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س%بارەت ب% ه%,بژاردن%کانی  پارتی سۆسيال د!موکراتی کوردستان -ل!دوانی کۆم%,% 
 :خولی نۆی%می م%جليسی شوورای ئيسالميی ئ!ران

 "!ناک%م یمن ب%شداری"

زۆرین#ی هاووGتيانی ناو چوارچ*وەی دەو3#ت*ک ک# بتوانن ل# ف#زای#کی ئازاد و ل# ئاشکرای# ه#3بژاردن دەرف#ت*ک# بۆ 
بژاردەدا ناڕاست#وخۆ نو*ن#رگ#ل*ک ه#3بژ*رن ک# ب# ش*وەی#ک، ک#م یان زۆر نو*ن#رای#تی خواست و ویستی فرەیی ه3#

ه#3بژاردن ل# ئ*ران ل#و ڕووەوە ل# ک#مبود*کی ت#واو ئينيستيتيوسوناليی و ساختاریيدا . کاتيی و در*ژخایانيان بکات
#رق#رارکردنی ئازادیي#کان#وە ک# ب#ردی بناخ#ی ب#ڕ*وەدەچ*ت و ل# ئاست*کی زۆر جيددیدا ل# ڕووی جۆرەکانی ب

 .ه#3بژاردنی جيددین ن# ه#ر ک#م د*ن*ت، ب#3کو ب*داد ل# ن#بووندان

ه#3بژاردن#کانی م#جليسی خولینۆی#مين١٣٩٠ی ڕەش#م# ١٢ب#رانب#ر ب# ٢٠١٢ی مارس ١١ڕۆژی بXیارە ل# 
 :#ین ڕووەوە ج*ی س#رنج و ت*Xامان# ل#وانئ#م ه#3بژاردن# ل# چ#ند. ب#ڕ*وە بچ*ت ئيسالميی ئ*رانشوورای 

ی و يین ڕووداوی سياسررتگرینگی#ک#مين و  ١٣٩٠ه#3بژاردن#کانی م#جليسی شوورای ئيسالمی ل# سا3ی . ١
 . دا ١٣٨٨لی دەی#می س#رۆککۆماری ل# سا3ی و# دووای ه#3بژاردن# پX ه#راک#ی خڕکاب#ری# ل# ئ*ران ل

دا ١٣٩٢ەنووسازە بۆ ه#3بژاردن#کانی س#رۆککۆماری ک# بXیارە ل# سا3ی ه#3بژاردن#کانی م#جليس پ*ش#کي#کی چار. ٢
 .کردنی م#جليسی نۆی#م*ت، وات# سا3*ک دووای دەست ب#کارب#ڕ*وە بچ

 سا3ی ڕابردوو ه#ند*ک ل# ٢ماوەی  ب#شداری کردن یان ن#کردنی ب#رەی ڕ*فۆرمخواز ل# ئ*ران ک# ل#ه#روەها . ٣
 .ون و ه#3هاتوون بۆ دەرەوەی ئ*رانس#رۆک#کانيان ل# ئ*ران دەستب#س#ر کرا

 
س#Gتداران و با3#کانی ئ*ستاک# ل# ئ*ران ناکۆکي#کان سl با3ی س#رەکی گرتووەت#وە، ناکۆکي#کانی ن*وان دە

ن*وان  ناکۆکی ياسی و ئابووری#وە و ه#روەهابوونی م#ودای ن*وان ج#ماوەر و ڕژیم ل# ڕووی سدەس#Gت، زۆرتر
 .گ#یشتووەت# قۆناغ*کی نوێدەس#Gت و وGتانی ڕۆژئاوایی 

. ق#یران*کی نوێ ببات رەوژب#ریان# ڕەنگ# ڕەوشی ئ*ران ب#وتایب#تم#ندی ڕەوشی ه#نووک#یی و هاوکات بوونی ئ#م د
س#ر  ب# ه#روەک ل# ڕووی دەرەکي#وە ئ#م ق#یران# گ#یشتووەت# ئاستی بl متمان#یی و س#پاندنی سزاگ#لی زۆر

ستراتيژی  یج#ماوەر و حکووم#تيش، ل#الی#کيتر ک#وتن# ژ*ر گوشاری هاوپ#یمانيئ*راندا ک# کاریگ#ری کردووەت# س#ر 
 .س#ر هاوس#نگي#کان و زیاتر بوونی ق#یران#کانی ڕژیم و ئ#نجام#کانی ئ#و گوشاران# کاریگ#ری دەکات#) سوری#( ڕژیم

کات ئ#گ#ری  #رک# ه ەستبندو س#رکوتی گ#النی  ي#کانی، کۆم#Gی#تييی، سياسیرول# ڕووی ناوخۆی#وە ق#یران# ئابو
 .س#ره#3دان و ت#قين#وەی ج#ماوەری ه#ی#، گ#یشتووەت# لووتک#

توانن  ده یه مه م گه شداریكردن له به  ی پ*يانوابوو به وانه و ئه  یریفۆرمخوازانی ئيسالمي له گرینگش*كی  به ه#روەها
 یخشين به  له  كان ب*جگه 3بژاردنه هه  له يکردنیشدار به  ون كهویشت گه  ته ناعه و قه ست ب*نن، ئ*ستا به ده شت*ك به
 یه#ر بۆی# ڕژیمی کۆماری ئيسالمي ،ناب*تدیک#ی ود*کی وسهيچ ی سيست#می دەس#Gت وه مانه  به ڕەوای#تی

دەی#می  خولیناچارە ب# ب#ڕ*وەب#ردنی ئ#م ه#3بژاردن#، چونکوو دوواب#دووای ڕووداوەکانی پاش ه#3بژاردنی 
 ه#ر بۆی#، ل# دەستداوەيدا ڕەوای#تی خۆی ل# ئاستی ن*ودەو3#تي ل# ئاست*کی شایان باسدا، س#رۆککۆماری ئ*ران

#وە چاود*ری دەکر*ت و  يی ن*ودەو3#تياا ل# الی#ن کۆم#3گبوون#وەی کارب#دەستانی ڕژیم ل#م ه#3بژاردنان#دچۆني#تی نزیک
 .بوون#وە ل#م ه#3بژاردنان# بگرن# ب#رزیکتری ن دەستانی ڕژیم بۆ ڕەوایی ب#خشين ب# خۆیان ش*واز*کی#بکار ڕەنگ#

دیارە ک# ) خامن#یی( ی# پ#یام*کی ڕاب#ری کۆماری ئيسالميلردنان# ه#ر ل# ئ*ستاوە چۆني#تی ب#ر*وەچوونی ئ#م ه#3بژا
ه#مان ڕووانگ# دەردەبX*ت  وەزیری ئيتالعات .یيباب#ت*کی ئاسایش ن بۆچ#رخ*رناب*ت ڕ*بدر*ت ه#3بژاردن#کان وە :دە3*ت

پرسياری بۆ بردن# ژ*رم#ترسي#کان بۆ ه#3بژاردن ل# ک#ميندان و ناب*ت ڕێ ب# خۆنواندنی هيچ الی#ن*ک  :ک دە3*تکات*
ک# تيایدا پرسی  چوونی ه#3بژاردن#کانش*وازی ب#ڕ*وە س#بارەت ب#ڕاپۆرتی وەزیری ناخۆ . بدر*ت ه#3بژدارن#کان

ی گفتوگۆی#کی زۆری دەس#Gتدارن ل# س#ر ک#وابوو دووا. ئاسایيش خا3ی س#رەکيي# ه#روەها شایانی باس#
ان وچاوەڕووا سيناریۆی ه#3بژاردن#کان و گرتن#ب#ری ڕ*وشو*نی پ*ویست دیارە ک# ه#موو شت*ک دەستنيشان کراوە و  

دەکر*ت ک# ت#نيا ب#شدرای ب#ش*کی ک#م ل# بن#ماخوازەکان و الی#ن# جياوازەکانی ن*وان ئ#و با3#  ه#3بژاردن#کان ب#ڕ*وە 
 .بچ*ت
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ی ڕیبيریان ل# گۆرانکا دەستانی ڕژیمکارب# ک# ئ#وەی#ین ک*ش# ناوخۆیي#کانی حکووم#ت جگ#ل#مان# ی#ک*ک ل# گ#ورەتر
ی ی، ب# وت#ی خامن#یی دەتواندر*ت نيزامی س#رۆککۆماريکانيزمی ه#3بژاردن#کاندا کردووەل# پ*کهات#ی حقوقی و م

. ب#ڕ*وە بچ*ت #وەدەستنيشانکراوەکان ەت#وخۆ ل# ڕ*گای نو*ن#رب# ش*وەی#کی ناڕاسک# ، یبگۆڕدر*ت ب# نيزامی پارل#ماني
 .ب#رانب#ر دەس#Gت ل# ی داهاتوونواندنی س#رۆککۆمارخۆب*گومان گرتن#ب#ری ڕ*وشو*ن*کی ل#و چ#شن#، بۆ ڕ*گری# ل# 

 .ه#بی ناگر*تڕژیمی ئ*ران ل# ئایيندەدا ب#رگ#ی جۆری ل#م نات#بایي#ی ئ*ستای ن*وان س#رۆککۆماریی و راب#رای#تيی م#ز

 بایکۆتکردنی ه%,بژاردن%کان

 تر، ب# واتای#کیب#رانب#ر دەس#Gت ل# یب#ردەوام ر*کار*ک بووە بۆ نيشاندانی ناڕەزای#تيل# ئ*ران ه#3بژاردن#کان بۆ خ#3ک 
کردن ئ#وە راستي#ک# ک# ب#شداریه#رچ#ندە . اوەرەپرۆس#ی ه#3بژاردن و ب#شداری ن#کردنی ج#م خا3*کی الوازی ڕژیم

، چوونکو ئ#و چارەنووسی ه#3بژاردن#کان ن#ب*تس#ر ڕەنگ# کاریگ#ری#کی ل#  داان ن#کردنی ج#ماوەر ل# ه#3بژاردن#کانی
، ب#Gم نزميی ئاستی ب#شداریيکردنن ل# ه#3بژاردن#کاندا رانی ڕژیم#وە گ#3G# کراوە## پ*شتر ل# الی#ن ب#ڕ*وەبۆیس*ناری

 .پرسيارراست#وخۆ ش#رعي#تی نيزام دەخات# ژ*ر

ل# دژی دەس#Gت ب#کار هاتووە، زۆرب#ی جارەکان  یه#3بژاردن#کان ل# کوردستان ب#ردەوام وەک ئامراز*کی تاکتيکي
ان داوە ب# ه#ند*ک کردنی ه#3بژاردن و جارناش دەنگی ئ#ر*يه#ستاون ب# بایکۆت یالی#ن#کانی ئۆپۆزسيۆنی کوردی

دەی#می س#رۆککۆماری ئ*ران، چ#ندین الی#ن کوردی  خولینی ل# ه#3بژاردن#کا یخواز، ب# تایب#تيالی#نی ڕ*فۆرم
ب#ڕ*وەبردنی ب#رنام#  وپXۆگرامی تایب#ت ل# راگ#یاندن#کانيان، پشتيوانی خۆیان بۆ ه#3بژاردن#کان  ب#دەرکردنی ل*دوان و

بۆ  ئ#نجام#کانی ل# جارانی پ*شوو ل#گ#ڵ ئ#وەیشدانيشانداوە، ب# س#رنجدان ب# ش#رت و م#رج#کانی خۆیان، 
 .ە، ن#ک باشترن#ت#وەی کورد خراپتر بوو

*گاتيڤ و تۆندی ڕەوتی دەس#Gت س#رەڕای ه#موو ئ#م ق#یرانان# و ت*پ#ڕبوونی کات، ب#تایب#تی ل#دووای دژکردەوەی ن
کردن ل# ه#3بژاردن#کان ب# پ*شنيار و م#رج#کانی ک#سان*ک ل# ناو دەس#Gت ل#وان# مح#م#د ب# پ*شم#رجی ب#شداری

کردنی ه#3بژاردن#کان ه*دی رمخوازەکانی ناو ئ*ران بۆ بایکۆتک ل# با3# ڕ*فۆ*و ل*دوانی ه#ند #وانی دیک#ئو  می#خات
ل#  خۆیان ان ناکر*ت ت#نان#ت زۆر*ک ل# الی#نگرانی دەس#Gتوه*دی گ#یشتووەت# ئ#و ئاست#ی ک# چاوەڕو

داگرتنی ڕاب#رانی ناوبراو ب#  س#پاندنی دەستب#س#ر .م#جليسدا ب#شداری بک#نی خولی نۆی#مه#3بژاردن#کانی 
ک#ڕووبی و موس#وی ل# ما3ی خۆیاندا ل# ڕژیمدا پواز*کی ب#رچاوە و ئ#گ#ر ل# ب#ر چاوی دەرەوەیش  “بزووتن#وەی س#وز”

 .ه#ردووال جۆر*ک ل# سازش بنو*ن، ئ*م# دەزانين ک# چارەس#رکردنی ل# بن#ڕەتدا هاسان نيي#

 ت#نووری ه#3بژاردن#کان زۆر گ#رم ن#ب*ت، بۆ ئ#وەی ک##و3ی ئ#وەدای# ه ڕژیم ل#ل#گ#ڵ ئ#وەیشدا نيشان# ه#ن ک# 
ب#  ین#ه#3*ت#وە تا ن#ب*ت# س#رەتای#ک بۆ س#ره#3دان و  ناڕەزای#تی ج#ماوەری کدەرەف#تی هيچ جۆرە دەست*وەردان*

 یانکاریڕری#وە گۆنی ج#ماوەس#ره#3دا یڕ* توانيان ل#... تونيس، ميسر، ی#م#ن و یب#تی ل#م قوناغ#دا ک# وGتانی تا
، ک# ب*گومان وەی گرتووەت#)سوری#( هۆی ئ#و ق#یران#ی ئ#ستۆی هاوپ#یمانی ستراتيژی ئ*ران ب*نن# ئاراوە، ه#روەها ب#

 . ئ*رانيش ناتوان*ت جياواز ل#وان ب*ت

ناغی بایکۆتی کارا و ۆاوەڕەدای# بۆ گ#یشتن ب# قب ل#و ی کوردستانموکراتیپارتی سوسيالد – کۆم%,%
بزووتن%وەی "کردنی ه#3بژاردن#کان ل# شارەکانی ڕۆژه#Gتی کوردستان بایکۆت پ*ویست# ک# بۆ زخستنی ڕژیم،پ#راو*

ل#م رووەوە ئ*م# داوا ل# ه#موو . زر*ت#مبکوردەکانی ڕۆژه#Gتی کوردستان دا #ب# ب#شداری س#رج#م الی#ن" بایکۆت
ب#ه*ز " بایکۆتبزووتن%وەی "بيروبۆچوونمان جياوازیی  س#رەرای د3سۆزان و ت*کۆش#رانی کوردستان دەک#ین ک#

lکردنی ه#3بژاردن#کان پ*ویست# کات*کی وادا بۆ بایکۆت ل#. بک#ین و ڕووخسار*کی ن#ت#وەیی و کوردستانيی بدەین
تا ل#س#ر بن#مای 3ق*ن*ت ور تاک*کی کورد بخبۆ ه# یب# ه#موو توانای#کي#وە بواری زانستي" بایکۆتبزووتن%وەی "

 .گر*ت3به#" !ناک%م یمن ب%شداری" ک# دروشمیئ#و باوەڕەی ات#بگ یو کۆم#Gی#تي یتاکي یشياریهۆ

گرینگترین الی#نی ه#3بژاردن ه#بوونی ه#3بژاردەی جياواز و جۆرەکانی ئازادیي# ک# ل# ئ*ستای ئ*راندا نيي# و دەس#Gت 
ست ل# خ#3ک دەکر*ت، ئ#و ل# نمایشنام#ی#کی ناس#رک#وتووان# و ه#رزانب#هادا پ*ی وای# ل# ژ*رفشاردا چاوب#

ی موکراتیپارتی سوسيالد –کۆم#3# " وئ*م# وەکدروشمی  س#رئ#نجامل#ب#رئ#وە . ه#3بژاردنان# ب#ڕ*وە دەچن
 ."!ناک%م یمن ب%شداری" :ی#ئ#م#" کوردستان
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 من وەکو ئ#ندامی ن#ت#وەی#کی بندەست ک# ل# گ#ل*ک مافی هاووGتيی و دیموکراتيی ب*ب#شم و هيچ جۆرە ماف*کی
دات، دەي#ت ب# چ#وسان#وەم ش#رعک# ب#شدار نابم دا س*کيل# ه#3بژاردنی نو*ن#رانی م#جلن#ت#وەیيم ل# ئ*راندا نيي# 

ب*ت، ب# کردن و داڕشتنی یاسامرۆیي#کان ئ#رکی گ#3G# ب# جيددی#تي#کی سياسيی و رەووشتيي#وەج*ی ئ#وەی ک# ل# 
 :ەوتا ئ*ستا ن#یتوانيوپ*ج#وان#وە 

ب# ئ#زموون و ل# کردەوەی ڕۆژان# ل# ه#موو بوارەکانی ژیاندا . مرۆڤ#کان پ#س#ند بکات یرییاسای ب#رانب#. ١
 . بۆ کورد ن#کراوە و ناکر*ت“ هاووGتيی”دەردەک#و*ت و نيشان دراوە ک# حيسابی 

 یاسای ن#ه*شتنی ه#Gواردن پ#س#ند بکات. ٢
ب# ئ#زموون . پ#س#ند بکات انی بندەست ل# ئ*رانو ن#ت#وەک کردنی مافی چارەی خۆنووسينی مرۆڤ#کانیاسای دیاری. ٣

بۆ کورد ن#کراوە و “ ن#ت#وە”و ل# کردەوەی ڕۆژان# ل# ه#موو بوارەکانی ژیاندا دەردەک#و*ت و نيشان دراوە ک# حيسابی 
 .ناکر*ت

 پ#س#ند بکات  یاسای پ#روەردە ب# زمانی دایک. ٤
 #کورد بوون ت#نيا ل#ب#رل# س*دارەدان  ۆر حا3#تدا ، ک# ل# زس*دارەدان پ#س#ند بکات یاسای ن#ه*شتنی ل#. ٥
وە و ەپ#س#ند کراون بخات# بواری کردارخۆیدا و یاسایان#ی ک# ل# م#جليس زۆر*ک ل#ە وت#نان#ت ن#یتوانيو. ٦

 .ب#دووداچوونی بۆ بکات
 

 ی کوردستانموکراتیپارتی سوسيالد –کۆم%,% 
٢٥/١٢/٢٠١١ 

 

 


