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   ستی کوردستان ربه  پارتی سهزراندنی  دامهیاندراوی ڕاگه

 
  :خۆ ربه سهکوردستانی   ئاشتی و ئازادی و ناوی به
 !ناسی کوردستان ر وماندوو نه کی تکۆشه خه

  
تی  ڕۆژههستی  ربه ی و سهیخۆ ربه سه کی تینووی ئازادی و خه

  !کوردستان
ی یخۆ ربه  سه وستی بهر  تینی بیروهزری سه  بهڕزیسو و 

  .  بت کوردستانتان ئاراسته
 پارتی  نین که هی گه پتان ڕاده  وه ڕی خۆشحای یه وپه به : ڕزان به
 سانی  الوان وکه  ونۆخواز له نۆیک پارتکی وه، ستی کوردستان ربه سه

   واتهستی ئران بن ده لی کوردی خۆیی خواز بۆ گه ربه یی وسه وه ته ن بیری نه شنبیرو خاوهۆڕ
 ستی  ربه  سهی دروست بوونی پارتی  پرۆسهدیاره : پک هاتووه، تی کوردستان ڕۆژهه

دوای ،  دابوو ری هه خۆ خواز سه ربه ن کوردکی سه  الیه مانگ پش لهند  چه کوردستان له
 و گرنگ  و پرۆسه وری ئه ده ی هاوبیران له وه و کۆکرنده بۆ بو کردنه ودان مانگک هه  ند چه
 ٢٧٠٥ندانی سای   ڕبه٢٩  ر به رامبه به. ٢٠٠٦. ٠٢. ١٧   کهدا وته ڕکه م  وا له،  ی یه وه ته نه

کی کوردستان  خه به  کار بوونی خۆیست به سیاسی دهیی و وه ته نه ک پارتکی وه، کوردی
   . نت یه گه وگشت جیھان ڕاده

پکھنانی  *ستی کوردستان ربه نی پارتی سه درژ خایه کی و ره سهستراتیژی ئامانج و
 پناوی  ها تکۆشانی بوچان له روه هه. تی کوردستان ۆ ڕۆژهه ب یهخۆ ربه  سهتی وه ده

رانی کۆماری  ستی داگیرکه  ژر ده تی کوردستان له ڕزگار کردنی خاکی داگیرکراوی ڕۆژهه
تی  ی ڕۆژهه  دیکهکانی شانی هزو ڕکخراوه شانبهباتی و هاوخه  به،  ئرانئیسالمی
  . کوردستان

ودان بۆ  هه، تی کوردستان  ڕۆژهه ی خوازی لهیخۆ ربه ی بیری سه وه ودان بۆ بو کردنه هه
موو چین   نوان ئایدلۆژیای هه له، بایی  ته وئازادی ئاشتی ودابین کردنی دیمۆکراتی و

ستی  ربه پارتی سه . داخۆیخوازی ربه ری بیری سه  ژر سبه کانی کوردستان له وتۆژه
  به،  وه کرته زیکترین کاتدا بو ده ن  له دا کهکانی وپرۆژهوی  و په رنامه  به کوردستان له

، کان وییه ته نشتمان و نه، کان  سیاسیه ک ئامانجه وه، کات ده ئاماژهندین ئامانجی گرنگ  چه
و   له که، تی کوردستان هکانی ڕۆژه جۆگرافیه کان وئامانجه  گرنگه ئابوری و سامانه

  وه ته  شاراوه وه رانه اگیرکهن د  الیه ئابوری لهوجۆگرافیایی و دا زۆرگرنگی مژووی ئامانجانه
  وه هاتناکلبیری   تاکی کورد  زۆر له  وایان لکردو که،  ردا کشراوه سه شی به رپۆشی ڕه سهو
  . ڕوانت دهتی   وه  شک و گومانه  بهو

ها  روه هه،  و ڕاستیانه کات بۆ زیاتر ناساناندی ئه بات ده خه :ستی کوردستان بهر  پارتی سه
  ی که وه بۆ ئه، کوردستانکانی  خاک وشاخهی  یهیند مه وه ده سامان وو بۆ ئاشکراکردنی ئه

،  بتدروستواوی ال ڕی ته  باوهبتوان، کوردستانی  داگیر کراوه  شه و به تاکی کورد له
  و شک وگۆمانه له، بت ههتی کوردی  وه دروست بوونی دهی و یخۆ ربه ه س ڕی به باوه
یا  گو که،  کدا دروست کردوه و خه نا یان له وه ی ئه نده ران پوپاگه  داگیرکه  که وه ره ده بته
خۆیی  ربه  سه به  وناتوان  بواری مایدا هیچی نییه له،  وه بته ئران جیا ر کورد له گه ئه
  ی ئابوری له رچاوه ک سه نیا یه  ته:  وتووه ستمان که  ده  ئمه ی که و زانیاریانه  پ ئه  به!بژی
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ران  م داگیر که به، ئران پک دنتخاکی واوی  ته % ١٦داهاتی ، خاکی کوردستان
بۆ ، ن نیشاند بده ک  خه ی کوردستان به ندانه مه وه  گرنگ وده شۆنهو  وێ ئه رگیز نایانه هه
  . بت دروست نهکان   الی کورده وه جیابوونهی خۆیان هزری   وته ی به وه ئه
 جۆگرافیای خاکی کوردستان   که وڵ دراوه  هه میشه  هه وه رانه ن داگیرکه  الیه ها له روه هه

نی  توان خاوه رژمری دانیشتووانی ده و سه پوانه پ  خاکی کوردستان به،  وه  بکرتهبچوک
  کان له ی شاره  زۆربه ویان داوه  هه میشه ران هه م داگیرکه به، ک بت زگایهند پار چه
وی زیاد کردنی پارزگاکانی کورد نشینیان  رگیز هه هه،  وه نه ک پارزگا کۆکه وری یه ده
تی  کانیشدا زۆر جار ڕۆژهه ی کورده  نۆ زۆربه له ئیستاش  وه  داخه م به به،  داوه نه

    کوردی له پارتهی هیندک  پرۆژه لوڕستان له، برت وار پارزگا ناوده چ بهکوردستان 
 نۆ ته ی میژوویش خراوه نده اگهها پوپ روه  هه! خاکی کوردستان ناناسرت  بهکاندا یه

کان  که هزیاتر ئیستا ل، لوڕک و هل، کی ره شی سه به   له پک هاتووه  لوڕستان که، کان لوڕه
دا تکۆشانی  و پناوه دا له وڵ ده ستی کوردستان هه ربه پارتی سه، زانن  ده کورد خۆان به
، کرت ی پ ده  درژی ئاماژه ستی به ربه پرۆگرامی پارتی سه و   پرۆژه له، بت زۆری هه

ی هزری  وه و کردنهب بۆ ودانه هه: ستی کوردستان ربه ی پارتی سه له په  تکۆشانی به
و شۆین  ت له تایبه به،  گشتی  بهتی کوردستان  ڕۆژهه یی له هو ته هبیری نوی یخۆ ربه سه

، کانی کرماشان ک ناوچه وه،  کراوه یان تدا نهیڕامیار ک پویست کاری  وه ی که وناوچانه
کانی ئران  که  دوای یه ک له  یه  ڕژیمه میشه هه  ش که وه ڕای ئه ره سه. لوڕستان، ئیالم
ی ی وه ته نهتی و بیری کوردایههزر و،  پالنکی نامرۆڤانهو  موو شوه هه  به  ویان داوه هه
  .  وه  نوانیانه نه کی بخه تی ناکۆکی ئایینی وخه رن ودژایه ین به  به  له وناوچانه له

  که، بت کی ده ره ی سه  شوه٢  ستی کوردستان به ربه باتی پارتی سه خه و ی کار پرۆژه
  . یی وه ره باتی ده اوخۆیی و خهباتی ن  خه: بریتین له

  . باتی ناوخۆی خه
 بیری پدانی  ره  په ک به و ڕاهنانی خه وه کردنه هۆشیار بت له بریتی ده، وخۆییباتی نا خه
  . دا شه و به ی کورد لهیخۆ ربه تاکی کورد بۆ سه  به واو ڕی ته دانی باوهی و وه ته نه
هشتنی  ک نه وه، تی یه باتی کۆمه باتی سیاسی وخه شانی خه  شان به ووام رده ها به روه هه

  هد ماد  لهپشگرتنودان بۆ  هه، خۆسووتاندنی ژنان،  ژنان ر به رامبه تووندوتژی به
، کانی کوردستان  ناو شاروناوچه  له هندا مادو  ئهکردنی بفرۆشانیبۆ ڕسواکان و ره بھۆشکه
  بۆ تکدانی ئاسایش وئارامی لهکانی ڕژیم  النهپ جۆری  ک له ی زیاتری خه وه کردنههۆشیار
  .  وه ره باتی ده خه. ییدا ی ئایینی و ناوچه نده  ڕگای پو پاگه کی کوردستان له ناوخه

 ندی گرتن به ی پوه  ڕگه له، تی کوردستان ی ڕۆژهه جیھانی کردنی کشه ودان بۆ به هه
  و کۆڕو کۆنفرانسی جیاواز له، جیھانیکانی  اندنهی ڕاگه، کانی جیھانی جۆره   جۆراو ڕکخراوه

کانی  گهن گر ه زانکۆ وشۆن و زانایانی کورد له کوردناسانی بگانهن   الیه ر کوردستان له سه
 .  وه ره وتانی ده

ستی کوردستان  ربه ارتی سهی پ وه ره ده کاری ی شکی گرنگی دیکه ران به نابه ی په کشه
، بت خۆی کوردستان دروست نه ربه تی سه وه  تاکو ده داین که ڕه باوهو   له ئمه. بت ده

تی  رانی ڕۆژهه نابه ی په  کشه ربۆیه هه،   کوردستان کۆتایی پ نایه ی لهی ی ئاواره کشه
ین  ده وڵ ده هه. مان که هی پارت ساسنامه ئه و رنامه گرنگی به ئامانجکی  بته ده، کوردستان

ڵ  گه  بکات لهدا و کارانه  ئهر سه  بهدری  چاوه ین که تی دروست بکه ڤایهڕکخراوکی مرۆ
  . ندیدا ب  پوه  له میشه هه، ری جیھانیدا نابه کانی په ڕکخراوه

 گشتی و  بهکان   سیاسی یه پارته وکی کوردستان خه  به وه ڕی دنیاییه و په دا به لره
ی ست ربه پارتی سه : نین که یه گه  ڕادهتی  تایبه تی کوردستان به ڕۆژههکانی  پارته
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 ند پارتکی ناوه و کو به و هیتی ن کی تایبه    وئیدولۆژییهن کوردستان گردراوی هیچ الیه
ی یخۆ ربه  سه ڕیان به  باوه که، کوردستانتی  ڕۆژههکانی  تۆژهچین وموو  ههبۆ)  نتراه سه(

  . ب ههتی کوردستان  بۆ ڕۆژهه
   خۆی به نه و وه ته نکی کوردی جیا بووه  هیچ الیه له نه، تیس ربه ها پارتی سه روه هه
ڕ   گه تهخا وی خۆی ده ڕی هه وپه مان کاتدا ئه  هه له، زان نکیش ده رناتیڤی هیچ الیه ته ئه

 ڕامیاری  نه وو الیهم ڵ هه گه  له رانه روه کی نیشتمان په هیندی بۆ پک هنانی پوه
   کانی نه الیه گشتی و کانی کوردستان به دمۆکراتهو
  تکۆشانی لهبات و  بۆخه یه زۆریشی ههڕزو پزانینی ، تی  تایبه تی کوردستان به ۆژههڕ

  .  کوردستانکانی ی پارته مژینه
یی  وه ته نهدکی ند کور ن چه الیه له، ستی کوردستان ربه رتی سهدروست بوونی پاپویستی 

تی  کانی ڕۆژهه وه  نۆ جوونه رچاوله بهکی   بۆشایه ست کردن بوو به هه،  خواز خۆی ر به سهو
هج : تی کوردستان  ڕۆژهه  له موومان ئاشکرایه ک بۆ هه وه   که یه وه ویش ئه ئه، کوردستان

یی خۆ ربه  سهدرۆشمیی گر دا هه مه رده م سه ی کوردستان له کراوه داگیر شه وبه پارتکی ئه
 .  نیه

خاکی  و  مژو  بهر رامبه تی به رپرسایه بهو ڕی دسۆزی  و په به :ستی کوردستان ربه پارتی سه
م ڕۆژی  که یه رله هه،  وه یهی وه ته نه رککی نیشتمانی و  ئهک  وه:پیرۆزی کوردستان

ک یا فیدراسۆنکی هاوکاری  یه ره ی دروست بوونی به شه بانگه  وه زراندنی پارتیشمانه دامه
  . ین که تی کوردستان ده  ڕۆژههیکان کوردستانی یه هزه
کانی   پارته  که یکهکی د یه ر شوه ک یا هه یه ره درووست بوونی به   بۆچوونی ئمه به

  . زانین پویست دهرککی زۆر   ئه به،  وه ک نزیک کاته  یه تی کوردستان له ڕۆژهه
کانی  یهم وگۆڕانکاری رده رجی سه ومه ل هه: که پمان وایه، ستی کوردستان بهر ک پارتی سه وه

  مینه زه، وی کوردستانردوکانی ڕابو هناخۆش  تاڵ و ڕووداوه، ڕاست تی ناوه ی ڕۆژهه ناوچه
 کتی و کی کوردستان پشتیوانی یه  خه  که یهیڕاستو ری ئه پشاندهر و کهخۆش
  .  کارکردنه وه پکه

 بۆ پالنداڕشتن  نگاوه اشترین ههب : یا فیدراسۆنک ره هنانی بهکی پک  ره  سه ره ههگرنگی 
  ئراندا گۆڕک لهو ئا شنه رچه هه   بۆ نه  الیهمه  کراوی ههند سه پهکاتی کی  یه رنامه وبه

تی ئاشقامگیری و و سه ره تی کوردستان به ی ڕۆژهه  ئاینده کاتی یه  رنامه و به ئه، ڕووبدات
  . بات ده
. ک یهبراکوژیی ویناوخۆڕی  ژان و شه شه  شنه چهر هه  له  وه خاته  دهها کوردستان دوور روه هه

ک  ی خۆیان وه وه پرهو  رنامه وێ به بیانه ڕکخراوکن و رالیه  هه ی که وه یا ڕگا نادات به
تی  نی ڕۆژههکا هنگی هز ک ده یهها گرنگی  روه هه. لمننن سه بکدا رخه  سه یاسا به

ی بۆ  وه ته پشتیوانی نۆ نه، وتی  وه ره  ده لهک لۆبی کوردی  وهتوان  کوردستان ده
  . وه نه کوردستان کۆکه

سات و ڕووداوی   یا کارهشکی کوردستان ر به وتنی هه رکه سه :ستی کوردستان ربه  پارتی سه
  وتنه رکه و سه ت به باره سه، انز لی کورد ده موو گه  هی هه کوردستان بهشکی  ربه هه

 گرنگ  وته ستکه و ده له پشوازی و وه ڕی دخۆشی یه  وپه به،  باشووری کوردستانی گرنگانه
می خۆنی  رهه  به به،  ست هاتووه ده  کوردستان وهی شه و به  بۆ ئه کات که ه د مژووی یهو

ها تکۆشانی بوچانی  روه هه و بجه ه نفال وهه کانی ئه  ناوبانگه  به تهسا کارههیدان و شه
 ڕوداوکی خۆش  ر جۆره  هه تی کوردستان له ڕۆژهه، زان دهکانی باشوری کوردستان  پارته

وامی پارت  رده  پشتیوانی به وهیوایه به،  بووه ویست نه  باشوری کوردستان بھه وناخۆش له
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 مژوی کوردا   له میشه ههکی بۆ ره ناکۆکی و دووبه، بت هزتر کانی کوردستان به نه والیه
  . من نه
  ی لهیخۆ ربه ونی سه  هه  ببته گرنگه وته هستک و ده ئه  مانکاتدا هیواخوازین که  هه له

  وه رافیایی باشوری کوردستان بنتهگ جۆ  له کانی دیکه  داباوه شاره وتان باشووری کوردس
  . ژر ئای پیرۆزی کوردستان

 تی کانی جیھان و ڕۆژهه انکاریهکان وگۆڕ رجه ومهل  ههی پ به:ستی کوردستان ربه تی سهپار
ی ڕامیاری و   شوه رجی پویستی ڕۆژدا به ڵ و مه ڵ هه گه باتی خۆی له ی خه شوه، ڕاست ناوه
،  ئامانجی تکۆشانی کداری ناکاته باتی چه خه، دات  تکۆشانی ده به  یاندن درژه ڕاگه
 نوان کسانی  یه ڕی زۆری به باوه، زی گه ڕه جنسی و  خۆدا ب جیاوازیۆکاریتکۆشانی ن له

  له وپارتیداکانی  ڕکخراوه و واره قه  له   که  نیازه دا به ندی یه و پوه له،  یه پیاو ههژن و
  . دازگاکان ده  رانی به ڕیوه  وبهتی رۆکایه  سه بن له % ٥٠ژنان ، کۆنفرانسی داهاتوودا

  ین که که  ده کوردستانیر روه  ژنانی نیشتمان په ی شه  بانگه وه هیاندراو ڕاگهم  ی ئه ه ڕگ له
 بگرن  وه یهی  نۆ باته م خه ندی به پوه،  وه  خۆ خوازانه ربه سهو  رمی کوردانه  ستکی گه  هه به
ستان کانی کورد  شۆڕشه  له شداری کردنی ئوه به، بنشدار  به  ڕاشکاوانهدا و شۆڕشه لهو
ست زوم وزۆری کۆماری   ده مان له که له ی گه وسا وه ژنانی چهری  ندهاشۆن وڕن ڕن بته ده

  .  وه نگی باوکساالری یه رهه و فهئیسالمی 
توانن   ژنانی کوردیش ده که، لمنن ستانش بسه ره په ن وکۆنهرا جیھان وداگیرکه ها به روه هه

رچاویان  توانن ڕۆی به ها ده روه ههخاک ونیشتمان وبت بۆ ڕزگاری  ههرچاو یان  ڕۆی به
  . یان گاکه کۆمهوتنی   پشکهبت بۆ هه

ر شۆنکی  هه  له  کهی خۆی مین کۆنگره که ستی کوردستان تا پک هنانی یه ربه پارتی سه
ی  هاوبیران  له ری پک هناوه به ڕوه کی کاتی به یه کۆمیته،  بتخاکی کوردستان

  . خوازانیخۆ ربه سه
باشووری ، تی کوردستان  ناوخۆی ڕۆژهه له  یه و کۆمیته ندامان و ڕاوژکارانی ئه ئه

رۆکی کاتی  بژ وسه ک وته جانی وه کاک عارف باوه.  پک هاتوونی وت وه ره ده، کوردستان
  .  ی پارتی دیاری کراوه م کۆنگره که ستنی یه ستی کوردستان تابه ربه پارتی سه

ش  پرۆگرامی کاتیتان پشکهو  رنامه زانیاری زیاتر و بهکانی داهاتووماندا  یاندراوه اگه ڕ له
هاوکاری و ڕنونی رمان گرن و  وه وه یه دکی فراوانی کوردستانی  به و هیوایه  به. کرت ده
  . رمان بن که

  ، کوردستان بۆ ستی ربه ی و سهیخۆ ربه بژی بیر وهۆشی سه
  .  خاک و نیشتمانی کوردستانرانی مان بۆ داگیرکه نه

  . ستی کوردستان ربه پارتی سه /ری کاتی  به ڕوه ی به کۆمیته
  .  میالدی٢٠٠٦. ٢. ١٦  ر به رامبه به،  کوردی٢٧٠٥ندانی   ڕیبه٢٧رواری  به
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