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ك��ۆت��ای��ی س��اڵ��ی  پ��ێ��ش  ب���ڕی���ارب���وو  وا 
كوردستان  نەتەوەیی  كۆنگرەی   )2013(
 )114( و  ح��زب   )72( ئ��ام��ادەب��وون��ی  ب��ە 
پارچەی كوردستان  رێكخراوى هەر چوار 

ببەسترێت. لە هەولێر 
هێزەكانی  ب��ۆ  كاندید   )5( ب��وو  ب��ڕی��ار 
هێزەكانی  ب��ۆ  ك��ان��دی��د   )5( و  رۆژه����ەاڵت 
باشور و )5( كاندید بۆ هێزەكانی رۆژئاواو 
واتا  هەڵبژێردرێن،  باكور  بۆ  كاندید   )6(
هەر چوار پارچە )21( كاندید پێكدەهێنێت، 
س��ەرئ��ەن��ج��ام پ���اش دەس���ت ب��ەك��ارب��وون��ی 
زۆر  گرفتگەلی  و  كێشە  بەهۆی  لیژنەكان، 
كۆنگرە  نەیانتوانی  هێزەكان  زەوەن���د،  و 

ببەستن و ئەم كارە سەركەوتوو بكەن.
ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی گ���ەر ب��ك��رێ��ت و 
بگیرێت و سەركەوتوو بێت، رۆڵی گەورەی 
نەتەوەیی  گ��وت��اری  یەكخستنی  لە  دەبێت 
ك��وردس��ت��ان و دەرب���ازب���وون ل��ە پ��ەرش و 
باڵوی و چارەسەركردنی كێشەو گرفتەكان.
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نەیاری  كۆنگرە،  سەركەوتنی  بێگومان 
تێكدانی  پەیدادەبێت و هەوڵی  بۆ  زۆریشی 
دەدەن، واڵتانی ناوچەكەو بەتایبەتى ئێران 
و توركیا زۆر دژی ئەم هەنگاوەن، كە كەم 

و زۆر كاریگەریان هەیە لەسەر كۆنگرە.
ئەوە  سەرەكی  پرسیاری  دەبێت  بەاڵم 
بێت، بۆچی لە بارودۆخی پڕ دژواری گەلی 
كورد لە ماوەی دەیان ساڵی رابردوودا و 
بەتایبەت لە ئێستادا، هێزە كوردییەكان مل 
نادەن بۆ ئەم كارەو ئەم مەترسییە جدییە 

نابینن، كە لەسەر كوردستان هەیە.
ئ��ای��ا ف��اك��ت��ەری س���ەرەك���ی و رێ��گ��ری 
س���ەرەك���ی چ��ی��ی��ە ل����ەب����ەردەم ن��ەب��ەس��ت��ن��ی 
الیەنە  حەتمەن  كە  وەه��ادا،  كۆنگرەیەكی 
لەالیەنە  باشترە  زۆرت���رو  پۆزەتیڤەكانی 

نێگەتیڤەكانی؟
ئ���ەگ���ەرچ���ی ف���اك���ت���ەری ن���اوخ���ۆی���ی و 
هەركام  تایبەتمەندی  تایبەت،  هەلومەرجی 
بگيرێت،  ل��ەب��ەرچ��او  دەب���ێ  پ��ارچ��ان��ە  ل��ەو 
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هۆی  ببنە  نەدەبوو  لەمانە  كام  هیچ  بەاڵم 
كۆنگرە. دواكەوتنی 

هیچ كام لە بەرژەوەندی حزبی، ئیمتیاز، 
حزبی  هەژمونگەرایی  و  فكری  ئیدۆلۆژی، 
بكرێنەوە، كە مەسەلە  نەدەبوو هێندە زەق 
نەتەوەییەكان  و  نیشتمانی  چارەنوسسازە 

نەگرێت. لەبەرچاو 
ئ��ەم��ە راس���ت���ە، ك��ۆن��گ��رە دارع���اس���ای 
گەلی  گرفتەكانی  ه��ەم��و  نییە،  سیحری 
كێشەو  یان  بكات،  چارەسەر  كوردستان 
سیاسییەكانی  هێزە  نێوان  ئاریشەكانی 
هەر چوار پارچە بە یەكجاری كۆتایی پێ 
دەوڵەتێكی  نەتوانێ  كۆنگرە  رەنگە  بێنێت، 
سەربەخۆ دروستبكات، یان هەموو قەیرانە 
چ��ارەس��ەر  پ��ێ  ئابورییەكانی  و  سیاسی 
لەم  م��ەزن  رۆڵ��ی  دەتوانێت  ب��ەاڵم  نەبێت، 

بگێرێت. بوارەدا 
ي���ان الن��ی��ك��ەم دەت���وان���ێ���ت، گ��وت��ارێ��ك��ی 
ی��ەك��گ��رت��وو ب��ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی دۆس��ت��ان��ەو 
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س��اردی  ش���ەڕی  دروس��ت��ب��ك��ات،  نیشتمانی 
بكاتەوە،  كەم  الیەنەكان  نێوان  راگەیاندنی 
پەیوەندی و هەماهەنگی ئەمنی نێوان الیەنە 
ئاستی  ل��ە  و  پ��ێ��ش  ب��ەرێ��ت��ە  ك��وردي��ي��ەك��ان 
هێزەكانی  یەكگرتووتر  دبلۆماسیدا  میدیاو 
دەت��وان��ن  گ��ەورەك��ان  الی��ەن��ە  و  نیشانبدات 
الیەنە  میدیایی  ئابوری،  سیاسی،  هاوكاری 
گەشەكردوەكان  پارچە  ب��دەن،  بچوكەكان 
یارمەتی هێزەكانی پارچەكانی تر بدەن، كە 
هێشتا هەلومەرجێكی سیاسی لەباریان نییە.
 كۆنگرە دەتوانێت زۆر شتی سادە بكات، 
كوردستانەوە  خەڵكی  كۆمەاڵنی  بەالی  كە 

ئومێدە. جێگەی  دڵخۆشكەرو 
چونكە پرسیارێكی جەوهەری هەیە..؟

ئایا جگە لەم هێزە كوردییانەی ئەم چوار 
پارچەیە، گەلی كورد چ دۆستی، دڵسۆزو، 
)سەرەڕای  هەیە؟  پارێزەرێكی  خەمخۆرو 
ئەوەی سەدان رەخنە و گلەیی لەم هێزانە 

هەیە لەالیەن خەڵكی كوردستانەوە(.
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رۆڵی كۆنگرەی نەتەوەیی لە بەرامبەر 
مەترسییەكان لەسەر كورد
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سەرەڕای دەستكەوتی زۆر و زەوەند 
لە سێ پارچەى )باكور، باشور، رۆژئاوا( 
لە بوونی فراكسیۆنێكی كوردی  كە خۆی 
س��ەرب��ەخ��ۆ ب��ۆ ی��ەك��ەم ج��ار ل��ە م��ێ��ژووی 
توركیا لەالیەن )HDP( بە )59( كورسی 
لە پەرلەمانی توركیا و بردنەوەی سەدان 

باكور. شارەوانی 
و  باشور  لە  باش  ئەزمونێكی  بوونی 
لە  كە  فیدڕاڵ،  هەرێمێكی  دروستكردنی 
)سەرەڕای  وێنەیە  بێ  باشوردا  مێژووی 
پەكخستنی پەرلەمان و كێشەی دارایی و 

بژێوی ژیانی خەڵك(.
رزگ���ارب���وون���ی زۆرب�����ەی رۆژئ�����اوای 
ك��وردس��ت��ان ل��ە دەس���ت رژێ��م��ی ب��ەش��ار 
و  ك��ان��ت��ۆن��ەك��ان   بەدیهێنانی  و  ئ��ەس��ەد 
خۆبەڕێوەبەری و كاركردن بۆ هەرێمێكی 

فیدڕاڵی رۆژئاوا.
و  دەس���ت���ك���ەوت���ە زۆر  ئ����ەو  پ����اڵ  ل���ە 
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زەوەن����دان����ە، ه���ەر ل���ە ئ��ێ��س��ت��ادا دەی���ان 
ئ��ەم  ل���ەس���ەر  ه����ەڕەش����ە و م���ەت���رس���ی 
لەالیەن  هەیە،  ئەزمونانە  و  دەستكەوت 
مەاڵسداوەو  خۆیان  ناوچەكەوە  واڵتانی 
شكستهێنانی  و  تێكشكاندن  چ��اوەڕوان��ی 
ئەو سێ ئەزمونەو لەباربردنی دەستكەوتە 
دەستكەوتە  واتا  رۆژهەاڵتن،  سادەكانی 
و  س��ارد  جەنگی  دوای  بەدیهاتووەكانی 
مێژووی  لە  نەوەدەكان  دەیەی  سەرەتای 
س��ەد س��اڵ��ەی��ەدا ب��ێ وێ��ن��ەی��ە )س���ەرەڕای 
گلەیی و رەخنەكانیش(، بۆیە بۆ پاراستنی 
و  گرفتەكان  تێپەڕینی  دەستكەوتانەو  ئەم 
رووبەرووبونەوەی مەترسییەكان، یەكێك 
یارمەتیدەرە،  كە  گرنگەكان،  فاكتەرە  لە 

نەتەوەییە. كۆنگرەی  سازكردنی 
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مەترسییەكانى سەر گەلى 
کوردستان كامانەن؟
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یەكەم:
قەیرانی سوریا و داهاتووی كورد
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پیالنەكانی  شكستی  سوریاو  قەیرانەكانی 
سەرەتای  لە  سوننە  جەمسەربەندی  توركیاو 
رووداوەك����ان����ی دی��م��ەش��ق و رووداوەك���ان���ی 
بەهاری عەرەبی لە 2011 لە بەرامبەر پالن و 
هەژمونگەری جەمسەربەندی ئێران و شیعەكان 
ئەڵتەرناتیڤێكی  و  ئەسەد  روخانی  دەه��ات  تا 
سوننی پەرەیدەگرت و پاش كوژرانی نزیكەی 
)500( هەزار كەس. ئێستا رووداوەك��ان رێك 

خەریكە پێچەوانە دەبنەوە.
سوریا  قەیرانی  سەرسەختەكانی  نەیارە 
ئێران،   ( نێودەوڵەتی مەبەست  ناوچەیی، چ  چ 
ع���ێ���راق، س���وری���ا، ح��زب��وڵ��اڵ- وەك����و ب���ەرەو 
جەمسەری شیعی( و بەرەی )توركیا، سعودیە، 
قەتەر، هێزە محلیەكانیان( لەالیەكەوە و الیەنی 
خەریكی  ئەمەریكا(  و  )روس��ی��ا  نێودەوڵەتی 
سازشن و رێككەوتن و چاو لە شەڕو كوشتاری 
نهێنی،  و  ئاشكرا  بە  چ  و  دەپۆشن  راب���ردوو 
داگیركەری  واڵتانی  قۆڵی  چوار  و  قۆڵی  دوو 
كوردستان لە جەزائیر، توركیا، عێراق خەریكی 
كۆبوونەوەن و دارشتنی سەر لەنوێی نەخشەی 
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بەپێی  ناوچەكەن  جیۆگرافیای  و  جیۆسیاسی 
بەرژەوەندییەكانیان.

بلۆكی سوننە، دانیان بە شكستدا داناوە لە 
شیعەش  بلۆكی  و  ئەسەد  رووخانی  هەمبەر 
دەیانەوێت ئیمتیاز بدەن لە بەرامبەر سەركەوتنی 
خۆیان و مانەوەی ئەسەد و هەژمونی هیاللی 
شیعی لە تارانەوە بۆ دەریای سپی ناوەڕاست 

و لوبنان.
سەرۆك  یەڵدرم(  عەلی  )بن  سەردانەكانی 
وەزیرانی توركیا لە ژانویەی 2017 بۆ عێراق 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ناوبردنی  و 
وەلید  عێراق(، سەردانی  باكوری  )ئیدارەی  بە 
چونی  ب��ەغ��دا،  ب��ۆ   2016 س��اڵ��ی  ل��ە  موعيلم 
هاكان فیدانی راوێژكاری دەزگای میتی توركیا 
ئۆغلۆ  چاوش  بۆ سوریا، سەردانی  نهێنی  بە 
ت��اران و هاوتا  وەزی��ری دەرەوەی توركیا بۆ 
ئێرانی  زەریفی  ج��ەواد  محەمەد  ئێرانیيەكەی 
ئاسایی  دانیشتنەكانی جەزائیر،  ئەنكەرە و  بۆ 
بوونەوەی پەیوەندییەكانی مۆسكۆ و ئەنكەرە 
لە پاش كەوتنە خ��وارەوەی فرۆكە روسییەكە 
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لەالیەن توركیاوەو بە نەرمی نواندن و سازشی 
ئەنكەرە، پاشەكشەی بەشێكی هێزەكانی روسیا 
گ��رت��ن��ەوەی ح��ەل��ەب و وردە وردە  پ��اش  ل��ە 
پاشەكشەی داعش لە جەرابلوس، مەنبج، رەقە 
و ئەلباب و پەلكێشی سوپای توركیا بۆ خاكی 
سوریا بە مەرامی گرتنی شارۆچكەی ئەلباب و 
عفرین  بۆ رێگری لە یەكەوەبەستنی شارەكانی 
)كۆبانی – عەفرین- كە لە ژێر دەسەاڵتداری
PYD دا دان( بۆردومانی تۆپخانەكانی توركیا 
لەسەر ئەو ناوچانەی لەژێر دەسەاڵتی سوپای 
ئەجێنداو  ك��ردن��ەوەی  دی��م��وك��رات،  س��وری��ای 
م��ەل��ەف��ی ك��ش��ان��ەوەی ه��ێ��زەك��ان��ی ت��ورك��ی��ا لە 
بەعشیق لەبەرامبەر چۆڵكردنی شەنگال لەالیەن 
هێزەكانی PKK و نەرمی نواندنی عێراق لەم 

فایلە.
بۆ  كە  سەربازییەی  نەخشە  ئەو  شكستی 
گرتنەوەی موسڵ لە ساڵی 2016 دانرابوو و 
لە 2017 کۆتایی بەگرتنەوەى موسڵ  لەژێر 
دەسەاڵتى داعشدا ئەو ئۆپراسیۆنە هەمەجیانەی 
 ،DTP و  HDP دەسەاڵتدارانی توركیا دژی
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هاوسەرۆكانی HDP وەو سازشە نهێنیەكانی 
نێوان مۆسكۆ و واشنتۆن.

داه��ات��ووی  ل��ە  ت��رام��پ  كابینەی  ن��ارون��ى 
و  س��وری��ا  قەیرانی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ئەمەریكا 
نەرمی نواندنی بەرامبەر مۆسكۆ ئەگەرێكە، كە 
رەنگە بە قازانجی كورد تەواو نەبن، ئەگەرچى 
واشنتۆن لە کۆتایی 2017 و سەرەتاى 2018 
پێشکەشکردووە  زۆرى  سەربازى  هاوکارى 
کە  ئ���ازاد،  س��وری��اى  س��وپ��اى  هێزەکانى  ب��ە 
زۆرینەى کوردن، ئەمەش واتاى ئەوە نییە کە 
گەرەنتى  کوردستان  ڕۆژئ��اواى  یەکجارى  بە 
ب��ەاڵم  وەرگ��رت��ووە،  واشنتۆن  ل��ە  نەکەوتنى 

النیکەم ناگەڕێتەوە چوارگۆشەى یەکەم.
))واتا كۆی ئەم گەرموگوڕیيە دبلۆماسیەی 
نەیارانی كورد خاڵی گرنگ و فۆكەس لەسەر 
كراوى مەسەلەی كورد و فایلی ئەم پارچانەی 
هەڵگیرساندنی  و  قەیرانی سوریا  كوردستانە، 
سەركەوتنی  فاكتەری  گ��ەر  واڵت��ە  ل��ەو  ش��ەڕ 
شۆڕشی رۆژئاواو بەهێزبوونی باشور بووبێت 
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بونەوەی  كپ  )2018(دا  لە  ئەوا   )2011( لە 
ئەزمونی  تێكشكاندنی  بۆ  سوریا  قەیرانەكانی 

رۆژئاوا و باشوری كوردستانە((.
ناوچەیى  ه��ێ��زە  چ���وار  ئ��ەم  فاكتەی  ب��ەو 
هەزار  گەر  سوریا(  توركیاو  ئێران،  )عێراق، 
خاڵێكی  گ��ەر  ه��ەب��ێ��ت،  ناكۆكیان  و  خ��ی��الف 
هاوبەشیان نەبێت )كە هەیانە(، بەاڵم هەموویان 
و لە هەموو كات و زەمانێكدا، لەسەر خاڵێك 
تێكشكاندنی  و  ك���ورد  )دژی  ك��ە  رێ��ك��ب��وون 
پارچەكانی  لە  ك��ورد  گەلی  دەستكەوتەكانی 

كوردستانە(.
ب���ۆی���ە ق���ەی���ران���ەك���ان���ی س����وری����ا، چ��ەن��دە 
بەدیهێنا،  ك���ورد  ب��ۆ  گ���ەورەی  دەس��ت��ك��ەوت��ی 
هێندەش مەترسی لە ناوخۆی خۆیدا بۆ كورد 

لە ئێستادا هەڵگرتووە.
بۆیە یەكێك لە ضەروریيەت و گرنگبوونی 
ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی  بەستنی  و  س����ازدان 
كوردستان. رەنگە لێرەدابێت كە بەڵێ پێویستە.
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دووەم:
قەیرانی داعش و داهاتووی باشوری 

كوردستان
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قەیرانەكانی سوریا و ملمالنێی مەزهەبیەكانی 
ئێران.  و  سعودیە  توركیا،  دەخالەتی  عێراق، 
داعش  سەرهەڵدانی  بۆ  گرنگبوون  فاكتەرێكی 
حوزەیرانی  موسڵ،  دەستبەسەرداگرتنی  و 

)2014( و كۆنترۆڵكردنی ئەو شارە. 
هەر زووش پەالماری باشوری كوردستان 
و رۆژئاوای كوردستانیان دا، زۆری نەمابوو 
كۆبانێ و هەولێر بگرن و هەردوو ئەزمونەكە 

بخەنە بەردەم لەناوچونەوە.
ملمالنێی  دەره��اوی��ش��ت��ەی  گ��ەر  داع���ش   -
ن��اوچ��ەك��ە و شیعە،  ن��اوچ��ەی��ەك��ان��ی واڵت��ان��ی 
گەر  داعش  بووبێت،  ئێران  و  توركیا  سوننە، 
سوننەكانی  چ��ەوس��ان��ەوەی  دەره��اوی��ش��ت��ەی 

عێراق بووبێت لەالیەن زۆرینەی شیعەوە.
- داع���ش گ���ەر دەره��اوی��ش��ت��ەی ش���ەڕ و 
قەیرانەكانی سوریا و بەهاری عەرەبی بووبێت.
ملمالنێی  دەره��اوی��ش��ت��ەی  گ��ەر  داع���ش   -
هەواڵگرییەكانی  و  م��وخ��اب��ەرات��ی  دەزگ����ای 

ناوچەكە بووبێت.
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تەمومژاوی  ئەجێندایەكی  گ��ەر  داع��ش   -
ئەمەریكا بووبێت.

بزوتنەوە  گەشەی  زادەی  گ��ەر  داع��ش   -
ئیسالميیە فەندەمێنتال و رادیكاڵ و ئیسالمیيە 

تیرۆریستەكانی بووبێت.
بەاڵم: 

سەرهەڵدانی  ئەساسی  و  گرنگ  فاكتەری 
و  نیشتمانی  روح��ی  تێكشكاندنی  بۆ  داع��ش، 
لە  بوو  ئەزمونەكانی  و  ك��ورد  ناسیۆنالیزمی 

باشور و رۆژئاوای كوردستان.
خۆ ئەگەر هێزی پێشمەرگە و شەڕڤانانی 
رۆژئاوا  و  باشور  نەبوایە،  یەپەژە  و  یەپەگە 
چ��ارەن��وس��ی��ان ه��اوش��ێ��وەی م��وس��ڵ و رەق��ە 
داع��ش  ئ��ەگ��ەرچ��ی  ئێستا،  دەب���وو  ئ��ەن��ب��ار  و 
پ��اش��ەك��ش��ەی ك�����ردوەو ت��ێ��ک��ش��ک��اوە، ب��ەاڵم 
بۆ  هەیە  سەرهەڵدانى  ئەگەرى  و  نەفەوتاوە 
بەاڵم  تر،  پەرچەمێکى  و  ناو  و  تر  فۆڕمێکى 
ک��ورد  مافەکانى  دژى  ئەجێنداى  ب��ەه��ەم��ان 
كەمتر مەترسی فیزیكی و عەسكەری لەسەر 
ئەوە  مانای  ب��ەاڵم  هەیە،  پارچەكە  ه��ەردوو 
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نییە، داعش كۆتایی هاتووە، مانای ئەوە نییە 
رادیكااڵنە  ئیسالمیە  گروپگەلە  ئەم  مەترسی 
داهاتووشدا  لە  نەماوەو  كوردستان  لەسەر 
شێوازێكی  و  فۆرم  بە  ناكەنەوەو  دروستیان 

نوێ سەرهەڵنادەنەوە.
لە  ئ��ەگ��ەرێ��ك��ە  هەمیشە  داع���ش  ن��ەخ��ێ��ر، 
داهاتوودا دووبارە بێتەوەو هەڕەشەی جدیش 

بێت لەسەر كوردستان.
كەواتە:

هەڕەشەی داعش و گروپى هاوشێوەى لە 
داهاتوودا  دەخوازێت ضەروریيەتی كۆنگرەی 
هێزە  ك���اری  ئ��ەج��ێ��ن��دای  بخەینە  ن��ەت��ەوەی��ی 

سیاسیەكانەوە.
بەڵێ:

و  پاشەکشەى  س���ەرەڕاى  داع��ش  بونی   
نزیک کۆتایهاتنى پێماندەڵێت ئێستا لە هەموو 
كات باشترە كۆنگرەی نەتەوەیی ساز بكەین.
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سێیەم:
كورد و پاكتاوی ئیتنی لەالیەن 

توركیاوە
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ساڵی )2013(، كە راگەیاندنی كۆنگرەی 
ئاشتی  پرۆسەی  باكور  لە  ك��را،  نەتەوەیی 
ئەنكەرە  ئێستا  ب���ەاڵم  ب���وو،  رۆژەڤ����دا  ل��ە 
ئ��ەو پ��رۆس��ەی��ەی ل��ە ب���ارب���ردووە، ل��ە پاش 
توركیاوە،  2016ی  حوزەیرانی  كودەتای 
و  ئیتنی  پەكتاوی  دەستیداوەتە  ئەنكەرە 
لە  و  پارچەیە  ل��ەو  ك��ورد  گەلی  نەتەوەیی 
ه��اواڵت��ی   )2000( ل��ە  زی��ات��ر  راب�����ردوودا 
 )2570( لە  زیاتر  سڤیلی شەهیدكردووە و 
DTP و كەجەدەو HDP ئەندام و دۆستی
کەسی   )280000( دەستگیركردووە،  ی 
کار  لەسەر  و  کردووە  دەستگیر  واڵتە  لەو 

الیداون.
"ئامانجیان  دەڵ��ێ��ت  ئ���ەردوگ���ان  وەك���و 
لەگەڵ  مەبەستیان  كە  تیرۆرە،  لەناوبردنی 
PKK و PYDیە، بەاڵم ئامانجەكەیان لەوە 
تەواوی  بە   HDP دەیانەوێت  و  گەورەترە 
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رێگانەدەن  ئیتر  و  دایبخەن  بكەن  ياساخ 
كوردی  نەتەوەیی  و  نیشتمانی  هێزگەلێكی 

لە رۆژەڤدا بمێنێت".
توركیا جیا لەوەش رایگەیاندووە كە رێگا 
نادات شەنگال ببێتە قەندیلی دووەم، بۆ ئەم 
پارتی  لە عێراق و  داوای هاوكاری  كارەش 
دوور  كە  ك��ردووە،  كوردستان  دیموكراتی 
نییە ))گەر كۆنگرەی نەتەوەیی ساز نەكرێت(( 
شەر لە نێوان PKK و PDK بە دەخالەتی 
بگێرێتەوەو  باشور  نەبێت،  دروست  توركیا 

دەیەی نەوەدەكانی شەڕی ناوخۆ. 
 PKK جیا لەوەش. هەر ئێستا توركیا و
لە شەڕێكی قورس و گەورەدان و ئاماژەكان 
دەڵێت "لە داهاتوودا بێ چارەسەری كێشەكان، 

شەڕەكان فراوانتر و گەورەتر دەبن".
بەستنی  ك��ات��ی  ئێستا  ك���ەوات���ە  ب��ەڵ��ێ، 

كۆنگرەی نەتەوەییە.
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چوارەم: 
ئێران و رۆژهەاڵتی كوردستان
لە نەخشەی داهاتووی ترامپدا
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پاش هەڵبژاردنەکانى ئێران هەڵبژاردنەوەى 
رۆح����ان����ی، ب���ەه���ۆی داك����ۆك����ی ل���ە الی��ەن��ە 
ئەكبەر  ع��ەل��ی  م��ردن��ی  و  ریفۆرمیستەكان 
 )2017( ژان��وی��ەی  ل��ە  رەفسنجانی  هاشمی 
قوڵدەكاتەوەو  ئێران  قەیرانەكانی  تر  هێندەی 
تا دێت ملمالنێی محافزكارو ریفۆرميستەكان 

توندترو توندتر دەبێتەوە.
 2018 ساڵى  سەرەتاى  خۆنیشاندانەکانى 
گ��ەورەک��ان��ى  و ش��ارە  ت���اران  و  ل��ە مەشهەد 
ئێران،  بۆ  بوون  مەترسیدار  زەنگێکى  ئێران، 

کە ڕەنگە بەهارى عەرەبی گەڕابێتەوە.
ل��ێ��دوان��ەک��ان��ى دۆن��ال��د ت��رام��پ س��ەرۆک��ى 
ئ��ەم��ەری��ک��ا، ک���ە پ��ش��ت��ی��وان��ى ل���ە داواک���ان���ى 
ئەو  س��ەرەت��اى  ب��ە  دەک���ەن،  خۆنیشاندەران 
سیاسەتە نوێیەى ئەمەریکا لێکدەدرێتەوە، کە 
لە  و  ئێران  سیاسەتى  لە  نیگەرانە  ئەمەریکا 
ناوچەکە و ڕەنگە بیرى لە ئاڵوگۆڕ کردبێتەوە.
سەرەتاى  خۆنیشاندانەکانى  لە  هەرچەندە 
کوردستان  خۆرهەاڵتى  ئێران،   2018 ساڵى 
دەور و نەقشی زۆرى نەبووە، بەاڵم لە هەر 
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نەبێت،  سەنتەر  گەر  خۆرهەاڵت  ئاڵوگۆڕێکدا 
بەشێکى گرنگى ئاڵوگۆڕەکانە، ئەگەرچى هێزە 
سیاسییەکان یەکگرتوو نین و کێشە و گرفتیان 
زۆرە، کە ڕەنگە خراپترین گرفتى داهاتوو بن 
سیاسییەکانى  هێزە  و  پژاک  نێوان  شەڕى  و 
بکەوێتە  ڕۆژه��ەاڵت  داهاتووى  ڕەنگە  کە  تر، 
ژێر دیفاکتۆەوە و باشور باشتر یەکگرتوو بن.
کە  بێت،  ئ��ەوە  پۆزەتیڤ  خاڵێکى  ڕەنگە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتى  و  ئێران  لە  ئاڵوگۆڕ 
ف��اک��ت��ەرێ��ک��ى ی����اری����دەدەرە ب���ۆ ب���اش���وورى 

کوردستان و دەربازبوونى لە قەیرانەکانى.
ترامپ رایگەیاندوە، رێككەوتنی 5+1 لەگەڵ 
ئێران  ئەتۆمی  دۆسیەی  بە  سەبارەت  ئێران 
فشارەكانی  پێدەچێت  هەڵدەوەشێنێتەوەو 
خاڵی  ئەمانە  كە  بكاتەوە،  توند  ئێران  لەسەر 
پۆزەتیڤن بۆ رۆژهەاڵت، كە گرنگی )كۆنگرەی 
ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان( دەردەخ����ات، ب��ەاڵم 

خاڵێكی گرنگ هەیە، ئەویش ئەمەیە:
))ئێران براوەی قەیران و ئاریشە و كێشەو 
ملمالنێكانی بەهاری عەرەبی و رووداوەكانی 
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سوریا و یەمەن لە لوبنان و عێراقە((.
بەو واتایەی هەیمەنەو هەژمونی شیعە و 
كاریگەری  هێندەی   )1979( لە  هێزی شیعی 
پایتەختی  پێنج  ئ��ێ��ران  ئێستا  ه��ەر  ن��ەب��ووە، 
ناوچەكە بەڕێوەدەبات. )تاران، بیروت، بەغدا، 
شیعی  هیاللی  هەژمونی  و  دیمەشق(  سەنعا، 
لە تارانەوە دێت بە دیالە، تكریت و شەرگات، 
دەگاتە شەنگال، تەلەعفەر، رەبیعە و رۆژئاوا 
تا دەگاتە دەریای سپی ناوەڕاست و ناوچەی 
بیروت  دەگاتە  لەوێشەوە  و  نشین  عەلەوی 
دەگاتە  دەری��اش��ەوە  رێ��گ��ای  ل��ە  حزبوڵاڵ،  و 
دەریای سور لە یەمەن و بەردەوام باربووى 
حوسیە شیعەكان دەكات و تەنانەت مەترسی 
فارس  ك��ەن��داوی  واڵت��ان��ی  سعودیەو  لەسەر 
محەمەد  پ��ێ��ش��ەوەى  هاتنە  دروس��ت��ك��ردوە، 
ئەم  لەبەر  ه��ەر  سعودیە  لە  سەلمانیش  بن 
زۆرتر  ئاڵۆزى  و  گرژى  تادێت  و  فاکتەرەیە 

بە خۆیەوە دەبینێت,
كۆنتڕۆڵكردووەو  ت��ەواوی  بە  عێراقی   -
س��وپ��اى پ���اس���داران، رۆڵ���ی ی��ەك��الك��ەرەوەی 
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هەیە لە شەڕی داعش و تەنانەت هەژموونی 
ن��اوچ��ەی س���ەوزی هەرێمی  ل��ە  زۆری��ش��ی��ان 

كوردستان هەیە.
نەسروڵاڵی  و  حزبوڵاڵ  بەهۆی  لوبنان   -
بەیروتى  كۆنترۆڵی  خامنەییەوە  خوێندكاری 

كردووە.
- سوریاش دیارە دەبێ شانازی بە ئێرانەوە 
كە  حاڵەوە  بەم  بروخێت  نەهێڵێت  كە  بكات، 
شیعی  هیاللی  جاڵجالۆكەیی  تەونێكی  ئێران 
دروس��ت��ك��ردووەو ك��ورد دەك��ەوێ��ت��ە ن��او ئەو 

جوگرافیاكەیەوە.
ئایا مایەی مەترسی نییە؟

ئایا پێویست بە كۆنگرەی نەتەوەیی ناكات؟
ئەوە لە كاتێكدایە، وەكو وتمان لە ئاستی 
پلەیەكی  هاوپەیمانی  مۆسكۆ  نێودەوڵەتی 
لە  ن��اوچ��ەی��ەك��ان��ی��ش  ملمالنێی  ل��ە  ت���اران���ەو 

رەقيبەكانی )ئەنكەر و ریازز( بردۆتەوە.
مەترسیەكەش لەالیەكی ترەوە ئەوەیە، كە 
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و رۆژهەاڵتی كوردستان 
لەوپەڕی  بێ هێزی، پەرش و باڵوی خۆیدایەو 
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ئێران،  لەسەر  بن  جدی  هەڕەشەی  ناتوانێت 
جیا لەوەی ملمالنێیەكی سیاسی و ئیدۆلۆژی 

لە نێوانیاندا هەیە.
نەتەوەيی  كۆنگرەی  بەستنی  كاتی  ئایا 

نییە؟
رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان ل��ە چ���او سێ 
كە  پارچەیە،  محرومترین  ت��ری  پارچەكەی 
بەدەستنەهێناوە  گەورەی  دەستكەوتێكی  هیچ 
ه���ەڕەش���ەی  و  م���ەت���رس���ی  ل�����ەب�����ەردەم  و 

گەورەتریشدایە.
بۆیە بۆ ئەم مەترسييە، كۆنگرەی نەتەوەیی 
چ��اوەڕوان  گەر  پۆزەتیڤ  خاڵێكی  پێویستە 
كە  ترامپە،  هاتنی  هەلومەرجەدا،  لەم  بكرێت 
ناودەبرێت،  ئێران  سەرسەختی  نەیاری  بە 
دیار  ئەجێندایە  ئەم  ئاماژەكانی  هێشتا  بەاڵم 
ئایا كابینەكەی ترامپ سازشدەكات،  نییە، كە 
رۆژه���ەاڵت  هێزەكانی  خ��ەون��ی  ل��ەس��ەر  ی��ان 

كاردەكات.
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پێنجەم:
کوردستان لە قۆناغى

)پۆست ڕیفراندۆم و پۆست 16 ئۆکتۆبەر(
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لە   2017/9/25 ڕیفراندۆمى  ئ��ەوەى  پاش 
باشوورى کوردستان شکستیخوارد و دواتر لە 
16ى ئۆکتۆبەر کەرکوک کەوتە دەست حەشدى 
هەرێمى  و  باشوور  خاکى   )51%( و  شەعبی 
کوردستانیان لە ناوچە جێناکۆکەکان داگیرکردو 
دەسەاڵتى  ژێ��ر  خستەوە  نەوتیان  بیر   )535(
خۆیان، بووە سەرەتایەکى خراپ بۆ باشوورى 
باشوور  هەیمەنەى  تێکشکاندنى  و  کوردستان 
واڵتانى  دەخ��ال��ەت��ى  بەمشێوەیە  حکومەت،  و 
ئەزموونى  ڕووخانى  بۆ  بوو  زۆرت��ر  ناوچەیی 
باشوور و ملمالنێى هێزە ناوخۆییەکان گەیشتە 
ئەوپەڕى سەختى خۆی و لە دیسمبەر و کۆتایی 
2017 بەهۆى کەمى مووچە و قەیرانى ئابورى 
لەناوچەی سەوز خۆپیشاندانەکان مەترسییەکى 
گەورەیان لەسەر حکومەت دروستکردو باشوور 
بووە بە دوو بەرەى دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن، 
ب��وو،  ک��ە ڕەن��گ��دان��ەوە و شکستى ڕی��ف��ران��دۆم 
سەرەڕاى ئەوەى واڵتانى ئەمەریکا و خۆرئاوا 

پشتیان کردە باشوور.
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ب��ۆی��ە ق��ۆن��اغ��ى پ��ۆس��ت ڕی��ف��ران��دۆم، تەنها 
ب��ە الدان���ى ب��ارزان��ى ل��ە س��ەرۆک��ى ه��ەرێ��م و 
ئەمەریکا  و  ئ��ێ��ران  و  ت��ورک��ی��ا  ف��ش��ارەک��ان��ى 
نەوەستا و الیەنەکان داواى هەڵوەشاندنەوەى 
سەر  ک��ۆم��ەڵ  و  گ���ۆڕان  و  ک��رد  حکومەتیان 
لەنوێ  لە حکومەت کشانەوە و  قەیرانەکانى 
و  ن��وێ  ن���ەوەى  و   PKK و  ک����ردەوە  قوڵتر 
دادپەروەریش  و  دیموکراسی  بۆ  هاوپەیمانى 
چوونە پاڵیان، واتا پۆست ڕیفراندۆم و 16ى 
گەیاندەوە  کوردستانى  باشوورى  ئۆکتۆبەر 
)2003( و زۆر دەستکەوتى گەورەى  خاڵى  
لە دەستدا و پەیوەندییەکانى یەکێتى و پارتیشی 
گەیاندە خاڵى خراپ، سەرەڕاى ئەوەش کێشە 
و ئاریشەکانى ناوخۆیی یەکێتیش هێندەى تر 
هەلومەرجەکەى خراپتر کرد، هەربۆیە زۆربەى 
ن��اوچ��ەی  و  یەکێتى  ل��ە  ڕوو  مەترسییەکان 

سەوزە.
ن��ەت��ەوەی��ی  کۆنگرەیەکى  گ��ەر  بێگومان 
ه��ەب��ووای��ە،  دەس����ەاڵت  و  هەیمەنە  خ���اوەن 
دەیتوانى رێ لە زۆر لەو کارەساتانە بگرێت، 
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النیکەم هێزەکانى دژى یەک نەدەبوون، بەاڵم 
ئێستا هەرکامیان بیر لە بەرژەوەندى و نفوز 
و سەرکەوتنى لیستى پەرلەمان و زیادکردنى 
حاڵەشەوە  ب��ەم  دەک��ات��ەوە،  کورسییەکانى 
16ى  و  ڕی��ف��ران��دۆم  پ��اش  بڵێین  دەت��وان��ی��ن 
ئۆکتۆبەر کورد لە هەموو کات زیاتر لەبەردەم 
مەترسییدایە و دوورنییە هەرێمى کوردستان 
ئەزموونەکەشى  و  سەرەتا  خاڵى  بگەڕێتەوە 
ناوخۆییەوە  ملمالنێی  بەهۆى  لەدەستبدات، 
کە یارمەتیدەرە بۆ دەخالەت و گەلەکۆمەکێى 

ناوچەیی.
کەواتا هەربۆیە، ئێستا لە هەموو کات زیاتر، 
کوردستان پێویستى بە کۆنگرەیەکى نەتەوەیی 

هەیە.
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بەشی دووەم

كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
هەنگاو و بڕیارەكانی
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س��ەرئ��ەن��ج��ام پ��اش چ��ەن��د س��اڵ گفتوگۆو 
سیاسییەكانی  هێزە  ن��ێ��وان  نهێنی  دی��ال��ۆگ��ی 
كوردستان، بڕیاردرا كە تا مانگی ئاب 2013 
هەولێر  لە  كوردستان  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

سازبكرێت.
ئایا كۆنگرەی نەتەوەیی دەتوانێت پەیامێكی 
جددی و ئازایانە بدات سەبارەت بە داهاتووی 
ك��وردس��ت��ان؟ ی���ان ت��ەن��ه��ا ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی 
ئایا  ك��ورد،  لەسەر  قسەكردن  بۆ  راگ���وزەرە 
یەكگرتووی  گوتارێكی  دەت��وان��ێ��ت  ك��ۆن��گ��رە 
كوردی دروستبكات؟ ئایا كۆنگرە دەتوانێت بە 
پەیامێكی نەتەوەیی سەبارەت بە دوایین پەیامی 
خۆی ئامادەسازی بۆ دەوڵەتی كوردی بكات؟ 
داگیركەری  واڵتانی  بە  دەتوانێت  كۆنگرە  ئایا 
ئێوە  لە  روو  كۆنگرەیە  ئەم  بڵێت  كوردستان 
دەكات، ئایا دەتوانن و دەتانەوێت كێشەی كورد 

لە واڵتەكانتان چارەسەر بكەن یان نا؟
ئەگەر ئێوە دەست درێژ بكەن بۆ ئاشتی و 
بەدیهێنانی مافەكانی خەڵكی كوردستان، كۆنگرە 
پشتیوانی دەكات، بەاڵم ئەگەرنا كۆنگرە بریار 
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نیشتمانی  نەتەوەیی  هاوپەیمانێتی  كە  دەدات، 
دروستبكات بۆ داهاتووی كوردستان.

بااڵیەی  لیژنە  ئەو  دەدات  بڕیار  ئایا كۆنگرە 
كارەكانی  لەسەر  بێت  ب��ەردەوام  پێكیدەهێنێت، 
هەركەس  كۆبونەوەكە  دوای  راسپاردەكانی؟  و 
درێژە  تەنها  و  خۆی  كارەكانی  سەر  ناچێتەوە 
تا  بكەن  كۆنگرە  لە  پشت  ب��دات،  حزبایەتی  بە 
بەدیهێنانی مافەكانی گەلی كورد بەردەوام دەبێت؟
لیژنەو  چەند  دروس��ت��ك��ردن��ی  س��ەرەت��ای  رەن��گ��ە 
بێت  ب��اش  هەنگاوێكی  ب��ڕی��ارو  گ��رن��گ،  كۆمسیۆنی 

بەمشێوەیە:

یەكەم: كۆمسیۆنی سیاسی
ئەم كۆمسیۆنە دەبێت هەلومەرجى سیاسی 
ناوخۆیی و دەرەكی كوردستانی و ناوچەیی و 
و  بەدواداچوون  و  بگرێت  لەبەرچاو  دەرەك��ی 
لێكۆڵینەوەی ورد لەسەر ئاڵوگۆڕو پێشهاتەكان 
دروس��ت  ئەڵتەرناتیڤی  رێ��گ��اچ��ارەو  و  بكات 
ب��ۆی��ان، رەوش��ی سیاسی جیهان  ب��دۆزێ��ت��ەوە 
نێگەتیڤەكانی  و  پۆزەتیڤ  الیەنە  لێكبداتەوەو 

پەیوەند بە كورد شی بكاتەوە.
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پسپۆڕ  خەڵكانی  كۆمسیۆنەكە  پێویستە 
و ش���ارەزای ك��ورد بگرێتە خ��ۆی و راپۆرتی 
دەوری ئامادەبكات و كارشناسی كوردستان و 

ناوچەیی و نێودەوڵەتی بن.
نەخشە رێگای سیاسی دروست و تەشخیص 
ئەگەرەكانى  و  مەترسییەكان  لەهەمبەر  بدەن 
بەرەو پێشچوون و وردو دەقیق خاڵە باش و 

مەترسیدارەكان دیاری بكەن.
كۆمسیۆنی  لەپاڵ  كۆمسیۆنە  ئەم  پێویستە 
كارەكانیدا،  راس��پ��اردەو  كۆنگرەو  چ��اودێ��ری 
لەسەر  ب��دات  راپ���ۆرت  و  بكات  هەماهەنگی 
هەڵوێست، كار، سیاسەت، گوتار، راگەیاندن و 
هەڵسوكەوتی هەركام لەو هێزانە لەو پارچانە 
و لەهەمبەر كارە باشەكان رێزی لێ بگرێت و 
بەردەم  بخاتە  راپۆرتێك  بە  الیەنە خراپەكانی 

سەرۆكایەتی كۆنگرەو رەخنەی لێ بگرێت.
كۆمسیۆنی سیاسی دەبێت بەرپرس بێت لە 
داڕشتنی پەیڕەو پرۆگرام و داڕشتنی گوتاری 

كۆنگرەو سەرپەرشتی بكات.
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كۆمسیۆنێكی  ب��ڕی��ارب��دات  دەبێت  كۆنگرە 
لەسەر  جەخت  و  پێكبهێنێت  تایبەت  سیاسی 
الیەنە سیاسییەكان بكاتەوەو راپۆرتی تایبەت 
ب��ە پ��ارچ��ەی��ەك��ی ك��وردس��ت��ان ئ��ام��ادەب��ك��ات و 
پۆزەتیڤەكان  خاڵە  شیبكاتەوەو  بارودۆخەكە 
باشەكان  هەنگاوە  و  الی��ەن  ب��اس،  بخاتەبەر 
بڕیاربدات،  راسپاردەو  لەوبارەیەوە  كامانەن، 
دەبێت  واتا  هەبێت،  رۆڵی  دەتوانێت  چۆن  كە 
كۆمسیۆنی سیاسی، ئەجێندای هەر پارچەیەك 
بەجیا ئامادە بكات، بۆنمونە گروپی حزبەكانی 
خۆرهەاڵتى كوردستان لەناو كۆنگرە راپۆرتێكی 
یەكگرتوو سەبارەت بە كوردستانی خۆرهەاڵت 
بڕیاری  دوات��ر  كۆنگرەو  بیداتە  و  ئامادەبكات 
تایبەت  كۆمسیۆنێكی  بدرێتە  بدرێت،  لەسەر 
تریش  پارچەكانی  ب��ۆ  و  سیاسی  ب���واری  ل��ە 
بگرین،  لەبەرچاو  ئ��ەوە  دەبێت  ب��ەاڵم  راستە، 
تایبەتمەندی  كوردستان  پارچەیەكی  هەر  كە 
خۆی هەیە، هێزەكانی جیاوازن، كێشەو گرفتی 

خۆشیان هەیە.
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دووەم: كۆمسیۆنی سەربازی
پێویستە  كە  تر،  كۆمسیۆنێكی  كۆنگرەدا  لە 
ق��س��ەو ب��اس��ی ل��ەس��ەر ب��ك��رێ��ت، ئ��ای��ا پێویستی 
تایبەت  بە  هەیە،  س��ەرب��ازی  كۆمسیۆنێكی  بە 
لە  كە  خ��ۆرئ��اوا،  و  خ��ۆره��ەاڵت  پارچەكانی  بۆ 
باكورو  لە  ج��ی��اوازن  تایبەتدان،  بارودۆخێكی 
باشور، بۆنمونە لە باشوری سودان كاتی خۆی 
ن��اوى  )سوپای رزگ��اری  كارێكی وا ك��راوە بە 
دوایین  وەك��و  دەكرێت  وات��ا  باشوری س��ودان(، 
چانس بۆ واڵتان قسە لەسەر الیەنی سەربازی 
بكرێت، چونكە گەر پێمان وابێت بە نەرمونیانی 
دەتوانین كێشەكانی كورد چارەسەر بكەین، یان 
ئەوەی ئێمە داوای ئاشتی دەكەین جێبەجێدەكرێت، 
كۆنگرەیە  ئ��ەم  چونكە  نییە،  راس��ت  بێگومان 
بە  بخات  ك��ورد  كێشەی  ئیتر  بەوەیە  پێویستی 
الیەكدا، بۆنمونە لە ئێستادا پرۆسەی ئاشتی لە 
نیەتە  لەم  دەرف��ەت  ئایا  كەوتووە،  پەكی  باكور 
باشەی pkk وەرگیرا، بێگومان نەخێر، ئەگەرنا 

چی؟ كێ بەرپرسیارە؟ ئەڵتەرناتیڤ چییە؟
لەماوەی  دیموكرات  و  كۆمەڵە  هێزەكانی 
چەكدارییان  خەباتی  راب���ردوودا  ساڵی  بیست 
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هەڵپەساردووە، لە جیاتی ئەوە پەرە بە خەباتی 
تەشكیالتی، نهێنی، سیاسی دەدەن و دەیكەن، 
بەاڵم  هەبووە،  زۆری  كاریگەری  بێگومان  كە 
كاریگەری  ك��ە  بكرێت،  ل��ەی��اد  نابێت  ئ���ەوەی 
كە  دان��اوە،  دیموكرات  كۆمەڵەو  لەسەر  سلبی 
بەرامبەر  لە  ب��ەاڵم  ناكەن،  چەكداری  خەباتی 
ئەم هەڵوێستەی ئەوان، ئێران وەاڵمێكی باشی 
نەداوەتەوە، راگرتنی خەباتی چەكداری ئەم دوو 
نەبووە  ئامادە  یەك جاریش  بۆ  تەنانەت  هێزە 
لەگەڵ ئەم دوو هێزە  دوورو نزیك دانوستان 
بكات و لە رێگەی دیالۆگ دانوستان كێشەكانی 
بەاڵم  بكات،  لە رۆژه���ەاڵت چ��ارەس��ەر  ك��ورد 

بەداخەوە هیچ هەنگاوێكی نەناوە.
بۆیە پێویستى دروستكردنی كۆمسیۆنێكی 
كە  دەگەڕێتەوە،  بارودۆخە  ئەو  بۆ  سەربازی 
لە هەموو كات زیاتر  ئێستا  باسمان كرد، كە 
پێویستی دروستكردنی )سوپای رزگاری گەلی 
كوردستان( هەیە، كە لە هێزەی هەموو سازمان 
پارچەی  چوار  لەهەر  سیاسییەكان  گروپە  و 

كوردستاندا دروستبكرێت.
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سێیەم: كۆمسیۆنی پەیوەندی و دبلۆماسی
بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی ئەم كۆمسیۆنە، زۆر گرنگە 
چ لەسەر ئاستی ناوخۆیی و ناوچەیی و دەرەكی و 

دەتوانێت رۆڵێكی یەكجار پۆزەتیڤ بگێڕێت.
ئەم كۆمسيۆنە دەبێت كار لەسەر پەیوەندی 
پارچە  چوار  هەر  سیاسییەكانی  الیەنە  نێوان 
بكات و دانیشتن و گفتوگۆیان بۆ سازبكات و 

واباشە نوێنەری زۆربەی هێزەكانی تێدا بێت.
دەبێت كاری ئەم كۆمسیۆنە دروستكردنی 
هێزە  لەگەڵ  سەمیمانە  و  دۆستانە  پەیوەندی 
و  دەك��ەن  كار  لە كورستان  كە  سیاسییەكان، 
و  چ��ەپ  ن��ەت��ەوەی��ی،  نیشتمانی،  هێزە  ل��ەپ��اڵ 
بەتایبەت  دەرەوە  واڵت��ان��ی  شۆڕشگێڕەكانی 
و  كوردستانن  گەلی  دۆس��ت��ی  ك��ە  ئ��ەوان��ەی، 
ك��ورد  گەلی  خەباتی  هەماهەنگی  ه��اوك��ارو 
و  نەتەوەیی  كۆنگرەی  هەڵوێستی  و  دەك��ەن 
بڕیار و راسپاردەكانیان بگەیەنێت و هەڵوێستی 

دۆستانەیان لەگەڵ نیشانبدات.
واڵت��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  دەب��ێ��ت  كۆمسیۆنە  ئ���ەم 
ناوچەكە، پەیوەندی دبلۆماسی هەبێت هەرچەندە 
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رەنگە قبوڵی نەكەن، بەاڵم دەبێت كۆنگرە ئەوە 
رون بكاتەوە، كە دژی هیچ واڵتێك نییە، تەنها 
داكۆكی لە مافەكانی گەلی كورد دەكات، كۆنگرە 
نوێنەرایەتی خۆی لە ئەوروپا، ئەمەریكا، روسیا 
و زۆر واڵتانی تر بكاتەوە، ئەوە نیشانبدات، كە 
كۆنگرە نوێنەرایەتی هەموو گەلی كورد دەكات 
و پاڵپشتی سیاسی، ئابوری بۆ كۆنگرە و گەلی 

كورد كۆبكاتەوە.
هەڵگری  دەب��ێ��ت  دب��ل��ۆم��اس��ی  كۆمسیۆنی 
ئایدۆلۆژیای  نابێت  و  بێت  نەتەوەیی  گوتاری 
و  سەفارەت  رۆڵی  بێت،  زاڵ  بەسەریدا  حزبی 
دۆستی  و  واڵتانە  لەو  بگێرێت   كۆنسوڵخانە 
زۆرتر لە ئاستی بااڵ بۆ گەلی كورد پەیدا بكات، 
سەرەڕای ئەوەی كارێكی گرنگی ئەم كۆمسیۆنە 
و نوێنەرایەتییەكانی گرنگیدانە بە بەرژەوەندی 
كورد لە ئەوروپا و ئەمەریكا و واڵتانی دەرەوە، 
كۆنگرەیان  پەیامی  گوتارو  و  رێكیانبخات  كە 
بەپێی  بكات  لەگەڵ  دانوستایان  و  پێبگەینێت 
توانا هاوكاری مادی، سیاسی و فەرهەنگی لێ 
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وەربگرێت و پەیوەست بن بەم كۆمسیۆنەوە، كە 
ساماننێگی گەورەی نەتەوەیین و زیاترن لەچەند 

ملیۆن هاواڵتی كورد لە هەر چوار پارچە.

چوارەم: كۆمسیۆنی راگەیاندن و میدیایی
كاریگەری  ئێستا  كە  میدیا  و  راگ��ەی��ان��دن 
كۆمەڵگەی  و  جیهان  لەسەر  هەیە  گەورەیان 
نەتەوەیی  كۆنگرەی  بۆ  دەتوانێت  مرۆڤایەتی، 

رۆڵێكی یەكجار گەورە بگێڕێت.
میدیا،  و  راگەیاندن  كۆمسیۆنی  دەكرێت 
پسپۆڕ  ش����ارەزاو  راگ��ەی��ان��دن��ك��اری  خەڵكانی 
كۆمەڵگەی  و  هێزەكان  لەناو  پرۆفیشناڵ  و 
میدیا  كەناڵەكانی  و  زانكۆكان  و  كوردستان 
نەقشی  دەورو  راب���ردوودا  لە  كە  كۆبكاتەوە، 

گەورەیان هەیە لەم بوارەدا.
كۆنگرە  سەرۆكایەتی  ل��ەگ��ەڵ  كۆمسیۆن 
دەبێت، هێڵە گشتییەكانی گوتارێكی نەتەوەیی، 
نیشتمانی، ئازادیخوازانە دابڕێژێت و رەچاوی 
پێكهاتە ئیتنی و مەزهەبییەكانی ناو كوردستان 
بیروبۆچونە  فكرو  ئ��ی��رادە،  ل��ە  رێ��ز  و  بكات 

سیاسی و ئاینییەكانیان بگرێت.
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دەبێ ئەم كۆمسیۆنە كار لەسەر مێژووی 
هاوكێشەكانی  و  كارەكان  گوتار،  سیاسەت، 
ك����ورد ب��ك��ات، پ��ێ��وی��س��ت��ە الی��ەن��ە س��ی��اس��ی، 
مێژوويی، هونەری، كلتوری، دین، كرێكاری، 
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی، پ���ەی���وەن���دی، ه��ەم��اه��ەن��گ��ی 
مۆسیقاو گۆرانی و ئەدەبیات، بكاتە ئەجێندای 

بەرنامەكانی.
هەرشتێك  پێش  كۆمسیۆنە  ئەم  پێویستە 
بیر لە دانانی تۆڕێكی میدیایی كوردی بكاتەوە، 
كە زمانحاڵی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان 
بێت و پێكبێت لە )تەلەفزیۆن، رادیۆ، رۆژنامە، 

وێب سایت، گۆڤار، ..... هتد(.
بە  بەرنامەكانی  ك���وردی  زم��ان��ی  جگەلە 
ئینگلیزی  و  توركی  فارسی،  عەرەبی،  زمانی 
پەخش بكات و هێزە سیاسییەكانی ئەم تۆڕە 

پشتگیری بكەن و گرنگی پێبدەن.
چاپكراوی  دەبێت  راگەیاندن  كۆمسیۆنی 
رۆشنكردنەوەی  بۆ  هەبێت  تایبەتی  وەزری 
راسپاردەو  كۆنگرەو  كارەكانی  و  سیاسەت 

كۆبوونەوەكانی و رێوو شوێنەكانی.
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كۆنفرانس  ك��ۆڕو  دی��ب��ەت،  پانێڵ،  پێویستە 
س��ازب��ك��ات و ب����ەدوای رێ��گ��ەچ��ارەی ش��ی��او بۆ 
قەیرانەكانی بگەڕێت و خەڵكانی پسپۆڕی غەیرە 
كورد بانگهێشت بكات، بۆ ئەم پانێڵ و كۆنفرانسانە.
دەبێت راگەیاندن گوتارێكی روو لە الیەنە 

دەرەكییەكانی دۆستی كورد بێت.
بەڵگەو  زیندووكردنەوەی  لەسەر  كاربكات 
نوسراو كتێبە چاپكراوە مێژووییەكانی مێژووی 

و رابردووی گەلی كورد.
خاڵێكی گرنگ ئەوەیە، ئەم كۆمسیۆنە دەبێت 
یەكسانی  بە  پەخشەكەی  بەرنامەو  گ��وت��ارو 
داب��ەش��ب��ك��ات ب��ەس��ەر ئ��ەن��دام��ان��ی ك��ۆن��گ��رەی 
نابێت  ك��وردس��ت��ان،  پارچەكانی  و  نەتەوەیی 
كەسێك  ی��ان  حزبێك،  زمانحاڵی  راگ��ەی��ان��دن 
راگەیاندنی  دەبێت  بەڵكو  بێت،  پارچەیەك  و 
گەلی كورد و كۆنگرە بێت، دەبێت تەعبیر بێت 
گۆرانی  مۆسیقا،  مێژوو،  فەرهەنگ،  كلتور،  لە 
هەموو  و  پارچانە  ل��ەو  ه��ەرك��ام  م��ێ��ژووی  و 

هێزەكانی ئەو پارچانە.
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بەشی سێیەم

كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان بۆ دواكەوت؟
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ئ��ەم  ك��ە  ب���ڕی���اردرا،  چ��ەن��دی��ن��ج��ار  پێشتر 
كۆنگرەیە سازبكرێت، بەاڵم بەهۆی:

هێزەكانی  و  ح��زب  نێوان  گرفتی  ی��ەك��ەم: 
كوردستان.

دروستكردنی  و  ن��ارەح��ەت��ب��وون  دووه���ەم: 
كێشەو گرفت لەالیەن توركیا و ئێرانەوە.

مەترسییە  دوو  ئ��ەم  ئێستا  تا  ئایا  ب��ەاڵم 
ماون؟

بەڵێ، هەردوكیان ماون بەمشێوەیە:

یەكەم: گرفتی نێوان هێزە كوردستانییەكانى هەر 
چوار پارچەی كوردستان:

كێ  ل��ەس��ەرئ��ەوەی  هەبووە  گرفت  پێشتر 
و  )پارتی  لە  هەریەكە  بەڕێوەدەبات،  كۆنگرە 
پەكەكە( لەوبارەیەوە گرفتیان هەبووە، تەنانەت 
گرفت  كۆنگرەكەش  بەستنی  شوێنی  لەسەر 
ئەوروپا،  لە  یان  هەولێر  لە  ئایا  كە  هەبووە، 
یان لە سلێمانی بێت، بۆیە دەكرێت گرنگترین 

گرفتەكانی ناو ئەم هێزانە ئەمانە بێت:
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1-  لە بابەتی دواكەوتنی هۆكاری بەستنی 
كۆنگرە، ترسێك الی بەرپرسانی pkk هەیەو 
كە  هەبوو،  بۆچونێك  رابردوودا  "لە  پێیوابوو 
دەیویست داوا لە pkk  بكات خەباتی چەكداری 
بۆ  ل��ەوك��ات��ەداو  ئ��ەوە  كە  پێبهێنێت"،  كۆتایی 
ئێستاش كارێكی مەحاڵ، دژایەتی و ناواقیعییە".
2- لە رابردوودا قسە لەسەر ئەوە دەكرا، 
كە كام حزبە نوێنەرایەتی باشور، یان باكور 
و خۆرهەاڵت و خۆرئاوا دەكات، بەاڵم ئێستا 
كە هەموو هێزەكان بەشداری دەكەن، رەنگە 

ئەو گرفتە نەمابێت.
3- هێشتا رەنگە سێ هێزە زەبەالحەكەی 
كوردستان، هێزەكانی )یەكێتی، پارتی، پەكەكە( 
بیانەوێت وەكو سێ هێزی سەرەكی هەیمەنە 
بڕیارەكانیشدا،  ك��ۆن��گ��رەداو  ب��ەس��ەر  ب��ك��ەن 
پارچەكانی  تری  هێزەكانی  لەالیەن  ئەمەش 
ت��رەوە ن��ەش��اردراوەت��ەوەو باسیان ك��ردووە، 
ئەگەر هەیمەنەی هەر هێزێك لەسەر كۆنگرە 

بێت، ئەوان بەشداری ناكەن.
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كۆنگرەی  ب��ە  روو  ك��ە  ت��ر،  گرفتێكی   -4
كۆبونەوەی  ل��ە  وەك��و  دەب��ێ��ت��ەوە  ن��ەت��ەوەی��ی 
یەكەمی ئامادەسازی بۆ كۆنگرەكە، الیەنەكانی 
خۆرهەاڵتی كوردستان بە توندی پشتگیریان 
ئێمە  تەنها  وتیان  لە خەباتی چەكداری كردو 
بەرامبەریش  الیەنی  بەڵكو  كێشەكەدا،  لە  نین 
ه��ەی��ە، ك��ە ئ��ام��ادەن��ی��ی��ە ب��ە ئ��اش��ت��ی كێشەكە 
ئێمە  چەكداری،  خەباتی  بۆ  بكات  چارەسەر 
نەهاتووین  ئێمە  وتیان  و  دەكەین  پێداگری 
لە  بكات  مەحروممان  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
بێت،  كارە  ئەو  بۆ  گەر  و  چەكداری  خەباتی 

بەشداری ناكەین.
پارچەكانی  ل��ە  ك��ام  ه��ەر  هێزەكانی   -5
كوردستان لەناو خۆیاندا كێشەو گرفتی سیاسی 
و ملمالنێی زۆریان هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەو 
گرفت و ملمالنێیە نێوانى هێزەكانی پارچەیەك 
و پارچەیەكی تریشی گرتۆتەوە، واتا گرفتەكە 
گرتۆتەوە،  پارچەكانی  هەموو  كوردستانییەو 
هەموو  نییەو  كێشە  بێ  پارچەیەك  هیچ  واتا 

پارچەكانیش كێشەیان هەیە.
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ن��ەب��وون��ی واڵت��ان��ی  ب��ەش��دارب��وون و   -6
داگیركاری كوردستان لە كۆنگرە وەكو میوان، 
زۆرب���ەی  سەرەكییەكانی  گرفتە  ل��ە  یەكێكە 
دەبێت  كە  كوردستان،  پارچەكانی  هێزەكانی 

لێكدانەوەی باشتری بۆ بكرێت.
7- گەورەو بچووكی هێزە سیاسییەكان لە 
هەر چوار پارچە كێشەی گەورەی كۆنگرەیە، 
پێوەری پێویست وەرنەگیراوە بۆ چارەسەری 
ئەو كێشەیە، واتا دەبێت بەرپرسیارێتی و ئمتیاز 

بدرێت بە  هەموو هێزەكان.
كۆمەاڵنی  بۆ  روونبكرێتەوە  و  رۆشن   -8
نەتەوەیی  كۆنگرەی  كە  كوردستان،  خەڵكی 
گەلی  رزگ���اری  خەباتی  ل��ە  نوێیە  قۆناغێكی 
هەر  سیاسییەكانی  حزبە  كۆی  و  كوردستان 
چ��وار پ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان پابەند دەب��ن بە 
و  ئیدۆلۆژی  لە  دوور  راسپاردەكان،  بڕیارو 
الوانی  و  گەنجان  پێویستە  و  حزبی  تەسكی 
پشتیوانی  كوردستان  خەڵكی  و  كوردستان 
بكەن و رەخنەی لێبگرن و پێشنیاری گەورەی 

بۆ بكەن.
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تایبەتمەندی و الیەنە پۆزەتیڤ و
نێگەتیڤەكانی پارچەكانی كوردستان
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كوردستان،  پ��ارچ��ەی  چ��وار  بوونى  ه��ەر 
بۆ  بنرێت  هەنگاوێك  هەر  كێشەیە،  خۆی  بۆ 
یەكگرتووی  گ��وت��اری  نەتەوەیی  )كۆنگرەی 
كوردستان  سەربەخۆیی  ریفراندۆم،  كوردی، 
پ��ارچ��ان��ە  ل���ەو  .... ه��ت��د(، چ��ون��ك��ە ه���ەرك���ام 
داگیركاری  واڵتێكی  س��ەر  داب��ەش��ك��راون��ەت��ە 
و سوریا(  عێراق  ئێران،  )توركیا،  كوردستان 
بگرە  پارچەيەو  ئەو  بۆ  زۆر  گرفتی  كێشەو 
بەتایبەتی  دروستدەكرێت،  تریش  پارچەكانی 
بۆ  بەرچاوترە  توركیا  و  ئێران  هەوڵەكانی 
دژایەتی كورد، بەتایبەتی كۆنگرەی نەتەوەیی، 
چونكە دەزانن كۆنگرەی نەتەوەیی، هەنگاوێكی 
الیەنە  ه��ێ��زو  ن��زی��ك��ب��وون��ەوەی  ب��ۆ  پۆزەتیڤە 
كوردستانییەكان و یەكگرتووییان و چونەوە بە 
گژ سیاسەتی دوژمنكارانەی ئەوان، هەربۆیە 
چ لە رابردوو، یان لە داهاتوو، رێگری دەكەن 

لەسەركەوتنی ئەوكارە.
پارچەبوونەی  ئ��ەو  ه��ەر  ت���رەوە،  لەالیەكی 
كوردستان جارێكی تر وادەكات بۆ رێكخستن 
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و یەكگرتوويی گوتاری كوردی و دروستكردنی 
كۆمسیۆنی جۆراوجۆرو چارەسەری كێشەكان، 
لەبەرچاو  پارچانە  ل��ەو  هەركام  تایبەتمەندی 
ئەو  بەپێی  دەب��ێ��ت  ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا  و  بگرێت 
تایبەتمەندیانە الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەنیڤەكانی 
حزب  كۆمەاڵیەتی  ئابوری،  سیاسی،  رەوش��ی 
لەبەرچاو بگیرێت، واتا الیەنە باش و خراپەكانی 
پارچانەو  لەو  لەهەركام  و  دەستنیشانبكرێت 
الیەنە نێگەتیڤەكان بەهەموو الیەك چاكبكرێت و 
الیەنە پۆزەتیڤەكانی بكرێتە پێوەر بۆ سازكردنی 
كۆنگرەو بەدیهێنانی گوتارێكی كوردی یەكگرتوو.
بۆ ئەم مەبەستە هەركام لەو پارچانە بەجیا 
باسیدەكەین و تایبەتمەندی و الیەنە پۆزەتیڤ 

و نێگەتیڤەكانی دەخەینە بەرچاو:

تر  پارچەکانى  چاو  لە  کوردستان:  باشوورى 
بارودۆخى   9/25 لە  ڕیفراندۆم  قۆناغى  تا 
سیاسی و ئابورى زۆر باشبوو، بەاڵم بەهۆى 
ڕی��ف��ران��دۆم زۆر پ��اش��ەک��ش��ەى ک����ردووە و 
هێندەى جاران وەکو سەنتەرى پرسی کورد 
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نەماوە و مەترسی زۆرى لەسەرە، بەتایبەتى 
شێوازێکى  هیچ  لە  دەست  ناوچەیی  واڵتانى 
و  )گ���ۆڕان  هێزەکانى  ن��اپ��ارێ��زن،  دەخ��ال��ەت 
ناو حکومەت  لە  قاچێکیان  بەردەوام  کۆمەڵ( 
لەناو  پێدەچێت  ش��ەق��ام��ە،  ل��ە  قاچێکیان  و 
بەمدواییانە  بخوڵێنەوە،  ئێراندا  سیاسەتەکانى 
)هاوپەیمانى  دروستبوون  نوێ  ڕەوت��ى  دوو 
دیموکراسی و دادپ��ەروەرى و نەوەى نوێ(، 
لە  دەرکەوتن  زۆرتر  ڕیفراندۆم  دواى  لە  کە 
ویستیان   2017 کۆتایی  خۆپشاندانەکانى 
گ��ۆڕان  ئەڵتەرناتیڤى  و  بدیل  وەک��و  خۆیان 
حکومەتى  داواى  و  نیشانبدەن  ک��ۆم��ەڵ  و 
و  بکەن  هەرێم  حکومەتى  ڕاماڵینى  و  کاتى 
پەیوەندییەکانى هەرێم و بەغدا، کە لە )2003( 
هێندە خراپ نەبووە، پارتى هەوڵیدا لە مالیکى 
و ئێران نزیک بێتەوە و یەکێتیش پشتگیرى لە 

عەبادى بکات.
بەردەوامە،  پارتى  و  یەکێتى  ملمالنێى  واتا 
نە دەتوانن بەیەکەوە شەریک بن، نە دەتوانن 
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لە  هەردوکیان  و  هەڵگرن  یەکیش  لە  دەس��ت 
ڕووداوەک��ان��ى  و  ئەویتردایە  خستنى  خەمى 
زەقتر  کێشانەى  ئەم  تر  هێندەى  کەرکوکیش 
کردەوە و ڕۆڵى خراپى PKK ش لەم ڕووداوانە 

زۆر سەیر بوو دژى یەکێتى.
كۆنگرەى  ك��ارەك��ان��ی  چەقی  دەب��ێ��ت  وات��ا 
ب���اش���وری ك��وردس��ت��ان ب��ێ��ت ب���ەو دەل��ی��ل��ەی 
پ��ارچ��ەی��ەك��ە س��ەرب��ەخ��ۆی��ی و دام�����ەزراوەی 
رووی  لە  هەیە،  گرنگی  ئ��ی��داری  و  سیاسی 
ئ��ەم��ن��ی��ش��ەوە ل��ەه��ەرك��ام ل��ە پ��ارچ��ەك��ان��ی تر 
ئەركە  هەرێمیش  حكومەتی  و  پارێزراوترە 
شوێنەكانی  رێ��وو  و  ئەمنی  م��اددی،  ئیداری، 
ئەوەی زۆربەی  دەگرێتە خۆی و س��ەرەڕای 
بنكەو  پارچە  چوار  هەر  سیاسییەكانی  هێزە 
كەمپی  و  نوێنەرایەتی  و  سیاسی  ب��ارەگ��ای 
ل��ەوەش  ه��ەی��ە،  ب��اش��ور  ل��ە  پێشمەرگایەتیان 
و  یەكێتی  سەرەكی  هێزی  ه��ەردوو  گرنگتر 
پارتی، خۆیان بە خەمخۆری ئەمكارە دەزانن 

سەرەڕای بۆچوون و تێڕوانینی جیاوازیان.
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ب���اك���وری ك���وردس���ت���ان: ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی ب��اك��ور 
لەو  مەدەنی  خەباتێكی  كە  بگرێت،  لەبەرچاو 
پارچەیە هەیە و )59( ئەندام پەرلەمانی هەدەپە 
لەناو پەرلەمانن و سەدان رێكخراوی مەدەنی 
س��ەرەڕای  كاردەكەن،  جۆراوجۆر  پیشەیی  و 
بوونی فشار و زەختی زۆری ئەنكەرە لەسەر 
ئەم هێزو رێكخراوانە و زیندانیكردن و گرتن و 

كوشتنی چاالكانی سیاسی و مەدەنی.
نێوان  پارادۆكسی  و  كارلێك  و  پەیوەندی 
خەباتی مەدەنی و سەربازی پەكەكە لە قەندیل، 
فاكتەرێكی گرنگی باكور دەبێت زۆر بە جدی 
سەیر بكرێت و نەبێتە مایەی گرفت بۆ كۆنگرەو 
تێڕوانینی توركیاش كە دیارە ناحەزانەیە، بۆیە 
و  )قەندیل(  لە  ش��اخ  خەباتی  پەكەكە  دەبێت 
خەباتی مەدەنی لە )ئامەد( و خەباتی دبلۆماسی 
لە )ئەوروپا( باشتر رێكبخات و پابەندبێت بە 

بڕیارەكانی كۆنگرەوە لەو بارەیەوە.
ئ���ەگ���ەرچ���ی ه���ەرك���ام ل����ەو س���ێ ف��اك��ت��ەرە، 
بۆ  گ��ەورەی��ە  پاڵپشتی  ب��ۆخ��ۆی  هەریەكێكیان 
ك��ارەك��ان��ی ك��ۆن��گ��رە، ب��ەاڵم رەن��گ��ە ه��ەل��وم��ەرج و 
خسوسیات و تایبەتمەندییەكانی باكور لەچاو هەر 
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سێ پارچەكەی تر جیاوازتر بێت و هەر ئەمەشە 
رەنگە وابكات دژایەتی و دوژمنایەتی ئەنكەرە بۆ 
كۆنگرە لەهەر كام لەو سێ واڵتەی تر زۆرتر و 
پڕ پیالنتر و ناحەزانە تر بێت، واتا لەهەر كام لەو 
پارچانەی كوردستان، خەباتی سیاسی و سەربازی 
واڵتە  ئ��ەو  هەڵوێستی  بێت،  بەهێزتر  مەدەنی  و 
دوژمنەكارانەتر دێتە بەرچاو بەرامبەر گەلی كورد 

و كۆنگرەی نەتەوەیی، كە ئەمە رێك توركیایە.
تایبەتمەندیەكی تری باكوور، بوونی كۆنگرەی 
نەتەوەیی كورد )KNK( لە برۆكسل، كە لەالیەن 
پێیوایە  خ��ۆی  پەكەكە  دام���ەزراوەو  پەكەكەوە 
و  دەك��ات  ك��ورد  هەموو  نوێنەرایەتی  كۆنگرە 
هەموو هێزو سیاسەتەكانی كورد تێیدا بەشدارن، 
ئەگەرچی وانییە، بەشێك لە هێزەكانی هەر چوار 
پارچە تا ئێستا نەچوونەتە ژێر چەتری )KNK( و 
بە كۆنگرەی خۆیانی نازانن و پێیانوایە هەژمونی 
پەكەكەی بەسەرەوەیە، هەموو بڕیارەكان لەژێر 
لە  )كەجەكە(و  سەرۆكایەتی  كۆنسەی  چەتری 
پاش  وای��ە  باشتر  بۆیە  دەردەچ��ێ��ت،  قەندیلەوە 
كوردستان،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  سەركەوتنی 

پەكەكە )KNK( بەرەسمی هەڵوەشێنێتەوە.
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رۆژهەاڵتی كوردستان: یەكجار زۆر تایبەتمەندی 
هەیە، بەوپێیەی لە ئێران هیچ دەرفەتێك بۆ كارى 
كۆی  بۆیە  نییە،  مەدەنی  و  پەرلەمانى  سیاسی، 
سیاسییەكانی  سازمانە  و  ح��زب  هێزو  گشتی 
یان  وات��ا  ت��اراوگ��ەن،  لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
ل��ە ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان��ن، ی��ان ل��ە ئ��ەوروپ��ان، 
پارچەیەو  ئەم  تێڕوانینی  و  بۆچون  بۆیە رەنگە 
هێزەكانی تەواو جیاواز بێت لە سێ پارچەكەی تر، 
كە زۆربەی هێزە گەورەكان خاوەنی پێشمەرگەو 
خۆشیان  وەك��و  عەسكەرین  و  سیاسی  كەمپی 
چەكداری  خەباتی  لە  دەستیان  ئێستا  "تا  دەڵێن 
جاروبار  تەنانەت  هەڵنەگرتووە"،  ئێران  دژی 
كێشەو ئاریشە لەسەر سنورەكانى نێوان باشور 
ئ��ێ��ران دەكەوێتە  ئ��ێ��ران دورس���ت دەب��ێ��ت و  و 
وەكو  هەرێم،  حكومەتی  سنورەكانی  توپبارانی 
"ب��ەردەوام  دەڵێن  خۆشیان  سیاسییەكان  هێزە 

لەبەردەم مەترسی تیرۆر داین لە باشور".
خاڵێكی تر پەیوەندی بە ئینشیقاق و ئینشیعابی 
بەردەوامی هێزەكانی رۆژهەاڵتەوە هەیە، كە وادەكات 
پێشمەرگەی  هێزێكی  بەرەو  یەكگرتوو  گوتارێكی 
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ئاریشە  كۆنگرەدا،  لەكاتی  و  نەبێت  یەكگرتوویان 
بووونی  رۆژه���ەاڵت  ت��ری  خاڵێكی  دروستبكات، 
پارتی  لەالیەن  پارچەیە  لەو  پەكەكەیە  دەخالەتی 
ژیانی ئازادی كوردستان )پژاك(، كە هێزەكانی تر 
بە رەسمی نایناسن و بە دروستكراوی پەكەكەی 
دەزانن و لە كارەكانی كۆنگرەی ساڵی )2013( ئەم 
گرفتە بە رونی هەستی پێكرا، ئەم فایلە پێویستی بە 

چارەسەری پێشوەخت هەیە.
زۆرو  سازمانی  هێزگەل،  بوونی  كەواتە 
زەوەندەی سیاسی لە رۆژهەاڵت، كە ئێران بە 
وابكات  خۆی،  سەر  بۆ  دەزانێن  هەڕەشەیان 
ئێران دوای توركیا، زۆرترین فشار بخاتە سەر 
كە  نەتەوەیی،  كۆنگرەی  و  هەرێم  حكومەتی 

گرفت بۆ ئەم هێزانە دروستبكرێت.
رۆژئاوای كوردستان: پارچەیەكی ترە، كە هەڵگری 
تایبەتمەندی  خاوەنی  زۆرەو  گرفتی  ئاریشەو 
دوای  لە  رۆژئ���اوا  ئ��ەوەی  بابەتی  لە  خۆیەتی، 
رووداوەكانی بەهاری عەرەبی لە )2011( بۆتە 
كانتۆنەكان،  و  خۆسەری  حكومەتێكی  خاوەنی 

بەاڵم هەڵگری چەند خەسڵەتی تایبەتە:
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بە  سوریا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ی��ەك��ەم: 
ئەم  ئێستای  ئایندەی  ماوەتەوە،  هەڵواسراوی 
پارچەیە زۆر روون نییە، بەاڵم دەستكەوتێكی 
گەورەیە، توركیا لە سوریا زۆرتر بە مەترسی 
دەزان���ێ���ت و ل��ە دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی��ش��ی درێ��خ��ی 
تەنانەت  و  دەبێت  ب��ەردەوام��ی��ش  ن��ەك��ردووە، 
ئێران  سوریا،  بۆ  ك��ردووە  تنازولی  چەندین 
لە  هەڵگرتنیان  دەست  بەرامبەر  لە  روسیا،  و 
)پەیەدە(  یان  رۆژئ��اوا،  كانتۆنەكانی  پشتیوانی 
ئەمەش  "تیرۆریست"،  دەڵ��ێ  ئەنكەرە  وەك��و 
دژایەتی زۆرت��ری كۆنگرەی  توركیا  وادەك��ات 
كاریگەری  بەشدارى  بەهۆی  بكات  نەتەوەیی 
پەیەدە، كە زۆربەی كورسییەكانی رۆژئاوا لە 

كۆنگرەی نەتەوەیی كۆنتڕۆڵ دەكات.
بەسەر  پەكەكە  هەژمونی  ب��وون��ی  دووەم: 
خ��ۆرئ��اواوە، وای��ك��ردووە س��ەرەڕای نیگەرانی 
پارتی  ل��ەگ��ەڵ  گ��ەورەش��ی  ملمالنێی  توركیا، 
هەبێت، كە هاوسنورن و تەنانەت لە چەند ساڵی 
رابردوودا، هەست بە شەڕێكی میدیایی توندی 
پەكەكەو  و  پارتی  پارچەیەو  دوو  ئەم  نێوان 
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بە  پەیەدە  پارتی  لەبەرامبەردا،  بكرێت  پەیەدە 
تاكڕەو ناودەبات و رێگا نادات هێزەكانی سەر 
بە )ئەنەكەسە(، كە دۆستی پارتین كارو خەبات 
ئەم  بەردەوامی  پێدەچێت  رۆژئ��اواو  لە  بكەن 
رەوشە، شەڕێكی ناوخۆ لە رۆژئاوا رووبدات و 
پارتی و توركیاش پشتیوانی )ئەنەكەسە( بكەن.
سێیەم: پەیەدە هەموو دەزگاو دامەزراوەكانی 
رۆژئاوای كۆنتڕۆڵكردووەو زۆربەی هێزەكانی 
تر پەیەدە بە تاكڕەو تۆمەتبار دەكەن و پێیانوایە 
ئەو  دوژم��ن��داری  پەكەكەیەو  سیاسەتی  ئ��ەوە 
هێزانەیە، بەتایبەتى )ئەنەکەسە( پێیوایە بەعسی 

سوریا لە پەیەدە باشترە.
چوارەم: جگەلە باشور، رۆژئاوای كوردستان، 
توشی شەڕێكی سەخت و دژوار هاتووە لەگەڵ 
گروپی تیرۆریستی داعش و قوربانی زۆریان 
ئێرانەوە  ئەمەریكاو  لەالیەن  وای��ك��ردوە  داوە 
هێزەكانی  ل��ەپ��اڵ  و  بكرێت  زۆر  پشتیوانی 
سوریای دیموكرات و )مەسەدە( و )یەپەگە( و 

)یەپەژە(.
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یەكەم:
باشوری كوردستان
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باشور رەنگە بە حوكمی پێگەی سیاسی 
و تارادەیەكی زۆری سەربەخۆیی و بوونی 
هێزی  بونیادنانی  دیفاكتۆو  حكومەتێكی 
كوردستان،  هەرێمی  فیدراڵی  و  پێشمەرگە 
تر،  پارچەكانی  لە  بێت  جیاواز  ت��ارادەی��ەك 
هەربۆیە رەنگە هەندێكجار هێزە گەورەكانی 
كە  دەبینرێت،  وا  پارتی(  و  )یەكێتی  باشور 
زۆرت��ر  ه��ەژم��وون��ی  هەیمەنەو  دەی��ان��ەوێ��ت 
داوای  و  نەتەوەیی  كۆنگرەی  بەسەر  بكەن 
ماڵی  وەك���و  ی��ان  ب��ك��ەن،  زۆرت���ر  ئیمتیازی 
یەكەمی هێزەكان سەیر بكرێت، واتا باشوری 
كوردستان سەبارەت بە كۆنگرەی نەتەوەیی 
چەندین الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤى هەیە، كە 

ئەمانەن:
هێزە  و  ك���وردس���ت���ان  ب���اش���وری  ی���ەك���ەم: 
سیاسییەكانی بەتایبەتی )ی.ن.ك، پ.د.ك( نابێت 
)شوێن( باشور، بە مەبەستی تەسكی حزبایەتی 
و بۆ كاری دیبلۆماسی خۆیان و بە قازانجی 

خۆیان بەكاربێنن.
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دووهەم: كۆنگرەی نەتەوەیی، نابێت بكەوێتە 
ژێر هەژمونی یەكێتی، یان پارتی و خۆیانی 
وەاڵم��ی  دەب��ێ��ت  بەڵكو  بسەپێنن،  ب��ەس��ەردا 
بداتەوە،  كوردستان  گەلی  پێداویستییەكانی 
قۆرخكردن  پاوانخوازی،  روحی  نابێت  واتا 

بەسەر كۆنگرەدا زاڵ بێت.
كۆنگرەی  پێگەی  نابێت،  باشور  سێیەم: 
دیبلۆماسی  ئ��ام��رازێ��ك��ی  وەك���و  ن��ەت��ەوەی��ی، 
هەرێم لەگەڵ واڵتانی دراوسێ بەكاربهێنێت، 
ئەو  و  هەرێم  الیەنی  دوو  قازانجی  بە  وات��ا 
واڵتانە بچێتە پێش، بەڵكو دەبێ بۆ یەكڕیزی 
مافەكانی گەلی كوردستانى هەر چوار پارچە 

بێت.
چوارەم: هێزەكانی باشور نابێت خۆیان وەكو 
مەسەلەی  لە  باس  و  نیشانبدەن  دای��ك  حزبی 
بۆ  داواك��اری��ە  كە  بكەن،  بەشێوەیەك  ئاشتی 
هێزەكانی پارچەكانی تر، بەڵكو پێویستە پێشنیار 
بێت، گەر دەرفەت هەبوو )چونكە لە رابردوودا، 
هاتبوو،  چ��ەك  داماڵینی  ب��ە  وەه���ا  داواك����اری 

نیگەرانی دروستكرد بوو(.
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پێنجەم: یەكێتی و پارتی )حكومەتی هەرێم( 
كۆنگرە  میوانداری  لەبەرئەوەی  نابێت  باشور 
دەكات، بێ خواستی هێزەكانی تر بانگهێشتی 
ئەوە  چونكە  بكات،  سوریا(  توركیا،  )ئ��ێ��ران، 

دەبێتە تێكدانی كۆنگرەی نەتەوەیی.
بوو،  هەڵە  باشور  پێشنیارەی  ئەو  شەشەم: 
كۆنگرە،  ئ��ەن��دام��ان��ی   )35%( داوای��ك��رد  ك��ە 
ئەندامانی  رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی 
بن، كە رۆژهەاڵت دەرفەتی وەهای نییە ئەوە 

لە خۆی نیشانبدا.
حەوتەم: گیروگرفتە ناوخۆییەكانی باشوری 
چوار  و  پارتی  ملمالنێی  وەك  ك��وردس��ت��ان، 
پەكخستنی  گۆڕان(  و  )پارتی  یان  تر،  الیەنی 
ب��ێ موچەیی،  ق��ەی��ران��ی دارای����ی،  پ��ەرل��ەم��ان، 
لە  بێگومان  زۆرت��ر،  گرفتی  و  داعش  شەڕی 
ئێستادا ناتوانێت كۆنگرەكە سەركەوتوو بێت، 

گەر ئەم قەیرانانە چارەسەر نەكات.
ه��ەش��ت��ەم: ب��وون��ی ه��ێ��زەك��ان��ی ت��ورك��ی��ا لە 
گرفێتكی  ه��ەرێ��م،  ح��ك��وم��ەت��ی  س��ن��ورەك��ان��ی 
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گرفت  توشی  نەتەوەیی  كۆنگرەی  گەورەیەو 
دەكات، ئەوە لە كاتێكدا باسی هێرش بۆسەر 
هێزەكانی HPG و یەپەشە دەكرێت لە شنگال 
و پەیوەندییەكانی PKK  و PDK لەوپەڕی 

خراپی خۆیدایە.
نێگەتیڤی  رووی  كە  گرنگ  خاڵێكی  نۆیەم: 
)م��ام  غیابی  دەب��ێ��ت،  ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی 
جەالل(ە، كە بە یەكێك لە ئەندازیارانی بەرەی 
كوردستانی دادەنرێت لەپاڵ )شەهید د.قاسملۆ 

لە رۆژهەاڵت، عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە باكور(.
لەگەڵ   PDK س��ەرەك��ی  گرفتی  دەی����ەم: 
باكور،  رۆژئ��اواو  باشور،  الیەنەكانی  زۆری 
فاكتەرێكی فرە نێگەتیڤە كە یارمەتی بەستن و 
سەركەوتنی كۆنگرە نادات، بۆیە دەبێت پێشتر 
دەس��ت  ب��ك��ات��ەوەو  ئاسایی  پەیوەندییەكانی 
كە   )PKK( ل��ەگ��ەڵ  هەڵبگرن  ب��ۆچ��ون��ە  ل��ەو 

سەرۆكایەتی كۆنگرە بۆ خۆیان قۆرخ بكەن.
گەر  دەبێت،  هێزەكانی  و  باشور  یانزەیەم: 
یارمەتی  بێت،  سەركەوتوو  كۆنگرە  بیانەوێت 
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هێزەكانی ترى پارچەكان بدەن، كە بارودۆخی 
نییە، بەمە كۆنگرە  ئابورییان باش  سیاسی و 

سەركەوتوو دەبێت.
پێویستە  ن��ەت��ەوەی��ی  كۆنگرەی  دوان���زەی���ەم: 
مەترسییەكانی سەر باشور باش لێكبداتەوە لە 
بابەتی )شەڕی داعش، مەترسی گروپە ئیسالمی 
- رادیكاڵ و فەندەفێنتاڵەكان، ملمالنێی شیعی - 
شەعبی  حەشدی  داهاتووی  مەترسی  سوننی، 
لەسەر هەرێم، مەترسی سەرهەڵدانەوەی شەڕو 
ناوچە  لەسەر  بەغدا  باشورو  نێوان  قەیرانی 
جێناكۆكەكان بەتایبەت لەگەڵ حەشدی شەعبی(. 
كوردستان  هەرێمی  تێوەگالنی  سیانزەیەم: 
شیعی  بلۆكی  ملمالنێی  و  جەمسەربەندی  لە 
ناوچەی  لەنێوان  توركیا(  و  )ئێران  سوننی  و 
سەوزو زەرد زیانی زۆر دەگەیەنێت بە رەوشی 
باشور پەیوەندی لەگەڵ هێزە كوردستانییەكان 

و كۆنگرەی نەتەوەیی.
چ�����واردەی�����ەم: ب���اش���ور ن��اب��ێ��ت م��ەل��ەس��ەی 
فشار  كارتی  بكاتە  ریفراندۆم و سەربەخۆیی 
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لەگەڵ بەغدا، هێندەی دەبێت ئەزمونی سودان و 
باشورى سودان دوپاتكاتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا 
ریفراندۆم و سەربەخۆیی كوردستان پێويستی 
كە  هەیە،  تر  هێزەكانی  هەموو  پشتیوانی  بە 

مەسەلەیەكی چارەنوسسازو گرنگە.
پانزەیەم: پارتی نابێت مەسەلەی ریفراندۆم و 
سەربەخۆیی وەكو كارتی بانگەشەی سیاسی، 
كوردستان  خەڵكی  و  بەكاربهێنێت  هەڵبژاردن 
و  ن��اوچ��ەی��ی  ب��ارودۆخ��ی  و  سازنەكرێت  ب��ۆ 

نێودەوڵەتی و ناخۆیی لەبەرچاو نەگرێت.
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  شانزەیەم: 
ب���ەت���ای���ب���ەت���ى پ����ارت����ی ن���اب���ێ���ت ل����ە ه����ەوڵ 
بێت  ئازادیدا  سنورەكانی  بەرتەسككردنەوەی 
و تیرۆری رۆژنامەنوسان مەترسیەكی جدی 

هەرێمی كوردستانە.
ح���ەڤ���دەی���ەم: ح��ك��وم��ەت��ی ه���ەرێ���م دەب��ێ��ت 
پەیوەندییەكانی لەگەڵ بەغدا ئاسایی بكاتەوەو 
هێزی  مووچەی  بوودجەو  نەوت،  مەسەلەی 

پێشمەرگە رێكبخاتەوە.
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هەژدەیەم: بوونی نزیكەی 40 كۆنسوڵگەری 
واڵت������ان ل���ە ه���ەول���ێ���ر، ی���ارم���ەت���ی���دەرە بۆ 
كوردی  سیاسی  بارودۆخی  روونكردنەوەی 

باشور و پیشتیوانكردنیان.
نەوتی  كۆمپانیای  دەی��ان  بوونی  ن��ۆزدەی��ەم: 
بیانی  واڵت��ان��ی  كۆمپانیای  س���ەدان  گ���ەورەو 
بارودۆخی  روونكردنەوەی  بۆ  یارمەتیدەرن 

كورد و كۆنگرەی نەتەوەیی.
بیستەم: شەڕی راگەیاندنی نێوان الیەنەكانی 
پەكەكە،  و  گ��ۆڕان  و  پارتی  بەتایبەتی  باشور 
نێگەتیڤی  كاریگەری  ئەگەرنا  پێبێت،  كۆتایی 

دەبێت لەسەر كۆنگرە.
بیست و یەکەم: باشورى کوردستان گەر گرفتە 
سیاسی و ئابورییەکانى )خراپى ژیان و گوزەرانى 
خ��ەڵ��ک، ب��وودج��ە و م��ووچ��ە و ب��ژێ��وى ژی��ان، 
ناعەدالەتى و ناشەفافى و کەیسی نەوت ...هتد( 
چارەسەر نەکات، لەبەردەم مەترسی گەورەدایە، 
بۆ  چارەسەریان  زووت��ر  دەب��وو  لەڕاستیدا  کە 
نەتەوەییش  کۆنگرەى  حاڵەدا  لەم  بدۆزرێتەوە، 

ناتوانێت لە کارەکانى سەرکەوتوو بێت.
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بیست و دووەم: دەرکەوتنى هێزى نوێ وەک 
دادپ��ەروەرى  و  دیموکراسی  بۆ  )هاوپەیمانى 
و ج��واڵن��ەوەى ن��ەوەى ن��وێ( لە 2018 دا و 
دەرکەوتنى حزب و ڕەوتى نوێ، ماناى گرفت 
پرۆسەى  لە  گرفت  هەیە،  ک��وردى  حزبی  لە 
سیاسی هەیە و ئەمەش وادەکات ملمالنێکانى 
باشور سەختتر بێت، گەر کۆنگرەى نەتەوەیی 
چارەسەرى بۆ نەدۆزێتەوە. لە الیەکی دیکەوە 
دەبێت ئەم هێزە تازانە بەڕەسمى بناسرێن و 
مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت و لە ڕێگەى سندوقى 
بزانن،  خۆیان  پێگەى  و  خۆیان  هەڵبراژدنەوە 
دوور  ئاریشە  و  کێشە  دروستکردنى  لە  تا 

بکەونەوە.
بیست و سێیەم: تادێت دەستتێوەردانى واڵتانى 
بەتایبەتى  دەبێت،  زیاتر  باشور  لە  ناوچەیی 
و   2017/9/25 لە  ڕیفراندۆم  پرسی  دواى 
پشت تێکردنى ئەمەریکا و خۆرئاوا، لەم دۆخەدا 
گرنگە.  گەلێک  نەتەوەیی  کۆنگرەى  بەستنی 
دەستتێوەردانی  بۆ  سنورێک  دەبێت  هەروەها 
کوردستان  باشوورى  ک��اروب��ارى  لە  پەکەکە 
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دابنرێت، کە لە کۆتایی 2017 زۆرتر هەستى 
پێدەکرێت و زۆریش مەترسیدارە.

بیست و چ��وارەم: پاش وازهێنانى بارزانى لە 
پۆستى سەرۆکى هەرێم، کۆتایی بەم پۆستە و 
ئەو هەموو دەسەاڵتە بهێندرێت، کە پێیدرابوو، 
جارێکى تر ئەم مۆدێلە دووبارە نەکرێتەوە لە 

کوردستان.
بۆ  نیشتمانى  کۆنگرەیەکى  پێنجەم:  و  بیست 
باشور ببەسترێت و کۆتایی بەو هەموو کێشە 
و ملمالنێیە بێت، کە خەڵکى کوردستانى تەواو 

هیالک کردووە.
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بیۆگرافیاى هێزەكانی
باشوری كوردستان
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جەالل  لەالیەن  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی   -1
خۆی  ه��ەر  دام����ەزراوە،   1975/6/1 لە  تاڵەبانی 
لە  کۆچکردنى  پ��اش  )ت��ا  ب��وو،  گشتی  سكرتێری 

.)2017
2- پارتی دیموكراتی كوردستان لەالیەن مستەفا 
ئێستا  دام��ەزراوە،   1946/8/16 لەساڵی  بارزانی 

مەسعود بارزانی سەرۆكییەتی.
3- بزوتنەوەی گۆڕان لەالیەن نەوشیروان مستەفا 
لە ساڵی 2007 دامەزراوە و ئێستا )عومەرى سەید 

عەلى( ڕێکخەرییەتى.
لەالیەن  ك��وردس��ت��ان  ئیسالمی  یەكگرتووی   -4
س��ەالح��ەدی��ن ب��ەه��ادی��ن دام�������ەزراوە ل��ە ساڵی 

.1994/2/6
عەلی  لەالیەن  كوردستان  ئیسالمی  كۆمەڵی   -5

باپیر دامەزراوە لە ساڵی  )2001( .
لەالیەن  ك��وردس��ت��ان  ئیسالمی  ب��زوت��ن��ەوەی   -6
عوسمان عەبدولعەزیز دامەزراوە لە ساڵى )1987(، 

ئێستا عیرفان عەلى عەبدولعەزیز ڕێکخەرییەتى.
كوردستان  دیموكراتی  سۆسیالیست  حزبی   -7



85كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

 1976/8/8 ساڵی  یوسفى  ساڵح  سەید  لەالیەن 
دامەزراوەو لە ی.ن.ك جیابۆتەوە، ئێستا محەمەد 

حاجی مەحمود سكرتێریەتی.
8- حزبی شیوعی كوردستان: لە حزبی شیوعی 
ل��ەالی��ەن ع��ەزی��ز محەمەد  ع��ێ��راق ج��ی��اب��ۆت��ەوەو 
دامەزراوە لە 1993/6/30، ئێستا د.كاوە مەحمود 

سكرتێریەتی.
9- حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان لەالیەن قادر 
حزبی  لە   1985/12/12 لە  دام��ەزراوەو  عەزیز 
عەبدوڵاڵ  بەڵێن  ئێستا  جیابۆتەوە،  سۆسیالیست 

سكرتێریەتی.
كوردستان،  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی   -10
كە باڵی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری 
عێراق بووە پێشتر كە لە ساڵی 2008 دامەزراوەو 
)ئەمجەد  م��ارف  حاجی  عوسمانی  سكرتێرەكەی 

غەفور(ە.
11- پارتی كرێكاران و رەنجدەرانی كوردستان، 
دوای راپەڕین  لە ساڵى 1995  دامەزراوەو باپیر 

كامەال  سكرتێریەتی.
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12- پارتی نەتەوەیی كوردستان دوای راپەڕین لە 
1995/3/21 دروستبووەو جەبار میرزا رۆستەمی  

سكرتێریەتی.
كوردستان  گەلی  دیموكراتی  بزوتنەوەی   -13
روس��ی  خ���در  دام��������ەزراوەو   1995/8/25 ل��ە 

سكرتێریەتی.
14- پارتی پارێزگارانی كوردستان لە 1991/9/4 

دامەزراوەو ئێستا نەجات سورچی سكرتێریەتی.
15- پارتی پارێزگارانی دیموكراتی كوردستان 
ل��ەپ��ارت��ی  ل���ە  دام��������ەزراوەو   1991/9/4 ل���ە 
پارێزگاران جیابۆتەوەو عومەر ئاغای سورچی 

سكرتێریەتی.
كوردستان  دیموكراتی  سۆسیالیست  حزبی   -16
- رەوتی چاكسازی لە 2014/6/20 لە )حسدك( 

جیابۆتەوە.
17- پارتی پێشكەوتنخوازی دیموكراتی كوردستان 
- عێراق، لە ساڵی 1999 دامەزراوەو قادر شوانی 

سكرتێریەتی.
لە  كوردستان  كۆمەڵگەی  ئ��ازادی  تەڤگەری   -18
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و  عەبدول  محەمەد  دام���ەزراوەو   2014/10/17
شیالن شاكرى هاوسەرۆكن.

لە  ئ���اش���وری  دی��م��وك��رات��ی  ب���زوت���ن���ەوەی   -19
كەنا  یوسف  یونادم  دام����ەزراوەو،   1982/4/15

سكرتێریەتی.
 2013/1/30 لە  و گەشە  بزاڤى چاكسازی   -20

دامەزراوەو محەمەد بازیانى سكرتێریەتی.
لە  كوردستان  ئاشتیخوازانی  بزوتنەوەی   -21

2001/1/8 دامەزراوەو شێخ عەلی سكرتێریەتی.
22- حزبی رزگاری كوردستان لە 1994/1/27 

دامەزراوەو رێكار ئەحمەد سكرتێریەتی.
23- پارتی سەربەخۆیی كوردستان لە دەیەی دوو 
هەزار دامەزراوە، ئیبراهیم ئیسماعیل سكرتێریەتی.
24- حزبی ئایندەی كوردستان لە 1985/12/12 
دامەزراوە، كە لەپێشتردا ناوی حزبی زەحمەتكێشان 
بووەو لە ساڵی 2009 دەبێتە ئایندەو قادر عەزیز 
ناو  دەچێنە   2016/8/10 لە  ب��ووەو  سكرتێری 

ریزەكانی ی.ن.ك.
لە  ديموكراتى كوردستان  نەتەوەیی  یەكێتی   -25
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الیەنگری  باڵی  دوات��ر  دام���ەزراوەو   1995/3/21
ئێستا  و  تێدەكەوێت  ئینشیقاقی  پەكەكە  و  پارتی 

غەفور مەخموری سكرتێریەتی.
26- بەرەی دیموکراسیی گەل. کە )محەمەد کیانی( 
ساڵى  لە  و  سەرۆکایەتییە  دەس��ت��ەی  بەرپرسی 

2016 دامەزراوە.
27-  هاوپەیمانى بۆ دیموکراسی و دادپەروەرى 
ب��ەره��ەم ساڵح  دام�����ەزراوە و  ل��ە س��اڵ��ى 2017 

سەرۆکییەتى.
 2017 لە ساڵى  نوێ  ن��ەوەى  28-  جواڵنەوەى 

دامەزراوە و شاسوار عەبدولواحید سەرۆکییەتى.
یوسف  لەالیەن  کە  عێراق،  - حزبی شیوعى   29
  1934 ساڵى  لە  فەهد(  )ه���اوڕێ  یوسف  سلمان 

دامەزراوە و ئێستا رائید فەهمى سکرتێریەتى.
30 - حزبی کۆمۆنیستى کرێکارى عێراق لە ساڵى 
1993 دامەزراوە و موئەیەد ئەحمەد سکرتێریەتى.
31 - بەرەى تورکمانى لە ساڵى 1995 دامەزراوە 

و ئەرشەد ساڵحى سەرۆکییەتى.
32 - حزبی ابناء النهرین 
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دووەم:
باكوری كوردستان
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ب��اك��ور وەك���و ی��ەك��ەم پ��ارچ��ەی گ���ەورەی 
سیاسەتی  ل���ە  گ�����ەورە  رۆڵ����ی  ك���وردس���ت���ان 
كوردستان و لە كۆنگرەی نەتەوەییدا گرنگە، كە 
  PKK زۆرتر لە پارتی كرێكارانی كوردستان
تریش  هێزی  بەاڵم  دەك��ات،  بەرجەستە  خۆی 
هەن دەكرێت بەشداربن لە كۆنگرەی نەتەوەیی.
و  سەخت  قۆناغێكی  بە  ئێستادا  لە  باكور 
دژواردا تێپەڕ دەبێت، كە پێویستی بە لەسەر 

وەستانی زۆرتر هەیە.
ی���ەك���ەم: پ���رۆس���ەی ئ��اش��ت��ی پ��اش��ەك��ش��ەی 
لەنێوان  و شەڕێكی سەخت  جەنگ  ك��ردووە، 
ئەنكەرەو قەندیل بەڕێوەدەچێت، كە مەترسی 
ب��ۆی��ە كۆنگرەی  ل��ێ��دەك��رێ��ت،  ب��وون��ی  گ���ەورە 
دۆزینەوەی  كارەكانی  لە  یەكێك  و  نەتەوەیی 
رەوای  خ��ەب��ات��ی  پشتگیری  ی��ان  چ��ارەس��ەر 

باكورە.
داوەت��ە  بیانووی  ب��اك��ور  ش��ەڕی  دووه����ەم: 
ئەنكەرە بۆ قەتڵ و عامی باكورو رەشبگیری 
 HDP س��ەرك��ردەك��ان��ی  و  ه���اوس���ەرۆك���ان 
باكور  خەباتی  ئ��ەم��ەش  زیندانیكردنیان،  و 

قورسترو پڕ قەیران و كێشەتر دەكات.
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سێیەم: )PKK(ش پێویستە واز لەو بۆچونە 
بەسەر  ت��ەواوی  دەبێ هەژموونی  كە  بهێنێت، 
بۆ  دەبێت  بەڵكو  هەبێت،  نەتەوەییدا  كۆنگرەی 
نیانی  و  نەرم  كۆنگرە  كارەكانی  سەرخستنی 

زۆرتر بنوێنێت.
بەستنی  پێش  دەب��ێ��ت،  PKKش  چ����وارەم: 
لەگەڵ  خۆی  كێشەكانی  نەتەوەیی،  كۆنگرەی 
پارتی بە ئاشتی چارەسەر بكات و دەستبدەنە 
بەسەر  خراپی  كاریگەری  ئەگەرنا  دی��ال��ۆگ، 
دەبێتە  و  دەب��ێ��ت  ن��ەت��ەوەی��ی��ەوە  ك��ۆن��گ��رەی 
گواستنەوەی كێشەكانی ) PKKو پارتی(، یان 

باكورو باشور بۆ ناو كۆنگرە.
سیاسەتی  لە  واز  دەبێت   PKK پێنجەم: 
ه��ەم��وو ش��ت ب��ۆ م��ن، ه��ەم��وو ش��ت PKKی��ە 
رۆژئ��اواو  باكورو  ئاستی  لەسەر  چ  بهێنێت، 
رۆژهەاڵت، چونكە وتاردانی ئایدۆلۆژی مجرد، 

سەركەوتوو نابێت.
كوردستانی  بەهێزی،  الیەنی  باكور  شەشەم: 
پلە  دوژمنی  توركیا  ب��ەاڵم  نەتەوەییە،  كۆنگرەی 
یەكی كوردستان و هێزەكان و كۆنگرەی نەتەوەییە، 

دەبێ هێزەكان و بەتایبەت پارتی ئەمە بزانێت.
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حەوتەم: PKK و هێزەكانی تریش دەبێت 
ب��ۆ م��ەس��ەل��ەی ب���ەرژەوەن���دی ن��ەت��ەوەی��ی، 
حساب لە گەورەو بچوكی هێزەكان نەكەن، 
كە  نیشتمانییەكان،  بەرژەوەندییە  بەڵكو 

كۆنگرەی نەتەوەییە بڕیاری لێدەدات.
ئ��ۆج��ەالن،  ع��ەب��دوڵ��اڵ  غیابی  ه��ەش��ت��ەم: 
كاریگەری نێگەتیڤی دەبێت لەسەر كۆنگرەی 

نەتەوەیی، هاوشێوەی غیابی مام جەالل.
نوێنەرایەتی  راس��ت��ە  پ��ەك��ەك��ە،  ن��ۆی��ەم: 
بەاڵم  دەك��ات،  باكور  گەلی  ئەكسەریەتی 
هێزەكانی  بە  بدات  زۆرت��ر  ئ��ازادی  دەبێت 

ناو توركیا بەتایبەت هەدەپە.
چەكداری  خەباتی  گواستنەوەی  دەی��ەم: 
ب���ۆ ن����او ش����ارەك����ان، ل���ە س��اڵ��ی 2016 
نەبوو،  راست  سیاسەتێكی  هەڵەو  كارێكی 
بۆ  ئ��اوەاڵك��رد  ئەنكەرەی  دەستی  چونكە 
تێكەاڵوكردنی خەباتی چەكدارى و خەباتی 
نابێت  كە  ت��ی��رۆر،  ب��ەن��اوی  سڤیل  خەڵكی 

دوبارە بكرێتەوە.



93كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

بۆ  بكرێت  ب��اك��ور  پشتیوانی  ی��ان��زەی��ەم: 
ت��ی��رۆری  لیستی  ل��ە  پ��ەك��ەك��ە  دەره��ێ��ن��ان��ی 
نێودەوڵەتی و ئازادكردنی ئۆجەالن لە زیندان.
باكور  لە  هەیە  هەلوومەرجێك  دوانزەیەم: 
لەژێر  گەر  پەرلەمان،  و  مەدەنی  بۆ خەباتی 
مەترسی و هەڕەشەشدا بێت، دەبێت سوود 
لەم بارودۆخە وەربگرێت و رێگا نەدرێت بە 

یەكجاری لەبار بچێت.
ئەمەریكا  ئەوروپاو  تێڕوانینی  سیانزەیەم: 
ب��ەاڵم  پەكەكەیە،  چ��ەك��داری  خەباتی  دژی 
كوردەكان،  مەدەنی  خەباتی  لە  پشتیوانیيە 

دەبێ سوود لەم الیەنە وەربگرێت.
چ����واردەی����ەم: پ��ەك��ەك��ەو الی��ەن��ەك��ان��ی ت��ری 
لەگەڵ  پەیوەندییان  نابێ  تریش،  پارچەكانی 
واڵتانی داگیركاری كوردستان لەسەر حسابی 
هەموو  و  بێت  كوردستان  تری  پارچەكانی 
رەوایەتییەك بدەن بەو پەیوەندییانە، واتا نابێ 
لەسەر  نابێ  ئێران  لەگەڵ  پەكەكە  پەیوەندی 
حسابی كوردەكانی ئێران بێت و پارتی لەگەڵ 

توركیا لەسەر حسابی پەكەكەو باكور بێت. 
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زەبەالحی  میدیایەكی  بوونی  پ��ان��زەی��ەم: 
سەتەالیتی  كەناڵی   10 نزیكەی  كە  پەكەكە، 
لە  پشتیوانی  بۆ  باشە  یارمەتیدەری  هەیە، 
كارەكانی  و  ك��وردی  یەكگرتووی  گوتاری 

كۆنگرەی نەتەوەیی.
شانزەیەم: دبلۆماسیەتی بەرباڵوی پەكەكە، 
كۆنگرەی  یارمەتیدانی  بۆ  باشە  فاكتەرێكی 

نەتەوەیی.
چ��ەك��داری  هێزێكی  پ��ەك��ەك��ە  ح��ەڤ��دەی��ەم: 
راهێنراوی هەیە )هێزەكانی پاراستنی گەل - 
و  ئینسان  توانای  لە  دەكرێت سود   ،)HPG
خەباتی گەریالی ئەو وەربگرێت بۆ پشتیوانی 
پارچەكانی تری كوردستان و جێبەجێكردنی 

)سوپای رزگاری گەلی كوردستان(.
هەژدەیەم: پەكەكە دەبێت دوای سەركەوتن 
كوردستان،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  بەستنی  و 
 )KNK( بەرەسمی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد

لە برۆكسل هەڵوەشێنێتەوە.
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بیۆگرافیاى هێزەكانی
باكوری كوردستان:
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ك���وردس���ت���ان  ئ���������ازادی  ه���ەڵ���ۆك���ان���ی   -1
 ،  )Teyrênbazê Azadiya Kurdistan(
پارتێكی یاساغ و چەكدارو چاالكە لە كوردستانی 
 29 لە  قەندیلدایە  لە  سەرەكی  بنكەی  توركیاو 
ئ��ەردال  باهۆز   ، دام���ەزراوە   2004 ئەیلولی  ی 
ئایدیۆلۆژییەوە  رووی  لە  پارتەكەیەو  رێبەری 
چاالكی  چەندین  و  كوردییە  نەتەوەیی  پارتێكی 
لە توركیا ئەنجامداوە لەوانە تەقینەوەكەی مانگی 
بە  پ��ارەت��ە خ��ۆی  ئ��ەم  ئ��ەن��ك��ەرە.   2016 دووی 
ئامانجی  و  دەناسێنێت  پەكەكە  لە  جودا  پارتێكی 
دەوڵەتی نەتەوەیی كوردییەو بە دەیان هەڵسوڕاو 
و چاالكی هەیەو توركیا وەك پارتێكی تێرۆریست 
نەخشەیەكی  لۆگۆكەی  ناساندوویەتی.  فەرمی  بە 
وێنەی  س��ورو  رەنگی  بە  گ��ەورەی��ە  كوردستانی 
ناوی  كورتكراوەی  لەنێویدایە.  فڕیو  هەڵۆیەكی 

حزبەكەیش بە )تاك( ناسراوە.
كوردی  رێكخراوێكی  توركی  حزبوڵاڵی   -2
بنەمای  ل��ەس��ەر  ت��ورك��ی��او  ل��ە  چ��ەك��دارە  سوننی 
 1979 س��اڵ��ی  ل��ە  پ��ەك��ەك��ە  دژای��ەت��ی  نەیارێتیو 
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ئۆغلۆ  وەل��ی  حسێن  ل��ەالی��ەن  باتمان  ش��اری  ل��ە 
ب��اش��ووری  ل��ە  چاالكییەكانیان  زی��ات��ر  دام����ەزرا. 
وانەوتنەوەی  مژوڵی  توركیادایەو  رۆژه��ەاڵت��ی 
ئاینی و خوێندنەوەی قورئانن بە زاڕۆیانی ئاوایی 
تاوەكو   1981 ساڵی  لە  كوردستان.  نشینەكانی 
1990 بەناوی بزووتنەوەی یەكبوونەوە كاری كرد 
و زیاتر قورسایی خۆی لە دیاربەكردا دەبینییەوە. 
توركیا  رژێمی  كە  ك��وردی  پارتێكی  دیارترین 
بەتایبەتی  ك��ورد  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  بە  دژ 
)ح��زب��وڵ��اڵ(.  ل��ە  ب��وو  بریتی  بەكاریهێنا  پەكەكە 
توركیا بەپێی نەخشە نهێنییەكانی ساڵی)1983(ز 
لەالیەن )حسێن وەلی ئۆغلو( و راستەوخۆ لەالیەن 
ئەفسەری ئاسایشی توركیی )قورقوت ئەیكین(ەوە 
چەكدارییان  گروپی  ئەمانە  دەك��را.  سەرپەرشتی 
بەئاشكرا  دروس��ت��ك��ردو  كوردییەكاندا  ل��ەش��ارە 
سیمای  ئیسالمی و  ئەدەبیاتی  دەك��ردو  مەشقیان 
ئیسالمی ژنانیان ببوویە دیاردەیەك لەناو ناوچە 
كوردییەكاندا. ئەم پارتە بۆ رووبەرووبوونەوەی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی كوردو روناكبیرو نوسەرو 
نمونە  بۆ  دروستكرابوو،  ك��ورد  خۆنەوارەكانی 
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گ��ەورەی  ن��وس��ەری  ز  سێپتەمبەری)1992(  لە 
لە)1991(  كرد.  تیرۆر  عەنتەر(یان  )موسا  كورد 
الیەنگری  ئ��ەن��دام و  ل���ە)500(  زیاتر  ت���ا)1995(ز 

پەكەكەیان تیرۆر كرد.
هاواڵتی  هەزار   )17( راپۆرتەكان  بەگوێرەی 
لە  كراون.  تیرۆر  رێكخراوە  ئەم  بەدەستی  كورد 
پاش كوژرانی ئۆغلۆ، )عیسا ئاڵتسۆی( كە كوردێكی 
هەرهێند  دەوڵەت  پارتەكە.  رێبەری  بووە  باكورە 
بۆ  مەترسی  بوویە  تا  بوو  رێكخراوە  بەم  كاری 
خودی دەوڵەتیش، ئیدی لە )2000(ز  بەدوواوە 
لەناوبردنیی،  پارتەكەو  بچوككردنەوەی  كەوتە 
)دادو  حكومەتی  ب���ەدوواوە  )2011(ز  لە  ب��ەاڵم 
گەشەپێدان( زۆربەیانی ئازادكرد. حزب الله ساڵی 
2000 سەرۆكەكەی كە حسێن ئۆغلو بو كوژرا، 
دواتر بڕیاریاندا پارتی بانگەوازی ئازاد دابمەزرێنن 
ساڵی  لە  دایمەزراند   حزبەكە  مەنزلی  باڵی  كە 
2013 دا كورتكراوەی ئەم ناوە دەبێت بە هودا 
هەڵبژاردنی  دووای��ن  لە  پارتە  ئەم  توركی.  باری 
توركیادا بەشداری كردو دەنگی پێویستی نەهێنا. 
15ی  لە  )ه��ەدەپ��ە(  دیموكرات  گەالنی  پارتی   -3



99كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

ئۆكتۆبەری 2012 دامەزراوە، حزبێكی چەپی سیاسی 
مۆڵەتپێدراوی توركیایەو پێی وایە بۆ هەموو پێكهاتەكانی 

توركیا خەبات دەكاو رێبەرو الیەنگرانی كوردن.
رێبەری پارتەكە سەركردەی الو سەالحەدین 
دەمیرتاشە كە هاوسەرۆكەو ئێستا لە زینداندایە، 
چ��ون��ك��ە پ��ارت��ی دي��م��وك��رات��ی گ���ەالن )ه���ەدەپ���ە( 
تێك  هەڵبژاردنەكان  %10ی  بەربەستی  توانی 
ه��ەواداران��ی  ه��ەردوو  پشتییوانی  بە  بشكێنێت و 
كۆی  %13.1ی   ت��وان��ی  چ��ەپ��گ��ەراك��ان  ك���وردو 
دەنگەكانی توركیا پێكبهێنێت. لەبەر ئەوە بردنەوە 
مێژووییەكەی كورد ، بووە مایەی دەهری بوونی 
ئەردۆگان. چونكە پارتی دادو گەشەپێدان )ئەكەپە( 
یان دەبوو لەتەك پارتی گەلی كۆماری )جەهەپە( 
ی��اخ��ۆ دەب����وو ل��ەت��ەك ه���ەدەپ���ەو پ��ارت��ی ك��اری 
هاوپەیمانی  دا  مەهەپە  توركیا  ناسیۆنالیستیی 
بكات بۆ پێكەوە نانی كابینەی حكومەت یان دەبوو 
رابگەیەننەوە،  پێشوەخت  هەڵبژاردنی  بكات  داوا 
ناچار  نەبوو،  چێ   هاوپەیمانییەك  هیچ  ئەوەبوو 
ب��ڕی��اردرا ل��ە ی��ەك��ی ن��ۆڤ��ەم��ب��ەری ه��ەم��ان ساڵدا 

سەرلەنوێ  هەڵبژاردن بكرێتەوە .
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توركیا  كوردستانی  سۆسیالیستی  پارتی   -4
)پ.س.ك(، لە كۆتایی ساڵی  1974دا، وەك یەكەم 
پارتی سەربەخۆی كوردیی بەشێوەیەكی نهێنی لە 

ئەنكەرە دامەزرا .
یەكەم گردبوونەوەیان لە ماڵی )زیائاكار( بوو، 
دامەزرێنەران  بریتی بوون لە:  ئیحسان ئاكسۆی 
، فارۆق ئاراس، یەڵماز شامیلبل ، نەزیفی خەلیلی 
، مەهدی زانا، زیا ئاكار، كەمال بۆرقای. لە یەكەم 
گشتی  سكرتێری  بە  ب��ۆرق��ای  كەمال  دانیشتندا 

دیاریكرا.
پ.س.ك پارتێكی شلڕەوی دوو لە توندوتیژی 
ناسنامەی  دێ��م��وك��راس��ی��دا  تێكۆشانی  ل��ە  ب���وو، 
لە  توركیی  چەپی  شانبەشانی  خ��ۆی  رامیاریی 
یەكەم  دا  لە مێژووی توركیا   ، توركیا دەبینیەوە 
ئاشكرا خۆی  بەشێوەیەكی  كە  بوو  كورد  پارتی 
تێزی  ڕادەگ��ەی��ان��دو  كۆمۆنیست  پارتێكی  وەك 
كارنامەی  خستبووە  كوردستانی  داگیركردنی 
گروپە سیاسییە چەپڕەوەكانی كوردو توركەوە . 
خەباتی  بە  ب��ڕوای  جۆرێك  بەهیچ  تێكۆشاندا  لە 
چەكداری نەبوو. پ.س.ك لە كۆدەتای 1980 دا 
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كوردستان  باكووری  لە  رێكخستنەكانی  تەواوی 
پارتەكەیش  سیاسیی  سەركردایەتی  ڕاگ��ی��ران و 
كوردستان.  ڕۆژه��ەالت��ی  ڕووب��ك��ەن��ە  بڕیاریاندا 
و  كوردستانن  باشوری  ئەوروپاو  لە  ئێستەیش 
 )2016( ساڵی  لە  سكرتێریانەو  تەك  مەسعود 
گ��ەڕای��ەوە  پێشوویان  رێ��ب��ەری  ب��ۆرك��ای  ك��ەم��ال 

توركیا.
نەتەوەیی  KNK – كۆنگرەی  )كەنەكە –   -5
كوردستان(، كە بارەگای سەرەكی لە برۆكسلەو 
وەكو پەرلەمانی كوردستان وایە لە مەنفاو كوردی 
هەرچوار پارچەكانی كوردستان تێیدا ئەندامن و 
دوو هاوسەرۆكی هەیە، رێبوار رەشیدو نیولەفەر 

كۆچ و كۆنسەیەكی بەڕێوەبەرایەتیشی هەیە.
لەساڵی  ك��وردس��ت��ان  رزگ�����اری  پ��ارت��ی   -6
1976 لەالیەن )مومتاز كوتاى و مەمەند ئۆزۆن( 

دامەزراوە.
لەالیەن   1976 لەساڵی  رزگ��اری  ئ��ااڵی   -7

)خەدیجە یەشار، ئیكرام دەلەم( دامەزرا.
لەالیەن   1976 لەساڵی  كاوە  رێكخراوی   -8

مەحمود فورات، داود حەسەن كرۆن دامەزراوە.
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 1976 لەساڵی  ك��اوە  دەنگی  رێكخراوی   -9
ئ��ۆزۆن  ف��ەری��د  و  ڤ��اك��س��ەك��ال  مستەفا  ل��ەالی��ەن 

دامەزراوە.
 27 ل��ە  ك��وردس��ت��ان  كرێكارانی  پ��ارت��ی   -10
ع��ەب��دوڵ��اڵ                     ل��ەالی��ەن   1978 دووەم����ی  تشرینی 
و  بایك  جەمیل  ئێستا  دام���ەزراوەو  ئۆجەالنەوە 

بەسێ هۆزات هاوسەرۆكن.
لە  )پ��اك(  كوردستان  ئیسالمی  پارتی   -11
گابۆری  سەباح  محەمەد  لەالیەن   1980 ساڵی 

دامەزراوە.
لە  كوردستان  سۆسیالیستی  تەڤگەری   -12

ساڵی 1980 لەالیەن زەكی ئادسز دامەزراوە.
لە  كوردستان  رزگاریا  تەڤگەرا  بەرەی   -13
22 حوزەیرانی 1988 دامەزراوە، پێكهاتووە لەم 

هێزو  الیەنە سیاسیانە:
- پارتی پێشەنگی كارگەری كوردستان.

- پارتی سۆسیالیستى كوردستان.
- ئااڵی رزگاری.

- پارتی دیموكراتی كوردستان - رێكخستنی 
نەتەوەیی.
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- پارتیا هێزێن كوردستان.
- پارتیا شۆڕشگێڕێن كوردستان

- كوكسا - باڵی سۆسیالیست )لەكۆك(.
- یەكێتی سۆسیالیستی كوردستان.

)ڤەزین(،  كوردستان  كرێكارانی  پارتی   -14
كرێكارانی  پارتی  لە  دام���ەزراوە   1991 ساڵی  لە 
 )4( كۆنگرەی  دوای  لە  جیابونەتەوە  كوردستان 
لەالیەن محەمەد شەنەر، بۆتان، ئەبوبەكر، شەمدین 

دامەزراوە و بەرپرسی یەكەم دكتۆر باران بووە.
15- پارتی كارى گەل )HEP( لە حوزەیرانی 
1990 دامەزراوە لەالیەن فەهمی ئیشیكالر، ساڵی 

1993 لەالیەن توركیاوە داخرا.
16 - پارتی دیموكرات )DEP(لە 27 حوزەیرانی 
یەشار  پارتەكەش  سكرتێری  دام���ەزراوە،   1993

قایا بوو لە ساڵی 1994 توركیا دایخست.
لە   )HADEP( دیموكرات  گەل  پارتی   -  17
ساڵی 1994 دامەزراوە لەالیەن موراد بوزالك و 

ساڵی 2003 داخرا.
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18 - پارتی دیموكراسی گەل )DEHAP( لە 
ساڵی 1997 دامەزرا و ئێستا سەالح دەمیرتاش 

و فیگەن یوکسەداغ هاوسەرۆكن.
جڤاكێن  كۆما   –  KCK  – )كەجەكە   -  19
كوردستان(، بااڵترین و بەهێزترین بەشی پەكەكەیە، 
هاوسەرۆكی  دوو  كە  ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  دوای 
ه��ەی��ە ب��ە ن��اوەك��ان��ی جەمیل ب��ای��ك )ج��وم��ع��ە( و 
بەسێ هۆزات، كە هاوكات هەردووكیان ئەندامی 
كۆنسەی سەرۆكایەتیشن، هەردووكیان شیعەن و 
عەلەوین و سەبری ئوك ئەندامی كۆنسە جێگری 

هاوسەرۆكە.
پارتی كرێكارانی   – PKK )پەكەكە –   - 20
)كەجەكە(،  پێكهاتەكانی  لە  یەكێكە  كوردستان(، 
و  گرنگ  هێزە  پەكەكە  ك��ە  ب��اوە  وا  ه��ەرچ��ەن��دە 
لە  بەشێكە  پەكەكە  لەراستیدا  بەاڵم  یەكەمەكەیە، 

كەجەكە.
21- )هەپەگە – HPG – هێزەكانی پاراستنی 
 )YPG - گەل(، بەشێكن لە كەجەكەو لەپاڵ )یەپەگە
 )YPSHA - )یەپەشە  و   )HRK  - )هەرەكە  و 
 )YJSTAR - ( و )یەژاستارYPJ - یەپەژە( و 
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كە هەموویان باڵی سەربازی كەجەكە پێكدەهێنن 
و هەركام لەم هێزانە فەرمانداریەتی خۆی هەیە، 
بەتایبەت لە یەكێك لە پارچەكانی كوردستان، بەاڵم 
قەرەیاڵنە،  موراد  هەموویان،  گشتی  فەرمانداری 

كە ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی كەجەكەیە.
22 - )یەپەگە – YPG – یەكینەكانی پاراستنی 
باڵی  و  كوردستان  رۆژئ���اوای  بە  تایبەتە  گ��ەل( 
چەكداری پیاوانی پەیەدەیەو ئەندامی فەرمانداری 

گشتی باڵی سەربازی كەجەكەیە.
23 - )هەرەكە – HRK – هێزەكانی رۆژهەاڵتی 
ك��وردس��ت��ان( ب��اڵ��ی س���ەرب���ازی پ���ژاك و ك���ۆداری 
رۆژهەاڵتی كوردستانەو ئەندامی فەرمانداری گشتی 

باڵی سەربازی كەجەكەیە.
24 - )یەپەژە – YPJ – یەكینەكانی پاراستنی 
رۆژئاواو  لە  پەیەدەیە  چەكداری  ژنانی  باڵی  ژنان( 
ئەندامی فەرمانداری گشتی باڵی سەربازی كەجەكەیە.
یەكێتی   –  YJSTAR  - )ی��ەژاس��ت��ار   -  25
ناو  ژنانی  بە  تایبەتە  س��ت��ار(،   – ئ���ازادی  ژنانی 
باڵی  گشتی  فەرمانداری  ئەندامی  بزووتنەوەكەو 

سەربازی كەجەكەیە.



ئەنوەر حسێن )بازگر( 106

یەكێتی  پ��ارت��ی   –  PYD  – )پ��ەی��ەدە   -  26
لە  پ��ەك��ەك��ەی��ەو  ب��ە  پارتێكی س��ەر  دی��م��وك��رات��ی( 
ئاسیا  و  موسلیم  س��اڵ��ح  دام�����ەزراوە،  رۆژئ����اوا 
كانتۆنەكانی  هەرسێ  و  هاوسەرۆكین  عەبدوڵاڵ 
لەالیەن  ج��ەزی��رە(  عەفرین،  )ك��ۆب��ان��ێ،  رۆژئ���اوا 

پەیەدەو ئەڤدەم بەڕێوەدەبرێت.
كۆنگرەی   )KGK  – گ��ەل  )كۆنگرەی   -  27
ساڵ  دوو  پێكدێت،  ك��ەس   )301( لە  حزبەكەیە 
حزبەو  پەرلەمانی  وات��ا  ئەنجامدەدرێت،  جارێك 
سەر بە كەجەكەیەو لە ئێستادا دوو هاوسەرۆكی 

هەیە، )رەمزی كارتاڵ و هاجر زاگرۆس(.
كۆمەڵگای   –  KODAR  – )ك���ۆدار   -  28
دیموكراتی و ئازادی رۆژهەاڵتی كوردستان(، باڵی 
و  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كەجەكەیە  سیاسی 
زیالن  و  جاوید  )رێ��زان  هەیە  هاوسەرۆكی  دوو 
دەستەیەكی  ل��ەالی��ەن  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  ت��ان��ی��ا(، 

بەڕێوەبەرایەتییەوە بەڕێوەدەچێت.
دامەزرێنەرو  ئۆجەالن(  )عەبدوڵاڵ  ئاپۆ   -  29
رێبەری پەكەكەیەو لە ساڵی 1999�ەوە لە توركیا 

زیندانییە.
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30 - )كۆنسەی سەرۆكایەتی كەجەكە -كۆنسە-(، 
وەكو مەكتەبی سیاسی وایە، دوای ئۆجەالن بااڵترین 
دەسەاڵتی حزبەكەیە، ئەندامەكانی ئەمانەن: )جەمیل 
قەرەیاڵن  م��وراد  ه��ۆزات،  بەسێ  »جومعە«،  بایك 
دوران  عەلی(،  )حسێن  قەرەسوو  مستەفا  )كەمال(، 
كالكان )عەباس( تورك«، عەلی حەیدەر قەیتان )فواد(، 
دیار  ئاڤێستا،  بێرتان دەرسیم، سۆزدار  ئادر،  فاتمە 

غەریب، زوبێر ئایدار، سەبری ئوك، فاتیمە عادل(.
ساڵ  دوو  پەكەكە(  )مجلس(  )كۆمیتەی   -31
جارێك دەبەسترێت و ئامانجی دروستكردنی كادرو 
و  راگ��ەی��ان��دن  و  رێكخستن  ئارتەشە،  پ����ەروەردەو 
رێكخستنی گەل، بواری فكری و نەزەریی، لە )50( 
بەرپرسیارێتی  لەمانە  ه��ەرك��ام  و  پێكدێت  ئ��ەن��دام 
كۆمیتەیەكی هەیە، بەاڵم هەندێك لەوانە لەناو )توركیا، 
ئێران، باشوور، سوریا(ن و ناوەكانیان ئاشكرا نییەو 

بەنهێنی كاردەكەن.
یەكینەكانی   –  YBSH  – )ی��ەب��ەش��ە   -32
لە  داع��ش  هاتنی  ب��ەدوای  شەنگال(،  بەرخۆدانی 
شەنگال دروستبوو، لەالیەن ئەنجومەنێكی یەزیدی 

بەڕێوەدەبرێت.
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ڕێکخراوى   –  RJAK  – )رەژاك   -  33
ژنانى ئازادیخوازى کوردستان(، سەر بە پارتی 

ژنانی ئازادی كوردستانی ئێران )پژاك(�ە.
34 - )هەدەپە – HDP – پارتی دیموكراسی 
گەالن(،  كە لە توركیا كاردەكات و )36( ئەندام 
حزبەكەش  ه��اوس��ەرۆك��ی  ه��ەی��ە،  پ��ەرل��ەم��ان��ی 
پێكهاتووە لە )سەاڵحەدین دەمیرتاش و فیگەن 

یوكسەكداغ(.
ك��ۆن��گ��رەی   –  KCD  – )ك���ەج���ەدە   -  35
پەكەكەیە  دروستكراوی  دیموكراتیك(  جڤاكی 
لە  پێكهاتوون  هاوسەرۆكەكانی  و  باكوور  لە 
)سەلما ئیرماك و ....( و چەند ئەندام پەرلەمانی 

لە ناوخۆی توركیا هەیەو زۆر چاالكە.
ن��اوخ��ۆی��ی  ئ���ی���دارەی   – )ك��ان��ت��ۆن   -  36
پەیەدە  ل��ەالی��ەن   2013 ساڵی  ل��ە  رۆژئ����اوا(، 
پێكهاتوون  كانتۆن  سێ  لە  و  دروس��ت��ك��راون 
لەو  ه��ەرك��ام  و  ج��ەزی��رە(  عەفرین،  )ك��ۆب��ان��ێ، 
و  ژنێك  هەیە،  ه��اوس��ەرۆك��ی  دوو  كانتۆنانە 
و  ئاشووری  و  ع��ەرەب  نەتەوەكانی  پیاوێك، 

ئەرمەنی تێیدا بەشدارن.
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37 - )تەڤدا – TVD – تەڤگەری كۆمەڵگەی 
لە  نوێیە  حزبێكی  ئێزیدی(،  دیموكراتی  ئ��ازادی 
ب���ەدوای هاتنی داع��ش  ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان، 
بۆ  پ��ەك��ەك��ەوە  ل��ەالی��ەن  ش��ەڕەك��ان��ی شەنگال  و 
)ت��ەڤ��دا(  س��ەرۆك��ی  دروس��ت��ك��راوەو  ئێزیدییەكان 

سەعید حەسەنە.
ت��ەڤ��گ��ەری   –  TVGK  – )ت��ەڤ��گ��ەر   -  38
سیاسی  حزبێكی  كوردستان(،  كۆمەڵگای  ئازادی 
باشووری كوردستانە پێشتر لە یەكێتی نەتەوەیی 
چ��ارەس��ەری  پارتی  و  كوردستانی  دیموكراتی 
دیموكراسی كوردستان بووە، دوو هاوسەرۆكی 
هەیە )شیالن شاكر و محەمەد عەبدول( سەر بە 

پەكەكەیە.
39 - )ئەنجومەنی گەلی رۆژئاوای كوردستان( 
لە رۆژئاوا دوای رزگاربوونی شارەكان دامەزرا، 
دی����دی س��ی��اس��ی پ���ەی���ەدەو ه��اوس��ەرۆك��ەك��ان��ی 

پێكهاتوون لە )سینەم محەمەد....(.
40 - )ئەرگەکە– ARGK ئارتەشی رزگاری 
گ��ەل��ی ك��وردس��ت��ان(  ل��ە 1986 دام�����ەزراوە، لە 
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پێنجەمی  كۆنگرەی  1999لە  تا ساڵی  سەرەتاوە 
بوو   ARGK س��ەرۆك��ی  بایك  جەمیل  پەكەكە، 
لێپرسراوی  كرایە  قائیدی)سەالل(  سلێمان  دواتر 
هەڵوەشایەوەو  ئارتەشە  ئەم  دوات��ر  و   ARGK

HPG شوێنی گرتەوە.
41- )ئەرنەكە – ERNK – بەرەی رزگاری 
نیشتیمانی كوردستان( سێ كەس لێپرسراوی بون 
ئەمیش  دواتر  زوهاد  ئاتەش،  فەیسەڵ  قەرەسو، 

هەڵوەشایەوە بووە كۆنگرەی گەل.
42 - پارتى دیموکراتى کوردستان - تورکیا 

)PDK - T( لە ساڵى 2014 دامەزراوە.
43 - پارتى فێمینیستى کوردستان.

44 - تەڤگەڕا جوانێن واڵتپارێز و شۆڕشگێڕ 
لە ساڵى 2013 دامەزراوە.

45 -  پارتى کۆمەڵگاى دیموکراتى )DTP( لە 
ساڵى 2005 دامەزراوە.

لە ساڵى  دیموکراسی  و  ئاشتى  پارتى   -  46
ئیدریس  و  بوڵدان  پەروین  دام���ەزراوە،    2008

بالوکەن هاوسەرۆکن.
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 سێیەم:
رۆژهەاڵتی كوردستان
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رۆژه����ەاڵت����ی ك���وردس���ت���ان ك���ە ك��ەوت��ۆت��ە 
ئێرانەوە،  ئیسالمی  كۆماری  دەس��ەاڵت��ی  ژێ��ر 
ساڵی  س��ەد  لە  تێكۆشانە  و  ش��ۆڕش  كانگای 
هەشتاكاندا  دەی��ەی  لە  بەتایبەتی  راب���ردوودا 
هێزە كوردییەكان حوكمی رۆژهەاڵتیان كردو 
خاوەنی كۆماری كوردستانە لە مهاباد لەسەر 

دەستی قازی محەمەد.
ب��ەدوای هاتنە سەركاری  ل��ە1979  ب��ەاڵم 
ئێران  كوردو  ملمالنێكانی  ئیسالمی،  كۆماری 
رۆژ بە رۆژ پەرەیسەند، تا ئێستاش بەردەوامە.
رۆژه��ەاڵت��ی ك��وردس��ت��ان خ��اوەن��ی دەی��ان 
هێزی حزبی تێكۆشەری نەتەوەیی و چەپ و 
بۆ  ئامادەكاری  بەناو   2015 لە  ئازادیخوازە 
كۆنگرەی نەتەوەیی لە هەولێر )5( كورسییان 
پێدرابوو لە كۆی )21( كورسیەكە، بەاڵم بەهۆی 
و  قەدییمەكان  هێزە  نێوان  ملمالنێی  و  گرفت 
پژاك  ب��ەرەی  نێوانیانەوە  كەوتە  كێشە  پ��ژاك، 
بە  تریان  الیەنەكەی  پێنج  پ��اك،  و  خەبات  و 
پیالنگێڕان تۆمەتباركرد، كە گوایە )دوو حزبی 
دەف��ت��ەری  ل��ە  كۆمەڵەكە(،  س��ێ  و  دی��م��وك��رات 
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ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  سیاسی 
كۆبونەتەوە لە كۆیە، تەنها خۆیان بە نوێنەری 
رۆژهەاڵت داناوەو ئەو هێزانەی تریان پەراوێز 

خستوە.
تا گەیشتە دەخالەتی پەكەكە، پژاك كورسی 

پێدرا.
الیەنە  پێنج  ئەو  بۆچوونانە،  بەو  وەاڵم  لە 
پرۆسەی  كردومانە،  ئێمە  "ئەوەی  رایانگەیاند 
دی��م��وك��راس��ی ب����ووە ئ�����ەوان ل���ە دەن��گ��دان��دا 

دەرنەچوون".
جیا لەوانە ملمالنێی چەند هێز لەمانە لەگەڵ 
ئ��ەو بۆچوونەی  ب��ۆ  پ��ژاك ه��ەڵ��دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، 
)حدكا(  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 
زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  و 
كوردستانی ئێران )كشزكا(، كە پژاك بەالیەنی 
ئەساسی و سەرەكی رۆژه��ەاڵت نازانن و بە 
دروستكراو و داتاشراوی پەكەكەی دەزانن و 
پێیانوایە نابێ پەكەكە كوێخا بۆ پارچەكانی تر 

دابتاشێت.
جیا لەوەش گرفتێكی سەرەكی ناو سازمان 
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نامونسجی  رۆژه��ەاڵت  هێزە سیاسییەكانی  و 
سەرەكی  فاكتەرێكی  كە  نایەكگرتووييە،  و 
كە  هێزانەیە،  ئەم  ناو  ئینشیعابی  و  ئینشیقاق 
كوردستانی  )بەرەیەكی  نەیانتوانیوە  تائێستا 

رۆژهەاڵت( دروستبكەن.
ئێستای  سیاسی  هەلومەرجی  رەنگە  بۆیە 
باشترین  رۆژه��ەاڵت  بۆ  بەتایبەت  كوردستان 
ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی  ب��ۆ بەستنی  دەرف��ەت��ە 
لەژێر ئەو فاكتانە، سەرەڕای دیوە پۆزەتیڤ و 

نێگەتیڤەكانی رۆژهەاڵت:
یەكەم: هێزەكانی رۆژهەاڵت پێش كۆنگرەی 
ن���ەت���ەوەی���ی واب���اش���ە )ب�����ەرەی رۆژه���ەاڵت���ى 
رۆژهەاڵتی  رزگ��اری  )سوپای  و  كوردستان( 

كوردستان( دروستبكەن.
دووه��������ەم: خ���ی���الف و ك��ێ��ش��ەو م��ل��م��الن��ێ 
ناوخۆییەكانیان چارەسەر بكەن، بەتایبەت )پێنج 
پ��ژاك(، چونكە گەر بەم  هێزە سەرەكییەكە + 
نەتەوەیی، حەتمەن  كۆنگرەی  بچنە  كێشانەوە 

هەموو ئامانجەكانیان تحقیق نابێت.
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كۆمەڵە(،  سێ  و  دیموكرات  )دوو  سێیەم: 
كە ناوبەناو هەوڵی یەكگرتنەوە دەدەن، بەاڵم 
نەگەیشتونەتە ئاكام، چونكە حزبی دیموكراتی 
دیموكراتی  حزبی  ل��ە   )2006( ك��وردس��ت��ان 

كوردستانی ئێران – دایك جیابۆتەوە.
ك��وردس��ت��ان  زەحمەتكێشانی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
ش��ۆڕش��گ��ێ��ری  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ل���ە   )2007( ل���ە 
رێكخراوی  ئەمیش  جیابۆوە،  زەحمەتكێشانی 
ئێران  كۆمۆنیستی  ح��زب��ی   – ك��وردس��ت��ان��ی 

)كۆمەڵە( لە )2000( جیابونەتەوە.
چوارەم: دیارە ئینشیقاق، گەورەترین گرفتی 
كە  رۆژه��ەاڵت��ە،  كوردستانیەكانی  هێزە  ن��او 

چارەسەر نەكراون.
ب��ەدوای  رۆژهەاڵتییەكان،  هێزە  پێنجەم: 
هێزگەلی  وەك��و  باشور،  1991ی  راپەڕینی 
چەكداریان  خەباتی  و  ناسراون  ئوردگانیش 

هەڵپەساردوە.
س��ارد  میدیایی  شەڕێكی  هێشتا  ش��ەش��ەم: 
بە  كە  پێدەكرێت،  الیەنەكاندا هەستی  لەنێوان 

قازانجی ئێران و نەیارەكانیان دەچێتە پێش.
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ح���ەوت���ەم: ه��ێ��زەك��ان��ی رۆژه�����ەاڵت، كە 
ت��اراوگ��ەن��ش��ی��ن��ن ل���ە ب���اش���ورو خ��ەب��ات��ی 
كەناڵی  میدیاو  ب��ووە،  بێهێز  چ��ەك��داری��ان 
كە  نییە،  پێویستييان  وەك��و  راگەیاندنى 

كاریگەری راستەوخۆی هەبێت.
پ��ێ��ش��ت��ر خ���اوەن���ی ك��ەن��اڵ��ی ئ��اس��م��ان��ی 
)ئ���اس���ۆس���ات، ت��ی��ش��ك، ك�����ورد ك���ەن���اڵ، 
ب��ەاڵم  TV(ب����وون،   كۆمەڵە  رۆژه����ەاڵت، 
ئێستا تەنها )كورد كەناڵ و كۆمەڵە( ماون 
داراییەوە  گرفتی  بەهۆی  دیكە  ئەوانی  و 

داخراون.
هەشتەم: تیرۆر، یەكێكە لەو هەڕەشانەی 
بەردەوام زەربەی گەورەی لە سەركردەو 
توانیویەتی  داوەو  پێشمەرگەكانیان  كادرو 
ك��اری��گ��ەری ن��ێ��گ��ەت��ی��ڤ ل��ەس��ەر رەوش���ی 
دابنێت،  سیاسی، كارێزماتیكی ئەو حزبانە 
سدیق  شەرەفكەندی،  )د.قاسملۆ،  تیرۆری 
لە  زیاتر  ك��ەش��اوەرز(،  غ��واڵم  كەمانگەر، 

)300( پێشمەرگەو كاردیان.
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ل��ەو ه��ۆك��ارە  ت��رە  ن��ۆی��ەم: ك���ۆچ، یەكێكی 
وزەو  زۆر  بەشێكی  وادەك���ات  نێگەتیڤانەی 
بچنە  ی��ان  ب��ك��وژێ��ت،  ه��ێ��زان��ە  ئ��ەم  ئینێرژی 
راب����ردوودا  دەی���ەی  ل���ەدوو  تەنها  دەرەوە، 
نزیكەی )2000( پێشمەرگەو الیەنگرو كادری 
ه��ێ��زەك��ان��ی رۆژه����ەاڵت چ��ون��ەت��ە ئ��ەوروپ��او 

ئەمەریكا.
دەیەم: كەمی داهاتی دارایی و ئیمكاناتی مادی 
دروستكردون،  بۆ  رۆژان��ەی  گرفتی  كێشەو 
چونكە نە حكومەتی هەرێم هاوكاریان دەكات، 
ئەوان  پشتگیری  بە  ك��ادرەی  هەموو  ئەو  نە 
دەچنە دەرەوە، كۆمەك بەم هێزانە دەكەن لە 

كوردستان وەكو پێویست.
كەمتەرخەمی حكومەتی هەرێمی  یانزەیەم: 
كوردستان بۆ پێشكەشكردنی یارمەتی دارایی 
هێزەكانی  ت��ری  گرفتێكی  خ��زم��ەت��گ��وزای  و 

رۆژهەاڵتە.
دانوستانی  پ���رۆژەی  شكستی  دوان��زەی��ەم: 
نەبوونی  بەهۆی  ئێران،  هێزانەو  ئەم  نێوان 
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ن��ی��ەت��ی ب���اش ل��ەالی��ەن ئ��ێ��ران��ەوە، ب��ۆ وەه��ا 
كارێك، سەرەڕای ئەوەی هەرگیز ئەو هێزانە 
دانوستایان  ئ��ێ��ران  ل��ەگ��ەڵ  یەكگرتوويی  ب��ە 

نەكردووە لە دوای )1979(ەوە.
سیاسەتی  كاریگەری  دان��ان��ی  سیانزەیەم: 
یەكێتی و پارتی لەسەر هێزەكانی رۆژهەاڵت، 
دۆست  مامەڵەی  یەكێتى  و  پارتی  وادەك��ات 
بكەن،  هێزانە  ل��ەم  بەشێك  ل��ەگ��ەڵ  ن��ەی��ار  و 
بۆنمونە پارتی رێگانادات تائێستاش بارەگای 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران )كۆمەڵە( لە هەولێر 
ئەی  ج��ی��اواز،  جیاواز  بەبیانووی  بكرێتەوە، 
چۆن دەكرێت پارتی بە رەسمی مامەڵە لەگەڵ 

ئەم هێزەبكات لە كۆنگرەی نەتەوەیی؟
چواردەیەم: هێزەكانی رۆژهەاڵت، هەندێكجار 
نەتەوەیی  كۆنگرەی  سەیری  گومانەوە  بە 
دەكەن، كە بۆ داماڵینی چەك بێت لەم هێزانەو 
زۆری���ش ن��ی��گ��ەران��ن ل��ە ب��ەش��داری ئ��ێ��ران لە 

كۆنگرەكە وەكو میوان.



119كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

بیۆگرافیاى هێزەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان
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1- حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران )حدكا(، كە 
مستەفا هیجری سكرتێریەتی و لە 1945/8/16 

دامەزرا.
كە  )ح���دك(،  كوردستان  دیموكراتی  حزبی   -2
 1945/8/16 لە  سكرتێریەتی  مەولودی  مستەفا 
دامەزراوەو لەساڵی 2006 لە )حدكا( جیابۆتەوەو 
رێبەرایەتی   - حدكا   1989 ساڵی  لە  پێشتریش 
جەلیل  بەڕێبەرایەتی  جیابۆتەوە  لێ  شۆڕشگێڕی 

گادانی.
كۆمۆنیستی  و حزبی  كوردستان  رێكخراوی   -3
ئێران )كۆمەڵە(، ئیبراهیم عەلیزادە سكرتێریەتی و 
لە ساڵی 1969 دامەزراوە، ساڵی 1983  لەگەڵ 
گروپی )سەهەند(ی مەنسوری حیكمەت یەكدەگرن 
و حزبی كۆمۆنیست پێكدەهێنن و لەساڵی 1991 
رەوتی كۆمۆنیزمی كرێكاری لێ جیادەبێتەوە، كە 
دواتر دەبێتە حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران - 
)مەنسوری حیكمەت(ەوە  لەالیەن  و  حیكمەتیست 

بەڕێوەدەبرێت..



121كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

زەحمەتكێشانی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی   -4
كوردستانی ئێران )كۆمەڵە( عەبدوڵاڵی موهتەدی 
كۆمەڵە  ل��ە   )2000( ساڵی  ل��ە  و  سكرتێریەتی 

جیابۆتەوە.
5- كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان، عومەری 
لە   )2007( ساڵی  و  سكرتێریەتی  ئیلخانیزادە 

كۆمەڵەی شۆڕشگێر جیابۆتەوە.
6- رەوتی سۆسیالیستی كۆمەڵە )كۆمەڵە( مینەی 
رابەرایەتی  زادە  ئەمین  جەعفەری  و  حسامی 
كۆمۆنیست  حزبی  لە   )2009( ساڵی  و  دەك��ەن 

جیابۆتەوە.
 – زەحمەتكێشان  شۆڕشگێڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی   -7
ئاڕاستەی  یەكگرتن  محەمەد شافیعی سكرتێریەتی 
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ل��ە   2014 س��اڵ��ی  و 

جیابۆتەوە.
8- یەكێتی دیموكراتی كوردستانی ئێران، عوسمان 

جەعفەری سكرتێریەتی، لە پەكەكە جیابۆتەوە.
حسێن  شێخ  كوردستان،  خەباتی  سازمانی   -  9
بابە شێخ كوڕی شێخ مەال جەالل سكرتێریەتی و 

ساڵی 1979 دامەزراوە.
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10 - سازمانی خەباتی شۆڕشگێڕی كوردستانی 
ئێران لە سازمانی خەبات جیابۆتەوەو مەال حامید 
مەعروفی سكرتێریەتی و ساڵی 1987 دامەزراوە.
كوردستان  ك��ۆم��اری��خ��وازی  ب��زوت��ن��ەوەی   -  11
ل���ەالی���ەن م��س��ت��ەف��ا ش��ەم��ام��ی )دی����اك����ۆ(ەوە، لە 

سێپتەمبەری  2011 دامەزراوە.
لەالیەن  ك��وردس��ت��ان  سەربەستی  پ��ارت��ی   -  12

عارف باوەجانییەوە دامەزراوە لە ساڵی 2007.
لەالیەن  كوردستان  سەربەخۆیی  پارتی   -  13

ئەمیر قازی دامەزراوە.
لیبڕاڵی كوردستانی ئێران لە ساڵى  14 - پارتی 

2009 دامەزراوە.
)پ��اك(  ئێران  كوردستانی  ئ��ازادی  پارتی   -  15
ساڵی 1980 دامەزراوەو لەالیەن سەعید یەزدان 
پەنا  پ��ەزدان  قازی و حوسێن  ئێستا عەلی  پەناو 

سكرتێریەتی.
ئێران  كوردستانی  شۆڕشگێڕانی  یەكێتی   -  16
ساڵی 1980 دام��ەزرراوە، لە 2007 ەوە سمكۆ 

یەزدان پەنا سكرتێریەتی.
17 - پارتی ژیانی ئازادی كوردستان )پژاك( لەالیەن 

سیامند موعینی و زیالن شەرفین  هاوسەرۆكن.
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18 - كۆمەڵگای دیموكرات و ئازادی رۆژهەاڵتی 
كوردستان )كۆدار(، لە 5ی گواڵنی 2014 خۆی 
تانیا  زی��الن  و  بێرتان  ف��وئ��اد  ئێستا  راگ��ەی��ان��دو 

هاوسەرۆكن.
19 - سوپای رزگاری كوردستانی ئێران 1979 

لەالیەن شێخ مادح نەقشبەندی دامەزراوە.
20 -  پارتی سۆسیال – دیموكراتی كوردستانی 

ئێران.
لە  ئێران  رۆژه��ەاڵت��ی  یەكسانی  كۆمەڵەى   -21
ساڵی 1978دامەزراوە، كاوە سور سكرتێریەتی.

لە  ئێران  كوردستانی  فێمێنیستی  پارتی   -  22
ساڵی 2015 دامەزراوە، لەالیەن سەبری بەهمەنی 
ت��رەوە  چاالكی  ژن��ی  چەند  و  حوسێن  ناهیدە  و 

بەڕێوەدەبرێت.
23 - پارتی نوێبوونەوەی كوردستانی ئێران.

24 - )سازمان چریکهاى فدایی - خلق ایران( لە 
ساڵى 1971 دامەزراوە.

25 - سازمانى فداییان )اقلیت( کە لە ساڵى 1981 
دامەزراوە و )محمد دبیرى فرد( سکرتێرییەتى.

لە  کە  ای��ران(  - خلق  فدایی  ه��اى  )چریک   -  26
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ساڵى 1979 دامەزراوە و )جریان اشرف دهقانى( 
سکرتێرییەتى.

27 - )سازمان پیکار در راه آزادى - طبقە کارگر( 
کە لە ساڵى  1975 دامەزراوە.

کە  )اکثریت(  ای��ران  خلق  فداییان  سازمان   -  28
خلیق(  )ب��ه��روز  و  دام����ەزراوە   1971 ساڵى  ل��ە 

سکرتێرییەتى.
29 - حزبی کۆمۆنیستى کرێکارى ئێران کە لە ساڵى 
1991 دامەزراوە و )حەمید تەقوایی( سکرتێرییەتى.
30 - سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کە لە ساڵى 

1979 دامەزراوە.
 1941 ساڵى  لە  کە  ئێران  ت��ودەى  حزبی   -  31

دامەزراوە و )عەلى خاوەرى( سکرتێرییەتى.
32 - حزبی کرێکارانى سۆسیالیستى ئێران کە لە 

ساڵى 1979 دامەزراوە.
)ئیرەجى  کە  کارگرى،  اتحاد سوسیالیستى   -  33

ئازەرین و رەزا موقەدەم( هاوسەرۆکن.
34 - سازمان کارگران انقالبی ایران )راە کارگر( 

کە لە ساڵى 1980 دامەزراوە.
35 - حزبی کۆمۆنیستى ئێران کە لە ساڵى 1984 

دامەزراوە و )ئیبراهیم عەلیزادە( سکرتێرییەتى.
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)مارکسیست  ئێران  کۆمۆنیستى  حزبی   -  36
 2001 ساڵى  لە  کە  مائوئیست(   - لنینیست   -

دامەزراوە.
37 - سازمانى موجاهیدینى خەلقى ئێران کە لە 
)مەسعود و مەریەم  دام��ەزراوە و   1965 ساڵى 

ڕەجەوى( هاوسەرۆکن.
38 - حزب کار ایران )توفان( کە لە ساڵى 1965 

دامەزراوە و لە حزبی تودە جیابووەتەوە.
39 - حزب سوسیالیست انقالبی ایران کە لەساڵى 
2017 دامەزراوە و )سالم زیجى( سکرتێرییەتى.

40 - حزبی رنجبران ایران کە لە ساڵى 1979 
دامەزراوە.

41 - حزبی کۆمۆنیستى کرێکارى )حکمتیست( کە 
لە ساڵى 2004 دامەزراوە و )مەنسورى حیکمەت 

و کورش مودەریسی(هاوسەرۆکن.
42 - حزبی کۆمۆنیستى کرێکارى )حکمتیست( کە 
لە ساڵى 1991 دامەزراوە و )مەنسورى حیکمەت 

و رەحمان حسێن زادە( هاوسەرۆکن.
43 - حزب سوسیالیست ملى کارگران ایران کە 
لە ساڵى 1952 دامەزراوە و )داوود منشی زادە( 

سکرتێرییەتى.
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چوارەم:
رۆژئاوای كوردستان
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ب��چ��وك��ت��ری��ن پ����ارچ����ەی ك����وردس����ت����ان و 
پێش  تا  كوردستان  پارچەی  فەرامۆشكراوترین 
قەیرانەكانی  و  عەرەبی  بەهاری  رووداوەك��ان��ی 
رۆڵی  و  كورد  باسی  كەمتر   ،2011 لە  سوریا 
هێزە سیاسیەكانیان دەكراو تەنانەت رژێمی حافز 
و بەشار مافی پێدانی ناسنامەشی لێ ساندبونەوە.
و  عەرەبی  بەهاری  رووداوەك��ان��ی  ب��ەاڵم 
قەیرانی سوریا. وەرچەرخانێكی گەورە روویدا، 
لەمبارەیەوە  كوردستان،  خۆرئاوای  قازانجی 
ن��وس��ەرێ��ك��ی خ��ۆرئ��اوای��ی دەڵ��ێ��ت "ك���ورد لە 
یەكەم:  تەقاند،  فیشەكی  دوو  نەوەدەكانەوە 
سەربەخۆبونی  دووەم:   –  1991 راپەڕینى 
بێگومان   ،"2011 لە  كوردستان  رۆژئ���اوای 

بۆچونێكی دروستە.
لەالیەن  ئێستا  ك��ە  ك��وردس��ت��ان  رۆژئ����اوای 
 )PYD( س��وری��ا  دی��م��وك��رات��ی  یەكێتی  پ��ارت��ی 
بەڕێوەدەبرێت، كە درێژكراوەی پارتی كرێكارانی 

كوردستان )PKK( و سیاسەتەكانی ئەوە.
جیا لەوەی لەسەرەتای رووداوەكانی سوریا 
ناوچە  كۆنتڕۆڵی  زوو  و  نواند  گ��ەورەی  رۆڵی 
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ژنان  چەكداركردنی  و  ك��رد  كوردنشینەكانی 
هێزەكانی  ن��اوی  لەژێر  شۆڕشگێڕ  پیاوانی  و 
یەكینەكانی پاراستنی گەل YPG و یەكینەكانی 
پاراستنی ژنان )YPJ(، بەپێی هەندێك سەرچاوەی 
ناڕەسمی )70000( هەزار كەس چەكداركراوەو 
زیاتر لە )7000( شەهیدیان داوەو دامودەزگای 

ئەمنی و حوكمیان دامەزراندوە.
كوردستان،  رۆژئ����اوای  حكومەتی  ب��ەاڵم 
گرفتی  كێشەو  دەب��ات،  بەڕێوەی   )PYD( كە 
ناو  لەگەڵ هێزەكانی  ناوخۆدا  لە  زۆری هەیە 
دژوار  و  توند  ملمالنێيەكی  و  )ئ��ەن��ەك��ەس��ە( 
ناكۆكی  پڕ  سیاسەتی  درێژكراوەی  كە  هەیە، 
لەسەر  كاریگەری  و   )PDK و   PKK( نێوان 

رۆژئاوای كوردستانیش داناوە.
بۆیە دەكرێت الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی 

رۆژئاوای كوردستان ئاوەها لێكبدرێتەوە:
قۆناغێكی  كوردستان  رۆژئ��اوای  یەكەم: 
زێڕینی بڕی و بەدەستیهێنا، لە دوای قەیرانی 
لە  عەرەبی  بەهاری  رووداوەك��ان��ی  سوریا 
ساڵی )2011(، كە خۆی لە خۆبەڕێوەبەری 
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و ح��ك��وم��ەت��ی خ����ۆرئ����اواو ك��ان��ت��ۆن��ەك��ان��ی 
زیاتر  لەهەركات  ئێستا  ب��ەاڵم  دەبینێ�تەوە، 
و  سوریا  توركیا،  گەلەكۆمەكی  مەترسی 

ئێرانی لەسەرە.
دووەم: پارتی )PDK( لە رابردوودا، بەهۆی 
الیەنگری لە )ئەنەكەسە( - ئەنجومەنی نیشتمانی 
كوردی سوریا(، كە هێزی سێبەرو دۆستەكانی 
پارتین، دژایەتی زۆری رۆژئاوا كرد چ سیاسی 
و عەسكەری چ میدیايى، بە لێدانی خەندەق و 
رێگری لە پێگەیشتنی خزمەتگوزاری و چەك 
و تەقەمەنی، ئەمە كاریگەری لەسەر كۆنگرەی 

نەتەوەیی دەبێت.
پارتی  ملمالنێكانی  گواستنەوەی  سێیەم: 
رۆژئ��اوا،  بۆ  هەولێر  و  قەندیل  لە  پەكەكە  و 
سیاسی  رەوشتی  لەسەر  خراپى  كاریگەری 

رۆژئاوا هەیە.
چ�����������وارەم: ت�����اك�����ڕەوی ح����وك����م����داری و 
گرفتێكی  رۆژئ��اوا،  لە   PYD خۆبەڕێوەبەری 
لە  س��ی��اس��ی��ەك��ان  ه��ێ��زە  پێكهاتنی  ب�����ەردەم 

رێككەوتنی دهۆك و هەولێر.
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پێنجەم: دیوێكی پۆزەتیفی خۆبەڕێوەبەری 
كەمینە  )ئیتنیك،  پێكردنی  بەشداری  خۆرئاوا 
و م��ەزه��ەب��ەك��ان��ی ت��ری غ��ەی��رە ك���وردی ناو 
مەسیحی،  )چ��ەرك��ەس،  بابەتی  لە  رۆژئ���اوا، 
عەرەب، ئاشوریی و یەزیدی(كان لە حكومەت 

و سیستمی سیاسی و عەسكەری خۆرئاوا.
سەر  مەترسی  گەورەترین  داعش  شەشەم: 
كۆبانێدا  شەڕی  لەكاتی  بەتایبەت  رۆژئاوايە 
و ئێستاش مەترسی داعش بەتەواوی لەسەر 

رۆژئاوا نەڕەویوەتەوە.
حەوتەم: نەرمی نواندن و تنازلی توركیا بۆ 
ئێران و روسیا و دەستهەڵگرتنی لە روخانی 
كە  داوای��ەك��ە،  مەبەستی  بە  ئ��ەس��ەد،  بەشار 
ئێران و روسیا دەست لە پشتیوانی خۆرئاوا 
مەترسییە  گ��ەورەت��ری��ن  توركیا  و  هەڵگرن 

لەسەر ئەزمونی رۆژئاوا.
ه��ەش��ت��ەم: )ئ��ەن��ەك��ەس��ە( م��ەت��رس��ی ئ���ەوەی 
لێدەكرێت شەڕێكی ناوخۆیی لە رۆژئاوا لەگەڵ 
پەیەدە هەڵگیرسێنێت بە دەستێوەردانی پارتی و 
ئەزمونی شەڕی ناوخۆی، كە دەیەی نەوەدەكان 

لە باشور لە نێوان یەكێتی و پارتیدا روویدا.
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واڵتان  پالنی  و  پیالن  و  گەلەكۆمەكێ  نۆیەم: 
ئیقليمى زۆر جدیە لەسەر تێكشكاندنی رۆژئاوای 
زی��ن��دوك��ردن��ەوەی  پ��اش  بەتایبەت  و  ك��وردس��ت��ان 
دەبێت خۆرئاوا  ئ��ەس��ەد، كە  ت��ەواوەت��ی رژێ��م��ی  

حسابی وردی لەسەر بكات.
نیشتمانی  یەكێتی  پ��ارت��ی،  ل��ە  ج��ی��اواز  دەی���ەم: 
ك��وردس��ت��ان رۆڵ���ی گ���ەورە و گرنگی ه��ەب��وو لە 
كوردستان  خ��ۆرئ��اوای  حكومەتی  ل��ە  پشتیوانی 
پێیوابوو  مادی،  و  عەسكەری  سیاسی،  بواری  لە 
نابێت دەخالەت بكەین لە كاروباریان، بەڵكو دەبێت 

هاوكارییان بكەین.
پارێزگا  س��ێ  هێشتا  رۆژئ����اوا  ی��ان��زەه��ەم: 
باری  بەهۆی  یەكگرتوونین،  سەرەكیيەكەی 
ت��ۆپ��ۆگ��راف��ی��او ج��ی��ۆگ��راف��ی��ای ن��اوچ��ەك��ەوە و 
بەاڵم  نەكرێت،  ئەمكارە  ه��ەوڵ��دەدات  توركیا 

بەیەكگەیشتنی خاڵێكی بەهێزە بۆ رۆژئاوا.
ئەوروپا  و  ئەمەریكا  پشتیوانی  دوان��زەی��ەم: 
پەیەدە  گ��ەر  گرنگبوو  رۆژئ���اوا  بۆ  مۆسكۆ  و 
بتوانێت بارودۆخەكە رابگرێت، رەنگە ئەمەریكا 
رێگا نەدات حكومەتی خۆرئاوا لەناو بچێت، كە 

لەبەردەم هەڕەشەی جدیدایە.
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سیانزەیەم: رۆژئاوا لە ئاستی ناوچەیی لەپاڵ بلۆكی 
شیعەدایە، كە ئێرانە، بەاڵم لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی 
ئەمەریكاو  لەنێوان  راگ��رت��ووە  ب��اش  هاوسەنگی 

روسیادا، كە ئەمەش سیاسەتێكی دروستە.
سیاسی  رەوش�����ی  خ���راپ���ی  چ�����واردەه�����ەم: 
پەیوەندی خراپی پەكەكە و پارتی، كاریگەری 
زۆر لەسەر رۆژئ��اوا دان��اوەو گەر چارەسەر 

نەكرێت زیاتریش دەبێت.
پانزەیەم: رۆژئاواو پەیەدە نابێت زۆر توركیا 
و  داعش  لە شەڕی  بەتایبەتى  بكەن،  نیگەران 
دەبێتە  پەكەكە  وابزانێت  توركیا  كە  ئەلباب، 

دراوسێ و حوكمداری دەكات.
ش��ان��زەی��ەم: رۆژئ�����اوا دووه����ەم ئ��ەزم��ون��ی 
باشوری  دوای  س��ەرك��ەوت��ووی  ح��وك��م��داری 
چاویان  رۆژهەاڵتیش  باكورو  كە  كوردستانە، 
لێیەتی، بۆیە باشكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ 

پارچەكانی تر كارێكی گرنگە.
كوردستان  نەتەوەیی  كۆنگرەی  حەڤدەهەم: 
بۆ پشتیوانی لە رۆژئاوا زۆر گرنگە، بەاڵم پێش 
كۆنگرە دەبێت هەم پەكەكە و پارتى، هەم پەیەدە 
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بكەن  چ��ارەس��ەر  كێشەكانیان  ئەنەكەسە،  و 
ئەنجا بێتە كۆنگرە، وەكو هەموو پارچەكانی تر، 

ئەگەرنا كۆنگرە ناتوانێت سەركەوتووبێت.
ئ���اوارەی���ەك���ی زۆری  ه����ەژدەی����ەم: ب��وون��ی 
رۆژئ��اوا لە باشور دەبێت یارمەتی زۆرتریان 

پێشكەشبكرێت.
ن�����ۆزدەی�����ەم: رۆژئ��������اوای ك���وردس���ت���ان و 
ناموسنجیمی هێزەكانی خەریكە پێش رۆژهەاڵت 
دەكەوێت، بەتایبەت لە دیاردەی ئینشیقاقدا، كە 
پەكەكە،  دەخالەتی  بەهۆی  گ��ەورەی��ە  گرفتى 

پارتی، توركیاو سوریاوە.
لەهێزە  هەندێك  گلەیی  پ��ەی��ەدە  بیستەم: 
كە  ل��ەس��ەرە،  رۆژئ��اواش��ی  شۆڕشگێڕەكانی 
لە  پێنادات،  كاركردنیان  مەرجی  و  ت��اك��ڕەوە 
پێشكەوتخوزای  دیموكراتی  پ��ارت��ی  بابەتی 

كوردی سوریا )حەمید دەروێش(.
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بیۆگرافیاى هێزەكانی
رۆژئاوای كوردستان
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1- پارتی چەپی كورد سوریا/ محەمەد موسا.
لە  كورد  دیموكراتی  پێشكەوتنخوازی  پارتی   -2

سوریا/ عەبدولحەمید دەروێش.
3- پارتی دیموكراتی كوردستانی سوریا/ سعود 
كوردی  پارتی  نێوان چوار  یەكگرتنی  دوای  مەال 
)پارتی  ئەوانیش  دروس��ت��ب��ووە،   2014 لەساڵی 
د.عەبدولحەكیم  س��وری��ا/  ل��ە  ك��ورد  دیموكراتی 
بەشار، پارتی یەكێتی كوردستانی سوریا/ عومەر 
ئۆسۆ،  مستەفا  كورد/  ئازادیی  پارتی  باڵی  داود، 

باڵی پارتی ئازادیی كورد/ مستەفا جومعە(.
4- پارتی دیموكراتی كوردی سوریا/ جەمال شێخ 

باقی.
سوریا   لە  ك��ورد  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی   -5

)یەكێتی(/ محێدین شێخ ئالی.
سوریا/  لە  ك��ورد  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی   -6
دایك  پارتی  لە  )ت��ازە  عەبدۆ.  حاجی  د.ك��ام��ەران 

جیابۆتەوە(.
سوریا/  لە  ك��ورد  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی   -7
س��ەرەوە  چییەكانی  ئینشیقاق  )ل��ە  عەلی  ه��ەژار 

ئینشیقاقی كردووە(.
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8- پارتی دیموكراتی كورد لە سوریا – ئەلپارتی/ 
نەسرەدین ئیبراهیم.

9 - پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی ك���ورد ل��ە س��وری��ا – 
رێگەی  لە  جیابۆتەوەو  دایك  پارتی  لە  ئەلپارتی/ 
لەالیەن  جەمعییەوە  دەستە  سەركردایەتییەكی، 
ئیبراهیم،  خەلیل  سینۆ،  خالید  حسێن،  )كۆمان 

كۆمیتەی ناوەندی( بەڕێوە دەبرێت.
10 - ئەلپارتی دیموكراتی كورد لە سوریا/ د.الزگین 
عەبدولرەحمان  ك��ۆچ��ك��ردوو  )ل��ەالی��ەن  ف��ەخ��ری 
دیموكراتی  لەپارتی  و  دام���ەزراوە(  ئالوچییەوە 

كورد لە سوریا – ئەلپارتی  جیابۆتەوە.
لە  ك���ورد  دی��م��وك��رات��ی  یەكسانی  پ��ارت��ی   -  11
دی��م��وك��رات��ی  )ل��ەپ��ارت��ی  داود  ع��ەزی��ز  س���وری���ا/ 
پێشكەوتووخوازی كورد لە سوریا جیابۆتەوە لە 
ئێستادا لەالیەن )نیعمەت داود(ەوە بەڕێوەدەبرێت 

دوای مردنی )عەزیز داود(.
لە  ك���ورد  دی��م��وك��رات��ی  نیشتمانی  پ��ارت��ی   -  12
دیموكراتی  )پارتی  لە  سەفوەك  تاهیر  سوریا/ 

پێشكەوتنخوازی كورد لە سوریا( جیابۆتەوە.
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سوریا/  لە  ك��ورد  چاكسازی  بزوتنەوەی   -  13
ف��ەی��س��ەڵ ی���وس���ف، ل���ە )پ���ارت���ی دی��م��وك��رات��ی 

پێشكەوتنخوازی كورد لە سوریا( جیابۆتەوە.
سوریا/  لە  ك��ورد  چاكسازی  بزوتنەوەی   -  14
ئ��ەم��ج��ەد، ل��ە ب��زوت��ن��ەوەك��ەی ف��ەی��س��ەڵ یوسف 

جیابۆتەوە.
ئیبراهیم  سوریا/  لە  کورد  یەکێتی  پارتی   -  15
برۆ. لە )پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سوریا( 

جیابۆتەوە.
س��وری��ا/  ک��وردس��ت��ان��ی-  یەکێتی  پ��ارت��ی   -  16
یەکێتی  ناو  چوونە  دوای  حزبەکە  پاشماوەکانی 
سیاسی و دروستکردنی پارتێکی نوێ کە لەالیەن 
پارتی  دەک��رێ��ت.  سەرکردایەتیی  م��ەالوە  سعود 
یەکێتی کوردستانی لە ئەڵمانیا و لەالیەن کۆمەڵێک 
گەنجەوە دامەزرا، کە لەالیەن حزبی یەکێتی کورد 

لە سوریاوە دەرکرابوون.
لە سوریا/  پارتی چەپی دیموکراتی کورد   - 17
سوریا(  لە  ک��ورد  چەپی  )پارتی  لە  گ��ەدۆ.  ساڵح 
ناوەکەی  بۆ  "دیموکرات"ی  وشەی  و  جیابۆتەوە 
زیادکردووە هەتاوەکو لە )پارتی چەپی کورد لە 

سوریا( خۆی جودابکاتەوە.
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لە سوریا/  پارتی چەپی دیموکراتی کورد   - 18
شەالل گەدۆ. لە پارتەکەی ساڵح گەدۆ جیابۆتەوە.
19 - پارتی چەپی کورد )بزووتنەوەی چاکسازی(/ 

محەمەد مەعسوم ئۆمری.
20 - پارتی چەپی کوردستان لە سوریا/ مەحمود 

مەال.
21- پارتی ویفاقی دیموکراسی کوردی سوریا/ نەشئەت 

محەمەد. دوای جیابوونەوەی لە پەیەدە دامەزرا.
کوردستان- دیموکراتی  ویفاقی  پارتی   -  22
سوریا/ فەوزی شەنگالی. دوای جیابوونەوەی لە 

پەیەدە دامەزراوە.
23 - رەوتی داهاتووی کورد لە سوریا/ ڕێزان 
ت��ەم��ۆ(  )م��ەش��ع��ەل  ش��ەه��ی��د  پێشتر  ش��ێ��خ��م��وس. 

سەرۆکی بوو.
نارین  لە سوریا/  داهاتووی کورد  24 - ڕەوتی 
مەتینی. پێشتر شەهید )مەشعەل تەمۆ( سەرۆکی 

بوو.
25 - پارتی یەکێتی دیموکراتی )پەیەدە(/ شاهۆز 

حەسەن و هێڤى مستەفا هاوسەرۆكین.
دی��م��وک��رات/  ک��ۆم��ەڵ��گ��ەی  ب��زووت��ن��ەوەی   - 26

عەبدولسەالم محەمەد.
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27 - بزووتنەوەی الوانی کورد/ سەر بە پەیەدەیە.
سوریا/  لە  ک��ورد  میللیی  یەکێتی  پارتی   -  28

حەسەن عاکۆلی.
29 - پارتی یەکێتی نیشتیمانیی ئازاد-سوریا/ د. 
ئەڵمانیا  لە  سڵێمان.  سڵێمان  و  حەمدوش  تۆفیق 
کوردستان(دا  دیموکراتی  )پارتی  ناوی  لەژێر  و 
دام��ەزراوە و دواتر ناوەکەی گۆڕیوە بۆ یەکێتی 

نیشتیمانیی ئاسیا.
30 - ڕەوتی لیبڕاڵی کوردستان/ فەرهاد تیلۆ.

کوردستان- نوێبوونەوەی  بزووتنەوەی   -  31
سوریا/ ڕزگار قاسم.

32- ئەنجومەنی نیشتیمانیی کوردستان-سوریا/ 
ئ��ەوروپ��ا  ل��ە  ع��ەب��اس(���ەوە  )د. شێرکۆ  ل��ەالی��ەن 

دامەزراوە.
33- بزووتنەوەی گۆڕانی کورد لە سوریا.

لەالیەن  34 - کۆنگرەی نیشتیمانیی کوردستان/ 
)د. جەواد مەال(وە لە بەریتانیا دامەزراوە.

35 - ڕەوتی نیشتیمانیی کورد لە سوریا/ ساڵی 
لە  هەڵەبجە(وە  ئەبو  )هەیبەت  ل��ەالی��ەن   2012

ئەڵمانیا دامەزراوە.
سوریا/  لە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی   -  36
)ئەلپارتی  ل��ە  پ��ارت��ە  ئ��ەم  س��ەک��ۆ.  عەبدولکەریم 
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دوای  جیابۆتەوە  سوریا(  لە  ک��ورد  دیموکراتی 
کۆچی عەبدولڕەحمان ئالوچی.

37 - پارتی ئاشتی دیموکراتی کورد لە سوریا/ 
مام تەالل محەمەد.

38 - پارتی ئیسالمی کورد لە سوریا.
39 - ئەلپارتی پێشڕەوی کوردستان - سوریا/ د. 

ئیسماعیل حەساف.
40 - پارتی نوێبوونەوەی کوردستان لە سوریا.

41 - پارتی گردبوونەوەی دیموکراتی نیشتیمانیی 
کورد لە سوریا/ محەمەد عەباس ئەبو شێرۆ.

سوریا/  لە  کوردستان  گەلی  بزووتنەوەی   -42
عەدنان بوزان.

 Kedkarên( پارتی کرێکارانی کوردستان  -43
Kurdistanê(/ محەمەد شێخی.

44- پارتی سەوزی کوردستان/ لوقمان ئەحمی.

45 - پارتی برایەتیی کوردستان/ سڵێمان کەرۆ.
46 - بزووتنەوەی کوردستانی سوریا/ کاوە مەلیک.
لە  دیموکراتی کورد  بزووتنەوەی گۆڕانی   -  47

سوریا/ کامەران حەسەن، ماکین یەزدان.
ئیبن  ئیسالمی/  ڕاب��وون��ی  ب��زووت��ن��ەوەی   -  48

موفتی.
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49 - پارتی لیبڕاڵی کوردستان.
50 - دەستپێشخەریی نیشتیمانیی بۆ کوردانی سوریا.
51 - پ��ارت��ی ئ���ازادی���ی ک��وردس��ت��ان- س��وری��ا/
سەرکردایەتییەکی  رێگەی  لە  ناوەندی/  کۆمیتەی 
دەستەجمعییەوە بەڕێوەدەبرێت، کە یەکێک لەوانە 

)عەزیز تاالنی(یە.
ک���وردس���ت���ان-س���وری���ا/  ش��ی��وع��ى  ح��زب��ی   -52

نەجمەدین مەال.
53- پارتی ڕزگاریی کوردستان-سوریا.
54- پارتی ڕێگای کوردستان- سوریا.

55- بزووتنەوەی ڕاستیی کورد لە سوریا/ خەلیل 
یوسف.

56 - بزووتنەوەی سەربەخۆیانی کورد لە سوریا.
57 - ڕێکخراوی ڕوناکی کورد لە سوریا.

58 - بزووتنەوەی حەقیقەتی کورد لە سوریا. 
ل��ە سوریا/  ب��زوت��ن��ەوەی س���ەوزی ک��ورد   - 59

شەباب ئیبراهیم.
60 - بزووتنەوەی سەوز- باڵێکی جیابووەوەیە 

لە بزووتنەوەی سەوزی کورد لە سوریا.
61 - بزووتنەوەی سەوای کورد لە سوریا.
62- گردبوونەوەی الوانی کورد لە سوریا.
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عەبدولفەتاح  ئ���ازاد/  نیشتیمانیی  یەکێتی   -63
زەهیر.

بە  س��ەر  ئەستێرەکان/  یەکێتی  ڕێکخراوی   -64
پەیەدەیە و لەالیەن )نەسرین(�ەوە بەڕێوەدەبرێت.

بەرامبەر  توندوتیژیی  ب��ە  دژ  ڕێ��ک��خ��راوی   -65
)سوهام(مەوە  لەالیەن  و  پەیەدەیە  بە  ژن��ان/ سەر 

بەڕێوەدەبرێت.
66- ڕێکخراوی بنەماڵەی شەهیدان/ سەر بە پەیەدەیە.
ل��ە سوریا/  67 - ب��زووت��ن��ەوەی وی��ژدان��ی ک��ورد 

ئیبراهیم یوسف.
68 - مافپەروەرانی خۆرئاوای کوردستان.

لیژنەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی/ )ڕێزان گمۆ(   - 69
سەرۆکی لیژنەکانە.

70 - ڕێکخراوی شۆرش بۆ کاروباری ژنان.
71 - کۆنفیدراسیۆنی خوێندکارانی کورد لە سوریا.
72- پارتی گەلی کوردستان لە سوریا/ عیزەدین برۆ.

73- پارتی یەکێتی ئازادی کوردستان لە سوریا.
74- یەکێتی سەربەخۆیانی کورد لە سوریا- بەم 

دواییانە لە تورکیا دامەزراوە.
75 - سەندیکاى نوسەران و ڕۆژنامەنووسانى کورد 
لە سوریا کە لە الیەن )دلوەر زەنکى( بەڕێوەدەبرێت.
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دووەم: نیگەرانییەكانی توركیاو ئێران
توركیا و ئێران وەكو دوو واڵتی كاریگەری 
ن��اوچ��ەی��ی ل��ەس��ەر ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان و 
پارچەكان  هەموو  چاودێری رەوشی سیاسی 
هاوكارییەكی  پێشكەوتن و  لە هەر  و  دەك��ەن 
هێزە كوردییەكان نیگەرانن و كێشەو ئاریشەی 

بۆ دروستدەكەن.
فایلە  ل��ەو  یەكێكە  ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی 
وەك��و  واڵت��ە  دوو  ئ��ەو  هەمیشە  گ��ەرم��ان��ەی 
سەیری  خۆیان  سەر  بۆ  جددی  مەترسیەكی 
دەكەن، بەو پێیەی ئێران نیگەرانە لەوەی هێزە 
ئۆپۆزسیۆنە كوردەكانی رۆژهەاڵت بەشداربن 
و مەسەلەی كوردی رۆژهەاڵت بكرێتە تەوەری 
ئەو كۆنگرەیە، هەمیشە پێی خۆشە پەرش و 
باڵوبن و خاوەنی گوتارێكی كوردی یەكگرتوو 
نەبن چ جای ئەوەی لەژێر چەتری كۆنگرەی 
نەتەوەییدا یەكبگرن و بەهێزبن و بەشێك بن 
چەكداریان  خەباتی  و  رزگ��اری  ئەرتەشى  لە 
پەرە پێبدەن، بۆیە ئێران زۆر هەوڵیدا كۆنگرە 
وەك��و  داوای��ك��ردب��وو  تەنانەت  و  نەبەسترێ 



145كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان

وەاڵمدرایەوە  زووش  هەر  بەشداربن،  میوان 
ئێران  لەالیەن چەند هێزی رۆژهەاڵتەوە گەر 
م��ی��وان بێت ئ���ەوان ب��ەش��داری ن��اك��ەن، ئەمە 
سەرەتای شكستی كۆنگرەكە بوو، جگەلەوەی 
پەكەكە،  و  یەكێتی  سەر  دەخاتە  فشار  ئێران 
ئەم كۆنگرەیە یان نەكرێت، یان بێ هێزەكانی 

رۆژهەاڵت بێت.
بەو  نیگەرانە  ئ��ێ��ران  ل��ە  زۆرت���ر  ت��ورك��ی��ا 
دەلیلەی زۆرترین كورد لە باكورن و كوردی 
باكور،  لە ژێر كاریگەری كوردی  رۆژئاواش 
 )21( كۆی  لە  واتایەی  بەو  پەكەكەدان،  یان 
كورسی، پەكەكە )6( باكور )5( رۆژئاوا )1( 
ئەمەش  بردبوو،  )12(ی كورسی  رۆژه��ەاڵت 
پەكەكەوەیەو  بەدەست  كۆنگرە  نیوەی  واتای 
كاریگەری  ژێ��ر  دەكەوێتە  ئاسایی  كۆنگرە 
پێگەی  و  شوێن  پ��ەك��ەك��ەوە،  سیاسەتەكانی 

باكورو رۆژئاوا بەهێز دەكات.
توركیا دەزانێ كۆنگرەی نەتەوەیی پەكەكە 
ب��ەه��ێ��زت��ر دەك����ات و ك��اری��گ��ەری��ش��ی ل��ەس��ەر 
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هێزەكانی تر و پارچەكانی تر دەبێت، بەتایبەتی 
پەكەكە لە بواری سیاسی، سەربازی، میدیایی 
زۆر  پەكەكە  گوتاری  بەهێزەو  زۆر  م��ادی  و 
كاریگەرە بۆ دروستكردنی گوتارێكی كوردی 
ئەوانە  س����ەرەڕای  ت��ورك��ی��ا،  دژی  یەكگرتوو 
توركیا دەزانێت كۆنگرەی نەتەوەیی دەتوانێت 
پاڵپشتی  و  بكات  پشتیوانی گەورەی خۆرئاوا 
دورستبكات،  بۆ  گەورەی  میدیایی  و  سیاسی 
ئەمەش لە قازانجی سیاسەتەكانی توركیا نییە، 
بەتایبەتی كە كۆی پرۆسەی سیاسی و شەڕی 
پەكەكەوە  بە  س��ەر  پ��ەی��ەدەی  لەالیەن  داع��ش 

بەڕێوەدەچێت.
كە دوو هێزی سەرەكی  نیگەرانە،  لەوەش 
سیاسەتەكانی  دژی  نەتەوەیی،  كۆنگرەی  ناو 
توركیان )یەكێتی، پەكەكە( بۆیە هەوڵیدا فشار 
بخاتە سەر پارتی كۆنگرە نەبەسترێ و وەكو 
ئێران  و  توركیا  بێگومان  بێت،  بەشدار  میوان 
بەیەكەوەش نەخشەی خۆیان هەیە بۆ تێكدانی 
كارەكانی  سەرنەكەوتنی  دەكرێت  كۆنگرەو 

یەكێك بێت لە فاكتەرە دەرەكییەكانی.
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بەشی چوارەم

كۆنگرە بۆ دواكەوت
ئایا ئێستا كاتییەتی؟
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كۆنگرە دەكرا لە زۆر هەلومەرجی تایبەتی 
رابردووی كوردستاندا ببەسترێت.

- دەكرا دوای راپەڕینی 1991 بكرایە.
- دەكرا دوای 2003 بكرایە.

- دەكرا پێش هاتنی داعش لە 2014 بكرایە.
بەاڵم رەنگە ئێستا لە هەموو كات باشتر بێت، 
ئەزمونەكانی  لەسەر  گەورە  مەترسی  چونكە 
بتوانێت  رەن��گ��ە  كۆنگرە  ه��ەی��ەو  ك��وردس��ت��ان 
باشتر لەم مەترسییانە تێبگات و رێووشوێنی 

بەرەنگاربوونەوەیان بۆ دابنێت.
باشور  راپەڕینی  دوای  لە  كۆنگرە  گەر   -
ناخۆیی  ش��ەڕی  "رێ��گ��ری  رەن��گ��ە  ببەسترایە 
رۆژئ��اوای  رووداوەك��ان��ی  بۆ  رەنگە  بكردایە، 
بۆ  رەنگە  سازبدایە،  خۆی  باشتر  كوردستان 
شەڕی داعش تەیارتر بوایە، رەنگە لە پرۆسەی 

ئاشتی باكور رۆڵی گەورەتری بگێڕایە".
- ئێستاش گەر سازبكرێت، رەنگە رێگری لە 
شەرێكی نەخوازراوی نێوان پارتی و PKK، یان 
پارتی و PYD، یان PYD  و ئەنەكەسە بگرێت.
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- بەاڵم خاڵی گرنگ پەیوەستە بەبوونی )ئیرادە( 
بۆ سازكردن و بەستن و سەركەوتنی ئیرادە زۆر 
ئەگەرچی  سیاسییە،  هەنگاوە  ئەم  بۆ  پێویستە 
و  ب��ارودۆخ  كە  هەلومەرجەدا،  لەم  نییە  م��ەرج 
و  تایبەتمەندی  پارچەیەك  ه��ەر  هەلومەرچی 
بتوانرێت  بابەتی هەیە،  ناوخۆیی و  بارودۆخی 
هەر  بۆ  كۆنكرێتی  یەكگرتووانەی  ستراتیژێكی 
ب��ەاڵم  داب��رێ��ژێ��ت،  ی��ەك  وەك  پارچەكە  چ��وار 
دەتوانێت چەتری پاراستنی دەستكەوتەكان بێت 
و هێزەكان لە پەرش و باڵوی رزگاربكات، ئێمە 
بینیمان كە لە ناو كۆنگرە لە )2015(دا، هێزەكان 

توشی بەریەككەوتنی زۆر بوون.
)گۆڕان،  باشور  ئۆپۆزسیۆنەكانی  هێزە   -
كۆمەڵ، یەكگرتوو( زوو بایكۆتی كۆنگرەیانكردو 
)پژاك،  رۆژهەاڵت  هێزەكانی  پاشەكشەیانكرد، 
خەبات( بەیاننامەیان راگەیاند دژی رێككەوتنی 
فێڵیان  ، ك��ە  س��ێ ك��ۆم��ەڵ��ەو دوو دی��م��وك��رات 
نوێنەرایەتی  هێزانە  ئەو  رایانگەیاند،  لێكراوەو 

تەواوی رۆژهەاڵت ناكەن.
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- ل��ە رۆژئ�����اوا )پ���ەی���ەدە( ت��ۆم��ەت��ب��ارك��را بە 
پاوانخوازی و دواتریش )پارتی وPKK ( لەسەر 
بەڕێوەبردنی سەركردایەتی كۆنگرە گرفتی زۆریان 

دروستكردو كارەكانی كۆنگرە پەكی كەوت.
- بەاڵم رۆڵی میانڕەوانەی )ی.ن.ك( دەبێ 
لەبەرچاو بگرێت، كە وتی: نابێت ئێمە دەخالەت 
لە كاروباری پارچەكانی تر بكەین، بەڵكو دەبێت 

هاوكاربین.
باشبوو،  ئەزمونێكی  دانیشتنانە  ئ��ەو   -
پارچە  چ��وار  هەر  هێزەكانی  وتین،  پێیان  كە 
دەتوانن،  چۆن  ئاریشەوە  كێشەو  هەموو  بەو 

كۆنگرەیەكی سەركەوتوو سازبكەن.
زۆرت��ر  ه��ەم��ووك��ات،  لە  كە  ئێستا  بۆیە   -
گەر  بەاڵم  كۆنگرەكە،  سازكردنی  بۆ  كاتیەتی 
نەكەن،  چ��ارەس��ەر  وەخ��ت  پێش  كێشەكانیان 
سەركەوتوو،  كۆنگرەیەكی  چاوەڕوانی  رەنگە 

چاوەڕوانییەكی مەنتقی و عاقاڵنە نەبێت.
"كۆنگرەی  بڵێت  هەبێت  بۆچونێك  رەنگە   -
ئاریشەی  كێشەو  چ���ارەس���ەری  ب��ۆ  ن��ەت��ەوەی��ی 
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هێزەكانی هەر چوار پارچەیە"، كە ئەم بۆچوونە 
زۆر نامەنتقیە، گەر هێزەكان بەو هەموو كێشەو 
گرفت و پاوانخوازی و هەژمونگەرییەوە بچنە ناو 
پێیانوابێت كۆنگرەی نەتەوەیی عەسای  كۆنگرەو 
چارەسەر  ئ��ەوان  كێشەكانی  دەتوانێت  سحریەو 

بكات، هەڵەن.
- بەاڵم كۆنگرە دەتوانێت بوەستێت لەسەر 
كاڵكردنەوەی كێشەكان و رووبەرووبوونەوەی 
ناوچەییەكانی هێزە داگیركەرەكانی  مەترسییە 

كوردستان.
- با بپرسین گەر )پارتی، یەكێتی، پەكەكە، 
پ��ەی��ەدە، گ����ۆڕان، ك��ۆم��ەڵ��ەو دی��م��وك��رات( بۆ 
چارەسەری كێشەكانیان لە دەرەوەی كۆنگرە 
نەگەیشتنە چارەسەر، چ گەرەنتییەك هەیە، كە 

كۆنگرە بگەنە ئاكام و رێككەوتن.
سەرەكییەكانی  لەفاكتەرە  یەكێك  ئاخر   -
 ،)2013( هەولێر  كۆنگرەی  كارەكانی  شكستی 
ناو  هێنایە  خۆیان  كێشەكانی  هەموو  هێزەكان 
شكستیخوارد  زوو  زوو  بۆیەش  كۆنگرەوە، 
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بەو  نەتەوەیش  كۆنگرەی  دوب��ارەب��وون��ەوەی 
عەقڵیەت و میكانیزمەوە، بێگومان جگەلە شكست 

شتێكی عەجیب و غەریبی لێ ناكەوێتەوە.
- ئەوەش لەوالوە بوەستێت، گەر هێزەكانی 
كوردستان بزانن یان نەزانن، دەخالەتی ئێران 
و توركیاو فشارەكانیان لەسەر )پارتی، یەكێتی 
هۆكاربوون  لە  یەكێك  بەتایبەت  پەكەكە(  و 
ئێستاش  و  كۆنگرە  كارەكانی  پەكخستنی  بۆ 
بێت  كورد  تا  دانانیشن  جینایەت  و  پیالن  بێ 
و  رێكبخات  خ��ۆی  م��اڵ��ی  و  بگرێت  كۆنگرە 
و  دروستبكات  ناسیۆنالیستانە  گوتارێكی 
ئ��ەوەش  ه��ەر   ،"!... یەكگرتووین  "ئێمە  بڵێ 
رۆژه��ەاڵت  هێزەكانی  بەتایبەت  وایكرد  ب��وو 
)كۆمەڵە و دیموكرات( هەست بكەن كۆنگرە بۆ 
یەكەمی  دانیشتنی  لە  ئەوانەو  داماڵینى،  چەك 
حزبی  سكرتێری  هیجری  مستەفا  كۆنگرەدا 
ئیبراهیمی  و  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
 – كوردستان  رێكخراوی  عەلیزادە سكرتێری 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران كۆمەڵە بە مەسعود 
بارزانی دەڵێن "گەر كۆنگرە بۆ ئەو كارەیە ئێمە 
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ئامادەنین بەشداری وەها كۆنگرەیەك بكەن".
عەلیزادەش راگەیاند "گەر ئێران وەكو میوان 

بەشداری بكات، ئێمە بەشدار نابین".
رێوو  نابێت،  نەتەوەیی  كۆنگرەی  بۆیە   -
دیموكرات  كۆمەڵەو  هێزگەلی وەك  بۆ  شوێن 
و  ئاشتی  بدەنە  دەست  كە  دابنێت،  پەكەكە  و 
ئەمە  هەڵگرن،  دەس��ت  چ��ەك��داری  خەباتی  لە 
باشور،  خەباتی  چونكە  ن��اڕەوای��ە،  داوای��ەك��ی 
بابەتی،  بارودۆخی  لەپاڵ  چەكداری  شۆڕشی 
بە  رۆژئ����اواش  خەباتی  رووخ��ان��دو  بەعسی 
سوریا  قەیرانی  پ��اڵ  لە  چ��ەك��داری  شۆڕشی 

سەركەوتنی بەدەستهێناوە.
نەتەوەیی،  كۆنگرەی  داه��ات��ووی  بۆیە   -
بخاتە  داخ��وازی��ی��ەك  و  م��ەرج  نابێت،  هەرگیز 
بەرباس كە زەرەری خەبات و شۆڕشی رەوای 

ئەو پارچانەدایە.
كۆنگرەی  بزانین  ئ���ەوەش  دەب��ێ  ب��ەاڵم   -
نەتەوەیی بێ شەش هێزی سەرەكی چێ نابێت  
كۆمەڵە،  دیموكرات،  پارتی،  یەكێتی،  )پەكەكە، 

پەیەدە(.
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بەشی پێنجەم

كێ خاوەنی تێزی كۆنگرەی 
نەتەوەییە؟
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"ناسیۆنالیسزمی تورك، عەرەب، فارس بە 
درێژایی سەدەیەك سەلماندیان، 

پرۆژەیەكی  ئ���ەوەی  جیاتی  لە  ئ���ەوان  كە 
رزگاریخوازی و رۆشنگەری و عەقاڵنی بن،

 ب��زاوت��ێ��ك��ی ش��ۆف��ێ��ن��ی ت��ۆت��ال��ی��ت��اری و 
عەسكەرین"

تێنەگەیشتنە  كوردییەكان،  هێزە  گرفتی 
لەم تێڕوانینە شۆفێنستانەی تورك و عەرەب 
خاوەنی  نەبۆتە  ك��ورد  ه��ەرب��ۆی��ە  ف���ارس،  و 
گوتارێكی كوردی یەكگرتوو و ناسیۆنالیستانە. 
دیقەن بدەن پارتی دیموكراتی كوردستان 
تێزی  خ��اوەن��ی  حەفتاكانەوە  لە  "ئێمە  دەڵ��ێ 
دیموكراتی  حزبی  ن��ەت��ەوەی��ی��ن"،   كۆنگرەی 
نیشتمانی  یەكێتی  و  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی 
هەشتاكانەوە  ل��ە  "ئێمە  دەڵ��ێ��ن  ك��وردس��ت��ان 
كرێكارانی  پارتی  و  تێزەیەن"  ئ��ەم  خاوەنی 
نەوەدەكانەوە  لە  "ئێمە  دەڵێت  كوردستانیش 
ئەم تێزەمان بە فعلی خستۆتەكارو لە )1999( 
لە  )KNK(م����ان  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی��ی  كۆنگرەی 

برۆكسل دروستكردووە".
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ب��ە وات��ای��ەك��ی ت��ر رێ��ب��ەران��ی ئ���ەم چ��وار 
بارزانی،  ئیدریس  حەرەكەیە، واتا مام جەالل، 
قاسملۆو عەبدوڵاڵ ئۆجەالن، خاوەنی ئەم تێزەن.
گریمان ئەوانە هەموو راستن و بە فيعلیش 
نوێنەرایەتی   ئێستاش  ت��ا  ه��ێ��زە  چ���وار  ئ��ەم 
ئەكسەریەتی كۆمەڵگەی كوردستان دەكەن و 
و  كارێزماتیك  خاوەنی  رەهبەرش  چوار  ئەم 

رۆڵی بەرچاون.
گرنگەو  سەنتێز  نییە،  گرنگ  تێز  ب��ەاڵم 

كارپێكردن گرنگە.
قسەكە ئەوەیە، ئایا هیچ كراوە بۆ كۆنگرەی 
خاوەنی  یەكگرتووی  كوردستان  نەتەوەیی 

یەك گوتار؟
قسە  تازە  دێن  ئێمە  بۆچی  ك��راوە،  ئەگەر 
لەمپەرەكانی  هۆكار  شێوازو  و  فۆڕم  لەسەر 
سەر ئەو رێگایە دەكەین؟ ئەگەر ئەوە راست 
تێزەن،  ئ��ەم  خ��اوەن��ی  هێزە  چ��وار  ئ��ەم  بێت، 
ئ���ەوەش رێ��ك راس��ت��ە، ك��ە ه��ەر ئ��ەم چ��وار 
ه��ێ��زەش رێ��گ��رن ل��ەب��ەردەم س��ازن��ەك��ردن و 



ئەنوەر حسێن )بازگر( 158

نەبەستنی كۆنگرەیەكی سەركەتووی خاوەنی 
یەك گوتاری كوردی و ئەنتی فاشیزمی تورك 

و عەرەب و فارس.
ئ��اخ��ر گ���ەر ئ���ەم چ����وار ه��ێ��زە، خ��اوەن��ی 
ئەجێندایەكی یەكگرتوو بن و چاو لە هەژمون و 
هەیمەنەی خۆیان بپارێزن، دەست لە كۆمەڵێك 
ئیدۆلۆژی   – ح��زب��ی   – سیاسی  ئیمتیازی 
هەڵبگرن و لەژێر كاریگەری واڵتانی ناوچەیی 
نالەباری  هەلومەرجی  رەچ��اوی  و  دەربچن 
ك��وردس��ت��ان ل��ەه��ەر چ���وار پ��ارچ��ەك��ە بكەن، 
هەژمونی  و  فراوانخوازی  خەیاڵی  لە  كەمێك 
حزبی و نفوزی خۆیان خۆش بن و هاوكاری 
تر  پارچەكانی  و  كوردستان  تری  هێزەكانی 

بكەن، خۆ ئەوان بچووك نابنەوە.
گ���ەر ئ���ەم چ����وار ه��ێ��زە پ��ێ��داگ��ری ل��ەس��ەر 
گەر  هێزگەلێك  بكەن،  تەندروست  كۆنگرەیەكی 
دژیش بن، ناتوانن بەربەستی بەردەم كۆنگرە بن.
گەر ئەم هێزانە رۆڵ و قورسایی هێزەكانی 
تری وەك )كۆمەڵەكان، سازمانی خەبات، پاك، 
شۆڕشگێڕان(  یەكێتی  سەربەخۆیی،  پارتی 
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شیوعی،  یەكگرتوو،  كۆمەڵ،  )گ���ۆڕان،  وەك 
بزوتنەوەی  و  زەحمەتكێشان  سۆسیالیست، 
)سۆسیالیست  )ئەنەكەسە(و  وەك  ئیسالمی( 
– رەوتەكانی باكور( بگرن، دڵنیام هەموویان 

هاوكار دەبن، نەك دژ.
ئیدۆلۆژیای   – هەژمون  بەمەرجێك  بەاڵم 
خۆیان زاڵ نەكەن و رێز لە ئیرادەو هەژمون 
و ئیدۆلۆژیاو فكرو بیرو رێبازی ئەم هێزانەش 

بگرن.
كەواتا كۆنگرەی نەتەوەیی دەبێت هاوسەنگی 
بچووكەكان  گ����ەورەو  ه��ێ��زە  ه��ەم��وو  ن��ێ��وان 
رابگرێت و كەس خۆی نەكات بە مەرجەع و 
كوێخای هێزەكانی تر و هەر هێزێكی گەورەی 
پارچەیەكی تری كوردستان، خۆی بە مەرجەع 

و كوێخای پارچەكەی خۆی نەزانێت.
ئێستا راستە لە چوار پارچەی كوردستان 
)حزبی  رۆژه���ەاڵت  لە  بەمشێوەیە  هێزەكان 
دیموكراتی  حزبی  ك��وردس��ت��ان،  دیموكراتی 
شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  ئ��ێ��ران،  كوردستانی 
كۆمەڵەی  ئێران،  كوردستانی  زەحمەتكێشانی 
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رێ��ك��خ��راوی  ك��وردس��ت��ان،  زەحمەتكێشانی 
ئێران  كۆمۆنیستیی  حزبی   - كوردستانی 
)ك���ۆم���ەڵ���ە(، ل��ەگ��ەڵ پ��ارت��ی ژی��ان��ی ئ����ازادی 
كوردستان )پژاك( و )كۆدار( هێزی سەرەكی 

گەورەن.
)پارتی  وەك  هەن  تریش  هێزەكانی  ب��ەاڵم 
ئازادی كوردستان )پاك(، پارتی سەربەخۆیی 
كوردستان،  سەربەستی  پارتی  كوردستان، 
سازمانی خەباتی كوردستان، سازمانی خەباتی 
شۆڕشگێڕی كوردستان، یەكێتی شۆڕشگێڕانی 
كوردستان، سوپای رزگاری كوردستان، پارتی 
كۆماری كوردستان، پارتی لبیڕاڵی كوردستان، 
پارتی یەكسانی كوردستان(، لەباشور )یەكێتی 
دیموكراتی  پ��ارت��ی  ك��وردس��ت��ان،  نیشتمانی 
یەكگرتووی  گ��ۆڕان،  بزوتنەوەی  كوردستان، 
ئیسالمی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ك��وردس��ت��ان،  ئیسالمی 

كوردستان( پێنج هێزی یەكەمن.
ب����ەاڵم ه��ێ��ز گ��ەل��ی ت��ری��ش ه����ەن )ح��زب��ی 
زەحمەتكێشانی كوردستان، حزبی سۆسیالیست 
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان، ت��ەڤ��گ��ەری ئ���ازادی 
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دەیان  كوردستان(  شیوعی  حزبی  كوردستان، 
ح��زب لە رۆژئ���اوا س���ەرەڕای هێزی گ��ەورەی 
ی��ەك��ێ��ت��ی دی��م��وك��رات��ی س��وری��ا  )پ���ارت���ی  وەك 
دیموكراتی  پارتی  ئەنەكەسە،  تەڤدەم،   ،)PYD(
پێشكەوتنخوازی  پارتی  سوریا،  كوردستانی 
دیموكراتی كوردی سوریا، پارتی چەپی كوردی 
س��وری��ا، پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی ك���وردی س��وری��ا، 
یەكێتی  پارتی  سوریا،  ك��وردی  یەكێتی  پارتی 
یەكێتی  پارتی  سوریا،  كوردستانی  دیموكراتی 
پارتی  )یەكێتی(،  سوریا  ك��وردی  دیموكراتی 
پارتی  سوریا،  كوردستانی  دیموكراتی  یەكێتی 
عەدالەتی دیموكراتی كوردی سوریا، بزوتنەوەی 
چاكسازی كوردی سوریا، پارتی یەكێتی كوردی 
سوریا، پارتی چەپی دیموكراتی كوردی سوریا، 
پ��ارت��ی ویفاقی ك��وردی  پ��ارت��ی چ��ەپ��ی ك���ورد، 
سوریا، پارتی گەلی كوردی سوریا، بزوتنەوەی 

گۆڕانی كوردی سوریا(.
كرێكارانی  )پارتی  باكوریش سەرەڕای  لە 

كوردستان( دەیان رێكخراوی تر هەن.
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 ًاِكيس طاِشيا
 2008 ثيَدنضووُةوة و ثيَشةك 

 2008 ِؤذُاًةُووش  طؤشة  دؤكيوًيَِت 9
 2008 شياش  هيَلؤهَيِةوة  عرينق قةيرنُةكاُ  و كوِد 10
 ضةةةث  شةةاعري  شةة َ هةطةةةيَ ديةةدنِ 11

 ئيَرنْ كوِدشتاُ 
 2009 ئةدةب  ديدنِ 

 2009 فةهصةفة بويٌةتى و شيَتى 12
 2010 ئةدةب  هيَلؤهَيِةوة  و ديدنِ زوهَوا شازو تا هةئاِيَسةوة 13
 2010 (شيعر باِنْ ضاوةكاُ  14
 2011 شياش  هيَلؤهَيِةوة  ُآؤًؤجني و ًؤزنيم عيَرنق  15
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 2012 خاهك  ًةزٓةِ  هةطةيَ ديدنِ ئاويةِةوة بةشةِ قةقِةشيَم 22
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 كوِدشتاْ كؤًةهَطة 
 2012 شياش  هيَلؤهَيِةوة 

 ئةُلةةةِة، طوتةةاِ -بةةةختياِ ًةةةا 27
 كوِدنيةت  ٓاوضةِخ  وةِضةِخاُ 

 2013 شياش  وتاِ 

 شةةةيعر  ديةةةونُ  شةةةني، ًوونُلةةةة  28
 شةِيف

 هةطةةيَ  بةٓاوبةشة   ثيَشةك  و كؤكردُةوة
 (شيعر()ِةئوف هوقٌاْ

2013 

 شيَخوهئيصةةالً  ًصةةو  شةةيعر  ديةةونُ  ئازند  بؤ ديونُ  29
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 (شيعر) وثيَشةك 
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 2013 ضاوثيَلةوتّ و ديدنِ
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