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   :دەروازەی یەکەم - ١  
:پێشەکییەکی پێویست:  بەشی یەکەم  

 
!یەکجاریخۆیی  ربه سه: تەنیا ڕێگەی ڕزگاری  

مانێک  رده پانی سیاسی جیهاندان، ئەوانیش سه گۆڕه  رمیی له فه  مڕۆ به ئه ی هانو ته نه و ی ئه بهزۆر
 یانوام رده وتێکۆشانی به بات خه  به  وانه ته نهو  شی زۆری ئه به، و داگیرکراوبوون سته کانیان ژێرده واڵته

مخابن  .و خۆیان لە ژێر ستەمی داگیرکەر ڕزگار بکەن ن بکهیان دابین  که واڵته خۆیی ربه سه  توانیویانه
و  واره قه نى خاوه  ته بووه تا ئێستاش نه  یه م جیهانه کانى ئه وره گه  وه ته ترین نه وره گه کێک له  یه  کورد که

 .  دا مه رده م سه له   ههانیج تی وڵه ی بێ ده وه ته رین نهت وره کورد گه  ، واتهخۆیخۆی  ربه تی سه وڵه ان و دهکی
 . و خوێناوییه بێوچان پساوه، نهباتێکى  خه و  یه همێژین له ن و سه ڕهێکى کلتوورنى  خاوه که   یه وه ته م نه ئه
  رانه ده کۆڵنهلی کورد  گه.  ه"کوردستان"ناوى   ژى که ده دای ته که ره پڕپیت و به  و نیشتمانه له  زاران ساڵه هه

  وه رانه کهن داگیر الیه  له خۆى که  تیی وایه ته ى نه بۆ پاراستنى زمان، کولتوور و ناسنامه  خشانه خۆبهو
یشتن به  گه بۆ  م گه لهئە .وڵی زۆریان داوه هه،   لێکراوهو نکۆڵی  ى دراوه وه سڕینهناوبردن و وڵى له هه

باتى  خه تر مرۆڤێک بێ شیاوی هه که  ست و ئازاد ربه و ژیانێکى سه ییتى جیهان کاروانى شارستانیه 
بێ  المارى پههۆی   ندوکۆسپ و زۆر جارانیش به ڵدێر و که دا تووشى هه م پێناوه لهر چی  گه ئه . کردووه

دان و  سێداره  ندکردن و له ڕاونان و و به  له ،زیی گه پاکتاوی ڕهى  شه ڕه ر هه به  وتۆته دوژمن که ی انهیی زه به
 داى شۆڤینیستیانر دوژمن رامبه به باتى خۆى له  خه ش له یساتێک  اڵم چرکه ، بهکیمیاباران نفال و رور تا ئهێت

مان  که وه ته زۆر دوورى نه مێژووى نه   ر ئاوڕێک له گه ئه.  ی کردووهیکان ره ربه به  و شێلگیرانه ستاوه  وه نه
المار و  م و په ترین سته ژێر دڕندانه کورد له  دان ساڵه چۆن سه که  وه بێته باش بۆمان ڕوون ده  وه ینه بده

ەکێک لەو هەروەها بە ی ،  هێناوه  باتى تا ئێره کاروانى خه  رانه ده و کۆڵنه مانانه قاره  نده چه و  ئازاردا بووه
نەتەوە ئازایانە لە ئاست جیهان دەبینرێت کە سەرەرای سەدان ساڵ داگیرکاری نەتوانراوە زمان و 

زۆر لە نەتەوەکانی ئەفریقایی و ئەمریکای جنوبی کە چەند ساڵ . فەرهەنگی خۆیان لێ بسێندرێتەوە
و  واڵتەی داگیریکردون وەاڵتەکەیان داگیرکراوە زمان و فەرهەنگی خۆیان لە بیر نەماوەو بە زمانی ئە

 پاش. کردووهبۆ خۆى تۆمار ییشاناز  لهپڕ  ەکیمێژووی بەاڵم کورد. بووەتە زمانی رەسمی واڵتەکەیان
 جار  مین که بۆ یه .ی ز(١١١٤)  ییو فه سه کانى عوسمانى و هینێوان ئیمپراتۆری  لهشبوونی کوردستان  دابه

  رنامه ى سیستماتیک وبه شێوه دا به مه و ده ر له ، هه وه هم دوو ئیمپراتۆری اڵتى ئه سه ده ژێر  وته کوردستان که
ی  وه شاندنه ڵوه تیی کوردو دواتر هه اڵتی خۆجێی میرانی میرایه سه سنووردارکردنی ده بۆ داڕێژراو کار بۆ

ڵپرژانی  ملمالنێ وپێکه  وه شه هلێر. گرنگترینیان بابان و سۆران وبۆتان بوون  کرا که  اڵتانه سه و ده ئه
کوردستان   ڕین وشۆڕش له ندین ڕاپه ستیپێکرد و چه ده  اڵتی بێگانه سه تی ده پێناو دژایه  کدارانە له چه
کان  یهدرخانی ، به(١١٣١)واندوز  پاشاى ڕه مه ، حه(١١١١)ساڵى  کانى بابان له ک مێژووى شۆڕشه ، وهومان قه
بات بۆ  ، خه وه مه جه رانی ڕۆم و عه ن داگیرکه الیه  کان له کوردییه  نهپاش ڕووخانی میرنشی ،(١١٤٢)

زدانشیر  ی یه که ڕێنه تا ڕاپه ره ستیپێکرد، سه توندیی ده  ی کورد به و دوژمنانه  ڕزگارکردنی کوردستان له
خۆیی  ربه سه  ئاشکرا باسی له  به که( ١١١١)هرى نه یدوڵاڵی شێخ عوبه ڵگیرسا، دواتر هه (١١١١-١١١٤)

  کرد، که کگرتووی کوردستانی ده تی یه وڵه زراندنی ده ی خاکی کووردستان ودامه وه کردنه کپارچه ویه
ڵگیرسا  خاکى کوردستان هه ی  وه کردنه کپارچه خۆیی و یه ربه سه بۆ  و شۆڕشانه و ئهوم ههر هه  وه یهدڵنیا به

.بوون  
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  بووبه ئاکامی  که (سایکس پیکۆ) ی وتننامه ڕێکهوونی ئاشکراب و یمى جیهانی که یه ڕی شهى یدواى کۆتا
بۆ  لی کورد گه .دا ، سووریه  ن ، عیڕاق ، تورکیهئێرا تى وڵه ر چوار ده سه به نکوردستا کردنیش دابه

نیشتیمانی داگیرکراوی  له ماف و یرگری تر بۆ به شێلگیرانه  ، یه نامرۆڤانه  شکردنه دابه و ئهی  وه رچدانه رپه به
ی  وه بزووتنهو  میانه رده سیاسی سه لی گونجاوی گه شێوه به  و باتیان کردووه خه ر هه  وه ئێستاشه  به
مر  کانى شێخ محموودى نه شۆڕشه. خۆیی کوردستان تێکۆشان ربه بۆ ڕزگاریی و سه  دڵسۆزانه  کدارانه چه

  شۆڕشى ئارارات، به ،(١٩٢١)عیدى پیران  ، شێخ سه(١٩١٩-١٩٢٣)، سمکۆخانی شکاک (١٩٣١-١٩١٩)
رسیم به  ڕینى د ، ڕاپه( -١٩١١ -١٩٣١-١٩٤٣ )بارزان کانی  شۆڕشه، (١٩٣٩)ریی ئیحسان نوورى پاشا  ڕێبه

م  ئه( ١٩٤١)  د له ممه هوا قازی مح تی پێشه رۆکایه سه  ، کۆماری کوردستان به(١٩٣٢)زا  ید ڕه ریى سه ڕێبه 
پێی   تی عوسمانی، به وڵه دانی ده وه سته ده وخۆبه ییمی جیهان که ڕی یه شه  پاش .لمێنن سه ده  انهڕاستی

  خۆ به ربه زراندنی کوردستانێکی سه دامافی دامه ١٩٢١ئوتی   ی سێڤر له ی بڕیارنامه( ١٢،١٣،١٤کانی  نده به
 و ئه  بوڵن سته ئه   له عوسمانیسهێناوی  ره ئیمپراتۆڕی هه  کهی  وه ئه ڕای ره سه. وا دیترابوو لی کورد ڕه گه

تی  ئانکارا حکومه  نه له کالیه ی ناسیۆنالیستی تورک خۆی یهر ڕابهماڵ  فا که مسته .واژۆ کردبوو ی شکسته
ی  بڕیارنامه  بوو که  دا ڕه م شه کۆتایی ئه دوای  به.  ژێر پێ  ی سێڤری خسته یارنامهیاند و بڕ ی ڕاگهیکۆمار
خۆ  ربه نیا سه ته  کوردستان نه  یه و بڕیارنامه پێی ئه  به  که گۆڕێ  هێنایه ١٩٢٣ی  ژووئیه  لهیان  لۆزان

  دیاره .وه سڕایه دهڕافیا غی جو خشه ر نه سه  ما و له ده بوونی نهناوی کوردستان   شتێک به ووڵک و بهوب ده نه
  ترین شێوه انهدڕند  و به  ێکی نامرۆڤانه شێوه  به  شکراوه ردابه سه  به کوردستانیان  ی که تانه م حکومه ئه
ناو بردنی   وڵی له هه  وتنه ێکی سیستماتیک که شێو  لی کورد و به واری ڕابردوی گه ئاسه ی وه سڕینه  وتنه که
تی پاکتاوی  م سیاسه ی ئه درێژه  ر له هه!  لێکراوه م سته  له م گه وی ئهومێژو زمان وکولتور  نگ و رهه فه
 نیشتیمانی کوردی  ئاتاتورک  له  وه السایی کردنه  بهتی تارانیش  مهحکو  که وودا ب زی و جێنۆسایدانه گه ڕه
ستکردی  رافیای دهغس و جۆ تڵه ئه  ساڵ له  ساڵ به  وڵیان داوه ، هاوکات هه ش کرد ند پارێزگا دابه چه  به

ت  تایبه بهو   النی دیکه رافیای گهوغر ج سه  نه کانی کوردستان بقرتێنن و بیخه شار و ناوچه  له یشخۆیان
 !کان ری نشینه فارس و ئازه  ناوچه

، لە پاش نەهامەتییەکی یەکجار زۆر، ٢١لە مێژووی نۆێدا لە ساڵی نەوەدەکان و بەرەو پێشوازی سەدەی 
لە ڕاپەرینێکی سەرتاسەری خەڵکی  ١٩٩١ئەویش ئەوە بوو کە لە ساڵی . مێژوویەکی نۆی بۆ کورد تۆمارکرا

ناوچەکانی ئەو بەشەی کوردستان بکەوێتە دەستی دەسەاڵتی % ١١ە نزیکەیالی باشوری کوردستان توانراو
لە پاش ڕووخانی حکومەتە کورد کوژەکەی سەدام، دەسەاڵتی سیاسی کوردی لە  ٢١١٣لە ساڵی . کوردی

بەو هیوایە کە ئەم دەستکەوتانە سەربەخۆیی  یەکجاری ئەو بەشەی . ئاست کوردستان و بەغدا زیاتر بووە
ئیستا ئەو بەشە بووەتە تەنیا رووناکاییەک بۆ گشت بەشەکانی دیکەی . شۆێندا بێت کوردستانی بە

 .کوردستان

. ستی النی بنده خۆیی گه ربه سهسۆڤێتی پێشوو و کێتیی  یهپاش ڕووخانی   له:  مڕۆی جیهان بارودۆخی ئه
ۆرش و بزووتنەوە ئیتر بووە هۆکارێک بۆ هاندانی نەتەوە بێدەوڵەتەکانی دیکە و دروستبوونی چەندین ش

دەستەاڵتدارێتی  هەروەها هزری کۆمۆنیستی لەناوچەکە بەرەو الوازی ڕۆشت و ماڵئاوایی لە. لە جیهاندا
یا، شەرە چیک و سلوڤاک سربیاو کۆسۆڤۆ و ئەڵبانیا، کێشەکانی بۆسنی و هێرزوگۆڤین و ڕووداو. کرد

کێشەکانی سۆدان و زۆر واڵتی دیکەش، کە بە تایبەت ڕۆژئاوای ئەفریقا،  ناوخۆییەکانی واڵتانی ئەفریقاو
کێشەکانی  چارەسەری  اڵتانە بە سەربەخۆبوونی نەتەوە بندەستەکانولە ئاکامدا زۆربەی کێشەی ئەو 

 .کەرانەوەیەکالیی  ،دیکە
ئەوەش ،  وه وته ی لێکهمرۆڤ ٣١١١  کوژرانی زیاتر له  مریکا که ی ئه٢١١١ سێپتامبری  ١١ڕووداوە مێژووەکەی 
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کە ئەمریکا بۆ . هەزارەکاندا ٢بووە هۆکاری هەڵگیرساندنی چەندین جموجۆڵی دیکەی لە ساڵی 
ی دروستکرد و بریاری شەر و لەبەیندانی چەند لە ئەلقاعیدە، هاوپەیمانییەکی بەرینتۆڵەکردنەوە 

تاڵیبان  ژیمیر ڕ سه  ڕشیان کردهکانی هێ یمانه هاوپه سەرەتا لەگەڵ. واڵتێکی یارمەتیدەری ئەلقاعیدەی دا
  رانه وه خته به  ئێراق که یعس و فاشیستی به ووتو ر ڕژیمی دواکه سه  ،ویشدا دوا ئه  به و فغانستان، ئه  له
  .وهلێکەوتە خاکی باشووری کوردستانی  لهی زۆرێکش به میان ڕزگاری ههی دوو مه ئه
هەڵدا و لە ژێر ناوی و سیاسی لە واڵتانی عەرەبی سەری بۆ سەرەوە پالنی گۆرینی دیموگرافی ٢١١١لە 

بەهاری عەرەبی دەستی پێکرد، کە لە تونسەوە سەری هەڵدا و لە ماوەیەکی کەمدا سەرۆکی ئەو والتە 
پاشان واڵتانی لیبیا ویەمەن و میسر و، بە بە . هەاڵت و تونس سیتەمێکی دیکەی حوکمرانی تێیدا دروستبوو

لیبیا، وازهێنانی هەر یەک لە حوسنی موبارەک سەرۆکی میسر و عەلی عەبدواڵ کوشتنی قەزای سەرۆکی 
 ٣١ساڵح سەرۆکی یەمەن، ئەو واڵتانەش لە ژێر دەستی دەسەاڵتی ئەو کەسانەی کە بە شێکیان زیاد لە 

هەرچەند ڕزگار بوونی میسر وا پێشبینی دەکرێت بە هۆی . ساڵ بوو لە سەر دەسەاڵت بوون ڕزگار کرا
ی هەروەها ئەو شۆرش. ئیخوانەکان و گۆرینی دەستوری ئەو واڵتە بەرەو  ئاقارێکی خراب دەروات دەسەاڵتی

تا ئیستا باس لە ، بە پێێ سەرچاوە باسکراوەکان تا ئیستاش لە واڵتی سوریا و بەردەوامە بەهاری عەرەبی
خەڵکی ڕاپەریوی و دیارە ئێران دەستێکی زۆری لە کوشتنی . هەزار کەس دەکرێت ١١١کوژرانی نزیک بە 

 .سوریا هەیە، هەروەها دەستی لە هاندانی شیعەکانی بەحرینیش هەیە
پێشبینییەکان بۆ ڕووخانی سوریا زۆر لەسەرەوەیە، هەروەها لە پاش ڕووخانی سوریا، ئێران دەبێتە 

 . ئامانجی دیکەی ئەمریکا  وئیسرائیل و هاوپەیمانەکانیان
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 گشتی  لی کوردستان به ی ڕزگاریخوازی گه وه بزووتنهبات و  خه: بەشی دووەم

  ش له بێبه ،ست ک کورد بنده میلیۆنی وه ١١کی  یه وه ته مڕۆی جیهاندا، هیچ نه رجی باسکراوی ئه لومه هه  له
باشووری ی  شه و به له  بێجگه .گیراوه ی کۆڵۆنیدا ڕانه شێوه  له و  وه ته ماوه نه یی وه ته لماوی نێونه سه مافی

 قترین دڵڕه ستی بنده  ، له  دیوه  خۆوه وتنی به رکه سهرچاو  کی باش و به یه تاڕاده  وه خۆشییه به  که کوردستان
و   وه جواڵنه هێشتا اڵم به . نک هخۆی ربه سه  ڵچ وهنین  خاوهو  بووه ڕزگاریاناڵتی ناڤیندا  دیکتاتۆری ڕۆژهه

تا   وه یهیدڵنیا  و به   هوام رده به  ر وردستان دژی ڕێژیمی داگیرکهاڵتی ک ڕۆژهه  رخۆدان له ڕین و به ڕاپه
ی ڕێژیموری واڵت وباک  لی کورد له کانی گه ڕؤڵه باتی خهها  روه هه. بێ وام ده رده ر به هه یشوتن رکه سه

  هوبو نه  مادهئا ت قه  که   ره داگیرکه  ته وڵه و ده ئه.  کی مێژوویی کردوه یه کشه پاشه  ناچار به ی یهتورکی
ناوی کوردستان   و واڵتێک بهناوی کورد  ک به یه وه ته ونی نهوب  له حاشاو ێت ناوی کوردیش ببیس نانه ته
و   خا ڕێده وهزمانی کوردی   تی به وڵه نێت و تلویزیۆنی ده و زمانی کوردیدا ده  ناسنامه دان به  ائێستکرد،   ده

  گشت بوارێکدا وای له  رخۆدانی کورد له دا به کی دیکه الیه  به. کات ی کورد ده ری کێشه سه چاره  باس له
 . وه ته اڵتی حکومه سه نێوان سوپاس و ده  وێته بکه  کێشه  ، که تی تورکیا کردوه حکومه

ی بە دژی رووخانی ڕێژیمەکەی ئیستا کە ڕاپەرین.  وامه رده به شۆڕش شری بچوکیوباشو شی ڕۆژئاوا یا به له
ئەنجوومەنی سیاسی لە  ٢ئەسەد سەری هەڵداوە، کورد لەوێدا زۆر بەرچاوە، هێزە سیاسییەکان لە دەوری 

ش  کانی دیکه ڕێژیمه  عسی سوریاش له ن رێژیمی به الیه  کانمان له گرتن و کوشتنی ڕۆڵه. یەکنزیکبوونەتەوە
  و ڕێژیمه ئه  که  کانی ڕۆژئاوامان کارێکی وایکردوه تی کورده پلوماتیهاڵم چاالک بوونی دی ، به بووه متر نه که

پاش   له  دیاره.  وه مکاته لی کورد که ئاست گه  یی له هیندێک دڕنده  که  ی سوریا ناچار بکرێت کورده  دژه
کانی  ارییهوی پێشێلک زنه عشوق خه یی شێخ مه وه ته ری ئاینی ونه تێرۆری ڕێبهکانی قامیشلۆ و  ساته کاره

 . وه نێۆ میدیاکانی جیهانه  لی کورد زیاتر هاته دژی گه سوریا به
رانی به  ی داگیرکه ملییه و زۆره  هستکرد ده  و سنووره ت ئه ، قه شکراوه ی دابه که مانهیشتین  ی کورد که وه ته نه 
تی و  اڵیه کۆمهریتی  نهی ژیان و وهو زێد و نیشتمان و شێری زمان واب  له  ، چونکه ناسیوه نه رمی فهن و   سه ڕه 

تبوونی  له  یتوانیوه رگیز نه کوردستاندا هه  ملی له زۆره یسنوورکێشانی  . یه وه ته ک نه یه  وه هیکولتوور
ی یککۆماری دیمۆکرات. پێنێ دا داسهکوردر سه  به یی وه ته نه ستی ههوی و عنه نیشتمان و لێکدابڕانی مه

و  ئه رانی کوردستان تێکۆشه ی ر چوارپارچه هه  له  که  يه، یهم راست ئه ری لمێنه سههاباد  مه  کوردستان له
  کرده ، ڕوویان دهر ی داگیرکهکان ته یاسای حکوومه و پاو وداسه ستکرد سنووری دهچاوگرتنی  بێ ڕه  به  له گه
دان  سه  بینین به ده  وه یهخۆش  ئیستاش به. دابات خهو   هل شداری به بۆ ی نیشتمانی ئازادکراویان شه و به ئه

 .شدارن  دا بهرێمی کوردستان ههتی  رایه به ڕێوه به  لهاڵتی کوردستان  کوردی ڕۆژهه
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 ی ڕۆژهەاڵتی کوردستانتپێناسەیەکی کور

  
مووان  خاکی هه  ک، که یه وه ته ند نه ڵ خاکی چه گه له  هاوسنووره   وه فیهراغری جۆاب له  کوردستان اڵتی ڕۆژهه

 .  داگیرکراوه  وه ن ڕیژیمی ئێرانه الیه  له
  وه رانه ی داگیرکه ڕوانگه  اڵم له ، به کیلۆمیتری چوارگۆشه( ٢١١ ١١١)   اڵتی کوردستان زیاد له ری ڕۆژهه ڕووبه

 . اکرێتن  پێوانه ەشکیلۆمیتری چوارگۆش( ١١١ ١١١)  به
یان  نی ده خاوهتا ئیالم   ماکۆ وه  ر له هه، یشاڵتی کوردستان ڕۆژهه ،ی کوردستان کانی دیکه ێڕای پارچهو

تی  وڵه دهمین  زراندنی دووه دامهشانازی  اڵتی کوردستان ڕۆژهه. یه هران روه ی نیشتمانپه وه شۆڕش وجوواڵنه
حمودی  ی شێخ مه که ته پاش حکومه  له  واته  !دامان که له مێژوی گه  له  هخۆی کوردستان ربه سهرخی  هاوچه

ی  که تهدیمۆکرا  ن کورتهتەمە  کۆماره.  بووه  تانی پێوهی کوردسباشورتی  وڵه ناسناوی ده  لیک که مه
  باته خه  هل  کێکه لی کوردستان، یه موو گه شانازیی بۆ هه  کی پڕ له مێژوویه  ته هومرۆ بو ئه  کوردستان، که

 .یاندبوو خۆی کوردستانیان ڕاگه ربه تی سه وڵه دهی  بناغه  که ،اڵتی کوردستان کانی ڕۆژهه ییه وه ته نه
 کانی کوردستان شاره موو ههیه بتوانێ کورد  ته وڵه و ده ئه  که دا نه و کات ڕێگای رجی ئه لومه هه  ر چی گه ئه

اڵتی  اڵنی ڕۆژهه رده کانی ئه ناوچه  شێک له مووکریان و به ی چهناو  اڵم  ، بهاڵتی خۆی سته ژێر ده  بێنێته
دوای پشت   همانگ توانی خۆی بگرێت و ب ١١نیا  ته  و کۆماره ئه  وه داخه به. برد ده  ڕێوه ی بهکوردستان

   کرده ی نه الیه مه و کاتی ئێران هێرشی هه کانی حاکمی ئه یاره ته  ، هێزه  وه ته ن سؤڤیه الیه  چۆڵکردنی له
  ی بهتو پێویس  ی کوردستان هۆکاری زۆرهخانی کۆماروڕو  دیاره! نی هێنا مه ته  به انری و کۆتایی سه

  مه ر به و هه ،دا ناگونجێت و پڕۆگرامه  رنامه م به له  که  یه هه  و زانستیانه  نه مه الیه کی هه هی هو لێکۆڵینه
 .ین که ئیکتیفا ده
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 ستیی کوردستان بۆ؟ ربه تی سهرزرانی پا دامه: بەشی سێیەم 

 

  وێته که ده  ک که یهت رپرسایه به  ستکردن به هه به  رج و بارودۆخی باسکراو و ومه ل رچاوگرتنی هه به له  به
مان و  که وه ته شی نه ی و بێبهست ئاست بنده  و ئازادیخواز، له ر روه موو مرۆڤێکی نیشتمانپه هه ر شانی سه
ڵێک  کۆمههزرێک لە الیەن تاکێکەوە چرۆی کردو پاشان گەیشتە کوردستان،  تکێشانی حمه ی زه وه وسانه چه

وتنخواز و  اڵتی کوردستان، پارتێکی نوێی سیاسی وپێشکه ڕۆژهه یخواز وشۆڕشگێرخۆ ربه سه یکورد
پارتی "ناوی   اڵتی کوردستان به بۆ ڕۆژهه ، بۆ کارکردن لە پێناو چەسپاندنی بیری نەتەوەییودیمۆکراتیان

 یدا،تێکۆشان بات و خهبە ساڵدا٢ی  ماوه  له  و پارته رانی ئه زرێنه دامه  .زراند دامه" ستیی کوردستان ربه سه
هەروەها  .  وه اتهکۆبک خۆیوری پرۆگرامی  ده  کان له هی وه ته نه  کورده  ڵێکی زۆر له ی کۆمهیوێتتوان

ۆر لە هزری بەرەو بیری نەتەوەیی و سەربەخۆخوازی لە نێۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان گۆرانکارییەکی ز
گوربوونی پارتی سەربەستیی کوردستان لە مەر خەبات بۆ سەربەخۆیی  بگرە گەرم و. دروستبکات

هاندەری زۆر حیزب والیەنی دیکەی رۆژهەاڵتی کوردستان بووە، کە لە ژێر فشاری ئەندامان  ،یەکجاری
ئەم پارتە بەردەوام لە نێۆ  .ەکانیان گۆرانکاری لە بەرنامەو پرۆگرام و ستراتیژی خۆیان بکەنوبەدەنە الو

 .الوانی کوردستانی وەک پارتێکی نەتەوەیی، سەربەخۆخواز و دەوڵەتخواز درێژە بە تێکۆشانی دەدات
 :  دیمۆکراتلیبراڵ
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ڕامیاری کی ێک فکر وه لیبراڵ دیمۆکراتستیی کوردستان هزری  ربه ی پاڕتی سه مین کۆنگره که یه  له
کانی  پارته  مێژ ساڵه  له.  اڵتی کوردستان تی ڕۆژهه سیاسه ونێ  دێته  وه م پاڕته ن ئه الیه  له وێن (سیاسی)

ش  مه ، ئه کوردستان دروشمی دواڕۆژیان کوردستانێکی کۆمۆنیست، سوسیالیست یا سوسیال دیمۆکرات بووه
الی  چی  که!  وه بمێنێتهدا و بازنه و ئهێن  ر له ی کوردی هه وه اڵنهوجو  ده نیوسه  زیاد له  که  وای کردوه

م تا ئێستا  النیکه ، کراوه  سهاپێن گونجاو و ناله بار نه ڕێبازێکی  لیبرالیزم به،  ڕه باوهو  ڵگرانی ئه هه
خۆی  موو مرۆڤێک هه بۆ  ی، بژیوئازاد مافی ژیان، ک خوازیاری لیبڕالیزم وه  که  خوڵقاوه لێکیش نه هه

نگاندی  ڵسه پێی هه  ستیی کوردستان به ربه پارتی سه  بۆیه!  وه تاقیکردنه  کوردستانیش بێته  له بناسێنێ و
دیسانەوە  .ن یهرهز   مه و سیسته ئهرچاوی  کی به یه نموونهمریکا  ئوروپا وئه  که داجیهان  له یزملمێژووی لیبرا

 ئیدئۆلۆژی  بکات به ،لیبرال دیمۆکرات  که  اردبڕیارەستیی کوردستان رتی سەربلە کۆنگرەی دووەمی پا
واتە لیبراڵێکی . اتلیبراڵدیمۆکرست و ربه خۆ و سه ربه ستانێکی سهکورد  واته. کوردستاندا  دواڕۆژی خۆی له

 .کوردی، کە لەگەڵ فەرهەنگ و نەریتەکانی کۆمەڵگای کوردستان بگونجێت
  م ئاکامه تی و زانستی به ڕه نگاندنێکی بنه ڵسه پێی هه  بهستیی کوردستان  ربه تی پارتی سه هرای ڕێبه

ی و  که ته م حکومه هه  یه می لیبراڵ دیمۆکراتیان هه سیسته  ی که و واڵتانه جیهاندا ئه  له  که  یشتووه گه
 . وه ته ساونه حه  وه زۆر بواری سیاسی وئابورییه  یان له که له میش گه هه
سازی  کانی مافی مرۆڤ و پیشه بواره  هاڵتی کوردستان ل ڕۆژهه  توانێ  له لیبرالیزم دهپسک وە ی  ڕوانگه  له
 . وه سێنه دانیشتوانی تێیدا بحه  که تک بێلێ ری هه خسێنه ڕه  وه یهتی اڵیه ئابووری و کۆمهو

 

   :تێرۆرێزمی جیهانی
، لە ک بێت یه ناتۆرهو ر ناو  ژێر هه  رۆریستی لهیکی ت یه وه کرده  موو جۆره ستیی کوردستان، هه ربه پارتی سه

دژی  خۆی ی توانایی و ئیمکاناتی گۆیره  کات، به ی ده ئیدانه الیەن هەر گروپ و اڵتێکی دەسەاڵتداریش بێت
 .ادکوردستان و جیهان  له ەهێوریخوازیاری ئاشتی و  پسک، تی ک پرینسیپ و سیاسه وه. ستێ وه دهرۆریزم یت

گەلی کورد یەکێک لەو گەلە ئازادیخواز و ڕزگاریخوازانەی جیهان بووە، کە بەردەوام بووەتە ئامانجی 
 .تروریستان و نەیارانی ئازادی و سەربەخۆیی نەتەوەیی کورد
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  .  وه ستیه ربه ی پارتی سه ڕوانگه  ژنان له: بەشی دووەم

 
 

 کە بە سەر کۆمەڵگای  وتووانه دواکه خوازراو نگی نه رهه فه دژی  دا به وڵده ستیی کوردستان، هه ربه پارتی سه
ت بۆ  ی تایبه و  پرۆژه رنامه به  بێت، و به ڵوێستی هه ژنان هه  به ر رامبه به گەلی کوردا سەپاوەی ڵگا کۆمه

   .کانی ژنان تێبکۆشێت ئاست مافه  ڵگا له هۆشیاری کۆمه

و پێسپاردنی ئەرکی بەرپرسایەتی  ،سەرکردایەتی پارتیداو ڕێکخراوەکانبۆ بەشداریکردنی ژنان دا  وڵده هه
  ریتی فره دژی نه  بههەروەها پشتیوانی لە ڕێکخستنی بەرنامە و پرۆژەی تایبەت . لە بوارە جیاوازەکاندا

ڵگا  کۆمه  زیان به  که  ریتی دیکه ، ژن کوشتن له ژێر ناوی پاراستنی نامووس و زۆر نه ژنه  ژنی، ژن به
پێێ تواناو ئیمکاناتی ئابوری و سیاسی   به  و پرۆژانه ر کام له بۆ هه. بێت ڵویستی هه نێت هه یه گه ده

  ی دواڕۆژی کاری پارتیمان له ک پرۆژه کات، وه اڵتی کوردستان ده کانی ژنانی ڕۆژهه ڕێکخراوه  پشتیوانی له
  پشتیوانی له  ت که ی یاسای تایبهدا بۆ دابینکردن وڵده نگاو هه م هه که ک یه کوردستانی رزگار کراودا، وه

 . کانی ژنان بکات مافه
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  .می پارتی سەربەستیی کوردستانپرۆگرا:  دەروازەی دووەم
 ئامانجە گشتییەکان: بەشی پێنجەم

ک واڵت و  یه  به  وه کانیه موو پارچه هه  نیشتمانی کورد به" ستیی کوردستان ربه پارتی سه"ـ ١ برگەی
کانی کوردستان و  شه نێوان به  ته خراونه  ش که و سنوورانه ناسێ، ئه ده  وه ته ک نه یه  ی کوردیش به وه ته نه
تیان  هیسمی ڕه  و به نێ دادهملییان  رهر وسنووری زۆ ستکردی داگیرکه ده  ، به تیان کردووه ت له ڕواڵه  به

 نگاندنی ڵسه ندین هه پێێ چه ستیی کوردستان به ربه دا، پاڕتی سه ناسکه رجه  لومه م هه اڵم له ناناسێت، به
شی  کات بۆ به ده رخان تهتێکۆشانی ئێستای بات و دا، خه که ناوچه  ی ڕۆژ لهکوستراتیژی (سیاسی)ڕامیاری

 .ستی ڕێژیمی ئێران کوردستانی بنده  اڵتی کوردستان، واته داگیرکراوی ڕۆژهه

اڵتی کوردستان  موو دانیشتووانی ڕۆژهه پارتی هه  ستیی کوردستان، خۆی به ربه ـ پارتی سه ٢برگەی
  له  بێجگهها  روه هه  .دات دهوڵ کانیان هه هێنانی مافهست ده  ی مافی مرۆڤ بۆ به پێێ جاڕنامه و به ،زانێت ده
و   پرۆژه  لهی ئاسۆر ،نی رمه ری و ئه ئازه  :بریتین له  ژین که کوردستان ده  لهش  یانهت مایه هم ک لی کورد ئه گه

کانی  مووبواره هه  له انمافی و ،ناسرێن هاوواڵتی کوردستان ده  ستیی کوردستاندا به ربه تی پارتی سه سیاسه
 .پارێزرێت دهنگی ،  رهه تی ،فه اڵیه ئابووری ،کۆمه

کانی داگیرکراوی  شه موو به تێکۆشانی هه  ی توانا له گوێره ستیی کوردستان، به ربه ـ پارتی سه ٣برگەی 
 .کات کوردستان پشتیوانی ده

ی شۆڕشگێڕی و دیمۆکراتیکی و ئازادیخوازیی  وه جوواڵنه  ستیی کوردستان له ربه ـ پارتی سه ٤برگەی 
 .کات ستی ئێران پشتیوانی ده النی بنده گه ری رانسه سه

النی  باتی گه خه  ، له   جیهانه  لهیی  نگری ئاشتی و هێمنایه ستیی کوردستان، الیه ربه ـ پارتی سه ١برگەی 
کات و بۆ  پشتیوانی ده  وه وسانه زوڵم و زۆر و چه هێشنی نه ولهبۆ ئازادی ودیمۆکراسی   وساوه هست و چ بنده

کانی جیهان  دیموکراته  ڵ هێزه گه ی جیهانی مافی مرۆڤ له یاننامه ی به گوێره دابینکردنی مافی مرۆڤ به
 .کۆشێت تێده

 

 کان هیستراتیژی  ئامانج و دروشمه:  م شی دووه به

 :  له  یهستیی کوردستان بریت ربه پارتی سهدروشمی 
 .اڵتی کوردستان ڕۆژهه  خۆ و دیمۆکرات له ربه سه تێکی وڵه دهپێکهێنانی  -١ەی بڕگ

ی  ندکراوی زۆربه سه ڕێوشۆێنی پهی یاسا و گوێره اڵتی کوردستان به ـ واڵتی دیمۆکراتی ڕۆژهه ٢بڕگەی 
 .بات ده  ڕێوه تی به وڵه ندانی واڵت کاروباری ده شارومه

مانه  رله و په ندامانی ئه ئه  بێ که یی ده وه ته مانی نه رله نی په ـ واڵتی دیمۆکراتی کوردستان خاوه ٣بڕگەی 
ن  الیه  کاندا له ناوچه  له گەلی  هڕی ئاپۆ گوێره به  که ،کانی کوردستان موو چین و تۆێژه هه  پێک هاتبن له 

 .بژێردرێن ڵده هه  وه ڵکه خه
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مو چین  هه ندی وه رژه به  هل  وه ئابوریهی  ی ئابووری و پرۆژه ڕێگه  کوردستان، لهواڵتی دیمۆکراتی  - ٤بڕگەی 
 .گرێت رده وه ڵک کهو توێژێکی واڵت 

والری مۆدێڕنی لیبراڵ سێک  تیمێکیستیی کوردستان سیس ربه ئامانجی دواڕۆژی پارتی سه - ١بڕگەی 
 .بە شێوە داڕشتنی لیبرالیزمێکی کوردی  .دیمۆکراته

رجی ئێستای  لومه هه ستیی کوردستان، له  ربه پارتی سه :بات بۆ قۆناغی ئێستای خهیەکەم  هەنگاوی
شێکی  ر به هه مان له  که وه ته نگی نه رهه فهتی و اڵیه یی، کۆمه وه ته اسی نهوتێکی سی ستکه ده ر هه  باتدا له خه

 ی ره پهزانێ بۆ  ک ده یه پله  وتۆ به نگاوێکی ئه ر هه هه. کات ستی بێنێ پشتیوانی ده ده  به  کوردستان که
وێڕای پشتیوانی  ،"ستیی کوردستان ربه سه پارتی"اڵم  به .خۆیی ربه ستهێنانی مافی سه ده  و به ره بات به خه

خۆییخوازیی  ربه چاالکی و تێکۆشانی سه  اڵتی کوردستان، واز له ڕۆژهه  وتنێکیش له رکه سه  شنه ر چه هه هل
ڵکی کوردستان  ی خه نگی زۆرینه بتوانێ ده  و بیره ی ئه وه کات بۆ ئه بات ده وام خه رده خۆی ناهێنێ، به

 .ست بێنێ ده به

و پێشبردنی  ره ڵ به گه مڕۆی کوردستان هاوکات له بارودۆخی ئه  ستیی کوردستان له ربه ـ پارتی سه ١برگەی 
نگاوی  اڵتی کوردستان هه بوونی خاکی داگیرکراوی ڕۆژهه رکاتی ڕزگا  شکیالتی خۆی، له رکی سیاسی و ته ئه

 :گرێت ڵده هه  وه ی خواره ستانه به م مه بۆ ئه پێویست

رانی  ڵبژاردنی نۆێنه ی هه ڕێگه  اڵتی کوردستان، له ی ڕۆژهه کانی دیکه ی هێزههاوکار  دا به وڵده هه -ئا
 .کوردستان کانی ته زاره مان و وه رله بۆ پێکهێنانی په  وه ڵکه خه

 . نگی پێ بدرێت ده  وه ڵکه ن خه الیه  شنووسی، له ی ڕه شێوه  به  ، که له په کی به دانانی یاسایه -ب

 .ری کوردی نگ و هونه رهه ب، فه ده کردنی زمان، ئه شه دان و گه ره په -پ 

 .نی کولتووریداکا شه موو به هه  کورد له تی وایه ته ریتی نه انی داب و نهپێد ره ڕێزگرتن و په -ت

 .گوند و شار  سااڵن له وره زمانی کوردی بۆ مندااڵن و الوان و گه  به  و قوتابخانه دانانی فێرگه  -ج 

تیی، ئابووری و  اڵیه کۆمه  ستهێنانی مافه ده  اڵتی کوردستان بۆ به ڕۆژههڵکی  خهڕێکخستن وهاندانی  –چ
 .کان یه نیی و پیشه ده مه  ا و ڕێکخراوهکندی ها بۆ دروستکردنی سه روه کان، هه نگیه رهه فه

نگی و  رهه سیاسی، ئابووری، فه موو بواره هه کسان بۆژنان وپیاوان له  مافی یه لماندنی سه –ح
تیی خۆیان و  هاندانی ژنانی کورد بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوی دیمۆکراتیکی تایبه و ،کاندا تیه اڵیه کۆمه

 . وه وسانه ستی و چه بنده  بات بۆ ڕزگاری له یدانی خه مه هاتنه

واری،  جوانی کورده نی سه ڕه ریتی ونه پاراستنی دابو ێنانخ ـ هاندانی الوانی کورد بۆ فێربوون و داه
 .باتی سیاسی ری و خه نگی، هونه رهه شداری و چاالکی فه تی خۆیان و به پێکهێنانی ڕێکخراوی تایبه

هێشتنی  دانیشتووی کوردستان و نه کانی یهت ایهم ری کهوکولتو یی وه ته مافی نه  تن لهو ڕێزگر لماندن سه -د
 .تی اڵیه باتی ڕزگاریخوازی و کاروباری کۆمه خه  شداریکردنیان له به هانی جیاوازی وو یی اڵوارده هه

 .کانی کوردستان ناوچه  له اریکانی داگیرک واره ئاسهموو  ی هه وه سڕینه -ر
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 اڵتی کوردستان ر جۆگرافیای ڕۆژهه سه له کانی پسک ئامانجه:  حەوتەمشی  به
 :دا وڵ ده ستیی کوردستان هه ربه پارتی سه: ئا 

  به  وه کانیه سنووره کوردستان به اڵتی  ڕۆژههرافیای خاکی غواوی جۆ تهو ناساندنی  دیاریکردنبۆ  -١بڕگەی 
 .هتد ب ره وعهری  ک فارس، ئازه النی دراوسێمان وه ڵ گه گه کان له یهییمێژوو  ڵگه پێی به
ر جوغڕافیای  کان بۆ سه  دابڕاوه  هشار وناوچ ی وه بۆ هێنانه یی وه ته نێونهرانی  پشتیوانی دادوهبؤ. -٢بڕگەی

ر  سه  له ت ی تایبهوپیالنست  به مه  به پێشوو شوێنه کانی که                   به پێی به لگه نامه مێژوویه کان، کوردستان
 .وندابڕی جۆگرافیای کوردستانیان

ی  ڵگه پێی به  به پارێزگا، ( ٢)بۆ   کوردستاناڵتی  کانی ڕۆژهه رێمه ی هه وه داڕشتنهوڵدان بۆ  هه - ٣بڕگەی 
 .رژمێری جیهان بۆ پارێزگاکان مێژوویی یاسای سه

 :اڵتی کوردستان پارێزگاکانی ڕۆژهه: ب 
خاک   م له شێکی که به ،ی واڵته وه ره ده  کوردستان لهاڵتی  ی سیاسی ڕۆژهه وه جوواڵنه  ی که مه رده م سه تا ئه

ستیی کوردستان  ربه ی داهاتووی پارتی سه و پرۆژه  رنامه ، به کوردستان ناسراوهاڵتی  ڕۆژهه کان به و ناوچه
 : یه وه ی خواره یه م شێوه بهکه پارێزگا، ( ٢) بهکانی کوردستان  ناوچه ی وه ڕاندنه ناساندن وگهبۆ 

 .گای کرماشانـ پارێز١

 .ـ پارێزگای ئیالم٢

 .ـ پارێزگای لوڕستان٣

  .ێـ پارێزگای ورم٤

 (رده النەێ  (  .پارێزگای سنه  -١

 .ورامان ـ پارێزگای هه١

 .ـ پارێزگای مووكریان٢
 

 اڵتی کوردستان ی ڕۆژههئابور : هەشتەمشی  به

 :دا بۆ وڵ ده ستیی کوردستان، هه ربه پارتی سه
گشت بوارێکدا،   لهو داگیرکراوی ئابوریی واڵتی کوردستان  ئاشکراکردنی سامانی شاراوه ناساندن و

پێشنیاری بانگهێشتنی کومپانیاکانی   وه ڵبژێراوی کوردستانه تی هه ی حكوومه ڕێگه له ها روه هه
ریی واڵتی کوردستان ئابوو ی بناخهی  وه ، بۆ ئه شاراوانه  و سامانه ڕخستنی ئه گه کات بۆ وه ده یی وه ته نێونه

له   وه  کانی کوردستانه سامانهوی دارایی  ڕێگه  له:  دا که دهوڵ ستیی کوردستان هه ربه ارتی سهپ . بکات  شه گه
دا بۆ  وڵده هه. بکات تگوزاری دروست وشوێنی خزمه  کوردستان زانکۆ وکارگهو الدێکانی  کان شاره موو هه 
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ی پێویست بۆ  سه ره دا بۆ دابینکردنی که دهوڵ ها هه روه هه اندا وک گونده  ی کشتوکاڵ له وه بووژاندنه
 .کوردستاندا  ی ئابووری له شه ی جۆراوجۆر بۆ گه ی کارگه وه کردنه بۆ دا وڵده هه. تیارانی کوردستانجوو

،  هێناوهپێک ئاشناییندی و لێک پێوه دا گه و بواره لهی واڵت  وه ره ده  ستیی کوردستان له ربه پارتی سه 
 .اڵتی کوردستان کانی داهاتووی ڕۆژهه بین بۆ ئاسانکاری پێداویستییه وامیش ده رده به

 .اڵتی کوردستان ڵگای ڕۆژهه کانی کۆمه چین و تۆیژه : م هنۆیشی  به

،  یه ی خۆی ههدن تمه ڵگاکانی جیهان جیاوازی تایبه زۆری کۆمه  ره ی هه ک زۆربه اڵتی کوردستانیش وه ڕۆژهه
  پێناسه  وه ی خواره م شێوه به  که.  یه و ئاینی جیاواز هه زاراوه،تنیک  ندین ئه اڵتی کوردستان چه ڕۆژهه  له
 .کرێن ده

 ییارسانشت و رده زهک  وه  ، ئاینی دیکه ڵکی کوردستانه ی خه ئاینی زۆرینه  ئاینی ئیسالم که  له  ، بێجگه١
کانی کرماشان و ئیالم  ناوچه  سیش له زار که دان هه سه  که نناسرێ ده  که مین ئاینی ناوچه دووه  به  که
کانی  ناوچه  له(  یی له فه )سیحی  و مه که هایی وجوله نی بهیها ئای روه ن، هه هاننیو ئای وانی ئه یره په

و  وه ته نه   هم و که ئه یماف ستهێنانی ده  بۆ بهدا  وڵده ستیی کوردستان هه ربه ن، پارتی سه کوردستاندا هه
 .کرێن ش نه کانی کوردستان بێبه و پرۆژه جهدبو  له وکی کوردستانی  ک هاواڵتیه ، وه نانهیئای  هم که
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 : دەروازەی سێیەم  -٣

 ستیی کوردستان ربه وی ناوخۆی پارتی سه پێره
 ٤تا مادەی  ١لە مادەی  سرود، ڕەنگ،. پێناسە،  ئارم  ،ناو:   بەشی دەیەم 

 ناو: م که یهی  ماده

 Parti Serbesti Kurdistanبە ڕێنووسی التینی  . ه( ستیی کوردستان ربه پارتی سه)، ناوی پارت. ١

حزب )بە فارسی و بە عەرەبی دەبێتە .  یه( Kurdistan Independent party)ئینگلیزی   به ناوی پارت. ٢
 (سربستی کوردستان

  بێته ئینگلیزی و پیتی التینی ده  ی به كه كورتكراوه (پ س ك)  بێته دهكوردی   به  كه ی پارته  كورتكراوه. ٣
(P.S.K.) 

 .ی که  ستیی کوردستان و پێناسه ربه می پارتی سهڕئا: م ی دووه ماده

 

  . وه هكانی ئااڵی كوردستان نگه ڕه كوردستان بهی  هخش  نه .١
    .نێ یه گه ده كوردستاندانی  و ئاوهوزیی  سهر سهوز مانای  نگی سه ڕه. ٢
  .کشتوکاڵدا بواری  له  هندیی كوردستان مه وڵه ی ده نیشانه نم، به گه وڵهگ. ٣
 نگی شینی تۆخ کە ئارمەکەی لە نێۆ دانراوە، هیماو ڕەنگی پەسەندی پسک ڕه ،٤
ڵکی  خۆیی خاک و خه ربه و سه ڕزگاریی ی هنیشان  به ،ر ی داگیركهفس قه ی ئازادكراو له باڵندهدوو . ١

 .نرا داگیركه سی فه قه  کوردستان له
ستیی کوردستاندا خوێنی  ربه خۆیی و سه ربه پێناو سه  له  لی کورد گه  که  یه وه مانای ئه  بهنگی سوور ڕه. ١

 .ی خۆی که بۆ خاک و واڵته  که یهفیداکاری  جۆره مه ی هه شدا ئامادهوداهاتو  و له  زۆری داوه



17 
 

 .  ه"ستیی کوردستان ربه پارتی سه"ی ناوی  کورتکراوه  P.S.Kی  ووسراوهن
 

 سرودی نەتەوەیی و سەرودی تایبەت بە پسک:  مادەی سێیەم
سرودی ئەی ڕەقیب وەک سرودی نەتەوەیی،  سرودی سەربەستیی وەک سرودی تایبەت بە پارتی 

 .پەسەندکراوەسەربەستیی کوردستان، لە الیەن پارتی سەربەستیی کوردستانەوە 

 مۆکراتیو د وڕزگاریخواز ستیی کوردستان، پارتێکی ڕامیاری ربه پارتی سه:  پێناسه: م هچواری  ماده

بات  اڵتی کوردستان خه ڕۆژهه  لی کورد له خۆیی گه ربه ستهێنانی مافی سه ده   وهپێناو   ، له هوتووخواز وپێشکه
  .کات ده
ر بۆ  رامبه کسانی نێوان ژن و پیاو، ڕێزی به مۆکراسی و ئاشتی و ئازادی، یهیکۆشی بۆ د تێده  م پاڕته ئه
 .ر خاکی کوردستان کانی دانیشتووی سه موو چین و توێژه ها هه روه هه کان،  جیاوازه  موو ئایینه هه

 : م هپێنجی  مادده
 ڕەنگی شینی تۆخ  وەک هیمای تایبەت و ڕەنگی هەڵبژێراوی پسک بۆ کارەکانی پسک

 ی کوردستانیست ربه کانی پارتی سه ڕیزه  تی له ندامه ئه
داوای  نتوان دا بژین ده م جیهانه ێکی ئهر شوێن هه  موو هاونیشتمانێکی دانیشتووی کوردستان، له هه
 : وه ی خواره رجانه م مه ، بهبکەن ستیی کوردستان ربه پارتی سهلە ی ەتندام ئه
 .ر بزانێت داگیرکه  به، واڵتانی داگیرکەری خاکی کوردستان، ن هه بێتخۆیی کوردستا بهر سه ی به ڕه باوه: ئا
 بێت، متر نه ساڵ که ١١  نی له مه ته: ب
 ، ر بناسرێ روه شناو و نیشتمانپهخۆ  كیمرۆڤێ  به. سند بێت پهپارتی ال  یینێوخۆ  وی و پێڕه  رنامه به: پ
 .بێ نه تی مرۆڤایه ڵگا و کۆمهبۆ خش  سێکی زیانبه که

 ندام ئه  رگرتنی وه  ی شێوه: م هشەش ی مادده
ند  سه ڕێکخراوی پسک، په ن نزیکترین الیه  له  و فورمه ، ئه وه کاتهبتی پڕ  ندامه کاری ئهامی داوڕبێت فو ده

کانی ناوخۆ  ندی ڕێکخستنه ناوه که انندام رگرتنی ئه وه  ندیدار به ئۆرگانی پێوه  ردرێتهبنێبکرێت و
ڕ  ی چاودێری تێپه بناسرێت و ماوه پ س ک ی وه ره کانی ناوخۆ و ده ندی ڕێکخراوه ناوهن  الیه  له .  یه ه ره وده

. بووبێت ندی نه رانی کوردستان پێوه كانی داگیرکه زگا سیخوڕییه ڵ ده گه بێت و له بکات، ڕابردووی خراپی نه
ن  الیه  رگیرانی له وه ندام ئه ندامبوون، مافی به ئه ر داواکاریی به سه واو له ی ته وه دوای لێکۆڵینه  پێویسته

 . واژۆ بکرێت  وه ره ناوخۆ و ده دین ناوه رپرسی به

 پسک   ندامی ئه  كانی ركه ئه: م  هحەوت  ی مادده
 .کانی کوردستاندا نێو چین و توێژه  یخوازی لهخۆ ربه سهویی و ته ی هزری نه وه تێ بکۆشێ بۆ باڵوکردنه: ئا
نێو   تی پسک له دا هاتوون، و سیاسه  كه رنامه به  له  پارتیمان كه  كانی ئامانجه  دیهێنانی بۆ وه  بكۆشێ تێ : ب

 . وه ڵکدا باڵو بکاته خه
ها پاراستنی  روه کانی پسک و هه بایی نێوان ڕیزه کانی پسک، ته بدات بۆ پاراستنی نهێنییهوڵ هه: پ

 .سیاسیی پسکڕامیاری کانی  پرینسیپه
نگی  ی ده زۆرینه نی خاوهو  ندکراوی کۆنگره سه په  ی که و پرۆگرامه رنامه  و به واو بکات له وی ته یڕه په: ت



18 
 

 .  ندامانه ئه
 .بدات  تی ندامه ی دیاریکراوی ئه بێت، مانگانه پسک تێکۆشانی هه تی ڕێکخراوێکی تایبه  له: ج

 .بB پلە  ندامی پشتیوان ئه: م تههەشی  دهماد 
تی  ندامه ی ئه وه ره کانی سه رجه مهبێت  نه  اڵم ئاماده ک بکات، بهسبێت پشتیوانی پ  ر کوردێک ئاماده هه

بە پلەی  "ندامی پشتیوان ئه"نگری پێ بدرێت،  وادار یا الیه هه" پشتیوان  "ی  توانرێت پله جێ بکات، ده جێبه
 انندام ئه وناوخۆیی تی کۆنفرانسی تایبهو   وه ناتوانێت له کۆبوونه  . هیتی ن ندامه کانی ئه موو مافه ههب، 
 .چاالک بێو ڵبژێرێ  ههکان خۆی  دیمۆکراتییه  ڕێکخراوه  توانێ له اڵم ده به. بکاتشداری بکات وخۆ کاندید به

 پارتی  ندامی ئه  كانی مافه: م  هنۆی  ی مادده
 : كه  یه هه  ی وه ئه  مافی یست ربه پارتی سه  ندامی ئه
 . ێرێ ڵبژ هه پارتی، خۆی  كانی ئۆرگانه  ر كام له هه  ندامی ئه  به. ١
 . بگرێ و پێشنیاری پێویست بدا  خنه ڕه  پارتیدا  كانی وه كۆبوونه  له .٢
 .کرددی ر شتێکی خراپی به گه ئه  وه هتر داوا پڕکات وه ره سه  ئۆرگانی  الی ر ئۆرگانێك له ر هه سه له. ٣
ی  واڵتانی دیکه ئوسترالیا،مریکا،  واڵتانی ئورووپا، ئه  ستیی کوردستان له ربه ندامانی پارتی سه ئه. ٤

  ن له بدهوڵ ی هه وه ، بۆ ئه و واڵتانه ئهکانی  پارته  کێک له ندامی یه ئه   ببنه: یه یان هه وه مافی ئه دیمۆکرات
ژین بناسێنن و  ی لێی ده و واڵته دانیشتووانی ئه  یان به که داگیرکراوە ی واڵته کێشه  وه و پارتانه ی ئه ڕێگه

 . وه نه هکپشتیوانی بۆ کۆ

 ندام تی و سزادانی ئه ندامه ی مافی ئه وه ندنه لێسه: مدەیە  ی مادده
، لێژنەی ر بدات سه  رگرتن بڕیاری له م وهندا ئه ندی ناوه  ی پێویستهت ندامه ی مافی ئه وه ندنه بۆ لێسه

 .سەرۆکایەتی پێداچوونەی پێدابکات و بۆچوونی خۆی لەسەر بنووسێت
 : وه ردیگیرێته ندامان وه ئه  لهتی  ندامه مافی ئه  وه ی خواره  انههۆیند  م چه ر ئه به له
 ست پیسی هد. ١
 .ڵکدا نێو خه  ترسیدار له ی مه ر شتێکی دیکه ر یا هه ی بێهۆشکه وه ی ماده باڵوكردنه. ٢
 .ڵک خه  ر به رامبه نجامدانی تاوان به ئه. ٣
 .ن که ڵ کورد ده گه  لهتی  دژایه  که نێک ا الیهپارتێك یر  ههندی نهێنی به  پێوه نیا  سیخوڕی. ٤
 .ی پارتییوی نێوخۆ ی پرینسیپ و پێڕه وانه پێچه ڵکدا به نێو خه  وتی خراپ له ڵسوکه هه، ١

 پارتی ی ێکهاتهپ: م  هیانزەیی  مادده
  له  پارتی  کانی ئۆرگانهموو  هه: كه  یه مایه و بنه ر ئه سه پارتی له  ی داڕشتنی شێوه  یت ره ری بنه یکه په

  چاالکی  ڕاپۆرتی  ڕێكوپێكی  پارتی به  كانی ئۆرگانه .  بژێردرێن ڵده هه  نگی زۆرینه ده  به  رێ بۆ سه  وه خواره
،  یه ك دیسیپلین هه یه  وازیێج  ندامان بێ موو ئه نێو پارتیدا بۆ هه  له. ن ده تر ده وه ره سه  ئۆرگانی  خۆیان به

بڕیاری و  کاو ت   ستیەر په ك ات. چێ ده  ڕێوه به  تر وه خواره  ن ئۆرگانی الیه  تر له وه ره سه  انیئۆرگ  بڕیاری
 . یهن  پارتیدا جێگای  له  ڕۆیی ره هس

 پارتی   ی كۆنگره: م یه زهدووان  ی مادده
وڕاوێژكارانی  وجێگر   سڵی  ئه  ندامانی ئه  جارێك له  ساڵ ١ر هه   كۆنگره.  یه پارتی كۆنگره رزترین ئۆرگانی به
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  ی واڵت، که وه ره کوردستان و ده کانی پارتی له  واوی ئۆرگانه ری ته ها نوێنه روه هه   ی،ت رکردایه سهی  كومیته
کات،  دهدیاری  ستنی کۆنگره مانگ پێش به ند چه  کاری کۆنگره ی ئاماده پێی ئامارێک که کۆمیته به
   :ن مانه اڵتی کۆنگره ئه سه رک وده ئه . سترێت به ده

  نگاندنی ڕاپۆرتی ڵسه باسکردن و هه.  ستیی کوردستانه ربه بااڵترین ئورگانی بڕیاردانی پاڕتی سه  کۆنگره
نگ  ی ده زۆرینه  به  کۆنگره ،کان کۆی بۆچوونه  وه، له خۆێنرێته دا ده کۆنگره  له  که  یت رکردایه سه  ی كومیته
 ،  سیاسی  گشتی،  ر ڕێبازی سه به  یه وه پێداچوونه  کاری کۆنگره  له  شێکی دیکه به. دات ر ده سه له  بڕیاری

  كا و به یان دهیكارتس ر پێویست بوو ده گه پارتی، ئه  ینێوخۆ  وی و پێڕه   رنامه ، به تاكتیكی، اتیژیستر
ی  سڵی و جێگری کۆمیته ندامانی ئه ئهسەرۆکی گشتی و کۆتاییدا   له. کا ی دهند سه نگ په ی ده زۆرینه

 .بژێرێ ڵده ههکا و  ی دیاری دهت رکردایه سه

 ی نائاسایی کۆنگره: م یه نزهسیای  ماده
 : گیرێت رجێک ده مه  به  (نائاسایی)  ی ئاوارته کۆنگره

 . یت رکردایه سه  ی كۆمیتهزۆرینەی   ر داخوازیی سه له: ئا
 . ندامان و ڕێکخراوانی پارتی ئه  ی(٣/٢) می یهر داخوازیی دوو  سێ سه یان له: ب

 کانی پارتی کۆنفرانسه. م  یه دهچوار ی ماده
بۆ گیرێت،  ده  پاش کۆنگره ونیوێک م ساڵ که کۆنفرانسی یه. سترێت به کۆنفرانس ده ٢دا  کۆنگره ٢نێوان   له

بۆ   ته تایبه  گیرێت، که ده  مانگ پێش کۆنگره ٤م  کۆنفرانسی دووهکانی پسک،  ی کۆمیته وه ڕێکخستنه
پێشنیار .  شدار بۆ کۆنگره رانی به کانی ناو پارتی و نوێنه و ڕێکخراوه ی کۆمیته  ندامانی تازه ڵبژاردنی ئه هه

خراویکی ر ڕێک بۆ کۆنفرانسی هه. و تێکۆشانی پارتی  رنامه به  کردن بۆ ئاڵوگۆڕی پێویست له و خۆئاماده
 .کات شداری ده ک چاودێر به تی وه  کردایهر رێکی سه پارتی، نوێنه

 تی  رکردایه ی سه کۆمیته: م  یه پانزەی  مادده
.  یه (تی رکردایه سه لێژنەی)کانی پارتی، ته سیاسه  ر له اردهاڵتی بڕی سه ترین ده وره دا گه کۆنگره٢نێوان   له
پارتی   ندیی رپرسی پێوه به. با ده  ڕێوه به  كۆنگره  كانی بڕیاره :تی رکردایه سهی  اڵتی کۆمیته سه رک و ده ئه
  ر به رامبه به  كه  بژێرێ ڵده پارتی هه  ی ت رۆکایه ندامانی سه ئه.  یه دیكه  كانی و ڕێكخراوه حیزب   ڵ گه له

رپرسی  و به  ،كا ده  دیاریپارتی  ندامانی ئه  یت ندامه ئه  قی حه  وبڕی  ڕاده. نرپرس به  یت رکردایه سه  ی كۆمیته
  كانی نده ناوه نێوان  نگاویی و هاوهه   خۆی  بۆ كاروباری  ی نێوخۆیی ڕێبازنامه.  حیزبه  وتی ركه و ده داهات 

 و جێگر   ندامانی ئه.  وه بێته جار كۆ ده  سێ  م ساڵێ كه النی .  نێ داده  یت رکردایه سه  ی كۆمیته  ر به سه
  نگی و ده بن  شدار ده یدا بهت رکردایه سه  ی كۆمیته  كانی وه بوونهكۆ  له تی رکردایه سه  ی وێژکارانی كۆمیتهڕا

   ی (٣/٢) می سێیهدوو   م نیکهال  شداریی به  به  ندی ناوه  ی كۆمیته  كانی وه كۆبوونه .یه یان هه ڕاوێژكارانه
 می سێیه دوو   زیاتر له  کرێن كه ختێك تۆمار ده وه  كانی ڕیاره، بدرێتێ ده یت سمییه ڕه  سڵی ئه  ندامانی ئه
 .ن نگیان بۆ بده دا ده  که هو كۆبوونه  شدار له به  سڵی ئه  ندامانی ئه   ی (٣/٢)

 .تی رکردایه ی سه جێگری کۆمیته: م  یهەنزشا ی مادده
 .هێناوەتەوە تی رکردایه ی سه کۆمیته بۆ جێگری اننگی پێک دێن که ده  سانه و که له

،  یه ی ههت رکردایه ی سه تهکانی کۆمی وه موو کۆبوونه هی هشداریکردن مافی به تی رکردایه سهی  جێگری کۆمیته
کی  یه وه کۆبوونه  تی له رکردایه ی سه هسڵی کۆمیت ندامێکی ئه ر کاتێک ئه هه.  نگدانی نییه اڵم مافی ده به
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ندامی  ک ئه واوی وه مافی تهبە پێی ڕیزبەندی م  که وا جێگری یه کرد، ئه نهیشدار به داتی رکردایه ی سه کۆمیته
ی  هجێگری کۆمیت. نرێن دادهکان  نگه دهی  ڕاده پێی کان به ، جێگره یه دا هه وه و کۆبوونه سڵ له ئه
 .شداری بکات دا به ی داهاتو کۆنگره  توانێ له ڵبژاردن ده بێ هه به تی رکردایه سه

 ستیی کوردستان ربه رۆکی گشتیی پارتی سه سه: م یه دهحەڤی  مادده
ی  زۆرینه  به  شداری ناو کۆنگره ندامانی به ن ئه ستیی کوردستان له الیه ربه رۆكی گشتیی پارتی سه سه
  گاته ده  ی پارتی، نۆرهت رکردایه سهی  ندامانی کۆمیته ڵبژاردنی ئه پاش هه  له  واته.  بژێردرێت ڵده نگ هه ده
 .رۆکی گشتیی پارتی ڵبژاردنی سه هه

  .بن وه ی ژێره رجانه و مه ئهن  خاوه  که ڵبژێرن رۆکی گشتیی پارتی هه توانن خۆیان بۆ سه ده  سانه و که ئه
 . وه نگیان هێنابێته ده  تی رکردایه سهندامی  ک ئه وه: ئا
 اتی هەبووبێت،و دیپلوم بووبێت  تی  ایهرپرس به زموونی ئهنێۆ پارتیدا پێشتر  له: ب
 .ستیی کوردستان ربه ناو پارتی سه  ندام بووبێت له ساڵ ئه ٢م  النیکه: پ
 .بێت متر نه ساڵ که ٢١  نی له مه ته: ت

كانی پارتی بێت،  موو كاروباری ڕێكخراوه ئاگای له هه:  که هی ی هه وه ی مافی ئهت ایهرۆك سهی  کۆمیته
 .ن رۆکی گشتی بده سه نیشانیان ڕاپۆرتی كاری خۆیان ك  نده ناوهمانگ جارێك ئۆرگان و٣پێویسته 

 رۆک جێگری گشتیی سه :م یه دەهەژ ی  مادده 
تی،  رکردایه سهندامی  بۆ ئه  وه ته هێناوه اننگی ده  که  وانه  لهسانێک بن  کهبێت  ی گشتی دهیا جێگران جێگر

رۆکی گشتی و  ر پێشنیاری سه سه  له، کرێت دهدیاری   وه تییه رکردایه ی سه کۆمیتهن  الیه  جێگر له٢ نک یا یه
 ،رۆکی گشتی سهکانی  جێگره  له  یه مافی گۆڕانکارییان هه  نگی زۆرینه تی ده رکردایه کانی سه وه کۆبوونه  له
 . داهاتوو  ۆکیر سهک  وههێنانی ڕازموون و یداکردنی ئه ستی په به مه به

 تی رۆکایه ی سه کۆمیته: م هنۆزدەیی  مادده
 ، کانی ردوو جێگره رۆکی گشتیی و هه سه  ستیی کوردستان پێک دێت له ربه تی پارتی سه رۆکایه ی سه کۆمیته

ر  ڵ هه گه ر دیدارێکی دیپلوماتی پارتی له ستیی کوردستان، یا هه ربه کی پارتی سه یه وه ر کۆبوونه هه  له
کراو بۆ شۆێنی وا جێگری دیاری بێت، ئه نه  نهۆێو ش یی له رۆکی گشتی ئاماده ر سه گه ڕێکخراوێکی جیهانی، ئه

 خشرێت به واوی پێده اڵتی ته سه هد  وه یهرۆکی گشتی  ن سه الیه  ست له به هم

 یت رکردایه سهی  کۆمیتهسەرۆک و ڕاوێژکارانی : ەمی بیست مادده
تی پاش  رکردایه سه ندامانی ی ئه وه م کۆبوونه که یا یه   کۆنگره تی له رکردایه ی سه ڕاوێژکارانی كۆمیته

  وه رۆکه ن خودی سه الیه  رۆکی گشتی، له کانی کاری سه وازهێج  اڵم ڕاوێژکاری بواره به. ێنکر دیاریده  کۆنگره
ها  روه کرێن وهه شدارده تی به رکردایه ی سه کانی کومیته وه له کۆبونه  و ڕاوێژکارانه کرێن، ئه دیاریده

ک  وه مانگ ١م  النیکه  بن که سانێک ده کهڕاوێژکاران . سپێردرێت پێده  انكانی پارتی ئۆرگانه تی سیارهرپر به
دا  کۆنگره  توانن له کان ده ڵبژاردنی کۆنفرانسه هبێ ه بووبێت، ڕاوێژکاران به  چاالک نێو پارتیدا  ندام له ئه
 .ن شداری بکه به
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 کانی پارتی  نده ناوه:  ویەکەمی بیست  مادده
تی بۆ  ی  تایبه ، کۆمیتهنکرێ دیاری ده  وه تی پارتی یه رۆکایه ن سه الیه  له  ندانه ناوه ر کام له و رپرسی هه به

 .کرێت چاودێری کردنیان دروست ده

  وه ره کانی ناوخۆ و ده ندی ڕێکخستنه ناوه. ١
،  کانه كان و ڕێکخستنه نده ڵبه واوی مه رپرسی ته بۆ کاری ناوخۆ، به ییکانی ناوخۆ ستنهکخندی ڕێ ناوه: ئا

كان  یه جۆراوجۆرهتمووكوڕی و پێداویس ئاگای له كه .كانی ناوخۆی پسک ده بێت ها ئاگای له كاره ر وه هه
 .کرێت كانی ناوخۆ دابین ده یهپێداویست  وه نده ی ناوه له ڕێگهبێت، و ده
ڵ  گه ی پسک له وه ره ندی ده واوی بۆ كاروباری پێوه تی ته رپرسایه ، به وه ره کاری دهبۆ   وه ره ندی ده ناوه: ب

ندامانی پسک  ی ئه پێی رێژه ها به روه ، هه یه کانی واڵتانی جیهان هه كان و پارت و ڕێکخراوه پارته كوردییه
 .زرێنێ مه ی واڵت داده ی كوردستان كۆمیته وه ره له واڵتانی ده

 ئابووری و دارایی ندی  ناوه. ٢
وتی  ركه رستی له داهات و ده رپه رۆکی گشتی پارتی سه ئاگاداریی سه  ندی ئابووری و دارایی، به ناوه

هه . وتی پسک بكات ركه ر داهات و ده سه ی پێویست له وه یه لێكوڵینه ی هه وه كات، مافی ئه دارایی پسک ده
ر  هه  ندنی ئابووریی پسک له گشت بوارێكدا، پێویسته سه شه زرێنێ بۆ  گه مه ی جۆراوجۆر داده ها پرۆژه روه

 . رۆکی پارتی سه  به  وه کانی خۆی بداته سێ مانگ جارێک ڕاپۆرتی کاره

 :نی  مه یاندن و چاپه ندی ڕاگه ناوه.٣
چاپ   بهستی  ره رپه کات، سه یاندن ده کانی ڕاگه زگا ستی گشت ده ره رپه ، سهنی مه چاپهیاندن و ندی ڕاگه ناوه
ئارشیڤی کاری   نده و ناوه ئه.  کات ستیی کوردستان ده ربه کانی پارتی سه رتووک و باڵوکراوه یاندنی په گه

 . ستۆدایه ئه  کانیشی له جیاوازه  ر زمانه رگێرانی سه یاندن و وه ڕاگه

 تی  مرۆڤایه هز و هۆشیاری وندی  ناوه. ٤
دا  وڵ ده ها هه روه اڵتی کوردستان، هه رانی ڕۆژهه نابه روباری پهبۆ کا ،تی هزرو هۆشیاری و مرۆڤایهندی  ناوه

ندیی  ری كوردستان، پێوه رانی مافی مرۆڤ، واته واڵتانی داگیركه ر پێشێلكه سه ی زانیاری له وه بۆ كۆكردنه
توانێ له  ده . بێ ده  وه كانی جیهانه مرۆڤدۆسته  كان و ڕێكخراوه كگرتووه یه  وه ته وخۆی به ڕێكخراوی نه ڕاسته

ر  سه وه له لێكۆڵینه. بێت تیی خۆی هه ری تایبه ی پارتی نوێنه وه ی واڵت  وناوه وه ره کانی ده موو ڕێکخستنه هه
ت بۆ کوردستان و  داڕشتنی سیاسه  شداری له وشی ژنان و منااڵنی كوردستان، بارهێنانی ژنان بۆ به ڕه
ی خولی جیاجیا بۆ  وه كردنه .وه تیه اڵیه سی و کۆمهبواری سیا  کانی پسک له ها بۆ نێو ڕیزه روه هه

ستنی  ی دیاریكراو، به شێوه  ی كتێب به وه ی زانیاری، خوێندنه ی پله وه ره سه وڵدان بۆ بردنه ران، هه تێكۆشه
كانی  ندامان و كادره كاندا بۆ ئه گشت بواره  رزشی له ی وه وره ی ده وه كردنه. كۆڕ و سمینیاری جۆراوجۆر

  رزش له بواری وه  ی زانست له وه ها كۆكردنه روه هه. رزشكار بۆ كوردستان و بارهێنانی الوانی وه شۆڕش
  وه وتنه بۆ نووسینی كتێبی وانه و پسپۆڕ ند مامۆستای لێزان  ی چه ڕێگه  وڵدان له هه. جیهان و كوردستاندا

ی  وه كردنه ك نزیك یه له   زمانی كوردی و  هسااڵن و منااڵن ب وره یی بۆ فێربوونی گه وه ته كی نه یه شێوه  به
ی زانستی پێویست بۆ  وه ت بۆ كۆكردنه وڵی تایبه هه .كان بۆ دروستكردنی زمانێكی ستاندارد زاراوه

ی  ری پله سه بۆ بردنه  وه بكرێته  وه ی جۆری هزر و بیركردنه وه خولی جۆراوجۆر بۆ ئه  ندامانی پسك به ئه
كی  یه موو شێوه هه  نگی كوردستان به رهه دان و پاراستنی كولتوور و فه نگییگر. كندامانی پس زانیاریی ئه

 .باش و زانستی
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 ندیی جۆگرافیا و سروشتی كوردستان ناوه. ١
وڵدان بۆ  هه. واوی كوردستان ی ته خشه و نه  ر شار و شارۆچكه سه ی زانستی پێویست له وه كۆكردنه

ناساندنی شاخ و . كانی كوردستان مێژوویه  واره رافیای گشتی كوردستان و پاراستنی ئاسهغدیاریكردنی جو
ر  سه ران له داگیركه  ی كه و شار و ناوچانه ر ئه سه كاركردن له . جیهان  یرانگاكانی كوردستان به چۆم و سه

 . نرافیای كوردستان دایان بڕیوغجو

 کانی پارتی ڕێکخستنه ی پێکهاته: م هدوویی بیست و مادده
  نۆ  متر و له س كه كه  سێ  له  نابێ  شانه  ندامانی ئه  ی ، ژماره و ڕێکخستنه  یی پارتی شانه ی ڕێکخراوه بناخه

ك،  ڕه گه  ، له ناوچه  ی ناوچه، كۆمیته  ، له دێ  ی دێ، كۆمیته  پارتی له  كانی رێكخراوه.  س زیاتر بێت که
ند  ناوه  ی ند، كومیته ناوه  و له شارستان   ی شارستان، كۆمیته  شار، له  ی ، كۆمیتهشار  ك، له ڕه گه  كۆمیته

  و شارستان، بردنی  و شار   ك و ناوچه ڕه و گه   دێ  كانی و ڕێکخراو و كۆمیته   شانه  ركی ئه. با یان ده ڕێوه به
و    تی رکردایه سه  ی كۆمیته  كانی هبڕیار  جێكردنی و جێبه ڵك  خه  اڵنی بۆ نێو كۆمه  پارتییه  تی سیاسه

یان   و ڕێكخراوه ئه  ندامانی ن ئه الیه ر ڕێكخراوێك له  هه  ی كۆمیته.  پارتییه  كاروباری  بردنی ڕێوه به
  كه  یه و ڕێكخراوه ئه  ر ڕێكخراوێك كۆنفرانسی هه  رزترین ئۆرگانی به.  بژێردرن ڵده وه هه وانه ئه  رانی نوێنه

 .پێك دێت  و ڕێكخراوه پارتی ئه  ندامانی موو ئه هه  رانی نوێنه  رێك لهجا  دوو ساڵ

 ی پارتیداهات و ئابوور: سێیەمبیست و   ی مادده
، یكانی پارت و بنیاته  ه، داهاتی بنكیندامانی پارت تیی ئه ندامه قی ئه حه  له  داهاتی پارتی بریتییه

  تیه و یارمه یكانی پارت و باڵوكراوه  ، داهاتی پڕۆژه یرتنگران و دۆستانی پا ندامان و الیه تیی ئه یارمه
 . کان هجۆراجۆر  ییه وه ته نێونه

 ١ی کوردستان، مانگی وه ره تانی دهواڵ  کان له م داهاته رو که نابه تی بۆ خۆێندکارو په ندامه مافی ئه  که
دۆالری  ١١  ی کوردستان، له وه ره ده  نی کارو داهاتی باشن له خاوه  ش که وانه بۆ ئه.  مریکییه دۆالری ئه

 .بێت م تر نه مریکی که ئه

  .مادده( ٢٣)ش و  به( ١١)  ،دەروازە (٣)  له  هاتووهپێک  وپرۆگرامه م پێڕه ئه: تێبینی 

www.psk2006.org         sarbastikurd@gmail.com 

.......................................................................................................................... 
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:  دەروازەی چوارەم  - ٤    
 ڕەشنووسی شێوەی حکومەتێکی کوردی بۆ دواڕۆژی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

 

 

 

سەربەستیی کوردستان پەسەندکراوی کۆنگرەی دووەمی پارتی  
.ی زاینی٢١١٣ی فەبرواری  ١١-١١-١٤لە ڕۆژانی   
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نژی ڕۆژهەاڵتی کوردستاڕەشنووسی شێوەی حکومەتێکی کوردی بۆ دواڕۆ  

ڕۆژهەاڵتی کوردستان ، بۆ دەوڵەتی سەربەخۆییرنامەی پارتی سەربەستیی کوردستانبە  
 

  .پێشەکی: بەشی یەکەم 
 .خوازیاری دروستبوونی دەوڵەتێکی سەربەخۆیی کوردستانەپارتی سەربەستیی کوردستان 

گەلی کوردستان لە ڕێفراندۆمێکی سەرتاسەریدا لە  ناوچە کانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان مافی 
 چارەی خۆنووسین یاریدەکات. 

الیەن واڵتانی دەرەکییەوە ڕێگایان پێنەدرا سەربەخۆیی تەواو  لە ئەگەر لە هەلی یەکەمدا گەلی کورد
ەکی کاتی فیدراڵیش بژین ئێمە پشتیوانی لە کۆنفیدراڵییڕاگەیەنن و بۆ ماوەیەکی کاتی بە شێوەی کۆن

پارتی سەربەستیی . دەکەین کە ماوەکەی دیاریکرابێت بۆ ڕێفراندۆمێکی سەرتاسەری نەتەوەکانی بندەست
 .یاسا هەڵبژێرێت کوردستانێکی سەربەخۆ و ئازاد دەکات، کە تێیداخەڵک دەسەاڵت وکوردستان کار بۆ 

هەروەها پارتی سەربەستیی کوردستان پشتگیری لە هەموو گەالنی بندەستی ئێران دەکات بۆ 
 دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسی خۆیان.

دەخەینە بەردەست کۆمەڵگای ئێمە بەشێوەی خوارەوە بەرنامەی خۆمان بۆ کوردستانێکی سەربەخۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، و خوازیاری وەرگرتنی بیرو بۆچوونی گشت پێکهاتەی سیاسی وئاینی و زاراوەیی نێۆ 

.ڕۆژهەاڵتی کوردستان  
 

.ئااڵ،  و شێوەی دەوڵەت، زمان و پارەی دەوڵەت.  ناو :بەشی دووەم  

 
.ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەوڵەتی: ناو  -١  
 

.پەرلەمانی : حکومەتشێوەی   - ٢  

 
ئااڵی دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، هەر هەمان ئااڵی کوردستان بێت کە وەک ئااڵی  – ٣

بەڕاوێژکردن لەگەڵ پەرلەمانی داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کەسانی پسپۆر و  نەتەوەیی ناسراوە،
لێکی خۆرهەاڵتی کوردستانی پێوە زیاد سیمبو لە گۆشەیەکی ئااڵکەوە شارەزا ەو بوارەدا، دەتوانرێت

جیاوازەوە لەو ئااڵ کەڵک  بە سیمبولێکی ی داگیرکراوی کوردستانبکرێت، بۆ ئەوەی هەموو بەشەکان
شور و ڕۆژئاوای کوردستان کە بەو جیاوازە کەمەوە، بەشی سەربەخۆکانی رۆژهەاڵت و باکورو با. وەرگرن
.دیاربن  

 
.ئینگلیزی بێت زمانی دی بێت، زمانی دووەم لە خۆێندنگاکانزمانی کور: زمانی ڕەسمی واڵت  - ٤  

 
DRAW بێت(  دراوی کوردی ) پارەی ڕەسمی واڵت  - ١  
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.دەسەاڵتەکانی دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان: ەم بەشی سێی  
 

بەشداری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ڕێگەی  دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بە - ١
کە نۆێنەرانی خەڵک هەڵدەبژێرێن ئەوانیش دەوڵەت  ی سەرتاسەرییەوە،ئازاد و دیمۆکراتهەڵبژاردنی 

.پێکدێنن  
 

دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، وەک دەوڵەتێکی سەربەخۆ یاساکانی کوردستان دیاری   - ٢
.و سیاسی و ئاوبوری لەگەڵ واڵتانی دراوسێ پێکدێنێتو پێوەندی دیپلوماتی . دەکات  

 
دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، سەرپەرەستی تەواوی سەرەوەت و سامانی کوردستانی  - ١

.ژیانی خەڵک کەڵکیان لێوەردەگرێتو لە بەرژەوەندی ئاوەدانی و خۆش دەکات  
 

ئەرکی سەرەتایی دەوڵەتی سەربەخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، دامەزراندن و دروستکردنی هێزێکی  – ٩
.یەکگرتوویی پێشمەرگەی کوردستان و پۆلیسیی کوردستانە  

بۆ پاراستنی سنوورو  سەرمایەکانی کوردستان: پێشمەرگەی کوردستان -ئا   
.کوردستانپۆلیسی کوردستان بۆ پاراستنی ئاسایش و یاساکانی ناو   -ب   

 
دامەزراندنی دادگایەکی بێالیەنی گشتی کە سەرپەرەستی گشت یاساکان بکات، وسەروەری گشت  – ١١

.الیەک بێت  
 

.هەنگاوی پەروەردەی بە پەلە: بەشی چوارەم  
 

شێوەی پەرفیشیوناڵ بۆ گەورە  ٢کردنەوەی خۆێندنگە بۆ گشت شارو ناوچەکان بە زمانی کوردی، بە  -١١
کە هەوڵبدرێت لەماوەی یەکساڵدازۆربەی دانیشتوانی کوردستان فێری نووسین و . نسااڵن ومێرمندااڵ

.خۆێندنەوەی کوردی بکرێت  
 

، و البردنی گشت بە کوردی و ئینگلیزی کردنی وانەکانی خۆێندن لە دوا ناوەندی و زانکۆکاندا -١٢ 
. ئاسەوارەکانی داگیرکەران کە وەک مێژوو ئەدەبیاتی فارسی لە کوردستاندا  

 
.خانە سەرەتایی و ناوەندییەکاندابە یاسایی کردنی جل وبەرگی کوردی کچانەو کورانە لە قوتاب -١٣  

 
.پێڕاگەیشتنی کۆمەاڵیەتی و لەشساخی: بەشی پێنجەم   

 
وبنکەی لەشساخی نۆی لە گشت  نۆژەنکردنەوەی گشت نەخۆشخانەکان و دروستکردنی نەخۆشخانە  - ١١

.ژهەاڵتی کوردستانشاروچکەو گوندەکانی ڕۆ شارو  
 

.کردنەوەی شۆینی تایبەت بۆ گەورە سااڵن و پێراگەیشتنی تەندروستی  - ١١  
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. ی ئاید زو تووشهاتووانی مادەهۆشبەرەکانکردنەوەی نەخۆشخانەی تایبەت بە نەخۆشییەکان  -١٢

 بانگهێشتکردنی پزشکانی جیهانی بە مەبەستی هاوکاریکردن بۆ بنبرکردنی نەخۆشییەکانی مادەی
.ئێرانی داگیرکەر بووە حکومەتەکانی هۆشبەر کە ئاسەواری  

 
.دەرەوەی واڵتنەخۆشخانەکانی ناردنە دەرەوەی نەخۆشییە چارەسەر نەکراوەکان بۆ  –١١   

 
.کردنەوەی ناوەندی تایبەت بە هۆشیارکردنەوەی ژنان و منااڵن – ١٩   

 
.ڵک بە شێوەیەکی یاساییچارەسەرکردنی کێشە کۆمەاڵیەتیەکانی چارەسەر نەکراوی خە – ٢١  

 

.کوردستانلە ئابوری گەشەی  :مبەشی شەشە  
پەرەستی گشت سامانە ژێر زەوییەکان، بەرهەمەکانی کشتوکاڵ، دارستان وهیدیکە، بە سەر  - ٢١ 

.زانستی سەردەمییانەشێوەیەکی   
 

.لەبوارە جیاوازەکاندا کوردستان گشت بەرهەمەکانی کردنەوەی کارگەی جیاواز بۆ بەرهەمهێنانی -٢٢  
 

.دامەزراندنی سیستەمی سکات بۆ گشت ئەو کەسانە کە لەکوردستان کار دەکەن وداهاتیان دەبێت – ٢٣  
 

بە هێزکردنی بناغەیەکی ئابوری بۆ پاشکەوتی هەزینەی ئابوری لە کوردستان بۆ ئەگەری هەر جۆرە  – ٢٤
.کارەساتێکی ئابوری لەناوچەکە ڕوو بدات  

 
و فرۆشتنی بەرهەمی بە کەڵک لە کوردستان، وەک نەوت، گوگرد، بەردی جۆراوجۆر، بنێشتی ناردن  - ٢١

.میوەو گیایی تایبەت. ئاوی خاوێن بۆ خواردنەوە. دارستانەکان  
 

 و. دابینکردنی گشت کەرەسەی کارکردن بۆ کشتوکاڵێ بۆ گشت ئەو کەسانەی لەو بوارەدا کار دەکەن  - ٢١
.ان بە نرخێکی زۆر باش بە مەبەستی هاندانی زیاتریانکرینەوەی بەرهەمی گوندنشین  

 
بانگهێشتکردنی کۆمپانیا بە کەڵکەکانی جیهانی بۆ وەگەر خستنی سەروەت و بەرهەمەکانیان لە  -٢٢

.کوردستان بە مەبەستی بە هێزکردنی کەرتی ئابوری لە کوردستان  
 

.دابینکردنی کار بۆ بێکاران  - ٢١  
 

.یمەی بێکاری تاکاتی پەیداکردنی کارب یاسای دابینکردنی  – ٢٩  
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.یانمناڵەکە تەمەنی ساڵ گەیشتنی٢دابینکردنی یاسای بیمە بۆ ژنانی دووگیان، تا بە   – ٣١  
 

کوردە دوورخراوەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان: ەم حەوت بەشی  
ڕۆژهەاڵتی پرۆژەی کاری بۆ کوردە دوورخراوەکانی پێویستە دەوڵەتی سەربەخۆیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

کوردستان هەبێت، پێویستە هەنگاوی بە پەلە بنرێت بۆ ئاوردانەوە لە ژیان و مافەکانی ئەو کوردانەی کە 
.بە شێوەی خوارەوە. دوورخراوەکان بۆ شار وناوچە دوورەکانی ئێران  

و لە ڕێگەی ڕێکخراوی کۆچ و کۆچبەرانی جیهانییەوە داوای هاوکاری ئابوری و ئاسانکاری بۆ ئە  - ٣١
.کوردانە بکرێت کە ئەگەر بیانەوێ بە ڕەزامەندی خۆیان بگەرێنەوە بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  

هەوڵبدرێت لە ڕێگەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە، مافی فەرهەنگی و سیاسی کوردەکان لەو   -٣٢
.ناوچانە پارێزراو بێت  

دەوڵەتی سەربەخۆیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هاوکاری بە پەلەی پەروەردەو فێربوونی زمانی کوردی   -٣٣
 . بگەیەنێتە ئەو کوردە دوورخراوانە

 
، و کوردستان دەرەوەی خاکیکراو بۆ ئاوارەهەموو کوردێکی هەوڵبدرێت بۆ بانگهێشتکردنەوەی  -٣٤

لە  ، ئەوەش وەک خاڵێککوردستان ڕۆژهەاڵتی مافی نیشتەجێبوونیان لە دابینکردنی هاوکاری بۆ
یان کوردستانمافی گەڕانەوەی ناسنامەی کوردی و. نەڕەتی یان دەستوور دابینبکرێتیاسای ب

  .بۆ دابین بکرێت هاوکاری بە پەلەیان لە ڕووی زمانەوانی وکولتووریەوە، دابین بکرێت
 

 

(دێر)  ٣٤.  بەش( ٢)دەرواز  ( ١)ئەم ڕەشنووسە پێکهاتووە لە   

 


