
 یرفتەد یندامئ ،ییفامست مووریت یاركراويشنپ یگ یقەد
 رانئ یكوردستان یموكراتد یزبيح یاسيس

 زبدايح یساختار ل یچاكساز ۆب 

 ل مانكزبيح راندا،ئ یكوردستان یموكراتد یزبيح ی16 ەینگرۆك یربەرب ل
 رس یكانشڕەو ه كانترفەو د ینووسسازداەچار ییژووم یكناغۆق مەردب
 ب مانكەوتن ینووسەچار ب داریندەوپ یكانۆڕەوگئا یوتڕە ییراو خ گاڕ
 یكهاتپ ل ۆڕوگو ئا ەوداچوونۆخب یستیوپ تدا،ژهڕۆ یكوردستان ل یتبیتا
و  زبيح یرانشۆكو ت ندامانئ مئ یچاو شپ خاتەد شيمه ل اتریز زبدايح
 .تژهڕۆ یكوردستان یكيموكراتد ەییوتن ەیوبزووتن یزانۆسد

 یدانگرەوكپ یگوتار یگرتنو ه زبيح یباتخ ینو یناغۆق یكردنستپەد ب
 یاندنڕاپڕ یوتڕە ل ،ەركردووەد یناو اسانڕ ب شاخ و شار ك یباتخ

 انیيندەوپ انيكشب ك رخستەد انۆیخ ڕیموكوو ك شك كنده كانداەكاروبار
و  ڵوه یاەڕرس ك ەیوئ ۆیه بنەو د یه ەوزبيح یستميو س كهاتپ ب

 زبيح یندامانو ئ رگشمكادر و پ مووه یزانۆسد یماندووبوون
و  كخ یكانييوانەڕچاو یرەمدەو ستیوپ كەو نيتوانن مان،كەرشۆكت
 . نيب مانۆخ یكانيينيشبپ

 ل ك یانۆڕیيموكك وئ یرچاوگرتنب و ل زموونانئ وب رنجدانس ب ۆیب ره
 یستبم و ب شپ تهاتوون مانۆب داەیماو ول كانەكاروبار یبردنەوڕب یوتڕە
 یرترندانو شو وترربب يیچاالك یگاڕ رس یكانەرمپو ل سپۆك یشتنهن

 ۆب ككارڕو  اريشنپ كووەو مۆخ یچوونۆاوبڕ یزان ستمیوپ ب مان،كزبيح
 .ووڕ مبخ كدایگ یدووتو ل ،كانيستماتيس سپۆندوكك ول ربازبوونەد

تواناكان  نیرترۆز ل كك اریب یدرووستبوون ۆب ەدراو ڵوه دایگ مل
 گومانب ت،بچ رەد اتریز یكەیژمار ییشدارب ب كاریب رگئ چوونك ت،ريربگەو
 اتریز كخ یرترۆز ییشدارب ۆیه ب زبدايح ون ل یتاريرپرسب یسته مه
 اردایب یركردنەد ل اتریز يینيو وردب نكرەد ێتاوتو اتریز كانتباب مو ه كاتەد
 .تبەد

و  خنڕەو  چوونۆب یناردن ب مانواكڕە ەوو بزووتن زبيح یزانۆسوادارمديه
 كگ نيبتوان ك ەیوئ ۆبن ب رمانەديتارمی دایيندەوپ مل انيكانييننوڕ
 وانئ یرەزن ب ك زبيح یكاروبار ینانلو ك ییشاۆب وو ئ نیبك ندترموەد
 ب موومانو ه ەونبكر كرابن، پ ريب ل دایگ مل یوانو ل گاتەد
 مانداكزبيح یداهاتوو ەینگرۆك ل نيبتوان ەوكمۆو ت شهاوب یكیگ
 .نیبگره مانكباتخ یوتنركو س شچوونوپەرب ۆب یكەكرد ینگاوه



 

 :یگ مئ یئامانج

و  رگانۆئ ۆب تسەد ەیوكردنۆڕ(ش زبدايح ل تسەد یكردنەزيسانترالید .1
 )كانتيمۆك

 ییشتووۆیستەو د یتیرپرساب وانن ل ینگو هاوس ینگماهه .2
 تسەد مب ت،بدر پ یكييتیرپرساب كسك ێناكر )دا، واتتييالح(س

 وئ ینانكارهب ینيمەو ز تدرن پ یكانركئ یكردنجبج یتييالحو س
 تييالحس مووه كید یكسكاتدا ك مانه و ل تخسڕەن ۆب یتييالحس
 .تگرنه یتانييالحس وئ يیتیرپرساب مب ت،بدر پ یكتسەو د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 یزبيح ینيۆزاسيرگانۆئ

 :ەنگرۆ: كئا

 : ل تد كو پ تستربەد كجار ڵچوار سا ك زبيح یرگانۆئ نیرزترب ەنگرۆك

و  یندەناو یتيمۆك یژكاراناوڕو  كانەگرج ندامان،(ئ یربڕ یندامانئ ــ
 )یردەچاو یستەد یندامانئ

 .كاننفرانسۆك یردراوبژه یرانننو ــ

 یندەناو یتيكوم ك ەورگرتنەو نگەو د نگدانەد یماف ب رننو كەیژمار ــ
 ب كداييتیرپرساب ای نگیگر یكركئ یبردنەوڕب ل انیتوانا انی ییهاتوول یپب
 .تربژەانديه نگەد ینیرۆز



 دوا بخات.  ەنگرۆك كتا سا اردايسته یرجلومه ل توانەد یربڕ

 :ەنگرۆك یكانركئ

 .كاتەد یارید ەنگرۆدوو ك وانن ەیماو ۆب زبيح یبازڕو  یستراتژ ــ

 .تربژەانديو ه كاتەد یارید یربڕ یندامانئ ەیژمار ــ

 ەنگرۆك یندامانئ ك َت چەد ەوڕب ەوكیتيمۆك ۆیه ب داەنگرۆك ل بژاردنه ــ
 .رنبژەانديه

 

 :یندەناو یتيمۆ: كب

 یستەد ل رەد(ب یزبيح یكار ب داریندەوپ یكانرگانۆئ مووه یرپرسانب ل
 .نردربژەده داەنگرۆك ل ك تد ك) پیردەچاو

 تييشرووعم یندامانئ ی3/2 ییشدارب ب یندەناو یتيمۆك یكانەوبوونۆك
 بكات.  رەد اریب توانەد شدارانب یكی ەدز ەون ینگەد و ب كاتەد دایپ

 ۆستئ ل انييزبيح یكرگانۆئ يیتیرپرساب انیكام ره رسكرت یگرو ج رسكرت
 .تبەد

 تربژه ژكارراو ۆیخ یندامانئ ەیژر ەیويتا ن یه یماف یندەناو یتيمۆك
 .نربژه انی%80 ەنگرۆتا ك مكيالن ستیوپ ك

 . تكرەد رخانژنان ت ۆب یربڕ یندامانئ ی%20 مكيالن ەیژر

 

 : یاسيس یرفتە: دج

 ی3/1 ەیژڕو  تردربژەده ەویيندەناو یتيمۆك نیال ل یاسيس یرفتەد
 :ل نيتیبر یاسيس یرفتەد یكانندام. ئتند كپ یندەناو یتيكوم یندامانئ

  رسكرت ــ

 رسكرت یگرج ــ

 زبيح یكانييكەرس نيۆسيمۆك یرپرسانب ــ

 یارید ۆیخ ۆب ژكاراوڕ ،ۆیخ یندامانئ ەیژر ی3/1تا  توانەد یاسيس یرفتەد
 بكات.

 



 :یردەچاو یستە: دد

 و ل نردربژەده داەنگرۆك ل ك تد كپ سك س ل یستەد مئ ــ
نابن،  یزبيح یكيرگانۆئ چيه ب رس انداۆیخ یكانتسەو د ركئ یكردنجبج
 .بنەد ۆخربس ارداندایو ب یردەچاو ل وات

 :یردەچاو یستەد یكانتسەو د ركئ

 .كانداشب مووه ل زبيح یوتركەو داهات و د كانیيدارا رس ب یردەچاو ــ

 یوتڕە ل ۆوخن یوەو پ رنامب یچوونەوڕو ب چاوكردنڕە رس ب یردەچاو ــ
 .زبدايح یكانەاریب یكردنجبو ج ندكردنسپ

يكل ـ  ).یما ،یالتيشك(ت كانسكا ل ەونۆ

 .یندەناو یتيكوم یميۆنيپل ب رتۆاپڕ ەیودان ای اریب یركردنەد ـ

 یماف ب یردەچاو یستەد یكندامئ دایندەناو یتيكوم یكانەوبوونۆك ل-
. تبەد شدارب یستەد وئ یكانەندكراوسپ ەاریب یكردنتاوتو ۆب ەونگدانەد
 ندسپ ای دڕە مۆنيپل یندامانئ ی1 ەدز ەوين ینگەد ب كەاریب داتحا ول
 .تكرەد

 یتيكوم نیال ل یردەچاو یستەد یكانەاریب یندكردنس:  پاش پيینيبت
 مئ یكانەاریب یكردنجبج یندپاب بەد یزبيح یكرگانۆئ مووه ،ەویيناوند

 .نكرەد ديئت ەویيندەناو یتيكوم نیال ل ك تب یستەد

 شدارب دایندەناو یتيكوم یوبوونۆك ل ك یردەچاو یستەد یندامئ وئ
 یماف نەخاو دایردەچاو یستەد یكانەاریب یكردنتاوتو یوتڕە ل اينت ،ەبوو

 .تبەد نگدانەد

 

 :بژاردنه یستە: ده

 یكانەرۆراوجۆج بژاردنه رس ب یردەو چاو بردنەوڕب ۆب یستەد مئ ــ
 .تنرهەد كپ زبدايح

 یارید داەنگرۆك ل ەوبژاردنه یگڕ ل یستەد مئ یندامانئ ل سك 3 ــ
 .نكرەد

 يیتیرپرساب ێكرەد ،ين وامەردب انیكەكار ك ەیوئ ۆیه ب یستەد مئ ــ
 .رگرنەو زبدايح ل شكید



 ەوببن ۆك كجار مانگ مكيالن بەد انيكانەكاروبار یاندنڕاپڕ ۆب یستەد مئ ــ
 و ب نبك ەئاماد زبيح یكانەرۆراوجۆج بژاردنه ۆب ستیوپ یو گ

 .ننیبگ ییندەناو یتيكوم یندسپ

 ڵگل يینگهاوئاه بەد یستەد مئ كاندانفرانسۆك یبردنەوڕب یكات ل ــ
كاروباركان  یاندنڕراپ ۆبكات و ب ەوكانبژاردنه ب داریندەویپ یكانشب
 بكات. یارید ۆیخ ۆهاوكار ب توانەد

 یتيكوم بژاردندا،ه یستەد یندامانئ كام ل ره یمانن یرگئ : لینيبت
 بكات. یارید ەیوەگرج كووەو كسك توانەد یندەناو

 

 

 ەنگرۆك یرانننو یبژاردنه ۆب كانرگانۆئ ینفرانسۆك

 یارید ەویيندەناو یتيكوم نیال ل كاندا،نفرانسۆك ل رانبژه ەیژڕ ــ
 .تكرەد

 یندامئ ڵسا 1 مكيالن بن ك شدارب نفرانسداۆك ل تواننەد سانك وئ ــ
 بووبن. زبيح

 یندامئ ڵسا 2 مكيالن ستیوپ كسك ره نفرانسدا،ۆك ل وتنپا ۆخ ۆب ــ
 .تبووب زبيح

یسۆد ۆیهب ای تب رس ل يیتيمنئ یگومان ك كسك ــ  ینراولمس ي
ييندگ  .توبپا رانبژه ۆب ۆیخ ناتوان ت،سزا دراب شترپ ەوە

ژن  1 مكيالن بە%، د20 بگات كدانفرانسۆك ژن ل یشدارانب ەیژمار رگئ ــ
 .تردربژه دانفرانسۆك ول

 

و  یردەچاو یستەد ،یندەناو یتيكوم يیتندامئ یكانەرەوپ
 بژاردنه یستەد

 .تبووب یربڕ یشووپ یندام: ئ1

 .تبووب زبيح یندامئ ڵسا 3 مكي: الن2

 .تب مۆپلید مكيالن ییوارەندخو ەیادڕ: 3

 .تبه يیزبيح ینگیگر یكركئ ای رگانۆئ یبردنەوڕب ی: توانا4



 

 :كيينيبت ندچ

 بەد انداۆیخ یكار ەیوچوارچ ل كانشب مووه یرپرسان: ب1 يینيبت
 .تبكر نيداب ۆب انیكەكار یاندنڕاپڕ یمكاناتيو ئ واوت یتيالحس

 ۆڕپسپ یسانك ل یكانەكار یاندنڕاپڕ ۆب توانەد كنيۆسيمۆك موو: ه2 يینيبت
 زب،يح يیالتيتشك ەیوچوارچ ەیوەرەد یسانك انی زبيح یندامئ یزاەو شار

 .تربگرەو كو گونجاو ك ستیوپ ەیادڕو  ەوش ب

 يیتندامئ اينت كاندارگانۆئ ل یتیرپرساب یسپاردنئ پ یرج: م3 يینيبت
 یوتڕە یكانييستیوو پ كانسك ییهاتووتوانا و ل كووب ،ين یندەناو یتيكوم

 .تريگەد رچاوب كاروبار ل یاندنڕاپڕ

 یكشب انيكانەكاروبار یاندنڕاپڕ ۆب كانتيو كوم نيۆسيمۆك موو: ه4 يینيبت
 .تبەد انیيداريئ یما

 یكرگانۆئ یرپرسب تواننەد اينت زبيح ییندەناو یتيكوم یندامان: ئ5 يینيبت
 بن. زبيح يیكەرس

 

 

 كانرگانۆئ

 :ییداهات و دارا يیگشت یتيكوم

 تبكر ەداريئ ەوييسك نجپ یكیتيكوم نیال ل بەد زبيح يیما یداهات ــ
 یكندامئ اندن،ڕاپڕ ینيۆسيمۆك یرپرسب ر،َ سكرت یگرج ر،سكرت ل ك
 .تد كپ تو ەیوەرەد يیما یرپرسو ب یاسيس یرفتەد یكید

 ره ل زبيح يیما یزعەو ئاگاداربوون ل ۆب یه یماف یاسيس یرفتەد -
 یتيكوم ل ەووونكردنڕ یداوا ،یه ەوييما یكاروبار ب یندەوپ ك كداتباب

 بكات. ییداهات و دارا يیگشت

 رژ توكەد زبيح یكید یكانشب مووه كەو شیتيكوم مئ یكاروبار ــ
 .یردەچاو یستەد ییردەچاو

 

 :كانیيندەوپ ینيۆسيمۆك



 كانييكوردستان یيندەوپ ــ

 كانييرانئ یيندەوپ ـ

 كانييانيب یيندەوپ ــ

 

 :كخستنڕ ینيۆسيمۆك

 )ین(نه ۆوخن یكخستنڕ یشب ــ

 )تو ەیوەرەكوردستان و د یمرئاشكرا (ه یكخستنڕ یشب ــ

 ):ەوەرەكوردستان، د یمرئاشكرا (ه یكخستنڕ یشب یكانتيكوم

 .تد كپ سك وتتا ح س ل كانندامئ ەیژمار یپـ ب1

 .تبەد بژاردنه ب انيكانندامئ یكردنیاریـ د2

 انداۆیخ یكار ەیوچوارچ شان، ل رس توكەد انيركئ ك ەیادڕ وـ ب3
و  تيالحس یسنوور بەد كخستنڕ ینيۆسيمۆو ك تدرەد پ انيتيالحس
و  كرگانۆئ یبردنەوڕب بتوانن ل بكات ك یارید كرۆج ب ندامانئ یتسەد

 ن.بگ ڕۆڵ نرترۆز انداۆیخ ب داریندەوپ یكانەكار

 

 :اندنیاگڕ ینيۆسيمۆك

 )تیو سا ژنامۆ(ر ینمچاپ ــ

  نگڕەو  نگەد ــ

 

 :ەردەروپ ینيۆسيمۆك

 )رزنامەو یركردنەد ،یركارف یخول یبردنەوڕ(ب یاسيس یشب ــ

 یزامين یشب ــ

 ینگرهو ف یرزشەو یشب ــ

 

 :كانكيموكراتد ەكخراوڕ یتيكوم



 كانيينەدم ەكخراوڕ ــ

 كانیيشيپ ەكخراوڕ ــ

 

 :اندنڕاپڕ ینيۆسيمۆك

 یما یشب ــ

 ماتەدخ یشب ــ

 دانيهش یكاروبار یشب ــ

 یاسيس یانيندانیز یشب ــ

 

 :رگشمپ ینيۆسيمۆك

 لينۆرسپ ب شتنیاگو پ یربەوڕب یشب ــ

 یزامين ییاريو زان ناناهڕ یشب ــ

 :اتيلمع یشب ــ

 س ل ك بەد یبا یكييهەرماندف ای" ەییرماندف ی"ستاد شب وئ
 .تكرەد یارید یگشت یرپرسب كووەو انيككی ،سك س و. لتد كپ سك

 

 :تيمنئ یتيكوم

 یگرواو ه یاريزان یشب ــ

 ۆناوخ یپاراستن یشب ــ

 


