشنبیرانه و سیاسی  ته سایه که و ئه یان بن ده رشدا به تێیدا  که ی هێزانه
 کـو؛ وه ش وانـه ته نه و ئـه  سـاڵه زاران هـه  بـه مێـژوو درێژایـی  هبـ و ژیـن ده تـریش ی وه تـه نه کوردسـتاندا  لـه  کـه  بـووه  وه ئـه ئـاپۆ ڕی بیروبـاوه.  کوردسـتانه یی وه ته نه دۆزی یان

  بـه کان بـه زهه مه و دین ت نانه ته ن؛ به ده ر سه به ژیان کوردستان  له  که تر ی وانه ته نه و ئه و کوردستان  ته هاتوونه ب ره عه ک ژماریه و تورکمان ن، رمه ئه لدانی، که ئاسووری،
 تی رایـه نوێنه  یـه کۆنگره م ئه  که ن بکه ست هه موو هه ش وانه ئه بۆ بێت کوردستان یی وه ته نه ی کۆنگره ناوی  پێویسته  بۆیه.  کردووه ژیانیان  وه پێکه ستانکورد  له مێژوو درێژایی

 .کات ده وانیش ئه
 مـن  کـه بـوو  وه ئـه.  بـووه کوردسـتان یی وه تـه نه ی کـۆنگره سـتنی به ی له سه مه ێستائ تا  وه کانه1991  له  سااڵنه و ئه درێژایی  به PKK ری ڤگه ته باتی خه کانی خاڵه  له خالێک
 و نـاوخۆ وی یڕه پـه دانـانی نـدامی ئه و بـووم ر زرێنـه دامه ی سـته ده نـدامی ئه  کـه واڵت ی وه ره ده کوردسـتانی مانی رلـه په و یی وه تـه نه ی کۆنگره دروستبوونی  له بووم شدار به خۆم

  سیاسی، زۆری لکێکی خه و کرا ندا هوڵه  له  وه کۆبوونه م که یه لژیکا به ختی پایته بڕوکسل  له 1998 تا زرا دامه ییش وه ته نه ی کۆنگره دواتر. بووم  مانه رله په و ئه می سیسته
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 ی کـه بنکه و ی کـه بیرۆکه  کـه  یـه هه یی وه تـه نه ی کـۆنگره  ساڵه 14 ی نزیکه  وه ئه. بوون شدار به تیایدا باکور و رۆژئاوا اڵت، رۆژهه باشور، تی سایه که و کورد ی وره گه رۆشنبیری
 . بڕوکسله  له

  گروپـه  لـه وروپا ئـه  لـه کـورد بۆ دیپلۆماسی و سیاسی سێکی ئادره و ناونیشان  بکاته کورد ی له سه مه توانی تێیدا ندامین ئه  وه فه ره شه  به  ئێمه ئێستاش  که یی وه ته نه ی کۆنگره
 و ئــه: "ڵێـت ده  کــه  یـه هه خاڵێـک  بڕوکســله  لـه ی کــه بنکه  کـه یی وه تـه نه ی کــۆنگره نـاوخۆی وی یڕه پـه  لــه ، وره گـه یی وه تــه نه کی یـه کۆنگره بـۆ وڵــدان هه و جیهـانی کانی سیاسـیه
 شـێکی به ر هـه یـان ئـازاد کوردسـتانی  لـه بێـت شـدار به تێـدا کـوردی کانی سیاسـیه  هێـزه موو هـه  کـه سـترێت ببه  وره گـه یی وه تـه نه کی یه کۆنگره ی وه ئه بۆ دات ده وڵ هه  یه کۆنگره

 ی کـۆنگره سـازدانی.  وه باسـه ر بـه  وتـه که  یـه کۆنگره و ئـه دین الحه سـه  لـه رابـردوو مـانگی  لـه بـوو  وه ئه." سترێت ببه  یه کۆنگره و ئه بدات رێگا رج مه و تر شه  که بێت کوردستان
 مانی رلـه په و یی وه تـه نه ی کـۆنگره و PKK و ئـاالن ئـۆج  کـه  یه اتهب خه و ئه نجی ره ری به.  پیرۆزه و  وره گه نگاوێکی هه من رای  به ولێر هه  له ئازاد کوردستانی  له یی وه ته نه

 م ئــه  کــه بــوو  وه ئــه ی کــه نجه ره ی ره بــه دات، ده بــۆ وڵی هــه  ســاڵه( 16ـ  15) ی نزیکــه ر روه نیشــتمانپه داری تمه سیاســه و رۆشــنبیر ســێکی که موو هــه واڵت، ی وه ره ده کوردســتانی
 . ئاراوه  هاته  یه کۆنگره

 
 بوو نه ترێکدا چه ژێر  له کوردان ی وه کۆبونه  به بڕوایان ت قه پێشتر

 
 و لـه زۆر کـرد، ده ییمان وه تـه نه ی کـۆنگره باسـی  ئێمه کاتێک بزانێت ر روه نیشتمانپه و ر روه کوردپه و دار تمه سیاسه و رۆشنبیر تی سایه که  وه ره منبه م له تێکیش قیقه حه وێت مه ده

 کـۆ ترێکـدا چه ژێـر  لـه کـورد سیاسـی هێـزی ت قـه و  نـالواوه شـتێکی  مـه ئه یـانوت ده ن، کـه ده  کـۆنگره باسـی و یدانـدان مه  لـه ئێسـتا  که ی ڵکانه خه و ت سایه که و هێز پارتی،
 ش دابـه و  واڵتێکـه کوردسـتان  کـه بوو نـه  وه بـه ڕیـان باوه و کوردسـتان کگرتنی یـه و یی وه ته نه ی له سه مه  به ڕیان باوه تدا ڕه بنه  له ندێکیشیان هه. ستێت نابه  کۆنگره و  وه نابێته
  لـه: "ڵێت ده  که  یه هه ک یه له سه مه ند رچه هه.  هاتووه ردا سه  به گۆڕانی ت سیاسه و رج لومه هه ئێستا اڵم به بردرێت، ده  وه رێکه داگیرکه ر هه ن الیه  له سامانی و ت سروه و  کراوه
 بیـرو  بـه کـار ئاماده ی کۆمیتـه هیـوادارم.  وه بوونـه کـۆ دین الحه سـه پیرمـامی  لـه کـوردی پـارتی( 39) ئێسـتا  بۆیـه".  لـواوه شـتێک موو هـه ، نیـه نـالواو شتێک موو هه تدا سیاسه

 بـڕوات باشی  به  که کۆنگره ی وه ئه بۆ ن بکه کار یی وه ته نه یکوردستان ڕۆی پێشڤه وتنخوازی پێشکه و  وره گه نیشتمانی باوڕێکی و بیر  به. ن که نه کار سک ته تی حزبایه باوڕێکی
 .بدات کوردستان شی به چوار ر هه  له کورد لی گه دۆزی ندی وه رژه به  له نووسساز چاره بڕیاری بتوانن و بێت وتوو رکه سه و ڕێوه به
 

 ڵک خه راکێشانی و ڵبژاردن هه بۆ ک یه ماده  بێته یی وه ته نه ی کۆنگره نابێ
 
 و سیاسـی بی کزه مـه  بیکاتـه پارتێـک ر هـه و کانـدا ڤیزیۆنه له ته  لـه ریکـالم  ببێتـه و بێـت ک یـه وه کۆبوونه بێت، نـه  وه ئـه نیا تـه هیـوادارم من سترێت ببه بێ ده  که  یه کۆنگره م ئه

 ی کۆمیتـه م؛ دووه.  پێشـه و مـه له  سـاڵ( 21) نجـی ره  مـه ئه م؛ کـه یه  کـه بـزانن کورد ارید تمه سیاسه و کوردستانی لکی خه  پێویسته. ڵک خه راکێشانی و ڵبژاردن هه بۆ ک یه مادده
 لی گـه نـدی وه رژه به  لـه کـان بڕیاره  پێویسـته و دا یـه کۆنگره م لـه ن بکـه پـێ شداری به راست یی وه ته نه و دار تمه سیاسه ڵکی خه و بدات وڵ هه و بکات کار  وه رۆحه و به کار ئاماده

 .بێت تێک سیاسه و نێک الیه و حزبێک ندی وه رژه به  له  نه بێت وردداک
 بـۆ بکرێـت هید شـه ی بجـه ڵه هه  لـه  یـه کۆنگره و ئـه هیـوادارم  که  یه وه ئه ویش ئه.  کردووه باسم شدا KCK ڤااڵنی هه  ڵ گه له  که کرد پێشنیار کم یه بیرۆکه کدا یه رۆژنامه  له من
  لـه س کـه( 411ـ  311) بڵـێن  نگـه ره. خـۆی رشـانی سه  بخاته  رکه ئه و ئه کوردستان رێمی هه تی حکومه  پێویسته. بوو دا ئێمه ی سایه ژێر  له ڵێت نه سیاسی ینێک الیه هی  ی وه ئه

 یی وه تـه نه و نیشتمانی مزێکی ره کو وه  پێویسته من ڕای به. بکرێت بۆ کاری ئاماده مانگ دوو بۆ مانگێک  پێویسته اڵم به ن، بکه  ئیداره ناتوانن  بجه ڵه هه ک وه ی بچکۆڵه شارێکی
 .ت تایبه حزبێکی ی کۆنگره  نه  ییه وه ته نه ی کۆنگره  مه ئه  که بدرێت پێ وای وێکی رێڕه  پێویسته بکرێت، ساز کوردستانیش تری شارێکی ر هه له. بگیرێت وێ له
 

  بێت حزبی ری کاریگه له دوور  پێویسته
 

 الیت، ته سـه و ڤیزیۆن له ته یان زۆربه کان حزبه موو هه.  یه کۆنگره م ئه پێکهێنانی و گرێدان هۆی  بووینه  ئێمه بڵێت  که دات ده وڵ هه حزبێک موو هه  که  هایه وه ردستانکو راستی
 م لـه  مانـه ئه من ڕی باوه  به. ستنی به بۆ  کردووه ریمان ستپێشخه ده  ئێمه  یه کۆنگره م ئه بڵێن ی وه ئه بۆ کار  نه خه ده  مانه ئه موو هه ، یه هه رێکخراویان و رادیۆ ڕ، ماڵپه و رۆژنامه
ت  نانـه ی ته و راوبۆچوونی ئێمـه  ی کردووه قسه  ڵ ئێمه گه ئۆج ئاالن له 1991 ساڵی  له  که تم شایه و یاند رامگه من. پارتێک بی کزه مه  ببێته  که ناکات  وه به ت خزمه دا قۆناخه

  سـاڵ( 21) ڕی بـاوه.  کـردووه شـم پێشکه و  نووسـیوه م ڕه الپـه (11)؟ مـن خـۆم  یی چییـه وه تـه ی نه سـتنی کـۆنگره کانتان بـۆ به پێشـنیاره  و پرسیاری کردووه  نووسینیش گرتووه  هب
 ی کۆمیتـه  پێویسـته  کـه  کـردووه یی وه تـه نه ی کـۆنگره کـاری ئاماده ی کۆمیتـه  ڵ هگـ له م یه قسـه و ئـه مـن. بێـت  وه تـه نه هـین  کـۆنگره م ئـه  پێویسـته  کـه  بـووه  وه ئـه من وپێشی مه له

  ببێتـه ک نـه یی وه تـه نه ی کـۆنگره  ببێتـه  یـه کۆنگره م ئـه  کـه  وه نـه بکه  وه لـه بیـر کوردسـتان شـی به چـوار ر هـه له ، تێدایه کوردستانی کانی حزبه زۆری ره هه ی زۆربه  که کار ئاماده
   ببێته ی وه ئه بۆ و ژین ده کوردستاندا  له ی النه گه و ئه موو هه ی کۆنگره  ببێته و یی وه ته نه ی کۆنگره  ببێته ی وه ئه بۆ نێک؛ الیه و پارت یان ک یه پارچه ی کۆنگره
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  وه لـه بیـر یان کـه یه ر هـه کـار ئاماده ی کۆمیتـه  یـه کۆنگره م ئه  پێویسته. ن ده ده بۆ وڵی هه و بینن ده  پێوه وی خه  ساڵه( 31ـ  21)  که ی سانه که و ئه ونی خه و ئاوات دیهێنانی به

  کـه کۆنگره وای هـه ر سـه له ری کاریگـه و ببـین رۆڵ دا کـه کۆنگره  لـه بتـوانن  کـه فیکـر ن خـاوه و ر روه نیشـتمانپه و یی وه تـه نه سـانی که. ن که ده  نگرهکۆ بۆ بانگێشتیان  که  وه بکاته
 یمانی هاوپـه  بێتـه ده و کرێـت ده گفتوگـۆ ر سـه له و  ئامـاده  کـۆنگره بـۆ  کـه ی جێندایـه ئه و ئه م؛ دووه. بێت نیشتماندا و  وه ته نه ت خزمه  له  که ن بیبه بارێکدا  به و ن بکه دروست

 .بێت تر حزبێکی ر هه و تی حزبایه یان دیاریکراو حزبێکی ری کاریگه  له دور  که بکرێت  ئاماده ها وه رۆحێکی  به  وه ئه( نی ته وه میساقی) یی وه ته نه یمانی په یان نیشتمانی
 
  بن ن بێالیه سانی که  له یی وه ته نه ی کۆنگره تی رۆکایه سه بێت ده
 

 سـانێک که. یی وه ته نه ی کۆنگره رۆکی سه  ببێته پارتێک هی  رۆکی سه ناکات پێویست من رای  به. بن ن الیه بێ ت سیاسه له  که ڵبژێرێ هه ی که تییه رۆکایه سه وا  کۆنگره  پێویسته
 بـن سـانێک که. کردبێـت کوردیـان مێـژووی تی خزمـه کردبێـت، کوردیان بیاتی ده ئه تی خزمه کردبێت، یان ڵکه خه م ئه فکری تی خزمه کردبێت، یان نیشتمانه م ئه تی خزمه  که بن

 فـارس  بـه و تـورک  هبـ ب، ره عـه  بـه نـاوین اڵتی رۆژهـه  به و مریکا ئه  به ین بده نیشانی دونیا تانی وڵه ده  به ی وه ئه بۆ بێت، هه جیهاندا رو وروبه ده النی گه ناو له ریان کاریگه
 یـن ده ده وڵ هـه و  کـراوه  پارچـه  کـه  یـه هه نیشتمانێکمان کین یه وه ته نه  ئێمه. مێژووین و کلتور ن خاوه و نی ده مه کی یه وه ته نه  ئێمه  که لمێنین بسه پێیان. ژین ده ڵیاندا گه له  که
  بـه.  وه بسـوڕێته دا یه چوارچێوه م له  که ییه وه ته نه و نیشتمانی  یمانه په یان  جێنداکه ئه بێ ده.  کراوه ت له ت له  که  نیشتمانییه و سیاسی  هێزه م ئه ی وه نزیکبوونه و کگرتن یه بۆ

 ن، کــه ده لــێ پیرۆزبــایی ناچاریــدا  لــه کیان یــه ژماره. ســترێت به ده  یــه کۆنگره م ئــه یــان  گیــراوه  یــه وه کۆبونه و ئــه  ناخۆشــه پێیــان کوردســتان ری داگیرکــه تانی وڵــه ده مــن ڕی بــاوه
 .بێت هه  که کۆنگره ر سه له رێمی هه خۆیانی ری کاریگه ن ده ده وڵ هه کیان یه ژماره

 
 کوردستان رانی داگیرکه بۆ  یه وره گه زۆر یامێکی په  کۆنگره

 
 ڵبژێردرێت، هـه  کـۆنگره نـاو کانی کۆمیتـه و تی رۆکایه سـه و ژیـن، ده کوردسـتاندا  لـه  کـه ی وانـه ته نه و ئـه و نیشـتمانی کی یـه کۆنگره  ببێتـه و وێت ربکه سـه  یـه کۆنگره و ئه ر گه ئه
 و ببـات  ڕێوه بـه خـۆی خـۆی، وێ یـه ده و  زینـدووه کی یـه وه ته نه ، وه تـه نه م ئـه  که سوریا و ئێراق ئێران، تورکیا، ت تایبه  به کوردستان رانی داگیرکه بۆ  یه وره گه زۆر یامێکی په
 جیهـانن بڕیـاری نـدی ناوه  کـه ی واڵتانه و ئه بۆ و بی ره عه واڵتانی بۆ مریکا ئه و وروپا ئه بۆ  یه وره گه یامێکی په. بکات خۆی واڵتی وتی ڵسوکه هه خۆی وێ یه ده  یه وه ته نه م هئ
 بـۆ بوون، نه رزگار هێشتا ی شانه به و ئه بۆ کوردستان، کانی شه به  له کورد لی گه ناوخۆی بۆ  یه وره گه یامێکی په ها روه هه. کرێت ده جێ جێبه و گیردرێ رده وه کان بڕیاره وێ له و
 ر گـه ئه. دی  دێتـه  کـه کۆنگره نجامی ئـه  لـه موو هـه  مانـه ئه. کـات ده هێز بـه رخۆدانیان بـه رۆحـی و یی وه تـه نه مـافی دی هێنانـه پێنـاو  لـه ن کـه ده سیاسـی باتی خـه ی شـانه به و ئه

 ، راسـته ن هـه کان حزبـه کوردسـتاندا  لـه. بێـت حزبێـک ند چه و حزب دوو یان حزب ی کۆنگره ک نه بێت، یی وه ته نه یی کۆنگره وتمان کو وه بڕوات  ڕێوه به  یه شێوه و به  که رهکۆنگ
 . داوه قوربانی و  یه هه ش که له گه کاتدا مان هه  له اڵم به ن، که ده بات خه  نهسااڵ  به و  یه هه قوربانییان و  یه هه تێکۆشانیان و  یه هه باتیان خه ، راسته ن که ڵکه خه نگی پێشه
 و کوشـتن و مـاڵوێرانی و ری ده ربـه ده و تی حـه ناڕه و  نجه شـکه ئه و ئـازار نواع ئـه تووشـی ری روه نیشـتمانپه و تی کوردایـه باتی خـه هۆی  به و نییه حزبی  که  یه هه زۆر ڵکێکی خه

 و نیشـتمان ئـازادکردنی و ئـازادی پێنـاوی  لـه مووی هـه  مانـه ئه. ن ده ده فڕێ کانیان الشه و بڕن رده سه منداڵ و ژن کوردستان رۆژئاوای  له یبینین ده ئێستا وا ئه.  وه ته بووه بڕین
 کی یـه کۆنگره 2112  لـه درا وڵ هـه زۆر نـد چه ر هـه. یی وه تـه نه ی کـۆنگره  هبێتـ ده  کاتـه و ئـه بکـات  مانـه له گوزارشـت  یـه کۆنگره م ئـه ر گـه ئه بـوو، وا  که  کوردستانه لی گه خاکی

 دوور لـێ یPKK ری ڤگـه ته و PKK کـوو وه ن کـه نه شـداری به  وره گـه سیاسـی هێـزی ندێک هه رجێک مه  به کرد بۆ کاریشیان سیاسی نی الیه ندێک هه و بێت دروست یی وه ته نه
 ، بـووه هۆشـیار کـورد ڵکی خـه ، بـووه هۆشـیار کـورد داری تمه سیاسـه  چونکـه. گرت نـه ری سـه  وه ئـه اڵم به دا، دیکه سیاسی هێزی گژ  نه بیده و یی وه هت نه ی کۆنگره  نه بیکه و ن بخه

 مان کـه ڵکه خه و مان که نیشـتمانه وێ یانـه ده و تکـا ده کـار وتنخواز پێشـکه و نیشتمانی و یی وه ته نه رۆحێکی  به مووی هه ناڵێم زۆری ر هه ی زۆربه ، بووه هۆشیار کورد رۆشنبیری
 .بژیت خۆشی  به و بێت ئازاد
 ژێـر  لـه کـوردی سیاسـی نی الیـه و حـزب موو هـه  جاریشـه م کـه یه بـوو؛ سیاسـی هێـزی ی وه کۆبوونـه ، وه کۆبوونـه و ئـه.  وه بوونه کۆ موز ته مانگی  له کوردستان کانی سیاسیه  هێزه
  مـه ئه. کوردسـتاندا بزاڤـی سیاسـی مێژووی  له  یه وره گه وتنێکی پێشکه خۆیدا  له خۆی  مه ئه. ن بکه کتری یه بۆ پێشنیار و  قسه و بگرن کتری یه  له گوێ و  وه ببنه کۆ ترێکدا چه
  پێویسـته و بێت هـه کارایـان شـداری به ژنـان  پێویسته بڕوات،  یه شێوه و به  که گۆنگره من ڕی باوه. کورد لی گه سیاسی ری ڤگه ته پێشچوونی و ره به بۆ  وڵدانێکه هه خۆیدا  له خۆی
 .ن بکه دا کۆنگره و له شداری به  چاالکانه نجان گه
 
 ن بکه شداری به  چاالکانه ژن بێ ده
 

  پێویسـته ، بـووه ر کارێگه به و هێز به و ریف شه رۆڵێکی اکوردستاند نیشتمانی و سیاسی ری ڤگه ته  له ژن رۆڵی زانین ده خۆمان ی وه ئه ر به له بێت شدار به  چاالکانه ژن  پێویسته
  له شداری به چۆن  وانه ئه ی ئه. واڵت ی وه ره ده  له  یه هه دیاسپۆرامان کوردی ملیۆن دوو ی نزیکه ها روه هه. بن شدار به  چاالکانه نجان گه  پێویسته. بخرێت پێش زیاتر  رۆڵه و ئه



 Page : 64                                               یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                     64: ی  ره الپه
 

 زگا داموده  ڵ گه له ندیان یوه په یان ربهزۆ وروپا ئه کانی واڵته  له  وانه ئه. بگیردرێت کانیان بۆچوونه و را  له گوێ و بێت ڵکیان خه و بێت هه ریان نوێنه  پێویسته ن؟ بکه دا کۆنگره
 ڵکی خـه. بکـات لـێ ی ئیسـتفاده تـوانێ ده  کـه کۆنگره  کـه  پێیـه نوێیـان فکاری ئـه  کـه  ئارادایـه  لـه توێژێـک و  یـه هه کان جیهانیـه  گۆڕانکارییـه  لـه ئاگایـان ، یـه هه کان وروپیه ئه

 ش وه ئـه و حزبانـه حـزب و تی حزبایـه  بـه کرێت نـه. دا تره چـه م ئـه ژێـر  لـه  وه بکرێتـه کـۆ  وانـه ئه مووی هـه  پێویسـته. گرێـت رده وه لـێ ڵکی که و کات ده لێ ی ئیستفاده کوردستان
 .ین که ده بۆ باتی خه  ساڵه( 21)  که ڕوات ده با  به شمان نجه ره و ئه و ناکات تی خزمه

 
  داوه کوردستان باشوری  له کورد لی گه  له زۆری رێکی ره زه سک ته تی حزبایه قڵی عه
 

 تی حزبایـه ئێسـتا تا هـه کـوردی حزبی الی  له ند چه ر هه. بکات بول قه ک یه بیرۆکه  که کورد داری تمه سیاسه الی ی بیرۆکه  له کورددا، سیاسی قڵی عه  له  داوه رووی گۆڕانکاری
 و زانـن ده موو هـه  کـه کرا زۆر ملمالنێکی و دا پێناوه و له زۆرمان کی قوربانیه باشور کوردستانی  له  ئێمه و  اخهد جێگای  مه ئه.  بووه ری روه په وه ته نه و ری روه نیشتمانپه پێش  له

 کوردسـتان تـری کانی شـه بـه  لـه  وه ئـه هیـوادارم. کوردسـتان باشـوری  لـه  داوه کورد لی گه  له زۆری رێکی ره زه  سکه ته  تییه حزبایه  ته قلیه عه و ئه و نابینم باسکردن  به پێویستی
 بێـت  وه تیـه حزبایه و ت قڵیـه عه پێش لـه یی وه تـه نه و نیشـتمانی ی له سه مه هیوادارم کوژێت، ده مان که وه ته نه.  یه نده کوشه تاعوونێکی ، تاعوونه  وه ئه  چونکه.  وه بێته نه دووپات

 . کانمان ئامانجه  نه یه گه ده  یه شێوه و به
 

  وه نه بکه  یه رێگه و ئه بڵێت و  وه بکاته رز به نگ ده یی وه ته نه ی کۆنگره کاری ئاماده ی کۆمیته  پێویسته
 
 ، کـردووه الل حـه کـوردی خـوێنی فتـوا  به سرا نه ی ره به  چونکه.  وه نه بکه  یه روازه ده و ئه کات زووترین  به م که ده کوردستان رێمی هه تی حکومه  له داوا  وه لێره و  وه داخه به ڵێم ده

 کنۆلۆژیا تـه و مـرۆڤ وتنی پێشـکه ی ده سـه م لـه گڵۆبالیزمـدا، ی ده سـه م لـه  مـه ئه. ن بکـه الل حـه خۆتـان بـۆ کانیان کچـه و ژن و ن بکـه تااڵنیان ن، ببه ماڵیان رو سه و بیانکوژن
 م لـه.  داوه فـڕێ کانـدا باخچه  لـه کانیان الشـه و بڕیـون ریان سـه و  کوشـتووه سـیان که انیـ ده  بـه رێکانی سـه  لـه  نموونـه بـۆ. بکـات جێشی جێبه و بدات  فتوایه و ئه بێت گروپێک
  یـه رێگه و ئـه ن، بکـه هـاوار یی وه تـه نه ی کـۆنگره کـاری ئاماده ی کۆمیتـه ک وه دان وه کۆبوونـه  لـه ئێسـتا  کـه کـاری ئاماده ی کۆمیتـه  پێویسـته بگـرین، لـێ رێگایـان ش ئێمـه دا دۆخه
 ، وه بـاکوره  لـه و اڵت رۆژهـه  لـه تورکیـا و ئێـران  لـه سـتین، به ده لـێ کانیان سـنووره کاتێک بووین رێشان په ند چه کوردستان باشوری ی ئێمه وێ، له  رێشانه په ڵک خه.  هو نه بکه

 ی ئیـداره و خـۆی نووسـی چاره بڕیـاری خـۆی رۆژئـاوا کـوردی. خۆیـان ۆژئـاوار کـوردی ستی ده  نه بخه رۆژئاوا کوردی ی له سه مه هیوادارم و م که ده داوا و رێشانترن په وان ئه ئێستا
 و  وه ببنـه کـۆ  وانـه ئه ، یـه هه نیشـتمانی ی کـۆنگره ، یـه هه ل گـه ی کـۆنگره ی کۆمیتـه ، یـه هه کـورد بـااڵی ی سـته ده. ن بده بڕیار خۆیان با ن که ده چی و خۆی ری خۆسه خۆی زاتی

 هیــوادارم. ین بکــه بـۆ پێشــنیاریان و سیاسـی مرۆیــی کی تییـه یارمه کرێــت ده پێمـان  پێویســته  ئێمـه ر ســه له  کـه ی وه ئــه. ن بکـه خۆیــان ری سـه ارهچ خۆیــان و ن بـده بڕیــار خۆیـان
 ی کێشـه خۆیـان و  وه ببنـه کـۆ  وێیـه له کهێزێـ و حـزب نـد چه ، یه هه هیدیان شه زاران هه ، یه هه تێکۆشانیان حزبن، ن، بده بڕیار خۆیان کرێت، نه رۆژئاوا کوردی ردانی ستێوه ده

 .ین بده تیان یارمه  وه لێره  ئێمه ن، بکه ر سه چاره خۆیان
 
 بکرێت  قسه ری سه له دا کۆنگره  له بێ ده  که ی تانه بابه و ئه
 
 و ئـه م کـه یه ون، رێکبکـه ر سـه له  پێویسـته مـن رای  بـه و ون رێکبکـه ری هسـ له  کـۆنگره موو هـه دا کۆنگره لـه  پێویسـته  کـه ی خاالنـه و ئـه سـترێت، ببه  کـۆنگره  پێویسـته مـن رای  به
 و ئـه م دووه.  نییـه باشـور کـوردی هـین نیا تـه کوردستان ی وه ته نه موو هه وتی ستکه ده  ته بووه  وتێکه ستکه ده  مه ئه  چونکه بپارێزرێت،  یه هه کوردستان باشوری له  که ی وته ستکه ده
 بێـت ک یه شـێوه ر هـه  بـه و ربازی سـه و مرۆیـی ئـابووری، سیاسـی، ک یه شـێوه ر هـه  بـه  پێویسته دی  هاته بوو ونێک خه  که  وتووه که کوردستان رۆژئاوای ستی ده  که ی وته ستکه ده

 لکی خـه تێکۆشـانی له پشـتگیری بێت هـه خالێـک  پێویسـته. سـتانکورد باشـوری کـوو وه زموونێکی ئـه  ببێتـه و وێت بکـه پـێش ێش وه ئه ی زموونه ئه و ئه ی وه ئه بۆ بدرێت تیان یارمه
 و دابنـێن خۆیـان بـۆ ک یـه رنامه به و دابنیشـن کوردسـتان اڵتی رۆژهـه کـانی هێزه  پێویسـته و کـان هێزه موو هه  به و ک یه شێوه موو هه  به بکات، کوردستان اڵتی رۆژهه کوردستانی

  بـه چـی ئێـران کی نـاوه هێـزی نـازانم و کـات ده رخۆدان بـه و نـادات لێـی و خات لێیـده ئیسرائیل و مریکا ئه بێت، ده  ێ شه. بێت ردا سه به چی  که  ئێرانه رقاڵی سه دونیا تا وه ئه
 تـا و  کردووه نـه دروسـت کیان یـه ره به ئێسـتا تـا و ن ناکـه کتری یه  ڵ گه له  قسه کوردستان اڵتی رۆژهه و ئێران کانی سیاسیه  هێزه اڵم به.  ئێرانه رقالی سه س که ر هه و دێت ر سه

  مانــه ئه. ن کـه نه چــی و ن بکـه چــی بێـت ئێرانــدا و کوردسـتان اڵتی رۆژهــه ر سـه  بـه  گۆڕانکارییــه ر گـه ئه دابنــێن ک یـه رنامه به تــا  کردووه نـه کانیــان هێزه کی یـه وه کۆبوونه ئێسـتا
 ی مۆناقشه و  کۆنگره بۆ بکرێت پێشنیار یی وه ته نه یمانێکی په و نیشتمانی یمانێکی په وتم کو وه بدرێت وڵ هه  کۆنگره له  پێویسته بکرێت، ر سه له گفتوگۆی  کۆنگره  له  پێویسته

 کـوردی حزبـی نـاو و وردیکـ هێـزی ناو ڕی شه.  کردوویانه ی واژۆیه و به بن ند پابه موو هه ف ره شه واژۆی بڵێن پێی و بکرێت واژۆ ری، سه له ون بکه رێ موو هه  که بکرێت ر سه له
 موو هـه و بکـرێن بـاس  پێویسـته ییـدا وه ته نه ی کۆنگره لـه  کـه ن خااڵنـه و ئـه  ئامانـه. بکـرێن حسـاب  ریمـه جه  به بکرێن، جریم ته و حری  ته  ڕانه شه و ئه کوردی ی پارچه ناو و

  و خۆی شوێنی  وه ڕێته بگه س که ر هه و ن بکه ک یه  ڵ گه له  قسه و وه کۆببنه کان هێزه  پێویسته ێت،ب ک یه وه کۆبوونه ینێ سبه و بێت ک یه کۆنگره نیا ته  نه. پێی بن ند پابه
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 کات نــه کوردیــدا سیاســی قلی عــه له و کــورد داری تمه سیاســه هزری لــه واوی تــه کی گۆڕانکارییــه ی وه ئــه هــۆی  بێتــه نه  یــه کۆنگره م ئــه ر گــه ئه. بێــت خــۆی ک وه ر هــه  کــه بارودۆخه
 .نابێت نجامێکی ئه
 

 خوات ده وان ئه شی به  وه پێشه  بێته ژاک په ر گه ئه زانن ده وا اڵتی رۆژهه تری کانی نه الیه
 
 هێزێکـی کـوو وه تـوانی مـدا که کی یه ماوه  له PJAK خوات، ده وان ئه شی به  وه پێشه  هاته PJAK ر گه ئه زانن ده ها وه  نانه الیه و ئه میان؛ که یه:  یه هه  خاڵ دوو  نانه الیه و ئه

 و ری ماوه جـه رێکخسـتنی و سیاسی و ربازی سه بواری  له. لمێنێت بسه خۆی کوردستان اڵتی ۆژههر  له وتنخواز پێشکه ری، روه نیشتمانپه یی، وه ته نه کوردی حزبێکی کو وه و سیاسی
. زۆر تـا م کـه  یـه هه خـۆی شـی به حزبێـک ر هـه نـامێنن، وان ئـه  وه پێشـه  هاتـه PJAK ر گـه ئه  کـه زانـن ده ها وه و ناخۆشه پێیان هێز ندێک هه  وه بوارێکه موو هه  له و ئابووری

 تـریش کی الیـه  لـه و ک الیـه  لـه  مـه ئه. بکـات کوردسـتان اڵتی رۆژهـه حوکمی  وه ئه با هێنا ی زۆرینه کێ بێت ده ڵبژاردن هه کوردستان باشوری کوو وه بێت ک گۆڕانکارییه ینێ سبه
  هێــزه و ئــه نــاو و  کــۆنگره و ئــه نــاو  چێتــه نه  وه نــه بخه دوور PJAK ک یه شــێوه ر هــه  بــه  کــه ی وه لــه  بووه هــه ســتێکی ده ئێرانــی تی حکومــه  خۆمــه تی ناعــه قه ش مــه ئه و مۆمکینــه
 .بووبێت هه ناودا  له ستیان ده وانیش ئه  مومکینه. ن که نه دا ڵ گه له عامولی ته یاساییبوونی و ت شروعیه مه کوو وه و نێن نه پێدا دانی و  وه یبیننه نه کوردستان ی سیاسیانه

 
  کوردستانه ڵکی خه ووم هه هی رۆژئاوا ی له سه مه
 

 بزاڤـی و سیاسـی هێـزی پشـتگیری مڕۆ ئـه لیبـرال و نیشـتمانی تـا  وه ومیـه قه له و ئیسالم تا  وه علمانییه له ، وه کانیه ئایدئۆلۆژیه موو هه  به کوردی هێزی موو هه ر سه له  پێویسته
 نـدیان یوه په هـا ره کی یه شـێوه  بـه و ئیسالم له دوورن  وانه ئه  که  وه ئیسالمه ناوی  به  که  سته ره په کۆنه  هێزه و ئه نگاری ره  به  پێویسته. ن بکه کوردستان رۆژئاوای له رزگاریخوازی

 ی گروپـه و ئـه ر رامبـه به  مـه ئه.  کـورده ی وه ئـه ر بـه له ریبڕی سـه دونیا لـه ئاگـا بێ و تاوان بێ لکی خه منداڵی و ژن  کردووه نه اڵڵی حه ت قه ئیسالم  چونکه.  نییه  وه ئیسیالمه  به
  کـه  کـورده ی وه تـه نه موو هـه هـین ، کوردسـتانه رۆژئـاوای هـین نیا تـه  نـه رۆژئـاوا  چونکـه. ین بکـه  بزاڤه و ئه پشتگیری و  وه ستنه بوه  وه فیساره فالن و  لقاعیده ئه سراو نه ی ره به

 کوردسـتان بـاکوری  لـه کـورد ی کێشـه ی له سـه مه ری سـه چاره  لـه بیـر ی وه ئـه بـۆ  وه پێشـه  هاتـه تورکیا کورد، هێزی و PYD هێزی ست ده  وته که بوو، ئازاد رۆژئاوا کوردستانی
 موسـڵمان تـری یکان وه تـه نه کـوو وه کـورد ی وه تـه نه و بکـات  قسـه کـوردی  بـه کـورد  پێویسـته  که ن بکه  وه ئه باسی ئیسالمی کۆماری رانی سه  له ندێک هه هات لێ وای ، وه بکاته
 هـین ر هـه رۆژئاوا ی له سه مه واتا  وه پێشه  هاته تر جارێکی کورد ی له سه مه وروپا ئه کێتی یه  له و کان کگرتوه یه  وه ته نه  له و دونیا  له  که ن بکه  وه له وای. بێ هه خۆیان مافی

 کوردسـتانی  کـه بـزانن کوردسـتان ڵکی خـه و سیاسـی هێـزی موو هـه  پێویسـته  یه هه تێکیش قیقه حه و  نهکوردستا ڵکی خه موو هه هین ، نییه کۆبانێ و قامیشلۆ فرین، عه رۆژئاوا
 ال موو هـه ن کـه ده باشور حوکمی ئێستا ی سیاسیانه  هێزه م ئه. باشور  له چ و باکور  له چ اڵت، رۆژهه له چ کورد، سیاسی ری ڤگه ته موو هه دانی تی یارمه بۆ بوو پردێک رۆژئاوا

 بـاکوری بـۆ  وه هاوێشـته لی پـه دیسـان  وێوه لـه و کوردسـتان رۆژئـاوای  لـه مڕۆ ئـه  کوردسـتانه هێـزی تری وره گـه  کـه PKK ی وره گـه هێـزی ، وه گرتـه خۆیـان رۆژئـاوا و سوریا  له
 تی یارمـه رۆژئـاوا کوردسـتانی جوتیـاری و کوردسـتان ڵکی خـه و ڕیبێت هپـ تێنه رۆژئـاوا کوردسـتانی  بـه  دارانه تمه سیاسه و له کێمان اڵت رۆژهه هێزی و باشوری هێزی. کوردستان

 ر هـه کـورد دارانی تمه سیاسـه موو هـه  مـه ئه. رۆژئـاوا نـاو بـۆ و بـاکور نـاو بـۆ  وه ره بـه و ئـه بـۆ و ره ه بـه م ئـه بـۆ  که ئاوه  له  وه ڕاندبینه یپه نه و دابین نه  ڵ گه له وڵی هه و دابین نه
 ین بـده رۆژئـاوا کوردسـتانی تی یارمـه کوردسـتان باشـوری تی تایبـه  بـه کـورد موو هـه مڕۆ ئـه  پێویسـته. بـوو وا  کـه  بینیـوه خۆیـان چـاوی  بـه یان وه ئه ئیستسنا بێ  به موویان هه
 .  وه وێته لێبکه کوشتاریان و کشت وێت یه ده  که ی شه ره ی هێزه و به ر رامبه به
 
 کۆتایی یامی په
 
(  45) سـیری  نووسـی مه چاره ، بیـر له وه نـه ش کراوێکـی کوردسـتان بکه به ش به نیشتمانێکی نووسی چاره و له سه مه له بیر ن بده وڵ هه  یه وه ئه کوردستان لکی خه بۆ  ئێمه یامی په

النی جیهـان بـژی و  موو گـه کـو هـه وه  یـه ژێـر رۆژدا مـافی هه  ماندا لـهژێـر ئاسـ  لـه  یـه مافی هه  ملیۆن مرۆڤه( 45)م  ئه  که  وه ینه ڕاست بکه اڵتی ناوه رۆژهه ملیۆن مرۆڤی کورد له
مـن نـاڵێم .  وه بکاتـه  مـه هێـزی سیاسـی بیرله  وه ینه بکه  مه بێت، بیر له بێت، پاسپۆرتی خۆی هه ی هه بێت و سکه بێت و ئااڵی هه تی هه وڵه بێت و ده بێت و ستاتۆی هه کیانی هه

بیـر   م بیـره بـه  ئێسـتاوه  لـه  اڵم ئێمـه تی، بـه مێـژوو هێشـتا ماویـه  لـه  شێکه به  مه ئه. نامێنێت، نا  و سنوورانه گرێت و ئه ک ده ی کورد یه وه ته و نه گرێت کده مڕۆ کوردستان یه ئه
یر و  سـه  وه الیانـه  کـرد، بـه ولێر ده ڵکی سـلێمانی و هـه یمان بۆ خه وه ته ی نه بۆ سلێمانی باسی کۆنگره  وه بقاع هاتینه له 91  کوو وتم له وه  ئامانج، ئێمه  ینه گه زوو ده  وه ینه بکه
 ی که نیشـتمانه  کـه مـرۆڤ ملیـۆن( 51ـ  45)نووسـی  چاره  کـه  وه ینـه بکه  وه بیـر لـه  ئێستاوه  له  ر ئێمه گه ئه. ن که یی دروست ده وه ته ی نه وان هاتوون کۆنگره ر بوو، ئێستا ئه مه سه
 شـی پێشکه و  وه ینـه کۆبکه  وانـه ئه ین بـده  وڵ هـه ، کـراوه ش بـه ش بـه موو هـه گـۆرانی و مۆسـیقی ئارکۆلۆجیـای، و مێـژووی و کلتـوری وتی، نـه و سرووشتی ی،خاک و کراوه ش دابه
 . کانمان ئامانجه  ینه گه ده کات و ئه ین، بکه مانی که وه ته نه
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  وه یـه باره  لـه خۆی بۆچوونی و بیر و کات ده تێدا ی قسه سێ که موو هه.  ییه وه ته نه ی کۆنگره باسی باس کوردستان  له  ڕۆژانه م ئه
.  کـات ده رنـدا یوه په کوردێـك موو هـه کانی نجامـه ئه و ئاکـام  کـه ی، مانایـه و بـه بێـت ئاسـایی کـارێکی  مـه ئه نگبێ ڕه. ڕوو  خاته ده
 م ئـه مێژوویـی و گرنگـی  لـه بـاس نها تـه.  وه خولێنـه ده دا دنـه بازنه ك یـه  لـه کان خواسـه و بـاس  کـه ، یـه وه ئه  نیه ئاسایی ی وه ئه
  بـه  هئامـاژ ک یه شـێوه هـی   بـه ڵهێناوه، هـه یان نگاوه هـه م ئـه  کـه درێت ڵده هه دا سانه که و  ئه باڵی و شانی به و کرێت ده  نگاوه هه

  که پرۆسـه کی پـه و رێگـر  بـه بن ده و بن ده یدا په کان نگییه سته ئه کاتێ ی، وه ئه هۆی  بێته ده ش مه ئه. ناکرێت  دا یه وره گه  ونه خه م ئه دیهاتنی وه م رده به  له کان ره گه ته و کۆسپ
 کـه بـزانین دوور  بـه  وه ئـه نـابێ. بێـت نا وتوو رکه سـه  کـه  بووه وانـه پێـی س کـه و  کـراوه  کۆنگره ریبێ و خێر  له باس نها ته  چونکه بێت، ده ئومێدی بێ تووشی ڵك خه ، ن خه ده

 ت نانــه ته تــوانج، و  خنــه ڕه ڕووی  بــه ڕوو نگبــێ ڕه کان، مرۆڤــه کردارێکــی و  پرۆســه موو هــه کــو وه ، یه پرۆســه م ئــه وتنی که رنه ســه ری گــه ئه و کان ه گــه ته و کۆســپ  لــه باســکردن
 . ڕوو  ینه خه نه  جۆره م له کارێکی ڕ مه  له خۆمان رانی نیگه و پرس  و ین بده  وه به گوێ نابێ شدا وه ئه ڵ گه  له.  وه بکاته تیشمان تۆمه
 ی کـۆنگره و واڵت ی وه ره ده  لـه کوردسـتان مانی پارلـه یکان وچاالکییـه کـار و زرانـدن دامه کـاتی  له  وه خۆمه ی ساڵه ند چه زموونی ئه  له ڕوو،  مه یانخه ده دا لێره ی تێبینییانه م ئه
 میشـیان دووه و کـرد ده تی رۆکایه سـه  قایـه شـار یه کـاک میان کـه یه.  گرتـووه یان رچاوه سـه ، بوومـه رۆك سـه جێگـری ردووکیانـدا هه  لـه ساڵێك ند چه بۆ  که کوردستان، یی وه ته نه

  بـه نن، یـه بگه کـورد وای ڕه دۆزی  بـه تێك خزمـه تـوانن ده  زگایانـه ده و ئه وابوو ڕم باوه ی ڕۆژه و ئه تا خۆ، ربه سه کوردێکی کو وه من .وانلی ریف شه ت عیسمه دکتۆر خوالێخۆشبوو
 .  کرد تێیاندا شداریم به کارایی

 و لـه  مـه ئه اڵم بـه. دابنیشـن   وه پێکـه بوون نه  ئاماده ئێستا  له ر به ساڵێك دن چه تا  ئامانه  چونکه ، باشه کارێکی پێ کانی کوردییه  ڕێکخراوه و پارت ی وه کۆبوونه سێ که موو هه
 .  کراوه نه تی تایبه  به ی شه به ر هه و گشتی  به کورد دۆزی کانی جددییه  پرسه و یران قه و  کێشه  له باس و بووه پرۆتۆکۆلی  که وه کۆبوونه  که ناگۆڕێت،  ڕاستییه

 نـدێ هه ڕروی  بـه ڕوو  وه سـپێکه ده  لـه  نگاوانـه هه م ئـه  بینیـین، ده ، وه بکۆڵینه یی وه ته نه ی کۆنگره پرسی  له  کوردانه سۆزی و ست هه  له دوور و  تییانه بابه کی یه شێوه  به ر گه ئه
 یی وه تـه نه ی کـۆنگره وتـرێ ده پێـی ی مـه له سـت به مه  ئایـه ، وه کردۆتـه نه ڕوون ڵك خـه بـۆ یان وه ئـه  ، یه پرۆسه م له رپرسان به و ستان ده کاربه ئێستا تا.  وه بنه ده جددی ی کێشه

 تـورك، النی گـه  ی ئاراسـته ئاشـتی یامی پـه"  تێیدا  که ، حیزبه" خۆکانی ربه سه  تییه سایه که"  ڕێکخراو و پارت فراوانی کۆنفرانسێکی یا ك یه کۆنگره ستنی به نها ته کوردستان،
 یی وه تـه نه ی کـۆنگره نێوی  به  ییه میشه هه کی زگایه ده زراندنی دامه ست به مه یا گێڕێ، ده کداری چه باتی خه خاکسپاردنی به راسیمی مه دی کی یه وته  به ات،ک ده" فارس و ب ره عه

 . کوردستان؟
  پارتـه ر گـه ئه. ن بـده ئانجـامی  کـردووه، دیـاری بۆیـان ی کورتـه مـه ده و لـه بتـوانن کان کوردییه  سیاسییه  ڕێکخراوه و پارت نگبێ ڕه وا ئه بێت، میان که یه ی وه ئه ست به مه ر گه ئه
  سـاڵێکه نـد چه وا.  نیـه ئـارادا  لـه ك یه کێشـه تیۆریدا، واری  له بێت نه هی  ئاشتی، یامی په بۆ ئیتر مابێت، نه کداری چه باتی خه  به ڕیان باوه نن، یه گه ڕایده کو وه کان، وره گه

 وتۆ ئـه شـتێکی ی وه ئـه بێ سنور، ی وه ره ده بۆ  وه کێشێته ده باپیران باو واڵتی  له کانی کداره چه ت نانه ته و کات ده تورکیا ی ئاڕاسته ئاشیی یامی په کوردستان ێکارانیکر پارتی
  لــه  سـوریا ڵســتانی نگه جه  لـه ئاشــتی یامی پـه باسـی خــۆ.  یشـتووه گه ســت بهبن به  که پرۆسـه  پرۆسـه  کــه کرێـت، ده  وه لــه بـاس  ڕۆژانـه ت نانــه ته ، بووبێـت  وز ســه  یه پرۆسـه و لـه
 کـوردی ی خـه یه ڕ شـه دی وانی لـه ر بـه ، وه تیرۆریسـتانه وامی رده بـه هێڕشـی و رکوك کـه هـۆی  بـه نگبـێ ڕه. ستێ بوه  والوه له با ئێرانێش ، نیه دی هیچی  والوه به خۆش یاڵێکی خه

 . بگرێت کوردستان باشوری
 زۆر کجار یـه کـارێکی و کـاری ئاماده  بـه پێویسـتی دوو و ك یه بێ  وا ئه ، وه کوردستانه یی وه ته نه ی کۆنگره ناوی  به بێت یی میشه هه کی زگایه ده زراندنی دامه ست به مه ر گه ئه خۆ
 موو هــه کــو وه ک نــه ، وه کایــه  بێننــه ڕۆك نــاوه  بــه و جێگیــر کی یــه زراوه دامه وێت نــهبیا ر گــه ئه  مــه ئه. بکێشــێ ســاڵێك نــد چه ڵکو بــه مانگێــك، نــد چه ک نــه نگبــێ ڕه  کــه  بێــت، ده

 . بێت  دایك  له مردوویی  به و بێت ڕۆك ناوه بێ کورد تری کانی زراوه دامه
 و بکـات  قسـه  وه کـورده نـاوی  بـه بێت هـه ك یـه زراوه دامه یی وه تـه نێونه ئاسـتی ر سـه  لـه  کـه بـوو  وه ئـه بـۆ ، وه کـرده ده کوردسـتان یی وه تـه نه ی کـۆنگره  لـه بیـری کـورد  که جاران

 ئێسـتا. بـوو کوردسـتان خۆی ربه سـه تی وڵـه ده زرانـدنی دامه  وه موویانـه هه رووی سـه  لـه  کـه ڕوو،  بخاتـه کـورد ی وه تـه نه واکـانی ڕه  داخوازییـه و دابڕێـژێ ی وه تـه نه ستراتیژێکی
 ئێسـتا کـرد، ده کوردسـتانی سۆسیالیسـتی خۆی ربه سـه تی وڵـه ده ی شـه بانگه  کـه کوردسـتان، کرێکـارانی پارتی.  نیه ئارادا  له واقیعیدا باری  له تانکوردس خۆیی به ر سه داخوازی

 پێنـاوی  لـه باتکردن خـه  لـه زۆر ااڵنێکیسـ دوای  لـه کوردسـتان، باشـوری کانی پارتـه. کـات ده تورکیـا دیمـوکراتیکی کۆماری ی چوارچێوه  له کورد دۆزی رکردنی سه چاره  له باس
  لـه عیراقـدا تی وڵـه ده  لـه فیـدیرالیزم کانی زراوه دامـه ی وه ئه بێ ن، که ده فیدیراڵ عیراقی باسی و  داوه فیدیرالییان بڕیاڕی  ساڵێکه ند چه ، قینه ڕاسته ئۆتۆنۆمی و ئۆتۆنۆمی

  وانـه ئه بێ  به  که تر، شتی لێ گه و فیدیرالی دادگای کان، وه ته نه نی نجومه ئه یا فیدیرالی نی نجومه ئه کوردستان، رێمی هه  له  بێجگه دی فیدیرالی ی که یه)  کو وه بن، ئارادا
  لـه بـاس نـدێکیان هه ئێسـتا ی،خودموختار دروشمی  له زۆر سااڵنێکی دوای  له کوردستانیش اڵتی ڕۆژهه کانی کورده(.  وه مێنێته ده دا شه بانگه و دروشم ی چوارچێوه  له فیدیرالیزم
 تر کانی پارته و  ده یه په نێوان ختی سه ملمالنێی و ری به ڕکه و ژێ ده تێیدا سوریا    که ی خوێناوییه ملمالنێ و ئه نجامی ئه  نیه دیار ڕۆژئاواش کوردی. ن که ده فیدیرالیزم
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 ی،ی وه تـه نه کی کۆنگریـه ک نه کاندا، کوردییه  پارته نێوان  له هاوکاری و نگی ماهه هه کی زگایه ده بۆ بچێت بیرمان  ئێمه بێ ده واتا که. بێت وزده سه لێ چییان و کوێ  به ن گه ده 
 . دابڕێژێت کورد یی وه ته نه ستراتیژی و بێت  وه کوردستانه کانی پارته رووی سه  له  که

. نداکوردسـتا ی پارجـه چـوار ر هـه کـانی دژواره  کێشـه ر سه  به    یره سه بازدانێکی"  ییه وه ته نه  کۆنگره"  م ئه  که  یه وه ئه بکرێت پێ ی ئاماژه دا لێره بێت ده  که گرنگ تری خاڵێکی
  وه کوردسـتانه باشـوری  لـه بـا تـر، کانی شـه به  لـه ر بـه. ژێـین ده یراناویـدا قه بـاڕێکی چـی  لـه  ئێمـه بـزانن و ن بکـه کوردسـتان کانی پارچـه کی یه  به ك یه سیاسی باری یری سه
 ین، بـده م لـه قه  لـه وتوویی رکه سه  به ش که وه کۆبوونه کاتی ڵبژاردنی هه ناکرێ  . ێڕ په تێده قوولدا سیاسی یرانێکی قه  به و نجامدرا ئه تێدا ی که وه کۆبوونه  که ین، ستپێبکه ده

 یی، وه تـه نه ی کـۆنگره بـۆ  بـاره  لـه لێکی هـه  مـه ئه  ئایـه. کات ده دروست  که پرۆسه بۆ  وره گه ترسی مه ش مه ئه و دابنرێ ڵبژاردن هه ی نده پڕوپاگه  له  جۆرێك  به کرێ ده  چونکه
 کانی شـه به موو هـه بـاری. نـا  تـه ڵبه هه نـێن؟ ده کتر یـه  لـه ونـاتۆره نـاو یـان ده و ك ریه سـه  نه که ده هێڕش ئۆپۆزیسیۆن و اڵت سه ده کانی پارته  ئێواره تا  وه یانییه به  له كکاتێ
 ڕۆژئـاوای کانی پارتـه و  ده یـه په نـاکۆکی باسـی. ژێـن ده یرانـدا قه  ولـه نـاکۆكن رداکت یه ڵ گه  له اڵت ڕۆژهه کانی پارته.  نیه باشتر وا ئه بێت نه خراپتر ر گه ئه کوردستان، تری

 میـوانی  بـه ببـوو براکـوژی ڕی شـه بوو مێك ده ، بوایه هه کیان چه دیش کانی نه الیه ر گه ئه و  ئارادیه  له  رده وبه بگره و پێکدادان ترسی مه ڕۆژێك موو هه و ناکرێت ر هه کوردستان
 و نـادات وبۆچوونیـان دیـد  بـه گـوێ و  ناکۆکیدایـه  لـه کوردسـتاندا بـاکوری تـری کانی پارتـه و گـروپ موو هـه ڵ گـه  له کوردستان کرێکارانی پارتی.  کوردستانیش ی هش به و ئه
  بدرایـه  وه ئـه وڵی هه کوردستاندا، یی وه ته نه ی کۆنگره ی پرۆسه م رده به  له خۆشکردن  مینه زه بۆ کرا ده نه  ئایه. و ئه دژی   له ییدان میشه هه ی نده پڕوپاگه و هێڕش  له وانیش ئه
 ی سـاڵه یـان ده کانی بووه که ڵه که  کێشه  که بکات  وه ئه ڕوانی چاوه توانێ ده س که ؟ وه کایه  ته بهاتبایه سازان وه پێکه و ڵکردن هه وه پێکه  له جۆرێک کوردستان کی یه پارچه ر هه  له
 . ببن؟ ر سه چاره دا کۆنگره  له کوردستان انیک پارچه موو هه

 تـا ، وتووه دواکـه کـاتژمێر نـدین چه بوون، ده نـه س کـه  ده  وه تییه بنکردایه و تی رکردایه سه  به  وه ردووکیانه هه  به  که پارت، دوو قاڵێی مه ده ر به  له  بووه، هه وامان ی وه کۆبوونه
  چونکـه بێـت ئاماده س کـه  فاڵنه نابێ  که  رقاڵکردووه، سه  خۆوه  به سعاتان  به ڵکی خه موو هه  بووه هه وامان تی سایه که. دانیشن شوێن ك یه  له  وه پێکه  بوونه ئاماده رانیان نوێنه
. م کـه ده تۆماریـان خۆی کاتی بۆ و  الیه  له م تانه ایهحیک  جۆره م  له دان سه. بوون هه مان جۆرانه و له ڵناگرێ خواهه.  بووه سیخوڕ یا عسی به  کۆنه ، بووه ینی خومه یا شا پیاوی
 بــۆ خــۆ. نــابین تـر نێکی الیــه هــی  ی کــۆنگره ی ئامـاده و ین یکــه ده خۆمــان  ئێمــه ، بـووه  وه ئــه اڵمــی وه بێــت، کان کۆبوونـه ی ئامــاده  لێکــردووه داوامــان  کـه  بووه هــه وامــان پـارتی

 . ناکرێن باس ر هه  که  ڕوویانداوه  ره مه سه و یر سه وا شتی کان ڵبژاردنه هه
   KNK پێشووی رۆکی سه جێگری* 
 

 2113ی  ی ژووئیه13: وتی  رێکه/ تی ڤی  NRTری  ماڵپه:   رچاوه سه

  
    وتوو نابێت رکه پاندن، سه تی خۆسه قڵییه عه له  وه خرێته کرێت و دوور نه یی نه وه ته ی نه سازیی پێویست بۆ کۆنگره مینه ر زه گه ئه: ر وهه الل جه جه
  
   نه نگه زه وت ڵکه هه دیداری، 
 
 کانی ڵبژاردنـــه هه ی شـــه بانگه ی رمـــه گه نـــاو  وێتـــه که ده و نییـــه گونجـــاو  کـــه کۆنگره ســـتنی به بـــۆ دیـــاریکراو کـــاتی״
 ״ وه رێمه هه
 و ئامـانج ر سـه خسته شـکیتی نـوێ کوردسـتانی ڵ گـه له دیدارێکـدا له گۆڕان ی وه بزووتنه ڵسووڕاوی هه ر وهه جه الل جه

 کــورد ی وه جوواڵنــه کوردو کــه  یــه وه ئه  کــه کۆنگره ئامــانجی: یانــد رایگه کــوردو یی وه تــه نه ی کــۆنگره ســتنی به گرنگیــی
 .بێت هه شیان هاوبه ستراتیژیی ک یه و یام په ک یه کوردستان ی پارچه چوار ر هه له کانی سیاسییه  هێزه موو هه به
 

 یی وه ته نه ی کۆنگره ئامانجی
 

 نـدام ئه 21 لـه کـاریی ئاماده کی یـه لیژنه تێیـدا چوو، ڕێوه بـه کـورد یی وه تـه نه ی کـۆنگره سـتنی به کـاریی ئاماده ی لیژنـه پێکهێنانی ی وه کۆبوونه مین که یه ،2113/  7/  22 رۆژی
 ڵ گـه له یـدا که دیداره له کرد، دا که وه کۆبوونه له شداریی به گۆڕان ی وه بزووتنه تی رایه نوێنه به  که ر هوه جه الل جه ، تێدایه کوردستانی کانی نه الیه م رجه سه ری نوێنه  که پێکهێنرا

 ی کـۆنگره ئامـانجی ین گـه واتێیده  ئێمـه اڵم بـه ، نراوه یـه گه رانه  کـه کۆنگره کانی گشـتییه  هێڵـه هێشـتا رچی گـه ئه:)ڵێـت ده  دواو  وه کـه کۆنگره ئامانجی ی باره له  نوێ، کوردستانی
 ر سـه له  کـه بێت هـه شـیان هاوبه سـتراتیژیی ک یـه و یام پـه ک یـه کوردسـتان ی پارچـه چـوار ر هـه له کانی سیاسـییه  هێـزه موو هـه به کـورد ی وه جوواڵنه کوردو که  یه وه ئه یی وه ته نه
 کی یه شـێوه به  یـه هه ژیان وه پێکـه تی سیاسـه به واوی تـه بـڕوای نێت یـه رابگه  کـه ناوچه تانی میللـه به وێت یه ده کورد تی میلله دروستکرابێت، ژیان وه پێکه و ئاشتی تی سیاسه مای بنه

 (.کسانی یه و ئاشتیانه کی یه شێوه به بێت هه ژیان وه پێکه تی سیاسه به بڕوایان تر کانی وه ته نه ی شوێنه و تائه کسانی یه و ئاشتیانه
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  که کۆنگره ستنی به نه کانی هۆکاره
 
  کـه کۆنگره پێشـنیاز، و وڵ هـه نـدین چه دوای تائێسـتا  وه وکاتـه له اڵم بـه کان،فتا حـه ڕاسـتی ناوه بـۆ  وه ڕێتـه گه ده یی وه ته نه ی کۆنگره ستنی به ی بیرۆکه کرێت پێده ی ئاماژه ک وه
 سـتی به نه)  پێیوایـه ر وهـه جه الل جـه اڵمـدا وه له ؟، چییـه  کـه کۆنگره سـتنی به وتنی دواکـه هۆکـاری  واتـه که ، رمـه گه  کـه کۆنگره سـتنی به ر سه له خواس و باس ئێستا و ستراوه به نه

  کـه  یـه هه  وه واڵتانـه و ئـه تی سیاسه به وخۆیان راسته ندیی یوه په کان تییه بابه  هۆکاره خۆی، و تی بابه هۆکاری ڵێک کۆمه بۆ  وه ڕێته گه ده رابردوودا ی ماوه له یی وه ته نه ی کۆنگره
 ش مــه ئه بــۆ و(نــاوبرد  کـه کۆنگره ســتنی به نه کی ره ســه ســتی ربه به به زاتـی ۆکــاریه) اڵم بــه ،( چۆنــه  واڵتانـه و ئــه تی سیاســه زانــین ده  ئێمـه و شــکراوه دابه ردا ســه به کوردسـتانیان

  هێـزه نێوان توندی ملمالنێی و ناکۆکی بوونی هۆی به ، یه کۆنگره م ئه ستنی به نه کانی کییه ره سه  سته ربه به له بوو کێک یه زاتی هۆکاری  داخه ی جێگه ی وه ئه: وتی  وه رانیه نیگه به
ــه ویش ئــه کوردســتان، کانی یهسیاســی ــه پاندنی خۆســه تی سیاســه پێناوی ل ــه کۆنگره ر ســه به ک الی ــووه  قینه راســته رێگــری و ســت ربه به  وه ئــه که دا ک ــه ســتنی به نه م رده بــه له  ب  و ئ
 و ئـه ر سـه به گۆڕانکـاری) هیوایخواسـت ش سـته به مه م بۆئه ،( ماوه کورددا ی وه جوواڵنه ناو له  ته قڵییه عه  جۆره و ئه واری شوێنه هێشتا) ر وهه جه الل جه بۆچوونی به ،(دا یه کۆنگره
 ر سـه به ک الیـه رزکردنی خۆفـه و پاندن خۆسـه تی قڵییـه عه هیـوادارین) ، هـاتووه ردا سـه به گۆڕانکـاری ش کـه ناوچه دنیـاو تی سیاسـه ئێسـتا  چونکه ،(هاتبێت دا ته قڵییه عه  جۆره
 (.بێت مان که واڵته و مان که ته میلله ی شایسته که وابگرین یی وه ته نه کی یه کۆنگره بتوانرێت ک الیه موو هه وڵی هه به و بێت پێ کۆتایی تردا وانی ئه
 
 وتن رکه سه مای بنه
 
 ر وهـه جه الل جـه اڵمـدا وه له ؟، چییـه  کـه کۆنگره وتنی رکه سـه مای بنه  واته که ڕوانن، ده یی وه ته نه ی کۆنگره وتنی رکه سه له  وه زۆره ئومێدێکی به کان سیاسییه  نه الیه و حزب موو هه
 و نیشـتمانی نـدیی وه رژه به به بێت هـه واویان تـه بـڕوای دا کـه کۆنگره له شـداربوو به کانی سیاسـییه  نـه الیه موو هـه بێت ده) که ی وه ئه بۆ  وه ڕانده گه  ی که کۆنگره وتنی رکه سه مای بنه
  کـه کۆنگره وتنی رکه سـه ی دیکـه رجێکی مـه به( کاندا سیاسـییه  نـه الیه هێـزو نێوان لـه نگی هاوسـه  بـوونی)ک روه هـه ،( وه کانـه حزبییه  ندییـه وه رژه به رووی سـه  نـه بیخه و یی وه ته نه

ــه نــاوبردو ــۆ زانــی پێویســت به شــی نگاوه هه م ئ ــان کان سیاســییه  نــه الیه هێــزو موو هــه) ی وه ئــه ب ــزانن،  یــه کۆنگره م ئــه ی قینه راســته شــی بههاو به خۆی ــه ب   هێــزه نگی ســه پێی ب
 ڕوو خسـته شـی وه ئه ،(بکـرێن دروست  مایه بنه و ئه ر سه له ، یه کۆنگره م ئه رخستنی سه بۆ پێویستن  که ی ئۆرگانانه و ئه موو هه و بکرێت دروست کار ئاماده ی کۆمیته کان، سیاسییه

 بێـت ده  ئێمـه بۆچوونی بـه ، یـه هه بوونیـان و نگ سـه واقیعـدا له  کـه ی سیاسـیانه  رێکخـراوه و حـزب و ئه اڵم به ، یه هه سیاسی رێکخراوی و حزب له زۆر کی یه ژماره کوردستاندا له)
 ر وهـه جه الل جـه  بۆیـه ، وه وێتـه لێبکه سیاسـی نی الیـه ێکنـد هه رانی نیگـه  بۆچوونه م ئه  نگه ره  واته که ،(دا یه کۆنگره م ئه رخستنی سه و ڕێکخستن له ببینن تی ڕه بنه رۆڵی وان ئه
  ئێمـه  وه وانـه پێچه به ڵکو بـه بن، نـه شـدار به ن، هـه که ی دیارانـه  نـه الیه و ئـه موو هـه و نی ده مـه ڵی کۆمـه کـانی رێکخراوه و تی سـایه که  نییـه  وه ئـه مانـای م بۆچوونـه م ئه:)ڵێت ده

 مانی رلـه په و کوردسـتان مانی رلـه په ئاسـتی له ریان نوێنه و یه هه سیاسییان و ری ماوه جه قورسایی  که شداربن به  وانه ئه اڵم به شداربن، به  نانه الیه و ئه موو هه  وایه بۆچوونمان
 (. یه هه عیراقدا

 
 پێویست سازیی مینه زه و کاریی ئاماده

 
 چــۆن  کۆنفرانسـانه م ئــه چوون، ڕێوه بـه رۆژئــاوا کوردسـتانی ولێرو هــه دو ئامـه  لـه خوێنــدکاران و نجان گـه و ژنــان تیئاسـ له یی وه تــه نه کۆنفرانسـێکی نــد چه رابـردوودا ی ماوه لـه
 ،(بوون نـه وتوو رکـه سـه  کۆنفرانسـانه و ئـه کانی نجامـه ئه وان ئـه کانی زانیارییـه و بۆچـوون پێی بـه) پێیوایـه گـۆڕان ی وه بزووتنـه ی که ڵسـووڕاوه هه اڵمـدا وه له نگێنرێن؟، سه ڵده هه

 نی ده مــه ڵی کۆمــه کـانی رێکخراوه) ر وهــه جه الل جـه بۆچوونی بــه ،( رێکخراوانــه و ئـه نــاو بـۆ  وه گواســترابوونه  کــه ی تونـده ملمالنــێ و ئـه بــوونی) بــۆ  وه ڕانـده گه شــی وه ئه هۆکـاری
 ڵی کۆمـه کـانی رێکخراوه و حـزب نێوان لـه  یـه هه که ی سیاسـییه ملمالنـێ و ئـه  بۆیـه کانن، سیاسـییه  رێکخـراوه و حـزب ی درێژکـراوه موویان هه ئێستا تا هه عیراقدا، کوردستانی له
 زۆر دا کۆنفرانســانه و لــه رزکردن خۆفــه و پاندن خۆســه تی سیاسـه) پێشــیوایه ،( کۆنفرانســانه و ئــه نـاو بــۆ  وه گواســترابوونه رێــک نجان، گـه خوێنــدکاران، ژنــان، ناو لــه نی، ده مـه

 ی کۆنگره لـه روویانـدا، دا کۆنفرانسـانه و لـه  ی وه ئـه) هیوایخواسـت  بۆیـه ،(بوون نـه وتوو رکه سـه  کۆنفرانسـانه و ئـه کانی نجامه ئه) ی وه ئه بۆ زانی هۆکار به شی مه ئه ،(ووندیارب
  و پــاوانکردن تی قڵییــه عه له  وه خرێتــه نه دوور و کرێت نــه یی وه تــه نه ی نگرهکــۆ بــۆ پێویســت ســازیی مینه زه و کــاریی ئاماده ر گــه ئه) چونکــه ،( وه بنــه نه  دووبــاره ییــدا وه ته نه

 (. بن ده نائومێد زیاتر کانیش سیاسییه  هێزه م هه بێت، ده نائومێد مان که ته میلله م هه بێت، نه وتوو رکه سه  یه کۆنگره م ئه ر گه ئه نابێت، وتوو رکه سه پاندن، خۆسه
 
  کان ییهکار ئاماده ستپێکی ده
 
 یی وه تـه نه ی کـۆنگره کـاریی ئاماده ی کۆمیتـه کانی کاره  له ی خنه ره  وه یه که بێژه وته زاری له ئیسالمی ڵی کۆمه تیش تایبه به ئۆپۆزسیۆن کانی نه الیه رابردوودا رۆژی ند چه  ی ماوه له

  ی پارچه دوو  له ن الیه سێ نیا ته  چونکه بوو، نه ندروست ته کی یه شێوه به  که کۆنگره ستنی به بۆ کان رییهکا ئاماده ستپێکی ده)  پێیوایه ر وهه جه الل جه  وه شه یه وباره له گرت،
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  بوونایـه ش هاوبه  وه ستپێکه ده له کوردستان ی پارچه چوار ر هه کانی قینه راسته  کییه ره سه  نه الیه هێزو بوو ده)  که ،(م که یه ی وه کۆبوونه ڕێکخستنی له بوون ش هاوبه وردستانداک
 کانی قۆناغـه)زانێـت ده پێویسـتی  بـه  بۆیـه ،( سـتپێکه ده  مـه ئه وتـرا ی وه رئـه به له کـرد،  خاڵـه م لـه چاوپۆشـیمان ک الیـه موو هـه  ئێمـه اڵم به مدا، که یه ی وه کۆبوونه ڕێکخستنی له

 دیـاریکردنی بـۆ  دابنرایـه ندروسـت ته میکـانیزمێکی) بـوو پێویسـت گـۆڕان ی وه بزووتنـه ی که ڵسـووڕاوه هه بڕوای بـه ،(بێت تر رانه روه دادپه چاکترو کی یه شێوه به  که کۆنگره ی دیکه
 تی رایـه نوێنه کـاردا ئاماده ی کۆمیتـه له اڵم بـه ، یـه هه کورسـی چـوار کوردسـتان مانی رلـه په له  یه واهه نی الیه)  وه هێنایه ی وه ئه ی نمونه شدا لێره ،(کار ئاماده ی کۆمیته بۆ دامن ئه

 ک روه هـه ،( یـه هه نـدامی ئه دا کـه کۆنگره کاریی ئاماده ی کۆمیته له اڵم به ، نییه ی دیاره  رۆڵه و هئ ریشدا ماوه جه ناو له و نییه ندامی ئه مان رله په له  یه هه واش نی الیه ، دراوه پێنه
 ی هکــۆنگر کانی گشــتییه ما بنــه ڵ گــه له نــاگونجێ رگیز هــه که  تێدایــه ندارێتیشــی الیه له جۆرێــک ، تێدایــه وایی نــاڕه ی وه لــه  جگــه  مــه ئه: وتیشــی نــاوبردو( وا نــاڕه) بــه شــی مه ئه
 .ییدا وه ته نه
 

  که کۆنگره کاتی
 
 نـدیی زامه ڕه به یی وه تـه نه ی کـۆنگره بـوو ده) کـه دا وه بـه ی ئامـاژه ر وهـه جه الل جـه اڵم بـه سـترێت، ببه یی وه تـه نه ی کـۆنگره داهاتوودا مانگی ی ماوه له  بڕیاره کان زانیارییه پێی به
 کانی ڵبژاردنـه هه ی شه بانگه تی ڵمه هه ی رمه گه ناو  وێته که ده و نییه گونجاو  دیاریکراوه ی وکاته ئه)  چونکه ،( بکردایه دیاری  که هکۆنگر ستنی به بۆ گونجاوی کاتی کانی ندامه ئه
 (. وه کوردستانه رێمی هه
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   کی مێژووییه ڵگری واتایه یی هه وه ته ی نه کۆنگره: میل بایک جه                                          

 
 لەگەڵ کە دا چـاوپێکەوتنەکەی تـری بەشـێکی لە بایـک، جەمیل کەجەکە بەڕێوەبەری کۆنسەی ئەندامی
 کورد نەتەوەیی کۆنفرانسی بەستنی سەر ڕاکێشایە سەرنجی داوە، ئەنجامی پۆلیتیکا ئۆزگور ڕۆژنامەی
ــا بەرێــوەبەری کۆنســەی میئەنــدا  لە بــاس شــێوەیە بەو بایــک جەمیــل کەجەکە کوردســتان جڤــاکین کۆم
 :دەکات کورد گەلی ڕیزەکانی یەکیەتی گرینگی

 ئەگەر. گەورە هیزێکــی خــاوەن ببــنە ناوینــدا ڕۆژهەالتــی هەرێمــی لە دەتــوانن تێبکۆشــن کــورد ئەگەر-
 مـایەپووچ داگیرکـاری سیاسـەتی بەوەش و وەنـامێننە پارچەیی بە کورد ببەسترێت، نەتەوەیی کۆنگرەی
 .خۆی پیگەیەکی خاوەن ببیتە و ببێ ئازاد کورد گەلی دەبێ ئیدی. دەکرێتەوە

 
 :داوە خۆی هەڵسەنگاندنەکەی بە دریژەی شێوەیە بەو بایک جەمیل

 
 .گەورە هێزێکی خاوەن دەبنە ناویندا ڕۆژهەالتی هەرێمی لە تێبکۆشن، کوردان ئەگەر

 
 ڕێـبەر جـار دەیـان. دەبینـین گرینـگ زۆر وەیی نەتـه ی کۆنگره بەستنی ئێمە بۆیە هەر دێت؟ وەدی کەنگێ یەکیەتییە ئەو نەگرن، یەک کوردان دا هەنوکەیی ێکیدۆخ لە ئەگەر
 ئەرکێکـی کـۆنگرەیە، ئەو بەسـتنی بـۆیە هەر. کـردۆتەوە پشتڕاسـت کـۆنگرەیەی ئەو بەسـتنی گرینگـی مێـژوییە، قۆنـاغە ئەو کـردووە، پێشـنیار کۆنگرەیەی ئەو بەستنی ئاپۆ

 .پێویستە
. واتـایە بـێ نەبێـت، بەشـدار تێیـدا پەکەکە کە کۆنفەرانسێک: وتی و کوردان نەتەوەیی کۆنفەرانسی سەر راکێشایە سەرنجی دا هەڵسەنگاندنەکەی درێژەی لە بایک، جەمیل
 چـی واتای بە کۆنگرە نەبێ، بەشدار دا کۆنگرەیە لەو پەکەکە ئەگەر. هەیە کاریگەری کەکەپە کوردستاندا باکوری لە. کوردستانە باکوری کوردستان، گەورەی هەرە پارچەی
 دێت؟
ـــدەوە کـــۆنگرەیەی ئەو نەبەســـتنی هۆکارەکـــانی بایـــک ـــۆنگرەیەکی پەکەکەدا لەگەڵ ئـــێمە ئەگەر دەڵـــێن؛ کە الیەنـــانەی ئەو هەڵوێســـتی بـــۆ گەڕان  ببەســـتین نەتەوەیـــی ک

 لەبەرچـاو بابەتـانە ئەو ئەوەی بەهـۆی. دەبـێ چـی ئەمریکـا هەڵوێسـتی ئایـا تیکـدەچیت، پەیوەنـدییەکانمان سـوریا لەگەڵ دەبـن، ەراپخ تورکیـا لەگەڵ پەیوەندییەکانمان
 .نەبەستراوە کۆنگرەیە ئەو ئێستا تا گیراون،

 :گوتی و ەیەداشیو بەو کۆنگرەیەکی لە پەکەکە هێشتنەوەی لەدەرەوە بۆ تورکیا هەوڵەکانی سەر ڕاکێشایە سەرنجی بوارەدا لەو

http://3.bp.blogspot.com/-rZgc5BoXp8A/T6UDe8qUHhI/AAAAAAAAANc/ElvgIIqxWUk/s1600/cemilbayik=12.jpg


 Page : 70                                               یی کورد وه ته ی نه کۆنگره                                                     70: ی  ره الپه
 

 کە کـۆنگرەیەک ئایـا دەکەن؟ مـژارە لەو باس ئەوەندە بۆچی کە شتنتێگەی مایەی نەبۆتە. ناکرێن پەسەند دەکرێت، لەسەر باسیان تورکیادا چاپەمەنی لە کە مژارانەی ئەو
 نـزیم نەتەوەیـی کـۆنگرەی ئاسـتی شـێوەیە، لەو باسـێکی. دانێـت چەک دەکـات، ناچـار پەکەکە و پێکـدێت نەتەوەیی کۆنگرەی دەڵێن پێکدێت؟ لێدەکەنەوە، فکری ئەوان وەک

 .دەکات
 :کردووە دەستنیشان خوارەوەدا خااڵنەی لەو نەتەوەی کۆنفرانسی ئەرکەکانی بایک جەمیل کەجەکە نکوردستا جڤاکێن کۆما بەرێوەبەری کۆنسەی ئەندامی

 لەو ئــێمەش چاوەڕوانییەکــانی. کــورد گەلــی کلتــوری و نەتەوەیــی ، کــۆمەاڵیەتی سیاســی، ئــابوری، بوارەکــانی، پێشخســتنی بــۆ دەبێــت گرنــگ زەمینەیەکــی کۆنفەرانســەکە* 
 .کوردانە هاوبەشی دامودەزگاکانی ئاواکردنی دەمانەوێت ئێمە وەیئە. ئەوەیە هەر کۆنفەرانسە

 بەالم. نـاڵێن هـی  ئەوەی لەسـەر ئـێمە. بکرێـت لەسـەر باسـی دەبـێ ئەوەش. کۆنفەرانسـەوە ڕۆژەڤـی بکەوێـتە کوردستان باشووری بوونی بەدەولەت پێشنیاری کە لەوانەیە* 
 هێزێکــی خــاوەن کــوردان ئەوەی بەهــۆی. دەبێــت زیــاتری دەســکەوتی بهێنیــی، بەکــار بــوون دیمــوکراتیزە بنەمــای ەرســ لە دەوروبەر والتــانی و خــۆی کــۆمەڵگەی کــوردان ئەگەر

 .بێت بەرفراوان فکرەکانیان ئاسۆی دەبێت دێموکراتیکن،
 خۆیـان ڕیزەکـانی یەکیەتی کولتورکیدا و ەتەوەیین سیاسی، بوارەکانی لە خۆیاندا نێوان لە دەبێت و کێشە نەکەنە سنورەکان کوردان دەبێت دیموکراتیکییە، زهنیەتە بەم* 

 .بکەن بەهێز
 .بکەن ئاوا یەکێتیان کوردستان بەشەکانی هەموو لە کورد دەبێت ئەوەش لەبەر. بکات مسۆگەر خۆی دیموکراسی و ئازادی و بکات ئاوا خۆی یەکێتی کورد
ــی. لەبەرچــاوە کوردســتان باشــووری ئەمــرۆ*  ــکە لەوێ کــورد گەل ــا. بێنێــت وەدەســت خــۆی یاســیس ســتاتۆی خەری ــرۆڤ وادا ڕەوشــێکی لە ئای  بەرپرســیارانە بــێ دەتوانێــت م

 .بگرن یەک کورد ڕێکخستنەکانی سەرجەم و هەبێت هاوبەش سیاسەتێکی دەبێت کوردستان بەشەی لەو بجوڵێتەوە؟
 بە داواکارییەکانیــان و ڕوو بـیخەنە بـا ببێـت بــا دەبێـت چـی دراسـیۆن،ف دەبێــت، خۆبەڕێـوەبەری پـێگەیە، ئەو. ڕوو بـیخەنە دەیانهەوێــت، کە سیاسـییەی پـێگەیە ئەو دەبێـت

 .بدەن قبوڵکردن
 سوریا نەبۆ و تورکیا ئێران، عێراق، بۆ نە ، کورادن نەتەوەیی هەبوونی و ئازادی بە داننان *

 دژی لە کۆنفەرانسـە ئەم بـۆیە، هەر. دەبـن بەهێزتـر والتـانە وئە ببێـت چارەسـەر کـورد پرسـی کاتێـک پـێچەوانەوە بە.  نیـیە خراب شتێکی. نییە مەترسیدار و نییە زیانی
 .نییە هەرێمەک واڵتانی
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  كوردی  ی ڵگه كۆمه  سازیكردنی پیشه  و به  یی وه ته نـه  ی كـۆنگره                                            
 

 روێز الپه مه زكاوێ
 

  بــه شــایان  وتی ســتكه ده ن خــاوه  بــه بیكــات  تــوانێ ده  یی وه تــه نه  رۆشــنی  روانینــی نیا تــه ، رجێكدایــه مه و ل هــه  لــه كــورد
 . وره گه  كوردستانی  كانی شاوه ڵوه هه ك یه له  پارچه.  ی كه وه ته نه
 نفال ئـه و عری  ته  ی پرۆسه كوردستان  باشووری  له كانن، داگیركراوه  ته وڵه ده  جۆراوجۆری  ی شه ڕه هه ژێر  له  ساڵه یان ده
ــاران و ــه و كیمیاب ــاوانی دان س ــه  ت ــه  ی دیك ــراق  كانی رژێم ــه. عێ ــاكووری  ل ــتان،  ب ــه ده كوردس ــا  تی وڵ ــه توركی ــه  ب  م رجه س
 و عری  تـــه كوردســتان  رۆژئـــاوای  لــه. دات ده كـــورد  ی وه تــه نه  بـــوونی  ی وه ســڕینه  وڵی هـــه  وه ســتییه رده به  كانی ســته ره كه

 . بووه نه متر كه كوردستان  دی  كانی پارچه  له تاوان  نجامدانی ئه كوردستانیش  اڵتی رۆژهه  له. كرێت ده و پێڕه  یی وه ته نه  بوونی  نێوبردنی له بۆ تاوان  ی دیكه  كانی جۆره
 فێـ ، و فـرت  بـێ  كی پشـتیوانییه ، بكـرێ  وێ ئـه  كـوردانی بـۆ  پشـتیوانی و رۆژئـاوا  باسـی  بـێ ده وا ئـه ڕوو، خاتـه نه ك یـه وه ته هن پـێش  كانی ئاریشـه  ی شـه نگه گه ر گه ك یه كۆنگره

 و ئـه  شكسـتی چـۆن ك وه نوێـدا،  رخی چـه  لـه  بـێ ده  یی وه ته نه  ی وره گه  وتنی ركه سه دا شه به و له كورد  وتنی ركه سه  چونكی بكرێت، چاو ره  یی وه ته نه  ئامانجی تێیدا ك پشتیوانییه
 .بێت ك كوێیه ر هه  له كوردێك ر هه بۆ  بێ ده  وره گه  شكستێكی كوردستان  ی شه به

  ته خسـتووه  ی وره گـه  فشـاری  كـه  بكـرێ  ییـهن ده مه  بزاوتـه و ئـه  پشـتیوانی ر، بـه بخرێته  ی وزه  وه كوردسـتانه  تری  كانی پارچه و ش به  واوی ته  له  بێ ده باكوور  له  ئاشتی  ی پرۆسه
 .توركیا  كۆڵۆنیالیزمی  تی وڵه ده ر سه
 ك وه ركووك كـه  ی پارێزگـه  نـاوبردنی ، كانـه بكراوه ره عه به  ناوچـه  پرسـی  كـه ، یی وه تـه نه  شـكۆی  سـیمبۆلی  تـه بووه  كـه س، هـه  مێژوویی  ی وره گه  گرفتێكی كوردستان  باشووری  له
   پێویسته  بۆیه باشوور،  ی دیكه  كانی پارێزگه  له  نییه متر كه  وه خاكه  رووی  له  ناوچانه و ئه  واوی ته ین، كه ده باس باشوور  له عریبكراو ته  تری  كانی هاوشێوه  ناوچه بۆ بۆلسم

  له داكۆكیكردن بۆ  كوردستانی  كی نگییه كۆده ، وه بدۆزێته ركووك كه  پرسی بۆ ر سه چاره  وه ییه وه ته نه  كی یه روانگه  له بكات،  سته ڵوه هه  پرسه م ئه ر سه له  یی وه ته نه  ی كۆنگره
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 . یی وه ته نه  ی كۆنگره  وێنی هه  به  بكرێ كان بكراوه ره عه به  ناوچه  ی وه ڕانه گه و  مبهێنێ رهه به  ناوچانه و ئه  كوردستانی  خاكی
 سـازبدرێن، هانبـدرێن، رێكبخـرێن، یـان وزه ،پێبـدات خیان بایـه  وه گرنگـه  بـه و  ستێ بوه  تاراوگه  كوردانی  ی دۆسیه ر سه له  كۆنگره  پێویسته ، یی وه ته نه  تری  پرسێكی ر هه ك وه

  ناوچــه  كــوردانی  ئــابووریی و  سیاســی  ژیــانی  لــه كــارا  رۆڵێكــی تــوانن ده  تاراوگــه  كــوردانی. بێــت ده تێك وڵــه ده  هاوواڵتیــانی  ی ژمــاره  ی هێنــده  تاراوگــه  كــوردانی  ی ژمــاره  چونكــه
 .بێت ده كوردستانیان  یی وه ته نه  دۆزی ر سه له یان وره گه  ریی كاریگه  كه ن هه ۆرز  سانێكی كه وروپا ئه  له بگێڕن، كاندا كوردییه

  بـه  كـه كـار،  خرایـه ده  یی وه تـه نه  بـااڵی  نـدیی وه رژه به بـۆ و خرا رێكـده ییـدا وه ته نه  ی پرۆسـه  رۆشـنایی ژێـر  له یش مه ئه بریا  ، گرنگه و ستیار هه  ی دیكه  تێكی بابه یاندن راگه
 ر سـه بـۆ  زیانی برێن، ده رێوه به و زراون دامه  گشتی  سامانی ر سه له زۆرجاریش و كوردستانیان  پۆلی و  پاره  به ، تی یه كه ره نته سه باشوور  كه  میدیایی  كاری و یاندن راگه  وه داخه
  هرپرژێنـی ژه دراوسـێمان  تانی وڵـه ده  درامـای و واڵ هـه  بـه  چونكـه م، كـه ده باشـوور  لـه  میدیایی  ژیانی  شایما ته  وه وه ته نه  ی گۆشه  له  ی پێیه و به سوود،  له  زیاتره زۆر  وه ته نه

 . وه خوێنرێنه ده و بینرێن ده كوردیدا  میدیای  له  كه جوان  شتی  ندێ هه  رباری سه ن، كه ده كورد  تاكی
 و  بڕوانـێ ژیان  له مۆدێرن  جیهانبینی  به  كوردانه  كه ، یی وه ته نه  بیرڕۆشنی  كی یه وه نه  كردنی رده روه په و دروستكردن ك وه ، ێست بوه ریان سه له  كۆنگره  بێ ده ن هه تر  پرسی زۆر

 بكـات، كانمان ییـه وه ته نه  ئامانجـه  بـه یشـتن گه بـۆ بات خـه  ردمیانه سـه  ی سـه ره كه  به یداببێت، په  میانه رده سه  مرۆڤێكی ك وه بكات، م رده سه  لۆژیای كنه ته  به  ئاوێته كوردبوون
 .بێت تردا  كانی وه ته نه  ریزی  له و بخات پێش نگ هاوئاهه ئاستێكیدا موو هه  له  كوردی  یی وه ته نه  ی ڵگه كۆمه  ی مانایه و به ، واری كورده  كولتووری  له بێ بڕاو دانه
 سـوود  بـه. كاربهێنێت بـه  كـوردی  ی لگـه كۆمه  سـازیكردنی پیشه  بـه و ره بـه تێكۆشـان بـۆ گونجـاو  ی سـه ره كه و  وه بكاتـه  سـازی پیشه  كی یـه وه تـه نه  لـه بیـر  بێ ده كورد  پێودانگه م به
 ئـابووریی  كی یـه بناغه  بـه یش مـه ئه ، كـه ناوچه  كانی كییه ره سه  یاریزانه  له كێك یه  به  ببێ و  وه بدۆزێته وتن ركه سه  ی رێگه  توانێ ده ، تی یه هه  ی سروشتییه  سامانه و له رگرتن وه

  .پێكدێت خۆ ربه سه و هێز به  كوردستانێكی دواجار  كه كرێت، ده  وه مرۆییه  كی یه رمایه سه و  یی وه ته نه  ی تۆكمه
 

 2113ی (ئاگۆست) ی ئاب 13: وتی  رێکه/ ری هاواڵتی  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 کۆنگرەی نەتەوەیی و پرۆسەی یەكخستنی زمانی کوردی                                            
 

 مەولود عەبدولڕەحمان دکتۆر
 

 کاریگەریــان کەســایەتیانەی لەو بەرچــاویش ژمــارەیەکی بەرێــوەیەو کوردســتان لە نەتەوەیــی کــۆنگرەی بەرەو هەنگاوەکــان
 قسـەی کـۆنگرەیە لەو بابـاتەنەی لەو یەكێـك دواجـار دەکەم ئومێـد. تیایـدا بەشـدارن هەیە کـوردی سیاسـی شـانۆی لەسەر
 زانیـاری کۆمەلێـك نووسـینە ئەم ڕێـگەی لە دەیەوێـت لێـرەدا مـن.  کـوردی زمـانی یەکخسـتنی لە بێـت بریتـی بکرێت لەسەر
 .کوردی خوێنەری و کۆنگرە بەشداربوانی بەردەم بخەمە کوردی زمانی یەكخستنی پرۆسەی لەسەر زانستی
 زانکـۆی جیهـان، سـۆران، کـۆیە، زانکۆکـانی لە پـار سـاڵی کە زانستییە باسە ئەم درێژکراوی دەیخەمەەمەڕوو لێرەدا ئەوەی

 کــارلتۆن زانکــۆی ســێرڤەری لەســەر خــۆم تــایبەتی مــالپەری لەســەر دەکــرێ قسەوباســەکە کــورتەی. کــرد پێشکەشــم هەولێــر لە ئاکــادیمی کــوردیش و ســلێمانی لە ئەمەریکــی
  بخوێنریتەوە

ــاوگرتنیلەبەر بە ــابەتە ئەم کە ئەوەی چ ــۆ ب ــامە ب ــراوە، ڕۆژن ــن  نووس ــارەکەم م ــەر بە ووت ــوار س ــاواز تەوەری چ ــکردووەو  جی ــم  دابەش ــا هەرتەوەرەیەکیش ــۆ تەنه ــد ب  چەن
 زسـۆرای و کـوردی نووسـینی ەیڕاسـتکرنەو.  ٣ خوێنـدن،  سـەرەتاییەکانی قۆنـاغە پەرتـووکی ووشـەکانی یەکخسـتنی.  ٠:  لە بریتین تەوەرەکان. کورتکردۆتەوە پەرەگرافێك

 بەشـەکانی لێکـۆلینەوەیە، ئەم یەکەمـی بەشـی لە بـریتییە دایە خـوێنەر دەسـتی لەبەر لێـرەدا ئەوەی.  نووسـین ڕێنمایەکـانی ڕێکخستنی. ٤ کوردی، ووشەی بانکی. ٢ کوردی،
 . دێت دوا بە یەك دوای لە یەك تریشی

 
  خوێندن  ەکانیسەرەتایی قۆناغە پەرتووکی ووشەکانی یەکخستنی -1
 
 هەمــوو نێــوان لە کە چــین هاوبەشــانە ژمــارە ئەو هەبێــت ژمــارەت کۆمەلێــك ئەگەر دێــت ئەوە بەمانــای کە ”هــاوبەش کــۆلکەی“ دەلــێن ی پــێ هەیە کۆنســێپتێك ماتماتیــك لە

ــدا ــۆ.  هەن ژمارەکان ــوونە، ب ــوان لە  نم ــۆلکە( ٢٢ ،٠٢ ،٠٣ ،٢)  نێ ــەکان ک ــریتیە هاوبەش ــونک(. ٢ ،٢ ،٣) لە ب ــەر( ٢٢ ،٠٢ ،٠٣ ،٢)   لە هەریەکە یچ  ٢ و ٢ ،٣ بەس
 بە یەکسـانە ٠٣  ؛٢*٠ و ٣*٢ ،٢* ٣ بە یەکسـانە ٢ کۆلکەکـانن؛ چەنـدجارەی( ٢٢ ،٠٢ ،٠٣ ،٢)  ژمارەکـانی لە یەك هەر تـر واتـایەکی بە.  مـاوە بێ بە دەبن دابەش

 ٣ هاوبەشــیش کــۆلکەی بچــووکترین و ٢ هــاوبەش کــۆلکەی گەورەتــرین کــرد باسیشــم نمــوونەی لەم. نــن ٢ و ٢ ،٣ چەنــدجارەی یــش ٢٢ ،٠٢ هەرەهــا ، ٣*٢ ،٤*٢ ،٢*٣
 (.  ناهێنرێت ناوی کۆلکەکان دیارکردنی لە بۆیە ژمارەکان هەموو لەگەڵ هاوبەشە کۆلکەی ٠ ژمارەی)
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 بەکـاری ئەوان. ئـێمە کێشـەی لە لێکچـوو کێشـەیەکی بـۆ بەکاردێـت گەشـەکردووەکان وواڵتە زۆربەی لە ووشـەکان هاوبەشـی کۆمەلی بچووکترین دیارکردنی میتۆدی ئێستادا لە

 لە ئەوروپــا چــونکی.  مالپەرەکــان ســەر دەخــریتە ســەرچاوانەی ئەو پێناســەکردنی بــۆ بەکاردێــت  وشــانەیو ئەو نێــوان هاوبەشــی کــۆمەلی بچــووکترین دیــارکردنی بــۆ دێــنن
 ئەم.  بکـات تیـپەری و بگرێـت چـاو لەبەر جیاوازیانـه ئەم دەبێـت تەکنۆلۆجیەکانیـان سیسـتەمە بـۆیە هەر پێکهـاتووە، جۆراوجـۆر زمانی و کەلتوور ، نەتەوە زۆر ژمارەیەکی
 .دبلەنە پرۆژەی بارەیەوە لەم پرۆژە ناسراوترین لە یەکێك و( بلتی -پەرە -ۆ -ئینتەر) کێشەی بە ناسراوە  و دەکەن لەسەر کاری زانستەیەکان اوەندەن لە ئێستا کێشەیە

 دێـن بەکـار قوتانخـانە انیجیاکـ قۆنـاغە لە نووسـین و خوێنـدن فێرکردنـی بـۆ پەرتووکـانەی ئەو دەکەم پێشـنیار مـن هەن، ئیسـتا پـرۆژانەی و تیـۆری بەم بەستن پشت بە
 کـوردی ووشـەیەکی هەزار چەنـد دیـارکردنی بە پێویسـتمان ئـێمە واتە.  بنووسـرێن  کـوردی زاراوەکـانی هەمـوو نێـوان هاوبەشـی کۆلکەی گەورەترین بنچینەی لەسەر پێویستە

 و نووسـین فێرکردنـی بـۆ بەکاردەهێنرێن پەرتووکانەی ئەو نووسینی بۆ ێنرینبەکاربه ووشانە ئەم  تەنها ئینجا. بدەن ماناش هامان و هەبن زارەوەکاندا هەموو لە کە هەیە
 . خوێندن سەرەتایەکانی قۆناغە لە خوێندن

 
 : بکە نموونەیە ئەم سەیری لێێتگەیشتنی باشتری و بابەتە ئەم روونکردنەوەی بۆ 
 
  ، چ، ج، ت، پ، ب، ا، ]=  س واتە س، کـۆمەلەی بنـێن نـاوی و(    ، چ، ج، ،ت پ، ب، ا،) لە بێـت بریتـی پێكدێنن سۆرانی زاراوەی ووشانەی ئەو هەموو گریمان 
  ] ، 
 ، ج ، ا، ]=  ك  واتە ك، کـۆمەلەی بنێـین نـاو( ر و، د، هــ،  ،  ، ج، ت، ا،) لە بیت بریتی پێکدێنن کرمانجی زاراوەی ووشانەی ئەو هەموو گریمان شێوە هەمان بە 

  اهەروەه ،[ ن م، ل، ر، هـ،  ،  ، چ،
  واتە ز، کۆمەلی  بنێیین ناوی( ن م، ل، ر، هـ،  ،  ، چ، ، ج ، ا،) لە بێت بریتی پێكدێنن کوردی تری زاراوەکانی ووشانەی ئەو هەموو

 .  [ ن م، ل، ر، هـ،  ،  ، چ، ، ج ، ا، ] =ز
 دایەگـرامەی لەم. {     ، ا،ج،}  = هــ واتە ، هــ کـۆمەلەی بنـێن نـاوی با(     ، ا،ج،)  لە بریتییە زاراوەیە سێ ئەم نیوان هاوبەشی کۆلکەی گەورەترین دەبیین وەك

 . زاراوەکان نیوان  هاوبەشەی ناوچە لەو بریتیە  هـ کۆمەلەی ، کێشراوەو ووشە کۆمەلە سێ ئەم وێنەی خوارەوە
 سـێ لە زیـاتر و بێـت پێـك ووشـە هەزار دەیـان لە لەوانەیە ۆمەالنەکـ لەم یەك هەر نـا ئەگەر. بەکارهـاتووە کۆنسـیپتەکان ڕوونکردنەوەی بۆ تەنها سەرەوە گریمانانەی ئەم

 .  نابێت پێشنیارکراو چارەسەری لەسەر سەرەکی  کاریگەریەکی هی  ه بچووکایان گەورەو و زاراواکان ژمارەی. هەبێت ووشەشمان کۆمەلە
 زاراوەکـان هەمـوو نێـوان لە کـۆمەلەن بەم سـەر ووشـانەی ئەو هەمـوو لەوەی یتییەبـر هەبێـت کـۆمەلەیە ئەم تایبەتمەنـدیەك  ، هــ  کـۆمەلەی دروسـتکردنی چۆنیەتی هۆی بە

 .دەکاتەوە کوردی زمانی یەکخستنی گوێکوێرەی ڕاستیدا لە.  گرنگە زۆر تایبەتمەندیە ئەم. ماناش هەمان بە و بەکاردێت
 قامشـلۆ ئامەد، هەولێر، لە قووتابیان نووسرابێت هـ کۆمەلەی ووشەکانی ەکارهێنانیب بە پەرتووکێك هەر  کە دەبێت ئەوە هـ کۆمەلەی دروستکردنی و دۆزینەوە دەرئەنجامی

 . زاراوەکان هەموو نێوان کۆمەلەی بەشە بچووکترین لە بریتییە هـ کۆمەلەی چونکی.  دەگەن تێی یەك وەك کوردستان، پارچەکانی هەمووو لە واتە ، مهاباد و
 فێرکردنـی بـۆ کە پەرتووکـانیە ئەو یەکخسـتنی لەسـەر قسـەکردن لێرەدا. زاراوەکان نێوان هاوبەشەکانی ووشە بۆ  ناگەێنێت یشکورد زمانی بچووکردنەوی مانای بابەتە ئەو

 ەوەشلێکـۆلین ئەم تری بەشێکی لە من.  لێکتێگەیشتن و زمان یەکخستنی بەرەو هەنگاوێك وەك سەرەتاییەکاندا قۆناغە لە بەکاردەهێنرێن کوردی زمانی خوێندنی و نووسین
 .  بەکارهێنانیان چۆنیەتی و جیاوازەکان ووشە باسی سەر دێمە
 بچـووکترین دیـارکردنی و بەدواچـون بـۆ بێنێـت پێـك کۆمیسـیۆنێك کە بێـت ئەوە کـوردی زمـانی یەکخسـتنی لەمەر کـۆنگرە پێشـنهادەکانی لە یەکێـك  دەزانم، پێویستی بە من

ــوو لە ســەرەتایی خوێنــدی قۆناغەکــانی پەرتووکەکــانی نووســینی لە ووشــانە ئەم بەکارهێنــانی دواتــریش ی،کــورد زاراوەکــانی نێــوان لە ووشــەکان هاوبەشــی کــۆمەلەی  هەم
 و کـۆمپیەتەر  بەکارهێنـانی بە تـایبەتن کە هەن تـایبەتیش دیسـپلنی و خوێنـدن چەنـدین و دەکرێت سانایی بە کۆمپیتەر ڕێگەی لە کارە ئەم لەمرۆدا. کوردستان بەشەکانی

 : لەوانە زمان
Computational Linguistic, Natural Language Processing, Ontology, etc  . 

 ، ڕۆژنــامەوانی بــواری لە دەکــرێ کــار هەمــان. تەنهــا بە نیــبە خوێنیــدن پەرتووکەکــانی بە نیــیە قەتــیس ووشــەکانیش هاوبەشــی کــۆمەلی بچــووکترین بەکارهێنــانی ســوودی
 یەکەمی ڤیرژنی خۆشبەختانەش. دەکرێت کۆمپیتەر چرکەیەکی بە ئەمە التینی ی ئەلفوبێ بۆ عەرەبی ی  ئەلفوبێ بە نووسین لە گۆرینیش بە سەبارەت. بکرێت تاد ، بازرگانی

 . بکات کارە ئەم کە لەبەردەستدایە ئێستا بەرنامەیەش ئەو
 

 کوردی ووشەی بانکی
 
 لە کە بنووسرێت ووشەیەك کۆمەلە بە پێویستە کوردی نووسینی و خوێندن فێربوونی پەرتووکەکانی کە کرد ئەوە سەر لە قسەمان لێکۆلینەوەی  ئەم یەکەمی بەشی لە

  کوردی ووشەی بانکی بە پێویستمان باسکردنی دێێنە دواتر کە تریش کاری کارەو ئەم سەرخستنی بۆ. بەکاربێن ماناش بەهەمان و هەبن کوردیدا زمانی زاراوەکانی هەموو
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 . دەکەم گرنگیەکەی و دروستبوونی چۆنیەتی و کوردی ووشەی بانکی لە باسی لێکۆلینەوەیەدا ئەو بەشەی لەم من.  هەیە
  کـوردی، زمـانی ووشـەکانی لە جـگە. هەلـدەگیرێت تیـادا کـوردی بەکارهـاتووی ووشـەی زۆرتـرین یـان هەموو کە شوێنێکە( کوردی ووشەی عەمباری یان)  کوردی ووشەی بانکی
 یکیدایانـام بـانکەش ئەم تایبتەمەنـدیەکانی لە یەکێکـیش.  بێنێـت پێـك ووشـەیە بـانکی لەم بەشـێك دەهێنرێـت بەکـار کوردیدا لە کە بیانیش ووشەی هەروەها ناو  دەکرێ
 . کوردی زمانی گەشەکرندی پێی بە پێ دایە گەشەکردن لە بەبەردەوام کە مانایەی بەو بوون داینامێكی.  بوونە

  خوێندن، جیاکانی قۆناغە پەرتووکەکانی ڕۆژنامەوانی،) بوارەکان هەموو و زاراوەکان هەموو لە نووسراو و پەرتووك کۆمەلێك پێویستە بانکە ئەم دروستکردنی چۆنیەتی بۆ
 بەکارهێنــانی ڕێــگەی لە ئینجــا.  دیــاریبکرێن ســەرچاوە وەك(  تــاد … ئــایننی کتێبـی منــااڵن، چیرۆکــی مۆســیقا، وەرزش، خــواردن، پەرتــوکی  هــۆنراوە، چیــرۆك، ڕۆمـان،
 .  بکرێن ڕێز کوردی ئەلفوبێ زبەندیڕێ بەپێی ووشەکان دووبارەکان ووشە البردنی دوای و دەربهێنرێن پێنووسراوە پەرتووکانەی ئەم ووشانەی ئەو هەموو کۆمپیتەر
 :نموونە بۆ. ترە مەبەستی گەلێك بۆ بەلکۆ دەکات، کارەش ئەم دیارە فەوتان، لە نییە کوردی ووشەی ڕزگارکردنی هەر کوردیی ووشەی بانکی لە مەبەستی

 دەستنیشـان( پشـگرەکانی پێشـگرو لەگەڵ لێکـدانی)  فۆرمەکـانی ، درێلێبـ بڕیـاری ڕێنوسـەکەی بکرێ، پێناسە زمانەوانان لەالیەن دەکرێ بانکەکە، ناو ووشەیەكی هەر -1
 . هاتنی بەکار چۆنیەتی. ٤ ، کوردی ووشەیەکی هەر فۆرمەکانی. ٢ و ڕێنوس.  ٣ مانا،.  ٠: لە تێگەیشتن سەرچاوەی تاکە ببیتە بانکە ئەم بەجۆرێك تاد، … بکرێ

 یەکەمـی، دەتـوانین، ئـێمە واتە،.  بەکـاردێن کـوردی زمـانی لە بەبـاڵوی زۆر کە بکەیـن دیـاری ووشـانەش ئەو ندەتـوانی ئێمە کوردی ووشەی بانکەی دروستکردنی لەکاتی -2
 .بکەین دیاری بەکارهێنان لە کوردی ووشەی تاد … هەزارەمی سەدەمی، ، دووەمی
 ئەو پێویسـتە  هەرزەکـاران منـااڵن، بـۆ پەرتـووك نووسـینی کـاتی لە نمـوونە بـۆ.   هەیە بەکارهێنـانی دەیان بەکاردیت بەبەرباڵوی چەندە ووشەیەك هەر کە ئەوەی زانینی
 . بەکارهێنان لە ووشەکانن ڕێزبەندی خوارەوەی لەبەشی ووشانەی ئەو نەك بەکاردێن بەبەرباڵوی زۆر کە بەکاربێن ووشانە

 هەزار دەیـان باڵودەکـرێتەوە، ئەنتەرنێـت  لەسـەر باڵوکراوەنەی  بەو ستنپشتبە بە ئیستا، تاکو. دەستپێکردووە کوردیشم ووشەی بانکێکی دروستکردنی کارەکانی سەرەتای من
 کـوردی ووشـەی بـانکەی ئەم دەتـوانم مـن کـارە بەم درێـژەدان بەمەبسـتی و لێکـۆلەرەوان تایبەتی داوای لەسەر. کۆکردۆتەوە کوردی ووشەی عەمباری یەکەم لە کوردیم ووشەی
 .خزمەتیان بخەمە

 بە کە( تـاد مـاڵپەر، ڕۆژنامە، پەرتووك،) کوردی نوسراوێکی لە ووشەکان بەکارهاتنی ڕیزبەندی دەتوانین هۆیەوە بە کە نووسیوە پرۆگرامەشم کۆمپیتەر ئەم من  هەروەها،
ــین ٠١  ڕیزبەنــدی خــوارە گــرافەی لەم نمــوونە بــۆ.  بکــات دیــاری نووســرابێ تێکســت  ســەرەتایی ییەکەمــ پــۆلی کــوردی ی ئەلفــوبێ پەرتــووکی لە کە کــوردی ووشــەی یەکەم

 بـریتییە دووەم بەکارهـاتووە، جار ٤٢ کە(  وا)  لە بریتیە بەکارهاتووە ٣١٠٢ ساڵی خوێندنی ساڵی بۆ کە پەرتووکە لەو ووشە زۆرترین واتە،.  دراوە نیشان بەکارهاتووە
 .  هتد بەکارهاتووە، جار ٢٢ کە( بۆ)  لە بریتییە سێیەم هاتووە، بەکار جار ٢٧ کە( وەرە)  لە
 هەمـان کە جیاوازانەشـە کـوردیە ووشـە ئەو دیـارکردنی  و کـۆمپیتەر ڕیـگەی لە کـوردی ڕێنووسی چاکردنەوەی  سەرەکی هەرە پێداویستیەکی کوردی ووشەی بانکێکی وونیب -3

 . دەنووسم بابەتە ئەو لەسەر داهاتوو بەشی لە من. هەیە مانایان
 بـانکی دروسـتکردنی پـرۆژەی نەتەوەی کـۆنگرەی لە کـوردی زمـانی کۆمسـیۆنی ئەوەی بـۆ بیـت هانـدەر پێویسـتە ەنیـی باسـکردنی جیگـای لێـرەدا کە تر سوودی دەیان و ئەمانە
 . وەربگرێت هەند بە کوردی ووشەی

 
 کان رچاوه سه

  http://www.scs.carleton.ca/ ~armyunis/projects/KAPI/KAPI.pdf 

  http://dublincore.org 

http://www.scs.carleton.ca/~armyunis/ projects/KAPI/KurdishApiProject.html  
 

 2113ی (ئاگۆست) ی ئاب 11: وتی  رێکه/ ری هاواڵتی  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 رکی تاک وەیی و ئه ته ی نه کۆنگره                                                           
 

     رکی هه خالید
   
 خێـراو  نـده وه ئه دا رۆژه نـد چه م لـه  کـورد یی کناسـنامه یه لماندنی سـه و کڕیزی یـه کـورد، کانی ئاواتـه نگـۆو ده ، خۆشـن کان واڵه هه
 سـتی ده ر سـه له نفال ئـه ی وه بونـه  دوباره ی مه رده سه م له ش مه ئه  دیاره ، راناگا کان کاریه ورده موو هه  به مرۆڤ ن که رده گوزه  له په به
  نگاوه هـه م ئـه پیـرۆزی، ی ناسـنامه ی وه سڕینه کوردو کۆکوژی  له کانیان گاڵوه  پرۆسه ی وه کاردانه  بێته ده کورد ی ئێمه بۆ ،(  نوسره)
  بێ ده  بۆیه وێ، که ده پیالنگێڕان زو ناحه داگیرکارو ر به  یه ئێمه گورزی رترین کاریگه پڕ و یام په هێزترین به کورد ی ییه وه ته نه
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 ی رنامــه به تـا ین بکـه ڵـدا گه له ی ڵـه همام کان رکرده سـه پسـپۆرو و تی سـایه که رێکخـراوو و حـزب تــا  وه کـورده تـاکی  لـه   وه رپرسـیارێتیه به  لـه پـڕ سـتێکی هه و ناسـکی  بـه زۆر
 . بێ نه دایک له ندامی مئه که  به  و ڕێوه به بڕوا ها ئاوه  داڕێژراوه بۆی کو وه مانگ ی26  گاته ده مڕۆمان ئه
 گرنـگ مومان هـه بـۆ بـوو، ری داهێنـه کـێ کـان ڕیارهب سـتراو به کوێ لـه و کـرد تیی رۆکایه سـه کـێ بێ نـه  وه ئـه گرنـگ  بێنـین، کۆکان سـه و بڕیار پاوانکاری و قۆرخکاری  له واز
 و رکراوه سـه له ی قسـه خـۆی  لـه زیـاد  کـه سـتور ده ی پرۆژه ی له سه مه  به ین یکه نه ، بێ هه خۆی پالنی و رنامه به داهاتوش بۆ و سترێ ببه وتویی رکه سه  به  یه کۆنگره م ئه بێ وه ئه

 . وه دڵنیاییه به ، باشتره بونیان نه  له بونیان(  کۆنگره و ورست ده) ردوکیان هه ، شکرێ ده ر هه هێشتاش
 التی رۆژهـه کـوردانی ی کـۆنگره واڵی هـه کاتێـک  بێگانـه واڵتـانی کانی یاندنـه راگه بێ، هـاورده و لۆکـاڵی ک نـه بێ رانه روه نیشـتمانپه و  کوردانـه ش یـه کۆنگره م ئـه تی ستراتیژیه

 نـد چه م ئـه پاراسـتنی رپرسیارێتی به ، ین بگه دونیا واڵتانی ی یه واژه سته ده م له بێ ده ، ئامانج  نه که ده  ئاراسته و ست به مه دان سه   وه مانیانهژێرز  له ن که ده خش په ڕاست ناوه
 .  کورده تاکێکی موو هه ستۆی ئه  له  رکێکه ئه ستیاری هه  به  رۆژه
 خـۆ  نیـه تمان وڵـه ده:  بڵێـین   یـه مه ئه  توانجانـه و تانـه م ئـه رسـڤی به اڵم بـه ، ن کـه ده راسـت!   نیـه ت وڵـه ده کوردسـتان!   نیـه تتان وڵـه ده  ئێـوه ڵـێن ده پێمـان  قسـه  دێته  قسه

 هـاو و هـاوپرس و هاوسـۆزی  هبـ دان ،  یـه هه ماڵمـان ک یـه ترو چـه ک یـه ، یـه هه شـمان هاوبه یشـتنی تێگه ک یه له و نیشتمانی و یی وه ته نه ری رتاسه سه کگرتووی یه رێکخراوی
  لـه دونیا ، وه وێته که لێده ئامێزی  مژده نگاوی هه ستنی به  به دڵنیام  که  مانه ییه وه ته نه  کۆنگره م ئه دا ساته و کات م له شمان وتانه م ئه لماندنی سه بۆ نێین، ده کتر یه ئامانجی
 ی کێشـه  ردانـه به و بێنـه م لـه کان، هاوکێشـه و نـدی وه رژه به ئـالوگۆری و کان کێشـه ری سـه چاره میکـانیزمی و ت قڵیـه ئه ڕوی لـه م هه لۆژیا کنه ته ڕوی له م هه  وامدایه رده به گۆڕانی
 . وه نه که ده نزیک نکانما ریه سه چاره له  که تر ئاستێکی ترو قۆناغێکی  چێته ده  بکرێ ڵدا گه له ی ڵه مامه  دیفاکتۆیانه ی وه خوێندنه و کیمانه حه به ر گه ئه کورد
  لــه  مێکــه ده کـورد( زاتــی)دۆخــی گا، پێنـه( وزوعی مــه و زاتـی) دۆخــی ر گــه ئه ناگـا نجام ئــه به ک یه پرۆسـه هــی  ڵــێم ده  ؟ یـه کۆنگره م ئــه  وسـاته کــات م لــه بـۆ ڵــێن ده نـدێک هه

 ش مـه ئه وێـڕای ، نگاوانـه هه  جـۆره م ئـه م رده بـه له  رێگربونـه و ره گـه ته زنترین مـه رودراوسێکان ده وداگیرکار زلهێزو ندی وه رژه به اڵم به(  وزوعیه مه) دۆخی یشتنی پێگه ڕوانی چاوه
 م ئـه دواخستنی  له رێگر  ته بونه داهاتوو له تۆقان و ترس و کی خێڵه ندێکجار هه و ستڕۆیی ده و پاوانخوازی تی قڵیه ئه  بوه هه بونیان کوردیش هزری یشتنی پێگه  له موکوڕی که

 .  بیرۆکانه  جۆره
 کان ندیـه وه رژه به دونیاو کانی گۆڕانکاریه  به ی وه ئه بێ  وه ته خوالونه کوردستان کانی سنوره ی چوارچیوه له و خۆجێی ی وه بیرکردنه  وه کۆنه له ر هه کورد کانی وه بیرکردنه  وایه پێم
 . ن بکه وت کهڵسو هه تی وڵه نێوده گۆرانی ی روانگه  له و وه سترێنه ببه
 کانی ره کاریگــه  هێــزه م رجه ســه ڵ گــه له دانیشــتن ی بروایــه و ئــه ر ســه  تــه هاتونه  رویــداوه کانمان رکرده ســه تی قڵیــه ئه هــزرو  لــه گۆڕانکــاری  کــه  خوڵقــاوه  تــه رفه ده و ئــه مڕۆش ئــه
 نـدێک هه  بـه کاتێک ، بدرێ ست ده له نابێ  ته رفه ده م ئه کورد، لی گه کانی تاییه تاهه هه ستراتیژو  ئامانجه  به  یشتنه گه رێگای  تاقه ،  تاراوگه و زن مه کوردستانی پانی گۆڕه

 ن، کـه ده ێڕیرانگ شـه و رشتی رپه سه کان حزبه ری نوێنه نها ته و کراوه حزبی به  کۆنگره  گوایه ،  وه نه مبکه که  کۆنگره م ئه گرنگی و   بایه  له وێ یانه ده سانێک که جێ نابه بیانوی
 .   کۆنگره ی واجیهه  ته بونه کان حزبیه

 مـادی توانـا م ئـه نی خاوه ک الیه له و بکا زان ناحه یارو نه دژی رگری به ک الیه له  یه هه ی توانایه م ئه کێ ڵسێ؟ هه  پیرۆزه و زن مه  رکه ئه م به کێ بێ ده ی ئه پرسم ده لێیان من
 و پسـپۆر له  یـه کۆنگره م ئـه  نیـه  وه ئـه سـتم به مه ن؟ بکـه تاوتوێ راکانیان و پرس و ن کخه یه خۆیان ئۆرگانێکدا چ  له  ره ماوه جه م ئه ؟ بێ  نیهحوکمڕا اڵتی سه ده و ری ماوه جه و
  ئێسـتاوه  لـه ر هـه اڵم بـه ، بکـرێ ش بێبـه ت میللـه نیکا دیاره  تیه سایه که و پسپۆر  و دبلۆماسی و تی وڵه نێوده سیاسی کاری بواری  له زا شاره و تی وڵه نیوده یاساناسی سانی که
 و ین هـه  ئێمـه  کـه نێ یـه گه ده  وه ئـه نێ یـه گه نه یامێک پـه سـودو هـی   یـه کۆنگره م ئـه ن، ده ده  ئومێـدی بـێ و تانـه رگـای ده  لـه ببیـنن  یه کۆنگره م ئه مێکی رهه به هی  ی وه له ر به
 .  کانه وته ری پشتڕاستکه و وه ره کالکه یه ش ئاینده بێ، اڵل حه ش ئێمه بۆ  اڵله حه وان ئه بۆ ی وه ئه دونیا تانی میلله کو وه ی وه ئه ۆب خۆمانین ماڵی کخستنی یه مشوری له
  

 2113ی (ئاگۆست) ی ئاب 7: وتی  رێکه/ ری هاواڵتی  ماڵپه:   رچاوه سه
 

 كوردبونیادنانی هێزی زیرەكە بۆ ئاییندە  گرێدانی كۆنگرەی نەتەوەیی                                
 
 ئەمە راكێشـاوە، خۆی الی بۆ جیهانیشی هەموو سەرنجی و هەیە نەرمی هێزی تەنیا فاتیكان))

 زرێپۆشــی یەكەی چەنــد فاتیكــان: دەیپرســی كە ســتالین گاڵتەجــاڕییەی پرســیارە ئەو وێــڕای
 ((هەیە؟
  نای جۆزیف

 
 ســـەبارەت بیركلـــی زانكـــۆی مێـــژووی لەگەڵ ووێژوتـــ پرۆگرامـــی دیمـــانەیەكی لە نـــای جۆزیـــف
 ئەوە لەسـەر جەخـت و رادەوەسـتێت هێـز پێناسـەی لەسەر ،(هێزە ئاییندەی) كە كتێبی بەدواین
  ئەو نییە مەرج بۆیە بەدیبهێنیت، پێ ئامانجەكانی دەتوانی كە لەوەی بریتییە هێز دەكاتەوە
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 لەوە جەخـت راشـكاوانە بووە، ئەمریكا بەرگری وەزیری جێگری یاریدەدەری ماوەیەك خۆی كە نای جۆزیف بهێنین، بەدەستیان سەربازی بەرێگەی هەمووی هەمانە ئامانجانەی
 وەك ئەوا رابكێشــێت، عێراقیەكــان ســەرنجی نەیتــوانی ئەوەی لەبەر بەاڵم بڕووخێنێــت، عێــراق پێشــووی رژێمــی تــوانی كورتــدا لەمــاوەیەكی ئەمریكــا راســتە بەوەی وەدەكــاتە
 گواسـتنەوەی یەكەم جـاری هـاتووە، بەسەردا وەرچەرخانی هێز دووجار سەدەیەكدا لەماوەی كە دەكات بەوە ئاماژە نای پرۆگرامەدا لەو هەر دروستكردووە، زۆنگاوێكی دەبینین

 واتە دەوڵەتـی، غەیـرە كارەكتەری بۆ( رۆژئاوا یاخود رۆژئاوا) لەواڵتانی لە هێزە گواستنەوەی ئێستایە سەردەمەی ئەم كە دووەم جاری رۆژهەاڵت، بۆ رۆژئاواوە لە بووە هێز
 بـۆ بێـت ئەرێنـی الیەنێكـی ،(Oxfam) ئۆكسـفام رێكخـراوی هێـزەی ئەو وەك دەكرێـت هێـزە ئەم نـین، دەوڵەتـیش و جیـاوازە ناسـنامەیان هێز سەرچاوەی دەبنە خەڵكانێك
 و تیرۆریسـتیەكان گـروپە بـۆ دەگـوازرێتەوە هێـز سـەرچاوەی بەاڵم جیهاندا، لە هەژارییە كەمكردنەوەی ئامانجی نێودەوڵەتیەو رێكخراوێكی كە جیهاندا لە مرۆڤ بەرژەوەندی
 بكـرێتە ئەلكترۆنی هێرشێكی ئەگەر دەپرسێت ئەو بهێنێت، بەكاریان بەرپەرچدانەوەی بۆ دەستیەتی لەبەر ئیمكانییەتەی ئەو بتوانێت دەوڵەت زیهێ ئەوەی بەبێ تاوانباران

 دەكرێـت بكـات، یـارید هێرشـە ئەم سـەرچاوەی دەتوانێـت كـێ ئایـا بكەوێـت، پەكـی شـارە دوو لەو ژیـان ئەوەی هۆكـاری ببێتە هێرشە ئەم و نیویۆرك و لەندەن كارەبای سەر
 هەبێـت، كـرۆزی رۆكێتـی هەزاران بە ئەمەریكـا بە حـاڵەتەدا لەم تاوانكـاربن، گرووپێكـی دەشـێت هەروەهـا بێـت، تیرۆریستی رێكخراوێكی دەشێت كردبێت، ئەمەی دەوڵەتێك

 .دووربخاتەوە مەترسیە ئەو سەرچاوەی ئەوەی بۆ دەكات كوێ ئاڕاستەی رۆكێتانە ئەم ئایا
 هێـز چەمكـی و تێـبگەین جیهانـدا ئێسـتای لە هێـز چەمكـی لەمانـای ئەوەی بـۆ گـرنگە بەاڵم دوورمانـدەخاتەوە، راپـۆرتە ئەم سـەرەكی لەبـابەتی تۆزێـك كە ەدێڕ چەند ئەم

 (.دەكات دیاری جیهاندا لە هێز ئاییندەی زیرەك هێزی) كە ئەوەیە لێدەكاتەوە بیری جیهان ئێستا ئەوەی بەڵكو نەكەینەوە، بچووك نەرم هێزی یان رەق هێزی لە تەنیا
 (Smart Power) زیرەك هێزی

 هێزەكانە سەرچاوەی كۆی كۆكردنەوەی بەرهەمی
ــز ئایینــدەی ــوەبردنی لە شــێوازێكە هێ ــی شــەترەنج گەمەی هێــزەی ئەو شــەترەنج، گەمەی بەڕێ ــت، بەرهەم ــی دەهێنێ ــیە، گەمەكە خــودی بەرهەم ــو نی ــری و هــزر بەڵك  ئەو بی

 و ئەسـپ و فیـل وەزیـر، پادشـا،) لە بـریتین كە دەكـات، دروسـت گەمەكە هێزی جیاوازەكانی توخمە لەنێوان توند زۆر رایەڵەیەكی و دەبات ەڕێوەب یارییەكە كە گەمەكارەیە
 هێــزە ەتوانــایل ســوود بتوانرێــت كە دەهێــنن بەرهەم زیــرەك هێــزی كــاتە لەو شــەترەنج، پادشــای پاراســتنی بــۆ هێــز دەبــنە هەموویــان كە توخمــانە ئەم ،(ســەرباز و قەاڵ

 زۆر لێهـاتوو گەمەكـاری بەاڵم كـاریگەرترە، دیكە توخمەكانی لەهەموو وەزیر توخمی شەترەنجدا، لەگەمەی راستە بهێنرێت، بەكار خۆیدا شوێنی لە و وەربگیرێت جیاوازەكان
 بۆیە دەهێڵێتەوە، گەمەكە بۆ بااڵنسێك وەك وەزیر توخمی و، ەكاتد دیكە توخمەكانی بە یاری زیاتر هێزی پیشاندانی بۆ بەڵكو دەبات، گرنگە توخمە ئەم بۆ پەنا درەنگ
 هێــزی نێــودەوڵەتی هێــزی شــەترەنجی وەزیــری تــوخمی دەكرێــت ئەوا نێــودەوڵەتی، سیاســەتی ئێســتای لەواقیعــی هێــز گەمەی بــۆ بگــوازینەوە گەمەیە ئەم راسـتەوە لەم ئەگەر

 گەمەكە بۆسـەر خراپـی كـاریگەری وەزیر زۆری بەكارهێنانی شەترەنجدا لە چۆن بەاڵم گرنگە، توخمێكی سوپا میتوخ راستە هێزدا، گەمەی لەناو بەاڵم سوپایە، و سەربازی
 ئـابووری هێـزی و سـەربازی هێـزی راسـتە نێودەوڵەتیشـدا، هێـزی هاوكێشەی لە شێوە بەهەمان بگەڕێت، دیكە هێزەكانی سەرچاوەی بەدوای ناچارە لێهاتوو گەمەكاری و هەیە

 بـۆت هەتە مەبەسـتەی ئەو ئاشـتیانە بەشـێوەیەكی و رابكێشـرێت پـێ بەرامـبەری سـەرنجی دەتوانرێـت كە هەن هێـز دیـكەی سـەرچاوەی هێزانە، ئەم لەدەرەوەی مبەاڵ گرنگە،
 سـەرچاوەیەكی بەرامـبەریش، پێهێنـانی قەنـاعەت و سەرنجڕاكێشـان هێـزی ئەوا هەتە، ئامـانجەی بەو گەیشتن بۆ بێت میكانیزمێك هێز ئەگەر راستەوە لەم بۆیە بێت، بەدی
 بـایەخكردنی بـێ یـان دەسـتبەرداربوون واتـای نەرم، بەهێـزی گرنگیـدان بەاڵم نەكـراوە، ئـابووری و سـەربازی هێزی بە دەكرێت نەرم هێزی بە ئەوەی جار زۆر و هێزە دیكەی
 و نەتەوەكەت ئامـانجی بتوانێـت ئەوەی بـۆ بێـت بەرهەم زیـرەك هێـزی ئەوەی بـۆ هێـزە سـەرچاوەكانی كۆی گرێدانەوەی پێكەوە بەڵكو نییە، ئابووری هێزی و سەربازی هێزی

 زۆربەی نمـوونە بـۆ وەربگـرین، دەوڵەتـان نمـوونەی ئەگەر چوارچێوەیەدا لەم. بخەینەوە دووریان دەبنەوە رووبەڕووی هەڕەشانەی و مەترسی ئەو و دیبهێنیت بە نیشتمانەكەت
 نەوت خـاوەنی واڵتێـك ئەگەر وابێـت، پێیـان لەوانەیە كەس زۆر نەوتە، گەورەی سـەرچاوەیەكی بـوونی راكێشـاوە پـێ یهانیـانج سـەرنجی كە هێزەكەیان كەنداو، دەوڵەتانی

 كەنــداو دەوڵەتــانی وەك ئەویــش كە نەرویــژە واڵتــی رەتــدەكاتەوە، بۆچــوونە ئەم كە گرنــگ نمــوونەی بەاڵم رابكێشــیت، خۆیــدا بەالی دنیــا ســەرنجی ئەوەی بــۆ بەســە بێــت،
 ئەم جیهـان كە واڵتەیە، ئەو دامەزراوەكـانی و دیمـوكراتیەكەی سیستمە هۆكاری بەڵكو نییە، پەترۆل بوونی هۆكاری نەرویژ لەسەر جیهان سەرنجی بەاڵم پەترۆلە، یخاوەن
 واڵتە لەو ئیســرائیل و فەلەسـتین ێـوانن ئاشـتی پرۆسـەی بـۆ ئۆسـلۆ كـۆنگرەی كە جیهانـدا لە ئاشـتی پرۆسـەی گەورەتـرین كـۆنگرەی ئەوەی بـۆ دەسنیشـانكرد بچـووكەی واڵتە
 بچێـت، بەڕێـوە نەرویـژ لە ئەوەی لەبـری ئیسـرائیل و فەلەسـتین كێشـەی ئاشـتی كـۆنگرەی دەبوو بوایە، پەترۆل بوونی هۆكارەكە ئەگەر ئەوەیە مانای ئەمەش بچێت، بەڕێوە
 نمـوونە بە ئەمریكـا یەكگرتووەكـانی ویـالیەتە ئەگەر دیكە لەالیەكی. زیاترە نەرویژ لە الفەنزوی پەترۆلی بەرهەمی ئاستی ئەوەی لەبەر بچوایە، بەڕێوە فەنزویال لە دەبوو

 بـوش دەبلیـو جۆرج ئەوەی لەبەر و دەزانین باش هێزێكی بە عێراق، پێشووی رژێمی رووخانی بۆ ئەمریكا رەقەكەی هێزە كوردستان گەلی وەك ئێمە ئەوەی لەگەڵ بهێنینەوە،
 ئێسـتا كە و پرۆسـەیە ئەم بەسـەر سـاڵ 11 دوای بەاڵم دەزانـین، خۆمان دۆستی بەگەورەترین ئەمریكا ئێمە بڕووخێت، بەعس رژێمی سەربازی ێزیه ئەوەی بۆ بڕیارەیدا ئەو

 تـوانی ئەمریكـا ەراسـت ئەوەیە مانـای ئەمەش دیمـوكراتی، بـۆ بگۆڕێـت دیكتـاتۆرییەوە لە عێـراق نەیتـوانی سـەربازی هێـزی تەنیـا دەكەیـن هەست دەبینین، عێراق بارودۆخی
 ئامـاژە دەكرێـت خـاڵەوە لەم بـۆیە بنێـتەوە، بونیـاد فیـدرالی و دیموكراتی دەوڵەتێكی وەك عێراق نەرم هێزی بە نەیتوانی بەاڵم بڕووخێنێت بەعس رژێمی سەربازی بەهێزی

 ئەوەی لەبەر ئەوجـا جیهانـدا، لە سـەربازییەوە لەڕووی اوەربووپـ سـۆپەر تەنیـا لەگەڵ سـارد، شـەڕی دوای تاكجەمسـەری جیهـانی لە ئەوەی لەگەڵ ئەمریكـا كە بكەین بەوە
 راپرسـیەكان ئاكـامی وەك رابـردوو سـاڵی چەنـد لە بەاڵم لێـدەكات، پێشـوازی جیهـانیش هەمـوو و بكـات هەمووجیهـان كـۆنترۆلی دەتوانێت هێزەوە بەم ئەم پێیوابوو ئەمریكا

  بەكارهێنانی كەوتە ئۆباما ئەوەی لەگەڵ ئۆباما باراك هاتنی بە داشكاندابووە، لە بوش دەبلیو جۆرج سەردەمی ئەمریكای لە جیهان كردنی پێشوازی ئاستی دەریانخستووە،
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 هەڵبژێـردرایەوە، ئەمریكاش سەرۆكایەتی پۆستی بۆ دووەم جاری بۆ ئۆباما ئەوەی وێڕای بەاڵم رابكێشێتەوە، ئەمریكا بۆ جیهان سەرنجی دیكە جارێكی ئەوەی بۆ نەرم یهێز
 پـێگەی ئاسـتی بـواردا لەزۆر بەڵكـو بكێشـێتەوە،را ئەمریكـا بـۆ جیهـان سـەرنجی نەیتوانیـووە هەر نەك تەنیا بە هێزەش ئەم كە دەریانحستووە ئۆباماش سیاسەتەكانی بەاڵم

 بەهــاری)لێنــا نــاوی رۆژئــاوا ئەوەی عەرەبــیەوە واڵتــانی گۆڕانكارییەكــانی لەدوای هەروەك ســنورداربووە، ئەمریكــا رۆڵــی كێشــەكاندا زۆربەی لە خــوارەوە هــاتۆتە ئەمریكــی
 رووخـانی بـۆ بكـات نـاتۆ سـەركردایەتی نەیتـوانی لیبیـادا مەسـەلەی لە ئەمریكـا نمـوونە بـۆ ەره ئێسـتا، نەك خۆشەویستربووە ئەمریكا پێشتر دەبینین وەك ئەوا ،(عەرەبی
 ئۆبامـا یەكەمی ئیدارەی لە وەك پاشانیش و نەكرد هێرشەكەی سەركردایەتی بەاڵم لیبیا، بۆ بوو ناتۆ سەربازی دەستێوەردانی لەگەڵ ئەمریكا راستە قەزافی، معەمەر رژێمی

 هێزەكـانی سـەرچاوەی هەمـوو نەیتوانیووە ئۆباما ئێستا هەتا سوریاش، مەسەلەی لەسەر داگیركرا، واڵتە لەو ئەمریكا باڵیۆزخانەی قەزافی، رژێمی رووخانی دوای بینیمان،
 ئەسـەد رژێمـی بـوونی ەهێزتـرب بۆ هۆكارێك بوونە روسیا و چین بەپێچەوانەوە بكات، رزگار نەهامەتیە لەو سوریا گەلی بتوانێت كە ئەوتۆ زیرەكی هێزێكی بۆ بگۆڕێت خۆی

 لەســەیركردنی بــێجگە ئەمریكــاش بكــاتەوەو، داگیریــان ســەرلەنوێ خەریــكە دیــكە جــارێكی ئەســەد ئێســتا كشــابۆوە، لێــی ســوریا رژێمــی پێشــتر كە ناوچــانەی ئەو زۆربەی
 البردنـی رۆژی لەیەكەم كە میسـر، دوایـیەی ئەم گۆڕانكارییەكـانی ربەرامبە ئەمریكایە ئیدارەی هەڵوێستەكانی سەیرتر لەمەش نییە، ئەوتۆی كاریگەریەكی هی  بارودۆخەكە

 ئەمەش هەبــووە، دیـكەی هەڵوێسـتێكی قــاهیرە لە ئەمریكـا دەرەوەی وەزیـری یاریـدەدەری رابــردووش هەفـتەی لە هەبـوو، هەڵوێسـتێكی قــاهیرە لە ئەمریكـا بـاڵیۆزی مورسـی
 راشـكاوانە نـاتوانن سپیشـدا كۆشـكی بـااڵی بەرپرسـانی ئاسـتی لە تەنانەت و هەیە راڕاییەك جۆرە ئەمریكادا ەیدەرەو سیاسەتی لە دەكرێت هەست ئێستادا لە ئەوەیە مانای
 بەدی مەبەسـتە ئەو ناتوانێـت تەنیـا بە هێزێـك هـی  بـۆ پەنابردن كە پێدەڵێت، راستیەمان ئەو ئەمەش كەواتە بدەن، پیشان جیهانییەكان پرسە لەسەر راشكاوانە بڕیاری
 و بیسـت لەسـەدەی هێـزیش ئایینـدەی و بێـت بەرهەم لـێ زیرەكـی هێزێكـی و رێكبخـرێن پـێكەوە هێزەكـان سـەرچاوەی هەمـوو پێویسـتە بەڵكـو دەخوازن، بۆ ئاواتی كە بهێنێت
 .دەبێت زیرەك هێزی بۆ تەنیا یەكەمدا
 زیرەك هێزی و كورد نەتەوەیی كۆنگرەی

 ئەو دەگەیــنە ئەوا دەكرێــت، بــۆ ئامادەســازی ئێســتاوە لە و گرێبــدرێت مــانگە لەم بڕیــارە كە بــدەین، كــورد ینەتەوەیــ كــۆنگرەی گرێــدانی لە ســەرنج راســتیەوە لەو ئەگەر 
 الیەنێكـی ئەمەش نیـیە، خـۆی سـەربەخۆیی دەوڵەتـی خـاوەنی هێشـتا كە هێـزە خـاوەن كـاراكتەرێكی بـوونی ئەویش نوێ، قۆناخێكی دەكەوێتە ساتەوە لەم كورد كە راستیەی
 لەم كە چـاالكە كـاراكتەر ئەم دەوڵەتـی، غەیـرە كـاراكتەری بـۆ دەگـوازرێتەوە هێـز بەوەی یەكەمـدا، و بیسـت لەسـەدەی هێـز گواستنەوەی و وەرچەرخان یچۆنییەت لە دیكەیە

 بــۆ فاكتەرێــك ببێــتە ێــتدەتوان و نێــودەوڵەتی و ئیقلیمــی ئاســتی لەســەر راكێشــە ســەرنج هێزیكــی هێــزە، ئەم كە بونیادنــاوە ئەوەی ســەرەتا هێــز، خــاوەنی دەبێــتە نــاوچەیە
 رۆژهەاڵتــی سیاســی هاوكێشــەی لە كــوردە هێــزی كە گــرنگە هێــزە ئەم نێــودەوڵەتی، ئاسایشــی و ئاشــتی پاراســتنی بــۆ یارمەتیــدەرێك و ســەقامگیری و دیمــوكراتی بونیــادی

 عەرەب، و كـورد) نەتەوەكـانی نێـوان دوژمنـایەتی بـۆ نەگۆڕیـوە دیمـوكراتی بـۆ خەبـاتكردنی شـێوازی و مەزهەبـی كێشمەكێشی لە بەشێك نەبۆتە كە هێزە تەنیا ناوەڕاستدا،
 بەشـێوەیەك رابـردوو سـاڵی 22 لەمـاوەی ئەزمـوونەش ئەم هەیە، بـوونی كوردسـتان باشـوری لە ساڵ 22 لە زیاتر ئەزموونێكی گرنگتر لەمەش ،(فارس كوردو تورك، و كورد

 وەك بەڵكـو نـازانن، خۆیـان بۆسـەر هەڕەشـە بە كوردسـتانییە كیـانە ئەم نەك ئیقلیمی دەوڵەتانی ئاستەی وئە گەیشتۆتە ئێستا كە راكێشاوە، خۆیدا بەالی جیهانی سەرنجی
 كوردسـتان وەزیرانـی سـەرۆك و لەسـەرۆك پێشـوازی خۆیـان وەزیرانـی سـەرۆك و سـەرۆك بەهاوتـای و دەكەن سـەیری بازرگـانی و ئـابووری پەرەپێـدانی بۆ ستراتیژی شەریكی
 .دەكەن
ــۆیە ــت وەخــاڵە لەم ب ــاژە دەكرێ ــد ئام ــی زۆر الیەنێكــی بەچەن ــدانی ئەرێن ــن كــۆنگرەیە ئەم گرێ ــانی و بكەی ــادەكردن خــۆ هەنگاوەك ــۆ ئام ــۆنگرەیە ئەم ب ــوەیەدا لەو ك  چوارچێ

 و دەكرێـت نەتەوەیـی كـۆنگرەی بـۆ ئامادەسازی كوردستان باشوری لە كوردستان پارچەی چوار هەر سیاسییەكانی الیەنە و حزب بەشداری بە و ئاشكرا بە چۆن كە بخوێنینەوە
 كۆمكـاری و ئەوروپـا یەكێتـی شاندی ،(بێت سوریا ئۆپۆزسیۆنی لەوانەیە كە سوریا الیەنی توركیا، و ئێران و عێراق) دەوڵەتی چوار هەر شاندی كۆنگرەیە ئەم بۆ بڕیاریشە
 كـورد ئەوەیە نیشـانەی ئەمەش. بكـرێن داوەت هەیە، كونسـوڵخانەیان كوردسـتان لەهەرێمـی كە واڵتـانەی ئەو تەواوی كونسـوڵی و یەكگرتووەكان نەتەوە نوێنەری و عەرەبی
 بەالی جیهـان سـەرنجی لێبـوردەیی و بـاش حكـومڕانی شـێوازی و كلتـور و سیاسـەت جوانەكـانی بەالیەنە دەتوانێـت لەناوچەكەدا، زیرەك هێزی بۆ كاراكتەرێك دەبێتە خەریكە
 و فنلەنـدا و سـوید وەك ئەوروپـا بـاكوری واڵتـانی چـۆن وەك ئەمەش بكرێت، پەسەند و بگیرێت لێ رێزی هێزە ئەم نێودەوڵەتی و ئیقلیمی ئاستی لەسەر و رابكێشێت خۆیدا

 زیـرەك هێـزی پێـوەری بە ئەوان راكێشـاوە، مـرۆڤ مافەكـانی لە رێزگـرتن و دیمـوكراتی و باش حكومڕانی بۆ جیهانیان هەموو سەرنجی كە زیرەكەی هێزە ئەو بوونە نەرویژ،
 وەك التینـی ئەمریكـای لە مەكسـیك و چیلـی و ئەفریقیـا لە بتسـوانا و ئاسـیا رۆژهەاڵتـی لە تـایوان چـۆن هەروەهـا جیهـانەدا، لەم پاوەرن سمارت سۆپەر گەورەترین ئێستا
 وەك ناوەڕاسـت رۆژهەاڵتـی لە كـورد بەوەی دانێكەدانپێـ كـوردیش، نەتەوەیـیەی كۆنگرە ئەم گرێدانی پێدەكرێت، ئاماژەیان نەتەوە و دەوڵەت بونیادنانەوەی لە زیرەك هێزی
 .دەكات پیادەی كورد ئێستا كە رێكبخرێتەوە زیرەكە هێزە بەو ناوەڕاست رۆژهەاڵتی دەبێت دەكرێت، سەیر ناوچەكە پاوەری سمارت سۆپەر

 خــوێنەر الی دڕدۆنگــی لە جۆرێــك لەســەرەتاوە یەكەم، و بیســت یلەســەدە هێــزەوە ئایینــدەی روانــگەی لە كــورد نەتەوەیــی كــۆنگرەی گرێــدانی بــۆ خوێنــدنەوەیە ئەم لەوانەیە
 ناوەڕاسـتدا؟ رۆژهەاڵتـی نـاوچەی وەك ئـاڵۆزی زۆر لەنـاوچەیەكی پـاوەر سـمارت سـۆپەر دەبێتە دەوڵەت بێ كوردستانێكی چۆن بێت، دروست ال پرسیارەی ئەو و بكات دروست
 لەمبـارەوە نمـوونەش لەسـەرە، بەرامبەرەكانمـانەوە لەالیەن سەربازیمان هێرشی مەترسی هێشتا باشوریشەوە نیكوردستا بە كوردستان، پارچەكانی لەهەموو كاتێكدا لە ئەمە
ــدانەوەی بە ســەبارەت زۆرن، ــكە جــارێكی پێویســتە پرســیارە ئەم وەاڵم ــنەوە دی ــۆ بگەڕێی ــاو ب  هاوكێشــەی ئێســتای قۆنــاخەی لەم ئەوەی لەبەر زیــرەك، هێــزی دەاللەتــی مان

  چوارچێوەی لە هێزەكانیان سەرچاوەكانی كۆی بەوەیە پێویستی و ناكرێت چارەسەر جبەخانە و سەربازی هێزی بە كێشەكان زۆری بەشی نێودەوڵەتیدا، و ئیقلیمی سیاسەتی
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( سـوریا و ئێـران و عێـراق)دیـكە واڵتەكەی سـێ لە باشتر توركیا لە حاڵەتە ئەم نموونە بۆ هەر بكەن، چارەسەر خۆیان كێشەكانی بتوانن ئەوەی بۆ رێكبخەن زیرەكدا هێزی
 زیـاتر مـاوەی توركیـا گرنگتـر لەمەش بەهێزتـرە، دیكە دەوڵەتەكەی لەهەرسێ وە،بازرگانییە و ئابووری و سەربازی لەڕووی توركیا مانایەی بەو ئەمەش پێدەكرێت، هەستی

 لەچـاو بوارەكـانەوە لەهەمـوو توركیـا هێـزی بااڵدەسـتیەی ئەم هەمـوو وێـڕای بەاڵم ئەوروپـایە، یەكێتـی كاندیـدی و ئەتڵەسـیەوە بـاكووری هاوپەیمانی ئەندامی ساڵە 51 لە
 بـرد، زیـرەك هێـزی بۆ پەنای بۆیە بكات چارەسەر خۆی كێشەكانی ناتوانێت هێزانە لەم كام بەهی  كە دەركەوت بۆی هەمووان پێش توركیا بەاڵم عێراقدا، سوریاو و ئێران

 ەوائ نەهێڵێـت دراوسـێكانی لەگەڵ كێشـەیەك هـی  و بكـات پیـادە دراوسـێكانی دەوڵەتە لەگەڵ( زیرەك هێزێكی وەك)كێشە سفر سیاسەتی ئەگەر وابوو پێی توركیا لەسەرەتا
 تــایبەتی بە نەهێڵێــت كێشــەناوخۆییەكانی ئەوەی هۆكــاری دەبێـتە ئــابووریش هەســتانەوەی و هەڵبســتێتەوە ئـابورییەوە لەڕووی توركیــا ئەوەی هۆكــاری دەبێــتە سیاسـەتە ئەم

 كە بــوو كوردســتان هەرێمــی توركیــا دراوســێی گرنگرتـرین بەاڵم پیــادەكرد، دراوســێی دەوڵەتــانی لەگەڵ تەنیــا كێشــەی سـفر سیاســەتی توركیــا قۆنــاخەدا لەم كــورد، كێشـەی
 ببێــتە كوردســتان هەرێمــی ئەوەی بــۆ هۆكارێــك ببێــتە كوردســتان هەرێمــی لەگەڵ پەیوەنــدییەكانی ئاســاییكردنەوەی كە دەترســا لەوە زۆر لەســەرەتاوە بــۆیە نەبــوو، دەوڵەت
 هێــزی پیـادەكردنی لەسـەر بـارزانی نێچیرڤــان وەزیـران سـەرۆك و بـارزانی سـەرۆك گیریپێــدا بەاڵم واڵتەكەی، ناسـەقامگیری بـۆ هۆكارێـك ببێـتە دەوڵەتەش ئەم و دەوڵەت
 هەرێمـی لەگەڵ خـۆی پەیوەنـدییەكانی بە چـاو توركیـا ئەوەی هۆكـاری بـووە كوردسـتان لەهەرێمـی حكـومڕانی ئاشـتیانەی شێوازی بۆ جیهان هەموو راكێشانی سەرنج و زیرەك

 هەمـووان پێش توركیا دەگرێت، سەرچاوە خاڵەوە لەو كوردستان هەرێمی لەگەڵ پەیوەندییەكانی بە توركیا چاوپێداخشاندنەوەی ەمل ئەرێنی الیەنی بخشێنێتەوە، كوردستان
 لە ووالهەرد پەیوەنـدییەكانی هەڵكشـانی و ئەنكەرا و هەولێر نێوان پەیوەندییەكانی هێوربوونەوەی لەگەڵ بۆیە تێگەیشت، زیرەك هێزی بایەخی لە ناوچەكە ئاستی لەسەر

 لە ئاشـتی و سـەقامگیر دەتـوانن سـتراتیژی شـەریكی ببـنە ئەگەر زیرەك هێزی دوو چۆن بكرێتەوە دەرگایە ئەو توانرا ئەوا دیپلۆماتی، و سیاسیی بۆ ئابوورییەوە و بازرگانی
 هێزێكـی وەك بكرێـت پیـادە ئەگەر كێشـە، سفر سیاسەتی اعەتەیقەن ئەو گەیشتە توركیا كوردستان، هەرێمی هاندانی بە و چوارچێوەیەدا لەم بۆیە ئاراوە، بێننە ناوچەكە
 ئاســتی لەســەر و دەوڵەتــی ئاســتی لەســەر دەبێــت ئەوا دیمــوكراتی، بونیادنــانی و ئــابووری بوژانــدنەوەی بــۆ زەمیــنەیەك رەخســاندنی و كێشــەكان چارەســەركردنی بــۆ زیــرەك

 تەیـ  رەجەب ئاشـكرا بە و هەڵگـرت كـرانەوە سیاسـەتی بـۆ هەنگـاوی توركیا ئەمەش بۆ بكرێنەوە، سفر ناوخۆییەكانیش كێشە دەبێت هەروەها و دەوڵەتی غەیرە كاراكتەری
 لەبـوونی نكـۆڵی چوو بەسەر سەردەمە ئەو راگەیاند، جیهانی بە بوێرانە لێكرا پێشوازی كوردستان و توركیا ئااڵی بە هەولێر لە كاتێك توركیا وەزیرانی سەرۆك ئەردۆگانی

 كـوردی، بەزمـانی وتـارەكەی خوێنـدنەوەی و دادوگەشـەپێدان پـارتی كـۆنگرەی لە كوردسـتان هەرێمـی سـەرۆكی بـارزانی مسـعود بەڕێـز بەشـداری گرنگتـر ەشلەم بكرێت، كورد
 .بژین ەپێكەو بتوانین ئەوەی بۆ بین هاوبەش نەتەوەییەكانمانەوە جیاوازییە بە پێكەوە هاتووە ئەوە كاتی راگەیاند، توركیا هاوواڵتیانی بە ئەوەی
 رۆكێـتە لەو زیـرەك هێـزی كە ئەوەی بـۆ ئامـاژەیە زیـرەك، هێـزی بۆ ناتۆەوە هێزی لە توركیا دەوڵەتی بەستنی پشت و توركیا سیاسەتی لە وەرچەرخان بۆ ئاماژەكردنە ئەم

 نەیـانتوانی رۆكێتـانە ئەو بینیمـان ئەمەش بـۆ توركیـا، ەگاتەن سوریا ئاژاوەكانی پریشكی ئەوەی بۆ كردەوە باڵوی توركیا لەسنورەكانی توركیا كە كاریگەرترە، پەتریۆتانە
 تـورك هـاوواڵتی هەزار 41 لە زیـاتر رابـردوو سـاڵی 31 لەمـاوەی ئەوەی لەبەر كاریگەرترە، توركیا سوپای هێزی لە زیرەك هێزی ئەوەی هەروەها بگرن، ئاژاوەیە لەو رێگە

 بـۆ هەڵگـرتن هەنگـاو بە بەاڵم دەبـوو، تـر خوێنـاوی لەمەپـێش سـاڵ31 لە ئێسـتا بەڵكو نەكرد، سەركوت هەر ەكن واڵتە لەو كوردی كێشەی بەاڵم دران، كوشتن بە كورد و
 و پەكەكە هەردووال ئەگەر پێكـردووە، ئامـاژەی پەكەكە، توركیـاو حكـومەتی لە دەستخۆشـی بـۆ پەیامێكـدا لە بـارزانی مسعود بەڕێز وەك ئەگەر ئاشتیانە، شێوازی و دیالۆگ

 .بكەن چارەسەر كێشەكانیان دەتوانن ئەوا بكەن، پرۆسەیە ئەم سەیری ستراتیژ وەك كیاتور حكومەتی
 توركیـا جیـاوازی بەاڵم لكێنـراوە، پێـوە كوردسـتانی بەشـێكی هەریەكەیـان كە راسـتە نـاوچەكەش دیكەی دەوڵەتەكانی بۆ شێوە بەهەمان راستە، توركیا بۆ چۆن حاڵەتە ئەم

 پێویسـتە كە 4009 دوای عێراقـی نموونە بۆ هەر لەدواترن، دیكە واڵتەكانی زیرەك، لەهێزی تێگەیشتنی بۆ لەپێشترە هەنگاوێك وركیات ئەوەیە، دیكە واڵتەكانی لەگەڵ
 چەمكـی یسـەیر بەترسـەوە بەغـدا، بەرپرسـانی هێشـتا بەاڵم بونیـادبنرێتەوە، فیـدرالی و دیمـوكراتی دەوڵەتێكـی عێراقـدا دەسـتووری چوارچێـوەی لە و بێـت تازە عێراقێكی
ــدرالی ــوكراتی و فی ــۆرە و دەكەن دیم ــتوورە ئەو ســەیری بەوج ــت جێبەجــێ ئەگەر كە دەكەن دەس ــی بكرێ ــراق دەوڵەت ــت، دابەش عێ ــدا لە ئەمە دەبێ ــی كاتێك  ئەم جێبەجێكردن
 هەوڵیـدەدا ئێستا پێش ماوەیەك هەتا بەغدا تیحكومە دابەشكردنی، بۆ هۆكارێك دەبێتە نەكردنی جێبەجێ و یەكپارچەیی بە عێراق هێشتنەوەی بۆ دەبێت هێزێك دەستوورە

 بفرۆشـیت نەوت نەتوانێـت كوردسـتان هەرێمـی دەیویسـت ئەو بهێنت، بەكار كوردستان هەرێمی دژی سزادان یاسایەكی وەك عێراق بودجەی لە كوردستان هەرێمی داهاتی بەشە
 هەرێمـی گـازی و نەوت سیاسـەتی زیـرەك هێزێكـی دەركەوت بـۆی كاتێـك بەاڵم بكـات، بەغـدا فەرمـانی بـێ نەتوانێـت ئەوەی بـۆ خۆی، سەربەخۆی ئابووری خاوەنی نەبێتە و

 هەرێمــی گرنگتــر لەمەش عێراقــدایە، دەســتووری چوارچێــوەی لە ئەوەی لەبەر نەبێــت رازی یـان بێــت رازی بەغــدا دەفرۆشــرێت هەر گــازە و نەوت ئەو و داڕشــتووە كوردسـتانی
 بەغـدای سـەردانی كوردسـتان هەرێمـی حكـومەتی سـەرۆكی بـارزانی نێچیرڤـان ئەوەی دوای ئەوا بكات، بەش عێراقیەكان هەموو لەگەڵ نەوتەكەی داهاتی ئامادەیە كوردستان

 ودۆخەبـار لەم بەغـدا حكـومەتی ئەگەر بـۆیە هەڵبگرێت، كێشەكان چارەسەركردنی بۆ هەنگاو ئەوەی بۆ كرایەوە دەروازەیەك كرد، وتووێژی بەغدا لەگەڵ راشكاوانە و كردوو
 زیـرەك هێـزی بـۆ گەڕانەوە بە بەڵكـو نابێـت، بەهێـز عێـراق چەك بەكڕینـی قەنـاعەتەی ئەو بگاتە بەتەواوەتی تێدەپەڕێت، پیا ناوەڕاستی رۆژهەاڵتی ناوچەی هەستیارەی

 لـێ دەروازەیەكـی خوێنـاوییە، مەزهەبـی گەورەی ڕێكیشە نێو دەخزێتە خەریكە عێراق و عێراقە بارودۆخی دژوارترین و ناسكترین كە قۆناخە لەم ئەوا دەبێت، بەهێز عێراق
 گـرنگە ئەوا نـاوچەكە، هاوكێشـەی لە بەشێك ببێتە ئەسەد رژێمی بێت درەنگ كاتەكە پێدەچێت كە سوریا بە سەبارەت رابوەستێتەو، خۆی پێی لەسەر بتوانێت كە دەكرێتەوە

 كە كـاتەدا لەم ئێـرانیش بـۆ هەروەهـا و، بكەن كوردستان رۆژئاوای كوردانی لەگەڵ مامەڵە زیرەك ێزیبەه ئەمجارە نەكەنەوە، دووبارە ئەسەد هەڵەكانی سوریا ئۆپۆزسیۆنی
  چوارچێوەی لە تەنیا كرانەوە پرۆسەی ئیسالمی كۆماری گرنگە دەڕوانێت، نوێیە كۆمارە سەرۆك لەم ئومێدەوە لە بەجۆرێك جیهان و بەكاردەبێت دەست نوێ كۆماری سەرۆك
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 پرۆسـەیە ئەم بەڵكـو دەرەوە، تیئاس لەسەر نەبێت كرانەوەی هەوڵی تەنیا راشكاوانەتر نەكاتەوە، بچووك رۆژئاوا دەوڵەتانی لەگەڵ دەوڵەت وەك ئێران كرانەوەی پرۆسەی
 و لێـدەكرێتەوە گەورەی دەروازەیەكـی ئەوا نێـودەوڵەتی، گەورەی گەمـارۆیەكی ژێـر كەوتـۆتە كە بـارودۆخە لەم ئێـرانیش ئەوا بگـرێتەوە، ناوخۆشی سیاسەتی و بێت فراوانتر

 .بكاتەوە راست ۆیخ ئابووری باری هەندێك دەتوانێت ئەوا هەڵنەگیرێن بەزوویی گەمارۆكانیش ئەگەر هەتا
 پاشـان دوابكەوێت ئەوەی و دەكرێت زیرەك هێزی بە تەنیا پێكەوەژیان بۆ رەخساندن زەمینە و كێشەكان چارەسەركردنی ئەمرۆ كە دەڵێت پێ ئەوەمان ئاراستەیە ئەم كەواتە

 .دەبن ئاڵۆزتر كێشەكانی
 زیرەك هێزی بونیادنانی و باشور كوردستانی

 فەرەنسـا رۆژنامەكـانی وەك هەرێـمە ئەم ئێسـتا بەاڵم بـووە، كـاولكراو بەئەنقەسـت و شەڕ دوای سوتماكی واڵتی ساڵ 21 تەنیا پێش كە ێمێكە،هەر سەرۆكی بارزانی مسعود 
 خۆمـانی لە سـتەپێوی كە گرنـگ پرسـیاری بەاڵم ناوەڕاسـتدا، رۆژهەاڵتـی چیاكـانی لە پڵنگێـك بەچـكە كردۆتە كوردستانی هەرێمی پەرەپێدان، هەڵمەتی پێدەكەن، ئاماژەی
 1993-1992ی لەسـاڵ كە بـارزانی مسـعود بەڕێـز پرسـیارێكی وەاڵمـدانەوەی بـۆ دەگەڕێیـنەوە پرسـیارە ئەم وەاڵمـی بـوو؟ لەدایـك پڵنگە بەچكە ئەم چۆن ئایا: ئەوەیە بكەین
 ســەرپێی دەكەویـنەوە تــا بـكەن هاوكاریمـان هێنــدە نـین، هەژار ن،كـاولكراوی واڵتێكــی ئـێمە بەوەكـردووە، ئامــاژەی راشـكاوانە كە داوەتەوە، ریڤییـو هارڤــارد گۆڤـاری وەاڵمـی
 هەوڵیـداوە كوردسـتان، هەرێمـی بونیادنـانەوەی پرۆسـەی دەسـپێكی لە بـارزانی مسـعود بەڕێـز ئەوەیە مانـای قسـەیە ئەم بەڕێـوەبەرین، خۆمان دەتوانین خۆمان ئێمە خۆمان،

 ئەم ئایـا ئەوەیە لێـرەدا پرسـیار بەاڵم كوردسـتان، ئـاوەدانكردنەوەی هەوێنـی بكـاتە هێـزە ئەم و كۆبكـاتەوە وەپـێكە كوردسـتان هێزەكـانی سـەرچاوەی زیرەكانە بەشێوەیەكی
 و دیپلۆماتكـار و پسـپۆران و تـۆژەران ئێسـتا قسـەیەكە یـان ئەیهـۆنینەوە، بـارزانی مسـعود بـۆ خۆشەویسـتیمان روانـگەی لە سـۆزەوەیەو لەڕووی تەنیـا دەیكەیـن ئێمە قسەیەی

ــرەكە هێــزە ئەم چــۆن دەگەڕێــن ئەوەدا بەدوای نانسیاســەتوا ــۆ بەرهەمهــاتووە؟ زی ــدانەوەی ب ــۆ تەنیــا بگەڕێیــنەوە دەكرێــت پرســیارە ئەم وەاڵم ــردوو ســاڵی 11 ب  نەك كە راب
 :لەوانە هاتووە بەسەردا گەورەی وەرچەرخانی عێراقیش بەڵكو كوردستان

 زیـرەك هێـزی بە حوسـێن سـەدام دوای عێراقـی كە قەناعەت، بگەیەنێتە عێراقیەكان الیەنە هەوڵیدا زۆر ێراقع ئۆپۆزسیۆنی لەندەنی كۆنگرەی لە بارزانی مسعود بەڕێز. 1
 ئەنفـالی پرۆسـەی لە تەنیـا نەچەشـتووە، بەعسەوە رژێمی بەدەستی نەهامەتی ئەو وەك كەسێك هی  رایگەیاند، بەراشكاوی ئەو سەندنەوە، تۆڵە بە نەك دەنرێتەوە بونیاد

 هاوكێشـەكان كەسـیەوە سـەندنەوەی تـۆڵە لەروانـگەی كە گرنگترە لەوە كوردستان میللەتی مافەكانی بەاڵم سەروشوێنكراون، بێ خۆی نزیكی كەسی 31 لە زیاتر بارزانییەكان
 كــورد نێومــاڵی یەكڕیــزی اتنەد رێــگە و دەربكــات گشــتی لێبــوردنی كوردســتانی بەرەی بــوو، كوردســتانی بەرەی ســەرۆكی بەڕێــزی ئەوكــات كە وایكــرد ئەمەش بخــوێنرێتەوە،

 ئەو گەیشـتە عێـراق ئەوە بـۆیە بـكەن، پیـادەی بەكردەیـی نەیـانتوانی پێشـوو رژێمـی رووخانی دوای بەاڵم بوو، دروست رێككەوتنێك جۆرە كۆنگرەیەدا لەو ئەوكات تێكبچێت،
 .دەیبینین ئێستا ئاكامەی

 زریپۆشـەكانی دەبێـت ئەوا كوردسـتان، خـاكی نـاو بێتە توركیا باكورەوە لە ئەگەر راگەیاند جیهانی ەمووبەه بارزانی مسعود عێراقدا، ئازادكردنی پرۆسەی لەسەروبەندی. 2
 زمــانە لەو بەرامــبەر ئەوەی گەیشــتە كــار كە لێبــوردەییە، و ئاشــتی پەیــامی ئەوپەڕی خــاوەنی كە بــارزانی مســعود ئەوەیە مانــای ئەمەش بــێن، ئەودا الشــەی بەســەر توركیــا

 .خۆیدا لەكاتی زیرەك هێزی بەكارهێنانی لە دیكەیە جۆرێكی ئەمەش بەرێت، دیكە هێزی بۆ پەنا دەبێت چارنا ئەوا نەگەیشت،
 مسـعود بەڕێـز شەخسـی ئەوەی بـۆ سـەر دەخـرایە گوشـاری زۆر دەرەكـی، مەترسـی بەر كەوتە پێشـان لە زیاتر كوردستان هەرێمی پێشوو، رژێمی رووخانی پرۆسەی لەدوای. 3

 نەكـرد، وەسف تیرۆریست بە پەكەكەی هەر نەك سەلماندنەوە خۆی زیرەكی ئەمجارەش بارزانی بەاڵم بكات، وەسف تیرۆریستی رێكخراوێكی وەك پەكەكە رێكخراوی بارزانی
 رێكخــراوە لیســتی لە پەكەكە ئەوەی بــۆ رێــگەكەیە ســەرەتای ئەمەش لەتوركیــا، ئاشــتی پرۆســەی لە بەشــێك ببێــتە پەكەكە كە ئەوەی هۆكــاری بــوونە هەنگاوەكــانی بەڵكــو

 خـۆی هەڵوێسـتی بكـات ناچـار بـارزانی مسـعود نەیتـوانی بـوو، نـاتۆ ئەنـدامی كە گەورەیەی سـوپا ئەو ئەوەیە مانای ئەمە دەربهێنرێت، جیهان ئاستی لەسەر تیرۆریستیەكان
 .بخاتەوە دوور ئاژاوە و شەڕ و بكات فەراهەم الیەك هەموو بۆ راست رێگەی توانی بارزانی زیرەكی هێزی بەاڵم بگۆڕێت،

 كـورد ئێسـتا هەتـا و عێـراق كێشـەكانی چارەسـەركردنی لەپرۆسـەی بەشـێكە كورد كە دەدەن، كورد بۆ شاهیدی جیهان هەموو ئەوە عێراق، سیاسیی پرۆسەی ئاستی لەسەر. 4
 پێكبهێنرێــت، حكــومەت و گرێبــدرێت هەولێــر تننــامەیرێككەو تــوانرا بــارزانی مســعود هەوڵەكــانی بە ئەوەی دوای بیرهێنــانەوە، بــۆ هەر كێشــەكان، لە بەشــێك نەبــۆتە

 داگیـر بەسـرا بـوایە توانامانـدا لە و بوایە ئەمریكا ئێستای هێزی هێندەی كوردستان هێزی ئەگەر بپرسین لەخۆمان با بڕازێنرێتەوە، كوردستان ئااڵی بە بەسرا شەقامەكانی
ــا بكەیــن، ــوانرا ئای ــااڵی بە بەســرا شــەقامەكانی دەت ــ كوردســتان ئ ــان ڕازێنینەوە؟ب ــد ئاشــكرایە، پرســیارە ئەم وەاڵمــی بێگوم ــی ئــااڵی بە چەن  بەســرا شــەقامەكانی ئەمریك

 نـاتۆ لەهێـزی بـواردا لەزۆر كێشـەكان چارەسەركردنی بۆ كوردستان هەرێمی زیرەكی هێزی ئەوەیە مانای ئەمەش دەڕازێنرایەوە، كوردستان ئااڵی بە هێندەش هەر رازێنرانەوە
 .ەگرنگتر ئەمریكا و
 مسـعود بەڕێـز بـۆ جیهانییەكـان تـوێژینەوە لەناوەنـدەكانی كە دەكەوێـت، بەدیـار زیـاتر كۆبـوونەوە و كۆڕ لەو و توێژینەوە لەناوەندەكانی زیرەكە هێزە ئەم رەنگدانەوەی. 5

 ئامـادەبوانی بە ئامۆژگـایە لەو سـابان سـەنتەری سـەرۆكی پـۆالك كیـنس رێكخرابـوو، بـارزانی بـۆ برۆكینگـز ئامۆژگـای لە كە كۆڕێكدا لە نموونە بۆ هەر رێكدەخرێ، بارزانی
 مـارتن ئەو، الی دەچـنەوە رێگەكـان هەمـوو و فەرەنسـا بـۆ وایە پـاریس وەك ناوەڕاسـت رۆژهەاڵتـی لە پێشـمەرگەیە ئەم ناناسـن، بارزانی بەڕێز كەسانەی ئەو بۆ راگەیاند،
 ســەرۆك جەنــابی: لێكــرد پرسـیاری بەمجــۆرە كــۆڕەدا لەو ئیسـرائیل، لە بــووە ئەمریكــا بـاڵیۆزی مــاوەیەك و ئەمریكــا ئەزموونەكـانی بە دیپلۆماتكــارە لە یەكــێكە كە ئەنـدیك

  لێوەربگرین؟ سوودی ئێمەش ئەوەی بۆ بكەن دروست دراوسێتان ئێرانی لەگەڵ هاوسەنگ پەیوەندیەكی توانیوتانە چۆن بەوەی باسبكەن بۆ خۆتانمان ئەزموونی دەمانەوێت
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 بـارزانی مسـعود ئایا فەرەنسا، بۆ بێت پاریس وەك ناوەڕاست رۆژهەاڵتی بۆ كە گرنگە ئەوەندە بۆ بارزانی مسعود هەرێمەكەی ئایا ئەوەیە، پرسیارانە ئەم لەوەاڵمی پرسیار
 زیـرەكەی هێـزە لەو بـێجگە بـارزانی بێگومان بكات؟ دروست دراوسێكانی لەگەڵ هاوسەنگی توانیوویەتی كە لەبەردەستە جیهانی بازرگانی سەنتەری كام و سەربازی هێزی كام
 .دروستكردووە خۆی واڵتی لۆكاڵیەكانی هێزە لەسەرچاوەی كە

 نەتەوەیی گەورەی رسیاریەتیبەرپ و بارزانی مسعود
 لەكـردنەوەی وتەكەی لە هەروەهـا و تەممـوز ی16 رۆژی پەیـامەكەی لە وەك مێژوویـی، گەورەی بەرپرسـیاریەتیەكی بەر داوەتە شـانی بـارزانی مسـعود بەڕێـز قۆناخەدا لەم 

 زوو هیـوادارین و نەخۆشـە ئێسـتا كە) جەالل مـام جەنـابی ئەركەكـانی دەبێت ۆناوخ ئاستی لەسەر ئێستا ئەو پێكرد، ئاماژەی نەتەوەیی كۆنگرەی بۆ ئامادەسازی كۆبوونەوەی
 كوردسـتانیش پارچەكـانی هەمـوو ئاسـتی لەسـەر بپارێزێـت، سیاسـییەكان الیەنە نێـوان یەكڕیزی و یەكێتی و پارتی نێوان هاوپەیمانی و ئەستۆ بگرێتە( المان بۆ بگەڕێتەوە

 قۆنـاخە لەم راسـتە بـۆیە سەرشـانی، كەوتـۆتە( بكرێت ئازاد بەزوویی هیوادارین كە) ئوجەالنیش عەبدواڵ بەڕێز و جەالل مام جەنابی بەرپرسیاریەتی دیكە جارێكی دیسان
 زبەڕێـ هەڵوێسـتەی ئەم ئـۆجەالنە، و تاڵەبـانی بەڕێـزان كە دیـكەیە سـەرۆكی دوو نـوێنەرایەتی بە سەرپەرشتیە ئەم بەاڵم دەكات، نەتەوەیی كۆنگرەی سەرپەرشتی بەڕێزی
 ئەوا بكەیـن، دروسـت لـێ زیرەكـی هێزێكـی و بخەیـن یەك كوردسـتان پـارچەی چـوار هەر لە هێـز سـەرچاوەكانی تەواوی بتوانین ئەوەی بۆ پێدەڵێت، ئەوەمان بارزانی مسعود
 زیــرەكەی هێــزە ئەو گرنگتــر لەمەش ن،بــی هــاوبەش و شــەریك قۆنــاخە ئەم شكســتی و لەدەســكەوت هەموومــان مێــژووییەو ئەركە ئەم بەر شــانبدەینە پــێكەوە هەمــوو گــرنگە
 بێـت، رازی پێـی الیەنێـك تەنیـا كە نیـیە هێـزە ئەو زیـرەك هێـزی راشـكاوانەتر نییە، یەكالیەنە تێڕوانینێكی تەنیا خاوەنی، ببێتە كورد قۆناخە لەم مەبەستیەتی بارزانی
 ئامانجەكـانی لە یەكێـك الیەنەوە، لەم بۆیە بكەن، چارەسەر كێشەكان پەیوەندار رامبەریبە الیەنی لەگەڵ پێكەوە و قەناعەت بگاتە پێی بەرامبەر الیەنی پێویستە بەڵكو
 بەرامـبەر رووبەڕووی دیـالۆگ زمـانی بە هێـزە ئەم ئەمەیە مانـای بكرێـت، چارەسـەر پـارچەكە چـوار لەهەر دیـالۆگ و ئاشـتی شـێوازی بە كـورد كێشـەی ئەوەیە كۆنگرەیە ئەم

 لە رێــز و بپارێزێــت كــورد نەتەوەی بەرژەوەنــدییەكانی بێــت هێزێــك بكــات، دروســت بەرامــبەر لەگەڵ كارلێــك هەمــیش بێــت كــاریگەر هەم بەوەیە پێویســتی و دەبێــتەوە
 ئەم بەســتنی بەاڵم لێكــراوەتەوە، بیــری ســاڵە دەمێــك و كــۆنە بیرۆكەیەكــی نەتەوەیــی، كــۆنگرەی گرێــدانی بیــرۆكەی لەگەڵ بــۆیە بگرێــت، بەرامــبەریش بەرژەوەنــدییەكانی

 ئەم پێویســتە بەڵكــو دەبەزێنێـت، حزبیەكــان ئایــدۆلۆژیەتە هەمـوو ســنوری هەر نەك نــوێیە بیركـردنەوە ئەم دەوێــت، نــوێی بیركردنەوەیەكـی وەخــتەدا، ســاتە لەم ۆنگرەیەكـ
 ئەوەمـان فێـری ئەمەش لكێنـراوە، پێـوە انكوردسـتانی كە بـدۆزێتەوە واڵتـانەش ئەو بەرژەوەنـدی و نـاوچەكە سیاسـیی هاوكێشـەی كـۆی لەنـاو كورد بەرژەوەندی بیركردنەوەیە

 بـوینە كـورد ئـێمەی ئێسـتا راسـتە بكەیـن، خۆمـان بەرژەوەنـدییەكانی سـەیری تەنیـا نەك بكەیـن، سـەیر نـاوچەكە سیاسـیی جوگرافیـای لەسەر هاوكێشەكە كۆی چۆن دەكات،
ــاو ســەرەكی كــاراكتەرێكی ــاڵۆز، سیاســیی گەمەیەكــی ن ــبەر ســەرنجی ئەوەی بــۆ ووبینلێهــات گەمەكــارێكی پێویســتە بەاڵم ئ ــان بــۆ بەرام  ئەو دروســت ئەمەش رابكێشــین، خۆم
 بە میتـران لەوەاڵمـدا ،1967 كارەسـاتی دوای میسـر بە بەرامبەر فەرەنسا هەڵوێستی بە سەبارەت كردبوو میتران فرانسۆ لە گلەیی هەیكەل حەسەنین محەمەد كە حاڵەتەیە
 ئەوەش دەبیـنم، پـێكەوە ئیسـرائیل و میسـر پاریسـەوە لە مـن بەاڵم دەبینـی، ئیسـرائیل بەس لەمیسـرەوە تـۆ ئەوەی لەبەر بكەیـت، گلەیـی خـۆتە هەقـی تۆ وتبوو، هەیكەلی
ــدەكەی، گلەیــی تــۆ كە فەرەنســایە هەڵوێســتەی ئەو هۆكــاری ــۆ باشــە نمــوونەیەكی ئەمە لێ ــێمەش قۆنــاخە لەم ئەوەی ب ــێمە ئەوەی لەبەر بگــرین، چــاوی لەبەر ئ  هەر لە ئ

ــتانەوە، چوارپــارچەی ــا كوردس ــانە ئەو تەنی ــین واڵت ــوەی كە دەبین ــراوین، پێ ــاتی ئێســتا بەاڵم لكێن ــاوچەكە تەواوی هــاتووە ئەوە ك ــین ن ــان بە ببین ــی ئەو و خۆم  واڵتانەش
 و سیاســییەكان هێــزە ەمــووه هاوكــاری و هەمــاهەنگی بە پێویســتی و بــارزانی مســعود شــانی لەســەر قورســە ئەركێكــی تــازەیەش بیركــردنەوە ئەم. لكێنــراوە پێــوە كوردســتانی

 . هەیە كوردستان پارچەی چوار هەر پسپۆرانی و مەدەنی كۆمەڵگەی رێكخراوەكانی
  

 2113ی ئاگۆستی 13: وتی  رێکه/ ری گواڵن   ؛ ماڵپه  رچاوه سه

 
 یی شتێکی زۆر پێرۆزه   وه ته ی نه کونگره                                                          

 
 پیرانی عیززەت

 
 کـــه ئێســـتراتژی ئاســـتی لـــه ت تایبـــه بـــه سیاســـی ئاســـتی لـــه پێـــرۆزه زۆر شـــتێکی یی وه تـــه نه ی کـــونگره

 بـاڵون ر به ئێستا تا کورد کان یه سیاسی هیزه ، ببینێ وه خۆیه به چاو بر گورانێکی وێت ێهه ده یکورد وه ته نه
  وڵیکی هه کورد ی وه ته نه بووە، نه کورد ی کێشه به بارت سه دیاریکراو و روون کی یه رنامه وبه

 کـورد ی کێشه که راوه ده نه وڵ هه و وه بۆته چرنه ییدا وه ته نه کی ئێراده سازکردنی پشتی و ور ده له جددیان
 تـا کورد ، خۆ ربه سه کی یه کێشه ینه بیکه و دابرین کان اڵته وه ی پارچه چوار ر هه له دێموکراسی ی کێشه له

 فیکـــری لـــه کان واڵتـــه جوغرافیـــای نێـــو لـــه ئێســـتا کان وه تـــه نه ر گـــه ئه. ن بکـــه اڵڵـــه ییگه وه ته نه شـــی هاوبه پاڵتفـــورمێکی یتوانیوه نـــه دا ناســـکه رجـــه لومه هه و لـــه ئێســـتا
 . بکرێ ر سه چاره کوردستان له ریفوراندوم یێور و داخۆاز ر سه له بێ ده بەڵکو ، بێت زۆر به کورد ی وه ته نه بۆ نابێ سیستمه و ئه بن نه الیه مه پێکهینانیسیستمێکیهه
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 کـورد پێچینـو نـه کـورد ی وه تـه نه بۆ نوسخه ئێمه ئێستا که ی وه ئه فیکری ، بدا گرێ سیستمه و ئه به خۆی وردک نابێ نو چه ده کوێ رەو واڵتانهبه و ئه دوارۆژ که نازانین ئیمه
 . ن که ده حقوقیش ڵەی هه ن که ده سیاسی ی ڵه کههه ی وه ئه کان سیاسییه هێزه ، نیه وه ئه کورد ئێستراتژی دروشمی که ند چه ر هه ین ده جات نه فیدراڵی به

 بــه نــابێ ئامانجێــک ک وه رییه روه وســه ئه کــه سیاســی کی رییه روه ســه خۆواته ربه ســه کی یــه وه ته نه ک وه کوردســتان ی پارچــه چــوار لــه کــورد کــه ی وه ئــه بــۆ یی وه تــه هن ی کــونگره
 بـه یەک وه پیداچوونـه سیاسـییدا ئاسـتی لـه ناچـارن نجامێکش کئـه هو و ن بکـه سـاز یی وه تـه نه کی یـه ئێراده وێ بێهـه کـورد ر گـه ئه.  وه ستریته ببه ر گه ئه و ما ته به شنێک هیچچه
 مای بنـــه ر ســـه لـــه بـــێ ده ئێســـتراتیژیە و ئـــه ڵکو بـــه ، بـــێ ک یـــه وه جواڵنه ئێســـتراتژی ناتوانێـــت نیا تـــه بـــه پرســـیحیزبێک رزگـــارکردنی. بێت هـــه کانـــدا رنامه به و درووشـــم

 کوردســتان کانی نــه الیه موو هــه کــه وه تــه ڵیندراوه بۆهه لی مــه عه و بــاش نگاوێکی هــه یی وه تــه نه ی کــونگره.  بگــری شــک  کوردســتان ی پارچــه چــوار ر هــه لــه ش پرۆگرامێکیهاوبــه
 – ت دەوڵـه ک وه یخـۆ دیکـه واڵتـانی و یی وه تـه نێونه رێکخـراوی له خۆی ی ناسنامه کورد که بدات وڵ هه ییزۆر وه ته نێونه ڵگای کۆمه ئاستی له بێ ده یە کونگره و ئه.  شدارن به
 .سێنێت وهبنا ته نه
 
 کورد ی وه ته نه رزگاری بۆ بن وتوو رکه سه
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