
 1

 
 پۆژه ی سوته ی سیاسی كوردستانی     

 ھه ڤانی تكۆشه ری به ڕز كاك مام جه الل ، كاك مه سعود بارزانی
 سوكی گه رم

 
 ئه م پۆژه یه  ده خه مه  به رده ست ھه رھه موو حیزبه كانی كوردستان و به رزانی تكۆشه ر  مام

سی له  جه الل و مه سعود بارزانی بۆ لكۆینه وه  و دیراسه كردن ، بۆ دروستكردنی سوته ی سیا
.كوردستاندا   

 ، پاش شیكردنه وه یه كی قوڵ ده رده كه وت كه  گرفتی سیاسی له  كوردستاندا كشه یه كی ھه یكه لیه
ده زگا و قه واره ی   سوته ی سیاسی و ده سته تی سیاسی نیه  وه ك وت و حكومه ت  كه   ھزه 

ه سه ت گرتنه ده ست ، وه ك یاری گوریس سیاسیه كان مل مالنی  و مونافه سه ی  تدابكه ن بۆ د
ھه ندێ .  راكشان ھه ریه ك سه ری گوریسه كه  راده كش ، به  ھز ده یه وت خۆی شه رعی بكات 

میلله ت ئه و گرفته   سیاسیه ی به  دیكتاتۆری و تۆقاندن و كوشتن چاره كردوه، ھه ندێ میلله تی دی 
ه ش دیارده یه كی سروشتیه  له  موماره سه ی سیاسی و ده سته تدا، ئه م . به  دیموكراتی چار ه ی كردوه

دیموكراتی باشترین نیزامی ( چه رچ ده یگوت  .  به م گرفتی سیاسی چاره ی بۆ ده دۆزرته وه 
).سیاسی نیه  به م تائستا باشترمان نه دۆزیوه ته وه   

 
گرفتی .   به ره  سروشتی تاكتیكیه  و كاتی به ره  دروستكردن چاره ی كشه ی كوردستان ناكات ، 

كه  بوه ته  ھۆی ناكۆكی سیاسی . سیاسی ناوخۆی كوردستان بۆشایی سوته ی سیاسی میلله ته  
  .نوان ھزه  سیاسیه كان بۆ پكردنه وه ی ئه و بۆشیایی سوته یه

  
تان له سه ر بنه مایه كی من پشنیار ده كه م ،  كه   سوته یه كی سیاسی دروستبكرت  بۆ  كوردس

دیموكراتیانه و  ده ستوریانه كه  سه ركردایه تی بزورتنه وه ی كوردستان بكات و نونه ری سوته ی 
كه  قه واره یه كی سوته ی سیاسی و  سه ركردایه تی دروست بكرت ، جا ھه ر ناوكی بۆ .  میلله ت 
كه  ). ھیئه  السیاسیه الكردستانیه_ ی كردستان ده زگای سیاسی با((  من پیی ده یم  ..... دابنی 

 سوته ی سیاسی با بت له  كوردستاندا  و سه ركردایه تی و  به ڕوه به ری بزوتنه وه ی كوردستان 
بت، ستراتیژی بۆ دابن، سه رپه رشتی حكومه تی كوردستان بكات، ئه و ده زگایه  سه ركردایه تیه كی 

كھاتبت و پكه س 9 تا 5(  له حیزبه چه سپاوه كانی كوردستان ، له  جه ماعی ب   ( ،كھاتبپ
 ساڵ كه متر نه بت له  به ر ھۆكاری شه خسی و نه فسی  ،  مرۆڤ تا ئه و ته مه نه  45ته مه نیان له  

په ه  و لكه  به  شه خسیه تیه وه نه بت، دسۆزو . شه خسیه تكی بۆ خۆی دروستكردوه و  پایوراوه  
پارتی و . سه رۆكی ئه و  حیزابانه ی ناو ده زگاكه   ئه ندامی ھه میشه یی بن. خاوه نی خه بات بووب

یان ھه بت ) ڤیتۆ ( یه كتی دوو ئه ندامیان ھه ب به  ھۆی ھزی جه ماوه ریانه وه  ھه روه ھا ھه قی 
 ،  بۆ ماوه ی ه نگدان یا به  نۆبهسه رۆكی سوته  له و ده زگایه دا ھه بژردرێ  به  د. له  بیارداندا

سه رۆك سۆته ی موته قی نه بت به كو بیار به  جه ماعی و . یه ك ساڵ یا دوو ساڵ ھه بژردرێ 
ئه و حیزبانه ی كه  وه رده گیرن ده بت جی متمانه  بن، دروستكراو نه بن، . ڕاوژكاری بت 

ژوویی ھه بره ی عه قد و ده ستور و ئه و حیزبانه  پابه . چه سپاوی مند  بن به  ده زگاكه وه به  گو
وه ھه روه ھا ھه ر یه ك له  ئه ندامانی ده زگاكه  كات كه  وه زیفه ی سه رۆكی . یاسا په یه وی بكه ن

، له  خواره وه  ونه ی شكی ....نه بت،  لپرسراوی خۆی ھه بت ، وه ك عه سكه ری، ئابوری، سیاسی
.  كشمئه و سوته یه  ده  
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 كه  سه حیاته كه ی   ئه مجا له  خوار ئه مه وه   دروستكردنی  حكومه تی  ھه رمی  كوردستان ،
، حكومه ته كه  له  ھه بژاردنی گشتیه وه  دروست   به ڕوه به ری ئیداری ھه رمی كوردستان بت

ڤیتۆی ھه ب له  دانانی  به م ده زگاكه  ھه قی  ،  سه رۆكی حكومه ت له  ئه غله بیه ت بت ، بكرت
.سه رۆكی حكومه ت ئه گه ر یه ك گونجاو نه بت بۆ ئه و وه زیفه یه  داوا بكات بۆ دانانی یه ككی دی  

، ته حالوفاتی سیاسی نوان حیزبه كان ھه بت بۆ  به ره ی موعاڕه زه و به ره ی ئه غله بیه تی ھه بت
    .حكومه ت دروستكردن 

سه ركردایه تی حه كه م ده بت .  سیاسی كارناكاته  سه ر سه ركردایه تی میلله تبه و جۆره ش ناكۆكی 
.نه ك حاكم   

 
به م شیوه یه  گرفتی بۆشایی سوته ی سیاسی پ ده کرته وه و ناكۆكی سیاسی ھزه  سیاسیه كان 

كی وت و حكومه ت ئه م جۆره  سوته یه  زیاتر له  نیزامی فه ره نسیه وه  نزیكه  ، كه  سه رۆ. ناھت
دوو وه زیفه ی جیاوازیان ھه یه   ،  سه رۆكی وت چاره نوسی میلله ت و په یوه ندی خاریجی و 

ستراتیژی وسه رپه رشتی گشتی ووت وئیرشاداتی گشتی له  ژر ده ستدایه  و حكومه ت كاروباری 
 ئه مه یان بۆ وه زعی ئستای  به م سه رۆك به  ده نگدانی گشتیه  ، كه.  ووت ده بات به ڕوه 

دروستكردنی مه حكه مه كی ده ستوری ھاوبه ش بۆ چاره سه ركردنی كشه ی . كوردستان ده ست نادات
.سیاسی كات كه  روبدات   

 ، مه جلیسی میلله ت دروست بكرت، كه  پكھاتب له  جگه  له  په ڕله مان كه  به    ھه بژاردنی گشتیه
بۆ . ڕۆشنبیران و پسپۆڕان كه  حیزبی نین). وه رزیه كان( لله ت، ورده حیزبه كان پیاوه  ماقوالنی می

.كۆكردنه وه ی ھه موو میلله ته كه  ،  وه زیفه ی راوژكاری و لكۆینه وه  بت له  كاروباری میلله ت   
     

 ی پۆژه یه كی  بۆ ئه وه . بۆ ئه وه ی میلله تكی ھاوچه رخ و شارستانی و دیموكراتی دروست بكه ین
 سوته ی سیاسی دروستده كرتات  ك .، ده بت الپه ڕه یه كی نوێ ھه بده یه نه وه وا سه ركه وتوو بت

سیسته مكی سیاسی داد  ه نرێ بۆ میلله ت ، له  ڕوانگه ی تاكتیك و به رژه وه ندی تاكه  حیزب نیه   و
  وه و ئه م ھه نگاوانه ی خواره   . بۆ میلله ت داده ڕژرتمی سیاسی بناخه ی سوته  و سیسته 

: پویسته  ھه ندكی تر  
 

یه كگرتنه وه ی  ھزی چه كداری له ژر یه ك سه ركردایه تیدا، له ژر سۆته ی ئه و ده زگایه داو * 
قه ده غكردنی .  سه ربنه مای لھاتویی نه ك حیزبیبه ڕوه ی ببرت و لپرسراوی دابن له . حكومه ت

 چه كداری ھه ب بۆی نه ب زی چه كداردا ، ھیچ حیزبكخراوی سیاسی له ھر .    
 

 ھیچ حیزب بۆی نه بت په یوه ندی تایبه تی خاریجی ھه ب  ،  په یوه ندی خاریجی له  ژر  *  
.سوته ی ئه و ده زگایه دا بت   

 
حكومه ت . بكرن به  مای حكومه ت ) رادیۆ ، ته له فیزیۆن ، رۆژنامه  ( كانی ئیعالم ده زگا*    

ھه ر حیزبه ش رۆژنامه ی خۆی ھه بت و . لپرسراوی دابن له سه ر بنه مای لھاتویی نه ك حیزبی
 وه ك .دروستكردنی لیژنه یه ك بۆ سه رپه رشتی ئیعالم و ب الیه نی و لپرسینه وه ی  .  شه رعیه 

  . بۆ خزمه تی میلله ت ئه وه ی كه  له  ھه موو وت ھه یه 
 

. دابه شكردنی  وه زیفه  و ده سته ت و مالی %  50جاركی تر نه گه ڕینه وه  بۆ مه نتیقی به  له   *  
كۆمه گای مه ده نی دروست بكرت، پوست ناكات قوتابخانه  و زانكۆكان و دائیره كان حیزبی 
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 مودیره كه ی له  حیزب بت و جگره كه ی له  حیزبكی تر،ده بت بكرن، پوست ناكات مه كته ب
.له سه ربنه مای لھاتویی و كارزانی ب ، وه ك ھه موو میلله تكی تر  

 
قه ده غه كردنی حیزبیكردنی ژیانی قوتابیان له  زانكۆ و قۆتابخانه  ، یه كتی قوتابیان ده بت *  

.  ، الوانی حیزبه كان كاری سیاسی بكه ننونه ری به رژه وه ندی قوتابیان ب  
    

یه كگرتنه وه ی  ئاسایش و پاراستن  له  ژر یه ك سه ركردایه تیداو له  ژر سوته ی حكومه ت و *   
.ئه و ده زگایه دا بت   

 
. كۆه كه ی ھه موو سوته یه ك یاسا و دادگا و پاراستنی ھه ق و مافی ھاوتیه تی*    

 
. ی سندوقی مالی بۆ ئه و ده زگایه  و له  ژر سوتیه ی ئه و سه ركردایه تیه دا بتدروستكردن*  

.ی مالیان بده ن به  سوته ی كوردستان مای میلله ته و ده بت بۆ میلله ت ب% 50حیزبه كان   
 

   
بۆ . دانبگومان ئه مه  پۆژه یه كی سیاسیه  ، بۆ لكۆینه وه ، ده ستكاریكردن ، گۆڕین ، په ره پ

دروستكردنی سوته ی سیاسی كوردستان و یه كگرتنه وه ی ھزه  سیاسیه كان ،  تا بتوانرێ 
.جه ماوه ره كه  ته عبیئه بكرت و ھیوا و ئاوات بۆ میلله ته كه  دروست بكات  

 
.ھه ربژین بۆ میلله ت ، ھیوای سه ركه وتنتان بۆ ده خوازم  

 
 رزگار حه سه ن
 
 
  

 
 سه رۆك

 بۆ یه ك  ساڵ

)ده زگای سیاسی كوردستانی ( 
 كه س9 تا 5 

حكومه تی  ھه رمی كوردستان
)ھه بژاردنی  گشتی( 

مه جلیسی میلله تپه رله مانی كوردستانی

مه حكه مه ی ده ستوری
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