
 
؟ هیبژاردنی کوردستان یاسای ئایا ھه  

 
 کانی   حیزب و ڕیکخراوهردرینترین شوازی ملمالنی ئایدیۆلۆژی وسیاسی کی دیموکرسی مۆ یه کوو پرۆسه بژاردن وه ھه

  بت به هد ل  گهن و که ت ده سه کان ملمالنی ده  سیاسیه  گروپه کی ئاشتیانه یه  شوه  به  که ،مه رده ی سهووتو لگای پشکه کۆمه
وازکردن  ڕی بانگه کات له ل دابین ده ی گه ی خواستی زۆرینه نه و الیه بژاردنی ئه  پدان و ھه نی بیاری کۆتایی بۆ ڕگه خاوه

ی  نانه و گروپ و الیه لگا، جا ئه ربردنی کۆمه روه بۆچونی خۆی بۆ به پی  کی دیاریکراو به یه رنامه شکردنی به و پشکه
  نک که ند الیه دا، و دوایی چه مانه رله و په گرن له شون دهکان  نگه ی ده  پی ڕژه و به که ر یه  ھه و ملمالنیه  ناو ه ونه هک ده

  .زرنت مه ت داده ست بنت حکومه ده مان به رله ی په ڕی زۆرینه مان بت یان باوه رله ی په ینه ندامانیان زۆه ی ه ژماره
  .خت دابین کرابت ران پش وه م فاکته وتوو بت ئه رکه  سه یه  پرۆژهو ی ئه وه بۆ ئه
 . گایه و کۆمه ک بۆ ئه رژمریه سه -1
  .ن که مانی تدا ده بژرراوان حکو  ھه  که و ووته ستنشانکردنی سنور یان جوگرافیای ئه ده -2
 .دا گایه و کۆمه کات له س ده ند که تی چه رایه رک نونه ر نونه ھه -3
 .ران نگده نی ده مه رجی خۆپاوتن و ته مه -4
 .یان تاک) لیست(  حیزب،پکھاته  لهن بریتین که بژاردن ده شداری ھه  به ی که وانه ئه -5
 . یه و پکھاته ناو ه یان تاک له) لیست(  پکھاته نگدان به بواری ده -6
مان  رله ی په ت زۆرینه  حکومه ی که وه  ئهر به مان یان له رله واوبونی خولی په پی ته بژاردن، ئایا به ھۆی ھه -7

ت   حکومه  له وه ندنه  سهڕ باوهکی یان  ره ند بیارکی سه  یان چه ی سانه شکردنی بودجه  دابه ھن له ست نه ده به
 .ک بت ر ھۆیه ر ھه به له

بت و  یان ھه رنامه ی به وه ونکردنهکسانی بواری ڕو  یه کان به نه موو حیزب و الیه  ھه رمی که رخانکردنی میدیای فه ته -8
 .نگ پدانیان ک بۆ ده بت بۆ ڕاکشانی ڕای گشتی خه کسانیان ھه وازکردنی یه توانای بانگه

ی   بوجه  له یانه  ھه یی که  ڕی پیتاکی ڕکخراوه کان، له نه بژاردن بۆ حیزب و الیه ی ھه رخانکردنی بوجه ته -9
 . بژاردن ک پیتاکی ھه کرێ وه رخان ده بژاردندا ته  ھه کاتی ت یان له وه ی ده سانه

موو تاکک  ک بت بواری ھه یه  شوه  به ی دانیشتوان که چاو کردنی ڕژه  ڕه نگدان به ی ده ستنیشانکرنی بنکه ده -10
 شونی  نه گهنگدان بتوانن ب بژاردندا بۆ ده  ڕۆژی ھه  له رخانکراوه  ته ی که ند کاته و چه ی ئه  ماوه بت له ھه
قونسول (تی  رایه بت یان نونه کی دیاریکراو ھه یه ر ووتک ڕژه  ھه ژین له ران ئه نده  ھه  له وانه نگدان، بۆ ئه ده

 جگای  نن به یه نگی خۆیان بگه خت ده ی پش وه  نامه ، یان به وه بژاردنی تدا بکرته ی ھه بنکه) ت فاره یان سه
 .ست به مه

  
 و   بی زۆریان نیه وه ره ی سه رانه و فاکته ڵ ئه گه ین له راودری بکه ین و به بدهکوردستان بژاردنی  رنجی ھه  سه ئمهر  گه ئه
 تکایی  ین و بزانین به بکه وه ره ی سه و خانه راوردی ئه  بۆ ڕۆشنایی زیاتر با به، یه وره ندکی زۆریشی جی پرسیاری گه ھه
  . یان نا اییه یاس بژاردنه و ھه ه
  

   رژمری کوردستان نیه سه -1
 شتی کوردی سه ن ده که بژاردن ده شداری ھه ی به و شونانه ، ئه کراوه ستنیشان نه دهسنوری جوگرافیای کوردستان  -2

 زانت و ڕگایان پ  کوردستانی ئه شک له  به  به  که یه کو زۆر شون ھه موو باشوری کوردستانی نازانت، به  ھه به
 .ن شداری بکه  به دراوه نه

ھا  روه ھه،  یی نیه کی ڕژه مایه ر بنه سه  له که تیه رایه  نونه بت بۆ دانیشتوانی کوردستان واته ک نه رژمریه سه ه ک -3
  ر به کانی سه  شارو شارۆچکه بکات واته) ئراق(باشوری کوردستانمو  ھهتی  رایه نونه  مانه رله و په ر ئه گه ئه

  ی له و کوردانه ھا ھئه روه  ھهوه ب بگرته ولر ئه رکوک،سلمانی،موسل،دھۆک وھه قین، که گاکانی خانهپارز
   واته وه ولر و دھۆک بگرته دانشتوانی سنووری پارزگای سلمانی،ھهتی  رایه نھا نونه  ته م که  به، رانن نده ھه

ی  و شونانه یی بۆ ئه نگاندنی ڕژه سه  پی ھه ی به وه ر ئه به له مانی کوردستانی ل بنرت رله ناتوانرت ناوی په
 . زیاتره% 50  یان له بژاردن ڕژه  ھه  داباون له که

ر  به کات له  دروست ده  کشه وه واو کردبت ئه یی ته شی ئاماده بت پۆلی شه  ئه  بت که وه رجی خۆپاوتن ئه  مه که -4
م   به بوه واوکردنی خوندنیان نه  شۆڕش بواری ته شداریبون له بات و به ر خه به  لهن س ھه  زۆر که ی که وه هئ

تی  رکردایه  سه له  ن که ش زۆر ناو ھه وانه ن، له نگیان بده ن ده امادهئلک  مانن و خه رله ندامتی په هئی  شایسته
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بت  ک پک بن و ئه کیه ره ش دوبه وه بن، جا ئه شدار ده ر به م ھه  به  نیهیان تدا رجه و مه  ئه یه  ھهکان هحیزب
 .بت می ھه وه

 ) لیست(  پکھاته حیزب و نھا له شداریبوان ته به -5
 نگی تاک ناژمررت نھا بۆ لیست ، ده نگ ته ده -6
تی کوردی  سه  ده ی که وتنانه  ڕککهو م ئه رجه  سه  به ت دان رعیه  شه کان له ، ئامانجه ردن نادیارهبژا ھۆی ھه -7

 .دی ناکرت تر به ئامانجکی ی ئراقدا ھیچ وه ره  ناو و ده کان له رکیه  ده نه ل الیه گه  له نجامی داوه ئه
تی  شی نیه وه کاری بھنت ، ئه توانت به  ئه یه تی خۆی ھه  میدیای تایبه ی که نه و الیه ، ئه رمی نیه میدیای فه -8

 .تی  خۆیهی کشه
ردو   ھه کک له ر یان پاشکۆی یه نگه  سه  له درت که  ده وانه نھا به ی حیزبحش ته ، بوجه بژاردن نیه ی ھه بوجه -9

و  هئکانی  وسته چی بیار و ھه ر ملکه گه  ئه یه تی حیزبیشیان ھه  مۆه ی که وانه هئت  نانه ن، تهتدار سه نی ده الیه
 . نادرتبن پیان  نه نه  الیه2

   له شتوانهیی دان چاوکردنی ڕژه ب ڕه  کی دانراوه مه ڕه  ھه بهنگدان  ی ده بنکهک  رژمرییه بونی سه ر نه به له  -10
  ران بۆیان نیه نده  و ھه و شارانه ی ئه وه ره ردی دهو، کن نگ بده  ده یان پدراوه  ڕگه ی که و شارانه هئی  چوارچوه

 .!!!ن نگ بده  بۆ ئراق ده یه م بۆیان ھه  بهمانی کوردستان رله ردنی پهبژا  ھه  لهن نگ بده ده
  
  ک که زگایه  ده  له ندکه ند کارمه زراندنی چه نھا ئاشکراکردنی دامه  ته بژاردنه م ھه وت له که رده  بۆمان ده ی که وه ئه

  کرێ له و ده یه  په بژاردن که ند  یان ھه ندنی کارمهزرا کانی دامه  کردنی بناغهچاو  ب ڕه م به  به مانه رله ناوی په
  .جیھاندا

دات و ئایا بۆ   چی ڕوو ده  مانگه9م  ، جا نازانین دوای ئه  مانگه9نھا بۆ   ته مانه رله م په  ئه رسوڕمانیشه ی جی سه وه ئه
کو  تاوه وڵ بدرت ھه  مانگه و ھه9م   بۆ ئه وه کرایه  نه مانی پشوو تازه رله ی په)دامانن ئه(ندانی رمه ی که وتننامه ڕککه

مو تاککی  ڕ بت و ھه  جی باوه که بژارنه ی ھه وه  بکرت بۆ ئه بژاردن ئاماده کانی ھه کیه ره  سه ره  فاکته یه و ماوه ئه
  .ین  بکه بت تیدا و بتوانین شانازی پوه نگدانی ھه کوردستان بواری پشبرک و ده

 ھیچ   به مانه رله  پهو ، ئه وه ره ی سه و ھۆیانه هئر  به  له تکی نیه یهعر  و ھیچ شه  یاسایی نیه بژاردنه و ھه  ئه ڕای ئمه به
زیاتر ) دو بیال شھه ئه ( له و موچاوکه ند ده ی پشوودا چه وه هئڵ  گه  جیاوازی له نی بیار نابت و تاکه ک خاوه یه شوه

  .زرن مه  داده رجه و مه وان به هئی  وه هئ ر به ھیچی تری پ ناکرێ له
  م قۆناغه  له که ترسیه زرن، مه مه  ک و چۆن و بۆ داده  که دا نیه وه له)  بژاردنه ھه ( زراندنه  دامه م جۆره ترسی ئه مه

 و  وه ته هویی بو مهناوبردنی ناسنا ی له ره گه  دوچاری ئه ڕێ که په  باشوری کوردستان پیدا تده  که یه نوسسازه چاره
کوژی   تاوانی کۆمه  و به وه یه)تی وه پۆلیسی نوده(رپۆل  نته ن ئه  الیه  له داواکراوه  که) جی زره لخه هنزار ئ(ک  ککی وه یه
شق به  ه و م  باشوری ئراقه  ئستا له وه ن دادگای دانمارکه الیه  له تبار کراوه تی تۆمه  مرۆڤایه ژ بهدلی کورد و تاوان  گه

ڵ  گه لی له گهموو  ھه ڕای   که مانه رله و په ، جا نازانین ئه وه شکری ئراق پک دنته کات و له گاردی نیشتمانی ئراق ده
 کانی ره زرنه دامه  کک له یه  شکرک که  له ر به رامبه باشوری کوردستان بپارزت به توانت  بت چۆن ئه نه

وی  یه و چۆن په)  جی زره لخه نزار ئه(کانی  ریه وه  یاده بن له  چی فر ده ربازانه و سه تیرۆریستکی وا بت یان ئه
وازی بۆ  و بانگهوم  ھه ی که و ئراقه ، ئه بۆ پاراستنی ئراقی ھیوا و ئاشتین  که یان ده که ره  ڕاھنهکانی ئامۆژگاریه

  .ن ده وی پکنانی بۆ ده ن و ھه که ده
  : رای ئمه به

 باشوری  ی که م بارودۆخه ی ئراق له وه بژاردنی ئراق و پکنانه  ھه لی کوردستان له شداریبونی گه به •
 بۆ  تیه ینه ترسی و مه کرێ، پ مه بژاردنی ئراقی تدا ده  ھه ی که رجه ل و مه م ھه ئه و  کوردستانی تدایه

  .لی کوردستان کانی گه  و مافهموو خواست   تیرۆرکردنی ھه  به لی کوردستان و ڕازیبونه گه
لی کوردستان  م گه رجه  سه کو  دوابخرت تاوه و پویسته  نایاساییه یه م شوه بژاردنی کوردستان به ھه •

شداری   ئازادی به مو حیزب و ڕکخراوه و تاکی کوردستان به خست بۆ ھه شداری تدا بکات و بوار به به
ھا  روه ربینی ڕای خۆیان ھه کان بۆ ده نه مو الیه  ھه کسان بدات به  میدیا بواری یه بکات ، و پویسته

 .کان نه کسانی بۆ الیه  یه بژاردن دابین بکرت به ی ھه بوجه
  

  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
  2004ری  مبه نۆڤه
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