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مرۆ  ٢٠١١/٩/٢٢لهھۆڵى ژوورى بازرگانى سليَمانىء بهئامادهبوونى
كاتژميَر )(١٠ى سهرلهبهيانى ئه ِ
ی له ئهندامانى مهكتهبء لقء
ھاوريَيانى مهكتهبی سياسیء كۆميتهى ناوهندىء زياتر له )(٢٥٠
ھاور َ
ِ
ِ
ی قادر عهزيز سكرتيَرى گشتى حزبی زهحمهتكيَشانى سهربهخۆی كوردستان
ناوهندهكانى حزب،
ھاور َ
ِ
سهرپهرشتى كۆبوونهوهيهكى فراوانى ئاسايی كرد.
ی سكرت َيرى گشتى حزب به بايهخهوه له شۆ ِرشهكانى ئهم ماوهی گهالنى عهرهبء
لهكۆبوونهوهكهدا
ھاور َ
ِ
ناوچهكهى رووانىء ئهوهشی وهك سهركهوتنى ئيرادهى گهالنى ئازادى ويست لهبهرامبهر ستهمكارييهكانى
رژيَمه ديكتاتۆرهكان ويَناكرد ،لهتهك پيرۆزبايی سهركهوتنى ئيرادهى خهڵكيش ،باسی لهكاريگهرييه گهورهكانى
ئهو شۆ ِرشانه لهسهر گۆ ِرينى جوگرافياى سياسیء كهلتوورى ديموكراسی كردو ئهوهشی خسته ِروو ،كه
بهرھهمهكانى ئهو شۆ ِرشانه ،بهتهنھا خهڵكى ئهو واڵتانه نايچنهوه ،بهڵكو كاريگهرى لهسهر تهواوى جيھان
دهبيَتء كاردانهوهى بۆ ئهوروپاء ئاستى پهيوهندييه ن َيودهوڵهتييهكانيش كرد ،ئاماژهى بهوهشدا كه سهركهوتنى
ئهو شۆ ِرشانه ،لهگهڵ ئهوهى رزگاربوونى ھاواڵتييهكانه له ستهمكارى رژيَمهكانيان ،ھاوكات پهيام َيكيشه بۆ
سيستهمه سياسييه داخراوهكان ،كه چيتر ناتوانن به سياسهتى ئاگرو ئاسن ژيانء بيركردنهوهو ئازادى
ھاونشتيمانييهكانيان زهوت بكهن.
ی قادر عهزيز بارودۆخى عيَراقی شيكردهوهو دۆخى ئاسايشء
لهتهوهريَكى ترى كۆبوونهوهكهدا ھاو ِر َ
ئارامى و ناكۆكييه سياسييهكانى نيَوان ھيَزهكانى ،وهك بهشيَك له رواڵهتهكانى ئهو شكسته نيشاندا ،كه عيَراق
بهھۆى مۆديَلى دهوڵهتهكهيهوه روبه ِرووى دهبيَـتهوه ،ھهربۆيهش پيَيوابوو كه زيندوكردنهوهى پارچهكردنى
عيَراقء دابهشكردنى بهپيَی ھهريَمهكان ،رهنگه لهداھاتوودا ببيَتهوه ئهگهريَكى بهھيَز ،لهبارهى پهيوهندى نيَوان
ی سكرتيَرى گشتى روونيكردهوه ،كه فشارو بيانووهكانى حكومهتى ناوهندى
ھهريَمى كوردستانء بهغداش
ھاور َ
ِ
لهسهر ھهريَم ،ھهم بهھۆى دواخستنى ج َيبهجيَكردنى ماددهى سهدو چلء سهركيَشييهكانى سوپا لهناوچه
جيَناكۆكهكانء زۆر پرسی تريش ،ھهميشه وهك كارتى گوشار لهسهر ھهريَم تاقيدهكر َيتهوه ،بهاڵم نهيشاردهوه
كه الوازى فاكتهرى زاتىء رهنگدانهوهى قهيرانهكانى ناوخۆو نهبوونى يهك گوتارى له رواڵهته ھهره
سهرهكييهكانى ئهو گرفتانهن ،كه ئيَستا پيَگهى ھهريَمى لهبهرامبهر بهغدا الواز كردووه ،سهبارهت به
ی قادر عهزيز بهنيگهرانييهوه له تۆپباران و بۆردومانهكانى توركيا و
فشارهكانى دهوڵهتانى ناوچهكهش،
ھاور َ
ِ
ئيَرانى رووانى و ئهوهشی وهك جۆريَكى تر له فشارو پهلكيَشكردنى ھهريَم بۆ دۆخيَكى نهخوازراو پ َيناسه كرد،

ئوميَديشی خواست كه كيَشهى ئهو واڵتانه به ديالۆگء ر َيگاى سهردهميانه چارهسهر بكريَتء چيتر بهسياسهتى
نكۆڵيكردنء سهربازى مامهڵه لهگهڵ ئهو پرسه نهكهن.
ھاوريَيان شيكردهوهو
ی سكرتيَرى حزب بارودۆخى ناوخۆيی حزبی بۆ
لهدوا تهوهرى كۆبوونهوهكه،
ھاور َ
ِ
ِ
گوركردنهوهى ئۆرگانهكانى حزبی كردو
باسی له قۆناغهكانى داھاتووش له پيَويستى خۆ ِر َيكخستنهوهو به ِ
بهرنامهى مهكتهبی سياسیء كۆميتهى ناوهنديشی بۆ ئامادهبووان شيكردهوه ،تا له قۆناغى داھاتوودا كارى
ى قادر عهزيز ،پيَوهرى ھهڵسهنگاندنى حزبی سياسی لهدۆخيَكى وهك
لهسهر بكهن .بهپيَی تيَ ِروانينهكانى
ھاور َ
ِ
رراستييهكهى دهبيَت
كوردستاندا ،ناب َيت لهسهر بنهماى قهوارهو ژمارهى ئهندامانى ب َيت ،بهڵكو به ھهڵويَستء سه ِ
پيَوانه بكريَت ،لهبهرئهوهش به ئامادهبووانى راگهياند كه حزبی زهحمهتكيَشانى سهربهخۆ ،نه بهقهواره بچووكهو
نه به ھهڵويَستى سياسيش لهدواى كهسهوهيه ،ھهرلهبهرئهوهشه ئهگهر لهكوردستان سهروهرى ياسا ھهبيَتء ريَز
له فره حزبی بگيريَت ،ئهوه چانسی گهشهكردنى زهحمهتكيَشان له پيَش زۆريَك لهھيَزهكانى ترهوهيه ،ئاماژهى
گوروتين َيكى
بهوهشدا كه خهباتء ت َيكۆشان نهك له قۆناغى داھاتوودا بهردهوام دهكهين ،بهڵكو بهخۆنو َيكردنهوهو
ِ
نويَشهوه له گۆ ِرهپانهكه كاريگهرى بهدهست ديَن َيتهوه ،لهبارهى پهيوهندييهكانيش ،سهربارى جهخت كردنهوه
لهسهر دۆستايهتيهكى راستهقينه ،لهگهڵ تهواوى ھيَزه سياسييهكان ،ئاستء كيَرڤى پهيوهندييهكانيش بهرزتر
دهكريَتهوه .ئاماژهى بهوهشدا كه لهئيَستاوه حزب كار لهسهر ئهوه دهكات كه لهقۆناغى داھاتوودا كۆنگرهی
ستى.
ئاسايی خۆى ببه َ
ھاوريَيان به پرسيارو رهخنهو
كۆبوونهوهكه كه پيَنج كاتژميَرى خاياند ،لهدوو كاتژميَرى كۆتاييدا زۆريَك له
ِ
سهرنجهكانيان كۆبوونهوهكهيان دهوڵهمهندتر كردو داواشيان كرد ،كه ھهرچی زووه پهله بكر َيت له
كاراكردنهوهى ئۆرگانهكانى حزب و خۆ ِريَكخستنهوهيهكى سهراپاگير لهتهواوى دهزگاكانى حزبدا پهي ِرهو
بكريَت.
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