
1 

 

 ای گشتیڕردنەوە بۆ كوونڕئاگاداری و 
 "وردكۆنگرەی نەتەوەیی ك"دەربارەی 

 
اریش ك كەن وە هەندێكدە" وردكۆنگرەی نەتەوەیی ك"انی راگەیاندن باس لە كە دەزگاكماوەیە

ئەم مانگەدا لە شاری هەولێر  ی٤٢ە بڕیارە لە كۆنگرەك. لەم ئاراستەیەدا ئەنجامدراون
 . ببەسترێت

 
 یوردستانیكدوو دانە پڕۆژەی  وردستانیكبیرانی كلە روونا كەستەیەدساڵ  ٨بەر لە 

 كلەو دوو پڕۆژانە پێشنیارێ كێكیە. ردكەش بە بەڕیزان مەسعود بارزانی و مام جەالل كپێش
بە پێی ئەو . (سیاسی-كادیمیئە)وردستانی سەرتاسەری ك یكۆنگرەیەك بۆ بەستنی بوو

ان كوردستانییەكەسایەتییە كبەشداری هێز و الیەن و ە لە هەولێر بە كۆنگرەكپڕۆژەیە دەبووایە 
 . ببەسترێ

 
-ادیمیكی ئەكە لە رێگەی دیالۆگێكئەوەبوو  یەۆنگرەكانی ئەو كیەكلە مەبەستە سەرە كێكیە

. رێكوردستان بكورد لە هەر چوار پارچەی كسیاسییەوە باس و گفتوگۆ دەربارەی دۆزی 
پرەنسیپ و پێوەری  كۆمەڵیكبڕیار لەسەر  كە ژمارەیەكئەوەبوو  گرەۆنكی تری كمەبەستێ

. . وردستانیكببن بە بنەمای سیاسەت و دیپلۆماسیی دواجار ە كبدرێت ( وردستانیك)نەتەوەیی 
ەش كورد و بیانی پێشكە دەبوو لە الیەن شارەزایانی كادیمی كگوتاری ئە كجگە لە ژمارەیە. 
بۆ چوار )شۆپی هاوتەریب كرۆار وۆنفرانس بۆ چوكاتی كی گرنگ لە كبوو بەشێبڕیار رێن، كب

 .  رێكتەرخان ب( وردستانكپارچەی 
 

وردستان پشتگیریان لێ كانی كرا وە زۆربەی زۆری الیەنە سیاسییەكپڕۆژەی ناوبراو پەسەند 
 كتەنها چەند رۆژێ)توپڕ كبەاڵم ، گرەکەداۆنكردن لە كبەشداری رد و ئامادەییان دەربڕی بۆك

لە ( ئەنجام بدرێ ٤٠٠٨تۆبەری كلە ئۆکە بڕیار بوو  ەتەوەییۆنگرە نەكبەر لە بەستنی ئەو 
ە پێشتر كنابێ ببەسترێت، هەر ئەو دەسەاڵتەی  گرەیەۆنكە ئەو كالیەن دەسەاڵتەوە بڕیاردرا 

 .  ردبووكە كۆنگرەكپشتگیری لە 
 

ئەم  تر یكجارێگرەکە، ۆنكانی ێستپێهكدوای بڕیاری ش كتەنها چەند مانگێلە الیەکی ترەوە، 
ستی بە كە خۆی شكەیە، ئەم جارە لە الیەن دەسەاڵت خۆیەوە، ئەو دەسەاڵتەی كۆبیر

ئێستاش . . . هێنابوو، سەری هەڵدایەوە  دەستەیەک لە رووناکبیرانی کوردستانیی ەكهەوڵە
ات، كەد وردكۆنگرەی نەتەوەیی كی سەرلەنوێ بۆ بەستنی كت پێشڕەوی هەوڵێاڵهەمان دەسە

کی یەکجار زۆری ێلەیەکچوونانیدا كاریەكلە ئامانج و وردە كە بە بۆچوونی ئێمە لە زۆرێك
هەر لەبەر ئەم  كجا نە. هەیە ردبووكنیارمان شدا پێ٤٠٠٢ە ئێمە لە كۆنگرەیەی كئەو لەگەڵ 
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 كێۆمەڵكوردستانی لە كای گشتی ڕویستمان زانی ێو لەبەر زۆر هۆی تر بە پكاستییە بەڵڕ
بخاتە سەر  كێكهەر تیش كردنەوەیە نەكوونڕئەم ە كەینەوە، بەو هیوایەی كراستی ئاگادار ب

ان وە كبە بەرچاوڕوونی  بۆ الیەنە پەیوەندیدارە ێبشو بكبەڵ ،ابردووڕانی كهەوڵە
 :تمانیانی ئازیزشهاونی

 
ەبانی و ڵوردستانی بە بەڕیزان تاكۆنگرەی كردنی پڕۆژەی كەشكلە پێش كێدوای ساڵ( ١

 ییەوەوردستانكبیرانی كلە روونا كدەستەیەیەن لە ال كشاندێ ٤٠٠٢لە هاوینی  كێڕبارزانی، 
ۆنگرەی كەی كردنی بیرۆكەوت بە مەبەستی بەرجەستەكچاوی بە بەڕێز نێچیرڤان بارزانی 

بەڕێزیان زۆر بە . وردستانی الی ئەو وە هەروەها بەدەستهێنانی پشتگیریان بۆ ئەو پڕۆژەیەك
ە هەرچی كرد و بەڵێنی دا كفرانس ۆنكەی كشوازی لە بیرۆێی زۆرەوە پكگەرمی و بە پەرۆشییە

لە رۆشنایی ئەو بەڵێنە . ۆنگرە و سەرخستنیكردنی پڕۆژەی كات لە پشتگیریكیدایە بیالە توان
 ۆنگرەكاری بۆ كان و ئامادەكییەكتیكاری بە مەبەستی ئەنجامدانی الیەنە پراكی ئامادەكۆمیتەیەك
انی بەڕێوە كارەكە كۆمیتەك. ارییەكۆمیتەی ئامادەكلەو  كە دەستە خۆی بوو بە بەشێك هێنراكپێ

 .ێکی خۆشیبرد بە بەشداری نوێنەر
 
ە دوو جار دواخرا وە دواجار بڕیار بوو لە كۆنگرەكرێت، كبۆ ئەوەی ئامادەیی باشتری بۆ ب( ٤

بڕیار وابوو . دا لە شاری هەولێر ببەسترێت٤٠٠٨تۆبەری كی مانگی ئۆ١٨و  ١١و  ١٢رۆژانی 
وردستان، كانی هەر چوار پارچەی كوردستانییەكە زۆری  حیزبە ۆنگرەیەدا زۆربەی هەركلەم 

ەسایەتی سیاسی و كگای مەدەنی و توێژی ئافرەتان و ڵۆمەكلە نوێنەرانی  ی زۆركژمارەیە
وردستان بە هەرسێ كتی سیاسی لە باشووری اڵۆڵینەوە و دەسەكانی لێكادیمی و ناوەندەكئە

 .بەشدار ببن( ایەتی هەرێمكومەت وە سەرۆكپەرلەمان، ح)ەیەوە كدەسەاڵتە
 

ی كات و وزەیەكە ك، بۆ کۆنگرەکە جار زۆركی یەكارییەكی زۆرەوە، دوای ئامادەكبەاڵم، بە داخێ
رابوو وە ئامادەیی كانیش كدوای ئەوەی بە رەسمی بانگهێشتی میوانە وە زۆری پێویست بوو

لە مێوانانی  كە ژمارەیەكۆنفرانس تەواو بوبوو وە بگرە دوای ئەوەشی كجێگە و رێگەی 
او لە كوردستانیش، لە ناكگەیشتبوونە ( ەداكۆنگرەكردن لە كبە مەبەستی بەشداری)ۆنگرە ك

ۆنگرە، بڕیاری كاتە تەنها دوو هەفتە بەر لە بەستنی كە دەكتۆبەر، كسەرەتای مانگی ئۆ
 ! ار راگەیەندراكۆمیتەی ئامادەكۆنگرە لە الیەن دەسەاڵتەوە بە كستپێهێنانی كش
 
هەوڵە  ئەو هەمووە تا ئێستاش دوای كجێگای داخە ئەوەیە ردەوام  ە بەكی ئەوە( ٣
 ەتەوەراوكئاگادار نەئێستاشی لەگەڵدا بێت  دەستەیەک لە رووناکبیرانی کوردستانیسۆزانەیە، ڵد

ی كچاوەڕوانییە ڵلەگە ،ستاێوردستانی وە تا ئك گرەیۆنكاگرتنی ڕیاری بڕانی كارییەكلە وردە
ئەو بڕیارە ی نەکاارییكبە نووسراو لە وردە ووناکبیرانی کوردستانیدەستەیەک لە ر ،زۆر
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 "بارودۆخ"گوایە بە شێوەیەکی زارەکی گوتراوە کە ە كراوینەتەوە؛ تەنیا ئەوە نەبێ كئاگادار نە
 .لەم شێوەیە لە هەولێر گرەیەکیۆنكبەستنی بە  ناداتگە ڕێ
  
 كۆنگرە  ژمارەیەكاری بۆ كانی ئامادەكییەكار و چااڵكە لە ماوەی كگرنگە لێرەدا ئەوە بڵێین ( ٢
ە مەبەست بوو كراوە كەس و الیەنانە كۆبوونەوەی چڕوپڕ و دوور و درێژ لەگەڵ ئەو ك

رێ لەم راگەیاندنەی بەردەستدا كدیارە نا. رێكفەرموویان لێب گرەۆنكوێستیان بزانرێ و بۆ ڵهە
راوە و كستە سەردانیان ە بۆ ئەم مەبەكەس و الیەنانە بهێنرێ كناوی هەر هەموو ئەو 

انی كبە هەر حاڵ ئەوەی بە تایبەتی پەیوەندی بە هێزە سیاسییە. راوەكگفتوگۆیان لەگەڵدا 
ەس و الیەن ك كوردستان و دەسەاڵتی سیاسی ئەوێوە هەیە، گرنگە ناوی هەندێكباشووری 

ەوانەش یان زیاتر لە دوو یا سێ جار بینراون، لكراوە، بگرە هەندێكە سەردانیان كبهێنین 
رتێری كس كوە)، عومەر فەتاح، فازل میرانی (ۆسرەت رەسوڵك)ی هەرێم كجێگری سەرۆ

تەبی سیاسی كلە بری مە)ەمال فوئاد ك. ، د(وردستانكراتی كتەبی سیاسی پارتی دیمۆكمە
، قادر عەزیز (گرتوی ئیسالمیكی یەكسەرۆ)، سەاڵحەدین بەهائەدین (ێتی نێشتمانیكیە
ۆمەنیستی كرتێری حیزبی كس)ر كەمال شاك، (وردستانكێشانی كری حیزبی زەحمەتێرتكس)
رتێری كس)، محەممەدی حاجی مەحمود (ۆمەڵی ئیسالمیكئەمیری )، عەلی باپیر (وردستانك

ومەتی هەرێم لە كەبانی نوێنەری حڵ، قوباد تا(وردستانكراتی كحیزبی سۆسیالیستی دیمۆ
( وردستانكی پەرلەمانی كگری سەرۆێو ج كسەرۆ)ی كوكەركەمال كا، عەدنان موفتی و كئەمری

ادیمی و رەوشەنبیری و بواری كەسایەتی سیاسی و ئەكی زۆر لە بەرپرس و كو ژمارەیە
 . وانانی بواری ئافرەتانكوردستانی، لەوانەش بە تایبەتی چااڵكۆمەڵگەی مەدەنی ك
 

و  یڤانەی زۆربەی هەرە زۆری هێزە سیاسیتبە هەر حاڵ دەبێ پەرۆشی و هەڵوێستی پۆزە
بەر بە بیرۆکەی کۆنگرە و ماباکوور و رۆژئاوای کوردستان بەر کەسایەتییەکانی رۆژهەاڵت و

 .ئامادەیی تەواویان بۆ بەشداری تیایدا بەرز بنرخێنرێت و جختبکرێتەوە
 

 كدیارە بە هەندێ)ە بڵێین هەر هەموو ئەم بەڕێزانە بە گەرمی كردنەوەیە، كلێرەدا، جێگەی جخت
ۆنگرەیە دەربڕی، جگە لە متمانەی كتیوانی خۆیان بۆ ئەو پڕۆژەی پش( ەمەوەكجیاوازی 

بەاڵم ئەوەی جێگای سەرسوڕمان و . اركۆمیتەی ئامادەكاری دەستە و كتەواویان بە نیاز و 
یەوە ە، بە هەمان رادەی پەرۆشیكۆنگرەكستپێهێنانی كە دوای بڕیاری شكئەوەیە  یەگرانیڵد

 ،ئەم بەڕێزانەجێگەی خۆیەتی  .و هۆکارەکانی نەداوە گرنگییان بە مەسەلەی نەبەستنی کۆنگرە
اوی و كاشڕرێ، بە كدەلە هەولێر ۆنگرەی نەتەوەیی كباس لە بەستنی  ۆئەمرکاتێک 

ئەوە لەبەر ئەوە  بکەن، دەستەیەک لە رووناکبیارنی کوردستانیردنەوە باس لەو هەوڵەی كجخت
و لەبەر كبە ستایش بێت، بەڵ یانوردستانی پێویستیكبیرانی كلە روونایە دەستەئەو ە كنا 

لەم مانگەدا بڕیارە ە كۆنگرەیەی كە ئەم كجار گرنگ ئەویش ئەوەیە كی سیاسی یەكمەسەلەیە
: اتكدەستپێنا سفری مێژووییشەوەیە و لە ژمارە نەم هەوڵی كیە كوەیەێببەسترێت بە هیچ ش
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بە تایبەتی . . . ەوێتەوەكاریسەی سیاسی لێبكرێ كە بە هەڵە خوێندنەوەی مێژوو دەكچون
تی و پارتی لە ئاست بڕیاری نەبەستن و ێكتەبی سیاسی یەكارنەدانەوەی مەكبێدەنگی و 

لەگەڵ ئەوەشی کە خۆیان بە رادەی یەکەم ۆنگرە پێنج ساڵ بەر لە ئێستا، كستپێهێنانی كش
بە الیەنی  ئەم هەڵوێستە. دا٤٠٠٨لە ئۆکتۆبەری ە كۆنگرەكلە مەسەلەی نەبەستنی بەرپرسن 

 . . .ناشایستەیەەوە کەم
      

بە کۆنگرەکە ە كئەوەبوو  یكی سەرەكهەر مەبەستێ كە نەك رێتەوەكدەبێ ئەوەش جختب( ٢
و كبەڵ ،وردستان رابوەستێكلە هەر چوار پارچەی  ،وردكگفتوگۆی تێروتەسەل لەسەر دۆزی 

یپلۆماسی دلە سیاسەت و ان كان و چارەسەریەكێشەكۆتاییدا دەستنیشانی ك ندراوێکیاراگەیلە 
دا ردنكاتی خۆئامادەكو لە كە بەڵوهەر ئە كنە. انكجیاوازی پارچە ێت، بە باكوردستانی بك

بەم  .جار بێتكیە رووداوینابێ تەنها  گرەۆنكئەویش ئەوە بوو کە بوو  گەاڵڵە وونێکچبۆ
 كە وەكوردستانی، كی كەی(مونتەدا یا مولتەقا) شێوەیە بڕیار بوو کە بیرۆکەی دامەزراندنی

ردنی كوردستانی ببێتە سەرچاوەی فەراهەمكی نەتەوەیی هەمیشەی كمەزراوەیەدا
ی نەتەوەیی كارێكۆمكو لە دواڕۆژیشدا ببوایەتە كوردستانی؛ بەڵكی سەرتاسەری كهاوئاهەنگیە

 .  وردستانیك
ئاشتی لە ناوەوە وە )رابوو ئەمە بوو كۆنگرە ئامادەكە بۆ كی ئەو گوتار و دروشمەی كڕۆك( ٢

ی تر ئاشتی و كبە مانایە(. لۆگ لەگەڵ دەرەوەاەڵ دەرەوە؛ دیالۆگ لە ناوەوە وە دیئاشتی لەگ
کە پێویستە بەاڵم ئەوەی (. ورد لەگەڵ دەرەوەكوردی و ئاشتی و دیالۆگی ك-وردیكدیالۆگی 

فڕێدان كە چەكمەبەست لەم دروشمە ئەوە نەبوو  كوەیەێە بە هیچ شكرێتەوە ئەوەیە كجختب
ە بەم شێوە گوتار و كی تر ئێمە لەو باوەڕەدا بووین كبە مانایە. درێدا بسەپێن(ككپ)بەسەر 

و ئیقلیمی و ( وردیك-وردیكواتە ناوەخۆیی )مەبەستی نەتەوەیی  كۆمەڵێكرێ كدروشمە دە
 . . . ێندرێكنێونەتەوەیی بپێ

  
 پێویستەۆنگرەی نەتەوەیی لە هەولێر لەم رۆژانەدا گەرموگورە، كدا باسی بەستنی كاتێكلە ( ١

 :بخرێنە رووی تر دەربارەی ئەم بابەتە كخاڵێچەند 
 
،  زۆر بە تایبەتی راوەكچاوەڕوان ەی کەۆنگرەیكئەو ارانی كلە الیەن ئامادە پێویستە -أ      

ار و خەباتی كرا و رەسمی پیشان بدەن لەمەڕ كی ئاشكێتی، پێزانینێكردایەتی پارتی و یەكسەر
ئەزموونەکانی پێشووتر لە بواری  و ستانیوردكبیرانی كلە روونا كدەستەیەپێشووی 

بونیادنانی کۆنگرەی نەتەوەیی و لەشکرێک لە سەربازی ون کە لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت 
جگە  .ەنکیی گشتگیر دەەوەسااڵنێکی زۆرە خەبات لە پێناوی دامەزراندنی کۆنگرەیەکی نەت

تی خۆی دەسەاڵتی ئەو لەمەش بۆ خەڵکی کوردستانی روونبکەنەوە کە ئایا هۆی چی بوو کا
دا ٤٠٠٨دوو حیزبە شکستیان بەو کۆنگرەیە هێنا کە بڕیار بوو لە هەولێر لە ئۆکتۆبەری 

 ؛ببەسترێت
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دەبێ ئامرازێک بێت بەدەست " کوردستان"دەبێ جختبکرێتەوە، کۆنگرەی نەتەوەیی  -ب     
نانی دەسەاڵتی نەتەوەوە بۆ ئەوەی بە کاری بهێنێ بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی لە بەدەستهێ

الیەنی کەمی چاوەڕوانی بۆیە . نەتەوەیی و پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییە هەرە بەرزەکانی
بڕیارە بەشدار بن لە کۆنگرەی چاوەڕوانکراودا ە كو رەوشەنبیرانەی  ەسایەتیكهێز و لەو 

ۆری ی زكە دواجار لەبری سوودی نەتەوەیی زیانێك كلە گەمەیە كنەبن بە بەشێئەوەیە کە 
ی ئاوهاش روو نەدات پێویستە كشتێ ەكلە پیناوی ئەوەی . . . ەوێتەوەكە بكۆنگرەكنەتەوەیی لە 

یان لە هەگبەدا كان هەرچیێكییەكان بە تایبەتی هێزە سیاسییە سەرەكهەموو الیەنە بەشدارە
ر راوەییەوە بیخەنە سەكرا و ئەو پەڕی كان بە روون و ئاشكهەیە لە مەر پەیوەندییە ئیقلیمییە

نەبێتە تاکە سەرۆکی  كردەیەكسەرتاکە ە هیچ كلە پێناوی ئەوەشی . ۆنگرەكمێزی گفتوگۆی 
واتە ) كۆسەرۆكە مێتۆدی كوا باشە  داێتی نەتەوەییكیە و پڕۆژەیۆنگرەی نەتەوەیی ك

ار كۆنگرە بەكردایەتی داهاتووی كبۆ سەر( كە سەرۆكۆمەڵ بەبێ تاكی بە كایەتییەكسەرۆ
هەر مافی  كە تیایدا نەكبێ،  كپێ كۆسەرۆك ژمارەیەکایەتییە لە كۆۆسەركببردرێت وە ئەو 

 .             کرابێتڕەچاو   و مافی ئافرەتان و گەنجانیشكبەڵ ،وردستانكی كهەر بەشێ
 
 

 وردستانیكبیرانی كلە روونا كدەستەیە
 ٢/٨/٤٠١٣سوید،  - وردستانك
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دەستەیەک لە رووناکبیرانی )پێشووی  راوێکیندراوەی بەردەست لە راگەیاندابەشێک لە دەقی ئەم راگەی( ١
 .دا باڵوبۆتەوە، وەرگیراوە٤٢/٣/٤٠٠٢، کە لە بەرواری (کوردستانی
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