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کانی  کراوه واو نه ته بۆ کاره  کات داچوون ده  دوا بژراوی کوردستان به هه مانی نوی رله په

  روش ساسان ده ... مان رله خولی پشووی په
    ندا هۆه

  
دوای  له. ڕژمی داڕووخاوی عراق

و  کی کوردستان ڕینی خه ڕاپه
کانی کوردستان  ئازادکردنی شاروشارۆچکه

کی  یه وه دوای کۆکردنه.  هو رکوکیشه که به
ڕژم .  کانیان خانه رباز و جبه ی سه شپرزه

کانی  کراوه ئازاد  بۆ ناوچه  وه هرشی کرده
ی  کی شرانه رگریه  دوای به له. کوردستان

ی کوردستانی  ره کانی به رگه پشمه
ربازگای   سه ڕکردن له دواخای شه له

نجیر وتۆمارکردنی  هه ره خالید وقه
  . نگ ده تکای کورد به. ڕ و کۆڕێ زمه ی ئهداستان

ی ئارام  زراندنی ناوچه دامه.  ئاکامیا ی و له که  ملیۆنیه وه کۆڕه  به وه کرده ت  ڕژمیان ڕه
تکی سوورکشراوبۆڕژمی فاشی عراق و هیچ  خه  بووه وه ن جیھانه الیه وچیتر کوردکوشتن له

کانی  زگا حکومیه م وده ی ده وه  ئابوری و کشانهمارۆی بیاری گه. ما کی نه یه وه کاردانه
 هۆی بۆشایی کارگی ویاسایی   ئاکامیا بووه رمی کوردستان دا و له هه له
تی سیاسی  رکردایه سعودبارزانی وسه ڕزمه رپشنیاری به  سه  له بۆیه. ماندا که رمه هه له
رمی ئازادکراوی   هه ری له رتاسه بژاردنکی سه نجامدانی هه ی کوردستانی بیاری ئه ره به

نج والوپیرو  گه کانی کورد به  ڕۆه1992-5-19رواری   به له. ند کرا سه کوردستاندا په
بژاردن  کانی هه هۆه  ڕوویان کرده  وه ئومده ڕی خۆشحای ودڵ پ له وپه  به وه وته که په

بژرن بۆ  ی خۆیان هه قینه استهری ڕ  نونه ئازادانه ی به وه نگدان بۆئه کانی ده وسندوقه
وخر  م دیده سته له وگه م جارئه که بۆیه. کوردستانی عراقدا نکی نیشتیمانی له نجومه ئه
کداری دا  باتی خوناوی وچه ری وخه روه مژووی پ سه  له قوربانیه دیوو پ له نه
وه  داخه م به به. بکاتری یاساوئازادی  روه ی دیموکراسی ومافی مرۆڤ وسه ئیراده عبیرله ته

کورد ولک ترازاندنی  ڕوماڵ ورانی زریانی شه. ی که نجامه خشینی ئه  به بۆ مژدانه 
دایک  ی له ردی بناغه م به که نگدان ویه ی ده دوای پرۆسه. کرد  نومای کورد ده ی له شه ڕه هه

بریتی   که نرایه یه  ڕاگه ایهبو ده. رخاکی ئازادکراو سه مانی کوردستان له رله م په که بوونی یه
  . بوون م جۆره کان به نگه ش ده که بژاردنه ی هه گوره مان وبه رله ندام په  ئه105 بوو له

 کورسی 49کتی نیشتیمانی کوردستان   کورسی و یه51پارتی دیموکراتی کوردستان  (
 ی میشه مری ههوستی جوا ک هه م دواتر وه به. )  کورسی5کان  ولیستی مۆری ئاشوریه

دانی  فیۆ نه مان وبه که وه ته  باکانی نه ندیه وه رژه پناوی به سعودبارزانی وله ڕز مه به
ی  لی کورد ڕژه باتی خوناوی گه ری خه روه ڕین ومژووی پسه کانی ڕاپه وته سکه ده

 50ر رامبه رسی بهکو50 ت بوو به راکه  مای شه ر بنه سه کتی له کانی نوان پارتی ویه کورسیه
نی نیشتیمانی کوردستان  نجومه م جار ئه که  بۆ یه1992-6-4کورسی وپاشان ڕۆژی 

کسانی  یه تی خۆی به رۆکایه ی سه سته می خۆی سازداو ده که  و دانیشتنی یه وه کۆبوونه
ی ت ی حکومه مین کابینه که  یه1992-7-4 ڕۆژی  مانیش له رله بژاردنی په بژاردو دوای هه هه
زراو  کانی کوردستان دامه  سیاسیه هزه نوان کگرتوو له  کی یه یه شوه به. رمی کوردستان هه
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م  به. مان سوندی یاسایی یان خوارد رله الری په ته  له1992-7-5  له ڕۆژی دواتر واته
مان  رله نی په  خاوه رخی خۆیدابووه مژووی هاوچه م جار له که لی کورد بۆ یه گه جۆره
نی  مه می ته که ش مانگی یه مانی کوردستان هشتا شه رله په. سمی خۆی تی ڕه ومهوحک
ندین  ن چه الیه له که. کردن لی کوردو متمانه  جگای ڕزی دۆستانی گه بووه کردبوو که واونه ته
فدبنر   وه که. کرا یان ئاراسته تنامه زموونی درژخایان داوه ن ئه وروپی وخاوه مانی ئه رله په
 وروپا  کانیشیان بۆ ئه ر دانه سه. ن کانیان بکه مانه رله الری په ردانی ته کانیان وسه  ووته نه
. ک وروپاوه تی جیاوازی ئه وه ده. ندین چه   ی خایاند له1992-12-18 تا 1992-10-18  له

ست  ده بۆبه. نسا ڕه مساو فه رویج و دانیمارک و نه مانیاو سوسیراو سویدو نه ه تورکیاو ئه
ی  که  دیموکراتیه زموونه گشتی وئه ی کورد به کشه ک وپشتیوانی له هنانی کۆمه

و ب . ڕین دوای ڕاپه ئابووری وران کراو له ڕای داڕووخانی ژرخانی ره سه. کوردستان له
رشانی   سه وته رککی قورس وگران که ئه. ی دارایی وره کی گه یه رچاوه ی سه بناغه
ی دام  وه ڕکخستنه به. ت حکومه شن له هاوبه که. ی کوردستان که کیه ره سه  ردووپارته هه
تۆزک . کانی ره رمان به فه دان به کانیان ومووچه زگاکان ودابین کردنی پداویستیه وده

تی   خزمه ک له تی نه م مل مالنی حیزبایه به. رپ ی خۆی  سه وته وکه وه ت بوژایه میلله
ی  شه ڕه رتی هه گه ت وناوچه سته ڕی ده کو شه بوو به نهدا  وه ته خاک و نه

ی  ماوه له شی که ئاگروقین ودڵ ڕه بورکانک بوو پ له که. کرد مان ده که زموونه مووئه هه له
ک  وه. م م بۆ دووه که ی یه دوای گۆڕینی کابینه له وه خواده نگی ده مان په رله دروست بوونی په

 1994ی ئایاری سای 1  ی ئازادی وله نه خه رده قا قای زه  بینه ایهستی ن ک ده یه که مۆته
ست دانی  ده کی کوردستان وله  ماڵ ورانی خه و بووه وه قایه ڕکی نوخۆی ته شه به

زاران  ی شاخ وهه ند ساه چه ری ده ی کۆڵ نه رگه زاران پشمه ست دانی هه ده کانیان وله ڕۆه
 1995-3-28رواری  به کسان له  هیواو ئاواتی دواڕۆژکی ئازادویه دیوی دڵ پ له الوی خر نه

 دوای  له.  وه مووکوردی گرته ڕی نوخۆ هه شه. مان وداگیرکرا رله الری په ته تی کرا به سوکایه
الری  ی ته وه ڕی نوخۆ ومانه شی شه وری ڕه ی هه وه وینه خت وڕه ولر ی پایته ئازادکردنی هه

کی دوورودرژ  یه ی ماوه وه مانی کوردستان وای ئه رله په. تی رعیه شه دان بهو مان وبره رله په
کی سیاسی  مایه ک بنه م وه بژاردنی گشتی به ڕێ ی هه له وه یتوانی خۆی نوێ بکاته نه

  .  وه مایه
سیان   که11 نوانیاندا  له مان رله ندامی په  ئه57بوونی  ئاماده  به1996-9-3رواری   به  له
مان دا  رله ی په وه درژ کردنه بیاریان له. وزبوون فراکسیۆنی سه ربه مانتاری سه رله په
ت  رعیه کرابووبۆ شه یه وه م نوێ کردنه ندجارک ئه چه. کو بوو به م جار نه که ش یه مه ئه که

  . مانی کوردستان رله په دان به
ڕووی  نیداڕووبه مه ی کارکردن وته هواد له ی جۆراوجۆرکه ره گه ندین کۆسپ وته ڕای چه ره سه
کانی  مژووییه رکه  ئه رزانه ربه سه تی م توانیویه به. مانی کوردستان رله  په وه بوونه ده

. جۆر مه رمانی هه ندین بیارویاساوفه رکردنی چه ده له. ج بکات کانی خۆی ج به وفرمانه
  اریرو  له به موویان گرنگتر جاڕدانی فیدرالیه هه له که

   له ککه مۆ یه  ئه که. ی عراق دا چوارچوه ردا له سه مان بیاری له رله  په4-10-1992 
لی کورد بۆ پکھنانی عراقکی  کانی گه نووس سازه گرنگ وچاره ره  هه بیاره
ی  که بوونی کوردوزمانه کردن به ی عراق وئاماژه میشه ستوورکی هه ی ده وه ونووسینه تازه
  ک ووت ودیاری کردنی سنوری جوگرافیای کوردستان وشوه یه ریک له ک شه وه

رمی کوردستان  تی هه می حکومه ی سیه  کابینه1996-9-26رواری  به له. ی که فیدڕایه
. کی کوردستان بۆی ی خه ی متمانه وه ڕانه کی ڕک وپک و گه یه رنامه به  به وه کایه هاته
مانگی  م له ی چواره پاشانیش کابینه. ت گوزاری ناسرا و خزمه وه دان کردنه ی ئاوه کابینه به
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دان  بواری ئاوه ت کردن له ی خزمه مان شوه هه به. زرا  دامه1999می  که کانوونی یه
ت دان  رعیه ڵ شه گه له. وام بوو رده کان به تگوزاری یه پدان وخزمه شه وگه وه کردنه

  . کرد ری کاریان ده گه ی جیاوازوناوچه دووئیداره. دا نده م نوه م له به. مان رله په به
 دۆستانی  ندی کردن به یوه وت وپه سوکه  هه  جیاواز بوون له  وه ته ڕووی کارکردنی حکومه له

خۆراک  ربه رامبه وت به  نه ی که وه  ئه یشته تاکار گه. ک وپشتگری کردن بۆکورد کوردوکۆمه
کان  ت کردنی ناوچه پ ی تواناوخزمه  به ته تایبه وبوجه دابین بکرێ بۆکوردستان وله

کانی  دوای گۆڕانکاریه له. دی وه خۆیانه یان به وه دن کردنه ت گوزاری وئاوه کان خزمه وشاره
کی  وایه ش وهه که له. گشتی دام وئازادکردنی عراق به مانی ڕژمی سه عراق ونه

م  که سازدانی یه. ڕوپکدادان مابوو ندێ شون شه هه له  ئازادی که دیموکراسی ونیمچه
تکی  رفه ش ده مه  وبه2005-1-30رواری  به یشت له نجام گه ئه عراقی نوێ به بژاردن له هه

می خۆیدا  که خولی یه نی کوردستان له نجومه ئه. خسا مان ڕه رله رمی کوردستان وپه تر بۆ هه
  1992یرانی سای   ی حوزه4 ڕۆژی  له
باری  ڕای بارودۆخی ناله ره  سه2005 ی نیسانی 7ڕۆژی  ن دانیشتنی لهتا دوایی  هه

نجامی   ئه وله یاندوه نجام گه ئه رمی به کانی ناوخۆی هه  مژوویه رکه کوردستان وعراق ئه
ی  ی متمانه وه ڕانه ی نا بۆگه وه نگاوی نوێ بوونه هه. ک لیست یه لی کورد به وتنی گه رکه سه
یمانی کوردستانی و  ک گرتنی لیستی هاوپه نجامی یه رئه ده کی کورد له کجاره ی یه وره گه
بانی  الل تاه ڕز جه به. رۆک کۆماری عراق بژاردنی سه هه. کانی نجامه وتنی ئه رله سه
کتی  مان بۆ یه رله سعودبارزانی و په ڕز مه به. رمی کوردستان رۆکی هه بژاردنی سه وهه

مانی تازه  رله په 2005-6-4رواری  به ردا له  سه ریان لهت بۆپارتی بیا وحکومه
ی  وه م دانیشتن و کۆبوونه که یه. رمی کوردستان ختی هه پایته بژردراوی کوردستان له هه

  . یاند نجام گه ئه مانی کوردستانی به رله بژاردنی په می هه خولی دووه
شاندی  م هاوشانی کی که یه ماوه به .گشتی لی کورد به جارکی تر جگای خۆشحالی بووبۆ گه

دنان موفتی  ڕزعه شاندی کوردستان به. مانی عراقی فیدڕاڵ رله ت وپه رزی حکومه به پایه
رمی کوردستان  تی هه رایه نونه به. بژراوی کوردستان هه رۆکی نوێ ی تازه سه
تی  وه ی نوده رهکۆنگ بوون له رمی کوردستانی کردوئاماده فدکی هه تی وه رۆکایه وسه

شداری  وروپاوبه کتی ئه ریکاویه مه رشتی ئه رپه سه  به2005ی حوزیرانی 22 بروکسل که
باسکردن  ست بووبه یوه په شداربوون که تی به وه ت وڕکخراوی نوده وه  ده80 زیاترله

ان نابوو نگ دانی کۆی ده  به کۆتای کۆنگره له. ی بارودۆخی ئستای عراقی فیدڕاڵ رباره ده
  . کگرتوودا ی عراقکی دیموکراتی یه چوارچوه فیدڕای له به

ت کردنی   خزمه واو پچپچ و جیاوازو دوور له  ساڵ کاری ناته13کرێ بین دوای   ده بۆیه
ی  خانه کردوباه وی نه ری نه سه. مان رله سک په تی ته  حیزبایه ل ونزیک له ی گه قینه ڕاسته

کی  زگایه ک ده وام بوو وه رده ربه خۆی هه تی رعیه  و شه وه ر مایه نمای ههبا مان به رله په
  . مان که رمه بردن بۆ هه ڕوه بای بیاردانی یاساکانی به

تی وخون  ی حیزبایه بایی ومل مالنیه مووناته وهه توانین بپرسین وبن دوای ئه  ده واته که
ری  ماوه تی دنیاوخۆڕاگری جه مان وسیاسه هک ڕی نو خۆ و گۆڕانکاری ناوچه ڕشتنی شه
ت کردن  وخزمه نه ک الیه ک یه کوردستان وه بژراوی هه مانی نوێ ی رله په. کوردستان

مان  رله کانی خوولی پشووی په کراوه واو نه  ته دواداچوون بکات بۆ کاره کی کوردبه خه به
جیاواز دۆستیان بۆ  به ی کوردستان که که کیه ره سه ردووپارته کانی هه ڵ کردنی کاره وتکه
ندین  چه که. یاندا وه ره ی ده ردانانه وسه لی کوردله بۆ گه ک وپشتگیری دروست کردوه کۆمه
ک  من یه. مان واکه ڕه مان وکشه که پرۆسه هاوکاری وپشتگیربن له تی تی دنیاو یستو یه وه ده

ئایا . خۆم ئاگاداری بووم ی پشوویان که هم دوایی کانی ئه کاره له گرم رده ی بچوک وه نموونه
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لی ڕکخستنی  یکه ی هه وه زراندنه ودامه مان رله کانی په ندامه ئه دوای نوێ کاری له له
کان  کان کار و چاالکیه  کۆنه ندامه ئه. بژرراوی کوردستان مانی نوێ ی هه رله په

  . دوادا چوون  و به وه کۆینهمانی نوێ بۆ ل رله ست ی په رده به کانیان خستۆته وڕاپۆرته
پک هاتبوون  مانی کوردستان که رله شی په فدکی هاوبه  وه17/1/2005وتی  ڕیکه
ی ) SP (ندی ربانگھشتی پارتی سۆسیالیستی هۆه سه له. وز و مۆر ردو سه فراکسیۆنی زه له

فدی پارتی  ن وه الیه مستردام له ی شاری ئه) Schiphol (ی خانه  فۆکه پشوازیان ل کرا له
ی  نده ناهه په ندێ له ڵ هه گه ندامکیان له ندئه  ناسروچهسکی وفیۆردارد ڕزان سه ناوبراوبه

کی  دوای پشویه. رمیان ل کردن کی گه کان پشوازیه کوردیه ری پارت وڕکخراوه کوردونونه
دواتر . مستردام ی شاری ئه خانه هۆی فۆکه له وه بوانه ن ئاماده الیه خر هاتنیان له کورت وبه

فدی فراکسیۆنی پارتی سۆسیالیستی  ن وه الیه مستردام له وانی ئه وشاره ره ڕێ کران به به
  ندی پشوازیان لکرا  هۆه
  :ڕزان به

   SP سکرتری گشتی حیزب -باولوس یانسینن 
  نی پیران نجومه شی ئیشتراکی ئه رۆکی به  سه-السیناتور تینی کوکس

  مرکزی حیزب  ندامی لیژنه  ئه–نیغن هانس فان هی
  مان  رله په  له وه ره ندی ده یوه شی په ندامی به  ئه–خیدوفان لییمبوت 

  ندامی حیزب   ئه- ر نافی
 مرکزی حیزب ندامی لیژنه  ئه- سردار دۆسکی

لی  عه حمه. یی سیروان کاکه (ڕزان به مانی کوردستانیش پک هاتبوون له رله فدی په وه. 
) شمائیل بنیامین. لی هیرانی ر عه زهه مه. ر فه کرحاجی سه به.  پداود هإنیعمت عبد. یقتۆف

وای عراق  ردواهه سه لیان له سه کی تروته یه وه خر هاتن وخۆناسینیان کۆبوونه دوای به
بژاردن  نگدان وهه ی ده رپرۆسه سه ها له روه  هه تی کردو وه تایبه گشتی وکوردستان به به
کی ئازادوخاون بۆ دوا ڕۆژکی ڕووناکی  یه پرۆسه کراکه باشیانه وخۆئاماده عراق وئه هل

 ر  هه  وه  مانی کوردستانه رله ندامانی په ن ئه الیه ها له روه هه وه. نجام بگات  ئه عراق به
داوتیشکیان  کان ده وباسه که وه کۆبوونه یان به کی کورت درژه یه ووته به که  یه

مانی کوردستان  رله ت وپه ی حکومه سایه له راره رقه کوردستان به له ی که وئازادیه رئه هس خسته
ڕوبردنی کوردستان  تی به سته ڕوبردنی ده ی کوردستان وبه وه دان کردنه ئاوه رله هه
ت  روه کی وپاراستنی سه من وئاسایشی خه پاراستنی مافی مرۆڤ وزامن کردنی ئه له

ژیانی  وه نگدان وپکه وسندوقی ده ره کی کوردستان به باشی خه دهوسامانیان وئاما
شدار بوون  کیش به تیه سایه ن وکه ندالیه هاچه روه هه وه. عراقکی فیدڕادا کوردله

  ڕزان  کی کورت به یه ندووته چه یدابه وه وکۆبوونه له
  ندا هۆه  التفۆڕمی عراق لهپرۆکی   سه-ر نافی
  ندا هۆه کرتری حیزبی شیوعی کوردستان له س- شوان مه حه
   ری حیزبی شیوعی عراقی  نونه–ری  سحار حیده ئه

  ندا هۆه تان له کتی الوانی ئافره ری یه  نونه- ئۆراس ئیبراهیم
کانیان  وه مستردام وهۆی کۆبوونه وانی ئه  جیاجیاکانی ناوشاره شه دواتر به

دواتر . موویان بۆباس کردن داهه جیاجیایانه شه وبه نیان لهتی کارکرد چۆنیه وله وه رکرده سه به
 وتی  ڕکه ممه هاڕۆژی س شه روه هه وه. یان وه وانه ڕێ کران بۆشاری الهای بۆ شونی حه به
رۆکی حیزبی  سه ن یان ماراینیس الیه نداله مانی هۆه رله په  پشوازیان ل کراله18/1/2005

کانیان  وه کۆبوونه یان به درژه. ی که ره یاوه فده نداووه پارتی سۆسیالیستی هۆه
مانی  رله چۆن کاری په که وه رکرده سه نی پیرانیان به نجومه ندی وئه مانی هۆه رله په داوله
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مانی  رله په  له19/1/2005وتی  ڕکه ممه هاڕۆژی چوارشه روه هه. نن یه گه نجام ده ئه به
تی سیاسی  سایه ندێ پارت وکه ڵ هه گه ن له ده  دهکانیان وه کۆبوونه به ندا درژه هۆه
مان  دواتر هه. نی پیران نجومه ندی وئه مانی هۆه رله ندامانی په ندی وئه ی هۆه وره گه وره گه

یمانگای کوردی  ردانی په وتوون وسه ڕێ که لجیکا به ختی به وووتی برۆکسلی پایته ره ڕۆژ به
وروپا  مانی ئه رله په له20/1/2005وتی   ڕکه ممه ی پنج شههاڕۆژ روه هه. ن که بروکسل ده له

وتی  ڕکه ممه وتووڕۆژێ پنچ شه رکه ی سه وه ندین کۆبوونه دوای چه کرێ له پشوازیان ل ده
وابوونی  دوای ته شاری ڕۆتردام له  له22/1/2005وتی   ڕکه نداو له هۆه وه ڕانه  گه20/1/2005

شی  هاوبه به. ندی ڵ پارتی سۆسیالیستی هۆه گه انی کوردستان لهم رله فدی په پرۆگرامی وه
کان  کورده نده ناهه به شک له بوونی به ئاماده ندابه هۆه کتی له پارتی ویه رانی ونونه

رچۆتتی هاتن  سه مانی کوردستان وتیشکیان زسته رله فدی په غیانی کۆڕک بۆوه سان به هه
 کانیان کردو دوای س  و ته سکه یشتنی ده ئاکام گه کانیان وبه هنگاندنی کاروچاالکی سه وهه

 .  بۆ کوردستان وه ڕانه مانی کوردستانیش دواتر گه رله فدی په وه. واوبوو کاتژمرونیوته
ندین کاروچاالکی جماوی خولی  می چه رهه به. هیوادارین. بین ماوه نده وه کۆتایدا ئه له

دواداچوونی بۆبکرێ  ب به  ده  ماوه وه وناوه وه ره ده له. نمانی کوردستا رله پشووی په
  . کی کوردستان ندی خه وه رژه بۆبه
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