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كي ــ و لة هةموو روداوةكان ياريكةرص, هةبووداجةماوةرنصكدا حزيب شيوعي ثصطةيةكي بةرفةرةواين لة نصو ائةطةر ضي لة زةم         
او ــكة دةستهوكارةكاين بالوكردنةوةشي زؤر سنورداربوو ,ا هةم دةنط هةم رةنطي هةبوو,لة هةموو شوصنصكد,وو ي طؤرةثانةكةببةرضاو

اين ــ طؤرةث لة نصو , ئةطةر باسي مصذوةكةي نةبصت,ةالم ئةمرو بةجؤرصك ثوكايتةوةـــــــ ب, ةوةايةدةست لة نصو جةماوةردا دةسور
 كة هةرة يــ بةخصرايةكي بةرضاو لةنصو ئةو بنةماالنةش بووين نامصننصو جةماوةردا بةلكو نةك لة.روداوةكان هيض ثارسةنطيةكي نية

 انـــة رؤذة سةختةكـــــــ ئةوانةي ل,ئةزيز ترين ئةزيزةكاين خويان لة ثصناو هصشتنةوةي سةري حزب بة بةرزي كردة قورباين و
ة ـــــ خويان بضارةنووسي  ,نودةست بةرداري حزب نةدةبو ,ةوكات لةطةل ئةو هةموو ترسناكييةي ئ,ارةطاي حزب بووـمالةكانيان ب

  . حزب ئةوان بوون و ئةوان حزب بوون ,ةستةوة كة دةيان سالبوو بةبص ثضرانــدةبدوارؤذي حزب 
 

ضونكة ,كات شيوعي كوردستان ثةيرةوةي دةهةرضةندة لةوة دلَنيام كة نووسني و رةخةنة هيض لةم ميتؤدة ناطؤرص كة ئةمرؤ حزيب      
ان لص ـــؤذانةيان وايربةالم بةرذةوةندي  ,كةن الواز دةر هةلوصستانةيان ثصطةي حزب لة نصو جةماوةبةم  ,ئةوانة خؤيان باش دةزانن

. لة ثصشترة يةكةميان  ماوةيةكي درصذة,دالةنصوان رازي كردين دةسةالت و بةرطري لة جةماوةري زةمحةتكصش. دةخوازص  
,كردوة ثصان ــــ كة ماوةيةكي درصذة دةست رؤيشتواين نصو مةكتةيب سياسي بة ثراكتيك كاريةري ئةم رصبازيةئةم رةوةتةش درصذة د  

وو شصوة ــــــ هةم. هةلؤصست وةرطرتن  لة روداوةكان وةيت روذانةي حزبتا رادةيةكيش بؤ تة ميتؤدي سةرةكي لة راثةراندين سياس
تية لة خؤ يةم ميتؤدةشة برــئ .ي نامو و جصطاي نابصتةوة بؤتة شتصك,حزبةكردايةتيةي سةر ثصكهاتةي  بريكردنةوةكي تر لة نصو ئةم

كي  زمحةتكصش بةطشيت و  بوين ـكة بريتية لة بةرطري كردن لة بةرذةوةنديةكاين  خةل,كصشانةوة لة ئةركة راستة قينةكاين حزب
ةو خؤ ــلة ذثر درومشي قةبم ماوةيةكي درصذة لة ثراكتيكدا بةال,بةتايبةيت   سياسيةكان لةروداوة,ستصكي نيشتمان ثةروةرانةصهةلو

 دووركةوتؤتةوة انةيي سةرةكلةم ئةركة ثةرين ااش رـو هةم لةم ضواردة سالَة ث, هةم لة كايت بةرة لةطةل بةعس , هةخلةلةتاندندا
 ةراوصزـــثبةبؤضوين من .ي هةبووحزبةبةمةش رؤذ لة دوايي رؤذ جةماوةري طةلةكةمان ئةو هيواية لة دةست دةدات كة ثصشتر بةم   

:لة طورةثانةكة دةطةرصتةوة بؤ ئةم هؤيانة حزب بوونيب   
 

و تا ئصستاش هةر لةسةر ,كاري لةسةركراوة  لةسةرةتادا بة سةقةيت . لةطةل اليةنة دةسةالتدارةكان سياسةيت هاوثةميانيةيت-1
ةكي ديـــــ ثةيوةن, اليةنة دةسةالتدارةكان لةطةل حزبداةميانيةيت هاوثهيض كاتصك لة ثراكتيكدا ( بةرصوة دضثت بنضينة هةمان 

ةالت ــــــ نصوان دةسةالتدارو بص دةسيةكي وةك ثةيوةند, ثةيوةنديةكانبةلكو هةموو كاتصك,اوثةميان نةبووة نصوان دوو اليةين ه
ردين ـــلة ثصش هةمووان الواز ك - ةستووةبن لةطةل حزب بؤ جص بةجص كردين مةرامةكاين خؤيان هاوثةميانةيت خؤيائةوان ,بووة

ووشيان ـــــــ فةراماليةنة و درصذةيان ثصداوة هةركاتص كاريان بةم هاوثةميانيةت نةماوة يةك  - دا حزب و دابةراين لة جةماوةر
 ,ناو داوةـــــــ لةثص تا بؤيكراوة  درصذةي ثصداوة قورباين,صك هةموو كات هةموو ثةيوةنديةكاين بةثريؤز زانيوة بةالم حزب,كردوة

ةرة و ـــــ ببةردةوام بووين لةلةنصوان ,زؤرجاران ئامادةي ئةوة بووة رصكخراوةكان خؤي هةلوةشصنصتةوة لة ثصناو مانةوةي لة بةردةدا
ةم خؤ ــــــــــدةيان هاوريص دلسؤزيش ئةطةر تصبينةيةكي لة سةر ئ, ئةوةي يةكةم طرنكتربووة دا جةماوةر لةنصو ثةراوصزبووين 

يان دةيان ناوو  ,بوو دةهةلثساردن  دووضاري ا يان, بريارصكي زاملانةي سةركردايةيت دةردةكر,يبوايةبةدةستةوةدانةي بةناوي بةرة هة
نةك , اتـــــــــ دةكتا ئصستاش حزب هةر بةم جؤرة مامةال لةطةل بةرة و ثةيوةنديةكاين,ناتوري سةيرو سةمةريان بؤ دا دةرشت 

ةر بؤ ــــــبةم سياسةتة  هاوثةميانيةتيةي خؤي داجبصتةوة بةلكو  لة دواي راثةريينيشةوة شصوازصكي تري طرتورتة بهةرنايةوصت 



 جوونة نيو هةر بةرةيةك يان بةشداري دةسةالت كة بة كردار لة دواي بريار دان و , ئةم سياسةتةننةهصشتيين ئةم دةنطانةي كة دذي
 بةشدار بوون يان , هةلوصستيان لصدةكةن خوارةوة ثرسيذ دصن لة دةستة حزبيةكاينصي درةيةكبريارةكة جص بةجص دةكةن و ثاش ماو

 يش دةستة حزبيةكانئةطةر,   ثرؤسة دميكراتية دةكةنم شانازي بةدرصذ ماوةيةكي ئةوا بؤ  دابوو ةر زؤرينة لةطةلَط ئة,نةبوون
ةرةكة يان ـــ طرنطي ببؤ رؤنكردنةوةو , و هاريياين تر دصنن ,لةطةل نةبووة ئةوة ضةند جارصكي تر طفتووطؤي لةسةر دةكةنةوة

.آ)كابينةكي دياريكراودابةشدابوونةكة لة   
 

هةرضةندة ئةطةر حزب بة طرانايي خؤي لة ثةرلةمان لة رصطاي هاوثةميانةيت بةشداري لة دةسةالت .بةشدار بوون لة دةسةالت-2
ات كة لة ــــ ئةو بةلصنانة جص بةجص بك و بؤ بةرنةماكاين خؤي كاربكات,وة زؤر شتصكي باشة ئةو كات دةتوانص لةم رصطاية,بكات

جطة لة لةخؤ تائصستاش بةردةوامة دواي راثةرينةوة ةـــــكة لبةالم ئةم شصوة بةشدارية حزب .دووثايت كردؤتةوة دا يةبةرنامةك
لة هةمان كاتدا .ك بةشداربوويك لةسةري دةكةوصتحزبيش وةلة راستيدا  .هيضي ترنيةباركردين  دةيان تاوان كة بةناوي دةسةالت 

جارةكان وو ـــهةم).كة لة راسيت دا وانية( ضونك ثصيان واية ئةم دةسةالتة هةمة رةنطة, دةكاتجةواشةي راي طشيتئةم هةلوصستة 
بصجكة لةوةي .ر نيية ــــكي لةطةل وةزارةتةكاين تةيصكةوة  جيوازصووةزارةتةكة لة  هيض ر. وةكيلةكةي دةست رويشتوو تر لة وةزير

ةم رصطاية بتوانن خزمةت ـــــــــــدةبصت ل. بةش خوراوندةضةوسصنةوةو  , تصدايةشيوعيةكان لةنصو ئةم دةسةالتةي كة وةزيريان
   ى!!!!!!!!! ناتوانن بةرطري لة مايف شةهيدة قارةمانةكاين حزب بكةن, لة كاتصكدا,ماوةربكةنةبةج

 
ة ــخؤ دزينةوة ل منونة  بؤ , ثصوة دةنالصنصتماوةيةكي درصذة حزب.بصت بةهةر نرخصك دا طةل رؤذطار خؤ طوجناندن لةسياسةيت -3

ة سةر ـــــــــل ثدك ينك ئةم دةست درصذيانةي  هةم سنورصكيش بؤ ,هةر دةسثصشخةريةك كة هةم حزب لةم سربوونة دةرباز بكات
 ةبةسيت ــــبرو بيانوي جوراو جؤر دادةتاشن بةم, دةيان درومشي بريقةدار,بةرذةونديكاين نيشتيمان و خةلكي زةمحتكيش دابةنصت

 نةك خةلكي بةلكو بنكة ,بةم دوروشم و بيانويانةش  كة  باوتريان  ئالوزي وةزعيةتةكةيةو بنكة حزبيةكاين  هةخلةلتاندين خؤي 
ة بتواين وةك ــــسةرةكي بةردةوام بةنيش لةم ميتؤدة بروا نةبوونة بةخودي خؤ كهؤي .براوا ثصبصنن   اتواننحزبيةكاين خوشيان ن

.هصزصكي سةرةكي لة طورةثانةكة ئامادةبصت  
 

 دةست كرا ,ة سةرخؤــــئةطةر لة دواي راثةرين بة شصوةيةكي ل, طؤريين حزب لة دةزطايةكي تصكؤشان بؤ دوزطايةكي بةخصوكردن -4
اب زباتر خصراكراو تا طةيشتة ــ ئ31ي ا ئةمة لة دو, بؤ فةرمانبةري حزيب, لة كةسايةتصكي تصكوشةر و خاكي,بةطؤرين كاديرةكان  

ؤرينةي كاديرةكاين ثلة يةك  ز, بةواتايةكي تر.ئةو ئاستةي بةزمحةت دةتواين كاديرصكي حزب ببينيةوة كة خؤي خؤي بةخصو بكات
ة يت وةردةطريي ئةوةش ثةيوةستة بصة لة ثاريت و يةكـــــــداهايت حزبيش ئةو يارمةتيية ك,ذيانيان سةرضاوةي ةحزب بؤت, و دوو

ةكان بةردةوامي ـــبؤية لة هةموو كات,بؤية تا ثصويستيةكان زياتر بصت تةنازولكةش زياتر دةبصت.هةلوصست و ناوةرؤكي رؤذنامةكةي
هةموو بريارةك   داطري كردوة و هةموو بريو هوشي ئةم كاديرانةي, دةكاتيارمةتية ثةيوةندية لةطةل دةسةالتداران كة زامين ئةم ئةم 

 كردوةةوةي وا لة كاديرةكان ــبصجكة ل.  دةيان جار بري لة بةردةوام بووين يارمةتيةكة دكرثتةوة,و هةلوصستثكيش ثصش ئةوةي بدرص
 دابران لة شصوازي ذياين  وة اليةكــــة ترسي نان برين لكة هيض كاتصك ناتوانن بؤ ضونصكي جيايان لةطةل سةركردايةيت هةبصت ل

.كردن بة ئازارةكانيان لة اليةكي ترة هةست ن وخةلكي زةمحةتكيش  
 

هةرضةندة .يياكان  سياسة هاوسةنط لة نييةصشصكيك كة هيض , طةياندؤتة ئةم ئاستة ئةمرؤ كة حزيب  هوكاري هةرةسةركنيئةمانة 
 ثصطةي دينبؤ دروست كر,بةالم ئةوانةش نةبوونة هيض ,ي سةرماية بؤ بووين ئصستاةنديةكاين بكاتحزب هةولدات رابردوو و ثةيوة

لة سلصماين لة (دايةكا حزب لة هيض ثارصزط, ئةم دوايي كوردستان ثارصزطايةكاينحزب لة نصو جةماوةر دا  ئةوة بوو لة هةلبذارين
ضةية ولةكاتصكدا لة شورشي نؤي طةلةكةمان حزب لةم نا) 0,8%كة دةكاتة , دةنطي ثصدراوة8192دةنطدا تةنيا731323كؤي 



 دةنطي بةدةست 1384 دةنطدا حزب تةنيا 383265 لة كؤيلة دهؤكيش بة هةمان شصوة. هصزي ثصشمةرطةي هةبووبةضاو ذمارةكي 
ة دةنطي حزب ديار ك ليستة هاتوونةتة نصو هةلبذاردن بؤيية حزب و رصكخراو بة14لة هةولصش لةطةل ,0,4 %كة ناكاتة,هصناوة
ة جيايت ـــبةالم ل, بؤ دوا رؤذي حزب, زةنطصكي ترسناك بوولصداين ةكة ئةم,ا يةكي دةنطةكان بةدةست بصينتواين سةد نةيآ )نية

ةوتينـ بة شاديةكي زؤرة وة لة رصطاي كوردستان هةوالَي سةركدابضنةوة راسةي ئةم شكستة بكةن و بة سياسةيت خؤيانيدئةوةي بصن   
 كة ,وةزيندئةوةش بةلطةيةكي .كة لة هيض شوصنيك بةبص ليسيت هاوبةش يةك نؤينةريان دةرنةضووة,ىةكردةواين خؤيان بالو ليستةك

  كةئةوة بةليم دةتوامن لنيايش بةد,دؤتة ئةم ئاستة كة حزيب طةياند, سياسةتة هةالنةي خؤيان داجبنةوةبةمهيض نيةتصكيان نية 
اينــاليةنةك كي ترحزب دةبصتة طيانصكي مردوو بؤ جةماوةري كوردستان و رةنطصكي بريقةداريش بؤماوةية شثادرصذة دان بةم ميتؤدة   

.دةسةالت تا بووين  هةمةرةنطي لة دةسةالتةكةيان  ثص بةسةملصنن  
رؤذ ,داية قولًَُ , فيكري, رصكخراوةيي, سياسيكة حزب لة قةيرانصكي, ئةمرؤ هةست بةوة دةكات,لةطةل ئةوةي هةموو تاكصكي نصو حزب

ةم ــــــــرةسةري ئ كة بوصرانة بؤ ضالة ئارادانيية بةالم هيض هةولصك ,ةبنةوةلتر دو هةمة اليةنتر و قكانيش لة دواي رؤذ قةيرانة
ةر لة ــــه,دةيان ثاساوي نا درؤستيان بؤ ئامادةكردية,ئةطةر دؤستصكي حزبيش ئةم ثرسيارة بكات,كاربكات حزب قةيرانانة لة نصو 

ؤ ــــــةم دوو اليةنة بـــــــبةلؤكي سؤسياليسيت تا هةلسو كةويت ثاواخنوازي ئةم دوو اليةنةي كوردستان و هةولداين ئشكسيت 
. هتد.............جةماوةرة و فشاري دةوالتاين ناوضةكةبص هةلوصستبووين ئاسيت رؤشنبريي جةماوةرو  نزمي ,حزب وثةراوصزكردين   

دابرانيةيت لة جةماوةر و نزيكبوونةوةي ,ةرةوة هوكاري سةرةكي ئةم قةيرانانةي ئةمرؤ حزب تصدايةلةطةل بووين هةموو ئةوانةي س
  نيشتيمان وةلــــــ ط خةلكي زةمحةتكصش ودا دةيان جار ثصش بةرذةوةنديةكاينانهةلوصستةكاني كة لةهةموو  ,لة دةسةالتدارانة

  كةنةوةاران دة لةطةل دةسةالتدنيان  بري لة ثةيوةنديةكا , حزبوثصطةي
  
ا ثشت ,لة هيض خواستصكي خؤيد كة ئةمةيان واي لة حزب كردوة هيض ثةيوةنديةكي بة جةماوة نةمصنصت و جةماوةري طةلةكةمان      

ئةطةر جار جاريش باسي ئازارةكانيان ,ةطؤرنةوة ب بةوان  ئةمانة ئامادةنني دةسةالتدارن, ضوونكة باش دةزانصت,بةم حزبة نةبةستصت
زب ــحدةتوانن ئةم دوو اليةنةي دةسةالت هةركاتصك بةيانةوصت بة فشارصكي كةم .تا ئةم سنورةية كة دةسةالتدارن قبوليانة, بكةن

ر  باش بؤ جوان كردين سيماي دةسةالت لة بةرامبةكااليةكي تا رادةيةكي زؤريش بوونةتة .باوصنة ئةم هةلوصستةي كة ئوان دةيانوصت
ةماوةر ـــــ خزمةت بة جداتوانيوة لةهيض بوارصك ئةم ماوةية نةييئةم دةسكةوتانةش بةدرصذا.دايةتيضةند دةسكةوتصكي كةمي حزبا

.بووين حزب بكات  
 

 تصبيين:
بةالم ,ثصم باشتر بوو لة رؤذنامةي رصطاي كوردستان بالو بةبايةوة,وةك بابةتصكي رةخنةيي لة سياسةيت حزب,ئةم نووسينة          

لة بالو ,بؤية داواي لصبوردنيان كرد. بةبصتة سةكؤيةك ئةم شصوة نووسينانةش بةخؤوة بطرصتصشتا نةيتوانيوة ديارة رؤذنامةي رصطا ه
 كردنةوةي

 
:ثةرويزةكان  

 
. ئاب ثةيرةو كرا31و هةم لة بةشداربوون لة كابينةي هةم لة كايت هاوكاري لةطةل كونطرةي نيشتماين عراقي ,آ ئةم شصوازة  

بنةمالةي شةهيداين حزب لة شقالوة ياداشتصكيان داوة دةسةاليت ثاريت كة لة هةموو ,  رصطاي كوردستان6 ل 646بروانة ذمارةي ى  
ئةوانيش هيض ,ئةو خانوانةي لة شقالوة بةسةر بنةمالةي شةهيدان دابةش كراوة يةك خانووش نةدراوةتة بنةمالةكي شةهيدي حزب

.ةكاين خؤيان ثةنايان بؤ دةسةاليت ثاريت بردوةفبؤية بؤ ما ,كةبتوانص بةرطريان لصبكات,هيوايةكيان بةحزب نةماية  
  .بةالم كؤثيةكي ئةم بابةمت لة الي خؤم هةلطرتووة,بةداخةوة ذمارةكةم لة ياد نةماوة.ى كوردستاين نؤي



رصطاي كوردستان ى  
 

    
 
 

  
 

  
 

  
 


