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               نامیلکە. و پڕۆگرامە بە شێوەی  پێڕەو   پێریستی ئەم  
                                 

 دەروازەی یەکەم:                    
 ٥.             الپەڕەی                                                                :دەستپێک

 ٦  الپەڕەی           بەشی یەکەم: بۆ دامەزراندنی پارتی سەربەستیی کوردستان ؟.
   ٧  الپەڕەی                  خەبات لە پێناو سەربەخۆیی یەکجاری.بەشی دووەم:  بۆ 
 ٩  الپەڕەی.      لی کوردستانی ڕزگاریخوازی گهوهبات و بزووتنهبەشی سێیەم: خه

 ١٠  الپەڕەی.  و لیبراڵی کوردیLiberal Democratsبەشی چوارەم: لیبراڵدیمۆکرات 
  ١١  الپەڕەی.         سەربەستیی کوردستانەوەبەشی پێنجەم: ژن لە ڕوانگەی پارتی 

 ١٢  الپەڕەی.      اڵتی کوردستانڵگای ڕۆژههکانی کۆمهم:  چین و تۆیژهەشەششی به
 

 .                  پرۆگرامی پارتی سەربەستیی کوردستان   دەروازەی دووەم: 
 ١٣   الپەڕەی.                                          كانگشتیه  م:  ئامانجهەحەوتشی به
 ١٣  الپەڕەی                           کانستراتیژیه م : ئامانج و دروشمهەهەشتشی به

 ١٤  الپەڕەی           ٧بەشیدرێژەی ) قۆناغی ڕزگاریی نیشتیمانی( ابۆ قۆناغی ئێست
 

                                 ئابووری وپێکهاتە.جۆغرافیا،  دەروازەی سێیەم: 
 ١٥ الپەڕەی.           ەم:  جۆگرافیای ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پاڕێزگاکاننۆیشی به

  ١٥  الپەڕەی .                              بەشی دەیەم:  ئابووری ڕپژهەاڵتی کوردستان
   ١٦  الپەڕەی                   .ڕۆژهەاڵتچین وتوێژەکانی کۆمەڵگای  بەشی یانزەیەم:

 دەروازەی چوارەم. ناو، لۆگۆ و پێناسە.. 
 ١٧ الپەڕەی                                             تایبەت بە ناو: بەشی دوانزەیەم:
 ١٧  الپەڕەی             ئارمی پ س ک و پێناسەی ناو ئارمەکە. بەشی سیانزەیەم: 

 ١٧  الپەڕەی.          پێناسەی پ س ک و مێژووی دامەزراندنی چواردەیەم:بەشی 
 ١٨  الپەڕەی                      پەیکەرو  ئۆرگانەکانی پ س ک.  بەشی پانزەیەم :

 
 دەروازەی پێنجەم:  ئەندامەتی  

 ١٩  الپەڕەی.                               تایبەت بە ئەندامەتی  بەشی شانزەیەم :
 ١٩  .      الپەڕەی١٦پاشماوەی بەشی  ب. Bندامی پشتیوان یا هاوبیر بە پلە ئه

 ٢٠   .                        الپەڕەی پارتی  ندامیئه كانی: مافه١٧بەشی حەڤدەیەم 
 ٢٠     وهتد،،             الپەڕەیتی ندامهئهی مافی وهندنهبەشی هەژدەیەم: لێسه

 ٢٠.                     الپەڕەی     تیندامهی مافی ئهوهندنهلێسهبەشی نۆزدەیەم:  
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 شەشەم :    دەروازەی 
 ٢٠     الپەڕەی                                             پارتی . ی: كۆنگرهبیستەمبەشی 

 ٢١    الپەڕەی         .                              نمانهاڵتەکانی کۆنگره ئهسهودهرک ئه
  ٢١     الپەڕەی         .                        ی نائاساییەم:  کۆنگرهویەک  بەشی بیست

 
 .                                       کانی پارتی دەروازەی حەوتەم. پلۆنۆم یا کۆنفرانسه 

   ٢١  الپەڕەی                                ەم:  کۆنفرانس و پلۆنۆم.دووبەشی بیست و 
 

 . دەروازەی هەشتەم: ئەنجوومەنی سەکردایەتی، دەستەی کارگێڕی 
 ٢١  الپەڕەی                        ەم: ئەنجوومەنی سەرکردایەتی. سێی بەشی بیست و

 ٢١  الپەڕەی                             تی: رکردایهاڵتی ئەنجوومەنی سهسهرک و دهئه
 ٢٢  الپەڕەی             تی رکردایهەم : ژنان بۆ ئەنجوومەنی سهچواربەشی بیست و 
 ٢٢  الپەڕەی                                  م :  دەستەی کارگێڕی.هپێنجبەشی بیست و 
 ٢٢ الپەڕەی               تی.رکردایهم: جێگری ئەنجوومەنی سهشەشەبەشی بیست و
 ٢٣ الپەڕەی.                                           ەم: ڕاوێژکارانحەوتبەشی بیست و 

 
 سەرۆک. جێگرانی    و  رۆکی گشتیی سه   دەروازەی نۆیەم :

 ٢٣  الپەڕەی                        هەڵبژاردنی سەرۆکی گشتی ەم: هەشتبەشی بیست و
 ٢٣   الپەڕەی              .                 کێ مافی خۆپااڵوتنی بۆ سەرۆکی گشتی هەیە

          ٢٤بەشی بیست و نۆیەم:  جێگر یا جێگرانی سەرۆکی گشتی.                الپەڕەی  
 دەروازەی دەیەم:  

 ٢٥   الپەڕەی                                         .س ک کانی پندهم: ناوهسییە بەشی 
 ٢٥  الپەڕەی                                             ناوەندی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری. 

 ٢٥  الپەڕەی                                             ناوەندی پێوەندی و دیپڵۆماسی.  
 ٢٥  الپەڕەی                                                   ناوەندی دارایی و ئابووری.  

 ٢٥   الپەڕەی                      .و دەرەوە ناوەندی پێشمەرگەو ڕێکخستنەکانی ناوخۆ 
 ٢٦  الپەڕەی                          الوان و پەنابەران.ناوەندی ڕێکخراوەکان، ژنان و 

 ٢٦ الپەڕەی            .                                           ناوەندی ئاسایش و یاسایی
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 دەستپێک 
 و پرۆگرامی پارتی سەربەستیی کوردستانپێڕەو خوێنەری بەڕێز: ئەوەی کە لەبەر دەستاندایە، 

 بەڕێوەچووە. ٢٠٢٣واری یرێبی ف١٧بۆ  ١٠کە لە ڕۆژانی  سێهەمەپەسەندکراوی کۆنگرەی 
 وناوەند ٦ ،بەش  ٣٠و   دەروازە  ١٠لە کۆی ، بە شێوەی پێرستی، ناوەڕۆکی ئەم بەرنامەیە گشت
 ووەتەوە. اکۆکرکۆمەڵێک بڕگە دابەشکراوە، و وشەو  ٧٠٠٠

سەربەستیی کوردستان تەنیا لە کۆنگرەکانی پارتی  و پرۆگرامی پارتی  گۆڕانکاری لە بەرنامە
سەربەستیی کوردستان دەکرێت. هەر لەو پێوەندییەشدا داوا لە گشت هاوبیران و دۆستانی  

و   پڕۆگرام، یا دەروازەو نێو پێڕەو  خااڵنەی پارتەکەمان دەکەین، لە سەر هەر کام لەو
بەو   ،دەبینن  نێزمانی و داڕشتیا هەڵەیەکی ڕ ،ان هەیەتتێبینی و بۆچوونێک  ،بەشەکانیدا

 2006psk@gmail.comو سوپاستان دەکەین.     نێرنبئیمەیلەی خوارەوە بۆمان  
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 دەروازەی یەکەم:
 ؟   . کوردستان پارتی سەربەستیی    دامەزراندنی بۆ   بەشی یەکەم:

لە سەرەتای   یستانکورد یهۆکاری سەرەکی دامەزراندنی پارتێکی نەتەوەیی و سەربەخۆییخواز
پڵۆماسی بە  ینەتەوەیی ود   دەیروەرپەچاالکی  دەگەڕێتەوە بۆ بۆشاییەک لە نەبوونی ،٢٠٠٦ساڵی 

لە  ، کوردستانڕۆژهەاڵتی گەلی کورد لە ی سەربەخۆییخواز کردەوە لە ئاست ناساندنی بیرۆکەی
 ئاست ڕێکخراو واڵتانی جیهانی.

زۆربەی الیەنەکانی سیاسی کوردستان، ، تی نێودەوڵەتیدالە گۆڕەپانی سیاسەلەو سەردەمەدا و 
لە  بە دەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد، بەاڵم  لە پێناو چانیانوێوێرای خەبات وتێکۆشانی ب
هەڵسەنگاندنیان لە سەر مێژووی گەلەکەمان، ن، و نێودەوڵەتییەکانیائاکامی سەردان و دیدارە  

،  کوردستانیان بە کێشەیەکی ناوخۆیی ئێرانی پێناسە دەکرد مافی ڕەوای گەلی کورد و خەبات و
یشدا دیسانەوە گوێ بیستی ئەو جۆرە بۆچوونانە لە الیەن هێندێک  ٢٠٢٣کە مخابن لەم ساڵەی 

بەشێک لە کێشەی ناوخۆی  گەلی کورد بە  پرس و مافی اتە  و ن.الیەنی ڕۆژهەاڵتی نیشتمانەوەی
نەهاتوونەتە سەر ئەو باوەڕەی کە لە دیالۆگ و    بەشێک لەو پارتانە و تا ئێستاش  نزانئێران دە

سەردانە نێودەوڵەتییەکان، پرسی کورد بە پرسی نەتەوەیەکی نیشتیمانداگیرکراو لە الیەن  
 ن. ێنئێرانی داگیرکەرەوە بناس

لە سەر پێوەری بۆشایەکی تەواو بەرچاوی   ، هۆکار بوو کە پارتی سەربەستیی کوردستان ئەمەش
بواری دێپلؤماسی نێودەوڵەتی، نەبوونی بەروەردەیەکی شەفافی نەتەوەیی و سەربەخۆییخوازی  

بە نەوەی داهاتووی خۆی بڵێت کە گەلی کورد  و بێتە ناو گۆڕەپانەکە لە ئاست ناوخۆییدا!  
، خەباتە لە  لەو بوارەداناشبێت. دروستترین خەبات و تێکۆشان ە و ەبوون ی هەرگیز ئێران

نەتەوەی   و حوکم و حاکمانی لە ژێر چنگ  ،پێناوسەربەخۆیی و ڕزگاری یەکجاری گەلەکەمان
 ئێرانی فارسی داگیرکەردا.

مرۆڤێکی  موو ر شانی ههسه وێتهکهده ک کهتیهرپرسایهبه ستکردن بهههبه  هەر بۆیە
هزرێک لە الیەن   ،مانکهوهتهشی نهستی و بێبهئاست بنده ر و ئازادیخواز، لهروهنیشتمانپه

اڵتی  ڕۆژهه یشۆڕشگێر خواز وییخۆربهسه یڵێک کورد کۆمهتاکێکەوە چرۆی کردو پاشان گەیشتە 
  به ،اڵتی کوردستانڕۆژههوتنخواز و ودیمۆکراتیان بۆ پارتێکی نوێی سیاسی وپێشکه. کوردستان

  ١٧بەرامبەر بە  ،ی کوردی٢٧٠٥ی ڕێبەندانی٢٨ڕێکەوتی  لە" ستیی کوردستانربه پارتی سه ناوی " 
 زراند.دامه ،زاینی ٢٠٠٦/  ٢ /

لە   ەستیخوازکوردستانیانی واڵتویست و سەرب ڵێکی زۆر لهی کۆمهیوێتتوان ئەم پارتە نەتەوەییە
  خۆیپرۆگرامی ی و ی بیرۆکەی سەربەخۆ وری ده له ،دەرەوەی واڵتان و نیشتیمناوخۆی ڕۆژهەاڵتی  

ر لە هزری خەباتگێڕان ونیشتیمانپەروەران بۆ بەرەو بیری  هەروەها گۆرانکارییەکی زۆ .وهاتهکۆبک
بەخۆییخوازی لە نێۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان دروستبکات. گەرم و گوربوونی پارتی  نەتەوەیی و سەر

کوردستان لە مەر خەبات بۆ سەربەخۆیی یەکجاری، هاندەری زۆر حیزب والیەنی  سەربەستیی 
دیکەی رۆژهەاڵتی کوردستان بووە، کە لە ژێر فشاری ئەندامانیان بە تایبەت الوەکانیان 

یا ڕێکخراو الیەنی تازەتر کە  گۆرانکاری لە بەرنامەو پرۆگرام وستراتیژی خۆیان بکەن.
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خۆییخوازی دەستبەکار دەبن، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هاندانی  دادەمەزرێن بە بیرۆکەی سەربە
 و بوێری بووە لەو بوارەدا. ، کە چەخماخەی بیرۆکەبەردەوامی پارتەکەمان

خواز  ی یئەم پارتە بەردەوام لە نێۆ الوانی کوردستانی وەک پارتێکی نەتەوەیی، سەربەخۆ
 الیەن گەلەوە پێشوازی لێدەکرێت. دەوام لە ر، و بەودەوڵەتخواز درێژە بە تێکۆشانی دەدات

کۆسپی جۆراوجۆری نەیارانی گەلەکەمان و   لە ماوەی دروستبوونیەوە وێرای دەیان پ س ک
زۆر هەوڵدراوە بە   .وەنەچەماوەتەپێناوسەربەخۆیی، خۆی ڕاگرتووەو  بیرۆکەی خەبات لە

دوور   ،خۆییەکە سەربەخۆی ستی  وسەروەت و دەسکەوتی مادی و سیاسی لە ڕێگەی درو پێشنیاری 
لە   بیری سەربەخۆییزۆر زیاتر  و بگرە  نەوە هەرگیز ملکەچ نەبووەبەاڵم بە پێچەوا  .بخرێتەوە

 پەرەی پێدراوە.   ، لە الیەن هاوبیرانی پارتەکەمانەوەەوەشو نێودەوڵەتیی یی نێوخۆ یئاست
باوەڕیان بە خەبات لە  پارتی سەربەستیی کوردستان توانیوێتی ببێتە پارتی ئەو الوانەی کە  

بەردەوام   و هەر بۆیە ڕۆژانە هەیە  کوردستان و سەربەخۆی  پێناو دروستبوونی دەوڵەتی دیمۆکرات
 .ەیندەکبۆ رێزەکانی پارتەکەمان  هاوبیری نۆێ هاتنی پێشوازی لە 

 بەشی دووەم:  
 ؟ بۆ خەبات لە پێناو سەربەخۆیی یەکجاری 

، کە الیەنە کوردستانیەکان باس لە سەر ئەوە دەکرێت داین،٢١هێشتا کە لە هەزارەی سەرەتا:
ن. ەنەک انداباس لە جیابوونەوەیان لە ژێر دەسەاڵتی داگیرکەرتەکتیکیانە سیاسەت بکەن و

واڵتانی  لە پێکەوە ژیان و بە دیموکراتیزەکردنی  باس ،لە ڕووخانی ڕێژیمەکان بکەن دەبێت باس
واڵتانە پەیڕەوی پڕۆسەی دێمۆکراسی   ئەو دەڵێن ئەگەرئەوان  داگیرکەری کوردستان بکرێت.

بکەن، ئەوا ئەو کات ڕێگەخۆشکەر دەبێت بۆ دانپێدانان بە مافە سەرەتاییەکانی گەلی کورد و  
یا کار بکەین بۆ بە دەستهێنانی مافە سەرەتاییەکان. وەک ئەوەی   گەالنی دیکەی بندەستیاندا.

بین. یا هێشتا هیندێک کەسی بە ناو ئاکادیمی  یەت ئێمەی کورد کەمینەیەکی بێ مێژوو شارستان
ورد پێناسەی نەتەوە بوونی نییە، و باشترە لە  وایە کە کانپێی کوردی کە ژمارەیان زۆر زۆر کەمە

بە تێکۆشانی   ییدادوابەاڵم بە خۆشییەوە لەم سااڵنەی  بمێنێتەوە. داچوارچێوەی ئیرانێکی بە هێز
  بەردەوامدیکە،هەروەها  نەتەوەیی الیەنی  رت وپا بێوچانی پارتی سەربەستی وچەندین

  و بەرەو کۆتایی   ماوەبەسەرچوانەدرووستبوونی الیەنی سەربەخۆییخواز، ئەو جۆرە بیرکردنەوە 
 الوازی دەچن و گەل وشەقام بیر لە ڕزگاری یەکجاری دەکەنەوە. 

نیشتیمانداگیرکراو    گەلی کورد وەک نەتەوەیەکی هەرە گەورەی خاک و  دروست:اری ک ڕێبازر و ڕێ 
دیارە و دەبینرێت. خاوەنی دەیانهەزار ساڵ مێژووی دێرینە لە ناوچەکەدا.   ،لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین

لە درێژایی مێژوودا خەباتی  نەتەوەبوون و شارستانیەت بوونە. خاوەنی سەدان بەڵگە و پێناسەی 
ەباتە زۆر روو لە  ئەو خ ەت لە سەدەی بێستەمداکردوە. بە تایب یەکجاری  لە پێناو ڕزگاری

  گەشەکردن بووە  و چوونە پێش و پاشکەكسەشی بە خۆیەوە بینیوە، لەگەڵ ئەوەشدا بە خۆشیەوە
 خەباتی سەردەمیانەی بەردەوامە. تا ئیستاش 

ان، ئیدی شێوەی خەبات نیشتیملە پاش پەالماردانی یەکەم کۆماری کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی 
و    جوواڵنەوەکان باسیان لە بە دەسهێنانی مافگەلێکی زۆر کەم کردوە .بەسەرداهاتبوو ئاڵووگۆڕی 
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  فیدراڵی و خودموختاری و وای گەل لە سەربەخۆییەوە بۆەمافی ڕ. کەچی کەمکردنەوەی یکەندە
هیدیکە، نەیتوانی پشتیوانی نێونەتەوەیی بە دەستبهێنێت، نەیتوانی پایتەختی واڵتانی  

 .یان دەزاننی واڵتەکانئۆپۆزیسیۆن . یا هەتا ئەو الیەنانەش کە خۆیان بە داگیرکەر ڕازی بکات
و قسەی سەر زار و بنزاریان پاراستنی  هەڵویست دەگرن دژی ئەو مافە سەرەتایانەی کورد  

 کەیانە. داسەپاوە خاک ویەكیتی زمانە  و یەکپارچەیی  یەکێتی
گوونجاوی هێندیک لە الیەنە سیاسیە  لە ئاست ئەو جۆرە نەرمی نواندن و گوایا چارەسەری 

بە مووشەک)هاژەک( و درۆن و پەالماری سەربازی  و  ڕێژیمی داگیرکەری ئێرانی  کوردستانییەکان، 
بگرە ئەندام   ، واڵمی داونەتەوە. ئەوەش وایکردووە کە گشت تاکێکی کوردستانی وگێچەڵی سیاسی

ئایا باشتر نییە لە پێناو   و پێشمەرگەکانی سەنگەری بەرگریش، بیر لەوە بکەنەوە، کە
سەربەخۆیی یەکجاری بکەونە بەر ئەو هەموو  هێرشی دڕندانەیەی داگیرکەری ئیرانی، نەک لە  

 پێناو داواکاری زۆر کەمتر لە ئاست گەورەیی گەلەکەیان، ئەو هەموو سزا گەورەیە بدرێن. 
ەخۆیی یەکجاری  دروستبوونی پارتی سەربەستیی کوردستان و هۆکاری هەڵبژاردنی ڕێبازی سەرب 

بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بە خۆێندنەوەیەکی وردبینانەی مێژووی پێشووتری خەباتەکانی گەلی  
خەبات لە پێناو سەربەخۆیی یەکجاری  کە یارە پێداگرین، ورد بووە. هەر بۆیەش لە سە ئەو بڕک

مان، بۆ تێکۆشانرێتە دبۆ ئەوەی لە ئاست جیهاندا بە چاوی قورس بڕوان .ترین خەباتەت دروس
سەروەت و سامان و   داگیرکەرانی خاک و  بە ، ڕێگەنەدەین ئەوەی مافەکانی خۆمان کەم پێشان

 چیدیکە دەستەمۆمان بکەن.  نەدەین،  مێژوو کەلتورمان
مانێک  ردهپانی سیاسی جیهاندان، ئەوانیش سهگۆڕه رمیی لهفه  مڕۆ بهئه ی انهوتهنه وی ئهبهزۆر

وتێکۆشانی   باتخه به  وانهتهنهو شی زۆری ئهبه .و داگیرکراوبوون هستکانیان ژێردهواڵته
و خۆیان لە ژێر ستەمی داگیرکەر  ، نیان دابین بکهکهواڵته خۆییربهسه توانیویانه یانوامردهبه

ئێستاش   تا یهم جیهانهئهکانی وهتهترین نهورهکێک له گهیه مخابن کورد که ڕزگار بکەن.
ترین  ورهگه یەکێک لە  کورد واته .خۆیخۆی ربهتی سهوڵهکیان و دهو وارهقهنى خاوه تهبووهنه
  ،نسهڕهێکى کلتوورنى  خاوهکه   یهوهتهم نهئه. دامهردهم سهله ههانیج  ەکانی توڵهبێ ده  وهتهنه
پڕپیت و   و نیشتمانهله زاران ساڵههه .خوێناوییهو   بێوچانە، پساونهباتێکى  خه ،یههمێژینله
بۆ پاراستنى   خشانهخۆبهو  رانهدهکۆڵنهلی کورد گه. ناوى "کوردستان"ه ژى کهده دایتهکهرهبه

  ناوبردن و وڵى لههه وهرانهن داگیرکهالیه  لهخۆى که   تییوایهتهى نهزمان، کولتوور و ناسنامه
کاروانى  یشتن به گه بۆ  وڵی زۆری داوه. ئەم گه لههه، و نکۆڵی لێکراوه اوه ى دروهسڕینه

باتى  خه ر مرۆڤێک بێتشیاوی ههکه  ست و ئازادربهو ژیانێکى سه یی تى جیهانشارستانیه
  المارىپههۆی  ندوکۆسپ و زۆر جارانیش بهڵدێر و کهدا تووشى ههم پێناوهلهر چی گهئه .کردووه

  ندکردن و لهبه ڕاونان و  له ،زییگهپاکتاوی ڕهى شهڕهر ههبه  وتۆتهدوژمن که یییانهزههبێ ب
ر  رامبهبهباتى خۆى له خهش له یساتێک اڵم چرکهکیمیاباران، به نفال ودان و تێرور تا ئهسێداره
مێژووى   ر ئاوڕێک لهگه. ئهی کردووهیکانرهربهبه و شێلگیرانهستاوه وهنه داى شۆڤینیستیاندوژمن

ژێر  کورد له دان ساڵهچۆن سهکه وهبێتهباش بۆمان ڕوون ده وهینهمان بدهکهوهتهزۆر دوورى نهنه 
باتى تا  کاروانى خه رانهدهو کۆڵنه مانانهقاره  ندهوچه المار و ئازاردا بووهم وپهترین ستهدڕندانه
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هەروەها بە یەکێک لەو نەتەوە ئازایانە لە ئاست جیهان دەبینرێت کە سەرەرای  .  هێناوه ێرهئ
نەتوانراوە زمان و فەرهەنگی خۆیان لێ بسێندرێتەوە. زۆر لە نەتەوەکانی   ،سەدانساڵ داگیرکاری

زمان و   ،کە چەند ساڵ وەاڵتەکەیان داگیرکراوەو ئاسیاش  باشوورئەفریقایی و ئەمریکای 
کردون بووەتە زمانی رەسمی  ان زمانی ئەو  واڵتەی داگیریو  هەنگی خۆیان لە بیر نەماوەەرف

شبوونی  دابه بۆ خۆى تۆمارکردووه. پاش شانازیی ەکی پڕ لهمێژوویکورد گەلی واڵتەکەیان. بەاڵم 
  کە لە، تا ئیستاش (ی ز١٥١٤) یی وفهکانى عوسمانى وسههینێوان ئیمپراتۆری لهکوردستان 

لدان و بە تێپەرکردنی دەیان پالنی جۆراجۆری داگیرکەران، کە نۆێترینیان  بێکۆ داین،٢١یەهەزار
بەردەوامی ئاسمانی و هەڕەشەی لە ناوبردنی تەواوی تێکۆشەرانی ڕزگارییخوازی   پەالماردانی

شەری ناحەقی داگیرکەران  ، زیاتر پەرەی سەندووە ٢٠٢٣و  ٢٠٢٢ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، کە لە 
تا گەیشتن بە   و  ،نەوەستاوەـان می گەلەکەشخەبات رامبە بە گەلی کورد بەردەوامە، بەاڵمبە

بە خۆشییەوە لەم ئانوساتەدا گەلەکەمان لە نێو   درێژەی هەیە. یەکجاری  لووتکەی سەربەخۆیی
ی ئەم شۆرشە بەرەو  ڕزگاریی  ەک و بروسکششۆڕشێکی نۆێدایە بە ناوی شۆرشی  ژینا. تی

 دەدات.یەکجاری هانمان 

 :گشتی   لی کوردستان به ی ڕزگاریخوازی گه وه بات و بزووتنه خه  بەشی سێیەم:
میلیۆنی   ٥٠سەرەوەبەو ژمارە زۆرەی  یوهتهنه کەممڕۆی جیهاندا، رجی باسکراوی ئهلومههه له
  له و بێبەشکرابێت، ییوهتهلماوی نێونهسه مافی  ش لهبێبه و ستندههەیە، کە ب  ک کوردوه

کی  یهتاڕاده  وهخۆشییهبه که ی باشووری کوردستانشهو بهله بێجگه  .ابێتگیراڕ ی کۆڵۆنیداشێوه
اڵتی ناڤیندا دیکتاتۆری ڕۆژهه قترین دڵڕه ستیبنده ، لهدیوه خۆوهوتنی بهرکهسهرچاو باش و به
ی ئێران تکە بەردەوام لە الیەن بەغداوە بە فی    ،نڵچوهنی  یکهی خۆیربهسه ن خاوهو بووه ڕزگاریان

گێچەڵی سیاسی و یاساییان بەرامبەر دەکرێت، بەاڵم ئەوانیش خۆڕاگرانە تا ئێستا ئەو  
هەروەها لە ڕۆژئاوای نێشتیمانیش نیمچە دەسەاڵتێکی کوردی بوونی  دەسکەوتەیان پاراستووە.  

   .هەڕەشەی تورکیا و سوریادایە، کە ئەوەش بەردەوام لە ژێر  هەیە
  راڵتی کوردستان دژی ڕێژیمی داگیرکهڕۆژهه رخۆدان لهڕین و بهو ڕاپه  وهجواڵنه هێشتا اڵمبه
تا   یش بەردەوامە ووری واڵتوباک لی کورد لهکانی گهڕؤڵه باتیخهها روه. هههوامردهبه

  رهداگیرکه تهوڵهو ده. ئهکی مێژوویی کردوهیهکشهپاشه ناچار به یهی تورکی ڕێژیمڕادەیەکیش 
  ناوی کورد  ک بهیهوهتهونی نهو ب له حاشاو ێت ناوی کوردیش ببیس نانهته  هوبونه ئاماده تقه که

 . بەاڵم لە ئێستا گۆڕانکارییەکی زۆر لە ئارادایە. کردناوی کوردستان ده و واڵتێک به
لە   ،بەشەدا ٢و خۆڕاگری گەلەکەمان لەو  گروپی تووندڕەوی وەک داعش،ەکانی بێچگە لە هێرش

کوردستان   و باشووری تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاواواڵتانی ئیران و  ی الماری بەردەوامپەو  ئیستا شەر
 .ە بەردەوامەانبە مەبەستی دژایەتی کردنی ئەو دەسکەوت

ری  ابله ی مەزنە،کوردستان  مین بەشیهەکە دوو  کوردستان اڵتیڕۆژهه :اڵتی كوردستان ڕۆژهه 
ڕیژیمی  ن الیه مووان لهخاکی هه ک، کهیهوهتهند نهڵ خاکی چهگهله هاوسنووره  وهرافیهغجۆ

، ( کیلۆمیتری چوارگۆشه٢٠٠ ٠٠٠) اڵتی کوردستان زیاد لهری ڕۆژههڕووبه. داگیرکراوه وهئێرانه
 ناکرێت.  پێوانه ەش( کیلۆمیتری چوارگۆش١٥٠ ٠٠٠) به وهرانهی داگیرکهڕوانگه اڵم لهبه
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نی  خاوهتا ئیالم   ماکۆوه ر لههه، یشاڵتی کوردستانڕۆژهه، ی کوردستانکانی دیکهوێڕای پارچه
زراندنی  دامهشانازی  اڵتی کوردستانیه. ڕۆژهههرانروهی نیشتمانپهوهیان شۆڕش وجوواڵنهده

پاش   له واته ! دامانکهلهمێژوی گه له هخۆی کوردستانربهسهرخی هاوچهتی وڵهدهمین هەدوو
 . کۆمارهبووه  تی باشوری کوردستانی پێوهوڵهناسناوی ده لیک کهحمودی مهی شێخ مهکهتهحکومه

موو  ازیی بۆ ههشان کی پڕ لهمێژوویه تهمرۆ بووهئه ی کوردستان، کهکهدیمۆکراته تەمەن کورته
ی  بناغه اڵتی کوردستان، کهیی ڕۆژههوهتهنه  یباتخهشانازیەکانی  له  کێکهلی کوردستان، یهگه
 یاندبوو.خۆی کوردستانیان ڕاگهربهتی سهوڵهده
کانی  شاره مووههکوردیه بتوانێ   تهوڵهو دهئه  که دانه و کات ڕێگایرجی ئهلومههه ر چی گهئه

  شێک لهمووکریان و به یکان ناوچهبەشێک لە اڵم ، بهاڵتی خۆیستهژێر ده بێنێته دستانکور
مانگ ١١نیاته و کۆمارهئه وهداخه. بهبردده ڕێوهی بهاڵتی کوردستان اڵنی ڕۆژههردهکانی ئهناوچه

گەلەکان   نی. لە پاش تێکچوونی ئەو دەسکەوتە نەتەوەییە تا ئێستاش ڕۆڵەکاتوانی خۆی بگرێت
بەردەوام چەوساونەتەوە. بە   لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هاتنی ڕێژیمە یەک لە دوای یەکەکان

و تەواوی کوردستان ١٩٧٩تایبەت لە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی ئیران لە ساڵی 
هەزار کوردی ئازادیخواز ڕاپێچی بەندیخانەکانی ڕێژیمی ئێران  میلیتاریزەکراوە. بە دەیان

و   ان خەڵک ئاوارەنۆی. بە دەیان هەزار الوی کورد ملی بە پەتی سێدارەوە کراوە، بە ملنوکرا
هەموو جۆرە ئازادییەکی   .کراوەهۆشبەر   هەزار الومان ئاڵودەی مادەی دەربەدەرکراوە. بە  سەدان
ئەوانەش هۆکاری سەرەکی بوون، کە  ڕووی خەڵکەوە داخراوە.  ئاینی بە  فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی و 

  ڕینیمێژوو سەلماندوویەتی کە هەرگیز بە گۆواتە  خەبات بەردەوام لە پەرەسەندندا بووە. گڕی
 بووە. و بگرە خرابتر ەکراوەەسەر نکێشەی کورد چار ،انەککەررداگی ەڕێژیم

 
 م:چوارە  بەشی  

  Liberal Democrats  لیبراڵ دیمۆکرات 
سەرەتای دامەزراندنییەوە، بە بیڕۆکەی  وەک نوێکاری لە دامەزراندنی ئەم پارتە نۆییە، هەر لە 

ستیی  ربهپاڕتی سه  یمین کۆنگرهکهیه لهدەسپێکی کاری خۆی ڕاگەیاند،  دیمۆکراتپارتێکی لیبراڵ
، کرا بە فەرمی پەسەند  ،وێن (سیاسیڕامیاری)کی ێهزرک وه  لیبراڵ دیمۆکراتچەمکی  ،کوردستان

 ا. داڵتی کوردستانڕۆژههلە سیاسی ەی نەوجوواڵ  ونێ تهها لە مێژوودا جارین بۆ یەکەم و
بۆ  دروشمی دواڕۆژیان ، شێوەی سیاسەتی سەردەمیان یا کانی کوردستانپارته مێژ ساڵه له

، یا سوسیال دیمۆکراتلە ناوچەکەدا: ،ی سیاسەتی باوەوەئیدارەی کوردستان، وەک السایی کردن
ی  وهاڵنهوجو لە  چارەکە سەدە  سێزیاد له  که کردوهش وایمهئه .بووهچەپگەرایی  کۆمۆنیست و 

  لیبرالیزم به، ڕهباوهو ڵگرانی ئهالی هه چیکه! وهبمێنێتهداو بازنهو ئهێ ن ر لهکوردی هه
انە لە  یپێچەوانەکەی ئەو واڵتانەی کە توانیوبەاڵم . کراوه پێناسه بارە نال و گونجانه  ێکیچەمک

  بە، بووژانەوەی دیمۆکراتی وئابوری وسەربازیمافی ژن، ، مافی تاکمافی مرۆڤ، بواری 
هەڵگری  لە واڵتانی  پێشکەوتوون، و  خاوەنی دەسەاڵت و زانستبوون  و  ن) گلووباڵ(جییهانیبوو

گەشانەوەی ئابووری و   مانای ئازادیی و یا چەمکی لیبراڵیەت و سیستەمی لیبرالدیمۆکرات بوون.
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و پێکهاتەی کۆمەڵگاکانی جیاوازی جیهان   ەی ژینگە ژیانی کۆمەڵگای بە کارهێنەر، بە شێو
 دەتوانرێت، شیکردنەوەی لە سەر بکرێت.  

پێناسەی ئێمە بۆ گوونجاندنی لیبراڵیەتی کوردی لە چوارچێوەی ئایدیای    :لیبراڵیەتی کوردی 
دەرگایەکی  ئازادی و بووژانەوەی ئابووری و کردنەوەی   یبە شێوەی پێناسە ،لیبراڵدیمۆکراتدا

کەڵک   لە چوارچێوەیەک واتە  .ەدا مەبەستمانجیهانی لێبراڵیەت بە ڕوو دێپڵۆماسی کوردستانی
نەک بە   .پێگەی ڕەسەنایەتی کۆمەڵگای کوردەواری نەگەیەنێتنەریت و کە زیان بە  وەردەگرین

 واتایەکی دیکەی جیاواز لە نەریتە ڕەسەنەکانی مێژووی سیاسی و کۆمەاڵیەتی گەلەکەمان.
ئوروپا   که داجیهان  له یزملنگاندی مێژووی لیبراڵسهپێی ههستیی کوردستان بهربهپارتی سه بۆیه

  ،داسێیەمیەکانی دیسانەوە لە کۆنگرە  ،نهزریه مهو سیستهرچاوی ئهکی بهیهمریکا نموونهئه و
پەرەسەندن و پێشکەوتنی  وەک چەمکێکی بووژانەوەی ئابووری و  لیبرال دیمۆکرات که ا ربڕیارد

کوردستاندا.  دواڕۆژی خۆی له یدیایائ بکات بهواڵت و پاراستنی ئازادییەکانی کۆمەڵگاکەمان، 
لیبراڵێکی کوردی، کە   بە واتایات. ست ولیبراڵدیمۆکرربهخۆ و سهربهکوردستانێکی سه واته

   بگونجێت. دالەگەڵ فەرهەنگ و نەریتەکانی کۆمەڵگای کوردستان
زۆربەی واڵتانی ئازاد و ئاوەداندا، کە کێشەی ئازادی خاک و ئابووریان نیە، لە بواری دیکەوە   لە

ی  کەڵک لە لیبراڵیەت وەردەگرێت، کە زۆر جیاوازە لەگەڵ ژینگەو پێکهاتەی کۆمەڵگاکەی ئێمە 
ی،  . بەاڵم لە ڕوانگەی ئێمەوە لیبراڵیەتی کوردیشو زۆربەی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناڤین کوردستانی 

 . و بە گوومانەوە سەیر دەکرێت بە کار دەهێنرێت داهێندێک واڵت لە کە  واتە ئەو چەمکە نابێت
 

 م:پێنجە   بەشی 
 . ژن لە ڕوانگەی پارتی سەربەستیی کوردستانەوە   

، گرینگیدانە بە پێشکەوتنی ژنان پارتی سەربەستیی کوردستانئەرکەکانی بەشێکی دیکە لە  
ئازادی ژنان هەمیشە بەڵگەی پێشکەوتنی   کۆمەلگای کوردستان و جیهاندا.ومافەکانیان لە ناو 

ژنانی کوردستان هەمیشە پێشەنگ بوون لە خەبات لە   بەخۆشییەوە هەر واڵتێک بووە لە جیهاندا.
لە   پێناو مافی ڕەوای گەلەکەیان، و هەروەها لە پێناو ماف وئازادییەکانی ژنانی کوردستانیش. 

 ١٦کارەساتی شەهیدکردنی ژینا ئەمینی لە واتە لە سەردەمی  ژنانی کوردستان ئێستادا کیژان و
هەڵگری درووشم و   سەلمێندرا چەندە پێشەنگی خەباتن. ،بۆ سەرەوە ی زاینی٢٠٢٢/  ٩ /

کە ئێستا ئەو دەستەواژۆییە لە ئاست جیهاندا پشتیوانی   «یئازاد انیژن ژ »یەدەستەواژ
ە نۆیەی ژینادا لە نێو ژنانی کوردستاندا سەریهەڵدا و لە  لێدەکرێت. ئەو درووشمەش لەم شۆرش

ئێران و جیهاندا پێشوازی گەورەی لێکرا. لەو پێوەندییەشدا لە بەشی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی  
کارو  ، لە ڕیبەریکردنی بەشداریکردنی ژنان مەبەستی ئاسانکاری بۆ مادەیەکی تایبەت بە

 .     ناو بەرنامەو پڕۆگراممان هاتووە لە پارتەکەمان، ئۆرگانەکانی ناو
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 اڵتی کوردستان. ڵگای ڕۆژهه کانی کۆمه چین و تۆیژه  :  شەشەم   شی به 
ی  د نتمهتایبه و ڵگاکانی جیهان جیاوازیزۆری کۆمه رهی ههک زۆربهاڵتی کوردستانیش وهڕۆژهه

م  به . کهیهئاینی جیاواز ههو  زاراوه ،تنیک ندین ئهاڵتی کوردستان چهڕۆژههله .یهخۆی هه
   کرێن.ده پێناسه وهی خوارهشێوه

ک  وه یینی دیکه یئا،  ڵکی کوردستانهی خهنی زۆرینهیئای لە ئێستادا نی ئیسالم کهیئای له بێجگه
  سیش لهزار کهدانههسه که ،نناسرێده کهینی ناوچهیمین ئاوهەدو به که و زەردەشتی  یریا

هایی  نی بهیها ئایروهن، هههاننیو ئایوانی ئهیرهپه و لوڕستان کانی کرماشان وئیالمناوچه
 .نکانی کوردستاندا ههناوچه لهیی( له)فهسیحی  و مه کهوجوله

  همو کهوهتهنه همو کهئه  یماف ستهێنانیده بۆ بهدا وڵدهستیی کوردستان ههربهپارتی سه
 کرێن.ش نهبێبه داکانی کوردستانو پرۆژهجهدبو  لهو کی کوردستانی  ک هاواڵتیهوه ،نانهیئای
 

******************* 
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 ی پارتی سەربەستیی کوردستان پرۆگرام   دەروازەی دووەم: 
 كان گشتیه   م:  ئامانجه ە حەوت شی  به 

ک  یه  به وهکانیهموو پارچههه به نیشتمانی کورد (،پ س ک) ستیی کوردستانربهـ پارتی سه ١
نێوان  تهخراونه  ش کهو سنوورانهناسێ، ئهده وهتهک نهیه ی کوردیش بهوهتهواڵت و نه

ملییان  ر وسنووری زۆرهستکردی داگیرکهده ، بهتیان کردووهت لهڕواڵه کانی کوردستان و بهشهبه
  .لە قۆناغی ئێستای شۆڕشی ڕزگاریخوازی گەلەکەماناڵم به. تتیان ناناسێهیسمیڕه و به نێداده

دا،  کهناوچه ی ڕۆژ لهک وستراتیژی (سیاسیڕامیاری) نگاندنی ڵسهندین ههپێێ چه بهپ س ک 
  ان، واتهنیشتیماڵتی  شی داگیرکراوی ڕۆژههکات بۆ بهده رخانتهبات وتێکۆشانی ئێستای خه

 .ی داگیرکەرانستی ڕێژیمی ئێرکوردستانی بنده
اڵتی کوردستان  موو دانیشتووانی ڕۆژههپارتی هه  ستیی کوردستان، خۆی بهربهـ پارتی سه ٢

  له بێجگه دات. وڵدهکانیان ههستهێنانی مافهده ی مافی مرۆڤ بۆ بهپێێ جاڕنامهزانێت و بهده
  داکوردستان له یشتمایههک چەندین٪ دانیشتووانی سەر ئەو خاکەن، ٩٠زیاد لەکە  لی کوردگه
. ناسرێنهاوواڵتی کوردستان ده ستیی کوردستاندا بهربهتی پارتی سهو سیاسه پرۆژه له ،ژینده

کاندا  مووبوارههه کوردستانێکی دیمۆکراتدا له ی لە چوارچێوە انیەکانمافباوەڕمان بەوەیە کە 
 ێت.اوبپارێزر

کانی داگیرکراوی  شهموو بهتێکۆشانی هه ی توانا لهگوێرهان، بهستیی کوردستربهـ پارتی سه ٣
 کات.کوردستان پشتیوانی ده

و ئازادیخوازیی  ی شۆڕشگێڕی و دیمۆکراتیک وهجوواڵنه ستیی کوردستان لهربهـ پارتی سه ٤
دۆستایەتی و  گرنگی بە پێوەندی  کات.ستی ئێران پشتیوانی دهالنی بندهری گهرانسهسه

 .هاوبەشی ئابووری و سیاسی و ئاشتیداپرۆژەی دراوسێیەتی دەدات، بە تایبەت لە بوارەکانی 
النی  باتی گهخه ، لهداجیهان له ەیتنگری ئاشتی و هێمنایهستیی کوردستان، الیهربهـ پارتی سه ٥

پشتیوانی   وهوسانهۆر و چهزوڵم و ز هێشنینه له بۆ ئازادی ودیمۆکراسی و وساوهست و چهبنده
  ڵ هێزهگهله ئەو مافانەبۆ دابینکردنی ، جیهانی مافی مرۆڤی کانجاڕنامەی گوێرهبه. کاتده

 کۆشێت.تێده داکانی جیهاندیموکراته

 کان ه ستراتیژی   ئامانج و دروشمه :    متە هەش  شی به 
 :  له ستیی کوردستان بریتیهربهدروشمی پارتی سه

 اڵتی کوردستان.ڕۆژهه دیمۆکرات لهلیبراڵخۆ و ربهسه  تێکیوڵهدهپێکهێنانی  -١
ی  ندکراوی زۆربهسهی یاسا وڕێوشۆێنی پهگوێره به ،اڵتی کوردستاندیمۆکراتی ڕۆژههدەوڵەتی  -٢

  .تبا ده ڕێوهتی بهوڵهوباری دهکار ،ندانی واڵتمهۆشار
ندامانی  ئه  بێ کهده  )ماڵی گەل(یی وهتهمانی نهرلهنی پهخاوه ،کوردستانی دیمۆکراتی  دەوڵەتـ  ٣

  له گەلی اڕی ئاپۆگوێرهبه که ،کانی کوردستانتۆێژه موو چین وهه پێکهاتبن له ،مانهرلهو پهئه
 ن.  بژێردرێڵدههه وهڵکهن خهیهال کاندا لهناوچه

سەروەتی  ئابووری و پەرەپێدان و بووژانەوەی ی ڕێگه هدیمۆکراتی کوردستان، ل دەوڵەتیـ  ٤
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 ت.  گرێردهوه ڵککهمو چین و توێژێکی واڵت هه  ندیوهرژهبه هلسەرخاک و ژێرخاکی واڵتمان، 
سێکوالری مۆدێڕنی لیبراڵ   تیمێکیستیی کوردستان سیسربهئامانجی دواڕۆژی پارتی سه -٥

هەموو پێکهاتەکانی کۆمەاڵیەتی، ئایینی و ئەتنیکی و ڕەگەزی تێدا  کە تێیدا مافی  .دیمۆکراته
 پاڕێزاراو بێت. 

دەوڵەتی  چۆنیەتی  لە نامیلکەیەکی تایبەتدا پێناسەی زیاتر لە سەر   تێ بێ نی: پ س ک 
 سەربەخۆیی کوردستان دەکات. 

 ٨درێژەی بەشی  ) قۆناغی ڕزگاریی نیشتیمانی(  بات بۆ قۆناغی ئێستای خه هەنگاوی یەکەم  
وتێکی سیاسی  ستکهده رهه  باتدا لهرجی ئێستای خهلومهههستیی کوردستان، له ربهپارتی سه/  ٦

  شێکی کوردستان کهر بهههڕۆژهەاڵت و مان له کهوهتهنگی نهرههتی و فهاڵیهیی، کۆمهوهتهنه
  زانێ بۆدهو هەنگاوێک ک یهپله وتۆ بهنگاوێکی ئهههر هه کات.ستی بێنێ پشتیوانی دهدهبه

ر  هه هوێڕای پشتیوانی ل ستیی کوردستان"،ربهسه اڵم "پارتیبه .خۆییربهسه مافی گەیشتن بە
چاالکی وتێکۆشانی   ان، واز لهنیشتیم اڵتیڕۆژهه لهدەسکەوتێکی سەرەتایی  شنهچه
نگی  بتوانێ ده رههز وی ئهوهکات بۆ ئهبات دهوام خهردهبه .تناهێنێ   خۆییخوازییربهسه

 .تبێنێبه ستدهڵکی کوردستان بهی خهزۆرینه
ڵ گهمڕۆی کوردستان هاوکات لهبارودۆخی ئه ستیی کوردستان لهربهپارتی سه/  ٧

داگیرکراوی  کاتی ڕزگاربوونی خاکی  ی خۆی، لهڕێکخستنرکی سیاسی و وپێشبردنی ئهەربه
 گرێت:ڵدههه وهی خوارهستانهبهم مهبۆ ئه پێویستنگاوی هه ،اڵتی کوردستانڕۆژهه

ڵبژاردنی  ی ههڕێگه ، لههەوڵ دەدات اڵتی کوردستانی ڕۆژههدیکه کانیهاوکاری هێزهبە    -ئا
 .پاڕڵمانی کوردستان دابمەزرێتبۆ   وهڵکهرانی خهنۆێنه

 نگی پێ بدرێت.  ده وهڵکهن خهالیه شنووس، لهی ڕهشێوه به ، کهلهپه به کیدانانی یاسایه  -ب
 ری کوردی نگ و هونهرههب، فهدهکردنی زمان، ئهشهدان و گهرهپه  -پ 

 کانی کولتووریداوارە موو بهه کورد له تیوایهتهریتی نهپێدانی داب و نهرهپه ڕێزگرتن و   -ت
گوند   سااڵن لهورهبۆ مندااڵن و الوان و گه، زمانی کوردی به ەی خێراو قوتابخانفێرگه دانانی  -ج 

 ، بە مەبەستی بووژانەوەی زمانی کوردی، و نەهێشتنی نەخوێنەواری لە واڵتدا و شار
و   تیی،اڵیهکۆمه ستهێنانی مافهدهاڵتی کوردستان بۆ بهڕۆژههڵکی خههاندانی   ڕێکخستن و - چ

 کانهیینیی وپیشهدهمه ندیکا و ڕێکخراوهها بۆ دروستکردنی سهروهکان، ههنگیهرههئابووری و فه
نگی  رههسیاسی، ئابووری، فهکانی موو بوارهههژنان وپیاوان له  کسان بۆمافی یهلماندنی سه  -ح

تیی خۆیان  نانی ڕێکخراوی دیمۆکراتیکی تایبههاندانی ژنانی کورد بۆ پێکهێ  ،کانداتیهاڵیهو کۆمه
 لە پۆستە گرنگەکانی واڵتدا  انوبەشداریی اربات بۆ ڕزگیدانی خهمهو هاتنه

جوانی   نیسهڕه ریتیونه وپاراستنی داب ێنانداه خ ـ هاندانی الوانی کورد بۆ فێربوون و 
وە لەو بوارەدا. هەروەها  بە مەبەستی بووژانە تێنانی ڕێکخراوی تایبهپێکه بە واری،کورده

 .ناو واڵتدا ری و سیاسی نگی، هونهرههچاالکی فهلە  انشداریبه
و   ،دانیشتووی کوردستان کانیتیهایهمیی وکولتوری کهوهتهمافی نه و ڕێزگرتن له لماندنسه  -د

  ڕزگاریخوازی و کاروباریباتی خه شداریکردنیان لهبه هانی  وجیاوازی و ییاڵواردههههێشتنی نه
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 تی. اڵیهکۆمه
 . داکانی کوردستانناوچه له فارسی اریکانی داگیرکوارهئاسهموو ی ههوهسڕینه  -ر

 دەروازەی سێیەم:
 . و پاڕێزگاکان  جۆگرافیای ڕۆژهەاڵتی کوردستان     :ەم نۆی   شی به 

 دا: وڵ دهستیی کوردستان ههربهپارتی سهئا : 
  وهکانیهسنوورهکوردستان به اڵتی ڕۆژههرافیای خاکی غواوی جۆتهو ناساندنی  دیاریکردن. بۆ ١

 . هتد برهعه ری و ک فارس، ئازهالنی دراوسێمان وهڵ گهگهله ،کانیهییمێژوو  ڵگهپێی به به
ر  کان بۆ سهدابڕاوه هشار وناوچ یوهبۆ هێنانه ییوهتهنێونهرانی پشتیوانی دادوهببە  .٢

  وست  بهمه به  پێشووکانی که ەشوێن کان، یەنامه مێژوویەگ ەڵ، به پێی بکوردستانجوغڕافیای 
 ن.ور جۆگرافیای کوردستانیان دابڕیسه ت لهپیالنی تایبه

ی  ڵگهپێی به به ا( پارێزگ ٧بۆ ) کوردستاناڵتی کانی ڕۆژههرێمهی ههوهداڕشتنهوڵدان بۆ . هه٣  
 جیهان بۆ پارێزگاکان.  یییاسا و مێژوویی 

 اڵتی کوردستان ب : پارێزگاکانی ڕۆژهه 
م  شێکی کهبه ،ی واڵتهوهرهده اڵتی کوردستان لهی سیاسی ڕۆژههوهجوواڵنه  ی کهمهردهم سهتا ئه

ی داهاتووی پارتی  و پرۆژه رنامهبه، کوردستان ناسراوهاڵتی ڕۆژههکان بهخاک و ناوچه له
م  بهکه پارێزگا، ( ٧) بهکانی کوردستان ناوچه  یوهڕاندنهناساندن وگهستیی کوردستان بۆ  ربهسه

 : یهوهی خوارهیهشێوه

  ـ پارێزگای کرماشان.١
   پارێزگای ئیالم. ـ ٢
 پارێزگای لوڕستان. ـ ٣
 .ێپارێزگای ورم ـ ٤
 (ه رده النئ(سنه. پارێزگای .٥
 ورامان.ـ پارێزگای هه .٦
 پارێزگای مووكریان.  . ٧

 اڵتی کوردستان ئابوری ڕۆژهه   : م ە دەی   شی به 
 دا بۆ: وڵ دهستیی کوردستان، ههربهپارتی سه

گشت  و داگیرکراوی ئابوریی واڵتی کوردستان لهئاشکراکردنی سامانی شاراوه  ناساندن و/  ١
بە مەبەستی بونیاد و    ،وهاوی کوردستانهدرڵبژێرتی ههی حكوومهڕێگهله هاروههه .بوارێکدا

، کاتده جیهان کانیگرنگە بانگهێشتنی کومپانیا بۆ پێشنیارئاوەدانی و خزمەتگووزاری زیاتر، 
 بکات.   شهئابووریی واڵتی کوردستان گه یبناخهی وهبۆ ئه ،بێنە کوردستان

له   وهکانی کوردستانهسامانهوی دارایی ڕێگه : لهدا کهوڵدهستیی کوردستان ههربهپارتی سه
  خەڵك  تگوزاریوشوێنی خزمه زانکۆ وکارگه ، بە پێی پێویست کوردستانانی و ناوچەکشار مووهه
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  بکات.  دروست
 . کانداگونده ی کشتوکاڵ لهوهدا بۆ بووژاندنهوڵدههه/  ٢
 ی پێویست بۆ جووتیارانی کوردستان.  سهرهدا بۆ دابینکردنی کهوڵدههه/  ٣
  ی ئابووری لهشهبۆ گه ی پێوەندی بە کشت وکاڵەوە،ی جۆراوجۆری کارگهوهکردنه دا بۆ وڵدههه/  ٤

 .و هەناردەکردنی بەروبوومی سەر خاکی کوردستان بۆ دونیای دەرەوە کوردستان
و  له ، لە ئێستای قۆناغێ ڕزگاریی نیشتیمانیدا لە تاڕاوگە،ستیی کوردستانربهسهپارتی /  ٥

بین بۆ  وامیش دهرده، بهپێکهێناوه الیەنی جۆراوجۆر لە گەڵ ندی وئاشنایی لێک پێوهدا گهبواره
 اڵتی کوردستان.کانی داهاتووی ڕۆژههئاسانکاری پێداویستییه

 اڵتی کوردستان. ڵگای ڕۆژهه کانی کۆمه چین و تۆیژه   م: ە یانزەی   شی به 
ی  د نتمهتایبه و ڵگاکانی جیهان جیاوازیزۆری کۆمه رهی ههک زۆربهاڵتی کوردستانیش وهڕۆژهه

ی  م شێوهبه  . کهیهو ئاینی جیاواز ههزاراوه ،تنیک ندین ئهاڵتی کوردستان چهڕۆژههله .یهخۆی هه
  کرێن.ده پێناسه وهخواره
ک  وه ینی دیکهیئا  .ڵکی کوردستانهی خهنی زۆرینهیئای لە ئێستادا نی ئیسالم کهیئای له بێجگه

  سیش لهزار کهدانههسه که ،نناسرێده کهینی ناوچهیمین ئاوهەدو به که زەردەشتی  و یریا
هایی  نی بهیها ئایروهههن، هاننیو ئایوانی ئهیرهپه و لوڕستان کانی کرماشان وئیالمناوچه
 .نکانی کوردستاندا ههناوچه  لهیی( له)فهسیحی و مهکهوجوله

  همو کهوهتهنه همو کهئه  یماف ستهێنانیده بۆ بهدا وڵدهستیی کوردستان ههربهپارتی سه
 .کرێنش نهبێبه داکوردستانکانی ۆژهڕو پجهدبو  لهو کی کوردستانی  ک هاواڵتیه، وهنانهیئای

 

 

 

 
***************** 

 ستیی کوردستان ربه وی ناوخۆی پارتی سه پێره   ەم:  چوار   دەروازەی 
 او ن تایبەت بە  : ەم دوازدەی بەشی  

 .ستیی کوردستان( هربه)پارتی سهبە ڕێنووسی کوردی سۆرانی  ، كه. ناوی پارته١
دەنووسرێت ( Party Serbesti Kurdistan PSK)  التینیش هەر بەو  ئینگلیزی  به كهناوی پارته .٢

و دەناسرێت. بەاڵم لە کاتی دیداری پێویستا ماناکەی وەردەگێڕدرێتەوە سەر زمانی الیەنی  
 . بەرامبەر

 بە عەرەبی دەبێتە )حزب سربستی کوردستان(  بە فارسی و/  ٣
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ئینگلیزی و   ی بهكه)پ س ك( یان )پسك(. كورتكراوه بێتهكوردی ده به كهی پارته. كورتكراوه٤
 (. P.S.K)  بێتهپیتی التینی ده

 . ئارم ناو    یستیی کوردستان و پێناسه ربه می پارتی سه ڕ : ئا   نزەیەم سیا بەشی  

 

     .ت نێیهگهكوردستان ده دانی و ئاوه وزی سه رسه وز مانای نگی سه ڕه  - ١
 .وه ه كانی ئااڵی كوردستان نگهڕه كوردستان به سەردەمیانەی ئێستای ی ه خشنه   -٢
  کشتوکاڵدا.  ئابوری و بواری له  ه ندیی كوردستانمه وڵهی ده نیشانه نم، به گهوڵه گ -٣
 خوازی گەلی کوردە. ئاشتینیشانەی ئازادی و ئازادکراو لە قەفەسدا، به  نگی سپیڕه کۆتری ئاشتی بە  -٤
 سوور، بە نیشانەی بەخشینی خۆینە بۆ ڕزگاری واڵتی داگیرکراومان.   ڕەنگی - ٥
 .ستیی کوردستان"ه ربه ی ناوی "پارتی سه کورتکراوه  P.S.Kی نووسراوه   -٦
ڕەنگی ئاڵتوونی لە ناو لۆگۆکەدا، مانای دەوڵەمەندی خاکی کوردستانە لە بواری سامانی ژێر زەمینی و  . ٧

 سەرزەمینی. 

 :و مێژووی دامەزراندن   : پێناسه ەم چواردی بەشی 
زاینی  ١٧/٢/٢٠٠٦  بەرامبەر بە کوردی، ٢٧٠٥ی ڕێبەندانی ٢٨لە  ستیی کوردستانربهپارتی سه
  ، لههوتووخوازوپێشکه مۆکراتیدلیبراڵو  خوازیڕزگاری سەربەخۆیی و و پارتێکی ڕامیاری دامەزراوە.

م  ئه کات.بات دهخه ،اڵتی کوردستانڕۆژهه لی کورد لهخۆیی گهربهسهستهێنانی مافی دهوهپێناو 
کسانی نێوان ژن و پیاو،  مۆکراسی و ئاشتی و ئازادی، یهی دسەربەخۆیی و کۆشی بۆ تێده پاڕته

ر خاکی  دانیشتووی سهی کانجیاوازه ئایینهپێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و   موور بۆ ههرامبهڕێزی به
  کوردستان.

 تر دەبینن. وێ پێناسەی زیاتر و ن میدکانمان    لە سایت و بی نی: لە بەشی دەربارەی ) پ س ک(    تێ 



 side 18 

 : پەیکەر و ئۆرگانەکانی پارتی سەربەستیی کوردستان پانزەیەم 
  پارتی کانیموو ئۆرگانهكه: هه یهمایهو بنهر ئهسهپارتی له ی داڕشتنیشێوه تیرهری بنهیکهپه
کارەکانیش لە سەرەوە بۆ خوارەوە   .بژێردرێنڵدههه نگی زۆرینهده به رێبۆ سه وهخواره له

تر  وهرهسه ئۆرگانی  خۆیان به چاالکی ڕاپۆرتی ڕێكوپێكی پارتی به كانیئۆرگانهبەرێوە دەچن. 
  ئۆرگانی ، بڕیارییهدیسیپلین ههك یه وازیێج  ندامان بێموو ئهنێو پارتیدا بۆ هه ن. لهدهده
  ڕۆییرهبڕیاری و سه  کاو ت ستیەرپه كا. تچێده ڕێوهبه تروهخواره ن ئۆرگانیالیه تر لهوهرهسه
 . نیه پارتیدا جێگای له

 پەیکەر و ئۆرگانەکانی پارتی سەربەستیی کوردستان. 
 

 کۆنگرەی گشتی            
 سەرۆکی گشتی            

 ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی     
 ئەنجوومەنی سەرکردایەتی     
 . ناوەندەکانی پارتی سەربەستیی کوردستان  
 . هەرێمەکانی پ س ک بۆ شارو ناوچەکان  

 کۆمیتەی ناوچەکان         
 ڕێکخستەکان           

 شانە             

 

 

 

 

 

 

 . ستی کوردستاندا ربه پارتی سه کانی  ڕیزه   تی له ندامه ئه تایبەت بە    م:  ه پێنج   دەروازەی 
 زەیەم:شان بەشی  

دا هەیە، کە پێێ دەگووتریت  لە نێو پارتی سەربەستیی کوردستانشێوە ئەندامەتی دوو  
 .(B) و ئەندامەتی بە پلەی  (A)ئەندامەتی بە پلەی ئا

  لهرۆژهەاڵت و هەر کوردێکی خەڵکی کوردستانی  کوردستان موو هاونیشتمانێکی دانیشتوویهه 
م  کوردستان، به  ستییربهسهندامی پارتی ئه هنبب نتواندا بژین دهم جیهانهر شوێنێکی ئههه
 :وهی خوارهرجانهمه
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 ر بزانێت.داگیرکه به اڵتداری ئێرانسهدهخۆیی کوردستان هه بێت و ڕژیمی ربهسه ی بهڕهباوه  ئا:
 . بێتنهمتر ساڵ که١٨ نی لهمهته  ب:
 سند بێت. پارتی الپه  یینێوخۆ  ویو پێڕه رنامهبه  پ:
    .بێنه  تیمرۆڤایه بۆخش سێکی زیانبهو که ر بناسرێروهخۆشناو و نیشتمانپه كیمرۆڤێ به  ت:

 ٦١درێژەی بەشی :ندامئه   رگرتنی وه  یشێوه    
ک،   س ن نزیکترین ڕێکخراوی پالیه له فورمه  وئه. وهکاتهبتی پڕ  ندامهکاری ئهامی داوڕبێت فوده
ندی ڕێکخستنی  ناوهبۆ  ردرێتبنێبە پێێ شوێنی ژیانی کەسی داواکار، فۆرمەکە  .ند بکرێتسهپه

ئەو   و  ی چاودێریبناسرێت وماوه  پ س ک پێوەندیداری  ندیناوهن الیه له .وەرهدهیا ناوخۆ 
 بکرێت.   ی لە سەر واژۆ ڕێکخستنەوە  ندیناوه رپرسی ن بهالیهپاشان لە  .ڕ بکاتتێپه ناوەندە

 . ک    س  پ   ندامی ئه  كانی ركه ئه یەم: حەڤدەبەشی 
کانی  نێو چین و توێژه خۆیخوازی لهربهویی و سهتهی هزری نهوهبکۆشێ بۆ باڵوکردنهتێ ئا:

 کوردستاندا.
      تیدا هاتوون، و سیاسهكهرنامهبه له پارتیمان كه كانیئامانجه دیهێنانیبۆ وه بكۆشێێت ب:
 . وهڵکدا باڵو بکاتهنێو خه له  ک  س  پ 
ها پاراستنی روهو هه ،کانڕیزه بایی نێوانته و کانوڵبدات بۆ پاراستنی نهێنییههه  پ:

 ک.  س پ ەکانیسیاسییڕامیاری کانی پرینسیپه
  نیخاوه و  ندکراوی کۆنگرهسهپه ی کهه انو پرۆگرامرنامه به یاساو  وواو بکات لهوی تهیڕهپه  ت:

 .ندامانهنگی ئهی دهزۆرینه
 بدات. تیندامهی دیاریکراوی ئهبێت، مانگانهتێکۆشانی هه ک س   پتی ڕێکخراوێکی تایبه له   -  ج 
دیکەی سیاسی کوردی بکات،  بۆ الیەنی پروپاگەندە  هەمان کاتلە ئەندامی پ س ک نابێت  –ح 
 بێت.  کوردی ئەندامی الیەنێکی دیکەی سیاسی یا

یا  ، یئەمریکایلە یەکێک لە واڵتانی ئوروپایی، بەاڵم دەتوانێ ئەندامی الیەنێکی سیاسی بێت 
هەروەها دەتوانێ ئەندامی هەر   هەبێت.  ئوسترالیایی، کە ڕەگەزنامەی دووەمی لەو واڵتەدا

 ش بێت. ڕێکخراوێکی مەدەنی کوردی

 ١٧پاشماوەی بەشی . ب B پلە    یا هاوبیر بە  ندامی پشتیوان ئه 
ی  وهرهکانی سهرجهبێت مهنه اڵم ئامادهک بکات، به س  بێت پشتیوانی پ ر کوردێک ئامادههه
نگری پێ بدرێت،  ر یا الیهاوبیپشتیوان" ه " Bی توانرێت پلهجێ بکات، دهتی جێبهندامهئه

 و وهناتوانێت له کۆبوونه .تی نیهندامهکانی ئهموو مافههه، ببە پلەی پشتیوان" ندامی  "ئه
  توانێ لهاڵم دهخۆ کاندیدبکات. به شداری بکات وبه انندامئه وناوخۆیی  تیکۆنفرانسی تایبه

 .بەرپرسایەتیشی هەبێت و  ڵبژێرێ ههکان خۆی یهڕۆشنبیری و مرۆی مەدەنی و ڕێکخراوه
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 :س ک  پ   ندامی ئه  كانی مافه دەیەم:  هەژ بەشی 

 : كه یههه  یوهئه مافی یست ربهپارتی سه ندامیئه
 . ێرێڵبژپارتی، خۆی هه كانیئۆرگانه ر كام لههه  ندامیئه ۆ. ب١
 .بگرێ و پێشنیاری پێویست بدا خنهڕه پارتیدا كانیوهكۆبوونه . له٢
کردارێکی نایاسیی لە  رگهئه وهتر داوا پڕکاتهوهرهسه ئۆرگانی الیئۆرگانێك لهر ر ههسه. له٣

 دیکرد. بهچوارچێوەی پارتەکە و بیری نەتەوەیی 
واڵتانی  مریکا، ئوسترالیا،واڵتانی ئورووپا، ئه ستیی کوردستان لهربهندامانی پارتی سه. ئه٤

، بۆ  و واڵتانهکانی ئهپارته کێک لهندامی یهئه نهیه: ببیان ههوهمافی ئه ی دیمۆکراتدیکه
هەم لەو واڵتانە  ، ، هەم بەکردەوە مافی شارۆمەندی خۆیان لەو واڵتەدا بەدەستبێننیوهئه
و  دانیشتووانی ئه بهپرسی مافەکانی گەلی کورد و کوردستان  وهو پارتانهی ئهڕێگه ن لهوڵبدههه

 .وهنهکهببناسێنن و پشتیوانی بۆ کۆژین ی لێی دهواڵته

 :ندام تی و سزادانی ئه ندامه ی مافی ئه وه ندنه لێسه   بەشی نۆزدەیەم:  
  بڕیاری لهپێوەندیدار بە ڕێکخستنەکانەوە   ندی ناوه  ی پێویستهتندامهی مافی ئهوهنهند بۆ لێسه

 بکات و ئەگەر بە دروستی زانی،بریارکەدا و سەرۆکایەتی پ س ک پێداچوونەوە بە   ر بداتسه
 پەسەندی بکات.

 :وهردیگیرێتهندامان وهئه لهتی ندامهمافی ئه وهی خوارهانهند هۆیم چهر ئهبهله
 و گەندەڵی لە دام ودەزگاکانی پ س ک.  ستپیسیهد . ١
 ڵکدا.نێو خه ترسیدار لهمهی ر شتێکی دیکهر یا ههی بێهۆشکهوه ی مادهباڵوكردنه . ٢
 . ڵکخه ر بهرامبهدانی تاوان بهنجامئه  . ٣
ڵ کورد  گهتی لهدژایه که  نێکالیههەر یا   داگیرکەران ندی نهێنی بهپێوه نیا   سیخوڕی . ٤

 .نکهده
 پارتی.ی  یوی نێوخۆی پرینسیپ و پێڕهوانهپێچهبه ڵکدانێو خه وتی خراپ لهڵسوکههه . ٥ 
 . ژێر بەژێر کار بۆ پارتێک، حیزبێک یا الیەنێکی دیکەی سیاسی بکات. ٦

 :  شەشەم    ی دەروازە 
 . پارتی    یكۆنگره ەم:  بیست بەشی  

تا سەردەمانێک شۆڕشی ڕزگارییخوازی ئێمە لە دەرەوەی  . یهپارتی كۆنگره رزترین ئۆرگانیبه
جێگر   ئەسڵی و  ندامانیئه جارێك له  ساڵ  ٤ات ٢لە نێوان  كۆنگرهڕۆژهەاڵتی کوردستانە، 

کانی  واوی ئۆرگانهتههەڵبژێردراوی   ری  ها نوێنهروههه ی،ترکردایهسهی ئەنجوومەنی وڕاوێژكاران
ند  چه کاری کۆنگرهی ئامادهپێی ئامارێک که کۆمیتهبه ی واڵت، کهوهرهکوردستان و دهپارتی له 

 سترێت. بهکات، دهدیاریده هستنی کۆنگر مانگ پێش به
ستیی  ربهبااڵترین ئورگانی بڕیاردانی پاڕتی سه کۆنگره ن:مانه ی کۆنگره ئه ەکان اڵت سه رک وده ئه 

و پەیکەری   ڕاپۆرتتەواوی بەرنامەو پڕۆگرامی نێوخۆیی، نگاندنی ڵسهردن و هه. باسککوردستانه
  ،لە ئەرکە دیارەکانی کۆنگرەن تاكتیكی، ستراتیژی ، سیاسی گشتی، ڕێبازی گشتی پارتەکە،
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  ە بەشێکی دیکەشداکا. لندی دهسهنگ پهی دهزۆرینه كا و بهیان دهیكارتسر پێویست بوو دهگهئه
ی  ت رکردایهسه ئەنجوومەنی سڵی و جێگریندامانی ئهئهسەرۆکی گشتی و  ئەرکی هەڵبژاردنەوەی 

 .بژێرێ ڵدهکا و ههدیاری ده
ێشکەوتنەکانی تەکنۆلۆژیا و سۆسیالمیدیاکان، وایکردووە، کە بەستنی کۆنگرەی الیەنەکانی  پ

کوردستانی و جیهان جیاوازتر لە جاران، وچەندین حەفتە پێشتر لە ناردنی ڕەشنووسی گشت  
ئاسانکاری زیاتر  ، و ناردنی بۆچوونەکان، وایکردووە کەنی بەشداربابەتەکانی کۆنگرە بۆ ئەنداما

. یا زۆربەی ئەندامان بە هۆی دووردەستی لە ڕێگەی  دا بکرێتکۆنگرە ڕاگەیشتنی کارەکانی بۆ پێ
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بەشداری ڕاستەوخۆی کۆنگرە بێت. پ س ک لەو ئاسانکارییانە بۆ  

 وەردەگرێت. ی وەگرتووە و کەڵک ، هاوشێوەی رێکخراوەکانی نێودەوڵەتیکۆبوونەوەکانیو  کۆنگرە 

 :ی نائاسایی کۆنگره ەم:   ویەک   بیست بەشی  
 کە زەرورەتێکی زۆر پێویست هاتبێتە پێشەوە.  گیرێت:  رجێک دهمه به )نائاسایی(ی ئاوارتهکۆنگره
 ی.  ترکردایهسه ئەنجوومەنیزۆرینەی  ر داخوازییسهئا: له

 .ڕێکخراوانی پارتیندامان و ئه (ی٣/٢) می یهسێلە ر داخوازیی دوو سهب: یان له
پ : لە کۆنگرەی نائاسایی پێویست ناکات، وەک کۆنگرەی ئاسایی دەسکاری زۆر کاری پارتەکە  

بکرێت، ئەو کۆنگرە تەنیا لە سەر ئەو زەروورەتە پێشهاتە، کە کۆنگرەی بۆ پێکهێنراوە، کارەکانی 
 جێبەجێدەکات.

 کانی پارتی کۆنفرانسه پلۆنۆم یا  .  حەوتەم   دەروازەی 
 و پلۆنۆم.   م:  کۆنفرانس دووەبەشی بیست و 

  پاش کۆنگره چەند ماوەیەک  مکهسترێت. کۆنفرانسی یهبهکۆنفرانس ده ٢دا کۆنگره ٢نێوان  له
  مانگ پێش کۆنگره  چەندم  کۆنفرانسی دووهک،  س  کانی پی کۆمیتهوهبۆ ڕێکخستنهگیرێت، ده
 .مانگ٦مانگ تا  ٣دەکرێت هەر بە پێێ زەرورەت و پێشهاتی گرنگ، پلۆنۆم  بەاڵم  گیرێت،ده

لە کاتی  درووستبوونی ئاستەنگ لە بەستنی کۆنگرە، یا دواکەوتنی چەند ساڵێکی کۆنگرە، 
 کۆنفرانس دەتوانێت بەشی زۆر لە کارەکانی کۆنگرە جێبەجێ و ئاڵووگۆر بکات.

 سەکردایەتی، دەستەی کارگێڕی،  ئەنجوومەنی    :هەشتەم   دەروازەی 
   ئەنجوومەنی سەرکردایەتی. م:  سێیەبەشی بیست و  

، لە پاش داکۆنگره ٢نێوان  لهئەنجوومەنی سەرکردایەتی لە نێو کۆنگرەدا هەڵدەبژێردرێن. 
سەربەستیی  کانی پارتی تهسیاسه هر ل اڵتی بڕیاردهسهترین دهورهگه دەستەی کارگێڕی،

بە   ناخۆیی دەبێت. تایبەتی  خاوەنی ئایننامەیەکی .  تی(یهرکردایهی سهئەنجوومەن)کوردستان 
 پێێ ئەو ئایینامە کارەکانی خۆی ڕادەپەڕێنێت. 

ی  ایەترپرس. بهتباده ڕێوهبه كۆنگره كانیبڕیاره تی:رکردایه سه   ئەنجوومەنی اڵتی  سه رک و ده ئه 
لە کۆبوونەوەی ماناگانە ڕاپۆرت و پێشهاتە  . ئەستۆدایەناوەند و ئۆرگانەکانی پ س ک لە 

 .وهبێتهجار كۆ ده٦م ساڵێكهیالنو سیاسەتی دەرەکی تاوتۆی دەکات.   ەناوخۆییەکانی پارتەک
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  ی (٣/٢) میسێیهدوو  منیکهال شدارییبه به ئەنجوومەنی سەرکردایەتی كانیوهوونهكۆب
دوو   زیاتر له کرێن كهختێك تۆمار دهوه كانی، بڕیارهدرێتێده یتسمییهڕه سڵیئه ندامانیئه

 ن.نگیان بۆ بدهدا دهکههوكۆبوونه شدار لهبه  سڵیئه ندامانیئه ی (٣/٢) میسێیه

 تی  رکردایه سه   ئەنجوومەنی  ڵبژاردنی ژنان بۆ : هه   ەمچوار  و   بەشی بیست 
درێت  وڵدهستیی کوردستاندا، ههربهپارتی سه  خەباتی  ونێ له شداری ژنانپێێ ئاماری بهبه

ژنان پێک بێت. بۆ    له ،ی کوردستانتیسربهتیی پارتی سهرۆکایهندامانی سهی ئه ٪(٣٠م )النیکه
ژنانی ئەندام لە پارتی سەربەستیی و   س ک. تیی پرۆکایهبۆ سه یهو ژمارهستهێنانی ئهدهوه

فته پێش  ک حهیه  کهبە خۆیان  تکۆنفرانسی تایبه لهژنانی سەربەستیی کوردستان، ڕێکخراوی 
ندامی  ، بۆ ئهانیدیاریکراوه شهو بهی ژنان، ئهنگی زۆرینهپێی دهستنی كۆنگره، بهبه

بەشە لە    وئه ،نگرهکۆ  ناو ئەندامانیڵبژاردنی هه ێ ببژێرن، به ڵدهی ههت رکردایهسه ئەنجوومەنی 
  به  کهئاسانکارییەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، و  . هۆکاری ئهیترکردایهسه یندامئه ژنان دەبنە

  ک پێوست لهژنان وه که تداشان دهنیە وئه ،كان یهزۆرله پارته كورد یزموون ومێژووی وه ئهداخه
ر بۆیه  هه. دراوهنگیان پێنهکان دهوهکۆنفرانس و کۆبوونه  کۆنگرەو   شدار لهن پیاوانی بهالیه

لە کاتێکدا ژنان هەمیشە هەڵگری بەشی   شكراون.بێبه کانهتیی شۆڕشرۆکایهسه ژنانی كورد له
ژن، ژیان،  " زۆری ئازارو ناخۆشی و نەهاتمەتییەکانی گەلەمان بوون و هەن. لە ئێستاشدا 

کوردستان و  ژیان و ژنانی لە الیەن ژنانی کوردستانەوە بووەتە سیمبوولی ئازادی بۆ " ئازادی
 جیهان. 

 دەستەی کارگێڕی.   م :  ه پێنج بەشی بیست و 
لە   . کەپارتی سەربەستیی کوردستانە، دووەمین دەسەاڵتی پاش کۆنگرەی دەستەی کارگێڕی

یەکەمین پلۆنۆم یا یەکەمین کۆبوونەوەی سەرکردایەتی تازە هەڵبژێردراوی پاش کۆنگرە،  
٪ ئەندامانی ئەنجوومەنی  ٣٠ئەندامانی دەستەی کارگێڕی پێکدێت لە، ژمارەی هەڵدەبژێردرێن

 سەرکردایەتی. سەرۆکی گشتی و جێگرەکانی بەبێ هەڵبژاردن دەبنە ئەندامی ئەو دەستەیە. 
دەستەی کارگێڕی جێبەجکارو ڕاپەڕێنەری تەواوی بڕیارەکانی ئەنجوومەنی سەرکردایەتیە. لە   

 انست کۆبوونەوەی  بەردەوامیان دەبێت. ڕاپۆرتی کارەکانیو مانگانە بە پێی پێوی نێوان حەفتانە 
 . ەنلە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی پێشکەش دەک

مافی ئەوەی هەیە کە بریاردەر و یەکالییکەرەوەی هەر کێشەیەکی ناوخۆی    دەستەی کارگێڕی،
 .ودەرەکی ) پ س ک( بێت، واتە دەبنە لێژنەی دادوەری  ناو پ س ک

 . تی رکردایه سه   ئەنجوومەنی جێگری  ەم: و شەش بیست  بەشی  
 %جێگر هەبێت.١٠النیکەم ئەنجوومەنی سەرکردایەتی، پێویستەبە پێێ ژمارەی ئەندامانی 

 هێناوەتەوە.  تیرکردایهسه ئەنجوومەنی بۆ جێگری اننگیپێک دێن که ده سانهو کهلهجێگرانیش 
  ئەنجوومەنیکانی وهموو کۆبوونههشداریکردنی همافی به تیرکردایهسه ئەنجوومەنیی انجێگر

 .  نگدانی نییهاڵم مافی ده، بهیههه انیترکردایهسه
بە هەر هۆکارێک   داکیهوهکۆبوونه لهتی رکردایهسه ئەنجوومەنیسڵی ندامێکی ئهر کاتێک ئههه
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ک  وه دەنگدان و بڕیاردانی واویمافی ته ،یزبەندیبە پێی ڕم کهوا جێگری یهکرد، ئهشدارینهبه
ڵبژاردن  ههبێ   به تیرکردایهسه ئەنجوومەنی. جێگرانی  یههه داوهو کۆبوونهسڵ لهندامی ئهئه
 .کەنشداری ببهرەکاندا کۆنگ له نتوانده
 

 ەم: ڕاوێژکارانی سەرکردایەتی و سەرۆکی گشتی. حەوت بەشی بیست و 
هەردووکیان دەتوانن پێشنیاری ڕاوێژکار ئاراستەی  ،ئەنجوومەنی سەرکردایەتی و سەرۆکی گشتی

بۆ نموونە دەتوانرێت  لە   کۆبوونەوەی خۆیان بکەن و بڕیاری پەسەندکردنیان لە سەر بدەن.
پارتی سەربەستیی کوردستان، و دۆستانی ئەو  ئەندامانی   و بە ئەزموون لە  کەسانی شارەزا

 پارتە لە واڵتانی بێیانی وەک ڕاوێژکار پەسەند بکرێت. 
 ژیانڕاوێبەشدارییان پێبکرێت، کۆبوونەوەی سەرکردایەتی   پێویست بوو لە هەر کاتڕاوێژکاران 

بەاڵم لە کاتی دەنگداندا گیرێت.  بگۆی لە بۆچوونیان  لەگەڵ بکرێت، و لە سەر بوارە جیاوازەکاندا
 ئەوان مافی دەنگدانیان نییە.

 ، جێگرانی سەرۆک. و بڕیارەکان   ، مەرج رۆکی گشتیی : سه   نۆیەم  ەروازەی د 
ن  له الیهڕاستەوخۆ  ،ستیی کوردستانربهرۆكی گشتیی پارتی سهسه  ەم:تهەش  بەشی بیست و 

، پێش لە هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی  شداری ناو کۆنگرهندامانی بهئه
 ئەگەر ژمارەی .دەنگی زیاد لە نیوەی بەشداران بە دەست بێنێتدەبێت  .هەڵدەبژێردرێت
ی زۆرینەی یەک  دەنگە هیچیانلە هەڵبژاردنی دەورەی یەکەم  کەس زیاتر بوو، ٢کاندیداکان لە 

دەنگی کامیان    هەمدا، ئەوا لە هەڵبژاردنی دەورەی دووبە دەستنەهێنایەوە  زیاد لە نیوەیان 
   ئاکامەکە یەکال دەبێتەوە.زیاتر لەوی دیکە بوو، 

چەند  بە ڕاوێژکردن لەگەڵ ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی،  سەرۆکی گشتی: مافی ئەوەی هەیە
ئەندامانی پ س ک. کەسانی شارەزاو دۆستی کورد لە واڵتانی بێیانیدا بۆ خۆی  لە ڕاوێژکارێک 

 هەڵبژێردێت.  

 ٢٨درێژەی بەشی  کێ مافی خۆ پااڵوتنی بۆ سەرۆکی گشتی هەیە:  
 بن.  وهی خوارەرجانهو مهئهن خاوه که بپاڵێون رۆکی گشتییتوانن خۆیان بۆ سهده سانهو کهئه

 .ئامادەبن دایم وەخت لە خزمەت کاری پارتەکەدا بنئا: 
 هەبووبێت، ەتیانتی و دیپلوماتیایهرپرسبه زموونیئهدا پێشترس ک  نێۆ پ ب: له

 ستیی کوردستان.ربهناو پارتی سه بووبێت لهندام  ساڵ ئه ٣م پ: النیکه
 بێت. متر نهساڵ که ٢٥ نی لهمهت: ته

كانی پارتی بێت، موو كاروباری ڕێكخراوه: ئاگای له ههکه هیی ههوهئه ی گشتی مافیرۆكسه
رۆکی  سه نیشانیكان ڕاپۆرتی كاری خۆیان ندهناوهمانگ جارێك ئۆرگان و٣ النیکەم پێویسته 

 .نی بدهگشت
سەرۆکی گشتی مافی سەرپەرەستی کردنی گشت کۆبوونەوەکانی سەرکردایەتی و سەرۆکایەتی  

 هەیە. 
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سەرۆکی گشتی مافی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی گشتی سیاسی و ناوخۆیی بۆ پلۆنۆم و کۆنفرانس و  
پێشنیارکردنی  سەرۆکی گشتی مافی پێشنیارکردنی جێگری هەیە، مافی  کۆنگرەکان هەیە.

بێگەرانەوە بۆ   مافی ئەوەی هەیە لە کاتی گرنگ و بە پەلە بە .یدا هەیەگۆرانکاریشی لە جێگران
کۆبوونەوەی سەرکردایەتی لەگەڵ الیەنی بەرامبەر، وەک واڵتان، الیەنە سیاسیی و ڕێکخراوەکانی  

تیوانی بۆ گەلی  بریاربدات و دۆست و پش: و دەستەی کارگێڕی بە ڕاوێژ لەگەڵ جێگرانجیهانی، 
 کورد و پارتی سەربەستیی کوردستان دروستبکات.  

سەرۆکی گشتی مافی بانگهێشتکردنی کەسایەتیەکان، یا پارتە کوردییەکان هەیە، بۆ   
تێکەڵکردنی خەباتیان لەگەڵ پارتی سەربەستیی کوردستان، پاشان لە کۆبوونەوە بۆچوونی  

پلۆنۆم یا کۆنفرانس بریاری پێدانی پۆستیان  سەرکردایەتی و ڕاوێژکارانی بۆ وەردەگرێت، لە  
 پێدەدرێت.

ی ئاراستەی نسەرۆکی گشتی دەبێت لە کۆبوونەوەکانی سەرکردایەتیدا ڕاپۆرتی کارەکا
 سەرکردایەتی بکات.ئەنجوومەنی 

ڕاگرتنی هەر ئەندامێکی سەرکردایەتی هەیە، کە   مافی ئاگادارکردنەوە و گشتی سەرۆکی
دواتر لە کۆبوونەوەی   سیاسەتەکانی) پ س ک( سەرکردایەتی هەڵسوکەوت بکات.پێچەوانەی 

 گشتی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی بڕیاری یەکالکەرەوەی لە سەر دەدرێت. 

 . رۆک ی گشتیی سه ان جێگر  :ەم نۆی بەشی بیست و   
بۆ    وهتههێناوه اننگیده که وانه لهسانێک بن کهبێت گشتی دهسەرۆکی ی یا جێگران جێگر

دەکرێن و لە   سەرۆکی  گشتی پێشنیارن الیه جێگر له٢ نک یاتی، یهرکردایهسه جوومەنی نئه
سەرۆکی گشتی بە ڕاوێژ   تی بریاری کۆتایی لە سەر دەدرێت.رکردایهسه  کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی

کە گرنگەکانی  کاندا هەیە. یەکێک لە ئەرجێگره لەگەڵ سەرکردایەتی مافی گۆڕانکاری له
 . سەرۆکی گشتی لەگەڵ جێگرانی پێگەیاندنیانە بۆ سەرۆکی داهاتووی پارتەکە

ڵ  گهر دیدارێکی دیپلوماتی پارتی لهستیی کوردستان، یا ههربهکی پارتی سهیهوهر کۆبوونههه له
ا جێگری  وبێت، ئهنه  و شۆێنهیی لهرۆکی گشتی ئامادهر سهگهر ڕێکخراوێکی جیهانی، ئههه

یا   خشرێت.بهواوی پێدهاڵتی تهسهده  وهرۆکی گشتییهن سهالیه ست لهبهدیاریکراو بۆ شۆێنی مه
و   لە کاتی نەبوونی سەرۆکی گشتی جێگری یەکەم ئەرکی ڕاپەڕاندنی کاری پارتەکە

 . سەرپەرەستی کۆبوونەوەکان دەکات
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 دەروازەی دەیەم:  
 . سەربەستیی کوردستان   کانی پارتی نده ناوه م: سییە بەشی  

 وەک :    کۆدەکرێتەوە. دەناوەن ٦ تەواوی دەزگاکانی پارتی سەربەستیی لەم
 /   ناوەندی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری.   ١
 ماسی. ڵۆ پ ی و د   پێوەندی /  ناوەندی    ٢
 .  دارایی و ئابووری /  ناوەندی    ٣
 . و دەرەوە   ی ناوخۆ ناوەندی پێشمەرگەو ڕێکخستنەکان   /    ٤
 سەندیکاکان. پەنابەران و  ناوەندی ڕێکخراوەکان، ژنان و الوان و    /    ٥
 زانیاری  /   ناوەندی ئاسایش و    ٦

هەر کام لەم ناوەندانە بە شێوەی خوارەوە کارەکانی پارتی سەربەستیی کوردستانیان لەنێودا  
 ناوخۆی خۆی دەبێت. ئایینامە و یاسای تایبەت بە هەر ناوەندێک خاوەنی   ڕێکدەخرێت.

   ناوەندی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری. 
ی پارتی سەربەستیی  ی ڕاگەیاندنومیدیاکان دەزگاگشت ئەرکی ئەم ناوەندە سەرپەرەشتی کردنی، 

ن، ڕادێۆ و ڕۆژنامەو هەر جۆرە ێویت وتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، تەلەفزاکوردستانە، وەک ماڵپەڕ و س 
 پارتی سەربەستیی کوردستان.  ناوەرتووکی ، نامیلکەیی و پباڵوکراوەیەکی دیکەی

 دەکات،  پارتی سەربەستی  یئەندام و کادیر یسەرپەرەستی پێگەیاندن  
 و رێزلێنان و کتێبخانەکان دەکات.  وانامە ڕو خوولەکان و پێدانی ب سەرپەرەستی گشت فێرگە 

 
   ماسی. ڵۆ پ دی و    پێوەندی ناوەندی    

درووستکردنی پێوەندی سیاسی و دیپڵۆماسی  سەرۆکی گشتی، بۆ بە هاوکاری لە گەڵ  کاری ئەم ناوەندە 
واڵتانی جیهانیی. بێجگە لەو ناوەندە هیچ   وەکانی کوردستانی و پارتەکەیە لە ئاست حیزب و ڕێکخرا

، بە بێ  ی پارتی سەربەستیی کوردستان مافی ئەوەی نییەو ڕاستەوخۆو ئەندامێک دەزگایەک و بەرپرسێک
نێودەوڵەتی   ناوخۆیی و  ایەتی پ س ک لەگەڵ هیچ پارت و الیەنێکیبە نوێنەر ناوەندە ئاگاداری ئەم 

 ڕاستەو خۆ لە الیەن سەرۆکی گشتییەوە سەرپەرەستی دەکرێت. پێوەندی دروستبکات. ئەم ناوەندە 
 
   دارایی و ئابووری. ناوەندی    

سەربەستیی کوردستان  داهات و دەرکەوت و ئابووری و ماڵی پارتی   ئەم ناوەندە سەرپەرەشتی گشت
بە پێی یاسای تایبەت     دەکات. هەوڵیش دەدات بەردەوام بۆ بەدەستهێنانی هاوکاری دارایی بۆ پارتەکە.

ئابوونەی ئەندامەتی بۆ ئەندامان دیاری دەکات، مان بەڕێوە دەبات. یداهات ودەرکەوتی پارت
هەوڵدەدات لە ڕێگەی پڕۆژەوە سەرپەرەشتی و بەرنامەڕێزی بۆ خەرجی گشت ئۆرگانەکان دەکات،  

 سەرچاوەی دارایی بۆ پارتەکە دابین بکات.  
 

 . ی ناوخۆ و دەرەوە ناوەندی پێشمەرگەو ڕێکخستنەکان 
ئاشکراکان، و هەرێمەکانی پارتی سەربەستیی   ڕێکخستنە نهێنی و ئەم ناوەندە سەرپەرەشتی گشت

ر هەرێمێک بە ناوی  کارەکانی پ س ک بە سەر هەرێمەکاندا دابەشدەکرێت. هە دەکات. 
پارێزگایەکەوە دەبێت و سەرپەرەستی گشتی ناوچەکانی سەر بەو هەرێمە دەبێت. لە هەر  

  سێ له نابێ شانه  ندامانیئه ی، ژمارهو ڕێکخستنه یی پارتی شانهی ڕێکخراوهبناخههەرێمێک  
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ناوچه،   ، لهدێ یكۆمیته دێ، پارتی له كانی. رێكخراوهس زیاتر بێتکه نۆ متر و لهس كهكه
  یشارستان، كۆمیته شار، له یشار، كۆمیته ك، لهڕهگه ەیك، كۆمیتڕهگه ، لهناوچه یكۆمیته

  دێ  كانیو ڕێکخراو كۆمیته شانه ركیبا. ئهیان دهڕێوهبه ،ندناوه یند، كومیتهناوه و لهشارستان  
و  ڵك خه اڵنیبۆ نێو كۆمه  پارتییه تیسیاسه و شارستان، بردنی و شار  ك و ناوچهڕهو گه
  ی. كۆمیتهپارتییه  كاروباری بردنیڕێوهو به تی رکردایهسه یكۆمیته كانیبڕیاره جێكردنیجێبه

.  بژێردرنڵدهوه ههوانهئه  رانییان نوێنه  و ڕێكخراوهئه ندامانین ئهالیهر ڕێكخراوێك له هه
  رانینوێنه جارێك له  دوو ساڵ كه یهو ڕێكخراوهئه ر ڕێكخراوێك كۆنفرانسیهه رزترین ئۆرگانیبه
 پێك دێت.  و ڕێكخراوهپارتی ئه ندامانیموو ئههه

 : هەرێمەکان پێکهاتوون لە    
 هەرێمی کرماشان   .  ١
 هەرێمی ئیالم و لوڕستان  /  ٢
 / سنە  ئەردەاڵن/  هەرێمی  ٣
 /  هەرێمی موکریان  ٤
 هەرێمی ورمێ   /  ٥
 / هەرێمی هەورامان  ٦
 هەرێمی کوردخانە/ بۆ کاروباری کوردانی دوورخراوەی سنووری کوردستان.    / ٧
 هەرێمی تاڕاوگە/ بۆ سەرپەرەشتی گشتی کۆمیتەکانی دەرەوەی واڵت / ٨
 

 ندیکاکان. سە پەنابەران و  ناوەندی ڕێکخراوەکان، ژنان و الوان و  
ڕێكخراوەکانی وەک ژنان، الوان و خوێندکاران، ڕێکخراوی پەنابەران، و   ئەم ناوەندە سەرپەرەشتی گشت

سەندیکاو یەکێتییە جۆراوجۆرەکان. کە لە سەردەمانی دوور لە نیشتیمان لە تاڕاوگە پێکهاتوون یا بە پێی  
ڕێکخراوانە لە چوارچێوەی ئەو ناوەندە کۆدەکرێنەوە و پێداویستی شوێن وکات پێکدەهێنرێن. هەموو ئەو 

 ڕێنمایی دەکرێن. 
 

 یاسایی ناوەندی ئاسایش و  
لە   . بۆ ئەوەیبواری ئەمنی و ئاسایشی ناوخۆیی و دەرەکی پارتەکەمان دەکات ئەم ناوەندە سەرپەرەشتی 

یاساییەکانی پارتەکە  پیالنی دەزگا ئەمنییەکانی داگیرکەران بیپاڕێزێت، و هاوکات سەرپەرەستی پرۆسە 
دەکات لە ئاست ئەو ناوچەو واڵتانەی کە پارتەکەمان بوونی لەو شوێنەدا هەیە. ئەم ناوەندە دەتوانێت لە  

 گشت هەرێم و ناوەندەکان کادیری تایبەت بە خۆی هەبێت. 
دیاری   ەوەتیرۆکایهسهسەرۆکی گشتی ئەنجوومەنی ن الیه له ندانهر کام له و ناوهرپرسی ههبه
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