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  کتی دا  نوان پارتی و یه رز له یمانتی سیاسی و ستراتیژی به هاوپه) 21
  
   1994، 1 ژمارە –هنگاو      

  
فا و ئیدریس  ال موسته هیدان مه شهرمی  ی ته وه  کاتی ناشتنه له •

بانی ووتارکی  الل تاه  دا، مام جه7/10/1993   بارزان له بارزانیدا له
  کی ستراتیژیی له یمانییه  و تیایدا داوای پکھنانی هاوپه وه خوندنه

مدا داوای   وه سعود بارزانیش له کتیدا کرد، کاك مه نوان پارتی و یه
  وه ژین و پکه  ده وه پکه((دی کرد و ووتی  به ئهکی  یمانییه هاوپه

  )). مرین ده
ی   شوه کی ستراتیژیی و له یه  شوه  به یه یمانی م هاوپه پکھاتنی ئه •

  رکی پویست و به سه  چاره تی بادا، به رکردایه تکی سه یئه هه
 نرێ و تی کوردستان داده مان و حکومه رله ی باری نائاسایی په له په
کردنی ناکۆکی و  نه شه هشتنی ته  بۆ نه یه رانه وکی پارزه هه

  تدا، چ له وه بردنی کاروباری ده ڕوه وی به  ڕه گیروگرفت چ له
 و  یه کی ره  سه و دوو پارته ربازی نوان ئه ندی سیاسی و سه یوه په

 .حیزب و گرۆکانی تردا
 کرد  یه م پرۆژه ر ئه سه لهکی باش کاری  یه ش بۆ ماوه کی هاوبه یه لئژنه •

کی بای ئاسایشی  یه کی پکھنانی لیژنه ره  ئامانجی سه که
  ئامانجه. دا و دوو حیزبه تی ئه رکردایه  نوان سه یی بوو له وه ته نه
  که وستی دوو حیزبه ك کردنی هه هاویه یه  و لیژنه کانی ئه یه کی ره سه

  ر به رامبه به) ن به  ده ڕوه دستان بهتی کور مان و حکومه رله  په که(بوو 
 و ئاسایشی ناوخۆ و وتانی دراوس و  وه ره ندی ده یوه کانی په له سه مه

وڵ  وامکردنی هه رده  به  له کانی تری کوردستان جگه ی پارچه وه بزووتنه



یاندن و دارایی و  کگرتوو و ڕاگه زراندنی سووپای یه ال بۆ دامه قه و ته
 .کاروباری تر

  یان به خرایی) حموود ی حاجی مه مه حه(ڕ  مه کانی له  ڕووداوه وا دیاره •
تی  رکردایه  بوو دروست بوونی سه وه ئه.  دا یه و لیژنه زراندنی ئه دامه

 دا 18/12/1993  کتی دا له  نوان پارتی و یه ستراتیژی با له
 . س پکھاتووه ش که  شه  له یه و لیژنه ئه. یاندرا ڕاگه

سعوود  بانی و کاك مه الل تاه ردوو حیزب، مام جه رۆکی هه سه -
  .بارزانی

 .زیران رۆکی وه مان و سه رله رۆکی په سه -
 .ر حیزبك  هه بی سیاسی له کته ندامی مه دوو ئه -
 و  وه ڕی براکوژی دووپات کرده رامکردنی شه  پرینسیپی حه که یاندنه ڕاگه
  .ی دا و دوو حیزبه کاری توندی نوان ئهیمانی ستراتیژی و هاو نی هاووپه به
رپابوونی  و چ به) حموود ی حاجی مه مه حه(کانی   چ ڕووداوه وه داخه م به به
و   ئه رخست که ی ده وه ئه) ی ئیسالمی وه کتی و بزووتنه یه( ڕی نوان  شه

. وێ  رکه ی دوای پکھنانی دا سه وه م تاقی کردنه که  یه یتوانی له  نه یه لیژنه
ی   شوه ها له روه  خۆی و ، هه که پرۆژه) واویی ناته ( تا له به ش هه مه هۆی ئه

  . شار داوه  ، خۆی حه ی بۆی دانراوه وره و ده پکھنانی و ئه
 مانای  و حیزبه پسراوانی ئهران و ل  سه نیا له  ته که ته یئه درووستبوونی هه

ستی زاتی هه بوونی ههزاو ك له ردوو یان یهر  رامبه  به یه و دوو حیزبه ک
بن و   ناکۆکی و جیاوازی بۆچوون درووست ده وه مه کان ، له ڕووداوه
   :  ، بۆ نموونهرکردنیان ئاسان نابت سه چاره
سعود بارزانی  دا ، کاك مه) حموود ی حاجی مه مه حه(کانی   کاتی ڕووداوه له
  سته و ده  لدانی ئه  له کردووه شداری نه کتی به  یه  که یه ی هه وه هیی ئ گله

 ی 19 –ة  ی الحیا ڕۆژنامه( ن  ستی بگانه ر و دارده  نۆکه که) دا خریبیه ته(
 ب س  ر و  کسه بت یه وه  ئه  بایه و لیژنه وری ئه ر ده گه جا ئه) .. ر دیسامبه

کی تر، با یاخی و  یه سته ر ده ر هه رامبه ژ بهکداری و توندوو تی و دوو هزی چه
ڕ  مدا باوه کی که یه  ماوه  له  که وا دیاره کاربنت ، ئه ریش بت، به رپچکه سه

  وه پشه بت له  ده  بیارانه و جۆره  ئه چونکهدا،  ست ده ده ی خۆی له و سومعه
  که وسا لیژنه ت ئهر بکر سه  گفت و گۆ و باسیان له وه مانه رله ن په الیه له

  .جکردنی بکات زامنی جبه
ی حاجی  مه  حه کات که  ئاسانی قبوی ده چۆن ڕای گشتی وا به :  بۆ نموونه

ر چوار مانگ   کاتکدا هه ، له یه  بگانه ر به ر و سه حموود خراپکار و نۆکه مه
می پارتی  سی دوهه ك که سعوود خۆی وه ی پارتیدا کاك مه  کۆنگره ر له به وه له
بی سیاسیی پارتی  کته وتووی مه ندامکی پشکه  ئه  و به وه  پشه یھنایه ده



ك و  یه ر لیژنه هه   بین که وه وێ ئه مانه  کورتی ده به..  ؟؟بژردرا هه
سیی و  بۆ چوونی که  له بت که وتوو ده رکه  سه و کاته ك ئه زگایه ده
رباز   ده کی یه ره  سه و دوو حیزبه رکام له تی هه سکی حیزبایه ندی ته وه رژه به

مان  رله واو بۆ په تی ته سه  ده بت که  ده وه ر به ش هه مه بت ، ئه
 و دواش  مه ری کردوون و له ی تا ئستا ده و یاسا و بیارانه  و ئه وه تهربگواز
  یزبهو دوو ح مووی ئه  ، پش هه وه که موو الیه ن هه الیه کات له ریان ده ده
ج  تی یان ، ڕزی ل بگیرت و ڕگای جبه رکردایه  و سه کی یه ره سه

ن  الیه له) کان یاسای حیزب و ڕکخراوه( ر  گه  جا ئه.کردنی خۆش بکرت
و   ئه  نه وه کار ، ئه  و بخرابایه  ڕزی ل بگیرایه وه کانه موو حیزبه هه

. دا کان ڕووی ده سالمی یه هی ئی حموود و نه ی حاجی مه مه ی حه گیروگرفته
 لپسراوی درووست بوونی باری نائاسایی و  که کییه ره  سه نجام دوو حیزبه ئه

ی نوانیان ینگاوك بۆ هاوکاری ستراتیژ ر هه  هه نایاسایی کوردستانن، بۆیه
 و  م نابت هیچ لیژنه به.  پشتگیری ل بکرت  و پویسته جگای خۆشی یه

  .. بت وه مانه رله تی په سه رووی ده  سه تك له سه ده
 


