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کە  پانتا جوگرافیایی یەدا هەڵکەوتووە،  لەو  کوردستان 
و  کراوه  ناودێر  نێوەڕاست«  »ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  به 
هەرێمێکی دەوڵەمەند له بواری سەرچاوه رسوشتییەکانە. 
ئەو ناوچەیە شوێنی سەرهەڵدانی چەندین شارستانییەتی 
لقی  کام  هەر  که  جیاوازه،  ئایینیی  و  مێژوویی 
پێڕەوی خۆیانن.  و خاوەنی  بۆتەوه  لێ  جۆراوجۆریان 
کولتووری  پێکهاتەی  بواری  له  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
چەندین  و  فرەڕەنگه  ناوچەیەکی  نەتەوەییشەوه  و 
کولتووری  کە هەرکام خاوەنی  دەژین،  تێدا  نەتەوەی 
خۆیانن و هەرکام لەم کولتوورانه خاوەنی ناسنامە و 
بایەخ و سەنگی تایبەت بە خۆیانن. ئەو ناوچە فرەڕەنگە، 
لە سەرەتای  لە کاتی دامەزرانی دەوڵەتە مودێڕنەکان 
له  بەشێک  بێبەشکرانی  هۆی  بە  بیستەمدا،  سەدەی 
گەالنی ئەو ناوچەیه له مافی دیاریکردنی چارەنووسیان و 
جێگیرنەبوونی دێموکراسی، مەکۆی کێشه و گرفت بووە.

له ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی وەها ڕەنگاڵە و فرەچەشندا، 
کورد  دێرینە.  شارستانییەتێکی  خاوەن  کورد  نەتەوەی 
له سەردەمی ئيمپراتۆريەته دێرينەکاندا، مودێلێک لە 
جياواز  که  بە خۆی هەبوو،  تایبەت  دەسەاڵتداریەتی 
دەسەاڵتی  بوو.  دەوروبەر  دەسەاڵتەکانی  هەموو  له 
قەوم  دڵخوازانەی  يەکیەتیی  بنەمای  لەسەر  مادەکان 
و هۆزەکانی نيشتەجێی زاگرۆس پێک هاتبوو و شێوە 
جياوازیيەکان  به  دان  تێيدا  که  هاوبەش،  ئيدارەيەکی 

نرابوو، هاتبووە ئاراوە.
مێژووی ماد، نيشانی داوە که تەنيا لە بەرامبەر هێرشی 
دەرەکيدا بەرگريی له خۆی کردووە و هێرشی بۆ سەر 
خاک و خەڵکی ديکه نەکردووە. هەروەها بەپێچەوانەی 
ڕەسمی  ئایینێکی  دەوروبەريش،  ئيمپراتۆریيەکانی 
نەبووە. دوای ڕووخانی دەسەاڵتی ماد، هەرچەند کورد 
به درێژايی مێژوو دەسەاڵتێکی يەکدەستی نەبووە، که 
تەواو خاکی کوردستان بگرێته خۆ، بەاڵم مێژووی کورد 
پڕە له خەباتی ڕزگاریخوازانە و بەرگریکارانە له بەرامبەر 
هێرشی بێگانه لە قۆناغە جیاوازەکانی مێژوودا و له هەر 
شوێنێکی کوردستان که توانای هەبووبێت، دەسەاڵتی 

خۆی دامەزراندووە. 
شارستانییەتی کورد لە ناسنامەی نەتەوەیی و سیاسەتی 

ڕێکخراو و حکوومەتی مودێڕنی کورددا ڕەنگی داوەتەوە. 
لە  نەتەوەی کورد،  لە  نکۆڵیکردن  سەرەڕای سیاسەتی 
الیەن ئەو دەوڵەتانەی کە لە ڕێگای هێزی نیزامییەوە 
سەپاندووە،  کوردستاندا  بەسەر  خۆیان  حاکمیەتی 
شارستانییەتە  ئەو  نێوان  لە  مێژوویی  بەردەوامییەکی 
دێرینە و ناسنامەی نەتەوەیی کورد و گوتار و کرداری 
سیاسی لە کوردستاندا دەبینین. وەک منوونە، دەتوانین 
کورد  مودێڕنی  حکوومەتی  کە  بکەین،  بەوە  ئاماژە 
لە خۆرهەاڵت )لە ساڵی 1324(، لە باشوور )لە دوای 
)لە  کوردستان  خۆرئاوای  ئیدارەی  و   )1370 ڕاپەڕینی 
ئەوە  خوازیاری  تەنیا  نەک  هەتاوی،  1394(ـی  ساڵی 
جەختیان  بەڵکوو  هەبێت،  ڕەسمییان  ئایینی  نەبوون 
ئایینی،  جیاوازیی  بۆ  )تۆلێرانس(  لێبوردەیی  لەسەر 
جێگای  لە  هەروەها  کردووە.  ئێتنیکی  و  مەزهەبی 
دێموکرات،  حیزبی  کە  بکرێت،  بەوە  ئاماژە  خۆیدایە 
و  کۆماری کوردستان، سێکۆالریزم  دامەزرێنەری  وەک 
ئایینی  و  نەتەوە  لەگەڵ  ئاشتیخوازانەی  پێکەوەژیانی 
دیکە، بە سیاسەتی نەگۆڕی خۆی لە 1324ەوە تاکوو 

ئێستا ڕەچاو کردووە.

کــورد یەکێــک لــە گەورەتریــن نەتــەوە بێدەوڵەتەکانە. 
خاکــی کوردســتان لــه پــاش شــەڕی چاڵدێــران، کــه لــه 
ســاڵی 893ی هەتــاوی )1514ی زایینیـ(ـــدا لــه نێــوان 
دوو ئیمپراتۆرییەتــی عوســانی و ســەفەویدا ڕووی دا، 
بــە کــردەوە دژ بــە ئــرادە و ويســتی کــورد دابــەش کرا. 
ئــەم دابەشــکردنه لــه ســاڵی 1018ی هەتــاوی )1639ی 
زایینیـ(ـــدا بــه واژۆکردنــی »پەیانــی زەهاو« لــه نێوان 
حکوومەتــی ســەفەوی و حکوومەتــی عوســانیدا، بــه 
فەرمــی ڕاگەیەنــدرا. دوای شــەڕی یەکەمــی جیهانــی و 
هەڵوەشــانەوەی ئیمپراتۆرییەتــی عوســانی، خــاک و 
ــەڕووی  ــۆ جارێکــی دیکــه ڕووب خەڵکــی کوردســتان ب
دابەشــکردنێکی تــازه بوونــەوه و دواجار به ســەر چوار 
ــەش  ــووریەدا داب ــراق و س ــران، عێ ــه، ئێ ــی تورکی واڵت
کرانــەوه. نەتــەوەی کــورد لــه هەمــوو بەشــەکانی 
کوردســتاندا بــه هــۆی دەســەاڵتدارانی ئــەو چــوار 

واڵتــەوه، مافــه نەتەوایەتییەکانیــان پێشــێل کــراوە.

پێشەکی
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تێکۆشــانی نەتەوەیــی کــورد، بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی 
چارەنــووس لــه ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بەشــێک لــه خەباتــی گشــتیی 
نەتەوایەتیــی کــورده، کــه لــه ســااڵنی کۆتایــی ســەدەی نــۆزدەوه بــە 
گەشــەکردنی هــزری نەتەوەیــی لــه ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا، ســەری 
هەڵــداوه. لــه ســاڵی ١٢5٩ی هەتــاوی )١٨٨٠ی زایینــی( بەمــاوە، بــه 
دەســتپێکردنی ڕاپەڕینــی شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری لــه دژی هــەر 
ــی  ــۆڕی داخوازی ــه هێنانەگ ــار و ب ــانی و قاج ــەاڵتی عوس دوو دەس
دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی کــوردی، بــەردی بناغــەی بیری 
ــه  ــۆی گەش ــه ه ــەاڵم ب ــرا. ب ــتاندا دان ــوو کوردس ــه هەم ــی ل نەتەوەی
نەکردنــی بــواری ئابــووری، پیشەســازی، ڕێگەنــەدان بــه گەشــەکردنی 
سیســتمی پــەروەرده، نەبوونــی دەرەتــان و ئامــرازی پێوەنــدی و 
ــه نێــو کۆمەاڵنــی  ڕاگەیانــدن بــۆ باوکردنــەوەی هــزری نەتەوەیــی ل
خەڵکــدا، خەباتێکــی ڕێکخراوەیــی هەمەالیەنه بۆ ڕزگاریــی نەتەوەیی 
لــەو بەشــەی کوردســتان درەنگــر بیچمــی گــرت. ســەرەڕای ئەمــەش 
ــی  ــری ڕزگاری ــه بی ــاتێک ل ــتان س ــگای کوردس ــەنگەکانی کۆمەڵ پێش
نەتەوەیــی غافــڵ نەبــوون، بۆیه یەکــەم هەوڵــی دەســەاڵتدارانی نوێی 

ئێــران لــه ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا بــۆ دامەزرانــی سیســتمێکی 
ناوەندگــەرا، لەگــەڵ خۆڕاگریــی خەڵکی کوردســتان بەرەوڕوو بــووەوه. 
لــه ســااڵنی کۆتایــی شــەڕی جیهانیــی یەکەمــدا بــه هاتنــه ســەرکاری 
ڕەزاخانــی پەهلــەوی، بــری دەوڵــەت نەتــەوەی يەکدەســت لــە ڕێگای 
ــه  ــی ديکــه ل ــەوەی نەتەوەکان ــەوە ســەپێندرا و تواندن ــزی نیزامیی هێ
ئێرانــدا بــوو بــە سیاســەتی بــاو. هەروەهــا هــەوڵ درا لــه چوارچێــوەی 
ئــەو واڵتــەی کــه پێشــر تەنیــا چوارچێوەيەکــی جوگرافيایــی بــۆ 
هەمــوو نەتــەوەکان بــوو، بيکــەن بــه بنەمای ناســنامەیەکی دەســتکرد 
ــدا  ــی ئێران ــوو نەتەوەکان ــو هەم ــه نێ ــران. ل ــەوەی ئێ ــاوی نەت ــە ن ب
ــاراوە و  ــه ئ ســەرهەڵدان دژی سیاســەتی ســڕينەوە و حاشــاکردن هات
لــه نێــو نەتــەوەی کورديشــدا ڕاپەڕيــن دژی دەســەاڵتی ســەرکوتکەر 
و حاشــالێکەری ڕەزاخــان ســەريان هەڵــدا. يەکێــک لــه بەناوبانگريــن 
ڕاپەڕینــەکان لــە کوردســتان، ڕاپەڕينــی ســمکۆی شــکاک بوو. ســمکۆی 
شــکاک ســەرهەڵدانێکی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، 
بــه مەبەســتی دامەزرانــی قەوارەیەکــی نەتەوەیــی بــۆ گەلــی کــورد، 
وەڕێ خســت. هاوکاتبوونــی ڕاپەڕینــی ســمکۆ لەگــەڵ ســەرهەڵدانه 

خەباتی نەتەوایەتی له کوردستان
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نەتەوەییەکانــی شــێخ مەحمــوودی بەرزنجــی و شــێخ ســەعیدی 
ــە  ــەر دەوڵەت ــه بەرامب ــتان، ل ــووری کوردس ــوور و باک ــه باش ــران ل پی
تازەدامەزراوەکانــی عێــراق و تورکیــەدا، دەرفەتێکــی مێژوویــی بۆ کورد 
ڕەخســاند، تــا بتوانێــت چارەنووســی خۆی بەدەســتەوە بگرێــت، بەاڵم 
هەلومەرجــی دژواری نێونەتەوەیــی ئــەو ســەردەمە، زیاتــر ناوچەکەی 
کــردە مەیدانــی گەمــەی ســراتیژی نوێــی زلهێــزەکان. ئامادەنەبوونــی 
زەمینــەی نێوخۆیــی و هێرشــه هەمەالیەنەکانــی هــەر ســێ دەوڵەتــی 
تازەدامــەزراو و پشــتیوانەکانیان بــۆ ســەر کوردســتان، هەر ســێکی ئەو 
ڕاپەڕینانەیــان تێــک شــکاند. گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــتنەوە  ــۆ ڕێکخس ــۆ خ ــدان ب ــە هەوڵ ــکانانە، وازی ل ــەو تێکش دوای ئ
بــە مەبەســتی داواکردنــی مافــە نەتەوەیی یەکانــی نەهێنــا و بــە 
کەڵکوەرگرتــن لــە هەلومەرجــە ناوچەیــی و جیهانییــەکان، تێکۆشــانی 
خــۆی بــە مەبەســتی پێکهێنانــی ڕێکخراوەیەکی سیاســی، کــه بتوانێت 
هەســتی ڕزگاریخوازانــەی نەتــەوەی کــورد لــەو پارچەیەی کوردســتاندا 
پــەرە پــێ بدات، دەســت پێکــرد. پێشــەنگ و بــژاردە و ڕووناکبیرەکانی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بــە کەڵکوەرگرتــن لــە هەلومەرجــی 
ــه  ــەم، ل ــی دووه ــەڕی جیهانی ــی ش ــه ئەنجام ــوو ل ــیی پێکهات سیاس
١٩4٢ی  ئووتــی  )١6ی  هەتاویــدا  ١٣٢١ی  گەالوێــژی  ٢5ی  ڕۆژی 
زایینــی( ڕێکخــراوی نهێنــی ”ژ ک«، )کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کورد(ـــیان 
دامەزرانــد. دوای ســێ ســاڵ خەباتی نهێنــی و ئەزموونــی ڕێکخراوەیی، 
لــه ٢5ی گەالوێــژی ســاڵی ١٣٢4ی هەتــاوی )١6ی ئووتــی ١٩45ی 
زایینیـ(ـــدا و لەســەر بنەمــا تەشــکیاتییەکانی ئــەم ڕێکخراوەیــه و بــه 
ــی  ــدەری بارودۆخــی نێوخۆی ــە واڵم ــە ک ــی واقیعبینان خوێندنەوەیەک
کوردســتان و هەروەهــا هەلومەرجــی نێودەوڵەتی ئەو ســەردەمە بوو، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، وەک ڕێکخراوێکــی مودێــڕن دامــەزرا. 
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه ڕێبەریــی پێشــەوا قازی 
محەممــەد، واڵمێکــی بەجــێ و مێژوویــی بوو بــۆ ئەو قۆناغــە گرنگەی 
بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەکەمــان. دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتان وەک تاکــە پێشــەنگ و ڕێکخــەری جوواڵنــەوەی میللــی - 
دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان، لــە مێــژووی خەباتــی نەتەوەیــی 
کــورد لــە پێنــاو مافــی دیاریکردنــی چارەنووســیدا، بــە خاڵێکــی 
ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــژووی مودێڕن ــە مێ ــت. ل ــش دەژمێردرێ وەرچەرخانی
کوردســتان، حیزبــی دێموکــرات یەکەمین حیزبی کوردســتانی بــوو، کە 
هەســتی بــە گرینگــی ڕێکخــراوی سیاســی کــرد و هــەر بــه ڕێبەرایەتی 
ــژوودا،  ــه مێ ــار ل ــۆ یەکەمج ــورد ب ــی ک ــە پێشــڕەوە خەڵک ــەم حیزب ئ
بــوو بــە خاوەنــی دەســەاڵتێکی نیشــتانی و دێموکراتیــک له شــێوەی 
ــەم  ــووی ئ ــەری هەڵکەوت ــەد ڕێب ــازی محەمم ــەوا ق ــدا. پێش کۆماری
حیزبــە، لــە ٢ی ڕێبەندانــی ١٣٢4دا )٢٢ی ژانویــەی ١٩46( بــە ڕەســمی 
دامەزرانــی »کۆمــاری کوردستانـ«ـــی ڕاگەیانــد و بــوو بــە ســەرکۆماری 
ئــەم کۆمــاره. کۆمــاری کوردســتان لــە مــاوەی تەمەنــی کورتــی خۆیــدا 
کــە یــازدە مانگــی خایانــد، کۆمەڵێــک دەســکەوتی بەنرخــی بــۆ گەلــی 

کــورد بەجــێ هێشــت.

بــه دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان و لەســێدارەدانی پێشــەوا قازی 
ــی  ــدا )٣٠ی مارس ــوەی ١٣٢6ی هەتاوی ــه ١٠ی خاکەلێ ــەد، ل محەمم
١٩4٧ی زایینــی(، لــە الیــەن ڕێژیمــی پاشــایەتییەوە، خەباتــی حیزبــی 
دێموکــرات کەوتــە قۆناغێکــی ئەســتەمەوە، بــەاڵم حیزبــی دێموکــرات 

ئامانجــە  وەدیهێنــەری  و  درێژەپێــدەر  ڕێنوێــن،  حیزبێکــی  وەک 
بەرزەکانــی کۆمــاری کوردســتان، ئەرکــی ڕێکخســتنی بزاڤــی میللــی• 

دێموکراتیکــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی درێــژە پــێ دا.

خەباتــی چەکــداری ســاڵەکانی ١٣46• 1347 )1967 • 1968(، لــە الیەن 
حیزبــی دێموکراتــەوە، بــۆ جارێکی دیکــەش، دوای کۆماری کوردســتان، 
دەنگــی ئازادیخوازیــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە گوێــی 
ــەران و  ــە ڕێب ــک ل ــارەش پۆلێ ــەو ج ــد ئ ــد. هەرچەن ــان گەیان جیهانی
پێشــمەرگە شۆڕشــگێڕەکانی دێموکــرات خوێنیــان ڕژایــە ســەر خاکــی 
کوردســتان، بــەاڵم بــەو ڕاپەڕینــه الپەڕەیەکــی دیکــەی پــڕ لــه شــانازی 
و حەماســەیان لــه مێــژووی جوواڵنــەوەی کــورددا تۆمــار کــرد و ئــەو 
ڕاســتییەیان بــه دۆســت و دوژمنانی ئــازادی و نەتەوەی کورد ســەملاند، 
ــەوەی  ــزی پێش ــە ڕی ــە ل ــرات هەمیش ــی دێموک ــی حیزب ــە ڕێبەران ک
ــەی  ــداکاری و لەخۆبوردوویی ــەو فی ــازی دان. هــەر ئ ــات و گیانب خەب
ــی  ــه حیزب ــەی ک ــەو هۆکاران ــک ل ــە یەکێ ــا ئێســتاش بووەت ــه هەت ک
دێموکراتــی کردۆتــه حیزبــی خۆشەویســت و جێــگای بــڕوا و متانــەی 

کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان.

د.  کــورد،  زانــای  ڕێبــەری  جوواڵنەوەیــه،  ئــەم  ســەرکوتی  پــاش 
ــەوە  ــەم ڕێگاش ــزب و ل ــی حی ــملوو ڕێبەرایەتی ــان قاس عەبدولڕەح
ــە  ــەوەی کــورد ل ــی دێموکراتیکــی نەت ــەوەی میلل ــی بزووتن ڕێبەرایەت
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی بــە دەســتەوه گــرت. د. قاســملوو بەرنامــە و 
پێــڕەو و پێکهاتــەی حیزبــی لەســەر بنەمــای فەرهەنگــی شۆڕشــگێڕانە 
و ئوســوول و پرەنســیپە دێموکراتیکــەکان ڕێــک خســتەوە و حیزبــی 

ــر. ــتێکی کاریگەرت ــدە ئاس ــی گەیان دێموکرات

ــاوی  ــه ســاڵی ١٣5٧ی هەت ــران، ل دوای ڕاپەڕینــی بەرینــی گەالنــی ئێ
)١٩٧٩ی زایینــی(، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، لــه ڕۆژی ١١ی 
ڕەشــەمەی ١٣5٧ی هەتاویــدا )٢6ی فێورییــەی ١٩٧٩ی زایینــی(، 
پــاش زیاتــر لــە ٣٠ ســاڵ خەباتــی نهێنــی، لــه میتینگێکــی گــەورە لــە 
ــی  ــدەوە. حیزب ــۆی ڕاگەیان ــکرای خ ــی ئاش ــاددا، خەبات ــاری مەهاب ش
دێموکــرات داخــوازە نەتەوەیی یەکانــی گەلــی کــوردی بــە شــێوەیەکی 
ــاش  ــی پ ــەاڵتدارانی ئاخوندی ــت دەس ــتە بەردەس ــتیخوازانە خس ئاش
شــۆڕش لــە ئێرانــدا، بــەاڵم ڕێژیمــی نــوێ بــه شــەڕ و ســەرکوت 
واڵمــی داخوازییەکانــی نەتــەوەی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی دایــەوە. 
هــەر لــەو کاتــەدا ڕێژیمــی تــازە بەدەســەاڵت گەیشــتوو، شــەپۆلێکی 
توندئاژۆیــی و دژایەتیــی لەگــەڵ گــەالن و بەشــێک لــە واڵتانــی جیهان 

و هاوواڵتییانــی جیابیــری دەســت پــێ کــرد.

لــە هەلومەرجێکــی ئــاوادا حیزبــی دێموکــرات، کــه دەرکــی بــه 
نێوەڕۆکــی دواکەوتووانــە و دیکتاتۆریــی ئــەم ڕێژیمــە کردبــوو، 
ڕێفراندۆمــی چەواشــەکراوی دیاریکردنــی سیســتمی حکوومەتیــی لــە 

ــرد.  ــم ک ــدا تەحری ئێران

لــەو کاتــەوە داخوازييــە نەتەوەيــی و دێموکراتيکەکانــی گەلــی کــورد، 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــه بەردەوامــی هانــدەر و هەوێنــی گشــت 
ــرات  ــی دێموک ــک و حیزب ــی خەڵ ــییەکانی کۆمەاڵن ــە سیاس چاالکیی
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بنەما فیکری و سیاسییەکان
 سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لەســەر بنەمایــەک 
داڕێــژراوه کــه کەرامەتــی مــرۆڤ بــه گرینگرین بەهــای ژیــان دەزانێ. 
لــه فیکــری سیاســیی مودێڕنــدا، کەرامــەت وەک بەهایەکــی گەردوونی 
نــارساوه و لــه جاڕنامــەی گەردوونیــی مافــی مرۆڤــدا، کــه لــه ســاڵی 
ــەوە  ــەن ڕێکخــراوی نەت ــە الی ــی(، ل ــدا )١٩4٨ی زایین ١٣٢٧ی هەتاوی
یەکگرتووەکانــەوە پەســەند کــراوه، گرینگییەکی ســەرەکی پــێ دراوه و 
وەک »بنەمــای ئــازادی، دادپــەروەری و ئاشــتی« لــه جیهانــدا جەختــی 

لەســەر کــراوە.

لــه ڕوانگــەی حیزبــی دێموکراتــەوه، کەرامــەت دوو ســەرچاوەی 
ســەرەکیی هەیه: له الیەکــەوە دابینکردنی پێداویســتی ماددیی مرۆڤ 
و لــه الیەکــی دیکــەوه پێکهێنانــی فەزایەکی سیاســیی ئازاد بــۆ ئەوەی 
هــەر تاکێــک بتوانێ خاوەنی کەســایەتی و ناســنامەی ئیتنیکی، ئایینی 
و نەتەوەیــی خــۆی بــێ و هەروەهــا بــۆ ئــەوەی ســتەمی جنســی یــان 
جێنــدەری کۆتایــی پــێ بێــت. لێــرەدا دەبــێ دان بــە ســتەمی بەکۆمەڵ 
ــە  ــن ل ــان بتوان ــەوەی ژن ــۆ ئ ــت، ب ــدا برنێ ــەر ژن ــە لەهەمب و لەمێژین
چەوســاندنەوەی کولتــووری، ئایینــی، سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و ئابووری 
ڕزگاریــان بێــت و لــە کەرامەتــی مرۆڤیــی بێبــەش نەبــن. مرۆڤێــک کــه 
لــه هەژاریــدا ڕاگیــراوه، مرۆڤێــک کــه نکۆڵــی لــه ناســنامە ئیتنیکــی، 
ئایینــی یــان نەتەوەییەکــەی دەکرێــت، یــان دەکەوێتــه بــەر تەوژمــی 
ــتەمی  ــر س ــان لەژێ ــردن ی ــووکایەتی پێک ــەوه و س ــەتی تواندن سیاس

جنســیدا دەژیــت، مرۆڤێکــه کــه کەرامەتــی لــێ زەوت کــراوه. 
نکۆڵیکــردن لــە زمــان، کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی مرۆڤــی کورد، 

یــان هەوڵــدان بــۆ تواندنەوەیــان لەنێــو کولتــووری نەتەوەیەکــی 
ــی  ــی مرۆڤ ــوردە. ژیان ــی ک ــی مرۆڤ ــی کەرامەت ــەدا، زەوت کردن دیک
کــورد، بــە بوونــی زمــان، کولتــوور و ناســنامەی نەتەوەیــی کوردییــەوە 
مانــا پەیــدا دەکات، بۆیــە داکۆکــی کــردن لــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی 

نەتــەوەی کــورد، داکۆکــی کردنــە لــە بەهــا و کەرامەتــی مرۆڤانــە. 
نەتــەوەی کــورد، خوازیــاری ئــەو مافانەیــە کــە نەتەوەکانــی خــاوەن 
ســەروەریی )حاکمیەتــی( سیاســی و دەوڵەتــی ســەربەخۆ، بــۆ خۆیانی 
بــە ڕەوای دەزانــن؛ بۆیــە حیزبــی دێموکــرات بەپێچەوانــەی هەندێــک 
هێــز کــە چاوپۆشــی لــە مەســەلەی نەتەوایەتــی لــه ئێرانــدا دەکــەن و 
تەنیــا گرینگــی بــە کێشــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری یان پێشــێلکردنی 
مافــی تاکەکــەس لــە الیــەن دیکتاتۆرییەتــەوە دەدەن، دانپێدانــان 
بــه ناســنامەی نەتەوەیــی و ڕێزگرتــن لــە کەرامەتــی مرۆڤــی نەتــەوە 
ســتەملێکراوەکان بــە مەســەلەی بنەڕەتــی دەزانێــت. بەکورتــی، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســتەمی ڕەگــەزی، نەتەوەیی و 
چینایەتــی و هەروهــا ســتەم لــە کەمئەندامــان بــە ڕێگــری ســەرەکیی 
بەهرەمەندیــی مــرۆڤ لــە کەرامــەت دەزانــێ. ئــەم تێگەیشــتنە 
ــەرەکییەکانی  ــه س ــه ئامانج ــەت، ل ــه کەرام ــییە ل ــەفی و سیاس فەلس

ــەوه.  ــدا ڕەنــگ دەدات حیزبــی دێموکرات

هێــا  و  بەهــا  بــە  ســووکایەتیکردن  و  نکۆڵیکــردن  سیاســەتی 
ــەن  ــەرەب، تورکم ــان، ع ــی ئازەربایج ــورد، تورک ــی ک نەتەوەیی یەکان
ــەوه،  ــی ئێران ــه دوای یەکەکان ــەک ل ــه ی ــەن ڕێژیم ــه الی ــووچ ل و بەل
نیشــاندەری ئــەو ڕاســتییە مێژوویی و سیاســییەیە، کــە الی حکوومەت 

ــڕای  ــتان وێ ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــی ل ــەوەی نەتەوەی ــوون. بزووتن ب
پێداگــری لەســەر مافــه نەتەوەیی یەکانــی گەلــی کــورد لــەو پارچەیــە، 
هــاوکات بــوو بــه مەکــۆی خەبــات لــه دژی هــەر جــۆرە کۆنەپەرســتی، 
دیکتاتــۆری و چەوســانەوەیەک. بــه شــێوەیەک کــه نــەک تەنیــا 
ــوو  ــتان، بەڵک ــەی کوردس ــی دیک ــه پارچەکان ــورد ل ــی ک ئازادیخوازان
تێکۆشــەرانی ئێرانیــش، لــه کوردســتانەوه هــاواری ئازادیخوازیــی 
خۆیــان بــه گوێــی جیهــان گەیانــدووه. بۆیــەش خەباتــی هەنووکەیــی 
نەتەوەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــاوکات لەســەر دوو هێڵــی 

ــه پێشــەوە. ــی و دێموکراســیخوازی دەچێت ــی نەتەوەی ڕزگاری
لــە هەلومەرجــی ئێســتەی ناوچەیــی و جیهانیــدا، دوای ئاڵوگــۆڕە 
ــە  ــە هاوپەیانیی ــێک ل ــی بەش ــە و تێکچوون ــە ناوچ ــییەکان ل سیاس
کۆنــەکان و هاتنــە ئــارای هاوپەیانیی نــوێ و شــەڕی دژی توندئاژۆیی 
و دیاردەیــەک کــە بــە نــاوی بەهــاری عەرەبــی دەســتی پــێ کــرد و بــە 
دوای ئــەو ڕووداوانــەدا دەســتێوەردانەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران 
بەرباوتــر بوونەتــەوە. کــۆی ئــەم هۆکارانە لــە الیەک شــوێندانەربوون 
بــۆ پێکهاتنــی ئاڵوگــۆڕ لــە سیاســەت و کــرداری شۆڕشــگێڕانە و 
خەباتکارانــەی حیزبــی دێموکراتــدا و لە الیەکی دیکەوە، دوای بیســت 
ســاڵ تێپەڕیــن بەســەر ڕاگرتنــی خەباتی چەکــداری، کۆماری ئیســامی 
ئــەو دەرەتانــەی هەبــوو، کــە بەشــێوەی سیاســی و مەدەنــی کێشــەی 

نەتــەوەکان و کێشــەی کورد چارەســەر بــکات؛ بەاڵم کۆماری ئیســامی 
ســەملاندیەوە، کــە لــە ماهیــەت و ئیدئۆلۆژییەکەیــدا شــتێک بــە نــاوی 
ئاشــتی و چارەســەریی ئاشــتییانە نییە و هەروەها گوشــار و داواکاریی 
ــاو  ــە پێن ــر ل ــی جیددی ــۆ خەبات ــتان ب ــی کوردس ــی ڕۆژهەاڵت خەڵک
ســەملاندنەوەی ئیــرادەی نەتەوەیــی کــورد لــەو بەشــەی کوردســتاندا، 
حیزبــی دێموکــرات بــە پێداگــری لەســەر بەردەوامیــی خەباتــی کــورد 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، قۆناغێکــی دیکــەی لــە خەباتــی جیــددی 
لــە پێناو وەگەڕخســتنی تواناکانــی کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
دەســت پــێ کردۆتــەوە، کــە خەڵکــی کوردســتان بــە »ڕاســانی 

ــیان ناساندووە.  ڕۆژهەاڵتـ«ـ
ڕاســانی گەلــی کــورد لــەم قۆناغــە نوێیــەدا، کــە بەشــێوەیەکی 
ــی  ــاوی گرێدان ــە پێن ــۆرەوە ل ــدی جۆراوج ــە ڕەهەن ــر و ل بەرنامەدارت
خەباتــی شــاخ و شــاردا هــەوڵ دەدات، کــە هێــزی هێا و ورەبەخشــی 
پێشــمەرگە و وزەی جەمــاوەر تێکــەڵ بــکات و ئەرکــی خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــە بەرباوتــر و هەمەالیەنــر بــکات. ئــەم ئەرکــە قــورس 
و پــڕ لــە شــانازییە بــە خوێنــی شــەهیدانی نــوێ و بەتایبەت لــە کادرە 
بەرجەســتەکان و ئەندامــی ڕێبەریی حیــزب هەڵگیراوەتەوە و ڕاســانی 
خۆرهــەاڵت دەیەوێــت هەمــوو چیــن و توێــژی کۆمەڵــگا خۆیــان بــە 

خاوەنــی خەبــات بزانــن و تێیــدا بەشــدار بــن.
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و لــە نێــو هەندێــک ڕەوتــی ناســیۆنالیزمی فارســدا بووەتــە شــۆڤێنیزم. 
ــەوەکان،  ــوان نەت ــی نێ ــە بەرانبەری ــرە ل ــا ڕێگ ــەک تەنی ــوڤێنیزم ن ش
ــەوە،  ــەم هێناوەت ــدا بەره ــە ئێران ــی ل ــەردەوام دیکتاتۆری ــوو ب بەڵک
چوونکــە دیکتاتۆریــی و کۆکردنــەوەی دەســەاڵتی سیاســی، ئابــووری و 
نیزامــی لــە تارانــدا، زامنــی ئــەو بااڵدەســتییەیە. دەوڵەتــی حاکــم لــە 
ــزە  ــان و هێ ــران، ڕۆژنامەوان ــە ڕووناکبی ــران و هەروەهــا بەشــێک ل ئێ
ئوپۆزیســیۆنەکانی نەتــەوەی فــارس »جوداییخــوازی« یــان »تێکدانــی 
ئەمنییەتــی ئێــران« وەک پاســاوێک بــۆ ڕەواییــدان بــەو بااڵدەســتییە 
لــە  بــەکار دەهێنــن.  ئێــران  و ســەرکوتی نەتەوەکانــی دیکــەی 
گوتــاری دەوڵەتــی ئێــران و بەشــێکی زۆر لــە ئوپۆزیســیۆنی فارســدا، 
ــە  ــێ ب ــە دەب ــک ک ــە تاوانێ ــراوە ب ــی« ک دەســتەواژەی »جوداییخوازی
زەبروزەنــگ و هێــزی نیزامــی واڵم بدرێتــەوە. ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە 
ئــەوەی ئــەوان بــە جوداییخــوازی ناوی دەبــەن، چەواشــەکردنی »مافی 
ــا  ــاوان. هەروەه ــەک ت ــە ن ــە ماف ــە و بۆی ــی چارەنووسـ«ـ دیاریکردن
»ئەمنییەتــی میللــی« لــە ئێــران ئەفســانەیەکە، کــە لەســەر حیســابی 
ئەمنییەتــی نەتەوەیــی کــورد، تورکــی ئازەربایجــان، عــەرەب، تورکمەن 
و بەلــووچ لــە ڕێــگای هێــزی نیزامییــەوە ســەپێندراوە. لــە ڕاســتیدا لــە 
گوتــاری دەوڵەتــی ئێرانــدا »ئەمنییەتــی میللیــی ئێــران« پاســاوێکە بــۆ 
پاراســتنی ئەمنییەتــی ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆر کــە تێکدانــی ئــەو بەنــاو 

ئەمنییەتــە ســتەمکارانە نــەک تــاوان نییــە، بەڵکــوو ڕەوایــە. 

ــه  ــاڵ، ب ــەد س ــه س ــر ل ــۆ زیات ــەوه ب ــردن و تواندن ــەتی ئینکارک سیاس
ــوه  ــی، نەیتوانی ــه زەبروزەنگــی جەســتەیی و دەروون ــن ل کەڵکوەرگرت
نەتــەوەی کــورد بــە چۆکــدا بێنــێ و لــه ویســتەکانی خــۆی پاشــگەزی 
ــه،  ــی هەی ــی بابەت ــورد بنەمایەک ــی ک ــنامەی نەتەوەی ــەوه. ناس بکات
لەوانــە: (خــاک، زمان، کولتــوور و مێــژووی هاوبەش( و نەتــەوەی کورد 
لەســەر ئــەو بنەمایــە، ویســتێکی هاوبەشــی بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی 
و ســەروەریی سیاســی لەســەر خاکــی خــۆی هەیــە. لــه هەمــان 
کاتیشــدا کــورد له ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ڕابردوویەکــی دوور و درێژی 
دراوســێیەتی و پێکەوەژیانــی لەگــەڵ نەتەوەکانی دیکــەی ئێران هەیه 
و خوازیــاری ئەوەیــە ڕێــز لــە مــاف و کەرامەتی مرۆڤانــەی یەکر بگرن 
و پەیوەندیــی ئاشــتییانەیان لەگــەڵ یەکــردا هەبــێ، بــەاڵم لــه هەمــان 
ــۆی و  ــی خ ــنامەی نەتەوەی ــە ناس ــردن ل ــەتی نکۆڵیک ــدا سیاس کاتیش
ــه  ــان ب ــوو دانپێدان ــاکات، کەواب ــووڵ ن ــی قەب ــێلکردنی مافەکان پێش
ناســنامەی یەکــر لــه ئێرانــدا، پێشــمەرجی پێکەوەژیانــی دڵخوازانــەی 

نەتەوەکانــی ئێــران، لــه داهاتــووی ئــەم واڵتەیــه.

چوارچێــوەی فیکریــی حیزبــی دێموکــرات و ئــەو فەلســەفەیەی 
کــه لەســەری دامــەزراوه، بــه ڕوونــی لــه دژایەتیدایــه لەگــەڵ 
دیکتاتۆرییەتــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و ئەو تیئۆکراســییەی کــه »کۆماری 
ئیســامی« لــه پــاش شۆڕشــی ســاڵی ١٣5٧ی هەتاویــدا )١٩٧٩ی 
ــی  ــۆرە دیکتاتۆرییەک ــەر ج ــراوە و ه ــات ن ــەری بونی ــە س ــی(، ل زایین
ــەڵ  ــەت( لەگ ــان ڕۆحانیی ــودا ی ــی خ ــی )حکوومەت ــە. تیئۆکراس دیک
ــه. ــه دژایەتیدای ــه نێوەڕۆکــدا ل ــک( ل ــی خەڵ دێموکراســی )حکوومەت

ســەبارەت به سیســتەمی سیاســی بــۆ داهاتــووی ئێرانــی دێموکراتیک، 

حیزبــی دێموکــرات بــه لەبەرچاوگرتنــی فرەنەتەوەیــی بوونــی ئێــران و 
داخــوازی مافــی نەتەوایەتی لە کوردســتان، ئازەربایجان، بەلووچســتان 
ــە هەلومەرجــی ئێســتەدا سیســتمی  ــواز و تورکمەنســەحرا، ل و ئەه
فێدراڵــی بــه گونجــاو دەزانــێ. چونکــه لــه وەهــا سیســتمێکدا نــەک 
تەنیــا دەســەاڵت بەڵکــوو ســەروەریش لــە نێــوان حکوومەتــی فێــدراڵ 
و حکوومەتــە هەرێمییەکانــدا دابــەش دەکرێــت. بــۆ نەتــەوەی کــورد، 
ــی  ــێ. دابینکردن ــەروەر ب ــۆی س ــی خ ــەر خاک ــە لەس ــگ ئەوەی گرن
ئاسایشــی نێوخــۆی کوردســتان، سیاســەتی پــەروەردە، سیاســەتی 
کولتــووری، کۆمەاڵیەتــی و کاروبــاری ئابووریــی نێوخــۆی کوردســتان، 
دەبــێ لــە ئەســتۆی حکوومەتــی هەرێمــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بێ.

فرەنەتەوەیــی بوونــی ئێــران وا دەخوازێــت، کــە ســنووری یەکــه یــان 
هەرێمــە پێکهێنەرەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ لەســەر بنەمــای نەتەوەیــی 
جوگرافیایــی دیــاری بکرێــن، هەروەها دەبێ دەســەاڵت و توانســتەکان 
ــه  ــدا، ب ــه هەرێمییەکان ــدراڵ و حکوومەت ــی فێ ــوان حکوومەت ــه نێ ل
جۆرێــک دابــەش بکرێــن، که مافــی نەتەوەکانــی ئێران لــه چوارچێوەی 
ــداربوونی  ــی بەش ــت و دەرفەت ــتەبەر بکرێ ــدا دەس ــی خۆیان هەرێم

یەکســانیان لــه بەڕێوەبردنــی سیســتەمی فێدراڵــدا بــۆ بڕەخســێنێت.

سوسیالیزمی دێموکراتیک 
 

ــی  ــەوە، پێکهێنان ــی کوردســتانی ئێران ــی دێموکرات ــه ڕوانگــەی حیزب ل
کۆمەڵگایەکــی بەختەوەر لەســەر بنەمــای دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی، 
ئامانجێکــی نەگــۆڕە. بــۆ وەدەســتهێنانی ئــەو مافە، حیزبــی دێموکرات  
ــردووە.  ــاری ک ــی دواڕۆژ دی ــی وەک ئامانج ــیالیزمی دێموکراتیک سوس
ــگا دێموکراتیــک و سوسیالیســتییە  ــە ســەرەکییەکانی ئــەو کۆمەڵ خاڵ

ئەمانــەن:
ــگا دەســتەبەر  ــۆ هەمــوو ئەندامێکــی کۆمەڵ ــازادی ب ــەوەی ئ ــۆ ئ • ب
ــۆ  ــەوڵ ب ــی، ه ــانیی سیاس ــی یەکس ــاڵ دەرەتان ــە پ ــتە ل ــێ، پێویس ب

دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتیــش بدرێــت. 

• دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی ئامانجێکــه کــه دەبــێ هەمیشــه خەباتی 
بــۆ بکرێــت، چونکــه داهــات و دەرکەوتــی کۆمەڵگا و بەگشــتی دارایی 
واڵت، ئەگــەر لــە ڕێــگای سیاســەتێکی دابەشــکردنی خزمەتگوزاریــی 
ــەو  ــت و ئ ــۆ دانەنرێ ــی ب ــەوە چوارچێوەیەک ــەی دارایی ی دادپەروەران
ســەروەتەی کــە لــە کۆمەڵــگادا بەرهــەم دەهێرنێــت، بــە شــێوەیەکی 
دادپەروەرانــە دابــەش نەکرێــت، نایەکســانی و کێشــەی کۆمەاڵیەتــی 

بەرهــەم دێنێــت.

• دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی لــه ڕێــگای پێکهێنانــی سیســتمێکی 
ــە باشــرین شــێوە دەســتەبەر دەکرێــت، چوونکــە  خۆشــبژیوییەوە ب
ــگا  ــی کۆمەڵ ــوو ئەندامان ــاددی هەم ــتی م ــتمە پێداویس ــەو سیس ئ
ــۆ  ــی ب ــی مافــی کۆمەاڵیەت ــی دابینکردن ــت و هەوڵ لەبەرچــاو دەگرێ

دەدات. هەمــووان 
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بنەما گشتییەکانی سیاسەتی حیزب

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــه پێبەندبــوون و پێداگریــی 
لەســەر ئــەو پرەنســیپانەی کــه ئاماژەیــان پــێ دەکرێــت، پشــتی بــە 
پشــتیوانیی هەمووالیەنــەی کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان بەســتووه و 
بــۆ گەیشــن بــه ئامانجەکانــی، خەبــات و تێکۆشــانی خۆی بــه هەموو 
توانــاوه درێــژه دەدات. ئــەو خااڵنــەی خــوارەوە، لــە قۆناغــی ئێســتەدا 

بنەمــا گشــتییەکانی سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات پێــک دێنــن: 
 *حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــه هەمــوو ئاســتەکان 
بەگشــتی و لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چارەســەریی پرســی ڕەوای کــورددا، 

ــە.  ــەر هەی ــی بونیاتن ــۆدی ئاشــتی و دیالۆگ ــە مێت ــاوەڕی ب ب

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، بۆ گەیشــن بــە ئامانجە بەرزە 
مرۆیــی و نەتەوەیی یەکانــی لــە هەمــوو شــێوازەکانی خەباتــی ڕەوا، بە 
مافــی بەرگریشــەوە، کــە لەگــەڵ بنەما فیکــری و سیاســییەکانی حیزب 
و پێوانــە نێونەتەوەیی یەکانــی خەباتــی ڕەوا دەگونجێــن، کەڵــک 

وەردەگرێــت. 

• حیزبــی دێموکــرات، وەکــوو حیزبێکــی پێشــەنگی کۆمەڵــگا، ئەرکــی 
ــی  ــی پەروەردەیەک ــان و جێگرتن ــدن و بارهێن ــۆ پێگەیان ــدان ب هەوڵ
ــە نێــو ئەندامــان و الیەنگرانــی لەســەر شــانە، هەتاکــوو  ئەمڕۆیــی ل
ــەرکوت و  ــر س ــتان، لەژێ ــی کوردس ــگای ڕۆژهەاڵت ــێوە کۆمەڵ ــەو ش ب
پــەروەردەی ئیدئۆلۆژیــک و ســتەمکارانی کۆماری ئیســامیدا، تووشــی 
کولتــووری نامرۆڤانــەی دەســەاڵتداران نەبن و جیهانێکــی مرۆڤانەتر و 

یەکســانیخوازانەیان لەبەرچــاو بێــت.

هرۆژمــی  لەژێــر  کــە  دەدات،  هــەوڵ  دێموکــرات،  حیزبــی   •
هەمەالیەنــەی فەرهەنگــی و زمانــی و پەروەردەیــی دەســەاڵتی 
شۆڤێنیســتیدا، فەرهەنــگ و زمانــی کــوردی بپارێزێــت و بەپێــی توانــا 

هــەوڵ بــۆ گەشــەکردنیان بــدات.

ــی  ــاری هاوپەیانی ــران، خوازی ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دێموکرات • حیزب
و  دێموکــرات  هێــزه  و  پێشــێلکراوەکان  مــاف  نەتــەوه  لەگــەڵ 
ئازادیخوازەکانــی ئێرانــە و لەســەر پێوەندی و هاوخەباتیــی توندوتۆڵی 

ــری دەکات. ــران، پێداگ ــی ئێ ــوان نەتەوەکان نێ

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، پێبەنــدە بــە ســەربەخۆیی 
بڕیــاردان، خۆپاراســن لــە دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی 
ڕێکخراوەکانــی دیکەی سیاســی و لەســەر بنەمای ڕێزگرتنــی دووالیەنە 

ــی دۆســتانه پێداگــری دەکات.  و هاوکاری

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، دژی تێرۆریــزم و بەتایبەتــی 
تێرۆریزمــی دەوڵەتییــە و مەحکوومــی دەکات. تێرۆریــزم بریتییــە 
لــە: بەئامانــج کردنــی بەئەنقەســتی خەڵکــی مەدەنــی و لەنێوبردنــی 
جەســتەیی ڕێبەرانی سیاســی و کەســانی جیابیــر لە ئیدئۆلۆژیــی زاڵدا. 
ــه و خــۆی  ــی مرۆڤ ــدی پاراســتنی مافەکان ــرات، پێبەن ــی دێموک حیزب
ــە پشــتیوانی ئــەو هێــز و الیەنانــە دەزانێــت، کــە بــۆ دێموکراســی  ب
ــۆ  ــەن ب ــارەی درێژخای ــدا وەک ڕێگاچ ــوان گەالن ــە نێ ــانی ل و یەکس
ــە  ــەدار ل ــتیی پای ــادار و ئاش ــەقامگیریی مان ــران و س ــەکانی ئێ کێش

ــن.  ــدا تێدەکۆش ــی ناوین ڕۆژهەاڵت

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هاوهەنــگاوە لەگــەڵ ڕەوتی 
دێموکراتیزاســیۆن و لەســەر ئــەو باوەڕەیــە، کــە ویســت و داخوازیــی 
خەڵــک ســەرچاوەی ســەرەکیی ڕەواییدانــە بــە سیســتمی حوکمڕانــی. 
لــە هەلومەرجــی ئێســتەدا، سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێــدراڵ 
ــەوان  ــەک ل ــران و ی ــتەملێکراوەکانی ئێ ــەوه س ــی نەت ــت ماف دەتوانێ

ــکات.  ــورد، دەســتەبەر ب ــەوەی ک نەت

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لەســەر ئەساســی بــڕوا بــە 
پلۆرالیــزم و فرەچەشــن بوونــی کۆمەڵــگای کوردســتان و پێویســتیی بە 
یەکڕیزیــی نەتەوەیــی و نیشــتانی لــە کوردســتاندا، بوونــی حیزبــی 
ــە پێویســت  ــدا هــەم ب ــی خەڵک ــاوی ماف ــە پێن ــەی تێکۆشــەر ل دیک
دەزانێــت و هــەم لەســەر هاوپێوەنــدی و هــاوکاری و پێکــەوە 
ــەرزە نیشــتانی و  ــە ب ــج و بەرژەوەندیی ــاو ئامان ــە پێن ــردن ل خەباتک

دەکات. پێداگــری  نەتەوەیی یەکانــدا 

• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ڕێکخراوێکی خــاوەن پێگەی 
مێژوویــی و جەماوەریــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە، هــەر بۆیــە دەبــێ 
تێبکۆشــێت هێــزی لەبڕاننەهاتــووی نەتەوەکەمــان بــۆ بەدەســتهێنانی 
ئــەو ئامانجانــەی کــه لــه بەرنامــەی حیزبــدا داڕێــژراون، وەگــەڕ 
بخــات. لــە وەهــا ڕەوشــێکدایه کــه بەرنامــەی حیــزب دەبێتــه هێزێکی 
ــی  ــک و نەتەوەیی یەکان ــه دێموکراتی ــت ماف ــاددی و کارا و دەتوانێ م
ــدا  ــوەی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فێدراڵ ــه چوارچێ ــەوەی کــورد، ل نەت
وەدی بێنێــت. بــۆ ئــەو مەبەســتەش ئــەم بەرنامەیــە دەخاتــە بەرچاوی 
خەڵکی کوردســتان و داوا لە هەموو دانیشــتووانی کوردســتان دەکات، 
بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی ئــەم بەرنامەیــه، شــێلگیرانه تێبکۆشــن. 
هەروەهــا پێویســته هەمــوو خەڵکــی ئێــران بەگشــتی و نەتــەوه 
ســتەملێکراوەکانی ئێــران بەتایبەتــی، لــە ویســت و داخوازە نیشــتانی 
و دێموکراتیــک و نەتەوەیی یەکانــی خەڵکــی کوردســتان، ئــاگادار 

بکرێنــەوه.
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• حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبی ئااڵهەڵگــری خەباتی 
نەتەوەیــی دێموکراتیکــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانه و لەگــەڵ 
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێران و هێــزه دێموکرات و پێشــکەوتنخوازەکانی 
ئێــران بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێدراڵــی لــه ئێران 
و وەدەســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی نەتــەوەی کــورد لــە 

کوردســتانی ئێــران خەبــات دەکات.

• ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران، پێکهێنانی 
کۆمەڵگایەکی دێموکراتیکی سوسیالیســتییە.

• دروشــمی ســراتیژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــی ک ــی گەل ــە نەتەوەیی یەکان ــی ماف دابینکردن
ــە  کوردســتان، لــه چوارچێــوەی سیســتمێکی دێموکراتیکــی فێــدراڵ ل

ــە. ئێراندای

• حیزبــی دێموکــرات، نە تــەوە ســتەملێکراوەکان لــە ئێرانــدا، بــە 
هاوچارەنــووس دەزانێــت و پشــتیوانی له بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانەی 

ــان دەکات. ــه نەتەوەیی یەکانی ــتهێنانی ماف ــۆ وەدەس ــەوان ب ئ

ــە خەباتــی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی نەتــەوەی کــورد،  • پشــتیوانی ل
ــی  ــەیی حیزب ــازی هەمیش ــتان، ڕێب ــەکانی کوردس ــوو بەش ــە هەم ل

ــه. ــتانی ئێران ــی کوردس دێموکرات

ــەر  ــەاڵواردن، لەس ــێوازێکی ه ــوو ش ــرات دژی هەم ــی دێموک • حیزب
بنەمــای: پێگــەی کۆمەاڵیەتــی، ڕەنــگ، دیــن، ئایینــزا، نــژاد، ئێتنیــک، 

ــدە. جنــس و هت

ــی  ــی و البردن ــاو یەکســانیی کۆمەاڵیەت ــە پێن ــی دێموکــرات، ل • حیزب
ئــەو هەاڵواردنــە کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری، سیاســی و کولتوورییــە، کــه 

ــات دەکات. ــت، خەب ــان دەکرێ ــە دژی ژن ل

ــی  ــە خەبات ــتیوانی ل ــران، پش ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دێموکرات • حیزب
ئاشــتیخوازانە، دێموکراســیخوازانە و نەتەوەیــی هەمــوو نەتەوەکانــی 
ــوو  ــوان هەم ــتی نێ ــتایەتی و ئاش ــری دۆس ــان دەکات و الیەنگ جیه
نەتەوەکانــی جیهانــه. هــاوکات لــە نەبوونــی دەرفەتــی خەباتــی 
سیاســی، حیزبــی دێموکــرات، هەمــوو شــێوازە ڕەواکانــی خەبــات بــە 
مافــی بەرگریشــەوە، بــۆ نەتــەوە ســتەملێکراوەکان بــە ڕەوا دەزانێــت.

ئامانجە گشتییەکان



ەم
1ه

ی 6
گرە

کۆن
ی 

راو
دک

ەن
ەس

/ پ
ن 

ێرا
ی ئ

تان
دس

کور
ی 

رات
وک

ێم
ی د

یزب
 ح

ی /
ۆی

وخ
 نێ

وی
ێڕە

و پ
ە 

نام
ەر

 ب

10

فەسڵی
بنچینەکانی ئیدارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندووهەم

بــە لەبەرچاوگرتنــی بارودۆخــی ئێســتەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، واتــە 
ــت،  ــتی دەزانێ ــرات بەپێویس ــی دێموک ــش ڕزگاری، حیزب ــی پێ قۆناغ
ــی  ــا مۆدێل ــە هەروەه ــکات، ک ــکەش ب ــر پێش ــی بەرین بەرنامەیەک
حوکمڕانیــی دێموکراتیــک بــۆ داهاتــووی کوردســتان و حکوومەتێکــی 

فێــدراڵ لــە ئێرانــدا لــە خــۆ بگرێــت. 
• ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، یەکێــک لــەو هەرێانەیه، که به شــێوەیەکی 
ئارەزوومەندانــه و هاوشــان لەگــەڵ هەرێمەکانــی دیکــەی پێکهێنەری 

ئێــران، واڵتــی فێدراڵــی ئێــران پێــک دێنن. 
• هەرێمــی کوردســتان، هەمــوو خاکــی کوردســتانی ئێــران دەگرێتەوه. 
چوارچێــوەی جوگرافیایــی هەرێمــی کوردســتان، بەپێــی پێــوەری 
جوگرافیایــی نەتەوەیــی و ویســتی زۆربــەی دانیشــتووان دیــاری 

ــت. دەکرێ
ــدا،  ــوێنێکی ئێران ــەر ش ــه ه ــتان، ل ــی کوردس ــه دەرەوەی هەرێم • ل
ــان  ــی نەتەوایەتیی ــن و داوای ماف ــورد ب ــەی دانیشــتووانی ک ــه زۆرب ک
لــه چوارچێــوەی ســنووری جوگرافیایــی خۆیانــدا بکــەن، حکوومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان پشــتیوانیان لــێ دەکات و ئــەوان بــە هاوپەیانی 
نەتەوەیــی و ســراتیژیکیی خــۆی دەزانێــت. هەروەهــا لــه هــەر 
ــی  ــێ و داوای مافــی کولتووری ــدا کــورد نیشــتەجێ ب شــوێنێکی ئێران
خــۆی بــکات، حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان پشــتیوانیان لــێ 
ــی دانیشــتووی  ــرە کوردەکان ــەوە غەی ــان شــێوه نەت ــه هەم دەکات. ب

ــن. ــد دەب ــان بەهرەمەن ــی خۆی ــی کولتووری ــە ماف کوردســتانیش ل
• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، لەســەر بنەمــای ســەروەریی 
خەڵک و ســەربەخۆیی و جیایی ســێ دەســەاڵتی یاســادانان، ڕاپەڕاندن 
و دادوەری و پلۆرالیــزم و جیایــی دیــن لــە حکوومــەت دادەمەزرێــت.

خەڵکــە،  دەســەاڵت،  ســەرچاوەی  کوردســتاندا،  هەرێمــی  لــە   •
خەڵــک ئــەو دەســەاڵته لــه ڕێــگای نوێنەرانــی هەڵبژێــردراوی خۆیــان 
ــی  ــی حکوومەت ــگای ئۆرگانەکان ــە ڕێ ــتان و ل ــی کوردس ــە پارلەمان ل

ــن. ــەکار دێن ــەوه ب هەرێم

ــی  ــتان و دەوڵەت ــی کوردس ــی هەرێم ــوان حکوومەت ــی نێ • پێوەندی
فێدراڵــی ئێــران، لەســەر بنەمــای یاســایەکی دێموکراتیــک دیــاری 
دەکرێــت. نەتــەوەی کــورد لــه هەرێمــی کوردســتانی ئێــران و 
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێرانیــش لــە هەرێمەکانــی خۆیانــدا، لــە ڕێگــەی 
ــی  ــە بەڕێوەبردن ــەک، ل ــچ جیاوازیی ــێ هی ــەوه بەب ــی فێدراڵ دەزگاکان

ــن. ــدار دەب ــدا بەش ــاری واڵت کاروب
• هەرێمــی کوردســتان، ئــااڵ، رسوود و جێژنــی نەتەوەیــی خــۆی هەیه، 
کــه هەموویــان لــه پارلەمانــی کوردســتاندا بڕیاریــان لەســەر دەدرێت. 
ئــااڵی کوردســتان لــە هەمــوو ئیــدارە دەوڵەتــی و فەرمییەکانــدا 
هەڵدەدرێــت. لــه هەرێمــی کوردســتاندا ئــااڵی ئێرانــی فێدراڵیــش لــه 

تەنیشــت ئــااڵی کوردســتاندا هەڵدەدرێــت.
ــی  ــادانانی هەرێم ــی یاس ــن ئۆرگان ــتان، بەرزتری ــی کوردس • پارلەمان
کوردســتانە، نوێنەرانــی پارلەمــان لــه ڕێــگای هەڵبژاردنێکــی گشــتی، 

ــن. ــتەوخۆ هەڵدەبژێردرێ ــی و ڕاس ــی نهێن ــە دەنگدان ــان، ب یەکس
• ئەنجوومەنــی وەزیــران لــە الیــەن پارلەمانــەوە متانــەی پــێ 

دەدرێــت و بەرانبــەر بــە پارلەمــان واڵمــدەرە. 
ــە  ــتان، ل ــی کوردس ــی هەرێم ــی نێوخۆی ــی و نەزم ــتنی هێمن • پاراس
ئەســتۆی پۆلیســی حکوومەتــی هەرێمــه. ئەرکــی هێــزی پێشــمەرگە، 
پاراســتنی ئاسایشــی نەتەوەیــی و ســەروەریی هەرێمــی کوردســتانه.

• زمانــی کــوردی، زمانــی فەرمــی هەمــوو ئاســتەکانی خوێنــدن 
و پێوەندییــه ئیدارییەکانــی هەرێمــی کوردســتانه. لــه هەرێمــی 
ــی  ــاڵ زمان ــه پ ــیش ل ــی فارس ــدا، زمان ــه قوتابخانەکان ــتان و ل کوردس

دەخوێندرێــت. کوردیــدا 
• پێوەنــدی هەرێمی کوردســتان لەگەڵ بەشــەکانی دیکەی کوردســتان 
و ئــەو واڵتانــەی کــە بەرژەوەنــدی کوردیــان تێدایــە، لــه ڕێــگای 
ــەڵ  ــن لەگ ــە ڕێککەوت ــتانەوە ب ــی کوردس ــی هەرێم نوێنەرایەتییەکان

ــت. ــوە دەچێ ــدراڵ بەڕێ ــی فێ حکوومەت

فەسڵی
مافەکانی دانیشتووانی هەرێمی کوردستانسێهەم

ــی  ــه جاڕنامــەی گەردوونی ــه ل ــەی ک ــاف و ئازادییان ــەو م ــوو ئ • هەم
مافەکانــی مــرۆڤ و پەیاننامــە پێوەندیدارەکانــدا دەستنیشــان کراون، 
لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا 
ــچ  ــن. هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان بەبــێ هی دەســتەبەر دەکرێ
جیاوازییەکــی نەتەوەیــی، ڕەگــەزی و مەزهەبی له مافــی کۆمەاڵیەتی، 

ــووری، سیاســی و فەرهەنگیــی یەکســان، کەڵــک وەردەگــرن. ئاب
ئــازادی ڕادەبریــن و دەسپێراگەیشــن بــە زانیــاری، مافــی دانیشــتووانی 
هەرێمــی کوردســتانە و دەســتەبەر کردنیــان ئەرکــی حکوومەتــی 

کوردســتانە.
• ژن و پیــاو لــه نێــو خێــزان و لــه نێــو کۆمەڵــگادا، مافــی یەکســانیان 
ــی  ــه ماف ــان ل ــانن و ژن ــه یەکس ــی کار و مووچ ــه وەرگرتن ــه و ل هەی
ــی  ــرن. حکوومەت ــک وەردەگ ــوون، کەڵ ــی و منداڵب ــووی دووگیان پش
پیاوســاالری،  کولتــووری  ســڕینەوەی  بــۆ  کوردســتان  هەرێمــی 

ــه  ــی ل ــایی کردن ــڕای بەیاس ــت و وێ ــە دادەرێژێ ــی تۆکم بەرنامەیەک
کۆمەڵــگادا، جێبەجێــی دەکات.

• بــۆ دەســتەبەرکردنی یەکســانیی ڕەگــەزی، ڕاســتکردنەوەی ئــەو 
بێعەداڵەتییــه سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییــەی کــه ژنانــی 
کوردســتان لەگەڵــی بــەرەوڕوون، لــه کار و شــوێنه گرینگەکانــی 

بڕیاردانــدا، دەرفەتــی تایبەتییــان بــۆ دەڕەخســێت. 
ــه دەســتەبەرکردنی  ــەر ب ــی هەرێمــی کوردســتان، بەرامب • حکوومەت
هەمــوو مافــی منــدااڵن، کــه لــه بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی منداڵــدا 

هاتــووه، خــۆی بــه بەرپرســیار دەزانێــت.
• کەمینــە نەتەوایەتــی و ئایینییەکانــی هەرێمی کوردســتان، لە هەموو 
مافــە دیاریکراوەکانــی نێــو جاڕنامــەی گەردوونیــی مافــی مــرۆڤ 
بەهرەمەنــد دەبــن و لــه الیــەن حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە، 

بــۆ پەرەپێــدان و پاراســتنی کولتــووری خۆیــان یارمەتــی دەدرێــن.
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فەسڵی 
ئا: سیاسەتی ئابووری و کۆمەڵایەتی چوارەم

• بــە مەبەســتی ڕوونکردنــەوە، دەبێ پێش پێشکەشــکردنی سیاســەتی 
ــەوە،  ــت بکرێت ــرات، جەخ ــی دێموک ــی حیزب ــووری و کۆمەاڵیەت ئاب
کــە ســەرچاوەی داهاتــی کوردســتان پێــک هاتــووە لــە ســامانە 
باجوەرگرتــن )مالیــات( و  رسوشــتییەکان، کشــتوکاڵ، گەشــتیاری، 
پشــکی هەرێمــی کوردســتان لــە بوودجــەی دەوڵەتــی فێــدراڵ، یــان 
هــەر داهاتێکــی دیکــەی خۆماڵــی. حکوومەتــی هەرێــم لــە داڕشــتنی 
ــتی  ــە مەبەس ــە ب ــەو داهاتان ــکردنی ئ ــی و دابەش ــەتی ئابووری سیاس
باشــرکردنی هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی دانیشــتووانی 

ــەروەرە.  ــتان س ــی کوردس ــکەوتنی ئابووری ــم و پێش هەرێ

ڕێــگای  لــە  ئابــووری  بــواری  پەرەپێدانــی  و  بەرەوپێشــردن   •
لــە  کوردســتان،  هەرێمــی  لــە  زانســتییەوە  بەرنامەداڕشــتنێکی 
ــەوەی  ــۆ قەرەبووکردن ــی هەرێمــی کوردســتانە. ب ئەســتۆی حکوومەت
دواکەوتوویــی ئابووریــی کــه بەرهەمــی ســتەمی نەتەوایەتــی و 
ــی گشــتیی  ــه، پێویســته دابەشــکردنی داهات بورۆکراســی ناوەندگەرای
واڵت لــه الیــەن دەوڵەتــی فێدراڵــەوە بــە چەشــنێک بێــت، کــه بەشــی 
دانیشــتووانی هەرێمــی کوردســتان بەپێــی ڕادەی دواکەوتوویــی 

ناوچەکەیــان زیاتــر لــه داهاتــی نێونجیــی ســەرانەی واڵت بــێ.

• یەکێــک لــە ڕێــگا ســەرەکییەکانی پێشــکەوتنی ئابووریــی کوردســتان 
و سەرانســەری ئێــران، لــە ڕێــگای پیشــەیی کردنــە )صنعتــی کــردن( 
بەپێــی دەســکەوتەکانی زانســت و تێکنیک لــە الیەک و پێداویســتی و 
ئیمکاناتی رسوشــتی واڵت لــه الیەکی دیکــەوه، پێکهێنانی ئاڵوگۆڕێکی 
بنچینەیــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ بــە پیشــەیی کــردن 
پێویســتە، یەکێــک لــه بنەڕەتیریــن ئەرکەکانــی دەوڵەتــی فێدراڵــی و 

حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانه.

• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــه هــۆی بەشــی گشــتیی 
ئابوورییــەوه کــه بەشــی بنەڕەتــی بــۆ پێشــکەوتنی ئابوورییــە، 
ــوو  ــت و هەم ــتان دادەمەزرێنێ ــه کوردس ــکەوتوو ل ــازی پێش پیشەس
ئاســانکارییەک دەکات بــۆ بەشــداری کەرتــی تایبەتــی و دەرەکــی لــە 
پێشخســتنی ئابووریــی واڵت و بەتایبەتــی پیشــەیی کردنــدا و هەر لەو 
ــش  ــی و نەتەوەیی یەکانی ــازیی خۆماڵ ــە پیشەس ــزگاری ل ــەدا پارێ کات

دەکات.

ــی کوردســتان، وەک هەمــوو  • ســەرچاوه رسوشــتی و ژێرزەوینییەکان
هەرێمەکانــی ئێــران، ســامانی گشــتین و حکوومەتــی هەرێمــی 
کوردســتان وێــڕای ئەولەوییەتدان بە پێشخســتنی ئابووریی کوردســتان 
و باشــرکردنی هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی دانیشــتووانی به 
ڕێککەوتــن لەگــەڵ دەوڵەتــی فێــدراڵ، بــه قازانجــی هەمــوو خەڵکــی 

ئێــران کەڵکیــان لــێ وەردەگرێــت. 

بــواری  دەداتــە  گرنگــی  کوردســتان،  هەرێمــی  حکوومەتــی   •
ــە  ــداری و وەک بەشــێکی گرنــگ ل ــی کشــتوکاڵ و ئاژەڵ مێکانیزەکردن
سیاســەتی ئابووریــی چــاوی لــێ دەکات و ڕێوشــوێنی گەشەســەندنی 
ــەت بەشــەکانی کشــتوکاڵ و  ــن دەکات و هەروەهــا حکووم ــۆ دابی ب
ئاژەڵــداری، بــە یەکێــک له بنەمــا ســەرەکییەکانی ئابووریی کوردســتان 
دەزانێــت و بــۆ پێشخســن، پاراســن و پەرەپێدانــی وەرزێــڕی و 
ئاژەڵــداری لــە کوردســتاندا، بــە قازانجــی جووتیــاران و ئاژەڵــداران کار 
دەکات. لــەو پێوەندییــەدا بەرنامــە دادەڕێژێــت و بڕیــار و ڕێوشــوێنی 

ــاری دەکات. ــت دی پێویس

• بردنەســەرەوەی ئاســتی ژیانــی خەڵک و بەتایبەتی زەحمەتکێشــانی 
ــی  ــی حکوومەت ــی ســەرەکیی سیاســەتی ئابووری کوردســتان نێوەڕۆک
ــای خــۆی وەکار  ــز و توان ــه هێ ــەم حکوومەت هەرێمــی کوردســتانه. ئ
دەخــات، بــۆ ئــەوەی هاوواڵتییانــی کوردســتان ژیانێکــی شــیاوی ئــەم 

ســەردەمەیان بــۆ دابیــن بکرێــت.

• مــاوەی فەرمــی کار لــە حەوتــوودا نابێــت لــە 4٠ ســەعات تێپەرێــت، 
ئــەو کرێکارانــەی کاری ســەخت دەکــەن دەبــێ ســەعاتی کارەکەیــان 
کەمــر بــێ. النیکەمــی حەقدەســتی کرێــکاران بەپێــی تێچــووی 
گــوزەران دیــاری دەکرێــت و لەگــەڵ چوونەســەری ئــەو تێچووانــەدا، 
حەقدەســتەکەیان زیــاد دەکرێت. کرێــکاران بەرانبەر به پێشــهاتەکانی 
کار، نەخۆشــی، پەککەوتوویــی، بێــکاری و پیــری بیمــە دەکرێــن. ئــەو 
ــان  ــێ کاری ــێ، ناب ــر ب ــاڵ کەم ــە ١6 س ــان ل ــە تەمەنی ــانەی ک کەس
ــی  ــە هەرێم ــێ ل ــینی دەب ــن و خانەنش ــی مانگرت ــت. ماف ــێ بکرێ پ

کوردســتاندا پارێــزراو بــێ.

ــی  ــی گەاڵڵەیەک ــتە بەپێ ــتان، پێویس ــی کوردس ــی هەرێم • حکوومەت
زانســتی، پێــش بــە پارچەپارچــە بوونــی زەویــی جووتیــاران بگرێت، بۆ 

ئــەوەی زیــان بــە ڕادەی بەرهەمهێنانــی گشــتی نەگەینێــت.

• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، لە پێناو پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکی 
ڕوانگەیەکــی  و  ســەرنج  و  لێوردبوونــەوە  بــه  پێویســته  ســامل، 
خەسارناســانەوه، ئــاوڕ لــه دیــارده دزێــوه کۆمەاڵیەتییــەکان بداتــەوە و 

ــت. ــۆ چارەســەرکردنیان، دابڕێژێ ــاو ب ــی زانســتی گونج بەرنامەیەک

• گرنگیدان و پێشخستنی کەرتی گەشتیاری دەبێ، لە ئەولەوییەتەکانی 
حکوومەتی هەرێم بێ.
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• لــه هەرێمــی کوردســتاندا، سیســتمی پــەروەردەی نەتەوەیــی 
هاوتەریــب لەگــەڵ پێوانەکانــی پەروەردەیــی ڕێکخــراوی نەتــەوه 
یەکگرتــووەکان و نــرخ و بەهــا مێژوویــی و نەتەوەیی یەکانــی خەڵکــی 

کوردســتان دادەمەزرێــت.

ــه  ــەت دەدات ــەرنجێکی تایب ــتان، س ــی کوردس ــی هەرێم • حکوومەت
ئیمکاناتــی  و  الوان  و  منــدااڵن  کردنــی  پــەروەردە  و  پێگەیانــدن 

پەروەردەیــی و فێرکارییــان بــۆ دەڕەخســێنێت.

• هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان، هەتــا پــازده ســاڵی دەبــێ بخوێنــن، 
ــدەواری  ــتنی نەخوێن ــۆ نەهێش ــتان ب ــی کوردس ــی هەرێم حکوومەت
دابینکردنــی  کوردســتاندا  لــه هەرێمــی  هەنــگاو هەڵدەگرێــت. 
ــی  ــتۆی حکوومەت ــە ئەس ــەرەتایی ل ــی س ــتییەکانی خوێندن پێداویس
ــێ  ــەدا بەب ــی دیک ــه قۆناغەکان ــدن ل ــتانه و خوێن ــی کوردس هەرێم
ــی  ــی کوردســتان تێچــووی خوێندن ــی هەرێم بەرانبــەرە. حکوومەت
مندااڵنــی چیــن و توێــژه کەمداهاتــەکان و مندااڵنــی شــەهیدان، لــه 
ــن دەکات و  ــتانەکاندا دابی ــەیی یەکان و هونەرس ــه پیش ــوو فێرگ هەم
تێچــووی خوێندنــی خوێندکارانی بلیمەت و هەڵکەوتــووی کەمداهات 

و مندااڵنــی شــەهیدان، له زانکۆ و ئەنســتیتۆ بەرزەکانیشــدا وەئەســتۆ 
ــت. دەگرێ

• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی 
گشــتیی فەرهەنگیــی خەڵــک و دامەزراندنــی ناوەنــدی فەرهەنگــی و 
زانســتی پێویســت هەنــگاو هەڵدەگرێت و بــۆ کۆکردنەوه و پاراســتنی 

کەلەپــووری کــورد تێدەکۆشــێت.

• بایەخــدان بــە پەرەگرتنــی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و پشــتیوانی 
ــازی  ــورد، ڕێب ــی ک ــپۆڕان و زانایان ــدان، پس ــەران، هونەرمەن ــە نووس ل
هەمیشــەیی سیاســەتی فەرهەنگیی حکوومەتی هەرێمی کوردســتانە، 
هەروەهــا حکوومــەت پێویســتە کــە پاڵپشــتی زانایانــی ئایینیــی 

نیشــتانپەروەر بــێ.

ــە  ــدات، ل ــەوڵ ب ــتە ه ــتان، پێویس ــی کوردس ــی هەرێم • حکوومەت
یەکــر  و  پێکەوەهەڵکــردن  کولتــووری  پەروەردەییــدا  سیســتمی 
ــووری  ــه کولت ــەدوور ل ــان ب ــکات و قوتابی ــر ب ــردن جێگی تەحەمووڵک

توندوتیــژی و یەکرســڕینەوه پــەروەرده بکرێــن.

• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی 
ــک  ــک پێ ــێت و هەلومەرجێ ــک تێدەکۆش ــوو خەڵ ــاغی هەم لەشس
دێنێــت، کــه هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بتوانــن لــه یارمەتیــی 

پزیشــکی و دەرمانیــی پێویســت کەڵــک وەربگــرن. 
ــگه،  ــی ئاسایش ــۆ دامەرزاندن ــتان، ب ــی کوردس ــی هەرێم • حکوومەت
دایینگــە و زایینگــه هەنــگاو هەڵدەگرێــت و بۆ بەخێوکردنی کەســانی 
ــی  ــەن و بێخاوخێزانیــش بنکــه و بونیات ــی بەســااڵچوو، ڕەب کەمداهات

تایبەتــی دادەمەزرێنێــت.
• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، ئــەو مافانەی کە بــۆ کەمئەندامان 

لــە پەیاننامه نیونەتەوەیی یەکانــدا لەبەرچاو گیــراون، دابین دەکات.
• حکوومەتــی هەرێــم، دەبــێ بیمــەی کۆمەاڵیەتــی بــۆ گشــت 

هاوواڵتییانــی دانیشــتووی کوردســتان دابیــن بــکات.
بــۆ  تایبەتــی  بەرنامــەی  کــە  پێویســتە،  هەرێــم  • حکوومەتــی 
ــت. ــەت هەبێ ــتی تایب ــاوەن پێداویس ــی خ ــی مندااڵن پەروەردەکردن

پارێــزگاری کــردن لــه ژینگــە، ســەرچاوە رسوشــتییەکان، لێــڕەوارەکان، دەریاچــە و گیانلەبــەرەکان یەکێــک لــە ئەرکەکانــی حکوومەتــی هەرێمــی 
کوردســتانە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە ڕاوی بێســەروبەره پێشــگیری بکرێــت. پێویســته لــه هەڵبژاردنی جــۆر و جێگای پیشەســازیی نوێ و لــە لێدانی 

ڕێــگا و کێشــانی ڕێــگای ئاســندا، پاراســتنی ژینگــە لەبەرچــاو بگیرێت.
• حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بناغەکانــی پیشەســازیی گەشــتیاری دادەڕێژێــت و بەرنامــەی گونجــاو بــۆ پاراســتنی شــوێنەوار و ئاســەوارە 

ــت. ــەکان دادەنێ مێژوویی ی

فەسڵی 
چوارەم

فەسڵی 
چوارەم

فەسڵی 
چوارەم

ب: سیاسەتی فەرهەنگی و پەروەرده 

پ: سیاسەتی لەشساغی

ت: سیاسەتی پارێزگارییی ژینگە و پاراستنی شوێنەوارە مێژووییی یەکان
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دەستووری فێدراڵ و دابەشکردنی دەسەڵات

فەسڵی 
سیستمی فێدراڵی لە ئێرانپێنجەم

ــەم  ــۆ ئ ــه، ب ــتمی فێدراڵیی ــای سیس ــەروەری، بنەم ــکردنی س • دابەش
ــە  ــوان هەرێم ــە نێ ــەروەری ل ــکردنی س ــتە دابەش ــتە پێویس مەبەس
ــت،  ــتەبەر بکرێ ــتووردا دەس ــە دەس ــەکان ل ــی نەتەوەیی«یی ”جوگراف
هــەم دەســەاڵتی فێــدراڵ و هــەم دەســەاڵتی هەرێمــەکان پەیــڕەوی 

ــن. ــدراڵ دەب یاســای فێ
ــی  ــوو نەتەوەکان ــپۆڕانی هەم ــە پس ــە ل ــدراڵ، ک ــەرزی فێ • دادگای ب
ــایی یەکانی  ــە کێشــە یاس ــت، ب ــک دێ ــێوەی یەکســان پێ ــران، بەش ئێ
نێــوان دەوڵەتــی فێــدراڵ و حکوومەتــە هەرێمییەکانــدا دەچێتــەوه و 

ــت. ــدا ڕادەگرێ ــه نێوانیان هاوســەنگی دەســەاڵت ل
• لــه ئێرانــی فێدراڵــدا چ لــه ئاســتی دەســەاڵتی فێــدراڵ و چ لە ئاســتی 
ــدن و  ــادانان، ڕاپەڕان ــەاڵتەکانی یاس ــە دەس ــەرکام ل ــدا، ه هەرێمەکان

دادوەری لــە یەکــر ســەربەخۆن.
ــە شــۆرای فێــدراڵ و ئەنجومەنــی  ــاردان ل ــدا، بڕی ــە ئێرانــی فێدراڵ • ل
ــە  ــدراڵ ل ــێ. شــۆرای فێ ــن دەب ــای ڕێککەوت ــدا لەســەر بنەم نوێنەران
نوێنەرانــی نەتەوەکانــی واڵت، بــە ڕادە و مافــی وەک یــەک پێــک 
دێــت و هەمــوو ئــەو بڕیارانــەی ئەنجومەنــی نوێنەران کــە پێوەندییان 
بــە مــاف و بەرژەوەندیــی هەرێمەکانــەوه هەیــه، لــه الیــەن شــۆرای 

ــن. ــەوە پەســەند دەکرێ فێدراڵ

• مافــی پەســەندکردنی هەمــوو ئــەو یاســایانەی کــه پێوەندییــان بــە 
هەرێمەکانــەوە هەیــە، بەپێی بنەما دەســتوورییەکانی ئێرانــی فێدراڵ، 

بــە پارلەمانــی هەرێمــەکان دەدرێــت.
• هەمــوو نەتــەوە پێکهێنەرەکانــی ئێــران، بەبــێ هــەاڵواردن لــە 
دامەزراندنــی سیســتمی ئێرانــی فێدراڵــدا بەشــدارن و ئــەم مافــە لــە 

ــت. ــەند دەکرێ ــدا پەس ــتمی فێدراڵ ــی سیس ــای بنەڕەتی یاس
• یاســای بنەڕەتیــی ئێرانــی فێــدراڵ، بەپێی پێــوەرە جیهانییەکانی مافی 
ــه  ــووری و پەیاننام ــووری، سیاســی، ئاب ــە کولت ــە ماف مــرۆڤ و لەوان
نێونەتەوەیی یــەکان، بــە جۆرێــک ڕێــک دەخرێــت، کــە مافــی هەمــوو 
ــی  ــی و کۆمەاڵیەتییەکان ــی، زمان ــی، ئیتنیکــی، ئایین ــه نەتەوەی پێکهات
نێــو ئــەو سیســتمە فێدراڵــە لــە چوارچێــوەی ســنووری پێناســەکراوی 

جوگرافــی نەتەوەیــی هەرێمەکانــدا، بــە فەرمــی بنارسێــت.

• ئــەو پرســە هاوبەشــانەی کــە پێوەندییــان بــه حکوومەتــی فێدراڵەوە 
ئابــووری،  درێژخایەنــی  بەرنامــەی  ئەرتــەش،  دراو،  وەک:  هەیــه، 
دادپەروەرانــەی ســامانە  دابەشــکردنی  و  داهــات  ســەرچاوەکانی 
گشــتییەکان، سیاســەتی دەرەوه، کێــش و پێــوەرەکان، لــە دەســەاڵتی 
هاوبەشــی حکوومەتــە هەرێمییــەکان و حکوومەتــی فێدراڵــدا دەبــن.

فەسڵی 
شەشەم

فەسڵی 
حەوتەم

 سیاسەتی دەرەوەی ئێرانی فێدراڵ

سیاسەتی بەرگری

• ئێرانــی فێــدراڵ لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بناغــەی ڕێزگرتنی 
پێوەنــدی  نیشــتانی،  ســەروەریی  مافــی  ناســینی  و  دووالیەنــە 
دادەمەزرێنێــت و لەگــەڵ واڵتانــی پێشــکەوتنخواز و دێموکــرات و ئەو 
ــۆ مافــی مــرۆڤ دادەنێــن، پێوەندیــی دۆســتانە  ــز ب واڵتانــەی کــه ڕێ

پێــک دێنێــت.
ــە  ــووەکان و ل ــەوە یەکگرت ــو ڕێکخــراوی نەت ــە نێ ــدراڵ ل ــی فێ • ئێران
دەرەوەی ئــەم ڕێکخراوەیــەدا پشــتیوانی لــە ئاشــتیی جیهانــی و 
پێکەوەژیانــی هێمنانــەی دەوڵەتــان دەکات و الیەنگــری چارەســەریی 
ــژەوە،  ــگای وتووێ ــە ڕێ ــە ل ــە نێونەتەوەیی یەکان ئاشــتییانەی گیروگرفت
ــگای  ــە کۆمەڵ ــدا ک ــە کاتێک ــەر ل ــار، مەگ ــی گوش ــێ بەکارهێنان بەب
نێونەتەوەیــی لــە ڕێــگای ناوەنــدە خــاوەن ســەاڵحییەتەکانییەوە 
ــی گوشــار  ــی، بەکارهێنان ــۆ پاراســتنی ئاشــتی و ئارامــی نێونەتەوەی ب

ــت. ــت بزانێ بەپێویس
نێــوان  دۆســتایەتی  بــۆ  فێــدراڵ،  ئێرانــی  دەرەوەی  سیاســەتی   •
نەتــەوەکان و هاوکاریــی سیاســی، ئابــووری و کولتــووری لــه ناوچــەی 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هــەوڵ دەدات.
ــی  ــپاندنی بنەماکان ــه چەس ــتیوانی ل ــدراڵ پش ــی فێ ــته ئێران • پێویس
دێموکراســی لــە هەمــوو جیهانــدا بــکات و لــه خەباتــی دیاریکردنــی 
چارەنووســی نەتــەوە بندەســتەکان داکۆکــی بــکات و مافــی پەنابەریی 
سیاســی بــە مرۆڤــە دێموکراســیخواز و نیشــتانپەروەرە خەباتــکارەکان 

بــدات.
ــی  ــن نوێنەرایەت ــدراڵ، دەتوان ــی فێ ــی ئێران ــە هەرێمەکان • هــەرکام ل
خۆیــان لــە واڵتانــی دیکــەدا بــۆ داکۆکیکــردن لــە بەرژەوەندییــە 

ــت.  ــان هەبێ تایبەتییەکانی

پاراســتنی  بنەمــای  لەســەر  فێــدراڵ،  ئێرانــی  بەرگریــی  سیاســەتی   •

فێــدراڵ،  ئێرانــی  پێکهێنــەری  نەتەوەکانــی  هاوبەشــی  بەرژەوەندیــی 

دادەمەزرێــت.

• ئەرتەشــی ئێرانــی فێــدراڵ لــه کــۆی هەمــوو یەکــە چەکدارەکانــی هەرێمە 

ــه  ــه ب ــت، ک ــی دەبێ ــی هاوبەش ــت و فەرماندەییەک ــک دێ ــەکان پێ فێدراڵ

ڕێککەوتــن لــە نێــوان هەرێمەکانــدا دیــاری دەکرێــت. ئەرتــەش بــۆی نییــه 

دەســت لــە سیاســەت یــان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی هەرێمــەکان وەر بدات.

• ئێرانــی فێــدراڵ، لــە دروســتکردنی چەکــی کۆمەڵکــوژ و قەدەغەکــراو خــۆ 

دەپارێزێــت و بــه هەمــوو رێککەوتنــە جیهانییەکانــی پێوەندیــدار بــە کاتــی 

شــەڕەوە پێبەنــد دەبێــت.
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حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران

ماددەی
ناو و نێوەڕۆکی حیزب 1

• ناوی حیزب: حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
لــەم پێــڕەوەدا و لــە درێــژەدا هــەر بــە نــاوی حیزبــی دێموکــرات ئامــاژەی پــێ دەدرێــت. مەیدانــی تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات، هەمــوو 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئــەو شــوێنانەی ئێرانــە کــە کــوردی تێــدا دەژیــت. 
• حیزبــی دێموکــرات، حیزبــی پێشــڕەو و شۆڕشــگێڕی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە. چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتان، بــە مەبەســتی 

وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیــزب کــە لــە بەرنامــەدا هاتــوون، لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کــۆ دەکاتــەوە و ڕێکیــان دەخــات.
Democratic Party of Iranian Kurdistan :ناوی حیزب لە ئاستی نێونەتەوەییدا •

.PDKI :کۆرتکراوەی ناوی حیزب

ماددەی
• ئارمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئارمی حیزب1

ئێــران پێکهاتــووە لــە: بازنەیــەک بــە 
ڕەنگــی شــین، کــە لــە الی ڕاســتیەوە گوڵــە 
گەمنێکــە بە ڕەنگــی زەرد و لە الی چەپیەوە 
چەرخێکــی پیشەســازییە بــە ڕەنگــی ســپی، 
کــە لــە حــەوت دەنــدە پێکهاتــووە. ناوەنــدی 
بازنەکــە پێکهاتــووە لــە خۆرێکــی دە تیشــکی 
ــە خــوارەوەی  ــە ڕەنگــی ســەوز. ل ــک ب و کێوێ
ئارمەکــە و لــە نێــوان گوڵەگەنــم و چەرخــە 
پیشەســازییەکەدا، زەمینەیەکــی ســوور هەیە، کە 
کتێبێکــی ســپی لــە ســەرە و ١٣٢4 لــە خــوارەوەی 
کتێبەکــەدا نــوورساوە، کــە ئاماژەیــە بــە ســاڵی 
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە.

تێبینی 
لە چاالکییەکانی حیزب لە ئاستی نێونەتەوەیی و 

دەرەکیدا، لە جیاتی ساڵی ١٣٢4 )١٩45( بەکار دێت و 
لە ژێرەوەی ئارمەکەش PDKI دەنوورسێت.
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پێڕەوی نێوخۆی

حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران

ماددەی
2

ماددەی
3

ماددەی
4

ماددەی
5

ئەندامەتی حیزب

وەرگرتنی ئەندام 

ئەرکەکانی ئەندامی حیزب 

مافه  کانی ئەندامی حیزب 

هەمــوو کوردێــک لــە هــەر شــوێنێکی ئێــران و هــەر هاونیشــتانێکی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، دەتوانێــت ببێتــە ئەندامــی حیزبــی دێموکــرات بە 
مەرجێــک:  • تەمەنــی لــە ١٨ ســاڵ کەمــر نەبــێ. • بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی حیــزب پەســەند بــکات.

تێبینی  هەمــوو کوردێکــی هاوواڵتیــی ئێــران و ئــەو کوردانــەی ڕۆژهــەاڵت کــە پەڕیــوەی هەندەرانــن، یــان لــە تاراوگــەدا لــە دایــک بــوون، 
دەتوانــن ببنــە ئەندامــی حیــزب.

بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێت پێویستە: • بە فەرمی داوای ئەندامەتی بکات. • دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.
• النیکەم شەش مانگ بەبێ مافی هەڵبژێران و هەڵبژاردن، لە قۆناغی تاقیکردنەوەدا بێت.

• لە الیەن ئۆرگانی تەشکیاتیی پێوەندیدارەوە، بە ئەندام وەربگیرێت.
ئەندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکە نەبێ.

تێبینی  کوردەکانــی دانیشــتووی واڵتانــی ڕۆژئاوایــی کــە ئەندامــی حیزبــن، دەتوانــن ئەندامــی ڕێکخــراوە پێشــکەوتنخواز و دێموکراتیکەکانــی 
ئــەو واڵتانــە بــن.

ئەرکی سەرشانی ئەندامی حیزبە کە:
• بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەی حیزبدا هاتوون، تێبکۆشێت.

• بە هەموو تواناوە بۆ پاراسن و گەشەپێدانی سیاسی و یەکیەتیی تەشکیاتیی حیزب هەوڵ بدات.
• بەپێی پێڕەوی نێوخۆ دیسپلینی حیزبی بپارێزێت.

لە یەکێک لە ئۆرگانەکانی حیزبدا، چاالکانە تێبکۆشێت.
نهێنییەکانی حیزب بپارێزێت.

• ئاستی زانیاریی سیاسی و پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەرەوە.
• سیاسەتی حیزب بباتە نێو کۆمەاڵنی خەڵک و پێوەندییان لەگەڵ بەهێز بکات و لە بیروڕا و ئەزموونەکانیان کەڵک وەربگرێت.

• بڕیارە حیزبی و ڕێکخراوەیی یەکان بەڕێوە ببات و ڕاپۆرت بە ئۆرگانی پێوەندیدار بداتەوە.
• حەقی ئەندامەتی بە ڕێکوپێکی بدات.

تێبینی  ئــەو کەســانەی پشــتیوانی لــە سیاســەتی حیــزب دەکــەن، بــەاڵم ئەرکەکانــی حیــزب بــە تــەواوی بەجــێ ناگەیەنــن، بــە الیەنگــری 
تەشــکیاتیی حیــزب دەنارسێــن.

ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە:
• لە هەڵبژاردن و هەڵبژێراندا بەپێی ڕێوشوێنە پێوەندیدارەکان بەشداری بکات.

• بە ئەندامی هەرکام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێت. هەڵبژێران بۆ ئۆرگانەکانی حیزب، بەپێی مەرجی دیاریکراو دەبێت.
• کار و چاالکیــی هــەر ئەنــدام یــان ئۆرگانێکــی حیــزب هەڵســەنگێنێت و لــە کۆبوونــەوە حیزبییەکانــدا، بیخاتــە بەربــاس یــان ڕەخنــەی لــێ 

بگرێــت.
• لە ڕێگای تەشکیاتییەوە بیروڕای خۆی بە هەموو ئۆرگانێکی حیزب ڕابگەینێت و پرسیارەکانی بخاتە ڕوو و واڵم وەربگرێتەوە.

• لە هەر ئۆرگانێک لە الی ئۆرگانی پێوندیدار شکایەت بکا و واڵم وەربگرێتەوە.
• لــە هــەر کۆبوونەوەیەکــی ئۆرگانــی خۆیــدا، کــە تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو هەڵبســەنگێنێ و بیەوێــت بڕیاری لەســەر بدات، بەشــدار 

. بێت



ەم
1ه

ی 6
گرە

کۆن
ی 

راو
دک

ەن
ەس

/ پ
ن 

ێرا
ی ئ

تان
دس

کور
ی 

رات
وک

ێم
ی د

یزب
 ح

ی /
ۆی

وخ
 نێ

وی
ێڕە

و پ
ە 

نام
ەر

 ب

16

ماددەی
7

ماددەی
 دیسیپلینی ئەندام6

قەوارەی حیزب

ــە  ــان ب ــن، ی ــێ ناگەیەن ــان بەج ــی خۆی ــەی ئەرک ــەو ئەندامان 1 • ئ
پێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخۆیی حیــزب دەجووڵێنەوە، یــان کردەوەیەک 
ئەنجــام دەدەن، کــە زیان بە پرســتیژ و ســامانی حیــزب دەگەینێت، یان 
حەقــی ئەندامەتــی نادەن، بەپێی ڕادەی پێشــێلکردنی دیســیپلینەکانی 

حیــزب، بــەم چەشــنەی خــوارەوە بڕیاریــان لەســەر دەدرێــت:
• سەرکۆنە بە دەم.

• سەرکۆنە بە نوورساوە.
• ئەستاندنەوەی لێپررساوی.

• هەڵپەساردن.
• وەرگرتنەوەی مافی ئەندامەتی لە حیزبدا.

تێبینی  
• درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێکە. ئەندامــی هەڵپەســێردراو 
لــە مــاوەی هەڵپەســاردندا خاوەنــی هیــچ مافێکــی ئەندامەتــی نییــە.

• ئەندامــی هەڵپەســێردراو، پــاش مــاوەی هەڵپەســاردنەکەی، ڕابردووی 
حیزبــی بــۆ لەبەرچــاو دەگێردرێت و لە ڕێــگای ئۆرگانی ســەرەوەترەوە 

کاری بــۆ دیــاری دەکرێت.
• ســزای حیزبــی لــە الیــەن ڕێکخــراوی حیزبیــی پەیوەندیــدار و 
ــی  ــەوەی ماف ــۆ وەرگرتن ــت و ب ــاری دەکرێ ــگ دی ــەی دەن ــە زۆرین ب
ــدات. ــەر ب ــاری لەس ــەرەوەتر بڕی ــی س ــتە ئۆرگان ــی، پێویس ئەندامەت

• مەبەســت لــە ســزای حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامــە و تەنیــا ئەوکاتە 
ئەنــدام ســزا دەدرێــت، کــە ڕێــگای دیکــەی وەک ڕەخنــە و ڕێنوێنــی و 

ئیقنــاع لــە بــاش کردنــی ئــاکاری ئــەودا کاریگەرییــان نەبووبێت.
• ئــەو ئەندامانــەی ســزا دەدرێــن، مافــی ئەوەیــان هەیــە لــە ئۆرگانــی 
پێوەندیــدار داوای پێڕاگەیشــن بکــەن. ئــەو ئەندامــەی دەردەکرێــت 

دەتوانــێ ســکااڵ بــۆ کۆنگــرەش بنێرێــت.

ــە کار و  ــن ل ــا ڕێزگرت ــزب و هەروەه ــی حی ــی ئەندامان ــۆ هاندان • ب
ــی  ــۆ باشــر بەڕێوەچوون ــی چــاالک، هەروەهــا ب تێکۆشــانی ئەندامان
ــش  ــزادان، هاندانی ــی س ــە بوون ــا ل ــتە جی ــزب پێویس ــیپلینی حی دیس
ــان و  ــدارەکان ڕێزلێن ــە پێوەندی ــە، پێویســتە ئۆرگان ــەو پێی ــت؛ ب هەبێ

ــەن. ــوە بب ــەرکەوتوو بەڕێ ــاالک و س ــی چ ــی ئەندامان هاندان

نێوەڕۆکــی قــەوارەی حیــزب، خــۆی لــە دیســانراڵیزەکردنی حیــزب و 
دابەشــکردنی ئــەرک و دەســەاڵتدا دەبینێــت و لەســەر ئــەم بنەمایــە 
ــایەتی و  ــوان بەرپرس ــە نێ ــەنگی ل ــی و هاوس ــی هەماهەنگ چۆنیەتی
ســەاڵحییەتی بەرپرســان و ئۆرگانەکانــدا ڕێــک دەخــات. ئــەم قەوارەیە 

ــۆ تێکۆشــانی  ــزب ب ــی سیاســەت و هەڵوێســتی حی ــە لەبەرچاوگرتن ب
ــتنەوە  ــی و ڕێکخس ــی، ڕاگەیاندن ــی، نیزام ــاری سیاس ــە ب ــوو ل داهات
ســەرنجی پــێ دراوە. دیســانراڵیزەکردنی حیــزب وەک بنەمایەکــی 

گشــتی دەبێــت.

داڕشتنی پێکهاتەی حیزب لەسەر ئەو بنەمایە دەبێ، کە:
• بەڕێوەبەریی هەموو ئۆرگانێکی حیزب بە هەڵبژاردن دیاری دەکرێت.

• ئۆرگانەکانــی حیــزب بــە ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــەم بــەو کۆنفڕانســەی کــە هەڵیــان بــژاردوون و هــەم بــە ئۆرگانــی 
پێوەندیــدار، دەدەنــەوە.

هاوســەنگیی نێــوان مافــی ئەنــدام و ئــۆرگان بــە شــێوەیەک دابیــن دەکرێــت، کــە نــە داهێنــان و ئازادیــی تــاک پێشــێل بکرێــت و نــە 
چوارچێــوەی ئۆرگانــی تێــک بدرێــت. کەمایەتــی لــە نێــو ڕێکخــراوی حیزبیدا پێبەنــدی بڕیاری گشــتییە. کەمینــەی فیکری و سیاســی مافی 

بەرگریــی لــە نەزەراتــی خــۆی، لــە ڕێــگای کۆبوونــەوە و باوکراوەکانــی نێوخۆیــی حیزبــەوە پارێــزراو دەبێــت.
• لە نێو حیزبدا بۆ هەموو ئەندامان بەپێی ئەساسنامە و بەبێ جیاوازی، یەک دیسیپلین هەیە.

• بڕیاری ئۆرگانی سەرەوەتر بە ڕاوێژ لەگەڵ ئۆرگانی خوارەوەتر دەدرێت و لە الیەن ئۆرگانی خوارەوەتر جێبەجێ دەکرێت.
• داڕشتنی پان و بڕیار لە بەرزترین ئۆرگانەوە تا خوارترین ئۆرگان، بە کۆمەڵە. تاکڕەوی و سەرەڕۆیی لە حیزبدا، جێگایان نییە.
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کۆنگرەی حیزب

• کۆنگــرەی حیــزب بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە، کــە لەســەر بنەمــای 
پێــڕەوی نێوخــۆ هــەر چــوار ســاڵ جارێــک دەگیرێــت.

• کۆنگــرە ســراتیژی و سیاســەتە گشــتییەکان، بەرنامــە و پێــڕەوی 
نێوخۆیــی حیــزب پەســەند دەکات و ڕێبەرایەتیی نــوێ هەڵدەبژێرێت.

• کۆنگــرەی حیــزب لــە ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی، دەســتەی 
کارگێــڕی، هەروەهــا ئەندامانی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانســەکانی ئۆرگانە 
سیاســی و کارگێڕییەکانــی حیــزب و ئەندامانــی حیــزب لــە دەرەوەی 
واڵت و لــە کوردســتان بەپێــی کارنامــەی کار و پێــوەرە دیاریکــراوەکان 

پێــک دێــت. 
تێبینی  یەکــەم کۆبوونــەوەی هاوبەشــی ناوەنــدی سیاســی و 
ــەکان  ــە بەرپرســانی ئۆرگان دەســتەی کارگێــڕی دەتوانــێ ژمارەیــەک ل
و فەرماندەیــی پێشــمەرگە دیــاری بــکات، کــە ڕاســتەوخۆ بــە مافــی 
دەنگدانــەوە بچنــە کۆنگــرەوە. بــەو مەرجــەی کــە ئــەو کەســانە پێــش 
لــە کۆنفڕانســەکان دیــاری بکرێــن و لــە کۆنفڕانســدا بەشــدار نەبــن. 

ــێی  ــەر س ــە دوو لەس ــت، ک ــک دەبێ ــە جۆرێ ــرە ب ــەی کۆنگ پێکهات
ئەندامانــی کۆنگــرە لــە ئەنجامــی پرۆســەی هەڵبژاردنــەوە، بەشــداری 

کۆنگــرە بــن.

تێبینی  دووهــەم لــە حاڵەتێکــدا کــە ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی 
کارگێــڕی بەپێویســتی بزانــن، کۆنگــرە زووتــر لــە مــاوەی دیاریکــراوی 
ــان و  چــوار ســاڵ دەگیرێــت. ناوەنــدی هەڵبــژاردن بەرپرســی پێکهێن

بەڕێوەبردنــی کۆنفڕانــس و هەڵبژاردنەکانــە.

ئەرک و دەسەاڵتەکانی کۆنگرە بریتین لە:
ــزب  ــڕەوی حی ــە و پێ ــتییەکان و بەرنام ــەتە گش ــراتیژی و سیاس • س
پەســەند دەکات. • لێپــررساوی گشــتیی حیــزب کە بەرپرســی دەســتەی 
کارگێڕییــە، هەڵدەبژێرێــت. • ژمــارەی پێویســتی ئەندامانــی ناوەنــدی 

سیاســی پەســەند دەکات و هەڵیــان دەبژێرێــت.

ماددەی
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 کۆنفڕانسی ئۆرگانەکانی حیزب

• کۆنفڕانســی ئــۆرگان پێــک دێــت، لــە هەمــوو ئەوانــەی کــە النیکــەم 
شــەش مانــگ لــە ئەندامەتییــان لــە حیزبــدا تێپــەڕ بووبێــت.

ــر  ــە کۆنگــرەدا بەربژێ ــەر ل ــۆ نوێن ــت خــۆی ب ــەو کەســە دەتوانێ • ئ
ــکات کــە:  ب

• النیکەم دوو ساڵ بەسەر ئەندامەتیی لە حیزبدا تێپەر بووبێت.
• کارنامــەی تێکۆشــانی بەربژێــرەکان هەڵســەنگاندنی بــۆ دەکرێــت و 
بەپێــی پێــوەر و پێوانــە دیاریکــراوەکان لــە هەڵبژاردندا بەشــدار دەبن. 

تێبینی  
ــۆ  ــردراو ک ــی هەڵبژێ ــک، نوێنەران ــەر ئۆرگانێ ــی ه • دوای کۆنفڕانس

دەبنــەوە و بۆچــوون و پێشــنیار و ڕەخنەکانیــان لەســەر ڕاپۆرتــی 
ــەر  ــە ب ــە دەخرێت ــە ک ــنیارێکی دیک ــە و پێش ــەر گەاڵڵ ــی و ه سیاس
نــەزەری کۆنگــرە گەاڵڵەیــان دەکــەن و یــەک کــەس بــە نوێنەرایەتــی 
خۆیــان بــۆ خســتنە بەربــاس و ڕوونکردنــەوەی ڕاوبۆچوونەکانیــان لــە 
کۆنگــرەدا دیــاری دەکــەن، تاکــوو کاتــی پێویســتیان بــۆ هێنانــە گــۆڕی 

ــت. ــان هەبێ بابەتەکانی

ــە  ــەر ل ــگ ب ــەم دوو مان ــتە النیک ــە کان پێویس ــی ئۆرگان • کۆنفڕانس
کۆنگــرە پێــک بێــن و نوســخەیەک لــە گەاڵڵــەی بۆچــوون و پێشــنیار و 

ڕەخنەکانــی خۆیــان بــۆ کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگــرە بنێــرن.

ماددەی
9

ــڕی، بەرپرســانی  ــدی سیاســی، دەســتەی کارگێ ــی ناوەن ــە بەشــداریی هەمــوو ئەندامان • کۆنگــرەی نائاســایی ب
ئۆرگانــەکان، ئەندامانــی ئەســڵی بەشــەکان، فەرماندەکانــی پێشــمەرگە و بەرپرســانی ڕێکخســتنی ئاشــکرا پێــک 
دێــت.  کۆنگــرەی نائاســایی کاتێــک دەگیرێــت کــە:  • ئیمکانــی گرتنــی کۆنگــرەی ئاســایی لــە ئــارادا نەبێــت.  • لە 
هەلومەرجێکــدا کــە ناوەنــدی سیاســی نەتوانێــت، ئەرکــی خــۆی لە ئاســتی بابەتە گرینگە سیاســییەکاندا بەباشــی 
بەڕێــوە ببــات.  بــۆ گرتنــی کۆنگرەی نائاســایی پێویســتە:  • دوو لەســەر ســێی ئەندامانــی تەواووەخــت داوا بکەن.

 • یان دوو لەسەر سێی کۆبوونەوەی هاوبەشی ناوەندی سیاسی و دەستەی کارگێڕی داوا بکەن. 

کۆنگرەی
نائاساییی: 

تێبینی  • کۆبوونــەوەی هاوبەشــی ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی مافــی ئــەوەی هەیــە ئــەو پەڕەکــەی بــە ڕادەی نیــوەی ئەندامانــی 
ــش  ــت، پێ ــەم کارە دەبێ ــکات. ئ ــرەدا بەشــدار ب ــە کۆنگ ــەوە، ل ــی دەنگدان ــە ماف ــەکان ب ــی ئۆرگان ــزب و ڕاوێژکاران ــی حی ــە ئەندامان خــۆی، ل

بەڕێوەبردنــی کۆنفڕانســەکانی حیــزب بکرێــت، چونکــە ئــەو کەســانە لــە کۆنفڕانســەکاندا مافــی دەنگدانیــان نابێــت. 
• کەســانێک دەتوانــن ببنــە ئەندامــی ناوەنــدی سیاســی، یــان لێپــررساوی گشــتی کــە خاوەنــی پێــوەر و پێوانــە دیاریکــراوەکان بــن، کــە ناوەنــدی 

هەڵبــژاردن دیــاری دەکات.
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ناوەندی سیاسی

ئــەم دەزگایــە وەک ناوەنــدی سیاســی و یاســادانەری حیــزب، ئۆرگانــی داڕێــژەری 

سیاســەتە گشــتییەکانی حیــزب لــە چوارچێــوەی بڕیــار و ســراتیژی و بەرنامــەی 

پەســەندکراوی کۆنگرەدایــە .

ــی  ــی ڕەوای ــداریی2/3ی ئەندامەکان ــە بەش ــی ب ــدی سیاس ــی ناوەن کۆبوونەوەکان

پەیــدا دەکات و بڕیارەکانــی بــە دەنگــی زۆرینــەی »نیــوە کــۆ یەک«ـــی بەشــداران 

پەســەند دەکرێــن.

ئەرک و دەسەاڵتەکانی ناوەندی سیاسی:

• هێڵــە سیاســییەکانی حیــزب لــە چوارچێــوەی بڕیارەکانــی کۆنگــرەدا دادەڕێژێــت 

و پەســەندیان دەکات.

• یاسا و ڕێساکانی ئۆرگانە کارگێڕییەکانی حیزبی پەسەند دەکات.

ــە  ــی ل ــە حیزبییەکان ــاندنەوەی ئۆرگان ــان هەڵوەش ــدن ی ــەاڵتی دامەزران • دەس

ــان  ــە پێشــنیاری دەســتەی کارگێڕیی ڕێگــەی یاســا و ڕێســا پەســەندکراوەکان و ب

ــت. دەبێ

ــە ســەر بەڕێوەچوونــی ئاییننامەکانــی دەســتەی  ــەوە ب • چاوەدێــری و پێداچوون

کارگێــڕی، دەزگاکانــی بەدواداچــوون و چاودێــری، هەڵبــژاردن و لێپــررساوی گشــتی 

دەکات.

• بەرپرســی پەســەندکردنی پێکهێنانــی هاوپەیانــی، یــان پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ لــە 

پێوەندیــی لەگــەڵ حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانە.

• ئەندامانی پێشنیاریی لێپررساوی گشتی بۆ دەستەی کارگێڕی پەسەند دەکات.

• لــە ڕێــگای دەزگای بەدواداچــوون و چاوەدێرییــەوە، چاوەدێریــی بــە ســەر کاری 

لێپــررساوی گشــتی و ئەندامانــی دەســتەی کارگێڕیــدا دەکات.

تێبینی  
• ئەگــەر دەســتەی کارگێــڕی بەپێویســت بزانێــت، کــە ئۆرگانێکــی نــوێ بــۆ حیزب 

دامەرزێنێــت، یــان ئــەوەی کــە یەکێک لــە ئۆرگانەکانــی حیزبی هەڵبوەشــێنێتەوە، 

دەبێــت ئــەو بابەتــە لــە الیــەن ناوەنــدی سیاســییەوە پەســەند بکرێت.

ــای بەڕێوەبردنــی  ــە حاڵەتــی پێویســتدا کــە لێپــررساوی گشــتیی حیــزب، توان • ل

ــی،  ــی 2/3ی ئەندامان ــە دەنگ ــێ ب ــدی سیاســی دەتوان ــوو، ناوەن ــی نەب ئەرکەکان

ــدات.  ــی ب ــاری البردن ــەوە و بڕی ــررساو وەربگرێت ــە لێپ ــە ل متان

• لــە ئەگــەری ڕووداوی نەخــوازراودا کــە لێپــررساو لــە ژیانــدا نەمــا، یــان لــە کاتــی 

ئەســتاندنی متانــە لــە لێپــررساو، تــا گرتنــی کۆنگــرە لــە مــاوەی ســاڵێکدا، جێگری 

یەکەمــی لێپــررساو ئەرکەکانــی ئەو جێبەجــێ دەکات. 

ــەوەی کــە جێگــری لێپررساویــش واڵمــدەری ئەرکەکانــی نەبــێ،  ــە حاڵەتــی ئ • ل

لەســەر پێشــنیاری دەســتەی کارگێــڕی، بــە پەســەندی نیــوە کــۆ یەکــی ناوەنــدی 

سیاســی، متانــەی لــێ وەردەگیرێــت و کەســێکی دیکــە لــە ناوەنــدی سیاســی، 

بــە دەنگــی نیــوە کــۆ یەکــی ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی، بــە جێگــرەوە 

هەڵدەبژێردرێــت و هەتــا کۆنگرەی نائاســایی کە لــە ماوەی ســاڵێکدا دەگیردرێت، 

بەرپرســایەتییەکانی لێپــررساوی گشــتی بــە ئەســتۆ دەگرێــت.

ــو کادر  ــە نێ ــراوەکان، ل ــوەرە دیاریک ــی پێ ــی بەپێ ــدی سیاس ــی ناوەن • ئەندامان

و پێشــمەرگە و ئەندامانــی شــارەزای حیــزب لــە بــوارە جیاجیاکانــدا لــە کۆنگــرە 

هەڵدەبژێردرێــن.

• ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی کاری ئیجراییــان پــێ ناســپێردرێت، بۆیــە دەکرێــت 

تــەواو وەخــت نەبــن.

ــت و  ــەوە دەگرێ ــە مــاوەی ١٠ ڕۆژدا کۆبوون ــدی سیاســی ئەوپەڕەکــەی ل • ناوەن

واڵمــی دەســتەی کارگێــڕی دەداتــەوە لەســەر گەاڵڵــە، پێشــنیار یــان پرســیارێک کە 

بــە نــوورساوی فەرمــی پێشــکەش کــراوە.

• ناوەندی سیاسی النیکەم وەرزانە کۆبوونەوەیەک پێک دێنێت.

• ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی بــە مەبەســتی پێکهێنانــی هاوئاهەنگــی 

لــە نێــوان ناوەندەکانــی یاســادانان و بەڕێوەبەریــدا ســااڵنە النیکــەم دووجــار کــۆ 

دەبنــەوە.

لــە بەشــە  بــۆ بەرپرســی دەرەوەی واڵت و هــەرکام  • دەســتەی کارگێــڕی 

ــدی  ــە ناوەن ــە مەبەســتی پەســەندکردنیان ب ســەرەکییەکانی، پێشــنیاری خــۆی ب

دەدات. سیاســی 

• کەســانی پێویســت بــۆ ئەندامەتیــی ناوەنــدی سیاســی لــە دەرەوەی واڵت، لــە 

الیــەن کۆنگــرەوە هەڵدەبژێردرێــن.

ــوەی  ــە چوارچێ ــەاڵحییەت ل ــاوەن س ــی خ ــژاردن وەک دەزگایەک • دەزگای هەڵب

سیاســییەوە  ناوەنــدی  الیــەن  لــە  و  دەکات  کار  هەڵبژاردنــدا  یاســاکانی 

هەڵدەبژێردرێــت و بەرامبــەر بــە ناوەنــدی سیاســی بەرپرســیارە.

سیاســییەوە  ناوەنــدی  الیــەن  لــە  چاوەدێــری،  و  بەدواداچــوون  دەزگای   •

و  چاوەدێــری  ســەاڵحییەت  خــاوەن  ئۆرگانێکــی  وەک  و  هەڵدەبژێردرێــت 

ــی و  ــدی سیاس ــە ناوەن ــۆی ب ــی خ ــدا دەکات و ڕاپۆرت ــە کارەکان ــەوە ب پێداچوون

کارگێــڕی دەداتــەوە. دەســتەی 

ماددەی
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دەستەی کارگێڕی

ــت،  ــرەدا هەڵدەبژێردرێ ــە کۆنگ ــە ل ــزب، ک ــتیی حی ــررساوی گش لێپ
بەرپرســی دەســتەی کارگێڕییــە و کارە بەڕێوەبەرییەکانــی ئۆرگانــە 
حیزبییــەکان لــەم ناوەنــدەدا بەڕێــوە دەبردرێــن. لێپــررساوی گشــتی و 

ــن. ــک دێن ــڕی پێ ــزب، دەســتەی کارگێ ــی حی ــانی کارگێڕی بەرپرس
ئەرک و دەسەاڵتەکانی دەستەی کارگێڕی بریتین لە:

• بڕیارەکانــی ناوەنــدی سیاســی و ئەرکەکانــی حیزبــی جێبەجــێ 
دەکات.

• بەرامبــەر بــە ناوەنــدی سیاســی واڵمــدەرە و ڕاپۆرتــی کاری خــۆی پێ 
دەداتەوە.

• پێشــنیاری ئۆرگانــەکان بــۆ دیاریکردنــی هاوکارەکانیــان کــە بەپێــی 
ــەند دەکات. ــت، پەس ــەی کار دەبێ کارنام

• دەســتەی کارگێــڕی بــە شــێوەی ڕێکوپێــک کۆبوونــەوە دەگرێــت و 
بــە کــۆ بڕیــار دەدات.

• ئەندامانــی دەســتەی کارگێــڕی، تەواووەخــت لــە خزمەتــی حیزبــدا 
دەبــن و بــە گوێــرەی پێــوەرە پەســەندکراوەکان پێشــنیار دەکرێــن.

تێبینی  
ــی  ــە ئۆرگانێک ــت، ک ــت بزانێ ــڕی بەپێویس ــتەی کارگێ ــەر دەس • ئەگ
نــوێ بــۆ حیــزب دامەزرێنێــت، یــان یەکێــک لــە ئۆرگانەکانــی حیــزب 
هەڵبوەشــینێت، دەبــێ ئــەو بڕیــارە لــە الیــەن ناوەنــدی سیاســییەوە 

پەســەند بکرێــت.
• یەکــەی کارگێــڕی لــە دەرەوەی واڵت بەپێــی پێــوەرەکان و بــە 
پێشــنیاری دەســتەی کارگێــڕی و پەســەندی ناوەنــدی سیاســی دیــاری 

ــت. دەکرێ
• ناوەنــدی ڕێکخــراوە دێموکراتیــک و مەدەنییــەکان بــە گوێــرەی یاســا 
ــوەی  ــە چوارچێ ــت و ل ــێ دەدرێ ــان پ ــراو، گرینگیی ــای ڕێکخ و ڕێس

ــی ڕێــک دەخرێــت. ــدا کارەکان دەســتەی کارگێڕی

ماددەی
11
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لێپرسراوی گشتی

• لێپررساوی گشتی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی حیزبە و لە کۆبوونەوەکانی ناوەندی سیاسیش بە مافی دەنگدانەوە بەشدار دەبێ.
• هەماهەنگی لە نێوان بەشە سەرەکییەکانی حیزب پێک دێنێت.

• دەربڕی ڕاوبۆچوون و سیاسەتەکانی حیزبە و دەتوانێ وتەبێژێک بۆ دەربڕینی بۆچوونی حیزب دیاری بکات.
• بەڕێوەبردنی کۆبوونەوەکانی دەستەی کارگێڕیی لە ئەستۆیە.

• پاراستنی یەکیەتیی ڕیزەکانی حیزب، لە ئەستۆی هەموو ئۆرگانەکانی حیزب و بەتایبەت یەکێک لە ئەرکەکانی لێپررساوی گشتییە.
• وێڕای لێژنەیەکی سێ کەسی کە جێگری لێپررساویش ئەندامی دەبێت، بەرپرسی دارایی و چاالکییە ئابوورییەکانی حیزبە.

ماددەی
12

جێگری لێپرسراو

ناوەندی بەدواداچون و چاوەدێری 

• ڕێکخــەری ناوەنــدی سیاســییە کــە لــە کۆبوونــەوەی یەکەمــی ئــەو ناوەنــدەدا، لەســەر پێشــنیاری لێپررساوی گشــتی بــە زۆرینەی دەنــگ لە نێو 
ئەندامانــی ناوەنــدی سیاســی هەڵدەبژێردرێــت و ئەرکــی جێگری یەکەمی لێپررساوی گشــتیی دەکەوێتە ئەســتۆی.

• جێگری لێپررساو لە نەبوونی لێپررساودا ئەرکەکانی ئەو ڕادەپەرێنێت.
• کۆبوونەوەکانی ناوەندی سیاسی ڕێک دەخات.

• جێگری لێپررساو لە کۆبوونەوەکانی دەستەی کارگێڕیدا بە مافی دەنگەوە بەشدار دەبێت.

تێبینی  لێپــررساو ئەگــەر بەپێویســت بزانێــت، جێگــری دووهــەم لــە ڕێــگای پێشــنیار بــە ناوەنــدی سیاســی و پەســەندکردنی لــە الیــەن ئــەو 
ناوەنــدەوە، دیــاری دەکات.

• دەزگایەکــی دامــەزراو لــە الیــەن ناوەنــدی سیاســییە. بەڕێوەبەریــی 
ــدی  ــەن ناوەن ــە الی ــت و ل ــک دێ ــەس پێ ــێ ک ــە س ــە ل ــەم دەزگای ئ
ــرەی  ــە گوێ ــێ ب ــە دەتوان ــەم دەزگای ــت. ئ ــاری دەکرێ سیاســییەوە دی
پێویســتی خــۆی کەســانی شــارەزا لــە کاری بەدواداچــوون و چاوەدێری 

وەک هــاوکاری هەمیشــەیی یــان کاتــی دیــاری بــکات
• دەزگای بەدواداچــوون، چاوەدێــری و بەدواداچــوون بــۆ هەمــوو 
ــەی  ــی ئاییننام ــزب بەپێ ــایی یەکانی حی ــی و یاس ــداری، دارای کارە ئی

پەســندکراو دەکات.
و  چاوەدێریــی  ڕێکوپێــک  بەشــێوەی  بەدواداچــوون  دەزگای   •
ــدی  ــی ناوەن ــە دەزگاکان ــەی ک ــەو کاتان ــان ئ بەدواداچــوون دەکات، ی
سیاســی، کارگێــڕی یــان لێپــررساوی گشــتی داوای بەدواداچــوون 
لــە بەشــێکی کاری حیزبیــان لــێ دەکــەن. لــەو کاتانــەدا لــە ئاکامــی 
ــە داوای  ــانەی ک ــەو بەش ــەوە ب ــۆرت دەدەن ــان ڕاپ بەدواداچوونەکانی

بەدواداچوونیــان کــردووە.

ماددەی
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ماددەی
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تێبینی  • لێپــررساوی گشــتی بــە گوێــرەی پێــوەر و یاســاکان، 
ئەندامانــی دەســتەی کارگێــڕی دیــاری دەکات و بۆ پەســەندکردنیان بە 

ــدی سیاســییان دەناســێنێت. ناوەن
ــۆ  ــزب ب ــتیی حی ــررساوی گش ــنیارکراوی لێپ ــێکی پێش ــەر بەرپرس • ه
دەســتەی کارگێــری، بەپێــی پێــوەر و ڕێوشــوێنە دیــارەکان دەبــێ 

ــی  ــدا دەنگ ــنیارکردنی یەکەم ــە دەوری پێش ــە ل ــەو کەس ــەر ئ و ئەگ
پێویســت نەهێنێتــەوە و لێپــررساو دووبــارە بەربژێــری بکاتــەوە، تەنیــا 
بــۆ دەورى دووهــەم دەکــرێ پێشــنیارى بکاتــەوە و لــە ئەگــەرى 
ڕەتکردنــەوەی دووبارەیــدا، لێپــررساو دەبــێ ئەوپەڕەکــەی لــە مــاوەى 

ــکات. ــەو کارە پێشــنیار ب ــۆ ئ مانگێکــدا کەســێکی دیکــە ب
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ناوەندی هەڵبژاردن

ڕێکخراوەکانی حیزب 

• ئــەم دەزگایــە هەڵبژاردنەکانــی حیــزب لــە هەمــوو ئاســتەکاندا، لەســەر بنەمــای ڕێســا و یاســا پەســندکراوەکان بەڕێــوە دەبــات. بەڕێوەبەریــی 
ئــەم ناوەنــدە لــە ســێ کــەس پێــک دێــت و لــە الیــەن ناوەنــدی سیاســییەوە دیــاری دەکرێــت.

• ئــەو یاســا و ئاییننامانــەی کــە دەزگای هەڵبــژاردن کاریــان پــێ دەکات، لــە چوارچێــوەی پێــڕەوی نێوخۆیــی حیــزب و لــە ناوەنــدی سیاســیدا 
پەســەند دەکرێــن.

• دەزگا، ڕاپۆرتی خۆی لە هەر هەڵبژاردنێکدا بە ناوەندی سیاسی و دەستەی کارگێڕی دەداتەوە.

تێبینی  
ــوەی یاســای  ــە چوارچێ ــی، ل ــی حیزب ــە ڕێکخســن و چاالک ــان ل ــە ســەرى ئاســتی بەشــداریی ژن ــە مەبەســتی بردن ــژاردن ب ــدی هەڵب • ناوەن
پەســەندکراوی ناوەنــدی سیاســیدا، مکانیزمێــک پەیــڕەو دەکات، کــە لــە هەڵبژاردنەکانــدا و هەروەهــا بــۆ دیاریکــردىن ئەندامــان و هــاوکاراىن 
کۆمیتــەکان، بــە ڕێــژه ی ژمــارەى ئەندامــاىن ژن لــەو شــوێنانەدا، پشــکیان بــۆ دیــارى بــکات. ئــەو ژنانە دەبێــت مەرجــە گشــتییەکانی بەربژێرییان 

تێــدا ببێــت.

١ • حیزب دوو جۆر ڕێکخراوی هەیە: • یەکەم: شانە تەشکیاتییەکان • دووهەم: ڕێکخراوە سینفی و تایبەتەکان
٢• کۆمیتەی حیزب لە هەر ناوچەیەک پێک دێت، لە کەسانی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانسی ئەو کۆمیتەیە.

٣ • کۆمیتەی هەر ڕێکخراوێک لە الیەن ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە یان نوێنەرانی ئەوانەوە، بەپێی یاساکانی هەڵبژاردن هەڵدەبژێردرێت.
4 • کۆنفڕانســی کۆمیتــە ناوچەیــی و ڕێکخراوەیی یــەکان، دوو ســاڵ جارێــک لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبــی هــەر ئۆرگانێــک پێــک 

دێــت.
5• لــە کاتــی پێویســتدا دەســتەی کارگێــڕی دەتوانێــت، لــە چەنــد کۆمیتــەی هاوشــێوەدا لــە بــواری تایبەمتەندییــەوە، یــان نزیــک لــە بــواری 

ــت. ــک بێنێ ــر پێ ــەوە، ناوەندێکــی گەورەت جوگرافیایی ی

ماددەی
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 داراییی حیزب

بەرپرســیارەتی گشــتیی داهــات و دارایــی حیــزب لــە ئەســتۆی دەســتەی 
کارگێڕییــە، کــە لــە ڕێگــەی ئۆرگانێکی تایبەتــەوە کە لــە مــاددەی دوازدەدا 

هاتــووە بەڕێــوە دەبرێــت.
سەرچاوەی دارایی حیزب بریتیە لە: 

• ئابوونەی ڕێکخراوەکانی حیزب
• ئابوونەی ئەندامانی حیزب

• یارمەتی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و نیشتانپەروەرانی ئازادیخواز 
• داهاتی چاالکییە ئابوورییەکانی بنکە و دامەزراوەکانی حیزب

ماددەی
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