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 زانکۆی سەالحەدین _ هەولێر 
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 رۆلی پارتە سیاسیەکان لە رێکخستنی جەماوەریدا)پارتی دیموکراتی کوردستان( بە نموونە  

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

بروانامەی  پێشکەش بە بەشی )زانستە سیاسیەکان( کراوە، وەکو بەشێک لە پێداویستیەکانی بەدەست هێنانی 

 بەکالؤریوس لە زانستە سیاسیەکان 

 ئامادەکراوە لەالیەن:

 گلێنە خالید مستەفا

 : یاریدەدەر ۆستای  مام بەسەرپەرشتی

 رەفیق محمد  اڵئا

 

 

 

 

 

 لێرە   ووسەبن دیمیتەکادنی ئڵی خوێنسا
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 پێشکەشی

 

 ئەم توێژینەوەیە پێشکەشە بە؛

 *پێشکەشە بە خانەوادەکەم. 

و   مرۆڤسااڵری  و  دەوڵتسازی  بۆ  کە  کوردستانیانەی  ئەو  هەموو  بە  و  *پێشکەشە  نیشتیمانسازی 

 نەتەوەسازی کوردستان کاردەکەن. 

 *پێشکەشە بە سەرجەم مامۆستایانی کۆلێژی زانستە سیاسیەکان.

 *پێشکەشە بە مامۆستا) ئااڵ رەفیق(، مامۆستای سەرپەرشتیاری توێژینەوەکەم. 

 *پێشکەشە بە )سعید  هەرکی( ئەندامی پەرلەمانی کوردستان.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [ar1]:  .با لە سەرەتایی الپەڕە بێت 
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 پێزانینسوپاس و 

 

سوپاسی بێ پایان بۆ خوای گەورە و بێهاوتا کە توانای بە ئەنجام گەیاندنی ئەم توێژیەوەی پێ بەخشییم، وە  

زۆر   تایبەتی  بە  بوون،وە  هاوکارم  خوێندن  قۆناغەکانی  بەدرێژایی  کە  خانەوادەکەم  بۆ  زۆر  سوپاسی 

بەرێزانەی بە پێدانی زانیاری و تێبینیەکانیان  سوپاسی مامۆستای سەرپەرشتیار )ئااڵ رەفیق( دەکەم، وە ئەو  

 توێژینەوەکەیان دەوڵەمەنتر کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commented [ar2]: ڕۆک سە لیستی ناوە وولێرە بن  
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 بەش       بابەت                                  الپەرە  

 پێشەکی               ٦

دەروازەیەک بۆ ناساندنی چەمکەکان ،مێژووی سەرهەلدانی        ٨
پارت و پارتی دیموکراتی کوردستان                                  

  

 بەشی یەکەم    

 باسی یەکەم  دەروازەیەک بۆ ناساندنی چەمکی پارت لەگەل رێکخستنی جوماوەری       ٨

 باسی دووەم     مێژووی سەرهەلدانی پارت       ١٠

 باسی سێێەم مێژووی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان       ١١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [ar3]: سی پارتی سیا  



5 
 

 پێشەکی 

حزب وەک کەسایەتی مەعنەوی رۆلێکی گەورەی لە دونیای سیاسەت و نیزامیی سیاسیی دەبینێیت، چیونکە 

یەکێکە لە گرینگتیرین رەگەزەکیانی نیزامیی سیاسیی و تیالەتێکی گرینگیی پڕۆسیەی بە دیمیوکراتیزەکردنە، 

هەرێمییی چییونکە وەک تامرازێییک بەکاردەهێنرێییت تییاوەکو دیمییوکراتی و مەرامەکییان بێیینەدی،لە تێسییتادا 

پارتی سیاسیی بە ەەرمیی تۆمیارکراوە بیۆیە لە تێسیتادا بە  ٣٥( نزیکەی  ١٨کوردستان بەپێی یاسای ژمارە)

ملییۆن کە  لەرووی سیاسییەوە میاەی دەنگیدانیان هەیە تەو  ٥پێێ تەوەی هەرێمی کوردستان پێک دێت لە 

بەدواوە   ١٩٢٧کوردسیتان، لە سیالی هەرێمی پارتانە کێبرکێ دەکەن لەسەر بەدەستهێنانی دەنگ و متمانەی 

بەمانا و دروست بیوونە هیاوچەرخەکەی بەلکیو کیۆمەلەو گرۆپیی سیاسیی لە پیێش پیارت بیوونی هەبیوە و 

حزب بە دروست بوون و پێکهیاتەی نیوێترەوە ،پیارتی سیاسیی تیاکە تیاکە سیەری هەلیداوە کیۆنترین پیارت 

لە  ١٩٤٦کوردسییتان بییوو لە سییالی  پییارتی سیاسییی حزبییی شییوعی بییوو لەدوای تەو پییارتی دیمییوکراتی

چوارچێییوەی تەم تییوێژینەوەدا لەبەشییی یەکەمییدا گرینگییی تەدەییین بە دەروازەیەک بییۆ ناسییاندنی چەمییک و 

مێیژووی سییەرهەلدانی پییارت و پیارتی دیمییوکراتی کوردسییتان، وە لە بەشیی دووەمییدا بییا  لە رێکخسییتنی 

 جەماوەری لەالیەن پارتی دیموکرارتی کوردستان دەکات.

لیی کییورد یەکێیک بییوو لەو گەالنەی کە لە رۆژهەالتیی ناوەراسییت خیاوەن دۆز و مییاەی خیۆی بییووە وە گە

هەردەم لە شۆرش و خەبات دا بوو بۆ بەدەستهینانی ماەە رەوایەکانی بۆیە دروستبوونی )پارتی دیمیوکراتی 

د لە ژێیر شۆرشیگێرانی کیورکوردستان( زەرووریەتێکی مێژووی بوو دەبیوایە پارتێیک هەبێیت جەمیاوەر  

چەتری خۆیدا کۆبکاتەوە، هەنگاو بنێت بۆ بەدیهێنانی ماەە رەوایەکانی کورد بۆیە پارتی هەولییدا زۆرتیرین 

 جەماوەر لە خۆیدا کۆبکاتەوە.

 

 

 

 

 

 بایەخی توێژینەوە

گرینگییی تەم بییابەتە لەوەدایە کە سییەرەکیترین پییارتی کوردسییتانی لە بوشییووری کوردسییتان دەخەییینە بەر 

 رووی رێکخستنی جەماوەری.توێژیەوە لە

 

 تامانجی توێژینەوە
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 لەم توێژینەوەدا تامانج  

_ بابەتەکە بابەتێکی تازەیە توێژەر هەولیداوە تیشک بخاتە سەر رۆلی سەرەکیترین پیارتی کوردسیتانی لە ١

 هەرێمی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستانە.

 خۆی سازداوە._ وە تەم پارتە لەرووی رێکخستنی جەماوەری چۆن ٢

هەرێمییی کوردسییتان لە قۆنییاقیکی تیننیییالی سیاسییی و تییابووری و کۆمەالیەتیییدایە وە لەم تییوێژینەوەدا   _٣

هەولدراوە رۆلی پیارتی دیمیوکراتی بە نمیوونە کە تێسیتا هەرێمیی کوردسیتان خیاوەنی زۆرتیرین کورسیی 

دییکەی هەرێمیی کوردسیتان وە لە پەرلەمانە وە زۆرترین تەمەنی هەیە لە چاو هەمیوو پیارتە سیاسییەکانی 

 تێستادا جومگەی دەسەالتیش لەدەست پارتی دیموکراتی کوردستانە.

 

 پرسیاری توێژینەوە

 _رۆلی پارت چیە لە رێکخستنی جەماوەری؟١

تایا پارتی دیموکراتی کوردستان تا چەند سەرکەوتوو بووە لە رێکخستنی جەماوەریدا بە تایبەت لە سیالی -٢

 ؟٢٠٢٠-٢٠١٣

 _پارتی دیموکراتی کوردستان تایا لەالیەن زۆربەی خەلکی هەرێمی کوردستان پارتێکی پەسەندە؟٣

 

 گریمانەی توێژینەوە

پیارتە  لە چوارچێوەی تەم توێژینەوەدا گریمانەی تەوە کراوە پارتی دیموکراتی کوردستان سیەرکەوتووترین

 لەرووی رێکخستنی جەماوەری.

 

 میتۆدی توێژینەوە

لەم توێژینەوەدا بەپشتبەستن بە میتۆدی مێژووی وەسفی لەبەشی یەکەمدا دەگەرێتەوە بۆ مێژوو بۆ ناسیاندنی 

چەمکییی پییارتی دیمییوکرات، وە لە بەشییی دووەمییدا پشییت دەبەسییتێت بە میتییۆدی شیییکاری کە شیییکردنەوە 

رۆل و دەکرێییت بییۆ پییارتی دیمییوکراتی کوردسییتان لەرووی رێکخسییتنی جەمییاوەری و هەلسییەنگاندنی 

 هەولەکانی لەم پەیوەندیەدا.
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 ن'مێژووی سییەرهەڵدانی پییارت و پییارتیبەشییی یەکەم؛ دەروازەیەب بییۆ ناسییاندنی اەمکەکییا

 .دیموکراتی کوردستان 

بەشی یەکەمی ئەم توێژینەوەیە پێکهاتووە لە سێ باس ،کە لە باسی یەکەمدا بۆ زیاتر ئاشینابوون بە اەمکیی 

پارتی سیاسی اەندین پێناسەو بۆاوونی جۆراوجۆر خراوەتە روو،لەگەل رێکخسیتنی جەمیاوەری،لە باسیی 

بیاس لە مێیژووی   بەشیێوەیەکی گشیتیدووەمدا مێژووی سەرهەڵدانی پیارت باسیدەکرێت،لە باسیی سیێیەمدا  

 دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکرێت .

  

 

 رێکخستنی جەماوەری ی سیاسی،پارت دەروازەیەب بۆ ناساندنی اەمکی -باسی یەکەم:

 اەمک و پێناسەی پارتی سیاسی

سیییەرەتا بە پێویسیییتی دەزانیییین بەشیییێوەیەکی گشیییتی پیییارتە سیاسییییەکان لە هەردوو رووی زمیییانەوانی و 

 زاراوەیەوە پێناسە بکەین

اەمکی پارتی سیاسیی لە فەرهەنیو و ئەدەبییاتی ئیسیومی و ئێرانیی پارتی سیاسی لەرووی زمانەوانیەوە: 

بەهیرەو بەش  وشەی حیزب بەواتیای گرووپێیک لە خەلیک و اەب و پەییرەوان و هاورێبیازانی میرۆ  و 

 1نئایەب بەش لە شەست بەشی قور

 
1  ، بەگی  وەڵەد  ئازاد  ئەیوبی،و  ااپی  د.حوجەتوالی  ڕۆژئاوا،  لە  سیاسیەکان  حیزبە  بەردەوامی  و  سەرهەڵدان 

 ٢٥-٢٤،ال٢٠٠٧یەکەم،هەولێر،ااپخانەی دەزگای ئاراس،
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ن لە رۆژئاوادا، بەم شیێوەیە پێناسیەی بیۆ کیراوە ، بیریتیە لە کیۆمەڵە خەڵکێیک هەوڵیدەدەحزب لە اەمکی  

اوەنیدەکانی بڕییار دەسیت بگیرن بەسیەر کیارو ااالکیەکیانی ،لە نەنجیومەنڕێگەی هەلبیژاردن ئەنیدامانی ئ

 2حکومەت و ئاراستەکردنیان

ئەو ڕێبییازە سیاسیییە لەسییەر  پییارتی سیاسییی بییریتیە لە رێکخراوێکییی سیاسییی کە هییاوبیران و الیەنگرانییی

ئارەزووی خۆیان یەکیان گرتووە، بە گشتی هۆشیارترین فیاکتەری اینێیک ییان تیوێژە کۆمەاڵیەتیەکیان کە 

 3قازانجیان یەب دەگرێتەوە

 

 ە:ەی پارتی سیاسی لە رووی زاراوپێناس

راوجیۆر بنییاتنراوە پارتی سیاسی لە گۆشە نیگای جۆراو جۆرەوە پێناسیەکراوە ایونکە لەسیەر تیوخمی جۆ

 هەر پارتێیک بیۆیەب پێناسەی گشتگیر دیاری بکەیین. بەهیۆی جییاوازی بییروڕا مەبەسیتی   .بۆیە ناکرێت

 .اەند پێناسەی جۆراوجۆر بخەینە روو  ناساندنی پارتی سیاسی هەولدراوە

پێی وایە پارتی سیاسی کیۆمەڵەیەکی ڕێکخیراون خیاوەن سیەربەخۆیەکی خودییە،هەڵدەسیتێت   ئۆستن رینی:

 4حکومیەکانی بەدەستهێنانی پایە  دەاێتە نێو ملمونێی هەلبژاردن بە هیوا  بەدیاری کردنی پاڵێوراوانی، 

بنجییینەی ەر پێییی وایە حییزب بیریتیە لە کییۆمەڵە خەلکییانێکی یەکگرتییوو لەسیی لە الیەکیی دیییکەوە )دڤییرجە( 

 5سیستەمێک

 

 

 

 

 

 ڕێکخستنی جەماوەری:

 
 
 ٨،ل ٢٠٠٩رێبوار کەریم محمود،پارتە سیاسیەکان و ڕای گشتی،دەزگای ااپ و پەخشی حەمدی،سلێمانی 2
 ، ژمارەی اڵپەڕە نەنوسراوە ٢٠٠٣انی  بورهان قانع،بێ دەزگای ااپ،سلێمداریوش و ئەوانی تر،فەرهەنگی نوێ، 3

 
 . ١٢٧ص، ٢٠١٣ي ,االنضمة الساسیة, الطبعة األول, مطبعة,اقلیم كردستان العراق,د.مراد حسین الداود4

 
 ٢٤، ال٢٠١٣مەسعود عبدالخالق،ناسنامەی حیزبە کوردستانیەکان، چاپی یەکەم، هەولێر،چاپخانەی هیڤی،5
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هەیە،لەسیەر  ئاشیکرای،سینورێکی دییارو رێکخستن کیانێکی کۆمەالیەتیە بە هۆشییاریەوە هەمیاهەنگی هەیە

   6بنەمایەکی بەردەوام کاردەکات، بۆ دیاری کردنی ئامانجێک یان اەند ئامانجێکی دیاریکراو.

نییە سیاسییەب هەبێیت نکیۆلی لەو راسیتیە بکیات )فکیر و رێکخسیتن( وەکیو اکێکیی کیاریگەری پێمان وا

وەبەرهێنییان و بە ئەنجییام اییاالکی سیاسییی،تەنها جەمییاوەر لە مەیییدانی اەمەلییی دا کاریییان پێییدەکات، بییۆ 

گەیاندنی ویست و مەرامی دیاریکراو، هەر وەب جەمیاوەریش فیاکتەرێکی هەرە سیەرەکی بیوونی حیزبیی 

کیی جییاواز بۆیە ئەوەندە ئاسان نییە بتیوانین پیۆلینی ئەو دییدانە بکەیین کە هەر یەکەییان بە تەرحێ  سیاسیە، 

 7تەحدیدی جەماوەر دەکەن

 

 دانی پارت باسی دووەم: مێژووی سەرهەل

حییزب یەکەم جییار لە  ەی پەیییدابوونی حییزب زۆربەی لێکییۆلەران و تییوێژەران پێیییان وایە بیییرۆکەیلەبییار

وازێک کە لە سەرەتادا کۆمەلە خەلکێیک یەکیڕا دەبیوون بەرامیبەر هەلبیژاردن و ئەوروپا سەریهەلدا، بەشێ

دەبیوو،بەرە بەرە حزبیی لیێ اەکەرە پاشان لەناو پەرلەمان لەالیەن فراکسیێۆنەکان ڕای جییا جییا دروسیت  

، .(١٨٥٠بوو بەو شێوەیە مێژووی دەسپێکردنی حزب بەو پێوانەی ئێسیتا دەگەڕێیتەوە بیۆ دەوری سیاالنی )
والیەتە یەکگرتووەکیانی لە مانیایە نیوێیەی ئێسیتا نەبیوو جیگە      هیچ پارتێکی سیاسیی بە ١٨٥٠سالی   تا8

اونکە سیەرهەلدانی پیارتی سیاسیی بەسیتراوە بە ت و بیاکوور، ئەمەریکا و ناواەکانی ئەمەریکا و ناوەراس

هییچ  ١٧٨٧لە ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە دەستووری ساڵی   .9پێشکەوتنی سیستەمی دیموکراسی

ئاماژەیەب سەبارەت بە مافی دان پێدانانی حزبی تێیدا نەبیوو، وشیەی حیزبیش لەوکیاتەدا تەیارێیک بیوو لە 

   .10دامەزراوەیەکی ڕێکخراوبۆاوونی سیاسی نەب 

   

 

 باسی سێیەم؛ مێژووی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان 

 
 .٣٠رێکخستنی حزبی،ااپخانەی حاجی هاشم،هەولێر ل اوسمان اەلی وەیسی، رێکخستن و  6
بیرو  7 مەکتەبی  ،بووکراوەکانی  حزبی  ااالکی  سەرەکیەکانی  بنەما  لە  یەکێکە  مەنگوڕی،رێکخستن  محمەد 

 . ١٥ل ٢٠٠٢هۆسیاری)ی.ن.ب(سلێمانی

 
 ٨،ل٢٠٠٩ڕێبوار کەریم محمود، پارتە سیاسیەکان و ڕای گشتی،دەزگای ااپ پەخشی حەمدی،سلێمانی، 8
 ، ٣٥مسعود ابدالخالق،ناسنامەی حیزبە کوردستانیەکان،ااپخانەی هێڤی، هەولێر،ل، 9

 
 ١٢اوسمان اەلی وەیسی،حیزبی سیاسی لە کۆمەلگای سەردەم،ااپخانەی ڕۆژهەالت،هەولێر،ل 10
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 :پێناسە و میژوو  

ناو؛ پارتی دیموکراتی کوردستان.)پ.د.ب(پارتێکی دیموکراتیی نیشیتیمانیە، بیروای بەمافەکیانی میرۆ  و 

دادپەروەریی کۆمەالیەتی و ئازادیەکانی تاب و  مافی نەتەوەیی کورد و نەتەوەکانی تیر هەیە لە برییاردانی 

ێیگەی دیموکراسییانە و ئاشیتیانەی اارەنوسیدا، لە پێناو بە دیهێنانیدا بەپییی پرۆگرامگەلێکیی زانسیتی و بەر

سییەرااوەگرتوو لە ئەزموونەکییانی بییزووتنەوەی رزگییاریخوازی مێییژووی نەتەوەی کییورد و کەلەپییووری 

خەباتگێرانەی بارزانیی نەمرەوە تیێ دەکۆشیێت و سیوودیش لە ئەزمیوونی گەالن وەردەگرێیت نیشتیمانی و  

بە سییەرۆکایەتی بییاوکی رۆحیییی  ١٩٤٦ ی ئییابی سییالی١٦کە لەگەڵ وەقیعییی کوردسییتاندا دەگییونجێن لە 

کراتی کیورد( بیووە ولەکیۆنگرەی وکورد)مەال مستەفا بارزانی نەمر( دامەزراوە، سەرەتا ناوی )پارتی دیمی

.لە ئێسیتادا ا بڕیاردرا ناوی حزب بکیرێتە پیارتی، لەشاری کەرکوب بەستر١٩٥٣ی  ١ی  ٢٦سێیەمدا کەلە  

 تانە .مسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردس

لەشیوێن و کیاتی  تیاوەکو ئێسیتا سییانزە کیۆنگرە بەسیتراوە کۆنگرەکانی حزب لە سەرەتای دامەزرانیدنییەوە

جیاواز تاکە حزبی کوردستانیە کە توانییویەتی ئەوەنیدە کیۆنگرەیە سیاز بیدات،هەر کیۆنگرەیەب کۆمەڵێیک 

گۆڕانکاری و بزاوتیی بە دوای خۆییدا هێنیاوە، بەاڵم لە بیازنە سیەرەکیەکانی کیارکردنی نەتەوەیی،هەمیشیە 

وە لە دابینکردنیی مافەکیانی گەلیی کۆنگرەی پارتی هەڵوێستێکی جێگیری اەسیپاوی هەبیووە،کە بریتیی بیو

   کوردستان و کەمینە نەتەوەکانی تر،لەژێر سێبەری سیستەمێکی دیموکراتی ئازاد دا.

د لە مالی )سیەاید فەهییم( بەسیترا، بە ئامیادەبوونی غدابە نهێنی لە شاری بە  ١٦/٨/١٩٤٦کۆنگرەی یەکەم:

 ( نوێنەر.٧٠نزیکەی )

 ( نوێنەر بەسترا.١٥٠٠ێری پایتەخت،بە بەشداری زیاتر لە )لە هەول ١١/١٢/٢٠١٠کۆنگرەی سیانزەیەم:

 ٢٦/٥/٢٠٢١.11بڕیارە ئەمساڵ کۆنگرەی اواردەیەم ببەسترێت لە هەولێری پایتەخت،لە  

    

 اتی کوردستان ئامانجەکانی پارتی دیموکر

 :اتی کوردستاندیموکر  ئامانجە نەتەوەیەکانی پارتی

برایییانەو پشییگیری و هاریکییاری کییردن لەگەل سییەرجەم حییزب و رێکخییراوە .پتەوکردنییی پەیوەنییدیی ١

دیمیوکرات و ئاشیتیخوازەکان و رەوەنیدی کوردییدا، تییا بەشیێوەیەکی ئاشیتیانە ئامیانجە نەتەوەیییە رەواکییانی 

نەتەوەی کورد بەدی بهێنرێن و کولتووری دیالۆگ و لێبوردەیی لەناو ماڵی کیورددا بووبێیتەوە و پەنیابردن 

 دوتیژیی حەرام بکرێ.بۆ تون

کوردسیتان بەپییی ئەو میکانیزمیانەی لەمیاددەی .گەرانەوەی هەموو ناواە دابڕاوەکان بیۆ سیەر هەرێمیی ٢

 12ەن، بەوەش سنووری هەرێم باەسپێنرێی دەستووری اێراقی فیدراڵیدا ه١٤٠

 
 پەیڕەوی ناوخۆی پارتی دیموکراتی کوردستان  11
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 :اتی کوردستاندیموکر  ئامانجە نیشتیمانیەکانی پارتی

پەرلەمانی فیدراڵی و مسۆگەرکردنی بەشداربوونی هەمیوو پێکهاتەکیانی اێیراە لە .پەرەپێدانی سیستەمی  ١

 دامەزراوە دەستووریەکاندا.

.پاراسیییتن و پەرەپێیییدانی هەمیییوو ئەو دەسیییکەوت و ئیسیییتیح اقە نەتەوەییییی و سیاسیییی و ئیییابووری و ٢

و  خیییوێنی شیییەهیدانمانکلتوورییییانەی بە خەبیییاتێوی مێژووییییی هوتیییوونەتە دی و لە بنەڕەتیییدا بەرهەمیییی 

 13ی ئیرادەیەکی ئازادانەی دلێر بوونقوربانیدانی گەلەکەمان و وەاڵمدەرەوە

 :اتی کوردستاندیموکر  ئامانجە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتییەکانی پارتی

.پتەوکردنی پویوەندی دۆستانە لەنێوان هەرێم و واڵتانی دراوسێ لەسیەر بنەمیای پرەنسییپی بەرژەوەنیدی ١

ییییز لەیەکگیییرتن و دراوسیییێیەتی بیییاش و دەسیییتوەرنەدان لە کاروبیییاری نیییاوخۆی یەکتیییر و هیییاوبەس و ر

 اارەسەرکردنی ئاریشە و گرفتەکان بەشێوازی ئاستیانە و،بەپێی بنەماکانی یاسای گشتی نێودەولەتی .

.پابەنیییدبوون بە ئارمیییانە و بنەماکیییانی نەتەوە یەکگرتووەکیییان و رێزگیییرتن لە گشیییت ئەو پەیماننیییامە و ٢

 14نین لەگەڵ بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستاندا  ناکۆببەڵگەنامە نێودەوڵەتییانەی  
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