
 ( و )ي ن ك( وةك منونةد ك ثحزبي كوردي : ) يخوَلة ناو طواستنةوةي دةسةالت

   ئةيوب يارزاني

 .بووني دميوكراسية لة ناو رِيَزةكانيدا ، نيشاني هةبوون يان نة داكتنةوةي دةسةالت لة ناو هةر ثارتيَشيَوةي طواس

 ابةستةطيو ، ي نةبىَلة سةر كاغةز ، بةلَام ريَزهةبيَ تةنها يان هاوضةرخ نةبيَ ، ثةيرةوي ناوخوي  ئةو حيزبةي كة دةستور و
، يان خوويان  كان دةرئةكا كا، ئةندامةدةسةلَاتيَك قورخ ب هةموَ بوو ئةوةي تاكة كةسيَك طا  خوشدةكارِيَ،  وكار ثيَنةكريَ

ئةندامي )بةليَ  ، ئةندامي توانا وثاكطا نادا بة ثيَشكةوتين يَوخوي دةبيتة خاوةني حزب، رِ كة لةطةلَي ريَكنني دةرئةضن ،
لةو حالةتة سةروك بةبرسيةتي هيض كةس نية لة   وة،خووي كومدةكاتةلووت بةرز و نةفسييةتى نزم لة دةورو بةري  ئةزبةني(

ةندةلي ط ، كولتوري طويرايةلَي كويَرانة لة ناو حزب دةضةسثيَينَ ،، ترس بة كارديَينَ دذي ئةنداماني ئوثوزيسيون خووي زياتر
 داخوش كةوتن يان مردني سةروكلة كاتي نة، ، وبةتالَان بردني سةروةت و سامانى طةلةكةي بة زيرةكى ناو دةبا  ئةبيَتة ياسا

 زور جار طةل باجي ئةو قةيرانة دةدا. حزب توشي قةيراني ناوخوو دةبيَ .، ، لة ثروسةي طواستنةوةي دةسةلَات 

لة ناوخودي حزب سةقامطري دةبيَ ، بة  ئاراميكارثيَكرا ، هاوضةرخ ودميوكرات  ،ناخوكاتيَ كة ثةيرةوي بة ثيَضةوانةش ، 
ا وليَهاتو دةوري خووي دةبيينَ بةرةو ثيَشكةوتين ةكاني سياسي بة ريَوة دةضن ،  وثياوي زانيطويرةي  دستوري حزب ضاالك

سةرووك يان مردني، حزب بة تنى كةخوشي حالةتي نة، لة  بىَ طةرد ئةجنامي دةبيَ ىحزبةكة وكومةلطا ، سيستةمي هةلبذاردن
 .قةيراني ناو خوو نابيَ دةسةلَات و طويرةي ثةيرةوي ناوخو جيَطري هةية وتوشي بوشاي لة 

خوي لة سةر خةلك تةوا وي زوربةي قوذبنةكاني كومةلطا بوو ئةوةى كونرتوىل ناو ثارتةكاني سياسي كوردي كةوتونةتة 
مة مشوليةكان رذيَكة زوور بة   ،يان كورِةكان طرتوتة دةست خوويان ييانهةمو داودةزطاي ياسا ،رامياري نآ. ئابوري، بضةسثيَ

ر ودهوك ثارتي دميوكرات لة هةوليَيَماني و سل كةتي لةيَناوضة،  دووباشور بوو  ىدةضآ . بة دابةشكردن وثاوانكردنى كوردستان
 .كردويانة دوو بةش ، طةلي كورد ونيشتمانةكةى

تواني دستورةكةي وثةيرةوي ناوخوي بطوريَ وبطوجنيَنىَ لة طةلَ ذياني دميوكراسي ئةمرِو، وكاري ثيَبكا ، يئة و حزبةي كة نة
حزبةكة  ،  كردنةوةي لوتكةي دةسةالت بة كادري توانا وليَهاتو لة دةستدةداتلة ناو ضالةكي دةربةست دةميَنىَ ، تواناي نويَ

بةهاي ناو خووي حزب دن( لةو حالةتة دستوري وثةيرةوي مولَكي تاكة )كةسي موقةدةس( و )طةورةي بيَ هةمتا تا مر ئةبيَتة
 ناطريىَ.ناو ثارتةكة ثرةنسيثي دميوكراسي  ض ريَز لةوهيدةبيَتة ئامانج مانةوةي )تاكة كةس( بةرذةوةندي و ،  ناميَين

نويةكان بة بةرةو لوتكةي دةسةلَات، كونةكان  دةبن لة ثيَشكةوتين سروشيت سنت ورِيَطركادرة كونوكان دذ بة نويةكان دةوة
ةكةس بة هيَزتر دةبىَ، بة ادةسيت تاكو وضةقبةست دةبيَ، بالَثةرست ناو دةبةن. ثارتةكة توشي قةيراني ناوخنةزان و هةلَ

نكة ثرِ بووة لة كورِي ، ضوةي ليَيبَ بةكة نقحيز بيكة بة سةرووك ثارتةكة بة بيَ ئةوةيئةتواني كورِي، زاواي يان خالي  ئاساني
 ردنةوةي ئازاد.كبري بةهاي كةرامةت بزانن يانةكان فيَرنةبوون كادير .و بىَ شةخسيةت و طةندةلَ ثةرستروذ وهةلَ



بة ئارةزوي خووي، و تا دوا روذي هةر سةروك  ةندامةكاني مةكتةبي سياسي دةطوريَئ، سةروكي ثارتي  مةال مستةف ،
 بو ثاش خووي دةسةلَات  ، شةري مرياتطريدةسيت كرد بة كوشتين خزمةكاني خووي 07. لة دةستثيَكي سالةكاني مايةوة

كارةساتة هةرةطةورة لة ميَذووي ،  5701لة سالي  ئةجنامي.  يكيان جوودابواكة دي كورةكانبرازايةكاني و لة ناو  هةلطريساند
 . كورد هاتة كايةوة

سةرةكي بوو لةم تراجيديايةدا، ئةمة شةرِيَكى ناو خوَي ويَرانكةر كاريطةري ملمالنيَ لة سةر طواستنةوةي دةسةلَات هوَيةكي 
خوَي بة كوتةك .  ما ، بوَ ضةسثاندني جيَطرةكةيبوو: بو حزبةكةي ، بوَ شورشي ضةكداري كورد و بوو بارزان ، هةمووي دارِ

 دا . 5797طةىل كورد باجةكى قورسيدا لة سالةكاني 

طةىل  هةموَو  وخةريكة ببيَتة قةيرانيداية ،  ي قوولطواستنةوةي دةسةالت لة قةيران، ثروسةي  (يَكةتي)ئيستا لة ناو 
خةلك، ومةترسيدارة لة تيَكضوني ئاسايشي كومةلطاي روذانةي بواري ذياني  كة سيَبةري خستوتة سةر كوردستان، 

 .ستانداكورد

 ى دةسةالتدارو ئةندامةكاني ثاك لة ناو هةردو حزب ثةروةرنيشتمان هةولي طرنط ثيَويستة لة ئاستى جةماوةر، رةوشةنبرياني 
وتاي بة قوناغي يَتةوة، ثيَويستة طةىل كورد كب نةدووبارة  ،  ( و )ي ن ك(ث د ك) :دوو منونةية ئةمبوو ئةوةي  بدةن هةولَ

 تاوانباربكريَ.بة توندي وطريَداني ثاشةروذي طةليَك بة تاكةكةس دةبي ، تاكة كةس بنىَ 

كاركردن بة ، وةك طوران ، طرنطي بداتة ةزريَمبيان دا ك لة كوردوستان دامةزرابيَيَطرنطة هةر ثارتئيَستا  لةم بارودوخةي
دميوكرات و  يريَزطرتن وكاركردن بة ثةيرةوي ناوخو مادةكاني ناو خوي حزبةكة بوو طواستنةوةي دةسةالتي رامياري ،

طا نةدريَ بة ضةسثاندني يَبة ريَوة بروات ، و رِ  يانةشيَوةيةكي ئاشتبوو طواستنةوةي دةسةالت لة لوتكةي حزب ، بة هاوضةرخ 
نةك تةنيا حزبةكة ، بةلَكو هةمو طةلي  دا، كة هيض طوماني نيية لة ئايندةريبوون لة سةر كورسي ث، يان  ةمالةتاكةكةس يان بن

 .كوردستان توشي قةيراني دةبيَت

حزبي تاكة كةس ، دةسةالتي  ، ، دياري دةكات قوناغي شةرِ يان قوناغي ئاشيت، ض لة  كورد لة ميَذووي ست سالي رابردووةش
بةرذةوةندي خووي وبنة ثابةندة بة  تاكة كةس  ردستان. مة ترسيةكة زوري لةوة ديَمةترسيدارة لة سةر ئايندةي طةىل كو

 لة سةر حيسابي طةلي كوردستان.الَةكةي م

  

 

 

 


