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 یستی لۆ بگن هد نجان  گهو نان، ژدانیه هشی  هما هر و بن هشۆك تی هما هبن، آان ییه هو هت هن

  ری کوردستان سه سکرتری پاری چاره -د گوپی  مه دآتور فایق محه. ... ن هد ه ئ779
  
 تر گی مانی س3 یدوا،  هبوو ئاوا  هو نو هل  هكارت، پآوردستان یموآراتید یر هس هارچ یارتپ
ن ، ژ هموآراتید یی هو هت هن یكباز، ڕ هحزب م ه ئیفكر یبازڕ. اتگ ه دڵسا وارچ  هب ین هم هت
. تنیب هد  هانیموآراسید یرخان چهر هو و یانكارگۆڕ ی هسپۆ یبزواندن ۆیم هنید  هب نج گه و
 یی گهنی، ژیب هزه هم و ینیئای، ز گه یی، ڕه هو هت هن گین ههاوس یآ یهاگ همۆآ یادنانیبن ۆب
 و ماف تدا هس هد ر هرامب هب  هل ڵ هآوم و تاك ك یهاگ هآوم یادنانیبن ۆب. تشۆآ هدت
  . تشۆآ هدت تب گن ههاوس انیرآ هئ
 ت هاسیس یایدن و هر هب انیاوگن هه  هو هآان هد هو هن  هل  هحزب م هئ یت یهرا هب هوڕ هب و كۆر هس

 یر هرآگیدا یتان هو هد  هب یدراورگ و ۆییناوخ ڕی هش یآان هشآ  هل،  هشتوویهاو
  هل انیارید یكبات هخ انیآان هما ه بن هآ ن هسان هآ و هئ، ستاون هو دوور  هو هآوردستان

 م هئ یت یهرا هب هوڕ هب یندامان هئ ی هربۆز،  همارآردووۆت آوردستاندا یباشور یآان هشۆڕش
،  یه هه انینگۆ یشۆڕش و ینو یشۆڕش و لولی هئ یشۆڕش یدیه هش اندایآان هما هبن  هل  هحزب
 یدوا ینسا  هل  هآ كآارۆه  یهبوو انیآان هما هبن ی هدانیبانقور شان وۆكت م هئ
  هور آوردستان یباشور یآان هرۆج  هم هه  هشآ ر هرامب هب  هل ی هو هئ یبات  ه ل هو هآان هد هو هن
و  ر هب  هرتگ انیی هو هت هن یرانگ و خت هس یكبات هخ یمل، بن ستو هه یب و ن هربد هب
 آرد انیبات هخ باآور هل ی هنسا و هئ، آوردستان یباآور ۆب انیآان هآورد برا یهاوآار  هوونچ
 تر یوان هئ. بوون دیه هش آوردستاندا یارآردنگزڕ ی ڕگه  هل  ویقوربان  هبوون انیآ یه همارژ
 یباآور یل گه یخوازیارگزڕ ڤیبزا ر هس  هب  هآ ی هانیجیراتست  یهانكارگۆڕ و هئ ی دوا هل

 موآراتداید یی هو هت هن یتر یس هآ ندان چه ڵ گه  هل و باشور  هو هانكردیوو، ڕهات آوردستاندا
 یر هس هارچ یارتپدا  ڕۆژه و هل، 1991 ینڕی پهاڕ یادی ی هو هشتنه زۆرپی ۆ ب2002-3-5  هل
  . اندی گهاڕ انیآوردستان یموآراتید
  هب بوون دیه هش و یت یهاگر هشمپ  هما هبن  ه ب ه آ یه هسان هآ و هل ك یهك . د. چ. پ یآۆر هس
-5-20  ه ل هآ راقئ ی هستئ یآۆر هس یبان هتا الل هج یآ یه هنام ی هروگ  هب،  هاوب اندایبا

  هل ك. ن. ی یوآات هئ یرسپر ه بیبیسائ شبوو شازادۆخخوال ۆب  هسن ی شار ه ل1989
،  یه هه یدیده هش نجپ و ستیب اندای هكما هبن  هل قیفا دآتور  هآ ت هد،  هوینووس یاپورو هئ
  ه لدآتور  هآ ی هلڕۆ و هئ یاڕ هر هس  هم هئ. كخستر ۆب تو ی هو هر هد  هل م هآار م هئ  ۆیهب
  چهناو  هل ر هماو هج  و گهر همشپ یآان هنداریبر ش وۆخ هن یرآردن هس هارچ ۆب دا نویشۆڕش
 یآان هت هم هه یآات  هل یت هبیتا  هبی، ت یهاوگ دا گهر هشمپ یت هس هردژ یآان هارآراوگزڕ
  . آوردستاندا یابارانیمیآ

، آوردستاندا یموآراتید یر هس هارچ یارتپ  هب ر هس یاآانگز هو د دام ناو  هل نژ ڕۆی
 ی ڕژه حزبدا یتر یآان هانگو ئور یاسیس یب هتآ هم و یت یهرا هب هوڕ هب  هل  هارید اووچر هب
 یباشور  هل ك. د. چ. پ ی یهشارستان  یهند هتم هبیتا م هئ،  هاتریز% 33 نژ یشداربوون هب

  . تنریناب تردا یآان هحزب ناو  هل راقداع و آوردساتان
 و یفكر ی هرد هرو په  هب یواب یر هس هارچ یارتپ ش هندیئا ۆب و ۆم هئ تا  هو یهزراندن ه دام هل
  . آات هد ۆب یآار یوام هرد هب  هب و  یه ه هیخالق هئ و یاسیس
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  هب  هآ  یه هخن ڕه یآ چهك . د. چ. پ یشانۆكت و بات هخ یتر یآان گهرنگ ما هبن  هل ك یه
  هل نیۆزسۆپۆئ یزه یدرووستكردن ۆب آات هآارد  هآ چه و هب و تنه هد یآار  هب یوام هرد هب

  . آوردستاندا یباشور ییایس ی هسپۆ ناو
 ۆب  هآ، آوردستان بوو یموآراتید یر هس هارچ یارتپ یآورت یآ یه هناسپ  هم هئ
 یشدار ه ب779  همارژ ۆیخ هرب هس یستیل  هب راقئ یران هننو ین هنجوم هئ یآان هاردنژب هه
  . آات هد
 یستیل  هن هبد انۆیخ گین هد آوردستان یآان یه هو هت هن  هما هبن و س هآ  هآ  ییهئاسا  ۆیهب
  . یی هو هت هن یتآ یه یستیل، 779  همارژ
 نفال هئ و ابارانیمیآ یدانیه هش ی هما هبن و یشتگ  هب دانیه هش ی هما هبن  هآ  ییهئاسا  ۆیهب
  . دانیه هش و ران هشۆكت ی هما هبن یستی ل779 یستیل  هن هبد انۆیخ گین هد
 آوردستان یباشور ینژ ی هآ هتاقان  هحزب یستیل  هن هبد انۆیخ گین هد نانژ  هآ  ییهئاسا  ۆیهب
  .  هنژ یشۆڕش باشوور یشۆڕ ش: هونكچ 779 یستیل
  هآ نجان گه یحزب یستی ل779 یستیل  هن هبد انۆیخ گین هد نجان گه  هآ  ییهئاسا  ۆیهب   
  . نیاسموآرید یرخان چهر هو و یانكارگۆڕ ۆیم هنیدا
ی، خالق هئ و یجۆلیۆدیئا یشۆڕش  هب انیواب  هآ ی هوان هئ رانیشنبڕۆ  هآ  ییهئاسا  ۆیهب
 و یجۆلۆدیئا ی هو هنیق هت یستیل  هن هبد انۆیخ گین هد،  یه هه ت یهق هع یانگۆڕ  هب انیواب
  . 779 یستیل، عراقدا و  آوردستان هل م هرد هس یخالق هئ

  
  .  5-12-2005پیوگ د هم همح قیفا دآتور 


