
 
 
 
 

  به ڕز کاک مه سعود بارزانی سه رۆکی هه رمی کوردستان و
  عیراق-سه رۆکی پارتی دیمۆکراتی کوردستان 

 
 
 

 سوکی گه رم،
 

:                                                                                               بابه ت  
کوردستان  پرۆژه ی له  ژر ناونیشانی )  دستانیکور( پرۆژه ی کۆنگره یه کی نیشتمانی 

.                                                                        رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
  

و

 
 

 به ڕز،                                                                                             
خه ریه که ی وته  یه کگرتوه کانی ئه مریکا بۆ چاکسازی و رفۆرم و بوکردنه وه ی ده سپش

دیمۆکراسی له  ناوچه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی گه وره دا هه نگاوکی دیپلۆماسیانه و 
.  ستراتیژییانه  بوو که  له  ده رگه ی هه موو وت و گه النی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی گه وره ی دا

به ته  کوردستان به  هه موو پارچه کانیه وه   ڕک و ڕاست به شکی گرنگه  له  پکھاته  جیۆ هه 
له به ر ئه وه  خه کی کوردستان نه ک هه ر مافی  .  ستراتیژیه که ی ئه م ڕۆژهه تی ناوه ڕاسته–

 خۆیه تی که  باس له  م پؤژه یه  بکا، به کو پویستیشه  که  له  ئاستی سیاسی و
کوردستان بیرو بۆچوون و پالنی کاری ) سیاسیه کانی(سرتاتیژیانه ی بزووتنه وه سیاسی 

ئه م ) یا به  ئاڕاسته ی(تایبه ت به  خۆی هه بت بۆ شوه ی کار و هه سوکه وت کردن له گه ل 
                 .                                                                              پۆژه یه

 
به ڕز،                                                                                               

لکنراو به م (  ، به  پویستمان زانی که  ئه م پۆژه یه  به له به ر چاوگرتنی ئه وه ی سه ره وه
ز به  هیوای ئه وه ی جگه ی ڕه زامه ندیتان بت و بخه ینه  به ر ده ستی ئوه ی به ڕ ) نامه یه وه

تا بکرێ ده ستپشخه ری کۆنگره یه کی کوردستانی بکه ن به  مه به ستی تاوتوکردنی پۆژه ی 
.                        رۆژهه التی ناوه ڕاستی گه وره  له  گۆشه بینینی کوردستانییه وه  

 



 
                                                                     به ڕز،                           

وا له  خواره وه  بیرۆکه ی کۆنگره یه کی کوردستانی به  مه به ستی باس و خواس ده رباره ی 
پرۆژه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن پشنیار ده که ین، به  هیوای ئه وه ی که  بیرۆکه که  

.                                                                         ندیتان بتجگه ی ره زامه   
 
 

 هه ر سه رکه وتوو بن،
 کاردانه وه ی ئه رنی ئوه ی به ڕز مایه ی خۆشحایمانه   

 
 

 دووباره  سو و ڕزمان
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
2005ژون،   

-------------------------------------------------  
 

، و م
 

تبینی: ده قی ئه  نامه یه   پۆژه  لکنراوه که  له  هه مان کاتدا وه  بۆ هه مان مه به ست ، 
کۆماری عیراق  سکرتری گشتی یه کیتی   سه رۆکبه ڕز مام جه الل تاه بانی ئاڕاسته ی

  .، کراوهنیشتمانی کوردستان
و،

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 به ڕز مام جه الل تاه بانی سه رۆک کۆماری عیراق و
 سکرتری گشتی یه کیتی نیشتمانی کوردستان

 
 
 
 

 سوکی گه رم،
 

:                                                                                               بابه ت  
کوردستان  پرۆژه ی له  ژر ناونیشانی ) کوردستانی(پرۆژه ی کۆنگره یه کی نیشتمانی 

.                                                                       رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
  

و

 
 به ڕز،                                                                                             

که ی وته  یه کگرتوه کانی ئه مریکا بۆ چاکسازی و رفۆرم و بوکردنه وه ی ده سپشخه ریه 
دیمۆکراسی له  ناوچه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی گه وره دا هه نگاوکی دیپلۆماسیانه و 
.  ستراتیژییانه  بوو که  له  ده رگه ی هه موو وت و گه النی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی گه وره ی دا

 کوردستان به  هه موو پارچه کانیه وه   ڕک و ڕاست به شکی گرنگه  له  پکھاته  جیۆ هه به ته 
له به ر ئه وه  خه کی کوردستان نه ک هه ر مافی  .  ستراتیژیه که ی ئه م ڕۆژهه تی ناوه ڕاسته–

خۆیه تی که  باس له  م پؤژه یه  بکا، به کو پویستیشه  که  له  ئاستی سیاسی و 
کوردستان بیرو بۆچوون و پالنی کاری ) سیاسیه کانی(ژیانه ی بزووتنه وه سیاسی سرتاتی

ئه م ) یا به  ئاڕاسته ی(تایبه ت به  خۆی هه بت بۆ شوه ی کار و هه سوکه وت کردن له گه ل 
          .                                                                                     پۆژه یه

 
 به ڕز،                                                                                               

لکنراو به م (  ، به  پویستمان زانی که  ئه م پۆژه یه  به  له به ر چاوگرتنی ئه وه ی سه ره وه
 هیوای ئه وه ی جگه ی ڕه زامه ندیتان بت و  بخه ینه  به ر ده ستی ئوه ی به ڕز به ) نامه یه وه

تا بکرێ ده ستپشخه ری کۆنگره یه کی کوردستانی بکه ن به  مه به ستی تاوتوکردنی پۆژه ی 
.                                 ڕۆژهه التی ناوه ڕاستی گه وره  له  گۆشه بینینی کوردستانییه وه  

 



                                                                        به ڕز،                        
وا له  خواره وه  بیرۆکه ی کۆنگره یه کی کوردستانی به  مه به ستی باس و خواس ده رباره ی 
پرۆژه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن پشنیار ده که ین، به  هیوای ئه وه ی که  بیرۆکه که  

.                                                                         مه ندیتان بتجگه ی ره زا  
 
 

 هه ر سه رکه وتوو بن،
 کاردانه وه ی ئه رنی ئوه ی به ڕز مایه ی خۆشحایمانه   

 
 

 دووباره  سو و ڕزمان
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
2005ژون،   

-------------------------------------------------  
 
 

،: ده قی ئه  نامه یه   پۆژه  لکنراوه که  له  هه مان کاتدا وه  بۆ هه مان مه به ست ،  و م تبینی
 سه رۆکی هه رمی کوردستان  سه رۆکی پارتی ،به ڕز کاک مه سعود بارزانی ئاڕاسته ی

  .، کراوه عیراق–دیمۆکراتی کوردستان 
و

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کۆنگره ی کوردستانی ده رباره ی
 کورد و

 پۆژه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
 
 
 
 
 
 
 
 

 پشنیارکراو بۆ  سه رکردایه تی سیاسی باشووری کوردستان
 له  الیه ن

ه وه )ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی(  
 
2005ژون،   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

رباره یکۆنگره ی کوردستانی ده   
 کورد و

 پۆژه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
 
 
 
 
 

:                  بیرۆکه ی کۆنگره ی کوردستانی و خای لوه ده رچوون
  و ئه و 2001ی سیپتمبه ری 11کۆتاییھاتنی جه نگی سارد و هشه  ترۆریستیه کانی 
 وتنه وه، ڕۆلکی نوی به م زلھزه  گۆڕانکاریه  ستراتیژییانه ی که  له  سیاسه تی ئه مریکا که

ئه مریکا به  هه ندێ شوازی تازه وه  " تازه یه ی"ئه م رووداوانه  و ئه م رۆله  .  به خشی
.                                    ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی گه وره ی به  توندی په یوه ندیدار کرد  

 
دێ بۆچوونی ستراتیژی تازه  پی هه گرت که  ئه م رۆله  تازه یه ی ئه مریکا له   هه ن

گرینگترینیان ئه و باوه ڕه  بوو که  ئیتر ده ب ئه مریکا پشتگیری بکا له  گه شه کردن و 
چاکسازی و ئه زموونی دیمۆکراسی له  ئه و ناوچه یه ی که  پیده گوترێ رۆژهه تی 

                                               .                                    ناوه ڕاستی مه زن
   
خه کی کوردستان، که  به شکی گرینگ له  دانیشتوانی ناوچه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن  
پکده هنن، کشه  سیاسیه که یان راسته وخۆ په یوه ندیداره  نه ک هه ر به  باری ئاسایشی 

  به کو له  ڕاستیدا ئه م کشه یه  به  توندی په یوه ندیدار کؤمه ک له  وت له م ناوچه یه دا
بووه  به  مه سه له ی دیمۆکراسی و مافی مرۆڤ و پشوه چوونی ئابووری و کۆمه یه تی له م 

به  مانای دۆزینه وه ی ڕگا چاره   بۆ (شوه ی ره فتارکردن له  گه ڵ کشه ی کورد . وتانه دا
ده توان تا ڕاده یه کی ئجگار زۆر، ڕاسته وخۆ یا )  وانه که یئه م کشه یه  یا پچه 



ناڕاسته وخۆ، ببته  تاقیکردنه وه یه ک له ئه گه ری سه رکه وتنی یا شکستی پۆسه ی 
 ، وه  زۆر به  چاکسازی و گۆڕانکاریه  دیمۆکراسیه کان له  ڕۆژهه تی ناوه راستی مه زندا

به ر له  هه ر که س و . ران و سوریاتایبه تیش له  عیراق و تورکیا و ئ ئه م راستیه  ده ب
 ، به  الیه نک کورد خۆی بیزان و له  خیتابی دیپلۆماسیشیدا ئه م مه سه له یه  جخت بکاته وه

.                تایبه تی که  باس دته  سه ر پۆژه ی ئه مریکا هی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
  

ی کوردستان له  پکھاته  فیکریه  کانیدا، یا باشتر بین له  ماهیه تیدا، له به ر ئه وه ی کشه 
ڕاسته وخۆ په یوه ندیدار ده کرێ به  پکھاته  فیکریه کانی پرۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن 

، پرسیارکی گرینگ له م  )یا به  شوه یه کی تر بین به  ئامانجه کانی ئه م پۆژه یه وه(
ئایا ده توانین باس له  ستراتیژ و بیر و بۆچوون و ته سه وورکی  : ندیه دا ئه وه یهپه یوه 

کوردستانیانه  بکه ین له  مه ڕ ئه م پۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زنه ؟ ئایا ده کرێ، له  
له گۆشه بینینی کوردستانیه وه،  باس له  شوه ی هه ره  سوودبه خشی کارکردنی خه لکی 

تان، به  تایبه تی بزاڤه  سیاسیه که ی،له  گه ڵ ئه م پۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی کوردس
کوردستان  پۆژه ی مه زنه دا  بکه ین؟ به  بؤچوونی ئمه  کۆنگره یه ک له  ژر ناونیشانی 

، که  ده ودا بۆچوونه  سیاسی و ئه کادیمیه  کوردستانیه کان ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن 
) یا  چه ند وه مکی(ه  ده نگ ده کرێ زۆر یارمه تیده ر بت بۆ خه مندنی وه مکی بن

  .                                                                  کوردستانیانه  بۆ ئه م پرسیارانه

و

 
 

   :                                                      هه ندێ خای گشتی
کورد هه رچه نده  تایبه تمه ندیشی هه بت له  هه ر وتکی که  کوردی )  کشه کانی( کشه ی )1 

تدا ده ژی، به م دیسان له یه کچوونکی زۆر له  کۆمه  خای بنه ڕه تیدا واده کات که  له  
 به  ستی مه زنداپرۆژه ی رؤژهه تی ناوه ڕاچوارچوه ی بیرۆکه  و ئامانجه  بنه ڕه تیه کانی 

راستیه کی حاشا هه نه گر ئه وه یه    که  پشکه وتنی . شوه یه کی یه کبوو باسی لوه بکرێ
کۆمه یه تی و ئابووری و گه شه کردنی دیمۆکراسی و مافی مرۆڤ  له  ژماره یه ک له  وتانی 

تی ناوه ڕاستدا به  توندی و ڕاسته وخۆ په یوه ندیدارن به  ک به   . شه ی کورده وهرۆژهه
مانایه کی تر له م وتانه دا وه ده ستھنانی هه ر پشکه وتنک له م هه موو بوارانه دا و 
پاراستنی ئه م پشکه وتنه راسته وخۆ په یوه سته  به  چاره سه رکردنی کشه ی کورد له م 

                                     .                                                        وتانه دا
ی سیپتمبه ر و به  تایبه تی پرۆژه ی وته  یه کگرتوه کانی 11ستراتیجی ئه مریکا دوای ) 2

 و رووخانی رژمی به عس و پرۆژه ی رۆژهه تی ناوه راستی مه زنئه مریکای ناسراو به  
و عیراق ده رگای خستۆته  سه رپشت توه لکانی راسته وخۆی ئه مریکا له  گۆڕانکاریه کانی نا

بۆ گۆڕانکاری ترو فه راهه مبوونی ده رفه تکی مژوویی زۆر له  بار بۆ کورد له  باشووری 



فراوانبوونی په راوزی ئه م ده رفه ته  بۆ ئه وه ی به  شوه یه ک یا شوه یه کی تر .  کوردستان
.                                      نرێبه شه کانی تری کوردستانیش بگرته وه  به  دوور نابی  

 له  چوارچوه ی پرۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زندا ئامانجی سه ره کی و گشتی )3
ئه مریکا گۆڕانکاریه  و به رژه وه ندی کوردیش ڕک و ڕاست له  گه ڵ ئه م گۆڕانکاریانه دا 
یه کانگیر ده بت و به رژه وه ندی زۆریشی له م گۆڕانکاریانه دا هه یه .  ئه وه  له  کاتکدا که  

، ئیسرائیلی لده رچت، هیچیان به م گۆڕانکاریانه  رازینین به  "دۆستانی درینی ئه مریکا"
تورکیا بۆ نموونه  نیگه رانی و . بیانووی ئه وه ی که  گۆڕانکاری ده ب له  ناوه وه  بت

ی ئه مریکادا بۆ گۆڕانکاری له  ناوچه دا نارحه تیه کانی خۆی له  هه مبه ر هه وه کان
.                                                                   ، به کو راشیگه یاندووننه شاردۆته وه

   
  

 :                                           میوانداریکردن و شوه ی کۆنگره
 

و

 ئاستکه وه،  چاو باوه ته  باشووری کوردستان و ئیمۆ له  کوردستانی مه زن، له  زیاتر له
 ، به  شوه یه ک یا شوه یه کی تر، باشووری کوردستان باوه ڕکی ئه و هاش هه یه  که

 ، گرینگه  ئه و له  الیه کی تره وه.   ده توان یارمه تیده ربت بۆ به شه کانی تری کوردستان
 زۆر له م ئاڕاسته یه دا به  ب له به ر چاوگرتنی راستیه   له به ر چاو بگیرێ که  خۆشبینیه کی

 .  باری ژیۆپۆلیتیکی باشووری کوردستان ده توان کورد دووچاری هه ه ی گه وره  بکاته وه
 ، ئه و باوه ڕه ش که  ده  باشووری کوردستان ناتوان هیچ به م، له  الیه کی تره وه

کوردستانی مه زن  ڕمک، که  ده ودا باس له  رۆلکی هه ب له  هه رنه ب رکخستنی پالتفۆ
بۆچوونکی ئه وها  .  بکرێ، بۆچوونکی ره شبینانه یهپرۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن

جیھانبینیکه  که  گیریخواردوه  له  قویی راستیه  ژیۆپۆلیتیکیه کانی دونی جیھان و 
                                                         .                                   کوردستان

 
به  مانایه کی تر، ئیمۆ باشووری کوردستان هه رنه ب ده توان ببته  ئه و جگه یه ی که  
تیایدا کۆنگره یه کی کوردستانی ببه سترت که  تیایدا کورد بۆچوونه کانی بھنته  زمان 

 ناوه ڕاستی مه زن و به  تایبه تی هه وی وه مدانه وه ی، جگه  ده رباره ی پرۆژه ی رۆژهه تی
 ، ئه و پرسیاره ش بداته وه  که ئایا  کورد چۆن ده توان کاریگه رانه  له  پرسیاره کانی سه ره وه

و له  سه ر بنچینه ی خوندنه وه یه کی دروست سودمه ندبت له  ئاراسته  سیاسی و 
 یه، وه  چۆن ده توان هاوکار بت له  سه رکه وتنی پرۆژه که دا به  ستراتیژیه کانی ئه و پرۆژه

.                                        شوه یه ک که  به رژه وه ندیه  نه ته وه ییه کانی پارزراو بت
  

نه که وته  ) واته  ده سه تی سیاسی له  باشووری کوردستان(بۆ ئه وه ی که  الیه نی ڕه سمی 
 ، ده کرێ دوو هزی سه ره کی سیاسی له و ه تی ئیحراجی  سیاسی و دیپلۆماسیه وهحا



، له  بی ) پارتی دیمۆکراتی کوردستان و یه کیتی نیستمانی کوردستان(به شه ی کوردستان 
ئه گه ر بت و ئه مه ش له  رووی .  حکومه تی کوردستان، میوانداری ئه م کۆنگره یه  بکه ن

یه وه  ئیحراج بت بۆ ده سه تی سیاسی له  کوردستان، ده کرێ کۆنگره  سیاسی و دیپلۆماس
له  چوارچوه ی چاکیه کانی رکخراوه  )  وه کو پالتفۆڕمکی گفتوگۆ(پسنیارکراوه که  

.                                    کوردستانیه کان یاخود زانکۆکانی کوردستانه وه  رکبخرت
  
 

 :                                                          کۆنگرهبابه ته  کانی 
ئه وه ی راستی بت ده کرێ له  چوارچوه ی پرۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زندا باس له  
زۆر شت بکرێ، که  هه مووشیان به  شوه یه ک یا شوه یه کی تر خه لکی کوردستان و بزاڤه  

دیدار ده که ن، له  هه مووشیان گرینگتر مه سه له ی گه شه کردنی سیسته می سیاسیه که ی په یوه ن
له  هه مان چوارچوه دا   . دیمۆکراسی و چاکسازی و پشکه وتنی ئابووری و کۆمه یه تیه

به  بۆچوونی ئمه  . ده کرێ باس له  کوردستان و سیسته می نوی جیھانی و گلۆبالیزم بکرێ
 رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن و سیسته می نوی جیھانی و هه ر س چمکی پرۆژه ی

گلۆبالیزم له  زۆر خادا یه کده گرنه وه  و هه رسک چمکیش به  توندی نه ته وه ی کورد له  
هه ر . کوردستانی مه زن، به  ئاراسته یه ک یا به  ئاراسته یه کی تر، په یوه ندیدار ده که ن

 به و بۆچوونه  بکه ین که  ده  پۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی لره شه وه  ده توانین ئاماژه 
 ، که م یا زۆر، پالن و ئامرازکی ئه مریکیه  به  مه به ستی بونیادنان و گه وره

به رجه سته کردنی سیسته می نوی جیھانی و گلۆبالیزم به و شوه یه ی که  ئه مریکا 
ئه مریکا ئاڕاسته کردنی پرۆسه ی پشوه چوونه  کانه  مه به ستیه تی و به م مانایه ش مه به ستی 
.                                                        به و ئاقاره ی که  ئه مریکا خۆی ده یخوازێ  

 
 

  :                                                                 به شداربووانی کۆنگره
رێ باسکردنی بۆ دواتر هه بگیرێ، چونکه  ئه مه  الیه نکی ته کنیکی ئه م بابه ته  ده ک

جوگرافی و ( به م ئه وه ی گرینگه  له  به شداربوواندا هه مه ڕه نگی کوردستانی   . کۆنگره که یه
هه ب و زۆرترینی هزه  سیاسیه  کوردستانیه کان و ژماره یه کی پویست ) فیکری و سیاسی
به  مانایه کی تر باشتر وایه  که  .    کوردستانی مه زن به شداری تیادا بکه نله  ئه کادیمیستانی

ئه و خوندنه وه  و بیر و بؤچوونانه ی که  له  کۆنگره که  ده که ونه وه  به  یه که وه گردانی 
   .                                                         بۆچوونه  ئه کادیمی و سیاسیه کان بت

 
 



 :                                                                                        کۆنگره) ئامانجه کانی( ئامانجی 
ئامانجی سه ره کی ئه م کۆنگره  پسنیارکراوه  زیاتر خه مندنی خوندنه وه یه کی 
کوردستانیانه ی ئه م قۆناغه  بت و هه ودانکیش بت بۆ پیاده کردنی دیالۆگکی 

له  ئاستی سیاسی و ئه کادیمیدا؛ )   کوردی-واته  دیالۆگکی کوردی  (کوردستانیانه 
خوندنه وه یه ک که  له  ئاستی پویستی گۆڕانکاریه کان و ئه گه ره کانی سبه ین که  ده کرێ له  

.                                               گۆڕانکاریه کانی ئیمۆ بکه ونه وه  یا به رده وامی بن بۆیان
  

 کرێ ئه م کۆنگره  پشنیارکراوه  سه رتایه کیش بت بۆ کارکی به رده وام وه کو ئه وه ی ده
ده شکرێ ئه م کۆنگره یه  .  کۆنگره ی له م جۆره   هه ر سا یه ک یا دوو ساڵ جارێ ببه سترت

خه مندنی بنچینه ک بت بۆ کارکی مه زنتر له  جۆری کۆنگره یه کی کوردستانی که  هزه  
دیاره  بۆ فه راهه م بوونی ئه و ئامانجه ی .  یاسیه کان و روو ناکبیرانی بالیه ن له  خۆ بگرێس

 هه روه ها ده کرێ .دواییان خواستکی سیاسی به  تین و ئاماده یی و کارکی زۆری پویسته
  .ریکاده رهاوشته ی کۆنگره یه کی ئه وها ڕخۆشکه رب بۆ  زیاتر نزیکبوونه وه ی کورد له  ئه م

 
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
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