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 بانی ر تاه ڕبه ... و پلنیۆمدا ملمالن وڕیفۆرم نوان له آیتی نیشتمانی آوردستان یه
 یانپ گۆڕه هموآرات لید الیشۆ سیری بیرگ ه هیاسی سیكك حزب ه آوردستان ویشتمانی نیتآ یه

ھان ی وج هآ چهوناو راق آوردستان وعیاسیس
 یووڕ ه لیواتا هب،  یه ه هۆی خیی وقورساگن هس
 یرباز ه وسیاسی سی وآاریماسۆبلی دیند هوی په

  هكند هون  هو ییهریووناآبڕ ویمن ه وئیوئابور
ر یووناآبڕ وگشۆڕ شیكان ه خی هو هبونۆ آۆب

ش  هشیم هه، رخ چههاو یوونۆچر وبین ب هوخاو
،  هر ناسراو گه هخواز وتاز نویكحزب هب
ن ڕی پهاڕ یودوا  شاخیمان هرد هس هت ل هبیتا هب
 ی ئازادی هسۆرپاش پ راق عی ئازادی هسپۆو
 ێ نویكناغۆ قیووڕ هووبڕ یتآ یهراق ع
 ی هل هس هر م هرانب ه ب هو هووبونڕ هووبڕبات و هخ هل

 ڵ گه هكردن ل هراق ومام عیمن ه ئیخۆ بارودژیرگحزب و  ناویآان ییهت یهسا هآ ه لێند ه هیفات هل هم
  دراوسیتانمانان ووی په هاویآان هزت وه هبیتا ها بیتانیر هكا و بیر هم هئ یآان هرتووگآ یه  هت یهالیو
 س ه هیاڕ هر هس،  هوۆ بیشتگ هراق ب آوردستان وعیاسی سیانپ گۆڕهو  نیآان هرۆراوجۆج  هارتپو
كردن ج هبوج ییاسای یووڕ ه آوردستان لیمر ه هیاآردنگز هد هم وبر ه هیخۆ دڵ گه هوتكردن ل هوآ

 یند هناو ه آورد لیاسی سیت یهرآردا هس یكردنیشدار هها ب هرو هه،  یهداییرتووگآ یه یناغۆق هل ه آیر هووداد
  چه ناوی هشاشان آی، پ د هتۆهات ه نیت هواو هت هب ه آڵدرایف یموآراتی دیكراق عی هوچوارچ هت ل هس هد

 م هل،  گهر هشمپ وین هم هبا وسوت ه آاری هشند وآ هناو هم لر ه هی ه بودجی هل هس هوم آان ه ئازاد آراو هتاز
 یرآردن هب هست هد یم مانا هب،  ه باش ناویاوگن ه آوردستان هیشتمانی نیتآ یه  یهم واپدا  هبواران

روو  هس هل،  یهنا بھیست هد هب  هستیوپ ه آ ییه نیتآ یه یآان یژییه سترات پۆژهالن وپ آار ویت هواو هت
 ؟؟مالن هك لرآۆر ومۆم آام ج ه ب هو هتنیب هد دامالن ه لۆیخ ه آیتآ یه ۆی ناوخی هش آ هو هنایموو هه
 یتآ یه یم هآ یه ی هرگنۆآ هول  هر ناسراو هنبیم ه فریكحزب ه ب هو ییه دروست بوونیتا هر هس ه لیتآ یه
 یكڕوگ ه بیی چهارپآ یه هآرات بمویال دیشۆس یكارتپك  ه ویتآ یهر ول ه هیشار ه ل 1992یسا هل
آدا ڕۆ هناو هرتوو ولگآ یهدا  هوش ه لیتآ یه ی یه هوو ش هبی، داریوئ یاسی سیبات ه خیزڕیو  ن ه هات هونو
 ست هاش دپت  هبیتا ه ب هو ییهنی بۆیدا خ نویكناغۆق ه ل ملمالنگۆڕی  هوهاتن اوازی جیوونۆچب هب
 یآۆر هس هبوون ب كخستن ودواترڕ یب هآت ه میرسپر هك ب هو) یل ه عڵسو ڕه ت هسرۆآ(ز ڕ ه بیآاربوون هب

 ناسراو یتول هآ ه تیبا هل ت ه حكومی هت هس هم د ه بژك د یه هر هر بول ه هیشار هم لر ه هیت هحكوم
 حزب ی ه آوتلیت یهرآردا هس هآ) یل هع دی هر س ه عوم-رمان  هبار ف هج(زان ڕ هن ب یهال هندان لیز هب
 یستن هوام بوو تاب هرد ه ب یهم ملمالن هئ، دا بوو گه هل انی هن یهو دووال ه ئیكش هآرد ب هان دی گهر هشمپو
ن  یهال هشتر لپش  هرگنۆ آینجام هئی، مان سلیشار ه آوردستان لیشتمانین یتآ یه یم ه دووهی هرگنۆآ

 - فوئاد  مال ه آ-وم صع ه فوئاد م-فا  هروان مستیوش هن(زان ڕ هك ب ه ویت یهرآردا ه سیكش هوب رسكرت
ز ڕ ه بی با هنرا آیش بینجام هر هس،  آرا هرگنۆ آیخۆ ودیتآ یه یرتنگاڕ گین ه هاوسۆآار ب) عادل موراد

زان ڕ ه ب هند چهر هه، ناست ه هد هآاندا ب هآراو دی آاندی هنیرۆز ه لیوتن هرآ هس) ڵسو ڕهت  هسرۆآ(
 یندام ه ئ ه ببنیند ه ناوی هوش هب هار آران آیشنپشتر پ) رمان هبار ف ه وجڵسو ڕهت  هسرۆآ(
 یستپۆ حزب وی نویرك سكرت هالل و ه ومام ج هرگنۆ آیر هب هوڕ هب ی هست ه دڵ گه ه لیت یهرآردا هس
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 یاداشتی یآردن ه ئامادیخۆد  هو یهك ماس ه آیچ هیشانكردنیست ن ه دب هب شیر سكرتیرگج
اش پ) یل هد عی هر س ه عوم- ڵسو ڕهت  هسرۆ آ-فا  هروان مستیوش هن(زان ڕ ه بیاسی سیب هآت ه میندامان هئ

، كردپ یست هت در بكر هس ه لی هست هو ه ه هستیوپ ه آی هخۆو د هئ، راق عی ئازادی هسپۆ
 م ه ئۆ ب هو هندن حزب دوو خویازاآسچ ۆ بیشتگ ییئازوو هر ل هد هدا ب هآ هسۆرپ یتا هر هس یآان هاوگن هه هل

 ی ڕگه هرم لۆفڕی یران هبڕ ویاسی سیب هآت ه می هآ پۆژه ی هو ه خوار هنیز هان دابیكآ یهآرا  ه د یه پۆژه
 یوونۆچ بێند ه هڵ گه هل، آان ییهحكوم اگز هآان ود هند هب ه ومیی هرماند هو ف نۆ ب هو ه خواریآان هآادر

 ی هو هوونكردنڕ ه لیتآ یه ی هو هر ه ودیتآ یهو ن یسان هك آند ه هییزا ڕه نای گه ج هبوو هتوند آ
 یشیژی وتوندو تگۆڕێ  ه الدان هاتیآ هر ه سیست هب هم هن لشو رۆز ه ل یهم واپ هآ، آان هوونۆچب
 یف هل ه میوتن هرآ ه دیخت هو هسات هرم لۆفڕی ویانكارگۆڕ یان بوونیم هدووه ی هو هندنخو،  هو هوت هكل
 یماسۆبلیود یاسی سیبوار هآارآردن ل ه لێ نویكناغۆراق وق عیآان هاردنژب هرسراوان وهپل كند هه
 آوردستان یشنفكرانڕۆ هل كند ه هیبوو ال ه هی باشیآ یهدا هس ه بوو آیداری وئیرباز ه وسیی هكخراوڕو
ش یرمۆفڕی  هستیوپ  ۆیهب،  هوڕی پهدا تپی یتآ یه هابووردوو آڕ یآان هناغۆك ق ه و ییهر گه ه تازی ژهئاما هآ
آات  هان دگۆڕ ه آ هآ یه هسپۆشدا یشتگ ه ول هو هتنربخو یآان یه وسلبیجابی ئ هن یه ال هشیم هه
   ناوبراویاگز هان دیت ان ویارت پ  هدات ه دێ نویكرمۆوف یاآسازچش یآ هر ه سیآ یه هوش هب
رم ۆفڕی ی پۆژه یآردن هاش ئامادپ هآ) فا هروان مستیوش هن(ز ڕ ه بی هو هشانآارآ هست ل هاش دپ یناغۆق
 ڵم سا هب،  ناسرایتآ یه یشتگ یر سكرتیرگج ك ه ویسم ڕه ه بیشتگ یر سكرتڵ گه ه لگۆفتوگو
 یرگ جینیوانت ه بیانكارگۆڕ ۆرم وآارآردن بۆفڕی ی هل هس ه می هو هوبوونوب آارآردن هك لویون

م  هرج هس هل كخستنڕ یآان هاردنژب ه هیكردنپست  هد هم ب هآ یه یاوگن ههی، تآ یه یرگسكرت
 یاكر وت سكرتیخود یند هزام ڕه هھات آپ ییتاۆ آوردستاندا آیآان هكۆچشار وشار هآان ل هند هب هم
رم ۆفڕی یبا هش آیآان هاردنژب هه ینجام هئ،  درابوو هو هبار ه لیاسی سیب هآت ه میندامان هئ
 یفا ه مست-م یح ڕهق یفۆ ت هم ه ح- یل هد عی هر س هعوم - فا هروان مستیوش هن(زان ڕ ه بیت یهرآردا هس هب
 یدی ود ه متمانیوو جچ ه د هوڕ ه بیاسی سیب هآت ه مینداما هئ) حمود ه می حاجی عوسمان-د قادر ی هس
ان ۆیخ هوون آچر ه د هو آادران هآان ئ هند هب هم هك لرۆ ز هونك، چبوو هن) فا همست روانیوش هن(ز ڕ هب
 ی پیه و هب، زانن ه آوردستان دیشتمانی نیتآ یه گی آاری هست ه دیرسپر ه وبیشتگ یرسكرت یستۆد هب
 ۆخ هرب هس یكبا ه بیك بوون لینز ه آی هو آادران ه ئڵ گه هل) ڵسو ڕهت  هسرۆآ(ز ڕ هب
ت  هبیتا هرم بۆفڕی یبا یاتری زیزار بۆك بوو بآارۆش ه هم هئ، ان آردییشدار هبآاندا  هاردنژب هه هل

ز ڕ ه بیدید ه لیی هشڕی یانكارگۆڕناو پ هل یم هست هئ هوا بوون بها ب هرو هه، ر سكرتیرگ جیخود
ست  ه دشیتاۆآ، داهاتوودا هرن لدۆ ومێ نویكوازش ه بیتآ یه ی آارآردنۆب) فا هروان مستیوش هن(
 غداد هب ه لیاسی سیب هآت ه می هو هبوونۆآ ه لیسم ڕه یآ یه هوش هر بوو ب سكرتیرگج ی هو هشانآارآ هل
ست  هد هب) میح ڕهق یفۆ ت هم هح(ز ٍڕ ه بیاردانیاشان ب، پردا همب هسی دگی مانیتا هر هس هل
م  هب، آان ییهآ هر هد  ییهند هوی په یب هتآ ه میرسپر ه وبیاسی سیب هآت ه میتندام هئ ه لی هو هشانآارآ هل
   هاریستا نادتا ئ) ش ڕهاوچفا  همست - حمود ه می عوسمان حاج- یل هد عی هر س هعوم(زان ڕ ه بیستًێو هه

 حزب یمیۆلنپ یستن ه بۆ ب هاردانیب تب ه دڕ پهدا تپی یتآ یهستا ئ هناغ آۆ وقیانكارگۆڕدوا 
اش پ  ه حزبیاآسازچ ی پۆژه یواوآردن هت ۆش ب همیۆلنپم  هئێ،  نویا سیر یهنا یه گیمان هل
 یت یها ئالیت؟ ئاآر ه دۆ بیاردنژب ه هیتآ یه ی تریاآانگز هد ایم ئا هب، كخستنڕ یآان هاردنژب هه
  دا بكات؟ تیانكارگۆڕ یتیچآ یه هن آچی  هو بواران هت؟ ئب هن دچۆ میۆلنپ یكردنیشدار هب
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 ناو ی هند گه یشتنه هن هل(ت ب  هو هبوونچت ب ه دیتآ یه یمیۆلنپ یف هل ه مۆرنج دان ب هدا سیتاۆآ هل
 ی دانان-تدا  ه حكومیاآانگز هو دن هآادران ل یكرنیراودچ -  هو ه خوارۆ ب هو هر هس ه حزب لیاآانگز هد
 140 ی ه ماددیكردنج هب جۆردن ب آارآیووڕ هم لر ه هیآاروبار ۆ بیاسی سیب هآت هم ه ل بای هنیژل

ارآردن یشنپ هم بر هند وه ه ناویآان هستپۆ وین هم هبا وسوت ه آاری هشوآ مر ه هی هوبودج
 یتآ یه یتمانی په وهاویستو هك ه یهر  هس ه سووربوون ل-آان  هل هس ه میوورد یرآردن هراسیود
 موآراتیال دیشۆ سیریب ه ب هو ه آارآردن- یھانی وجیمر هراق وه عیآوردستان وئاست ی هو هناو هل

  هداریش وئیوئاسا  گهر هشمپكخستن وڕ یبوار ه دان بگیرنگ -موآرات یزم ودیالیشۆس ه ل هو هوتن هودوورآ
 - آوردستان یك ه خین همۆآ ون ه لیشتمانی ونیی هو هت ه نیحڕۆ ی هو ه دروستكردن- یماسۆلیپود
 یراودچ یاگز ه دیزآردنه ه ب-آوردستان  یر هماو هج هآاندا ل ه ئاستیاكت ه حزب لی هو هكبوونینز

ر یآاد هت دان ب هس ه د-  هو هنۆیك لیب هآت ه میزراندن هدام - اردنژب هاندن وهی گهاڕ وییدارا
  هو هتخرب یتاریرسپر ه وبیترسراوپ لیست ه ه-كراودا یاری دیت هس ه دی هوچوارچ هل آردن هس هومومار

 یماسۆلیپ ودیداری وئیاسیس یآار هت لنجان بدر گهنان وژ ه بگیرنگ - یتآ یه یرانی آادۆیست هو ئن
  هكخراوڕ یب هآت ه م-حزبدا  ه لگیوآار یی دارای نویكستمی سۆ آارآردن ب- یمن ه وئیرباز هوس
 - آارآردن  هت لنرخس ه بۆ بیواو ه تیموآراسیت ودببر اگز ه داو دیاتریو ز هر هآان ب ییهموآراتید
آات  هن لیرب هست دو ه ه-ت  بیر هماو ه جیستخواستی وی هكانۆژیل یكامی په یرچگل ه هیتآ یه

ت  یهفاف هش - یان سلبیت  بیجابیك ئن یهر ال هه هك بشھاتپووداو وڕر  هر ه هرانب هب هل داۆی خیوسات
،  یهدایاآسازچ یاوگن هه هل یتآ یهت وترگت بتوانر هش د پیهم  هب، ) آارآردندایآان هم بوار هرج هس هل
ستا  ئی هناغۆم ق ه لیتآ یه  هكدا آار هرانۆج راوۆ ج هم بوار هآردن والدان ل هنج هبن وجیتوان هم ن هب
  رباز ناآات؟؟ هد
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