
.بص ئيحترامي بةدةنطي خةپکي کوردستان  نصوان يةکصيت وثاريت وتةوافـــقايت  
 

بةناوي هةپبذاردنةکاين ثارلةمان وجارصکيش بةناوي ة دوجار ئةوةئصستاکووةوة تا1992لةساپي 
أيفأاندؤم بؤجيابونةوة ، بص ئيحترامي بةهةست ونةست وبةدةنطي خةپکي کوردستان دةکرصت ، 

کوردايةيت وأاندين سؤزي ناسيؤناليسيت ـــکاريطةري هةپخلةذصرن بةردةوام حيزبةکوردستانيةکا
 خةپکي کوردستان  ، و أيفأاندؤم ومةوقولةي لةوجؤرةوحکومةيت کوردستان وثارلةمان وسةربةخؤي

ر دةأذصــننةسةرجادةکان شةأةثةأؤيان ثص دةکةن ودةيان بةنةسةرسندوقةکاين دةنطدان ولةبة
 خؤشيثةأکصي پســةرضؤثي شــايي  وهةثاشان  وندةسةآليت خؤيان دةنطيان ثص ئةدةذةوةندي بةدةستهصناين 
دةرئةجنامةکاين هةپبذاردن شةقصک لةن ، کاتصکيش کةقسةدصــتةسةردابةشکردين دةسةآلت ئيترصأسةرکةوتنةکانيان ثص دةط

هةست ونةست ةکاين هةپبذاردن وت وأصزي لص ناطريص ئةجنامصئةوةي حسايب بؤ ناکر هةپ ئةدةن وي کوردستاندةنطي خةپکو
بةس نية ؟ تص نةطةيشــــنت ؟  ئةرص ئيترخةپکي کوردستان هؤئةرص دةنطي خةپکي کورد وضارةنوسي سياسي کوردستانة ، و

وةآلهي من کاتصک کةدةبينم  هةپدةخةپةتصني ؟؟زنانةقسةي بريقةدارو درؤئاساين بةبةأاسيت شةرم نيةبؤئصمةهصندةبة
تک تک ئارةقي شةرم وشةرمةزاري {بؤسياسةيت دمياطؤطيانةدةطصأن ، ئاطاشةأةثةأؤدةکةن وسةرضؤثي  ادورلةأوتان خةپکي  ن

، وةک ثةندي ثصشينان دةپصت ، ئةوکةسةي  بةناوضاوةمندا دصتةخوارص من تص ناطةم ئةوکةسانةبؤشةرم لةخؤيان ناکةن؟؟ } 
حيزب ئاخرمةطةربأياروانية کردين خواخؤمان دةطرصت ، کةجارصک فصپمان لص دةکات خوابيطرصت ئةطةرجاري دوهةم فصپيان لص

بةبأواي من لصرةبةدواوةئةطةر خةپکي  وةسيلةبصت بؤطةيشنت بةئاوات وبةرذةوةندي وخؤشطوزةراين خةپک وسةروةري وآلت ،
وجارصکي تر دةنطي خؤي بداتةوة بةثارلةمانصکي ثصش وةخت دابةشكراو ئيتر ئةم ئيهانةيةقبوپ بکات کوردستان 

                                                             .دا  ئةم دوحيزبةرثرسياردةبصت لةبةرامبةرسةرجةم هةپةسياسي يةکاينبة
ئةوةي ئةمأؤسةبارةت بةهةپطةأانةوةوثةشيمان بونةوي يةکصيت نيشتيماين کوردستان لةطرص بةست وبةپصنةکاين خؤي لةطةپ 

دواخستين يةکةم کؤبونةوةي ثارلةماين کوردستان بؤجاري سص هةم کةدةي بيستني ، ثاريت دميوکرايت کوردستان و
تان کةبةثصضةواين ثرةنسييب دميوکراسي وبص ئيحترامي بةدةنطي خةپکي کوردسبةرئةجنامي ئةوتةوافــقاتةنادروستةية

 بةرلةهةپبذاردنةکاين مانط 2 هةپبذاردنةکان ودابةشکردين کورسي يةکاين ثارلةمان وقبوپ نةکردين دةرئةجنامي
ئةمةيةئةجنامي تةوافــقات وهاوثةمياين حيزيب ، ئةطةردةستورصکي هةميشةيي   سةرضاوةدةطرصت ، ئةمســـاپ

جةماوةري خةپک لةوآلتدانةضةسثصندرصت  ،  طشيت  دةنطدان وئريادةيومةرجةعيةتصکي شةرعي لةسةربنةماوسةرضاوةي
 وةئةطةر آلي وآلت وجةماوةري خةپک بةثصي ئةومةرجةعيةتة دياري نةکرصت ، سنورودةسةآليت ئةحزاب وبةرذةوةنديةکاين با

                     بةرفراواين خةپک نةبصتةسةرضاوةي شةرعيةت ثصداين دةسةآليت ثارلةمان ودةوپةت لةوآلتدا  ، جةماوةري 
.أؤذ قابيلي هةپوةشانةوةوئاپوطؤأة  أؤذانةي حيزيب وسياسةيت تيةک بةثصي بةرذةوةنديهةموهاوتةوافــقات وهاوثةميانة  

 
ئةطةرحيزبةکوردستانيةکان نايانةوصت بةأصطاي بريوکراسي يانةوبةزؤري ضةک دةسةآليت خؤيان بةسةرخةپکي کوردستاندا 
بسةثصـــنن وبةأاسيت دميوکراسي خوازن وباوةأيان بةثرةنسيبةکاين دميوکراسي هةية ، باثصش وةخت و دومانط 

سيةکاين ثارلةمان لةنصوان خؤياندا  دابةش نةکةن و باضاوةأواين دةرئةجنامي هةپبذاردنةکان بکةن بةرلةهةپبذاردن کور
ئةپمانيان و وآلتاين تري وأصزلةدةنطي خةپک بطرن ، حيزبةکوردستانيةکان بؤمةسةلةي إفيدرايل ئةطةرمنونةي 

 نن ، بالةثرؤسةي دميوکراسيشداضاولةوآلتاين ئةوروثادصننةوة ودةيانةوصت ئةم منونةيةلةفيدرايل لةکوردستاندا بضةسثصــ
لةهةپبذاردنةکاين سةرؤکايةيت ئةمريکادا تايةک دةقيقةش بةرلةأاطةياندين ئةجنامي دنيابکةن ، دميوکراسي 

عصراق  ، لةضوةدةضص وکص دةرهةپبذاردنةکان  لةاليةن کؤميسيؤين باآلي هةپبذاردنةکانةوة هيض کةس نةيدةزاين کص دةر
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 ،  مانط بةرلةهةپبذاردنةکان شةکراوي سةرکةوتنةکان خورايةوةوسةرضؤثي بؤدةطريا 2 کوردستانيشو
ئاخرلةهةمودنيادامنونةي ثارلةماين کوردستان نية ، لةهيض سيستمصکي دميوکراسي دنيادا کورسي يةکاين ثارلةمان 

مانط لةهةپبذاردنةطشيت 2بةرلةبةتةوافــقات دابةش ناکرصت ونةکراوة  ، ئايا دابةش کردين کورسي يةکاين ثارلةمان 
 ثرؤسةي دميوکرسي يان باوةأيان بةدميوکراسي نيةويةکان ماناي ئةوةنية کةحيزبةکوردستانيةکان ئةسپةن لةبنةأةتةوة

                                                                                                                                ؟؟؟؟؟؟ قبوپ نية
يةکصيت نيشتيماين کوردستان وثاريت دميوکرايت کوردستان }فيفيت فيفيت { دةسةآلت ودةوپةيتتةوافـــقات و

ئةجنامي هةپبذاردنةکاين يةکةم ثارلةماين کوردستان دةرثرةنســـييب دميوکراسي و کةلةئةجنامي قبوپ نةکردين 
ســـاين شةأصکي درصذخايةن وسةرتاسةري ، لةهةپبذاردنةکاين  هاتةکايةوة ، بوبةهؤي هةپطري1992ســــاپي 

ئةم دوحيزبةثص ناضصت هيض دةرس وثةندصکيان لةهةپةکاين أابوردو ئةجمارةشداهةمان هةپةکاين أابوردو دوبارةکراوةتةوة ، 
                                                           .ةرسياسةيت هةپةونادروسيت خؤيان  وةرطرتبصت وتائصستاش هةرسورن لةس

 يلةحکومةتةکةي ثصشوي  يةکصيت وثاريت دا ، بةجؤرصک دةسةآليت حکومأاين خؤيان دابةش کردبوتةنانةت فةأاش وحةرةس
بةردةرطاکانيشي طرتبؤوة ، کةس خةيت کةسي نةدةخوصندةوة ، هيض بةأصوةبةرصک لةسةرتاسةري ئؤرطانةکاين ئيدارةي 

 حيزيب ةبو لةبأياردان وجؤري بةأصوةبردين ئيدارةکةي خؤيدا ، هةموبةأصوةبةرصکي ئيدارةکان جصطرصکي دةوپةتدا سةربةخؤ ن
بةجؤرصک دةستوثصي داريةکانيدابةپکو بؤدذايةيت کردين ، ةئيبؤدانرابو ، نةک بؤئةوةي هاوکاري بةأصوةبةرةکةبکات لةکاروبار
ةيةکي مردو وحکومةتةکةيان توشي شةلةل کردبو وسةرئةجنام حکومةتةکةيان بةستبو نةي دةتواين جوپةبکات وببوبةالش

                                                                      .ئةم دوحيزبةنةيان تواين دوساپ بةيةکةوة حکومةت بةأصوةبةرن  
 

ردستان و ثاريت نصوان يةکصيت نيشتيماين کووةهةندص نيطةراين وطرذي کةوتؤتةديسان الةم دوايانةد
دميوکرايت کوردستان سةبارةت بةياساي داناين سةرؤکي هةرصم ، وهةرئةونيطةرانيةش بؤتةهؤي دواخستين 
کؤبونةوةکاين ثارلةماين نوصي کوردستان بؤجاري سص هةم ، ثاريت دميوکرايت کوردستان ثأؤذةيةکي 

ياساي داناين سةرؤکي هةرصمي خستؤتةبةردةم سةرکردايةيت يةکصيت نيشتيماين کوردستان سةبارةت بة
سةرکردايةيت بةثصي لصدوانةکاين ، کةثصشترهةردوال لةسةري أصککةوتون دةوپةيت يةکطرتو کوردستان و

 يةکييت نيشتيماين کوردستان ئةم ثأؤذةيةي ثاريت دميوکرايت کوردستان قورسةو بؤئةوان قابيلي قبوپ نية 
 ة سةبارةت بة طرذيةکاين نصوان يةکصيت وثاريت ئةمة ش دةقي قسةکاين بةأصزمةال خبتيـــيار و 

   .کةلةماپثةأي کوردستانيت دا بآلوکراوةتةوة
 
 



 
  
 
مةكتةيب سياسي يةكصيت نيشتماين كوردستان دةلَصت ئةو ثرؤذةيةي ثاريت   •

   . قبولَ نييةيارةي سةرؤكي هةرصم، ثصشكةشي كردووة قابيلبوكرايت كوردستان دةردمي
   .دواخستين كؤبوونةوةي ثةرلةمان لةسةرداواي ثاريت بووة •
ثصويستة حزبةكاين هاوبةش لة ثةرلةماندا جطةلة ثاريت و يةكصيت، هةلَوصست بطرن  •

  .و داوابكةن بؤ كؤبوونةوةي ثةرلةمان
  

خبــتيار لةقسةکاين خؤيدا ئةپصت  ، کاک نةوشريوان مستةفا کؤبونةوةي لةطةپ هةروةها کا ک مةال
ئةنداماين ثارلةماين فراکسيؤين يةکييت نيشتيماين کوردستان دا کردوةو ثصي أاطةياندون کة ثأؤذةکةي 

  ،ئةوثأؤذيةمان ثص قبوپ ناکرصت  بةهيض شصوةيةک ثاريت دميوکرايت کوردســـتان قورسةوئصمة
                              نوصي  ثاپصوراوي يةکصيت نيشتيماين کوردستان بؤثؤسيت سةرؤکايةيت ثارلةماين  عدنان موفيت  هةروةها

  .کوردستان لةم باريةوة تاکيدي لةسةرلةئارادابوين كصشةوئالؤزي کردةوة لةنصوان يةکصيت وثاريت دا 
بةومةسةالنة أون نةکراونةتةوة بةآلم بةثصي  ويةکصيت سةبارةت هةرضةندةتائصستا ناوةرؤکي کصشةکاين نصوان ثاريت

ياساي سةرؤکي هةرصم مانطي  مةکتةيب سياسي ثاريت دميوکرايت کوردستان ، طوايةسکرتصري إزپ مرياين لصدوانةکاين بةأصز فا
ياساية ناوي حيزيب کوردستاين وئةم 36 لةطةپ يةکصيت دالةسةري أصککةوتون بةئامادةبون وأةزامةندي 12-2004

 ن ئةم ثأؤذةيةدراوةتةهةردوفراکسيؤين يةکصيت وثاريت لةثارلةماين کوردستان ،شاثاو} دايک{لصنراوة ياساي 
هةرثؤستصک کةلةبغدا دالةسةرئةوةثصکهاتوين  هةروةهابةأصزمرياين دةپص ئصمةلةطةپ يةکصيت نيشتيماين کوردستان

ة بؤئةوثؤستةو ثؤسيت سةرؤکي هةرصميش بؤسةرؤک بارزاين دياري کراوة سةرؤک بارزاين مام جاليل کانديد کردو بدرصتةکورد
                    .ولةسةربنةماي ئةم أصککةوتانةهةردوالمان بةيةک ليست وثصکةوة بةشداري هةپبذاردنةکاين عصراقمان کرد  
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