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  کتیی نیشتمانی کوردستان  کادیرانی یه ک له نسی کۆمه ایاندنی کۆتایی کۆنفر ڕاگه
ی یکتیی نیشتمان  کادیرانی یه ک له وروپادا کۆمه  شارکی ئه له، 2006ری سای  مبه  مانگی دیسه له

،  کنۆلۆژیای نووه رگای ته وه له  هاوری ناوهک کۆمهشداری   به و به ی ووت وه ره ده  کوردستان له
ردی و و بوان به ئاماده.  که و ناوچه  دۆخی کوردستانی عیراق نگاندنی بارو سه کۆنفرانسکیان سازدا بۆ هه

ر  سه  له م بارودۆخه آانی ئه   شه ڕه و هه ترسی  مه باسیان لهو  وه کردهمرۆی کوردستانیان شی رجی ئه لومه هه
کانی  و هزه آتیی زعی ناوخۆی یه  وهها روه هه. کرد  كی کوردستان خهو دوارۆژی  مۆ کانی ئه وته ستکه ده

رمی  تی هه  حکومهوباری بردنی کار ڕوه به.  وه و لکۆینه ر باس پانی کوردستانیان خسته به تری گۆره
. ن بوو که سه ارکی گرنگی تری کۆنفر وه كی کوردستان ته کانی خه و داخوازییه و پداویستی کوردستان

  . نجامک ره ند به  چه یشته کان گه له سه نی مه کۆنفرانس دوای تاووتوکردنی گشت الیه
 و دوارۆژی کوردستان  کی کوردستان مرۆی خه کانی ئه وته ستکه ده  ی که نجامه و ئه  ئه یشته کۆنفرانس گه

تی   تایبه به، مان که له نانی گهدوژم. داین نوسساز م دووڕیانکی چاره رده به مان لهومو هه.  نترسیدا  مه له
. کی کوردستان کانی خه ن بۆ گۆڕکردنی هیواو ئاواته ده روا ده  په وکی ب هه، تانی دراوس وه ده

ی  جکردنی ماده جبه.  وه مانه که له  دی گه امیتۆنیش ترسکی تری خستهه –ر  ی بیکه که راپۆرته
  وتۆته که کانی تری کوردستان تا ئستا نه  داباوه و ناوچه رکوک  کهی وه انهڕ  گه  بهت باره  سه دوچل سه

 ناو  له  که، كی کوردستان خهی  مانه  کهوته ستکه ند ده و چه ت ئه نانه ته.  وه جکردنه قۆناغی جبه
  .  ترسیدایه  مه لهسپاون  چهدا ستوری عراق ده

کاندا  موو بواره  هه  لهو دا نینآان ئاستی روداوه  تی سیاسی کورد له رکردایه سه  کۆنفرانس پی وایه
ی  وه کان کاردانه  دوای رووداوه نھا و ته ن کان بکه نی رووداوهیانتوانیوه پشبی  نه؛شکستیان هناوه

م  رده  به كی کوردستانیان له و خه و خۆیان داوه  نهر ماوه هزی جه  خیان به بایه  ؛ بووه یان هه  لبی سه
   لهت فافییه شهو  وه كی کوردستان شاردۆته  خه کانیان له   راستییه ؛  م نیشان داوه که دنیادا بهو  دوژمنان
کدا دروست  و خه  نوان خۆیان یان له وره رکی گه مپه هلش  مانه به.  ناکرێ دی بهکانیاندا  خشه کارو نه
  .  نر نیو ئاگادا شدار کانیان به و پالنه  دانانی کار ك له و خه کردووه

. ڕێ په  بارودۆخکی دژواردا ت ده کتیی نیشتمانی کوردستان به دا یه  ناسکه رجه لومه و هه لهئا 
 رزگارکردنی کوردستان له  و كی کوردستان  پناوی ئازادی بۆ خه باتکردن له یامی خه پهکتیی  یه

  ریکه وا خه ، و رامۆش کردووه ردستانی فهکی کو تکردنی خه و خزمه کردنی دیموکراسی و یره هو پ  ران داگیرکه
ک بوو بۆ   خهئومدیکتیی جگای   کاتکدا یه له. دا  دهست  ده  لهکجاری یه  به ك ی خه متمانه
، و ك کانی خه و دابینکردنی پداویستییه پاراستنی مافی مرۆڤ، و نی ده گای مه زراندنی کۆمه دامه
ی   و ئیداره زگاکانی حیزب ری ده سهتار ی سه نده ئستا گهوا ، تی یه تی کۆمه داله دیھنای عه به

  کتیی به نگرانی یه و الیه ندام ئهی  کردنرده روه  بری په له. ب خراپتر ده دوای رۆژ و رۆژ له وه گرتۆته
 . کرن  ده هو و کرده و ناشیرینترین کار فری دزوترین، م رده و بیری سه پاکییامی  و په  تی هیا حیزبگیانی

 کتیی نیشتمانی کوردستان کانی یه رکخستنه، و گشتی كی کوردستان به نی خه کۆمه  که کاتکدا  له
تی  رکردایه  سه وه  داخه به، کتییدا  ناو یه بوو له ی ریفۆرم هه وه  جونه ئومدکی زۆریان به، تی تایبه به

 جاران زیاتر  کتییان له آانی یه شیان ریزه م کاره به. نن یه  بگهنجام  ئه به  م ئاواته ئهیانتوانی  نه ریفۆرم
ی  بژاردن باشترین شوه رچی هه گه ئه.  وه  قوتر بوونه جاران یش زیاتر لهکان کشهو  ک ترازاند باریه له
ی   رستانییانهردانی ناشا ستوه و ده نجامدان ی ئه م شوه به، دا  ناو کۆمه  له وکردنی دیموکراسییه یره په
 ریفۆرم  م چونکه به. بوو لبی هه نجامکی زۆر سه ره کتیی ده ی یه م دواییه کانی ئه بژاردنه هه

ریفۆرمی ، و  وام ب رده  به  یه وه  جوونهم ب ئه ده  بۆیه،  یه م قۆناغه ئهمژووکردی  کی یهپیداویستی
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. نرێ یه نجام بگه  ئه ب به ده رمدا تی هه ی حکومه ئیدارهو  کتیی یهزگاکانی  موو داموده  هه تی له ڕه بنه
 هیچ  یشتۆته گه نه دا نده  گهانیست ده ستی لپرسراوو کاربه ر ده سه  لهدا دنیا  لهیشلک هیچ گه

 .  کنجام ئه
  له ی کوردستان ناوی کۆمه ناو ههخۆکردی تیی  بابهی ک یه وه ک جوونه ریفۆرم وه   وایهیپکۆنفرانس 

   ناگات کهو ئاکامه هبو   نابیر ب کاریگه ر وانه گه ئه. دا ده ر هه  سه وه ی رکخستنه وه خوارهکانی  ریزه
  به. ست یه بوه وه و جونه و پشبردنی ئه ره وتی به ش ناب ره ر بۆیه هه.  وه  کایه ا هاتۆتهد پناوی له

و  ی نده گژ گه  به وه هو بسکردن وتر کی پته  بوایه  بهو تر  جاران شلگیرانه ب له  ده وه وانه پچه
کانمان ئاکامی ترسناکی  رکه نجامدانی ئه  ئه ک له  سستییه ر جۆره نیشاندانی هه.  وه کاندا بچینه ه نده گه
  . ج د  بهمان  که وه ته ر دوارۆژی نه سه ری له و کاریگه  ب ده
و  ی بیست ده  سه ی کورد له  ئمهوا،  دانوتن پشکهو  کردن شه گهشبرکی  پ النی جیھان له گه کاتکدا  له
  بۆیه. نانین  ده وه هکانی نو خۆمان ه نده ی گهی نده ست گه ده یزیشندا به می گۆبه رده سه و له ک یه

 ن بۆ  ریفۆرم بکه ین پشتیوانی له که کی کوردستان ده نی خه کانی کۆمه و توژه موو چین  هه داوا له
دابینکردنی ، و ری یاسا روه سه  که، ی وابردن روه  مۆدرنی بهکی یهزگا ودهزراندنی دام دامه

  . ر بکا  مسۆگهت فافییه و شه مکردنی ئازادی بیرورا راهه فه، و ک آانی خه پداویستییه
  کی کورستان نی خه ی کۆمه ئه 

  خونی رۆه و به و پشتیوانی شۆڕش بوون ا پاپشتدبات کانی خه خته سه  ره هه   زوروفه  له ئوه
  و ئاوو ری نان و دابینکه نی شۆڕش مه  سوته ئوه. دی هنا بهمۆتان  و تکۆشانتان ئه نج و ره کانتان هیده   شه
  کانی ناوشار بوو که کخستنهو هاوکاری ر  کردن ك  کۆمه  له ئوه یی  خشنده به.  بوون رگه  پشمهنی مه قه ته
 و  کراننفال  بوون ئه ئوه. کرد کانی شۆڕشتان دابین ده پداویستییههاتوو  بن نه کی له ریایه ک ده وه
   بوون له ئوه. کوژی کیمیاویدا خۆتان راگرت کی کۆمه و چه م رده ترین ڕژمی سه  دڕندهر امبهر به له

کانتان  ته و ستکه هن ده مه. کرد دهکانی داهاتوومان تۆمار  وه یتان بۆ نهو گیانباز زی به ی نه ڕینا وانه ڕاپه
و  ب تان ی خۆهاتوو بن نه  هزی له بواتان به. ن  بکه قینه  راسته ریفۆرمکی و پشتیوانی له ست بچ ده له
 یان  ناو حیزب لهجا چ ،  هو ستنه بوهکان  ه نده و گه ی نده ک دژی گه یه و شوهوم  هه و به ک موو بوار  هه له
  .  بتتدا  حکومه  له
  کتیی کانی یه  درینه رگه ی پشمه ئه

کی پۆیین   بوایه م به م به  هزکی که نگی نائومدی داو به زه وه  هزی شه  بوون دڕتان به ئوه
 بوون مژووکی پ  ئوه. ن بکهف  ره ری شه نگه سه  لهرگری و به  نرز راگر  بهی شۆرش شخه توانیتان مه

سا  ده.  که گشت الیه شانازی ی  مایه میشه  بۆ هه  کهو هاورکانتان تۆمار کرد وه نه و  ریتان بۆ خۆتان روه سه
هن  مه.  وه کاندا بچنه ه نده و گه  ی نده گژ گه  ئاسا به رگه و پشمه  ن  ریفۆرم بکه پشتیوانی لهش  ئوه
  . فیۆ بچ کانتان به هیده   ورێ شهو خونی ها  خۆتانینج ره
  ی کوردستان ه   و ره و ده وه انی ناوهست ده م به ه و قه ی رۆشنبیران ئه

 هۆی  مرۆ به  کوردستاندا ئه نی له ده گای مه کۆمهکانی  مکه چهموو  و هه ورا و ئازادی بیر دیموکراسی
ی رگچن  مه یر هز رامبه کاندا به و تنووکه  تاریک ه رۆژگار  بوون له ئوه.  نترسیدا  مه  له وه ییه نده گه
و رگای  گری ریفۆرم  چرا هه و ببنه  کار نه کانتان بخه بشته  به مه ه قه  یه وه کاتی ئه.  وه بوونهب عس به
تان کان ردبینهوو و  تیژ  چاوه به و ن بده ك هان خه.  وه نه  بۆ رووناک بکهدانانمان خشه نهو   وه کردنهبیر
  .  ن  ئاشکراو ریسوا بکه دزوه م دیارده کانی ئه نه موو الیه هه
    و الوان ی خوندکاران ئه
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دا  ست ئوه  ده  لهم رده و نوخوازی هه ینڕ ئای گۆو بوون وه  ری پشه نگه  سه مژوودا له  له میشه  هه ئوه
 هیوای  ئوه. و دوارۆژتان نادیار ب یرۆ بچف  به و تواناکانتان ن هز که چیتر قبووڵ مه.  وه ته کاوه شه

و  ن  ریفۆرم بکه  پشتیوانی له ین که داواتان ل ده. یه رۆژیش هی ئوه  و پاشه مانن که له دوارۆژی گه
  . دیھنانی ر به  سه و سوور بن له ن بردنی نوێ بکه ڕوه و به می کار  بۆ سیسته شه بانگه

  کتیی نیشتمانی کوردستان نگرانی یه و الیه ندامان ی ئه ئه
  کتیی له تی یه رکردایه سه.  دایه قینه کی راسته ترسییه  مه لهتان  که و ربازه ڕ بیروباوه، و تان که کتییه یه

.    نییه بۆ دوارۆژ  و نه  بۆ ئستا نه ستراتیژی کی هی خشه نهو هیچ  و سیاسی خۆی الیداوه ربازی فیکری
ی   مایه بته کتیی ده ناوچوونی یه و له کزبوون  بۆیه،  نییه ئارادا  لهدیلک هیچ به تا ئستا  چونکهم  به

. بت مان ده که له ر دوارۆژی گه سه  لهترسناکیی  ر کاریگهو    کوردستان رستی له په زابوونی بیری کۆنه
  ئازایانه. ستتان بچ هد مۆ له  ئه ته ییوه  گه و ماندووبونی ئوه بات  خه  بهی و ربازه هن ئه مه
. ن که بوا مه  وان ئهی  نی ب بناغه و به  قسه به. ن کان ریسوا بکه ه نده و گه وه ی ببنه نده نگاری گه ره به

  ندی به یوه  په ن؛ ئوه  ناو خۆتان سازکه  له  کارکردن وه که یه و گروپی به ی هوشیاری ؛ شانهن خۆتان رکخه
و   روونی کارکردنتاکان ره بکات؛ سه  ندیتان پوه یوه ك په بن خه ڕێ مه و چاوه ن  بکه وه ه ی ترک خه

ن؛ با  و دسۆز بکه كی پاک  خه پشتیوانی له. ن  بکه نگاوی داهاتوو ئاماده خۆتان بۆ هه، و ن ساکار
 و تول که تهگرن؛ دژی  نهدا  و ئیداره کتیی ی یهکان کارهموو  ر هه سه ست به کان چیتر ده ه نده گه
.   وه تانهکان ریزه   وته کهدرز ب هلن و مه  کگرتوویی راگرن  یه کتیی به کانی یه ت بن؛ ریزه حسوبیه مه

 بۆ کان رییه روه سه بین تا وام ده رده  به م ربازه ر ئه  سه له  کهین  ده نتان پ ده به  وه الی خۆمانهش  ئمه
  .  ردنین  ده  ڕیشه ی له نده گه و  وه گرینه دهکتیی  یه

و  نیی ده ی مه و بنیاتنانی کۆمه تی یه تی کۆمه داله دیھنانی عه به  و  پناوی ریفۆرم  له وه بۆ پشهئیتر 
  کشکردنی  ریشهری یاساداس روه سه

  
   کوردستان یکتیی نیشتمان  کادیرانی یه ک له کاری کۆنفرانسی کۆمه ی ئاماده سته ده

    2006ری  مبه یسهد ی 25  له


