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 : هەندێك لە زاراوە و دەستەواژەکانی لەم بەڵگەنامەیەدا بەکارهاتوون لێرەدا پێناسە دەکرێن

 "کار دەهێنرێ، کە هەر سێ دەسەاڵتەکە لە خۆ ەب دەوڵەت لەبری – "دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان
نرێ بۆ دەسەاڵتی ێهاهەڵبەت دەوڵەت بەکارن. دەگرێ، دەسەاڵتی قانوندانان، جێبەجێکردن و دادەوەری

دەسەاڵتی جێبەجێکردن لە بری  :ەش وەك خۆیان بەکار دێنسێ دەسەاڵتەک. هەرێمی دەوڵەتێکی فیدراڵ
 .ان و دەسەاڵتی دادوەریش وەك خۆیەڕلەمحکومەت، دەسەاڵتی قانوندانان لەبری پ

 "نهێنیە لە نێوان دوو بنەماڵەی  ڕێکەوتنێکی  – "یەکێتیو  یپارت ێوانن یجیسترات ڕێکەوتنی
ی پاراستنی بەرژەوەندی بنەماڵەیە و لە دەری پەڕلەمان و حوکمڕانی پارتی و یەکێتیدا، کە ئامانج

 .حکومەت دامەزراوە

 دەسەاڵتی ڕەهای هەیە لەسەر کۆمەڵ و  تێیدا دنی سیاسیە کە دەوڵەترکسیستمێکی حوکم – ۆتەلەتاریت
 .هاواڵتان بکات کۆنترۆڵی هەموو الیەنێکی ژیانی تایبەتی و کۆمەاڵیەتی دەیەوێ

 بڕیار و  و سێکدایەتی سیاسی ڕەها لە دەستی تاکە کەردنە کە دەسەاڵکسیستمێکی حوکم –ۆتۆکراتی ئ
لە بەرانبەر هیچ  ، بەرپرس نینرۆڵکردنزمێك بۆ کۆنتکارەکانی نە چێوەیان هەیە نە مێکانی

 . دەستگایەکدا و هیچ دەستگایەکیش لێیان ناپرسێتەوە

  دا هاتووەلە بری مەدەنی بەکاردێ، وەك لە ڕێکخراوە سیڤڵەکاندا یان کۆمەڵێکی سیڤڵ –سیڤڵ .
شێکن لە سیستمی ئەوانەن کە لەژێر دەسەاڵتی حزب و الیەنی سیاسیدا نین و بە ،ڕێکخراوە سیڤڵەکان

کە ڕێکخراوە سیڤڵەکان هاوکاری دەسەاڵتی هەڵبژێراون و  کۆمەڵەیە ، ئەوسیڤڵکۆمەڵێکی . دیموکراتی
 .کاریگەریەکی زۆریان لە حوکمکردنی و هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵدا هەیە

 بە سیستمێکی سیاسی دیمکراتیە کە تێیدا دەسەاڵت پەیوەندیەکی بەهێزی  – یڤڵس یموکراتید ڵێکی کۆمە
 .هەردوکیان هاوکاری یەکن لە بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵدا. ەڕێکخراوە سیڤڵەکانەوە هەی

 

کوردستانۆمەاڵیەتیوکیاسیسیبارکورتەی 1

  کە، نوێوەقۆناغێکی    تە کوردستان و عێراقدا پێی ناوه  ی سیاسی لە پرۆسە  وه عسە دوای ڕووخانی ڕژێمی بە  لە
رێمی  رچی هە گە ئە. اڵتی سیاسی دابنێ و بیگۆڕێ سە ده  وه ڵبژاردنە ڕێی هە لە انێتو ل ده گەبەپێی دەستور، 

  لە ،ی سیاسی پێویست بوو پرۆسە ،ماوه نە بەغدادااڵتی ڕژێمی  سە ژێر ده لە  وه ه1991ساڵی   لە ،کوردستان
لە چەند ساڵی .  یەوە وانە پێچە بە بەاڵم، گەورەی بنایەنگاوی زۆر  هە ،و سیڤڵەوە وتنی دیموکراسی ڕووی پێشکە

 ،شێوازەکانیەوەهەموو  بە ،یوەتە بینەقاقی پێشکەوتن و گەندەڵدەسەاڵتی حیزب و بنەماڵە دەستی نا ،ڕابردوودا
 .ئیفلیج کردووە انکۆمەڵی کوردستانی چاالکیەکانی

وپێشبردنی  ره تان و بەکردنی کورس ئیداره  اڵتدار لە سە دوو حزبی ده  لماند کە سە انی وه ڕابردوو ئە دەیەیدوو 
، .نە ئاشتیەوە کوشت -شەڕ کیان بە شەڕ و نەیەنزیکەی دەیە. بوون ئاستی پێویستدا نە  لی کوردستان لە پرسی گە

دەستیان  دوای ئەمیشەوە،لە . نەهێشتکە دیارە سەنگی کێشەی کورد و گەلی کوردستانی لە ناوچەکە و جیهاندا 
ستراتیجیەکی  .وە و بۆ بەرژەوەندی خۆیان قۆرغیان کردووەگرتسەر دەرامەت و دەسەاڵتی گەلدا بە

دادەڕێژێ و بە الیەکدا کوردستانی دانەڕێژراوە و هەر گروپ و بنەماڵەیەك بۆ بەژەوەندی خۆی سیاسەتی 
 .ڕایدەکێشێ
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ئۆپۆزیسیۆن 1.1

دا پڕۆگرامێکی بۆ 2004لە  – Kurdistan Democratic Alliance -کوردستان ی دیموکراتهاوپەیمانی 
 مپێش دامەزراندنی ئۆپۆزیسۆن ئەودەهاوپەیمانیەکی کوردستانی داڕشت بە زمانی ئینگلیزی کە لەگەڵ دۆخی 

، بەاڵم ئەودەم، لەبەر 2004بۆ هەڵبژاردنەکانی  ئامانجی دامەزراندنی ئۆپۆزیسیۆنێکی کارا بوو. لەبار بوو
ئەوەی کە هەندێك الیەنی دۆست چەند هۆکارێك هەڵوێستێکی ئەوتۆ لە پڕۆگرامەکە وەرنەگیرا، سەرباری 

لەو . و لە میدیاکانیشدا پۆزەتیڤانە دەنگی دایەوە بەشێك لە پرۆگرامەکەیان لە کامپەینی هەڵبژاردنەکەدا بەکارهێنا
هەبوو لە پارتی و  (چاکسازی) هۆکارانە ڕەنگە ئەوە بووبێ کە الیەنە پەیوەندارەکان هێشتا هیوایان بە ڕیفۆڕم

ڕەنگە هۆکارێکی تر خودی بیرۆکەی ئۆپۆزیسیۆن بووبێ، کە هێشتا دزەی  خۆ .دایەکێتی بێ ئۆپۆزیسیۆن
ی ژاردنەکانی دوابئێمە شانازین بەوەی کە، هەر لە یەکەم هەڵ دیارە. نەکردبووە ناو ئەقڵیەتی سیاسی کوردەوە

نێکی دەستپێشخەری دامەزراندنی ئۆپۆزیسیۆ گۆڕان،بزوتنەوەی خانی دەسەاڵتی سەدام حسێنەوە و پێش وڕ
، بە شێوازی کوردستانی دیموکراتهاوپەیمانی لەوکاتەشەوە بەردەوام . کارای دیموکرات بووین لە کوردستاندا

و گەلی  ،ئێستا لە قۆناغێکی ترداینبێگومان . ڕای خۆی لەسەر دیاردە جۆراوجۆراکان دەربڕیوە جیاواز،
کە ئەم ئێمە هیوادارین . ەمڕۆدا بێئاست پرسەکانی ئ کوردستان پێویستی بە پڕۆگرامێکی تر هەیە کە لە

 .وژانبێ و بووبێتە چاوگی گفتوگۆی الیەن و کەسانی خەمخۆرپڕۆژەیە پرسە گرنگەکانی هور

و، لەو دەمیشەوە،  دا بەشداری هەڵبژاردنەکانی کرد2009کە لە  ڕاستە ئۆپۆزیسیۆن، بە تایبەتی گۆڕان
ئەڵقەی قایمی توانی  ؛داکۆمەاڵیەتی کوردستانسەی سیاسی و ە لە بەروپێشبردنی پڕۆوڕۆڵێکی دیاری هەبو

گەندەڵی بە ڕاشکاوانە بکاتە پنتی ؛ ئۆپۆزیسیۆن لە سەکۆی سیاسی کوردستاندا دابکوتێ؛ بکاتەوەفیفتی  -فیفتی 
دەرك لە ڕووی زۆر بیر و بۆچونی  ،و ؛و سەربەخۆ ڕۆشنبیر کەسانی ببێتە هاوکاری چەندین هێز ودیبەیت؛ 

بە ی چیدی ەش کوردستان کەوتە قۆناغێکی ترەوە لە پڕۆسەی سیاسی، کە پارتی و یەکێتبەم. جیاواز بکاتەوە
لەم تێگەیشتنە . ی بۆ بهێننەوەوئاسنینەوە، بڕیارە سیاسیەکان بدەن و پاسا نەتوانن لە پشت بەربەستیئاسانی 

نەوە و هەوڵیشی دا ی خۆیی خستە پەرەپێدانی گۆڕااتوان ، ئەودەم،کوردستانی دیموکراتهاوپەیمانی ڕوونەوە، 
 .انی دەری ناوچەی یەکێتی نیشتمانیهێزەکیەکی بخات لەگەڵ کە 

ئێستا کوردستان لە قۆناغێکی نوێدایە و توانای ئۆپۆزیسیۆن، لە پێشخستنی پڕۆسەی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا، 
بۆ رفەتیش دە .لە بەرژەوەندی گەلی کوردستانەفراوانکردنی ئۆپۆزیسیۆن بە هەر شێوازێك بووە . زانراوە

کۆمەاڵیەتی ی ەبڕشتە و لە چەندین کۆمەڵگبە کۆمەڵی کوردستان . لەبەر چەند هۆکارێك ،بەرباڵوەئۆپۆزیسۆن 
خۆ ڕەنگە هەندێك لە . بکات انپێكهاتووە، کە ناکرێ تەنیا ئۆپۆزیسیۆنێك نوێنەرایەتیو ئاینی جیاواز 

. کۆمەڵگە جیاوازەکانی کوردستاندا بۆچوونی کەموکوڕیەکانی ئۆپۆزیسیۆن پەیوەند بێ بە جیاوازی لە نێوان
 .ئەمانەی خوارەوە هەندێکن لەو کەموکوڕیەکانی ئۆپۆزیسیۆن

، ئۆپۆزیسۆن هەم گۆڕان نەیتوانی ستراتیجیەکی ڕوون و ئاشکرا بۆ ئۆپۆزیسیۆن دابڕێژی، کە بتوانرێ (1)

 .هەم گەلی کوردستان خۆیی تێدا ببینێتەوە

نی پەڕلەمانی گۆڕاندا نابینرێ و، زۆرجار، هەریەکەیان بە ئاڕاستەیەکدا هاوئاهەنگی لەنێو ئەنداما  (2)

 .زۆر کەمەدەدوێ؛ هاوئاهەنگیەکیش لەنێوان بلۆکی گۆڕان لە هەولێر و بەغدادا 

تا  .نێتێپەڕێ دەسەاڵتی یەکێتی نیشتمانیلە سنوری ناوچەی  ، ڕێکخستنەکانیگۆڕان تا ئەمڕۆ نەیتوانیوە( 3)

نەیتوانیوە  و جیابوونەتەوە هەر ئەوانەن کە لە یەکێتییەکانی دیارهەڵسوڕاوە ۆڕان بزوتنەوەی گ ئەمڕۆش،

بەکورتی گۆڕان نەیتوانی  .دابمەزرێنێ ،لەو کەسانەی کە پێشینەی حیزبیان نەبووە ،سەرکردایەتیەکی تۆکمە
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ۆمەاڵیتی وەی سیاسی و کبەر بزوتنەگەش و گەرم بهێنێتەوە نەوەیەکی نوێی سیاسی دابمەزرێنێ و خوێنی 

 .کوردستان

، وەك ڕێپێوان و و سیڤیڵەکان کارا بکات دیمکراسی و تەکنیکە نیوە زۆربەی ئامرازنەیتواگۆڕان ( 4)

 . بۆ پێشخستنی پڕۆسەی سیاسی کۆڕ و کۆبونەوە،  پڕۆتێست

سەرباری ئەوەی کە بەشێکی زۆری ڕەوندی کوردی دەرەوە پشتگیری گۆڕانی کرد، بەاڵم گۆڕان ( 5)

کامپەینێکی بەهێزی نێودەوڵەتی دابمەزرێنێ و پەیوەندی خۆی لەگەڵ دەسەاڵت و پەڕلەمانەکانی نەیتوانی 

بەمەش گۆڕان خۆی لە چوارچێوەیەکی تەسکدا . دابمەزرێنێ ، بەڕێی ڕەوەندی کورددا،واڵتانی دیموکراتدا

  .قەتیس کرد

وەی باشوری کوردستان، کە نیەکانی دەرەگۆڕان کەمتەرخەم بووە لە دانوسان لەگەڵ هێزە کوردستا( 6)

 .زەرەرمەند بووە لە پەرەپێدانی کولتوورێکی کوردستانیدا

وبەڕووی چەند توانی ڕوگۆڕان دا، نیە دواکەوت لە دامەزرا، هەرچەندکوڕیانەش و ئەم کومهەموو سەرباری 

 هەوڵدەدات کەیە، رکراوەکەی ئەم بەڵگەنامەادیارە هاوپەیمانیە پێشنی .ئەستەم بوووەکیتر  گرفتێك ببێتەوە، کە

هەر ئۆپۆزیسیۆنێكی نوێ، بێتە سەکوی سیاسی  .بکاتگۆڕان  بەهێزکردنی هاوکاریکاتەوە و ئەم کەلێنانە پڕدە

، کە پێویستە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێستادا پێکەوە تەوەو کۆمەاڵیەتیەوە، ڕووبەڕووی چەندین گرفت و کێشە دەبێ

 .ا بن بۆ چارەسەرکردنیانکار

نحوکمڕانەکاحزبە 1.1

یەکێتی . قەتیس کردووەڕێکەوتنی ستراتیجی نێوان پارتی و یەکێتی، پڕۆسەی سیاسی لە کوردستاندا 

، کە گۆڕاندا – یەکێتیی لە ناوچەکان کردنی سیاسەتەکانی پارتیوە و بووە بە ئامرازێك بۆ جێبەجێپەراوێزخرا

 ،و دەبێ داهاتوی یەکێتی نادیاریدا، لە سەکۆی سیاس لە دوای دیارنەمانی سکرتێرەکەشی .بێ پێگەیە تێیدا پارتی

هەرچی . چیدی کاریگەریەکی ئەوتۆی نامێنێو ی مانەوەش بگرێ، دەبێ بە چەند گروپێكەوە، گەر بەرگە

، کە نەك بنەماڵە حاکمی دامەزراو لەسەر بناغەی بنەماڵە دەکاتسیستمی سیاسی  دامەزراندنیپارتیە، کار بۆ 

 . دیارە دیاردەیەکەوەلە چەند دەستپێکەکانی ئەم هەوڵە  ی ڕاپەڕینەوە،لە دوا .و پیرۆزیش بکرێا بێ بەڵکهڕە

ئەم  کارکردنی ؛بۆ پارێزگاری دەسەاڵتی بنەماڵەیە دامەزراندنی دەستگای ئاسایش و بە شەرعیکردنی( 1)

دەستپێشخەریەکی  (دادوەری، پەڕلەمان و حکومەت وەك)لە سەروو هەموو دەسەاڵتێکی ترەوە  دەستگایە

ا گئەم دەست. ، کە یەکێتیش پاڵپشتی دەکاتو ئۆتۆکراتیدا تۆتەلەتاری سیستمێکیلە دامەزراندنی ترسناکە 

ناکات و کاری تەواوی پاراستنی  کاربە هیچ قانون و نەریتێك  ، وەك دەستگاکانی حکومەتی بەعس،رەداپڵۆسە

 . بنەماڵەیە

تیارە هەموو جومگە گرنگ و هەستنی دەستبەسەراگربە ئاڕاستەی کارەکانی پارتی بنەماڵەی حوکمڕانی  (2)

ی ئەندامانی بنەماڵەدیارە سەلمێنەری ئەمەش ئەوەیە کە . ی کوردستانەسیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابووریەکان

کوردستانیان داگیر کردووە و دەسەاڵتی ڕەهایان  یپۆستە گرنگ و هەستیارەکانی زۆربە مڕانی پارتیوکح

 .بەرپرسیاریش نین لە بەرانبەر هیچ دەستگایەکداو وەیە؛ هەیە، کە لەسەر هەموو دەسەاڵتەکانی ترە
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دەستبەسەراگرتنی هەموو کارە گرنگ و هەستیارەکانی دەسەاڵت  دامەزراندنی سەرۆکایەتی هەرێم و (3)

 پەڕلەمان،)انان و جێبەجێکردن، کە هەر سێ دەسەاڵتەکە بەرەو ئەوە دەچێ کە ببێتە دەسەاڵتێکی قانوند

سەرۆکایەتی هەرێم دەستی بەسەر  ئێستا، هەر. پەراوێزە بە تەواوی بخاتە  (دوەریو دەسەاڵتی داحکومەت 

دەسەاڵتی قانوندانان، قانون  :سێ دەسەاڵتەکەن کاریگرنگانەدا گرتووە، کە هەموویان  کاروبارەئەم 

کاروباری ، (وەزارەتی ئابووری و نەوت) و ئابووری (نەوت و گاز)پەترۆکیماوی اری کاروب ڕەفزکردن،

 .، زۆری تریش(وەزارەتی کاروباری دەرەوە) ەیوەندیەکانی دەرەوەپ

ئەمەش . وەندیەکانی دەرەوەدا پەراوێزخراونحکومەت و پەڕلەمان لە هەموو کاروباری پەی (4)

، شەرعی و قانونیە، کە بە حساب (و دادوەری حکومەت پەڕلەمان،) ی هەرێمسوکایەتیکردنە هەم بە دەسەاڵت

ۆ دەنگدەرانی سەرۆکایەتی هەرێم هیچ ڕێزیكی بدەریشی دەخات کە  .کە دەنگیان پێداوە هەم بۆ گەلی کوردستان

 .دیمکراتیەت، بە تایبەتیش پڕۆسەی دەنگدان، دەخاتە ژێر پێوەەڕەتیشەوە لە بن. کوردستان نیە

ر بەسە ووەرتگان ، دەستیدەسەاڵتی خۆیانداهەوڵەکانی چەسپاندنی ، لەنێو پارتیبنەماڵەی حوکمڕانی  (5)

گرت دەستی  ، کە دەستگایەکی بنەماڵەیە،لە دواین کۆنفرانسی پارتی دیموکراتی کوردستاندا، پاراستن. حزبدا

، هەم ەحزب الیەنەکانی تری ناودەسەاڵتی  پەراوێزخستنیدیارە ئەمەش هەم بۆ . بەسەر سەرکردایەتی پارتیدا

 .ەسپاندنی دەسەاڵتی بنەماڵەوەك ئامرازێك بۆ زۆرتر چ یەی ئەم ڕێکخراوە گرنگەنبۆ بەکارهێنا

جێکردنی ەدەستی گرتووە بەسەر ئابووری گەلدا، بەکاری دەهێنێ بۆ جێبپارتی بنەماڵەی حوکمڕانی  (6)

بنەماڵە دەستی گرتووە بەسەر داهاتی بەرهەمەکانی پەترۆکیاوی، نەوت و گازدا، زۆربەی بازرگانی . پالنەکانی

وانن زۆربەی کەسان و گروپە کاریگەرەکان بکڕن و بیانخەنە بەمەش دەت. دەرەوە و کۆمپانیە گەورەکاندا

بەکورتی، دەرامەتی ئابوری گەل بۆ چەسپاندنی  .، کە چەسپاندنی دەسەاڵتی بنەماڵەیەی پالنەکانیانخزمەت

 .حوکمی بنەماڵە و دەسەاڵتێکی تۆتەلەتاری و ئۆتۆکراتی بەکاردەهێنرێ

ن بۆ ابنەماڵەوەیە و کار کەسەکانی ناو یدیا کاریگەرەکان بە دەستئەمڕۆ م. میدیاکانیش لەم پالنە بەدەر نین( 7)

 .چەسپاندنی حوکمی بنەماڵە

هەمویان پێشێلکردنێکی کە  ،بەڕێکراون لە پەڕلەماندا حزبە دەسەاڵتەکان فشاریکۆمەڵێك قانون بە ( 8)

شن بۆ دامەزراندنی ، هاوکاریعێراقە، کە کوردیش دەنگی پێداوە پەسەندکراویئاشکرای بنەماکانی دەستوری 

 لەمانەش قانونی ڕێکخستنی کاروباری میدیا، قانونی دژە تێرۆر، قانونی سەرۆکایەتی هەرێم. سیستمی بنەماڵە

 .زۆری تریش و

هەوڵەکان لە کایەدان بۆ پیرۆزکردنی بنەماڵەی حوکمڕانی پارتی بەوەی کە گوایە ئەمان بەشدار بوون لە ( 9)

ناساندنی خەباتی  .نە پێشێلی هەموو مێژووی خەباتی سیاسی کوردستان دەکاتدیارە ئەم بۆچوو. خەباتی شاخدا

، کە ئەم خەباتە هەم کێشەی پەردەپۆش دەکاتواشەکردنی مێژووە و ئەو ڕاستیە ەشاخ وەك فریادڕەسی گەل چ

 دا کە باڵی مەکتەبی سیاسی بە1970 ، بە تایبەتیش لەوەشکستی خوارد کوردی ئاڵۆز کرد، هەم چەندین جار

-1987دا شکستی ناسراو بە ئاشبەتاڵ و دواتر لە 1975؛ لە ناوزەند کرا لە بەیاننامەی ئازاردا" ناقانونی"

هەرێمی  دەسەاڵتی دا بووە بناغەی قەوارەی سیاسی1991دیارە ڕاپەڕینی گەل لە . دا لە دوای ئەنفال1988

ن دەستبەسەر بەرهەمی ڕاپەڕیندا پارتی و یەکێتی توانیا. کاتێك کە حزبەکان لە شاخ نەمابوون ،کوردستان
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دەنا ڕاپەڕین بەرهەمی خەباتی شاخ . بگرن لەڕێی ئەو ڕێکخراوە نوستوانەوە کە لە شارەکاندا هەیان بوو

 .نەبوو

بنەماڵە و حزبە دەسەاڵتدارەکان دەیانەوێ هەموو هەوڵێك بۆ کەمکردنەوەی دەسەاڵتی حزب و بنەماڵە ( 10)

خۆی ونی دامەزراندنی دەسەاڵتی هەرێمی کوردستانەوە، کە دیارە ئەمە کردنی ئەزمدژایەتی ببەستنەوە بە

ئەمانیش کراتکردن و بەسیڤڵکردنی کوردستان، کە وچەواشەکردنێکی ئاشکرای هەوڵە دڵسۆزەکانە بۆ بەدیم

خۆڕاگر لەبەردەم هەموو کۆسپێکدا  بەردی بناغەن بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێکی هەرێمی کوردستانی بەهێز و

 .اونانە بەرەو مافی چارەیخۆنوسینو هەنگ

بە ئەندامانی بنەماڵە هیچ ڕێزێکیان بۆ دەسەاڵتی هەرێم وحوکمی فەرمی نیە، بۆیە لە ماڵەکانی خۆیاندا، ( 11)

ئەمەش لە . دەستوری سەرۆك خێڵ، حوکم دەکەن و ئامادە نین لە هەولێری پایتەخت کۆشکی فەرمیان هەبێ

 .شکۆی دەسەاڵتی هەرێم کەم دەکاتەوە

بە کورتی، هەموو هەنگاوەکانی بنەماڵە بەرەو ئەوە دەچن، کە سیستمێکی تۆتەلەتاری و ئۆتۆکراتی ( 12)

. ئەمڕۆ توانیویانە ئەم دەستگا و ڕێکخراوانە دەستبەسەرا بگرن. لەسەر بناغەی بنەماڵە دابمەزرێنن

پارتی دیموکرات و . سەرۆکایەتی هەرێم کە جێی حکومەت، پەڕلەمان و دەسەاڵتی دادوەری گرتووەتەوە

. هەموو ڕێکخراوە پەیوەستەکانی دەستی بەسەرا گیراوە تا هیچ کاریگەریەکی نەبێ لەڕێی پالنەکانی بنەماڵەدا

. واشە بکەن و لە بەرژەوەندی خۆیان بینوسنەوەەش چکوردستانی بنەماڵە دەیانەوێ مێژووی پارتی دیموکراتی

بنەماڵەی حوکمڕانی پارتی،  لەڕێی یەکێتی نیشتیمانیەوە،. دامەزراوەدەنا پارتی لە دەرەوە و بەبێ ئاگای بنەماڵە 

یەکێتی نیشتمانی، لەڕێی بنەماڵەی سەرکردەیەوە، بووە . گۆڕانەوە گرتووە -ی بەسەر ناوچەکانی یەکێتی دەست

 و کاریگەریەکی ئەوتۆی لە سیستمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەشێك لە پالنەکانی بنەماڵەی حوکمڕانی پارتی بە

  .کوردستاندا نەماوە

دوو سەرۆکایەتی هەرێم جێی  کە سیستمە دەچێ ولەم دەرخستنە کورتەوە دەردەکەوێ، کە کوردستان بەرەو ئە

لەڕێی . گرێتەوە، هەروەك ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی سەدام حسێنبپەڕلەمان و حکومەت دەسەاڵتی 

سەربازیەکانیان بەدەستەوەیە، دەسەاڵتەکانی هەوڵگر، داپلۆسەر و  یکە دەستگا، ئەندامانی بنەماڵەوە

ئیدی  .ئەمانیش جێی دەسەاڵتی دادوەری، پۆلیس و ئاسایش دەگرنەوە .کرێنبسەرۆکایەتی هەرێم جێبەجێ 

وەك دەستگا کارتۆنیەکانی  (پەڕلەمان، حکومەت و دادوەری) ی هەرێمپەیکەری دەوڵەت یان دەسەاڵت

ارتۆنیەکەی ئەمڕۆش لە هاوکێشەی ئاڵۆزی ناکۆکیەکانی بنەماڵەدا تەنانەت حکومەتە ک. حکومەتی بەعسی لێدێ

 . خراوەتە گەڕ

. سکرتێرەکەی، پارتی بەرەنگاری دوو تەحەدا دەکاتەوەنەمانی  دوای ، بە تایبەتدیارە الوازبوونی یەکێتی

می ناوچەی یەکەمیان دەیکات بە تاکە حزبێکی دەسەاڵتدار، بەاڵم هاوکات هاوپەیمانەکەی، کە لە ڕێیەوە حوک

وەك  ،پەنا بۆ گۆڕان بەڕێپارتی ڕەنگە لەم بارەدا . نامێنێ سەر سەکۆکەسلێمانی و گەرمیانی پێدەکرد، لە 

کات دەهێنێ و خۆی دەگۆڕان  - هێچگاری واز لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی یەکێتیئەوەتا بەیان  ،هاوپەیمانێك

لە دهۆك ئیسالمیەکان تەنگی . ش بۆ پارتی بە گرفتنەیهەڵبەت ئەم دوو پارێزگا. ێرلدهۆك و هەوبە حوکمڕانی 

پارتی هەوڵدەدات کە بە داپڵۆسین کۆنترۆڵی ئەم بارە دژوارە  .یەکێتی - پێهەڵدەچنن و لە هەولێریش گۆڕان

سەرهەڵدانی ئەوەی . ش تا ڕادەیکەی کەم کاریگەر دەبێهەڵبەت ئەم ستراتیجیە. بکات کە ڕووبەڕووی دەبێتەوە
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ئەم بارە ڕوونی دەکاتەوە، کە  .ەوەەهاری عەرەبی، ستراتیجی داپڵۆسینی خسستە ژێر پرسیارکە ناسراوە بە ب

تەك گۆڕاندا گرنگە، بە تایبەت گەر بتوانێ لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی پارتیدا  لەبۆچی ئۆپۆزیسیۆنێکی تر 

 .چاالك بێ

کێشەکولتووریەکان 1.1

کراتی لەو وو بەوەوە کە کولتوورێکی دیم کە ڕەنگە پەیوست بن بە ناوچەکە ،هەندێك کێشەی تر هەن

ئۆپۆزیسیۆن پێویستە ڕووبەڕووی ئەم . بتوانرێ بناغەی لەسەر دابنرێ  اناوچەیەدا هەرگیز بەرقەرار نەبووە ت

، کارێکی وای دوور و درێژی دەسەاڵتی تاکە کەس مێژوویەکی. کولتوورەش بێتەوە و بکەوێتە کار بۆ گۆڕینی

 ،لەم دەوروبەرە ناتەندرەوستەدا. دەستگا بێ دەسەاڵتێکی هاوشێوەیمەزراندنی داکردووە کە ئاسان بێ بۆ 

ئەم  بۆیە پێویستە جا. کوتێبناغە داکراتی و سیڤڵ و دەسەاڵتی لەسەر دەستگا دامەزراو زەحمەتە وسیستمی دیم

ستە بەربەست پێویندا، او دەستوری کوردست ۆنلە پڕۆگرامی ئۆپۆزیسی. و دیبەیت کولتوورە بخرێتە بەر پرسیار

کولتووری تۆتەلەتاری و ئۆتۆکراتی و سیستمێك کە لەسەر بناغەی تاکە کەس و  بکرێ بۆ ڕێگرتن لە بینا

، سەرۆکی هەرێم و (سەرۆکوەزیران)حوکمکردنی سەرۆكی حکومەت  خولیبۆ نمونە . بێ بنەماڵە دامەزرا

ار ساڵ، ، واتە چوتە لە یەك خولك پۆستی تری گرنگ پێویسو هەندێ (سەرۆکی پەڕلەمان) ژێدەری پەڕلەمان

 لەئەوەی ئاسایی و سروشتیە  .انەیەکە بۆ ڕێگرتن لە دەسەاڵتی تاکە کەس و دیکتاتۆرئەمە پێو. زێتر تێنەپەڕن

تەنانەت زۆرجار ئۆپۆزیسیۆنیش پەنا بۆ سەرۆکی هەرێم دەبات . دەسەاڵتی تاکە کەسە دا دابمەزرێ،ناوچەکە

  .رسیاری بکات لە نانەوەی کێشەکاندائەوەی بەرپلەبری  کردنی کێشەکان،بۆ چارەسەر

بۆ نمونە . تەوە، بەڵکو لە هەموو بارەکانی ژیاندا بەرقەرارەێگرە نادروستە تەنیا سیستمی سیاسی ناتوورلئەم کو

پیاوانی . ەوەنو مندااڵن لەم سیستمەدا مافەکانیان پێشێلکراوە، کە پێویستە بە قانون ئەم مافانە ڕاستبکرێ ژنان

ی، دەکرێ ڕۆڵێکی گرنگیان هەبێ لە هاوئەهەنگی و تەبایی کۆمەڵدا، کەچی ئەمڕۆ لە هەندێك لە ئاین

ئەم بارە ناتەندرەوستە . مزگەوتەکانەوە مافی قانونی خەڵك پێشێل دەکرێ و تەنانەت فەتوای کوشتنیش دەردەچێ

ەك پەیوەندیەکی ڕۆحی لە ئاین پێویستە پیرۆزیەکەی لە دەری دەسەاڵت بپارێزرێ، و. پێویستە چارەسەربکرێ

؛ و بە پێچەوانەشەوە دەسەاڵتی سیاسی دابدات لە دەسەاڵتی دنیەوی نیوان هاواڵت و خودای خۆیدا، نەك دەستوەر

 .نابێ بۆی هەبێ پیرۆزی ئاین لە بەهێزکردنی خۆی و شاردنەوەی کەندەڵیدا بەکاربهێنێ

داهاتوویسیاسیکوردستان 1.1

  سیاسی کوردستان و ڕاشکاوانە سەکۆی بێتەتێکی ڕوون و ئاشکرا  سیاسە  بە  ەکی نیشتمانی پێویستەهاوپەیمانی

ردستانیان لێ لی کو گە ؛بخاتە ڕوو کان اڵتداره سە ده  و حزبە دەسەاڵتکانی  ڵیە نده موکوڕی و گە کە

ویستە ببێتە پێ . داتبرکردنیان  سە وڵی گۆڕین و چاره هە ، ئامراز و شێوازی شارستانیانە  بە ؛ وه کاتەبئاگادار

 .هاوخەباتی گۆڕان

ی  ره اڵت و بە سە ی ده ره ، بە ی جیاواز و ئاشکرایە ره دوو بە  کوردستان پێویستی بە مڕۆی بارودۆخی ئە

و   کان نیە ڵوێستە هە هێز وبوونی  مانای پارچە  یە ره م دوو بە بوونی ئە. یێکی سەرتاسەری کوردستانئۆپۆزیسیۆن

اڵت و  سە بوونی ده. کن ری یە واوکە تە  یە ره م دوو بە ڵکو ئە بەدستان نیە، مانای دابەشبونی گەلی کور
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میش  ئە گرنگەکان؛  پرسە  ت بە باره سە ، کە ڕەنگدانەوەی کۆمەڵە ئۆپۆزیسیۆن مانای بوونی تێڕوانینی جودایە

سەاڵتی هەرێم نیە، گەر خەباتی ئۆپۆزیسۆن دژی دە .و دیموکراسیی سیاسی  پێدانی پڕۆسە ره پە ری فاکتە  بێتە ده

 .خەباتیشی بۆ گۆڕینی حکومەتی هەرێم بێ

،  وه وانە پێچە بە. کی سیاسی دیموکراسیدا یە ۆسە موو پر هە لە  ره تیڤ و کاریگە کی پۆزه ره شێکی سە ئۆپۆزیسیۆن بە

و داڕمان  ره ڵگاش بە ەواڵت و کۆم بات، ڵی و پاوانخوازی ده نده و گە ره ی سیاسی بە بوونی ئۆپۆزیسیۆن پرۆسە نە

 ، وه چاککردنەتوانای خۆ  لە  دیموکراسی بریتیەی سیاسی  کانی پرۆسە وه ره سیما جیاکە  لە هەندێك. ڵدێر و هە

  لە دەبێ ڕێزگرتن  ویش بە گوێگرتن و ئە. ك ڵیە نده موکوڕی و گە موو کە ەه  لە  وه و خۆپاککردنەخۆڕێکخستنەوە 

 . ندی گشتیدا وه رژه پێناو بە لەڕیان  گە بیروڕای جیاواز و خستنە

  لە ناتوانێ ئۆپۆزیسیۆن پێکبهێنێك نیا هێزێ تە  مڕۆ بەەئ، بەهۆی پێکهاتەی ئاڵۆز و هەمەڕەنگی کۆمەڵەوە 

  ببنە  وه کرێ پێکە ده  ر روه سانی ڕۆشنبیر و نیشتمانپە وت، هێز، ڕێکخراو و کە ندین ڕه ڵکو چە کوردستاندا، بە

  کرێ ڕێکخراوه ها ده روه هە. تیدا اڵیە ی سیاسی ـ کۆمە پڕۆسە  لە بێر  کاریگە بتوانێ  کەك  یمانیە هاوپە پایەکانی

 . ردا ماوه ناو جە وپێشبردنی لە ره پشتیوانیکردنی ئۆپۆزیسیۆن و بە  بن لە شێکی کارا خۆکان بە ربە سە  نیە ده مە

اری سیاسی و کۆمەاڵیەتی کوردستان، لە چارەسەرەکانی ئەم کێشە و گرفتانەی سەرەوە و پێشخستنی ب

جێبەجێ بکرێن و گشت بارەکانی  دەکرێ، کە کۆمەڵێك پێداویسین 'دڵخواز'بەشەکانی خوارەوەدا وەك لیستێكی 

هەیە بۆ تێگەیشن و قوڵبونەوە تیایاندا، کە  تاوتوێکردنو  گۆدیارە هەندێکیان پێویستیان بە گفتۆ. ژیان دەگرنەوە

 . انجی ئەم بڕۆژەیە بووەهەر لە سەرەتاوە ئام

کانییەبنچینەپرنسیپە 1

 .ە پێشنیارکراوەکەیەهاوپەیمانیمانەی خوارەوە پرنسیپە بنچینەیەکانی ەئ

 .سەروەری قانون، پەڕلەمانی کارا و حکومەتی بەرپرس: دروشمەکانی هاوپەیمانیەکە ئەمانەن .1

جودا دەکرێنەوە و میدیا وسیستمی  لەیەك( قانوندانان، جێبەجێکردن و دادوەری)دەسەاڵتەکانی هەرێم  .1
 .ئاین لە دەسەاڵت جودا دەکرێتەوە .دەکرێنسەربەخۆ ( وەك بانك)ئابوری 

کوردستانە و لەسەر بناغەی پەڕلەمان  رعی  قانونی و شە یاڵت سە ده ، رێمی کوردستان هە دەسەاڵتی .1
 .دامەزراوە

 .دەبێ وه ڵبژاردنە ڕێی هە نها لە اڵت تە سە ئاڵوگۆڕکردنی ده .1

 .دەسەاڵتی کوردستان گاکردنیست ده  هێزکردن و بە بە .4

قانون  . وه ڵیەمی فیدرا دیموکراسی و سیستە ،هاکانی ئاشتی بە  بەو  ستور و ده قانون  بە  بوونند پابە .6
 .لەسەر هەموانە و بە هیچ جۆرێك پێشێل ناکرێسەروەرە، 

، وەك ئەوانەی کە لە قانونە کان ها مرۆڤایە بە ێزگرتن لەکانی مرۆڤ و ڕ مافە  بە دبوونن پابە .7
 . نێودەوڵەتیەکان، ڕێسا و نەریتەکاندا هاتوون

گەلی  .کان نوسسازه چاره  ماف و پرسە لەسەر سازش نەکردن لی کوردستان و کانی گە مافە هێنانەدی .8
 .کوردستان دەتوانێ مافی چارەیخۆنوسین بەرجەستە بکات
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. ەکرێ بۆ یەکخستن و یەکگرتنەوەیانراون و کاردگەل و نیشتمانی کوردستان دابەشکراو و  داگیرک .9
  .ئەمیش ئارامی بۆ ناوچەکە دێنێ

لی  مووشیان تێکڕا گە هە؛ ژین ری ده سە لە  کە،   ئاینیانە  و گروپە  هو تە و نە موو ئە کوردستان واڵتی هە .11
بە  مافیانینکردنی داب کارکردن بۆ کان و ینیەیی و ئا وه تە ها نە بە  لە گرتنڕێز پێكدەهێنن؛کوردستان 

 .قانون و ڕێسا دەپارێزرێن

و قانون، نەریت و ڕێسا   نە ی ڕێزگرتنی دووالیە ر بنچینە سە تان لە وڵە الن و ده گە  ڕێزگرتن لە .11
 .نێودەوڵەتیەکان

بنەبڕ  یی و ئایینی وه تە نە سیاسی، ەکیوی توندڕه هەموو وتاوانن   وه کانیە موو شێوه هە بە و تۆقاندن تیرۆر .11
 .کرێندە

پێشخستنی کوردستان و  تینیو دەکرێنە  رێننرخێن رز ده ن بەلی کوردستا کانی گە بات و قوربانیە خە .11
  .دۆستایەتی گەالن

کانئامانجە 1

 کانسیاسیەئامانجە 1.1

 .کوردستان هەرێمیداڕشتنی دەستورێکی هاوچەرخ بۆ  .11

ڵێکی  زراندنی کۆمە دامە لەپێناو یر جێکردن و دادوه قانوندانان، جێبە یکان اڵتە سە ی ده وه جیاکردنە .14
 .سیڤڵدا کراتیودیم

کانی  و هێزه (ت حکومە)دەسەاڵتی جێبەجێکردن ، (مان ڕلە پە)دەسەاڵتی قانوندانان ی  وه کردنەجیا .16
 .اڵتی حزب سە ده  لە پارێزی کوردستانئاسایش

گا ست ندانی ده و کارمە نکا ره دادوه. كستێوەردانێ موو ده هەلە  بێ خۆ ده ربە ری سە اڵتی دادوه ەس ده .17
 . بن ن ده خۆ و بێالیە ربە سە کان قانونیە

 انرێمی کوردست هە دەسەاڵتی .رێکدە پرسراوێتی دیاریبەرو ك ر ئەقانون، ماف،  بەن ئۆپۆزیسیۆ .18
 . بێ جیاوازیکردن بە اتکدەکان  سیاسیە  نە موو حزب و الیە ڵ هە گە کسان لە کی یە یە ڵە مامە

  لە  کە بێ دهك نیا ڕێکخراوێ حیزب تە. کان سیاسیە  حیزبە  لە هەرێمکانى دەستگای  وه لێکجوداکردنە .19
حزب هیچ . لە ڕێی هەڵبژاردنەوە اڵتی سیاسی سە کات بۆ بەدەستهێنانى ده ده ی قانوندا کار چوارچێوه

تی حزبدا لە ئاس هەرێمدەسەاڵتی  .و چەکداریش نابێ اڵت و دارایی نابێ سە ی ده اراوهش کی یە رچاوه سە
 .پەیوەندیەکانی دەرەرەو نابەستێ و ڕێکناخات

پەیوەندی کوردستان، وەك دەسەاڵتی هەرێم، لەگەڵ بەغدادا، وەك حکومەتی فیدراڵ، لە ئاستی  .11
 .دەسەاڵتدا ڕێکدەخرێ، نەك حزب و بنەماڵە

کانی  اڵتە سە ده. دامەزراوە مان ڕلە پە لەسەر بناغەی کوردستان دەسەاڵتی هەرێمی سیاسی یسیستم .11
ژێدەری پەڕلەمان  .ندیاری دەکرێ بە قانون مان ڕلە ت و پە رۆکایەتى حکومە ەرێم، س رۆکایەتى هە سە

 .بێالیەنی خۆی بەیان دەکات لە کارەکەیدا( سەرۆکی پەڕلەمان)
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دەسەاڵتی  و تەنیا پۆستێکی بەخێرهێنان دەبێ؛ دیاری دەکرێسەرۆکی هەرێم لەالیەن پەڕلەمانەوە  .11
 . جێبەجێکردنی نابێقانون ڕەفزکردن و انون قو  انقانوندان

 دەخرێنە ژێر دەسەاڵتیلە سەرۆکایەتی هەرێم دادەبڕێن و  جێبەجێکردنو  قانوندانان تەکانیدەسەاڵ .11
پەترۆکیمیاوی و کاروباری دەسەاڵتی پەیوەندیەکان دەرەوە، ئاسایش،  ، وەكپەڕلەمان و حکومەت

 .ئابووری

کۆنترۆڵی   دوور لە ،قانونیکوردستانی  هێزێکیرێزی کوردستان بۆ پاسایشکانی ئا هێزه  دان بە هر پە .11
و   رگە تی پێشمە زاره هی و وه هر ده  لەك هیچ هێزێ  کەك جۆرێ اڵتدار، بە سە سانی ده و کە ، بنەماڵە حزب

 .هەڵدەوەشێنرێتەوەین و نبنەماڵە و کەسەکان دەستگای ناقانو ، خێڵ،دەستگاکانی حیزب .ێمێن خۆدا نەونا

. بحز و ، بنەماڵەرژەوەندى تاکەکەسئیدارەى گشتى دەوڵەت بۆ بە گرتنیار سە ستبە ده ەهێشتنىن .14
ی  وه پڕکردنە  کان لە و لێهاتووه  توانا ستن بە و پشتبە ،ت نسوبیە و مە ت  حسوبیە ستکردنی مە ربە بە

 .تدا وڵە گاکانی دهست موو ده هە ی کان پۆستە

  لە دەبێفاف  شە ت حکومە . وه انەرێمی کوردست اڵتی هە سە ده ن الیە لە ەبودجکۆنترۆڵکردنی  .16
 .لی کوردستان مانی کوردستان و گە رلە ر پە رامبە بە دەبێ رپرسیار بە دا و یە بودجە رجکردنی خە

  ەونریت و قان ڵ نە گە لە  رخ کە وچەداڕشتنی قانونێکی ها  قامگیرکردن و پشتگیری میدیای ئازاد بە سە .17
، بودجەی گشتی بۆ میدیای حیزبگرتنی اڕ. ربڕین بۆ پارێزگاری ئازادی ڕاده با بێ کاندا تە تیە وڵە نێوده

 .بنەماڵە و تاکە کەس

لە دەسەاڵتی سیاسی و دانانی ستراتیجیەکی ئابوری بۆ کوردستان، کە سیستمی ئابوری  جیاکردنەوەی .18
ابوریە، نەك ئ سیستمیدەسەاڵت کاری ڕێکخستنی . لە دەستتێوەردانی سیاسی بەدوور بێ

وەی کۆمپانیا مۆنۆپۆل و گەورەکان و سەربەخۆکردن و ڕێکخستنە ئەم ستراتیجیە .دەستبەسەراگرتنی
 .کوردستان لەخۆ دەگرێ سیستمی بانکی

و تاوان لە  لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوە لەو کەس و گروپانەی کە گومانی گەندەڵی بە دواداچوون، .19
و داپڵۆسین بوون و  فڕاندنئەو کەسانەی کە قوربانی  کردنەوەی فایلی .لێ دەکرێئەستۆگرتنیان 

 .کەیسەکانیان فەرامۆشکراوە

لە ( پەڕلەمان، حکومەت و دادوەری)هەرێم کوردستانە و هەموو دەسەاڵتەکانی  هەولێر پایتەختی .11
 .هەولێر دەوام دەکەن

ی  ڵگە کۆمە  ردستان بەلی کو ندی گە یوه وکردنی پە کی گرنگن بۆ پتە یە رچاوه سە  کوردستانیانی تاراوگە .11
  نی لە ده راتی و مەی کولتووری دیموک وه باڵوکردنە ؛ هاوکات کاریگەر دەبن لە وه یە وه تە نێونە

 . کوردستاندا

. لە بەرژەوەندی کورد خۆیدا بەکاربهێنرێچوار واڵتدا بەسەر  گەلی کوردستاندەکرێ دابەشکردنی  .11
. کاندا هاوکاری ئارامی و ئاسایشی ناوچەکەیەهاوئەهەنگی لەنیوان کوردستانیانی هەموو بەشە

سەرەتایەکی ئەم هاوئاهەنگیە، دامەزراندنی یەکەیەکی کولتووریە لەنێوان هەر چوار پارچەکەی 
 .کوردستاندا
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کانتیەاڵیەکۆمەئامانجە 1.1

می  ەسیستهێزكردنی  و عێراقدا بۆ بە ی كوردستان ڵ ناو كۆمە کولتووری دیموكراتی لە کردنی ستە رجە بە .11
ڕی  ی باوه وه ڕاندنە گەکارکردن بۆ  ؛هاواڵتیاننتیكردنی ئازادی  ره و گەریی قانون  روه ، سەفیدراڵ
 .اڵتی سیاسی سە ی سیاسی و ده پڕۆسە  کوردستان بە یڵ کۆمە

شداریکردنی بڕیاری سیاسیدا و دابینکردنی مافی گۆڕینی  بە  ڵکی کوردستان لە پاراستنی مافی خە .11
ڵ  گە لە با بێ تە  اراستنی مافی مرۆڤ، کەپ  ت بە داڕشتنی قانونی تایبە . وه ڵکە ن خە یەال اڵت لە سە ده
 .کاندا یە وه تە نێونە  و قانونە ، ڕێساریت نە

قانون کاروباری خێزان ڕێدەخات و . پاراستنی خێزان وەك یەکەیەکی کۆمەاڵیتی گرنگی کوردستان .14
 .پارێزگاری دەکات

کان  تیە اڵیە کۆمە  موارکردنی قانونە هە ؛تی اڵیە کۆمە دادوەریکردنی  ستە رجە پاراستنی مافی ژنان و بە .16
 .ستوری کوردستاندا ده  لە ڕەنگدانەوەیانو   ، شارستانیانە رخانە کی هاوچە یە شێوه بە

مندااڵن پێشڕەوی کۆمەڵی داهاتوون و بە قانون مافەکانیان دەپارێزرێ و وەك بەشێك لە خێزان  .17
 .ەدرێبایەخیان پێ د

کانی  رفراوانی توێژ و چینە شداریکردنی بە پێناو بە  خۆکان لە ربە سە  نیە ده مە  پشتیوانیکردنی ڕێکخراوه .18
 . تیدا اڵیە کۆمە-اڵتی سیاسی سە ده  ڵ لە کۆمە

. شتوگوزار سازی و گە کانی کشتوکاڵ، پیشە رتە ی کە وه بنیاتنانی ژێرخانی ئابووری کوردستان، بوژاندنە .19
 .پالنێکی ئابوری بۆ بوژاندنەوەی کوردستان و خستنەکاری هاواڵتیان، بە تایبەتی الوانداڕشتنی 

لە شار و ( وەك شەمەندەفەر)دامەزراند و پەرەپێدانی ڕێگاوبان و هۆکانی هاتوچۆی هاوچەرخ  .11
 .شارۆچکەکاندا و بەستنیان بەیەکەوە

لە  ئازادکردنیان .ندنی بااڵپەرەدان و هاوچەرخکردنی هەموو الیەنەکانی سیستمی خوێندن و خوێ .11
 .دەستتێوەردانی سیاسی

 .پارێزگاریکردنی تەندروستی هاواڵتیان بە سیستمێکی هاوچەرخ، کە دەسەاڵت فەراهەمی دەکات .11

 کاننیشتمانیەئامانجە 1.1

و مو هە ؛ژین کوردستاندا ده  لە  کە  وه گرێتە ده  ، ئاین و ئاینزایانە وه تە و نە موو ئە لی کوردستان هە گە .11
ی  ر بناغە سە کوردستان لە .پارێزرێ ده  ەانو پێکهات موو ئە مافی هە ؛قانوندار  رانبە بە هاومافن لە

لی  ی گە تنیکی و ئاینیە ی ئە نگی پێکهاتە ڕه مە م هە ئە .زرێ مە داده"  خشە تی هێزبە اڵیە نگی کۆمە ڕه مە هە"
کانی  موو پێکهاتە شداربوونی هە بێ بە بە. رێێننرخ رز ده و بە ێرن هێز داده ی  رچاوه سە  بەکوردستان 

 .بێ وتوو نا رکە سە سیڤڵی  گەڵ ت و کۆمە لی کوردستان، دیموکراتیە گە

،  وه کانە هعریبکراو و تە  داگیرکراو  داهاتووی ناوچە  بە  ستە یوه پە  ستووری عێراق، کە ی ده111ی  ماده .11
 .وە بۆ گەڕانەوەی ئەم ناوچانە بۆ سەر کوردستانپێویستە ستراتیجیەکی نوێ بدۆزرێتە. گرفتی زۆرە

. نلی کوردستان کی گرنگی گە یە اتەپێکه ە و گروپە ئاینیانەی کە لە کوردستاندا دەژینو تە نەئەو  .14
  لە کی ره ی سە پلە  بە ( وه تەیانگرێ ده 111ی  ماده  کە)کان  کان و داگیرکراوه دابڕاوه  ی ناوچە وه ڕاندنە گە
و  ی ئە وه ڕانە گە  بە. رێمی کوردستاندان هە  لەان رچاوی بەکی  ەی ژماره  ەک، چونئەمانە ندی هو رژه بە
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بێ و  زتر دههێ رێمی کوردستان و عێراقدا بە هە  لەان کێتی و یە  پێگە رێمی کوردستان ر هە بۆسە  ناوچانە
  . وه ی سیاسی و ئیداریەووڕ  لە بێ رتریان ده ڕۆڵی گاریگە

ك  یە شێوه بە ،بن ده شدار بەکوردستاندا  رێمی هە اڵتی سە ده کانی ئاستەموو  هە  ردستان لەکانی کو پێکهاتە .16
موو هاونیشتمانیانی کوردستان  هە. ڵی کوردستاندا کۆمە  لە یان بێ پێکهاتە ی ڕێژه ی وه نگدانە ڕه  کە
ئایینی  ی،ی وه تە نە ی پێشینەکردنی چاو بێ ڕه بە داقانونر  رامبە بە  کانیان لە رکە ماف و ئە  لەبن  کسان ده یە

 .و حزبی

پڕۆژەی . گەلی کوردستان و نوێنەرایەتیەکەی کار دەکەن بۆ ئارامی و ئاسایشی هەموو عێراق .17
پێشنیار دەکەن بۆ پێشخستن و بە دەرامەتکردنی هەموو گەلی  و ڕۆسنبیری کۆمەاڵیتی ئابووری،

 .عێراق

 سیاسیتێڕوانینی 1

 تیفیدراڵیحکومەوردستانلەلیکتیگەرایەنوێنە 1.1

راڵ و دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان هاوئاهەنگ دەبن لە دنوێنەرایەتی گەلی کوردستان لە حکومەتی فی .18
 .کۆمەاڵیەتیەکاندا-هەموو پرسە سیاسی

بە هەموو  لی کوردستانن ری گە تی فیدراڵدا نوێنە حکومە  لی کوردستان لە تی گە رایە نوێنە .19
  ن لە کەب کار دا ئاڕاستەك  یە  کی سیاسی و بە یە کە یەك  وه موویان هە  پێویستە .پێکهاتەکانیانەوە

 .لی کوردستان ندی گە وه رژه بە

 بێ دهدا تی فیدراڵ حکومە  لی کوردستان لە تی گە رایە رێمی کوردستان و نوێنە تی هە تی حکومە سیاسە .41
کان و  گرنگە  پرسە ڵ گە کردن لە ڵە مامەژن بۆ ێڕداب وکگرتو پالنی یە  وه پێکەو  ،بن نگ  و هاوئاهەك کۆ

 .داکان پێشهاتە

  ڵ هێزه گە تی لە یمانێتی و دۆستایە هاوپەزراندنی  امەبۆ د دەکات کار  لی کوردستان تی گە رایە نوێنە .41
عێراق و   ی سیاسی دیموکراسی لە وپێشبردنی پرۆسە ره پێناو بە کانی عێراق لە دیموکراتخوازه

 .کوردستاندا

ردنی وپێشب ره هێزکردن و بە کار بۆ بە لی کوردستان رانی گە اڵدا، نوێنەتی فیدر حکومە پێشخستنی تەك ەل .41
تی و  وڵە ڵگای نێوده نێو کۆمە م لە نێو عێراق و هە م لە ت، هەکادە رێمی کوردستان تی هە حکومە

    . یدا وه تە نێونە

 تیعێراقیفیدراڵحکومە 1.1

ی  و ئیراده ی هێز و کۆکراوه  ەکانی عێراق شە رێم و بە موو هە تی هە ومەحک  فیدراڵتی عێراقی  حکومە .41
بە دیمکراتیکردنی ئەم دەسەاڵتە لە بەرژەوەندی هەموو هاواڵتانی عێراقە، بە هەرێمی  . ەکان رێمە هە

 .کوردستانیشەوە

 .ێدەبفیدراڵدا  قیاوی عێراندکر سە ستوری پە ی ده چوارچێوه  لە ڵتی فیدرا کانی حکومە تە موو سیاسە هە .41
 . ر پرسیار بە  خاتە ده فیدراڵتی  تی حکومە رعیە شە ،ستور ماکانی ده بنە و ستور ده  الدان لە

 .قانونەکان لە سێبەری دەستوری عێراقدا دەنوسرێن و دەستور ڕەنگیان تیدا دەداتەوە .44
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 رمی فە و بە انێزدە قانونی  رێمی کوردستان بە هەتی  حکومەگاکانی ست دهموو  هە ڵتی فیدرا حکومە .46
ستوری  ماکانی ده ڵ بنە گە لە  کە دەبێ رێم تی هە حکومە ر رامبە تێکی ئاشکرای بە سیاسە ؛نێیانناسێدە

 .ونجێگدەکانی تری عێراقدا  و پێکهاتە کانی نێوان کورد سیاسیە  وتنە و ڕێکە عێراق

ستوری عێراق و  ڵ ده گە لە م هە ،ێدەب ك تی عێراقی فیدراڵ کۆ ی حکومە وه ره تی ده سیاسە .47
 . داکان تیە وڵە نێوده  و پرۆتۆکۆڵەڵ قانون  گە لە م دا، هەلی عێراق گەکانی  ندیە وه رژه بە

 یو جیهان ی کە ناوچەنێکی  ڵ هیچ الیە گە لەك و پرۆتۆکۆڵێ  وتننامە تی عێراق هیچ ڕێکە حکومە .48
 . بێ تانکوردس لی گەکانی  ندیە وه رژه بە  ر دژ بە گە کات، ئە مۆرنە

کە ، بێ  نە دی و ڕێزگرتنی دووالیەن وه رژه بە بناغەیر  سە لە  پێویستە  وه ره ڵ واڵتانی ده گە کردن لە ڵە مامە .49
ندی واڵتانی  وه رژه تی عێراق پێوستە بە حکومە. ەوو نەریتە نێودەوڵەتیەکاندا هاتو ، ڕێسالە قانون

ندی  یوه پە. بڕیاری سیاسی ناوخۆی عێراق  لەك شێ بە  بە ببن اڵم نابێ ، بەبکات چاو دراوسێ ڕه
 . ابێن کوردستان لی گەکانی  ندیە وه رژه بە  بە دژ تانی دراوسێاڵتی عێراق و و حکومە

ری ئاشتی و ئارامی  هێزی پارێزه ، وه شە رگە هێزی پێشمە  بە ،ربازی و ئاسایشی عێراق هێزی سە .61
تی عێراق  کی تایبە یە ندی هیچ پێکهاتە وه رژه بەستێکی سیاسی و حزبی و بۆ  بە بۆ هیچ مە .عێراقن

و   کی ئاشتیانە یە ربازی و پرۆسە هێزی سە  لە دەبێ ی سیاسی عێراق دوور ەپرۆس. ناهێنرێنکار بە
 .دەبێ  موکراسیانەدی

ێمی ر تی هە ، حکومە وه لی کوردستانە کانی گە ستوریە ده  مافە  بە ڵتی فیدرا حکومە بوونیند ر پابە رامبە بە .61
 .کاتدە جێ جێبە وەك هەرێمێكکانی  ستوریە ده   رکە ئەکوردستان 

کردنی  نە جێ کاتی جێبە لە . وه ستوری عێراقە جێکردنی ده ێبەج  بە  ستە یوه یی خاکی عێراق پە کپارچە یە .61
لی  ی گە ئیراده  وور لەستکاریکردنی و گۆڕینی د ندکراو یان ده سە ی پەفیدراڵستوری عێراقی  ده

 .داتبنوسی خۆی  چاره  بڕیار لەخۆیەتی لی کوردستان مافی  گە ،ستانکورد

 کانیعێراقسیاسیەنەالیەوهێز 1.1

ن، و  رمە ب، کورد، تورکمان، کلدان، ئاشوری، ئە ره ی عە وه تە نە  لە تێکەڵەکی  یە لی عێراق پێکهاتە گە .61
موو  هەو  ، سابییی ، کاکەك بە ، شەزیدی سیحی، یە ، مە( یعە، ش سوننە) ئیسالم ك  ئاین و ئاینزای وه

 .  وه تە نگی داوه کانیشدا ڕه سیاسیە  نە ی حزب و الیە پێکهاتە  لی عێراق لە ی گە یە م پێکهاتە ئە. وانی تر ئە

کانی تری  سیاسیە  نە ڵ الیە گە لە  ڵە ش مامە ندی هاوبە وه رژه مای بە ر بنە سە لە یە پێشنیارکراوەکەهاوپەیمان .61
لماندن و  سە  لەبریتیە  نێکی تری عێراق و الیە ر هێز ڵ هە گە لە  کردنی ەڵ مامەری  پێوه .کات دهعێراقدا 

 . دیموکراسی بۆ تێکڕای عێراق  ن بەووڕب و باوه کوردستان لی گەکانی  مافە  بە یاننوڕبو باوه

 دیموکراتدۆستایەتیگەلیکوردستانوواڵتانی 1.1

 ، بەبێ ند ردووال سودمە بۆ هە  پێویستە و  پرسێکی گرنگە اتدیموکر اڵتانیوو  تی کورد دۆستایە .64
رێمی  ندێتی هە تمە تایبە لەگەڵ  کە عێراق و ناوچە  ت بە کانی تایبە گرنگە  پرسە  هەردوال  کەك  یە شێوه 

 .رچاوبگرن بە لی کوردستان لە کوردستان و گە

بۆ  دیموکرات اڵتانیوپشتیوانی  .ێرخێننر ده رز بە دیموکرات اڵتانیوو ستان کورد لی گەتی  دۆستایە .66
 .بەدەست دەهێنرێ کوردستان لی کانی گە مافە پاراستنی
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 کەواڵتانیناوچە 1.4

  ش لە کە قامگیری ناوچە ئارامی و سە  و ند اڵتی نێوه خۆرهە  لە  گرنگە شێکی لی کوردستان بە گە .67
تی،  اڵیە یی، کۆمەوکی مێژو ندیە یوه پە .  دایە کە النی ناوچە موو گە و هە ستانکوردگەکی ندی  وه رژه بە

  ی کە وه ای ئەڕ ره لی کوردستان سە گە.  وه ستێتە بە ده کتر یە  کە بە تانی ناوچەاڵری، سیاسی ووئابو
  لە  هێزیشە رێکی بە و فاکتە دا ندیانە یوه و پە موو ئە هە  لە  شە ، هاوبەنەبووەخۆی  ربە تی سە وڵە ده

 . داکان ەهاوکێش یکردننگ هاوسە

  تە هوبو  یە م ناوچە ئارامی ئە  وه رئە بە ، لە ری و سیاسیەوی ئابوجکی ستراتی یە ناوچە ند اڵتی ناوه هەخۆر .68
  پرسێکی گرنگی  تە هوی کورد بو کێشە.  وه مریکاشە ئە  کانی دونیا بە زلهێزه  ندی واڵتە وه رژه بە  لەك شێ بە

کی  یە چارهی تر ڕێ م واڵتانە هیچ کام لە  عێراق، لە  لە  جگە ،ێستایە و تا ئ م ناوچە چوار واڵتی گرنگی ئە
 .  یە  م کێشە بۆ ئە ناکرێ دی بە  ئاشتیانە

چارەسەرکردنی کێشەی کورد بە . گەلی کوردستان گەلێکی دابەشکراوە بەسەر چوار واڵتی ناوچەکەدا .69
ەوەندی ئەم چوار واڵتە و ئاشتیانە و لەڕێی گفتوگۆوە لەگەڵ سەرکردایەتی سیاسی کوردا لەبەرژ

دەوڵەتانی ناوچەکە دەبێ بگەنە ئەو بڕیارەی کە نە گەلی کورد لەناو دەچێ، نە کێشەکەشی . ناوچەکەیە
 . بە توندوتیژی چارەسەر دەکرێ

موو  هەرکی  ئە دا تانەاڵو و موو ئە هە  ی کورد لە کێشە ی ی ئاشتیانە ڕێچاره و هەوڵدان بۆ نگری الیە .71
 . یانەری ئاشت سە چاره  یشتن بە بۆ گە ،ڕ گە  نە خەو توانا ب هێز  کە ە،ش و واڵتانە و ئەمو هەو ك  کوردستانیە

ی  وه بۆ دۆزینە ەتیڤ پۆزهرێکی  رێمی کوردستان فاکتە هە دەسەاڵتیرێمی کوردستان و  نی هەوبو
 . دا م واڵتانە ی کورد لە ۆ کێشەب  ی گونجاوی ئاشتیانە چارهڕێ

  لە ،انەکی سیاسی دیموکراسی یە ن پرۆسە خاوهبێتە ب بەرەو ئەوە دەچێ کە حسێندوای سەدام عێراقی  .71
 دا،ڵی گە کردن لە ڵە مامە  ، کەکایەوە  تە ی هێناوه واقیعێکی تازه ئەمەش. داڕاست اڵتی ناوه ی ڕۆژهە رگە جە
 نگکردن ئاستەو  ردنتیک دژایەك  ، نە کە می ناوچەوتن و ئارا هۆی پێشکە  بێتە ده  ،وه ەدڵێکی فراوان  بە
گیانێکی  کتر بە کتر و ناسین و قبووڵکردنی یە ڵ یە گە کردن لە ڵە مامە .یدا کە دیموکراتیە  ڕێی پرۆسە لە

  .  ڕاستە اڵتی ناوه کانی خۆرهە ری کێشە سە کلیلی چاره  دیموکراسیانە

نی و وتی قان رعیە فیدراڵ، شە تی عێراقی وڵە تی دهاڵ سە ده  لەك شێ بەك  ی کوردستان وهرێم هە دەسەاڵتی  .71
رێمی کوردستان  هەك  وهر هە .دا کە ەناوچ  ی عێراق و دواییش لە چوارچێوه  یە لە ستوری هە ده
  .ر روه تێکی سە وڵە ده  لەك شێ بەك  وه  ره روه رێمێکی سە هە

 

پێشنیارکراوەکەەهاوپەیمانیسروشتی 4

 :پێشنیارکراوەکەە هاوپەیمانی

ئەم   کە  یە نانە س و الیە وت، کە و ڕه موو ئە کگرتنی هە یە  لە  ، کە یە ندانە زوومە ی ئارهسیاس ڕێکخراوێکی .71
 . بەڵگەنامەیە دەکەنە بناغەیەك بۆ گفتوگۆ

تێرۆر و .  یە کانی ئاشتیخوازانە موو کاره و هە  وه کاتە تده ێنانی توندوتیژی ڕهکاره موو شێوازێکی بە هە .71
رکردنی  سە بۆ چاره  ری ئاشتیانە سە ڕێی گفتوگۆ و چاره. نێ تی داده مرۆڤایە  اوانی دژ بەت  تۆقاندن بە

 .کات ده  ستە رجە بە کان گشت کێشە
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رگرتن  وهوێستڵ کانی و هە تە ی سیاسە وه نکردنەوبۆ ڕو هێنێ ده کار مڕۆ بە ئە دیمکراتیەکانی ئامرازی .74
 . کە دستان، عێراق و ناوچەکانی کور گرنگە  ر ڕوداوه سە لە

  کاران بۆ گۆڕانکاری لە  کە و حکومیەکاندا، خۆکان ربە سە  نیە ده مە  ڵ ڕێکخراوه گە لە دەبەستێندی  یوه پە .76
 .کوردستاندا

،  وه کۆڕ، کۆبونە ، لەوانەشزایی ربڕینی بیروڕا و ناڕه هبۆ ددەگرێتەبەر   کی ئاشتیانە موو ڕێیە هە .77
ی قانوندا و  چوارچێوه  لە پیادە دەکات سى ڕێکخراوکارى سیا ؛ین و کامپە نوسینمانگرتن، خۆپیشاندان، 

 .بەکار دەهێنێ کاندا یرانە کاتی قە  ری لە ماوه گوشاری سیاسی و جە ؛ر ماوه جە  باتی خەپەرە دەدات بە 

و  پارێزگاکان ،مانی کوردستان، عێراق رلە نی پەڵبژارد هە لەمانەش ،بەشدار دەبێ داکان ڵبژاردنە هە  لە .78
 . ئەوانی تر

وروپا بۆ   واڵتانی ئە  تیش لە تایبە ی کوردستان بە وه ره ده باتی سیاسی و ڕێکخستن لە خەەرە دەدات بە پ .79
 .تیەکاندیموکرا  نە ڵ هێز و الیە گە ندی لە یوه زراندنی پە و دامە تاراوگەکانی  ەستانیکورد کاراکردنی

 .ی سیاسیدا پڕۆسە  دن لەشداریکر بۆ بەکارا دەکات   کانی تاراوگە تی و ڕێکخراوه سایە کە

بیروڕا  بنیات دەنێ؛ نددا اڵتی نێوه و خۆرهە  کانی عێراق دیموكراتییە  ڵ هێزه گە هێز لە ندیی بە یوه پە .81
 .دا كە ناوچە  کان لە هاوئامانجە  دیموكراتییە  كڕیزیی هێزه وكردنی یە بۆ پتە ئاڵوگۆڕ دەکات

تورکمان، کلدان، ئاشوری و   کانی کوردستان لە ینیەتنیکی و ئا ئە  ڵ پێکهاتە گە لە دەنوسێاخورت د .81
و  و پێکهاتانە مافی ئە  ت بە باره سە ەکەیمانی تی هاوپە ی سیاسە وه ستی ڕوونکردنە بە مە  ب بە ره عە
 . شداریپێکردنیان بە

 .انکانی جیه دیموکراتە  اڵتە سە مان و ده ڕلە پە ،کان ناحکومیە ،حکومی  ڵ ڕێکخراوه گە لە دادەنوسێ .81

 

-  کۆتایی -

 .داڕێژراوە بۆ گفتوگٶ ەوە -کوردستان ی دیموکراتلەالیەن هاوپەیمانی 
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