
 

 
 
 
 

  هةمني 13بةياننامةي كؤميتةي ناوةندي بة بؤنةي 
 سالَوةطةِري دامةزراندين يةكصيت شؤِرشطصِراين كوردستان

 !رؤلَة بة شةرةفةكاين نةتةوةي كورد
 !بنة مالَةي سةربةرزي شةهيدان

 !الية نطراين يةكصيت شؤأشطصأاين كوردستان, تصكؤشةران, ئةندامان, ثَيشمةرطة قارةمانةكان
ــالَ 30 ــوآلين ئةمس ــي 19,  ط ــزدة , 2004ي مايس ــنةرانة    سص ــةين داهص ــة تةم ــةواو ل ــالَي ت , س

 .خةباتطصأانةو ثرسةروةريي يةكصيت شؤأشطصأاين كوردستان رادةبرص
كـاك  , بزوتنـةوةي رزطـارخيوازيي كوردسـتان     طصـأي ناسـراوي     خةبات, سـالَ لةمةوبـةر      سصزدة  

بــةردي بناغــةي ئــةم , كةمانــداطةلةكؤشــةراين لةســةركردايةيت ثؤلصــك لــة تص, ســةعيديةزدانثةنا
بــةدةنطي دلصــري خــؤي لــة دايكبــووين  , ةشهصــزة نةتةوييــةي دانــا و لــة بنــاري ضــياي كصــوة رِ 

 . راطةياند
ــز  دامةزرانــدين ــةم هص ــةئ ــةوةخيت   , ة نةتةوةيي ــة جــص و ب ــكي ب ــؤ  وةآلمص ــوو ب ــذوويي ب مص
طةيشــتنةوةي ك ئاكــامي ثص بةرهــةم ونــةوةي رزطــارخيوازيي طةلةكــةمان وتثصويســتيةكاين بزو

 .طةشةي فيكري و ثصطةيشتوويي سياسي و دةرفةيت لةبار و هةلَكةوتووي مصذوويي بوو
بةهةق رصبازصكي فيكـري    , داين يةكصيت شؤأشطصأاين كوردستان   بة لة دايكبوون و هاتنة مةي          

 دةمي نةتةوةيي كـوردان و رؤحـي سـةر        وسياسي نوص و طوجناو لة طةلَ ئاسيت هةست و وشيار         
 داهات و هصندصـك ضـةمك و دروشـم و سياسـةيت تـازة و جيـاواز لـة                    ،لة كوردستاين رؤذهةآلت  

 .وةةيتاري سياسيو و ط كاين ديكة هصنرانة نصو ئةدةبياتةييطةلَ هصزةسياس
 RUK      خــاين و حــاجي  : طــةورةي وةكئيلــهامي لــة بــريي رةســةين نةتــةوةيي بريمةنــداين 

 نــةهري وقــازي و بــارزاين :دايــةيتين طــةورةي كور و ثشــيت بــة ئــةزمووين ثصشــةواياوةرطــرت
 .ستبة
دا نـةوةي سياسـيي كوردسـتاين رؤذهةآلتـ       لة سةر دةمصكدا كة رؤحي ئصرانضصيت بة سـةر بزوت            

باتصكي رزطارخيوازانةيـة و    ةخخةبايت طةيل كورد  :"ئةوة داطـرت كـة    ثيص لة سةر   RUK, زالَ بوو 
 ."ثصويسيت بة ريكخراوي سياسيي خؤي هةية

لة طةلَدابص تاكة هصزي سياسيي سةر طؤأإثانةكةية        ئَيستاشي   صيت شؤأشطصأاين كوردستان  يةك   
ة تــةورزطــاريي يــة كجــاري و ســةربة خــؤيي و دامةزرانــدين دةولَــةت و كيــاين كــوردي كرد, كــة

ياســيي و س بةشصــك لــة ناســنامةي بــةئامــاجني ســتراتيذيي خــؤي و ئــاآلي ثــريوزي كوردســتاين 
 .،داناوة بشةكصتةوة كة دةبص لة سةر خاكي كوردستانصاآلحيزبيي خؤي و بة تاكة ئ



 

موختاري تاقة دروشم و ئاماجني هةموو هصزة سياسيةكاين ئـةو ثارضـةيةي   دخو,  لة كاتصكدا    
هةلَبذاردين )داشتةنانةتة لة ئاسيت كوردستاين طةورة(مني جار ة بؤ يةك  RUK, كوردستان بوو 

 لة بـار و دؤخـي ئيمـرؤي ئَيـران دا      ":سةر ئةوة داطرت كة    داهَينا و ثَيي لة      رَيطا ضارةي فيدرايل  
 لـة ضوارضصـوةي      ديكـة  باشترين رصطا ضارة سةري مةسةلةي كورد و نةتـةوة ذصرسـتةمةكاين          

  .ية"رَيطا ضارةسةري فيدرالَي"،"دا كئصرانصكي دميوكراتي
 ان،و ثارضـةيةي كوردسـت    هةر يةكَييت شؤرشطَيراين كوردستانيش بـوو بـؤ يةكـةمني جـار لـة                

ــة ــرد و   وازبانط ــةكطرتووي كوردســتاين ك ــةرةي ي ــناين  ب ــؤ ثصكهص ــناين بةر "ي ب ــةكي ةثصكهص ي
 و ئـةو بؤضـوونةي هَينايـة        دانـا " يةكي مصـذويي  بةثصويسيت  يةكطرتووي كوردستاين لة ئَيران دا،    

لـة كـايت طةشـة      " و  " تيكةرؤك دا هصزصكي دميوكرا   ثَيشمةرطةي كوردستان لة ناو   هصزي  " :طـؤريَ 
دةكرص و دةبص لة ذصـر فةرمانـدةهي واحيـد دا رصـك              ،وثصكهاتين بةرةي كوردستاين  وثصشرةوي  

دةبص وةك هصزصـكي ضـةكداري      ومةرجي سةركةوتين خةبات دا     لة هةل "و  " خبرص و سازمان بدرص   
âÅåàتاكوو بتوانص لة دةسكةوتةكاين خةبات ثارصزطاري بكات، و بة ديسيثلني سازمان بدرص ". 

 دؤخـي    و  لـة بـار    شؤأشطصأاين كوردسـتان بـة تصطةيشـنت      يةكصيت  , ييشدا لة ئاسيت نصونةتةوة     
, لـة روي نصـونةتةوةييةوة    :" كـة  رايطةياند,ةي بةسةر ثرسي كوردةو   يكةرنوصي جيهاين و كارليَ   

" و  "  خةبايت رزطـارخيوازي كـورد ئـةبص سياسةتصـكي ديثلؤمـاتيكي روون و ئاشـكراي هـةبص                
ان و دةولَةتان بؤالي كصشـةي رةواي كـورد         ةوةييةكنصو نةت ريكخراوة  , ئةحزابجني هةموو   سةر

, بؤئـةم مةبةسـتة   " و" سياسـي يـان   _ جندانة سةر نـاوةرؤكي ضـينايةيت       بةبص سةر , رابكصشص
 شكلَ  بكرَي و  ضوارضصوةي ستراتصذييةكي سياسي هاو بةشي كوردستاين بةطشيت دياري          ثصويستة

ئؤرطانصكي يةكطرتووي كوردستاين بؤ طةشةدان بـة خـةبايت         " و" وشصوةي رصكخراويشي ثصبدرص  
 ".َيننييدا ثصكبطةلة كةمان لة ئاسيت نصونةتةوةيي نةي رزطارخيوازا

_ دةسهصــناين مافــة سياســية بات بــؤ وةلــة اليــةكي ديكــةوة ثرســي رزطــاري نةتــةوةيي وخــة     
خافلَ نةكرد و خـةبات      دميوكرايت و كؤمةآلية تييةكان       لة مةسةلة  RUK, نةتةوةييةكاين كورد 

 بـةرطري لـة مافـة        و داد ثـةروةري كؤمةآليـةيت ،       مافة كاين مـرؤظ   , بؤ دميوكراسي و يةكساين   
 . لص جيا نة كردوة،كصشاين مصشك و بازووية كاين ذنان و كرصكاران و زةمحةتتايبةتيي

  لـة  RUK. ئـةو خةرمانـة داهصـنانة فيكـري وسياسـيية نـةبووة            RUKبةآلم هـةموو كارنامـةي         
ة سـةدةي رابـردووي بزوتنـةوةي رزطـارخيوازيي         طلة دذوارترين سالَةكاين ضـارة      حالَدا عةيين

لة قووآليي هةرصمصكي ئالَؤزو ثـر كصشـة و   , 2000تا 1991 ساآلين   اتة  و, كوردستاين رؤذهةآلتدا 
المي و  سنطي كؤماري ئي  ةزةبر و ز  ثِر  ملمالنص و بةر تةماحي هصزة ناوضةييةكاندا و لة رؤذاين          

ــيسرؤدة ــاتينشـ ــتيةكاين   دام و دةزطـ ــؤأاطريَ ،تصروريسـ ــواين خـ ــزي  تـ ــاتر هصـ ــةوةش زيـ  و لـ
ئـةو   .و جةنطاوةري لصداين هصزة داطري كةرةكاين كؤماري ئيسالمي لة كوردستان بص   هةلَسووِر

ــة ســاالَين      ــابص ك ــذوو ون ن ــة ضــاوي مص ــزي   , 1998 و 1997ِراســتيية هــةرطيز ل ــةنيا هــةر هص ت



 

زةبـري لـة دوذمـين داطريكـةر     , لة قـووالَيي خـاكي والَتـدا    طَيِران بووؤِرشثصشمةرطةي يةكَييت ش 
 .دةدا و عارةقة و خوصين لصدةتكا
 لـةو سـالَة بـة ذمـار         ؛ ئاسايي و لـة بـار نـةبوون          سالَطةيلَ, RUK  ساالَين لة دايكبوون وثَيطرتين   

 و شـكان    ووشـيَ يةكَييت شؤِرشطَيِراين كوردستان تووشي هةوراز ون     , كةم و بة ِرووداو زؤرانةدا    
 بـةالَم هـةرطيز     ؛ زةبـري قورسـي وصـكةوت و بـريين قـوولَي هـةلَطرت             ؛و هةستانةوةي زؤر هـات    

كةوتــة بــةر ِرةشــةباي , هصشــتا نةمامصــكي شــلك و ســاوا بــوو . كــؤلَي نــةدا و بــة ضــؤكدا نــةهات
 ؛ي كؤمــاري ئيســالمي و رصــبةري هةلَكــةوتوو و لصوةشــاوةي شــةهيد كــرا  يتريؤريزمــي دةولَــةت

ي يان فةرماندة و ثصشمةرطةي بة وةج     دةكرا؛ طةلَ تاواين لة     و  جار ثيالين بؤ هؤنرايةوة    دةيان
ين كؤماري  كااطيان لة ئةشكةجنة  , لة مةيداين بةرةنطاري و بةرطري لة خاكي ثريؤزي نيشتمان          

لـة باشـترين    ثؤلصـك   ,  لة هةمووي ئةوانة تالَتر و جصي داختـريش        ؛ئيسالميدا طيانيان بةخت كرد   
بة دةسيت هصندصك اليةين كوردي بـؤ دةسخسـتين بـِرص شـيت بصـبايةخ و                ثصشمةرطةكاين  كادر و   

 .ِرذا خوصنيان بة ناهةق قورباين كران و, ي لة بةر ثصي ثاسداراين كؤماري ئيسالميدا يكات
كــارواين رصــبواراين ,   ســةرةِراي نالــةباريي ئــةو ســاالَنة و تــةنط و ضــةلَةمة و ئاســتةنطييةكان 

 بووة و ئةمِرؤ  بَيطةرانةوةخؤيي كوردستان بةردةوام روو لة طةشة و هةلَداينئازادي و سةربة
 رةنـج و زةمحـةيت   و ةلَويست و رصبازي دروست و لة سايي خوصين شـةهيدان        لة ئاكامي بري و ه    
 و ثصشمةرطةييةي يتة ئةو قةوارة سياسةيةكصيت شؤأشطصأاين كوردستان بوو , تصكؤشةرةكاين

 .ي خؤي هةية لة بزوتنةوةي رزطارخيوازيي طةلة كةمانداكة سةنط وقورسايي و دةور
ضــةثكة طــولَي أصــزو وةفــا , داRUKيــةمني ســالَي لــة دايكبــووين 13لــة , ييكؤميتــةي ناوةنــد   

ثصشكةشي شةهيدي دامةزرصنةر كاك سةعيدي نةمرو سةرجةم شةهيداين يةكصيت شؤأشطصأاين          
ان وهـةموو تصكؤشـةران واليـةنطراين       ةمالَـةي سـةربةرزي شـةهيد     كوردستان و ثريؤزبايي لة بن    

RUK       خؤيي كوردسـتان دةكـا ولـة طـةلَ هـةمووان بةلَصـن             ورصبواراين رصطاي رزطـاري و سـةربة
ئـاآلي ئـةو ئاماجنـة رةوايانـةي        ,  سالَ لةمةوبـةر   13نوص دةكاتةوة كة هةر بةو هةناسةصةوة كة        

  . نةسرةوص و كؤلَنةدا,  تا وةديهاتنيانت،هةلَطر
 

  رزطاري و سةربةخؤيي كوردستان شةكاوةبص ئاآلي
  يةكساين مافةكاين مرؤظ,بةرقةرار بص ئاشيت و ئازادي

 راوةستاو بص يةكصيت شؤِرشطصِراين كوردستان
 كؤميتةي ناوةنديي
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