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  . هرد پارتی دۆستی کو: نه رویجییپارتی سوسیال چه پ
   

دا  شک وگومانم له وه ،ئه م پارته ی بیستبتناوی له وتی نه رویج ده ژی و کورده ی که وئه 
له سه ره تای سای  که ، بۆ گه لی کوردیهنییه که ئاگای له هه وڵ وتکۆشانه کانی ئه م پارته 

  . ن به رده وامشتا ئستا 1991
ن به پوپاگه نده ی پارته کان ده ست ده که موو هه ،باوه که کاته کانی هه بژاردنله جیھاندا 
 وتی ، که نان بۆ دهچیئه گه ر بچنه حکومه ته وه  که ،به نی به خه ک ده ده نهه بژاردن و

  نه رویج یه ککه له و وتانه ی که ئیستا سه رقای 
 سه رتاسه ری په رله مانی و حکومه تی لههه بژاردنی  12 .9 .2005که وتی له ڕ،هه بژاردنه

ه له پارته گه وره کانی نه  پارتی سوسیال چه پی نه رویجیش یه کک،نه رویج به ڕوه ده چت
به شداری کردنی  % 100ئه گه ری  ،نهبژارد  بۆئه م هه که سه رقای خۆئاماده کردنه ،رویج

داری نه بۆ خۆی له حکومه ت به ش 2001 چون له هه بژاردنه که ی سای ،حکومه تیش هه یه
  .  له په رله مانداشه کورسی24خاوه نی هه روه ها  ،وه ک پارتکی ئۆپوزوسیون مایه وه،کرد
بردوه ته ناو کۆبوونه بژاردن هه میشه کشه کانی کوردی پارته به ب هیچ ته ماحکی هه و ئه 

اکانی کورد وه  داوکه وتنی باش بۆ مان و له زۆربه ی کشه کانشدا توانیوتی سه روه کانی په رله
که ده سپشخه ،رویجی تاکه پارتکی نه رویجی بووپارتی سوسیال چه پی نه . د ه ست بن

  که رکوکی به شارکی ،2005 مانگی مارسی سای 16کۆنگره ی  هل:رانه
 بگه ڕنه وه شۆنی درینی هاورده کانی که رکوککوردستانی زانی و داوای کرد که عه ره به 

ده توانم بم تا ئیستا له ته واوی ئوروپا وله ،اوه کانیش بگه ڕنه وه که رکوککرکورده ده ر،خۆیان
   ینه رویج به تایبه تی هیچ پارتکی دیکه ئه وه نده

ده نگی خۆیان بده ن به ،به و هیوایه کورده کانی دانیشتووی نه رویج ،تکۆشان بۆ کورد نه بووه
شتیوانی وه ک ئه ندامی پ، و پارته نزیک بکه نه وهله زیاتر خۆیان ،پارتی سوسیال چه پی نه رویج

واته  کشه ی نشتمانه که یانه وه ی بتوانن زیاتر پشتیوانی بۆئبۆ،بچنه نو ریزی پارته که
گرنگه له پۆسته زۆر سهشایه نی با، کۆکه نه وهوه پارتهگه ی ئه وکوردستانی خۆشه وییست له ر

1 



www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   7-9-2005 0:20 

ئه نجومه ، شاره وانی ئۆسۆی پایته ختنینجومه ک ئه وه ،به شداره کانی ئه وپارته کوردی تدا
کۆمیته ی ، کۆمیته ی شاری تروندهه یم،نبه رگکۆمیته ی شاری ،ی شاره وانی پاریزگای ڕۆگه ندن

  . کۆمیته ی ناوچه ی ئاکه ر سھویس،سوسیال چه پی یوڤیک ینهه بژارده ی ژناوشاری یوڤیک 
سه ردری ئه و بابه  و ڕکه وتبه  کردنهئاماژه  ،ێکرپیشکه شتان ده له خواره وه ئه وه ی که 

بۆ کورده کانی دانیشتووی نه ، پارتی سوسیال چه پیانال له 2005 تا 1998تانه ی که له سای 
 که له پارله مان و ،رویج و کشه کانی هه موو پارچه کانی کوردستان له ده ره وه ی نه رویج

  ، کردوهکۆبوونه وه کانی خۆیان کاریان له سه ر
و ،ده کان له په رله مانی نه رویجیه کانی پارتی سوسیال چه پی نه رویج بۆ کیشه ی کورچاالکی

  2005 تا سای 1998 له سایهیندک کۆبوونه وه ی خۆیان 
 ی ڕۆژهه تی 2005 سای 8 و 7له پوه ندی له گه ڵ خۆپشاندانه کانی مانگه کانی . 1 

 یان ( نامه یه کی نارد بۆ،سکرتری پارتی سوسیال چه پی نه رویج کریستین هاڤئۆرسن ،کوردستان
کوتی کورده راست سه ئرویژ ده بی له ه نله ژر ناوی ،نه رویجوه زیری ده ره وه ی ) پته رسن

که ده ،ویجوه زیری ده روه ی نه رله ونامه دا داوای کردوه له ) کانی ئیران بی ده نگ دانه نیش
به ڕه سمی ئه وکوشتارو به ندکردنه ی خۆپشانده رانی ڕۆژهه تی ب ده وه تی نه رویج 

 هه روه ها داوا له وتی ئران بکات که خۆپشانده ،کوردستان له الیان ئرانه وه مه حکوم بکات
. 8. 8 ،کریستین هالڤ ئۆرسن. یه کان به زورترین کات ئازاد بکه ن ره کورده کان نه کوژن وبه ندی

2005   
له الیان هه .  ئۆردونله سنووری عراق و، نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستانکشه ی پهرله سه . 2

  2005. 2. 18،ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،موسۆیکی هه یکی ه
زانه ناتوانن خ،مافی کاتی په نابه ریان پدراوهکه نابه رانه ی له سه رکشه ومافی ئه وپه . 3

 ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،موسۆهه یکی ه. وتی نه رویجکانین بنه 
28 .1 .2005   
پارتی سوسیال چه پ له . 16بریارنامه ی پشتیوانی له کورده کان په سه ند کراوی کۆنگره ی . 4
ک ده  رکوداوای گه ڕاندنه وه ی عه ره به هاورده کانی که له و کۆنگره دا ،2005نگی مارسی ما

   2005مارسی   پارتی سوسیال چه پ،16کۆنگره ی . کات بۆ شۆنی خۆیان
 ،کی به رین بۆ نۆنه ری هه موو حیزب و که سایه تی یه کورده کانه پک هنانی کۆبوونه وه ی. 5

 ،کریستین هاڤئۆرسن، به به شداری په رله مانتاران،له ناو ساۆنی ته الری په رله مانی نه رویج
ئه ندامانی ئه ندامانی سه رۆکایه تی حیزب و،و هه یکی هۆمس، بۆرن یاکوبسن،یزبسکرتری ح

په رله مانه ی ئه وکه له ناو بینای،جار بووشایانی باسه ئه وه یه که مین . په رله مانی نه رویج
  . ئۆسۆ په رله مانی نه رویج 2005. 3. 10، کۆبوونه وه ی تایبه تی بۆ کورده کان بگیرتدا 
6 .ه،سلموۆله الیان هه یکی ه،بۆ په رله مانشنیار پن یاکوبسن و ئۆگوت ڤائه ندامانی په ، بۆ

ئه و په نابه رانه که له الیه ن کۆمیساریایی  له سه ر ، له لیستی پارتی سوسیال چه پ،رله مان
   2005. 4. 27. خزانه کانیان بۆ بنن بنه ماه و ، هاتوونه ته نه رویجبه رزی په نابه ران

 2000له سای ) عراق (نی که کوردی باشوورله سه ر ئه و په نابه رانه ،پشنیار بۆ په رله مان. 7
 مافی ته واوی په نابه ،هاتوونه ته وتی نه رویج و موه تی کاتی په نابه ریان پدراوه 2001تا 

ه ین دیوپه داڵ و  ئۆست،لمسۆ له الیان هه یکی ه،خزانه کانیان هنانی ه گه ڵ ریان پبدرت ل
  2005. 4. 11.  ئه ندامانی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،یوروند لکنه س

 له ،ئه تاش و شره وه نله ئۆردوگاکانی له سه ر کشه ی په نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستان . 8
  2005. 5. 24،ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،موسۆالیان هه یکی ه

 ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی ، ئه ندامی سه رۆکایه تیسه ردانی بۆرن یاکوبسن. 9
له . چاوپکه وتنی له گه ڵ سه رکرده کانی کوردستانبۆ باشووری کوردستان و،سوسیال چه پ

  2004. 12مانگی 
 له الیان دادگای ،هی کۆمه له سه ر کشه ی بریاری له سداره دانی ئیسماعیل موحه ممه د. 10

  2004. 9. 9،ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ، ئۆگوت ڤاه،ئرانه وه
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وردستان و به شداری کردن له ڕپوانی کورده کانی نه رویج له سه ر ڕفراندۆم له باشووری ک. 11
   2004 ،مانگی ئاپریلی.  ڕیفراندۆمهپشتیوانی کردنیان له و

ئه ندامی په رله مان له لیستی ، له الیان ئۆگوت ڤاه،تورکیا ی مرۆڤی کوردی لهمافه کان. 12
  . 2003. 11. 13،پارتی سوسیال چه پ

 دژی پالنی هاتنی هزه کانی ،به شداری کردن له خۆپشاندانی به رینی کورده کانی نه رویج. 13
   ئۆسۆ ،2003 ،تورکیا بۆ باشووری کوردستان و خۆندنه وه ی په یام

 ئه ندامی په رله مان له لیستی ،له الیان بۆرن یاکوبسن،سه ر کشه ی عه بدو ئۆجه النله . 14
   2005. 2. 17. پارتی سوسیال چه پ

له سه ر کشه ی په نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستان له ئۆردوگای ئه لکه رامه ی سنووری . 15
 په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ ئه ندامی ، له الیان بۆرن یاکوبسن،عراق و ئۆردون

17 .10 .2003  
 پاش ڕوخانی ڕژیمی به ، له ئه تاشله سه ر کشه ی په نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستان. 16
  2003. 10. 9 ، ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،لمسۆله الیان هه یکی ه. عس
 ، له الیان هاگه یر النگه الند، له بن ده ستی سوریا،ڤی کوردله سه ر کشه ی مافه کانی مرۆ. 17

   2003. 3. 4 ،ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ
له الیان لیسبه ت ،له سه رکشه ی په نابه رانی کوردی ڕۆژهه ت له ئۆردوگای ئه تاش. 18

  2001. 9. 6 ،یستی پارتی سوسیال چه پ ئه ندامی په رله مان له ل،ڕوگتڤه دت
 ئه ،له الیان ئۆگوت ڤاه،مرۆڤی کورد مافه کانیه وه ی ده وه تی تورکیا له سه رکرن ئاگادار. 19

  2000. 6. 21 ،ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ
کانی مرۆڤی ئاماژه کردن به فرۆشتنی چه ک به وتی تورکیا وکوشتن وپشل کردنی مافه . 20

ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه ،له الیان هاگه یرالنگه الند،کوردی له تورکیا
  2000. 2. 26،پ

 له الیان ئۆگوت ،داوای کۆنفرانسکی ئازادی کرد بۆ کورده کان له تورکیا به چاودری جیھان. 21
   1999. 7. 1 ، ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،ڤاه
ئه ندامی په ،له الیان ئۆگوت ڤاه،بریاری ئیعدامی ئۆجه الن له الیان دادگای تورکیاله سه ر . 22

  1999. 6. 30 ،رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ
 ئه ، له الیان ئۆگوت ڤاه،له سه ر ئه وه ی که ئۆجه الن مافی به رگری کردن له خۆی هه یه. 23

  1999. 5. 7 ، له لیستی پارتی سوسیال چه پندامی په رله مان
ئه ندامی په رله مان ،له الیان ئۆگوت ڤاه،ئۆجه الن له سه رناردنی پشتیوان له ده ره وه بۆ. 24

  1999. 3. 24 ،له لیستی پارتی سوسیال چه پ
لیستی  ئه ندامی په رله مان له ،له الیان ئۆگوت ڤاه. گه له کۆمه یی له سه ر ئۆجه الن پالنی. 25

  2005. 2. 19 ،پارتی سوسیال چه پ
ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی ،ریک سولھه یمله الیان ئ. له سه رکشه ی ئۆجه الن. 26

  1999. 3. 10 ،سوسیال چه پ
 ئه ندامی په ، له الیان ئۆگوت ڤاه، مافی مرۆڤ له تورکیا وکردنی ئاکین بیردالبه ند له سه ر. 27

  1998. 11. 12 ،ی پارتی سوسیال چه پرله مان له لیست
 ئه ، له الیان ئۆگوت ڤاه،تورکیا له سه ر هۆشیار کردنه وه ی هزی نیزامی نه رویج له گه ڵ. 28

  1998. 5. 13 ،ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ
له الیان ،کیا کورده کان له نه ورۆزی دیار به کر له الیان هزه کانی تورله سه ر کوشتاری. 29

 . 1998. 3. 25،ئه ندامی په رله مان له لیستی پارتی سوسیال چه پ،ئینگه میرڤۆڵ
له گه ڵ ڕکخراوه کوردی یه کانی نه رویج و چاوپکه وتنی سه  ده یان کۆبوونه وه ی جیا جیا. 30

 .  که بۆ سه ردان هاتبوونه ته نه رویج،رانی کورد
  . دامه زراندنی پارته کوردیه کان نگی سایادیبه شداری کردن له ده یان ئاهه . 31
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 بارزانی و تاه بانی و کۆنگره کانی حیزبی دمۆکراتی ،ناردنی نامه ی پیرۆزبای بۆ سه رۆک. 32
  . کوردستانی ئران و کۆمه ه

 بۆ کۆکردنه وه ی یارمه تی ، له الیان الوانی سوسیال چه پ،دامه زراندنی کوردستان کۆمپانیا. 33
  . وهه روه ها کۆکردنه وه ی زانیاری له سه رکوردستان،ۆ ڕکخراوانی ژنان له کوردستانمای ب

  . عارف باوه جانی:رگرانیوه 
  .  پارتی سوسیال چه پی نه رویج16په سه ند کراوی کۆنگره ی : پشتیوانی له کورده کان

له الیان وتانی داگیرکه ، یهنیخۆیان  ربه  سه تی وه  ده آهجیھانن   ی وه ته ترین نه وره آان گه آورده
   سۆسیالیستی حیزبی. ه کانیان پشل ده کرتمافری خاکه که یانه وه له ژری فشارئازاردان و

   خۆی رآی  ئه و به آات  آورد ده لی  گه آانی ڕه وا  مافه له پشتیوانی   ندین ساه چهکه : ی نه رویجپ چه
  . تان ل بکا پشتیوانیبه رده وامزانت  ده

ڤ ۆ ئه وه یه که مافه کانی مر،باشترین چاره سه ر ی بۆ ئه و وتانه که کوردیان تدا ده ژی
هه وی داوه بک گۆڕانکاری له نو تورآیا . بپارزن و مافه کانی گه لی کورد پشل نه که ن

 ،دا بپارزێکه مافه کانی کوردی ت   ماوه م زۆری  به،وته که یدا پک بن به شوه ی ڕفۆرم
پشمه موو   بۆ هه  گشتی  لبوردنی، بنن  نیزامی ری سه  چاره ر دووال واز له دا هه شه و به هیوادارین له

 مافه کانی  ب  نوروژ ده تی وه ده. چتبر  آوردستان ده ی شه و به  ئه آانی یه  سیاسیوآوردهرگه کان 
کارگه وداهاته ی نه وتی نه رویج له گه ڵ گه لی کورد له سات وسه ودای ئابوری ئه وهه موو

  ب  ده  تورآیه آوردیهه ل ومه رجی . وتان جیھان وئه و وتانه ی که کوردیان هه یه بپارزێ
شدار  تیدا بهنه رویجیش تورکیاو   وتیردو و هه  وه آانه ونه ته وه یه ن  نوركخراوه بھندرته

ندکردن تبکۆشی به دژی به :ده وه تی نه رویج  ب ده تی ئرانه وه ده وه   به ندی  پوه له. بكرن
 ڤی مرۆ  مافی  لهبکاتته واو  ها پشتیوانی روه هه،آان آوردهئازاردان وله سداره دانی و

کانی    ناوچه  له ی و ركخراوانه ئهکه   زۆر گرینگه:  عراق له،لتوره که ی کوپدانی ره پهآوردو
ته واویان  پشتیوانیان ، آورد  ژنانی  مافی ری ده تی یارمهده کۆشن بۆ کوردستان دان وتت لبكر  .  

  ان پی بد سوری ی ی سوریان پ نه دراوه ده بت ناسنامه  ناسنامهانه ی که له سوریا آوردئه و 
 تر  آانی و شونه  خوندنگه  لهمافکیانموو   بدرت هه پ مافی هاووتی ته واویان  و،رت

  . آان ئازاد بكرن یه سیاسیبه ندییه و  پارزرتب
هه ردوو والتی  ، تانه وه و ده  ئه  بوونی  دموآراتیزه به هۆی ببته  ب  ده یه  سیاسی و پرۆژه ئه ئاکامی

به شوه ی یاسای ڕاستی له وسیسته مه ڕه وایه دا بۆ پاراستنی مافی ئه و :  ب دهتورکیاو سوریه 
به بۆ چوونی پارتی ئمه له پوه ندی به وتانی عراق و ئرانه وه . نیشان بده نکوردانه کرده وه 

 :پ  چه  سۆسیالیستی حیزبی ،به شوه ی فدرای ده توانرت چاره سه ری کشه ی کورده کان بکرت
سه ا  ئست  بۆچوونك آه ر شوه  هه به. آات  عراق ده  نوخۆی بردنی ڕوه  به ی  شوه  له پشتیوانی

آان  ر شعه گه ئه ،بت ده نا به رامبه ری زۆرئمه پمان وایه که ،ین آه  عراق ده  بردنی ڕوه  به یری
پنن  شدا بسه  دیكه آانی ر ناوچه سه  به ت ریعه  شههه وڵ بده ن یاسای عراقن  زۆرایه تیآه

  .  آوردستان بۆنموونه
 ،آان یه تی مایه  آه  مافی،آان ك سنووره وه :کیشه ی تدایه بك   فیدرای  سیستمی دیاره
سه رچاوه ها  روه  هه، آان شه  هاوبه وآان یه سی  ئه یه  ئیداری  نو ناوچه  آار له شكردنی دابه
 گونجاویان بۆ  و مكانیزمی ر بكرن سه  چاره  دروستی  به ب  ده  آهت و  داهاتی آانی آییه ره سه

  . وه ببینرته
که باشترین چاره سه ر بۆ نه مانی کشه ی عه ره به هنراوه    وایه پی :پ  چه لیستی سۆسیا حیزبی

  تی یارمهبنه ناو ئه و کشه و    دیكه  وتانی ب ده که ،کان بۆ ناوچه کانی کوردستان ئه وه یه
  خاکیو   ر ماڵ سه   پشوو هندرابوونه ن رژیمی  الیه  له ی سانه و آه  ئه ی وه ن بۆ گواستنه  بكه مای
زۆر پویسته به وئه  ، ڕ آراوه  شه رجی  میلیارد خه  به ئستا آه ،کوردستان کانی  ناوچه وآان آورده

  . له وناچه دا  و همنی   ندازه ش دابینبکرت بۆئاشتی
ی له وتی نه رویج ماف  دژی ئه وه یه که ئه و په نابه ره کوردانه ی له:پ  چه  سۆسیالیستی حیزبی

 له به ر ئه وه ی ژیان و گیانیان ،په نابه ریان پنه دراوه بیانگه ڕنه وه بۆ وتانی عراق و ئران
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 پارتی ،و وتانه داهه یه   ئستا له  آه ی رجه ومه ل و هه  ئه هۆی به ،ده که وته مه ترسیه وه
 ،ی کاتیان پدراوهسوسیاڵ چه پ پشتیوانی له وه ده کات که ئه و په نابه رانه ی که موه ت

قبووی ته واویان پ بدرت و هه روه ها به یاسای په نابه ری یه کگرتنه وه ی بنه ماه ش مافی 
شۆرای به رگری له مافه کانی گه لی    لهیپشتیوان :پارتی سوسیال چه پ. په نابه ریان پبدرت

ڵ ده دات گروپی کوردی له  هه و:پ  پارتی سوسیال چه،له گه ڵ ده کاتده کات وهاوکاریان  کورد
 زۆرخۆشحاه له هاوکاری له گه ڵ کورده : پارتی سوسیاڵ چه پ،چاالک بکات په رله مانی نه رویج

هاوکاری له گه ڵ گشت   وه هه روه ها،کان وبه تایبه ت له گه ڵ کوردانی ئه ندام له پارته کدا
  . ڕکخراوه کانی نه رویجی دا
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