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بهرنامهی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

پێشهکی
ڕهوتییی پێێنێنییدهی هوڵییهت -ههتییهوهکدن لییه رۆژهییهاڵتی هێوهڕاس ی ب یه وای
شییهڕی یهکییهمی جینییدهی ا ،ئییهو ئیمێدهییهی بییه کییور هییه ا ک ه ئییهو ههتهوهی یهش
ببێته خدوهن هوڵهتی سهربهخۆ .رێێخراو هیهبووهی وشییدریی ههتیهوهیی کیور
له ئدسیتی پێویتیت ا لیه سیهرهتدی سیه هی بیتیتهم لیه الییهکو هسیتتێوهر اهی
هد ا پهروهراهییهی زلنێزهکییدهی ئییهو سییهر همه لییه کدروبییدری هدو ییهی ئێمییه ا لییه
الییییهکی یێیییهوه ،بیییوون بیییه هیییۆی بێبهشیییێراهی ههتیییهوهی کیییور لیییه هوڵیییهتی
سیهربهخۆی خیۆی .ئیهم بدرو ۆخیه بیوو بیههۆی اڕشیتنی سینووری هوڵیهت-
ههتییهوه تدزهپێێندتووهکییدهی هدو هکییه بییه قییدزاه ی ههیی ههتهوهیییهکو لهسییهر
حیتیییدبی ووبیییدره ابهشیییێر ههوهی کور سیییتدنو حدشییید کیییر ن لیییه پێندسیییی
ههتییهوهیی کییور و میید ی بهشی اربووهی ئییهم ههتهوهیییه لییه هسییهاڵتی سیدسییی ا.
ههر ئهو غیه ره مێژوویییهش بیوو بیه سیهرهتدی هورهییهکی هیوێی خوێنیدویو
پڕتێچییوو لییه خییهبدتی رزگدریخوازاهییهی ههتییهوهی کییور لییه پێنییدوی وه ینێنییدهی
مد ی یدریێر هی درههووس ا.
ههر هه پالهی سڕینهوهی سیتتمدتیێی پێندسی ههتهوهیی کور لیه ئێیراهی
ا ،بهشیییێێی جیدهیییهکراو لیییه پیییڕۆژهی ’‘ هوڵیییهت-ههتیییهوهی ئێراهیییی" بیییه هدتنیییه
سهرکدری رهزاشدی پههلهوی بووه ،بیهاڵم هیهموو ئیهو ههواڵهیه هیهیدن تواهییوه
رێ له رهوتی سروشتیی گهشهسیهه هی مێژووییی کهسیدیهتیی ههتیهوهیی کیور
له رۆژههاڵتی کور سیتدن بگیرن .هدسییۆهدلیزمی میۆ ێڕهی کیور لیه رۆژهیهاڵتی
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کور سیییتدهی  ،کیییه بهشیییێوهیهکی بیییهر دو لیییه الیهکیییهوه بهرهیییهمی پێگهیشیییتنه
بدبهتیییییهکدهی کۆمهڵگیییهی کیییور یو لیییه الییییهکی یێهشیییهوه بهرهیییهمی خیییهبدتی
ههتهوهیی بژار هکدهی کیور بیوو ،لهرێگیهی پێێنێنیدهی کۆمهڵیهی "ژ.ک" هوه لیه
سیییدڵی1321ی هیییهتدوی (1942ی زایینیییی ا شیییێوازی رێێخراوهییییی بهخۆییییهوه
گیییرت .پێندسیییهی کۆمهڵیییهی "ژ.ک" بنچینیییهی لیییه سیییهر بهرزبووهیییهوهی بییییری
ههتیییهوهییو رزگیییدریی کیییور لیییه هیییهموو کور سیییتدنو امیییهزراهی هوڵیییهتی
ههتییهوهیی بییۆ کییور بییوو .ژ.ک لییه پییدش  3سیید  ،بییه هییۆی بییهرینبووهییهوهی
مهو ای یدالکیو لیه سیهروبهه ی پێێنیدتنی زهمینیه بیۆ پێێنێنیدهی هسیهاڵتێێی
کور ی له رۆژههاڵتی کور ستدن که ههموو ینو توێژهکدهی ئهو سیهر همهی
کۆمهڵگهی کور هواری له ڕیزهکدهی خۆی ا جێ بێدتیهوه ،جێگیدی خیۆی ا بیه
حیزبی یموکراتی کور ستدن .بهم پێیه ،حیزبی یموکراتی کور سیتدن لیه 25ی
گهالوێژی سیدڵی 1324ی هیهتدوی (بهرامبیهر بیه 16ی ئیووتی1945ی زایینیی ا
به رێبهرایهتیی پێشهوا قدزی محهممه  ،هدته جێگدی کۆمهڵهی "ژێێدف".
امهزراهی حیزبیی یمیوکراتی كور سیتدن لیه سیهر بندخیهی کۆمهڵیهی "ژ.ک".
به هوخته گۆڕاهێكی گرینگ له مێژووی گهلی كور او بیه سیهرهتدی قۆهیدخێكی
هوێ له خهبدتی ههتهوهكهمدن هژمێر رێ .بیه ڕێبهراییهتیی ئیهم حیزبیه بیوو كیه
گهلی كور بۆ یهكهم جیدر لیه مێیژووی خیۆی ا تیواهی کۆمیدری کور سیتدن لیه
بهشیییێكی كور سیییتدن ا ابمیییهزرێنێ .کۆمیییدری کور سیییتدن بیییۆ یهکیییهم جیییدر
سیییتدتووی هسیییهاڵتی کیییور یی بیییه شییییوهیهکی میییو ێرنو بیییه هێیییوهرۆکێێی
یموکراتیێییهوه ،هیشییدن ا .ههر ههیی کۆمییدری کور سییتدن پییدش یییدز ه مدهییگ
هسییییهاڵت اریی یموکراتیییییه ،بییییههۆی هێرشییییی هسییییهاڵتی پدشییییدیهتیی ئییییهو
سییییهر همهی ئێراهییییهوه جواههمییییهرگ کییییرا ،بییییهاڵم ئییییهزمووهی یمییییوکراتیێی
هسیییهاڵت اری لیییه کۆمیییدری کور سیییتدن ا بیییه الپهڕهییییهکی زێڕینیییی مێیییژووی
خیییهبدتی سیدسیییییی گییییهلی کییییور لیییه پێنییییدوی وه ینێنییییدهی مد ییییه ههتییییهوهییو
یموکراتیێییهکدهی ا ێتییه ئییهژمدر .امییهزراهی کۆمییدری کور سییتدن کییه لهجێ ی ا
بنییهمدی لهسییهر ئهسیی ی رێزگییرتن لییه ئیییرا هی خییهڵێی کور سییتدن لهالیییهکو
ههوڵییی ان لیییه پێنیییدوی پێێیییهوهژیدهێێی بهئدشیییتی و برایدهیییه لهگیییه ههتیییهوهکدهی
راوسێی لهالیهکی یێه اهرابوو ،ههک ههر له ئدستی کور سیتدنو ئێراهیی ئیهو
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سهر همه ا ،بهلێوو ههم ئهوسدو ههم ئێتتد لیه هیهموو رۆژهیهاڵتی هێوهراسی
ا به روو اوێێی گرهگ ا ههرا و ا ههرێ .ههر هه پێشهوا قیدزی محهممیه و
بهشێێی یێه له رێبهراهی حیزبو کۆمدر به هرمدهی رێژیمی پدشدیهتیی ئێران
له سێ اره ران ،بهاڵم ئهزمووهی ههتیهوهیی ،یموکراتییهو پێشیێهوتنخوازاههی
کۆمدری کور ستدن ههروا رێهیشیده هری هیهوه لیه وای هیهوهی بزووتنیهوهی
رزگدریخوازاهیهی گیهلی کیور بیووهو هبیێ .لهگیه ئیهوهی رووخیدهی كۆمیدری
كور ستدن زهبرێكی گهوره بوو كه له پهیكهری حیزبیی یمیوكراتی كور سیتدن
را ،تێكۆشییهراهی ئییهم حیزبییه لیه مدوهیییهكی بییه هیتییبهت كییورت ا خۆیییدن رێ ی
ختتهوهو خهبدتی رزگدریخوازاههی ههتهوهیییدن هس پێكر هوه.
حیزبییی یمییوكراتی كور سییتدن لییه مییدوهی حییه تد سیید تهمییههی خییۆی ا زۆر
هس ی زێڕینی له مێژووی ههتهوهی كور ا تۆمدر كیر وون ،زۆر سیهركهوتنی
گهورهی به هس هێندونو تووشی هوشوستیو پدشهكشهش بیووه .بێ گیه لیه
امهزراه ی هی كۆمییدری كور سییتدن كییه لووتكییهی سییهركهوتنی ئییهم حیزبییهو بییه
گشیییتی بزووتنیییهوهی رزگیییدریخوازیی كیییور بیییوو ،ئیییهم حیزبیییه بزووتنیییهوهی
پڕشكۆی سداڵهی  47ی 1346ی بهرپد كر وه ،هه جدر له ملمالههی هیهڵبژار ن
ا خیییۆی تیییدقی كر ۆتیییهوهو هیییهموو جیییدرێ سیییهركهوتنی به هسییی هێنیییدوهو
سهرهه دم بۆ مدوهی پتیر لیه سیێ هییه و هییو خیهبدتێكی قدرهمدهدهیهی بیه ژی
یكتدتۆریو سهرهڕۆیی کۆمدری ئیتالمی بهڕێوه بر وه .ئیهم حیزبیه هیهر لیهو
كدته ا رووخدهی كۆمدری كور ستدنو تێ شكدهی راپیهڕینی هك اراهیهی  47ی
1346ی بییهخۆوه یییوهو هه ی جییدر لییه هوراهییی رێژیمییی پدشییدیهتیو رێژیمییی
ئیتیییالمیی ا كهوتۆتیییه بیییهر پیییهالمدری پیییۆلی و هێیییزه سیییهرکوتێهرهکدنو بیییه
هییییدنو سیییه ان تێكۆشیییهری كهوتووههتیییه زین اهیییهوه كیییه زۆربیییهیدن حیییوكمی
قورسو تههدههت ئێع امیدن بهسهر ا سهپدوه.
حیزبییی یمییوكراتی كور سییتدن لییهو خهبدتییه قدرهمدهدهییهو پڕلییه شییدهدزییه ا
زیدتر له پێنج ههزار پێشمهرگه و كید ر و ئههی امی شیههی بیوون كیه بیه هییدن
کهسیییدن لییه كیید ری رێبییهری بییوونو لییه سییهرووی ههمووشیییدههوه هییدوی سییێ
رێبیییهری پدیهبیییهرز ،پێشیییهوا قیییدزی محهممیییه و وكتیییور قدسیییملووو وكتیییور
شهره كهه ی ه رهوشێنهوه.
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حیزبی ێموکرات لە مێیژووی یییدن سیدڵەی خیۆی ا ،ەهی جیدر لە ئدکیدمی
هدکۆکیی هێوخۆیی ا تووشی لێێ ابڕانو ەه پدر ەیی بوویو تێێۆشەراهی ئەم
حییزبە لە جییدتی تێێۆشیدن لە حیزبێێیی واحیی ا ،بیوون بە وو بەشو بە جیید
تێێۆشدنو خەبدتی خۆیدن رێژی اوی ،بەاڵم واتر کەوتووهەتەوی سیەریەک .لە
زۆربەی ئەم حدڵەتیییدهە ا تێێۆشیییەراهی ێمیییوکڕات سیییەریڕای هدکۆکییییدن لەگە
یەکتر و تێێۆشدهی بە جیدیدن ،هەم لەسەر خەبدت بۆ مد ەکیدهی هەتەویی کیور و
ئدمییده ە لەمێژینەکییدهی حیزبییی ێمییوکرات بەر یوام بییوون ،هەم بەرگرییییدن لە
مێییژووو شییدهدزییەکدهی حیزبییی ێمییوکرات ک یر وی .ئەم لێێ ی ابڕاهدهە ،سییەریڕای
تدڵیو هەخوازراوبووهیدن ،بەشێێن لە مێژووی حیزبی ێموکرات.
***
لهپدش هستپێێی پرۆسهی سهقهتی روستێر هی هوڵهت-ههتهوه لیه ئێیران،
هسییهاڵتی ییهرمدهڕهوا چ لییه سییهر همی پدشییدیهتیو چ لییه سییهر همی کۆمییدری
ئیتیییالمی ا ،هییییا کیییدت ئدمییید ه هیییهبووه هیییههگدوێه بیییۆ درهسیییهری پرسیییی
ههتهواییییهتیی کیییور و ههتیییهوهکدهی یێیییهی هێیییو ئێیییران ههڵێنێتیییهوه .رواهگیییهی
تهواویهتخوازاهیییهی هسیییهاڵتی یییهرمدهڕهواو حدشیییدکر ن لیییه رهههتیییهوهبووهی
ئێرانو پرسی رهوای ههتهوایهتیی کور  ،هۆکدری بیهر هوامبووهی ئیهو کێشیهیه
بووه.
مهسیییهلهی کیییور لیییه ئێیییران ا بیییهر هوام هیییهک هیییهر لیییه الییییهن هسیییهاڵتی
هدوهه ییییهوه ،بییهلێوو لهالیییهن هدسیییۆهدلیزمی ئێراهییی لییه هرهوهی هسییهاڵتو
تههدهیییهت لهالییییهن بهشیییێه لیییه ئوپۆزیتییییۆهی "سهراسیییهری"و رووهیییدکبیراهی
ئێراهیشییییهوه وهک مهسییییهلهیهکی ههتییییهوهیی حدشییییدی لێکییییراوه .گر تییییی ئییییهو
رواهگهیییه لهوه ایییه کییه لییهبری ئییهوهی هێییوهرۆکی ههتییهوهیی مهسییهلهی کییور و
مد ی ئهم گهله بۆ بڕیدر ان له سهر درههووسی خۆی بێد بیه بنیهمد ،هینیهوێ
لیییهڕێی دوهووقدهییی نو خیییۆگێلێر ن لیییهو ڕاسیییتی ییییهوه ،هیییهو بیییۆ پدراسیییتنی
هێژێمیوهیی پێندسییی ههتییهوهی حییدکب بی ا .وهک تییدبۆڕاگرتنو بهبنییهمد وهرگرتنییی
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تهواویهتی ئهرزیی ئێراهی  ،شتێه هیه جگه له ئدمرازێه لیه خزمیهتی ئیهو بییره
هد یموکراتیهو شۆڤینیتتیە ا.
هییهر بییههۆی ئییهو رواهگییه تهواویهتخوازاهییهی تییوێژی هسییهاڵت ارهوهیه کییه
تههدههت بدسی ێموکراسیی له پێوهه ی لهگه پرسی ههتهواییهتی لیه ئێیران ا،
خوێن ههوهیییهکی هواشییهکدراههی بییۆ هکییرێ .بزووتنییهوهی کییور لییه رهوتییی
خییییییۆی ا ههمیشییییییه هییییییهبووهی یموکراسیییییییی بییییییه هۆکییییییدرێێی گرینگییییییی
درهسیییهرههکراهی مهسیییهلهی کیییور اهیییدوه .ئهزمووهیییهکدهی رابیییر وو هری
هخییهن کییه ههتییهوهی کییور بییهر هوام خوازیییدری درهسییهری یموکراتییدهییهی
مهسهلهی ههتهوهیی کیور لیه رۆژهیهاڵتی کور سیتدن ا بیووه .بیهاڵم به اخیهوه
لهبیییهر هییید یموکرات بیییووهی هسیییهاڵتی زا بهسیییهر کور سیییتدن ا ،بیییهر هوام
ویتتی ئدشتیخوازاههی گهلی کور به زمدهێێی هد یموکراتییهو تێێیه بیه زهبیر
و زههیییگ وهاڵم راوهتیییهوه .هییییهتی ئدشیییتیخوازاههو ویتیییتی کیییهڵێوهرگرتن لیییه
یییدلۆگو وتییووێژ بۆ درهسییهری مهسییهلهی ههتهوایییهتیی کییور لییه رۆژهییهاڵتی
کور سییییتدن ،یییییدن هییییهر لهالیییییهن هوێنییییهراهی هسییییهاڵتی ییییهرمدهڕهواوه رهت
کراوهتییهوه یییدن وهک اوێییه بییۆ لییههێوبر هی رێبییهراهی سیدسیییو الوازکر هییی
بزووتنهوهی کور کهڵێی لێوهرگیراوه.
ئیهزموونو رهوتیی روو اوهکییدن هرییدن ختیتوه کییه پیڕۆژهی روسییتێر هی
هوڵهت -ههتهوهی ئێراهیی لهسیهر بنیهمدی کۆکر هیهوهی هسیهاڵت لیه هدوههی و
حدشیییدکر ن لیییه پێندسیییی ههتیییهوهکدهی ئێیییرانو سیییهپده هی پێندسیییی ههتهوهییییهک
بهسییهر هییهموو ههتییهوهکدهی یێییه ا ،هیییا کدتێییه جێییی ه یهگرتوه .لییهئدرا ابووهی
پرسیییی ههتییییهوهکدن وهک گرینگتییییرین پرسییییی سیدسیییی لییییه ئێڕاهییییی ئییییهمرۆ ا،
بهڵگهیییییهکی حدشییییدههڵنهگری ئییییهو راسییییتیەیه .سییییووربوون لهسییییهر رهوتییییی
هدسیۆهدلیزمی تهواویهتخوازی ئێیراهیی کیه هیهر لیه سیهرهتدوه بیه سیهقهتی لیه
ایه بووه ،شتێه هیه جگیه لیه هیهوڵێێی هدبهرپرسیدهه بیه ئدقیدری رێیژه ان بیه
سییههتهرگهرایییهکی مێژووییییو لهسییهر حیتییدبی لێ ێر هیییی هییهر ی زییییدتری
ئدسۆی پێێهوهژیدهی اوتهڵهبدههی ههتهوهکدهی هێو ئێران.
ههربۆیییه ،لییه ڕواهگییهی حیزبییی ێمییوکڕاتی کور سییتدههوه ،لهب یهر رووهدکییدیی
ئهو خدڵهی سهرهوهو بیه لهبیهر دوگرتنی ویتیتی لهمێژینیهی ههتیهوهی کیور و
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رهوتی سیدسیی ئێتتدی کور ستدن ،مهسهلهی ههتهواییهتیی کیور تیههید کدتێیه
بهتییهواوی درهسییهر هکیییرێ کییه رهوتیییی سروشییتیی خیییۆی ببییڕێو ویتیییتی
ئدزا اههی ههتهوهی کیور بێید بیه بنچینیه .هرهتیدهی پێێیهوه ژییدهی اخوازاهیهی
ههتهوهکدهی ئێراهی – سهرهڕای ئهو مێژووه پڕ ستهمو کدرهسیدتهی رابیر وو
– کدتێیییه هڕهختیییێ کیییه بیییێ ئهمالوئیییهوال رێزگیییرتن لیییه ئییییرا هی سیدسییییی
ههتهوهکدهی هێو ئێرانو ییهک لیهوان ههتیهوهی کیور لیه رۆژهیهاڵتی کور سیتدن
ا ،بێرێ به بنهمدی درهسهری پرسی ههتهوهیی بۆ اهدتووی ئێران.
هێییوهرۆکی بهرهدمییهی حیزبییی یمییوکراتی کور سییتدن رههگ اهییهوهی ویتییتی
ههتهوهییو یموکراتیێی خهڵێی کور ستدهه .ئهه امدنو الیههگراهی حییزب هبیێ
ئهم بهرهدمهیه بهرهیه هێیو كۆمیهاڵهی خیهڵكی كور سیتدنو هێیوهرۆکی بههی هكدهی
بیییۆ خیییهڵ شییییبكهههوه .هدورێییییدهی حیزبیییی لهگیییه ئیییهوهی رووهێر هیییهوهی
بیییییروڕای حیییییزب لییییه سییییهر مهسییییهله سیدسیییییو ئییییدبووریو كۆمهاڵیییییهتیو
هرهییههگییەكدن بییۆ کۆمییهاڵهی خییهڵه بییه ئیهرکی خۆیییدن هزاهیین ،هبییێ لییهپێندو
پتهوکر هی ههر ی زیدتری پێوهه یی بهرینی حیزبو گیهلو ،گهشیه ارترکر هی
بواری یموکراتییدههی بزووتنهوهی گهلهکیهمدن ،بیه سیینگرراواهییهوه پێشیوازی
له رهخنهو رێنوێنیو پێشنیدری ئهواهی بێهن.
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هس ی یهکهم
ئدمده ه گشتییهکدن
مد
.1
.2
.3

.4
.5
.6

هی یهکهم :ئدمدهجو پرههتیپه بنهڕهتییهکدن
ئدمییده ی حیزبییی ێمییوکراتی کور سییتدن وه ینێنییدهی میید ی یییدریێر هی
درههووسی ههتهوهی کور له رۆژههاڵتی کور ستدهه.
روشیییمی سیییتراتیژیێی حیزبیییی ێمیییوکڕاتی کور سیییتدن امهزراهییی هی
کۆمدری کور ستدن له وار ێوهی ئێراهێێی ێموکراتیێی ی ڕا ایه.
حیزبیییی ێمیییوکراتی کور سیییتدن یهکییییهتیی اخوازاهیییهو ا پهروهراهیییهی
هێیییوان ههتیییهوهکدهی ئێیییران بیییه بیییهر ی بندغیییهی امهزراهییی هی ئێراهێكیییی
ێموکڕاتیێی ی ڕال هزاهێ.
حیزبی ێموکڕاتی کور ستدن لهپێندوی وه ینێنیدهی کۆمهڵگهییهکی ئیدزا ،
پلورالیت و ا پهروهراهه ا تێ هکۆشێ.
حیزبیی ێمیوکڕاتی کور سییتدن بیدوهڕی بیه ئی هئدلییهکدهی مید ی مییرۆ و
ئدشتیو ۆستدیهتیی هێوان گهالن ههیه.
حیزبییی ێمییوکڕاتی کور سییتدن خییۆی بییه پشییتیواهی خییهبدتی کییور لییه
پدر هکدهی یێهی کور ستده ا هزاهێ.

هس ی ووههم
بنهمدکدهی کۆمدری کور ستدن
مد هی ووههم :پێندسه ی کۆمدری کور ستدن
کۆمییدری کور سییتدن پێێندتهیییهکی ههتییهوهیی ،یمۆکراتیییهو کور سییتدهییه.
بهو مدهدیه که :
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 .1هسیییهاڵتێێی سیدسییییی ێموکراتیێیییه کیییه لهالییییهن کۆمیییهاڵهی خهڵێیییهوه
بڕیدری له سهر ه رێو بهپێی ویت و ئیرا هی خهڵه بهڕێوه ه ێ.
 .2هێمیییدی کۆتیییدیی هێنیییدن بیییه سیییتهمو بن هسیییتییهو هوێنگیییهی هسیییهاڵتی
ههتهوهیی کور له رۆژههاڵتی کور ستدهه.
 .3مد ییهکدهی هییهموو کهمدیهتییییه ههتییهوهیی ،ئێتنیێییی ،زمییدهیو ئدیینیی یهکدهی
کور ستدن هپدرێزێ.
مد هی سێنهم :وار ێوه ی جوغرا یدیی
وار ێوهی جوغرا یدیی کۆمیدری کور سیتدن بیه لهبیهر دوگرتنی هۆییهکدهی
جوغرا ییییدییو مێژوویییییو بیییهپێی ویتیییتی زۆرینیییهی اهیشیییتوواهی مێژووییییی
هدو هکدن یدری هکرێ.
مد هی وارهم :هێمدی ههتهوهیی
 .1کۆمییدری کور سییتدن خییدوههی یدسییدی بنییهڕهتی (قییدهون اسدسییی و ئییداڵو
سروو و جهژهی ههتهوهییو زمدهی رهسمیی خۆیهتی.
 .2ئییداڵی هوڵییهتی ییی را لییه تههیشیی ئییداڵی کور سییتدن لییه امو هزگیید
رهسمییهکدهی کۆمدری کور ستدن ا هه هکرێ.
مد هی پێن ه م :سیتتمی هسهاڵت له کۆمدری کور ستدن ا
هسیییهاڵت لیییه کۆمیییدری کور سیییتدن ا کیییه لیییه یدسیییدی بنیییهڕهتیی کۆمیییدری
کور سیییتدن ا هههد ینیییه هکیییرێ ،لهسیییهر بنیییهمدی ئیییهم پڕههتییییپه گشیییتییدههی
خوارهوه پێه ێو بهڕێوه ه ێ:
 .1هیییهموو هسیییهاڵتهکدن بهشیییێوهی راسیییتهوخۆ یییید هدڕاسیییتهوخۆ لهالییییهن
خهڵێییهوهو بییهبێ هیییا جییۆره هییهاڵوار هێێی ئێتنیێییی ،ئییدیینی ،رهگییهزی
(جینتی  ،کۆمهاڵیهتی ... ،هت پێه ێن.
 .2هیییهڵبژار ن بیییۆ ئیییهو هسیییهاڵتدههی لهالییییهن خهڵێیییهوه ییییدری هکیییرێن
لهڕێگدی ههگ اهی گشتیو هنێنیو راستهوخۆوهو به ابیین کر هیی مید ی
یهکتدهی ههڵبژار نو ههڵبژێران بهڕێوه ه ێ.
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 .3هدوهیشییییتمدهدهی کور سییییتدن هییییهلی یهکتییییدهی امییییهزران لییییه پۆسییییته
حێوومهتییهکدهیدن ا پێ ه رێ.
 .4کۆمدری کور ستدن مێێیدهیزمی تدیبیهتی بیۆ بهشی اریی ئیهو گرووپدهیه لیه
هسییهاڵت ا لهبییهر یییدو هگییرێ کییه بهشیییێوهی سروشییتی لییه حدڵیییهتی
کهمدیهتی ان.
مد هی شهشهم :جیدیی هسهاڵتهكدن
لییه کۆمییدری کور سییتدن ا هسییهاڵتی یدسیید اهییدنو جێبییهجێێر نو ا وهری لییه
یهکتر جید هکرێنهوه :
 .1پدڕلمییییدهی کور سییییتدن بییییهرزترین ئورگییییدهی قییییدهوون اهییییدهی کۆمییییدری
کور ستدهه.
 .2حێوومییییهتی کۆمییییدری کور سییییتدن لهالیییییهن پدرلهمدهییییهوه ههگییییی بییییۆ
وهر هگیرێو له بهرامبهر پدرلمده ا بهرپرسیدره.
 .3سیییهربهخۆیی هزگیییدی ا وهری چ لیییه ییییدریێر نو چ لیییه کیییدرکر ی ا
هستهبهر هکرێ.
مد هی حهوته م :جیدیی ین له هسه اڵتی سیدسی
 .1له کۆمدری کور ستدن ا ین له هسهاڵتی سیدسی جیدیهو پێڕهوی له
پرههتیپهکدهی سێێوالریزم هكرێ.
 .2ههموو اهیشتوواهی کور ستدن له ههڵبژار نو تهمرینی ئدیینو
مهزههبو بهڕێوهبر هی رێوشوێنه ئدیینییهکدهیدن ا ئدزا ن.

هس ی سێنهم
یهکیهتیی ههتهوهکدن له ئێراهی ی ڕا ا
مد هی ههشتهم :بنهمدکدهی یهکیهتی ی ههتهوهکدن له ئێران
 .1سیتییتمی کۆمییدریو یموکراتیییهو ی ی ڕاڵی لییه بهڕێوهبهرایییهتیی واڵت ی ا
هتییواهێ ببێتیه هسییتهبهری هدوپێوههی یو هدوپهیمدهیییهکی پتییهوتر لییههێو
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ههتییییییهوهکدهی ئێییییییران او زهمینهسییییییدزی پێێییییییهوهژیدهێێی اخوازاهییییییهو
ا پهروهراهه له ئێراهی واڕۆژ ا.
 .2لیییییییه رواهگیییییییه ی حیزبیییییییی یمیییییییوکراتی کور سیییییییتدههوه یهکییییییییهتیی
ئدرهزوومهه اهییییهی هێییییوان ههتییییهوهکدن لییییه ئێییییران بهسییییتراوهتهوه بییییه
جێبهجێێر نو بهر هوامبوون لهسهر ئهو پرههتیپدههی خوارهوه :
 رهههتهوایهتی بنهمدییهکی سیهرهکیی قیهوارهی سیدسییی سهرتدسیهریبێ.
 ههر ههتهوهیهک له بهڕێوهبر هی کدروبدری تدیبهت به خیۆیو هیهرێمیخۆی لهڕێگدی هوێنهراهی ههڵبژێراویهوه ئدزا و سهربهس بێ.
 ههموو ههتیهوهکدن بیه شیێوهیهکی عد اڵهیه لیه بیهرێوهبر هی کدروبیدریهوڵهتی ی را ا بهش ار بن.
 ئهس هکدهی پێوهه ی ار به رههگ اهیهوهی یهکییهتیی ههتیهوهکدن لیه ئێیرانا جێبهجێ بێرێن.
مد هی هۆههم  :رههگ اههوهی یهکیهتیی ههتهوهکدن له ئێران
رههگ اههوهی هیند یی یهکیهتیی ههتهوهکدن له ئێران ا بهم شێوهیهیه :
 .1هێمدکییدهی هوڵییهتی ییی را و ،پێێندتییهو بڕیییدرو بهرهدمییهکدهی هییهموو
ئۆرگدنو امو هزگدکدهی هوڵهتی ی را هبێ تیهعبیر لیه سیهروهریی
هدوبهشی قهوارهکدهی هێو ێ راسیۆن بێهن.
 .2ێ راسیییۆهی ئێییران خییدوههی وو ئهه ومییههی هوێنییهرانو ههتییهوهكدن
هبییییییێ .ئههیییییی امدهی ئهه ومییییییههی هوێنییییییهران بییییییهپێی حهشیییییییمهت
ههڵی هبژێر رێن؛ ئههی امدهی ئهه ومییههی ههتییهوهكدهی بییۆ هییهر كییدم لییه
ههتهوهكدهی ئێراهی ی را بهقه هر یهك هبن.
 .3هیا بڕیدرێ كه پێوهه یی به درههووسی ههتهوهکدهی ئێراهیهوه هیهبێ
بهبێ پهسن كران لهالیهن ئهه ومههی ههتهوهکدههوه كدری پێ هدكرێ.
 .4ئهگهر بریدرێه ژایهتیی لهگیه بهرژهوههی یی ههتیهوهیی هیهر ییهک لیه
ههتهوهکدن ههبێ ،مد ی ڤێتۆ بۆ هوێنهراهی ئهو ههتهوهیه له ئهه ومیههی
ههتهوهکدن ا پدرێزراو هبێ.
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 .5یییواهی بییهرزی ێ ی را کییه لییه پتییپۆراهی سییهر بییه هییهموو ههتییهوهو
قیییهوارهکدهی هێیییو ێ راسییییۆن پێیییه ێ ،پدرێزگیییدری لیییه پرههتییییپه
بنهڕهتییییهکدهی یهكیییهتیی ههتییهوهکدن هکییدو کێش یهکدهی پێوهه ی ی ار بییه
ابهشێر هی سهاڵحییهتهکدن درهسهر هکد.

هس ی وارهم
کۆمدری کور ستدنو هوڵهتی ی را
مد هی هههم :زمدهی رهسمی
 .１زمدهی کور ی زمدهی رهسمیی امو هزگدکیدهی کۆمیدری کور سیتدههو لیه
ههموو پلهکدهی خۆێن ن ا بهکدر هبرێ.
 .２ئییییهو زمییییدن ییییید زمدهییییه رهسییییمییدههی بییییۆ هدمههووسییییینو پێوهه ییییییه
ئی اریییییهکدهی هێیییوان ههرێمیییهکدنو هوڵیییهتی یییی را بیییهکدر هبیییرێن و
هییهروههد سیدسییهتی زمییدهی لهئدسییتی هوڵییهتی ی ڕاڵ ی ا بییه رێێێییهوتنی
گشتیی پێێندتهکدهی هێو ێ راسیۆن بڕیدری لهسهر ه رێ.
مد هی یدز هههم :ابه شێر هی سهاڵحییهتهکدن
 .1بێ گه له کدروبدری پێوهه یی هرهوه ،سوپدی ێی ڕا  ،اهیدهی بهرهدمیهی
رێژخدیییههی ئییدبووریو سیتییتمی راوی کییه لییه سییهاڵحییهتی هوڵییهتی
ی ی را ان ،بڕیییدر انو بهرهدمییه اهدن لییه سییهرجهم بوارهکییدهی یێییه ا لییه
سهاڵحییهتی امهزراوهکدهی کۆمدری کور ستدن ایه.
 .2سیدسییهتو بهرهدمییهکدهی هوڵییهتی ی ی را بییه لهبییهر دوگرتنی قییدزاهج و
ویتییتی پێێندتییهکدهی ێ راسیییۆنو بهرهدمییه اهدن بییۆ قهرهبووکر هییهوهی
هیییهاڵوار هی رابیییر وو بیییه ژی ههتیییهوه زوڵملێێراوهکیییدهی ئێیییران ییییدری
هکرێنو هبرێنه پێ  .بهتدیبهتی:
 سوپدی ێ را لهڕووی پێێندتهی هێزو هرمده هیییهوه رههگ اهیهوهیرهههتهوایهتیو ره هیهرێمی لیه ئێیران ا هبیێو لیهڕووی کدرکر یشیهوه
به ژی بهرژهوهه یی رهوای ههتهوهکدهی ئێران هدجووڵێتهوه.
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 سیدسییهتی هرهوهی هوڵییهتی ییی را رههگ اهییهوهی مهوجوو ییییهتیسیدسییییو هینییید یو ،قدزاه یییهکدهی ههتیییهوهو پێێندتیییهکدهی ئێیییران هبیییێ.
کۆمدری کور ستدنو ههرێمیهکدهی یێیه بیه ههمدهیههگی لهگیه هوڵیهتی
یییی را مییید ی امهزراهییی نو بر هیییه پێشیییی پێوههییی یی هرهوهییییدن لیییه
بوارهکدهی تدیبهت به خۆیدن ا هبێ.
مد ه ی واز ههه م :ابین کر هی ههزمو هێمنی له کور ستدن
 .1ابیین کر هییی هێمنییو هییهزمی هێوخییۆ لییه کور سییتدن لییه ئهسییتۆی هێییزی
پێشمهرگهو ئۆرگدهه ئینتیزامییهکدهی یێهی کۆمدری کور ستدهه.
 .2سییوپدی ی ی ڕا ئییهرکی یرییدع لییه پدراسییتنی سیینوورهکدهی واڵت یی لهسییهر
شدهه که تد ئهو جێگدیهی پێوهه یی به کور ستدههوه ههیه ئیهم ئهرکیه بیه
هدوبهشی یدن به لهبهر دوگرتنی بیووهی هێیزی پێشیمهرگهی کور سیتدن
بیییهجێ هگهییییههێ .سیییوپدی یییی را هیییهقی هییییه هسییی لیییه کدروبیییدری
هێوخۆیی وهرب ا.

هس ی پێن هم
پرههتیپو ئهرکه گرینگهکدهی کۆمدری کور ستدن
مد هی سێز هههم :مدف و ئدزا ییه گشتییهکدن
 .1لیییه کور سییییتدن قیییدهوون سییییهروهره .هییییهموو تدکیییهکدهی کۆمییییهڵگد لییییه
قدهوون او له بهرامبهر قدهووه ا یهکتدهن.
 .2ههموو ئهو مدفو ئدزا ییدههی له مههشووری هێوههتیهوهیی مید ی میرۆ
(واتییه راگهیهه ی راوی جینییدهیی میید ی مییرۆ و هییهر وو پییهیمدهی ههتییهوه
یییییهکگرتووهکدن سییییهبدرهت بییییه مد ییییه مییییه ههیو سیدسییییییهکدنو ،مد ییییه
ئدبووریو کۆمهاڵیهتیو هرهههگییهکدن ا هدتوون له یدسیدی بنیهڕهتی و
و قدهووههکدهی کۆمیدری کور سیتدن ا بهڕهسیمی ههدسیرێن .حێوومیهتی
کۆمییییدری کور سییییتدن بهرپرسییییه لییییه جێبییییهجێێر هیدنو ههڵێندهییییهوهی
هههگدوی موسبهت بۆ پدراستنو پهرهپێ اهیدن.
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مد ه ی وار هههم  :بووژاههوهی هرهههگی
حێوومهتی کۆمدری کور ستدن :
 .1خوێن ی هی ئی بییدری تیید تهمییههی پییدز ه سیید و خوێن ی هی بییهخۆڕایی تیید
کۆتدیی قۆهدغی واهدوهه ی هستهبهر هکد.
 .2هیییههگدوی جیییی ی بیییۆ بنیییهبڕکر هی ههخوێنییی هواری لیییه کور سیییتدن
ههڵ ێنێتهوه.
 .3لییییه سییییهرجهم قۆهدغییییهکدهی خوێنیییی ن او بییییۆ هییییهموو هشیییینهکدهی
پهروهر هو ێرکدری ههلی هستڕاگهیشتنی کهسدهی کهم هرامیهت بیه
خوێن نو ێربوون پێه ێنێ.
 .4بدیهخ به پهرهئهستده هی کهلتوور له کۆمهڵگیه ا ه او یدرمیهتیی کیۆڕو
کۆمه و هدوهه ه ئه هبیو هوههرییهکدن بهتدیبهتی لهبواری خزمهت بیه
زمدنو ئه هبو کهلهپووری کور ا هکد.
 .5لیییه بهرهدمیییهی هرهیییههگیو پیییهروهر هیی خیییۆی ا جێگیییهی شییییدو بیییۆ
پێویتتییهکدهی پێگهیده نو گهشهکر هی من ااڵنو الوان تهرخدن هکد.
مد هی پدز هههم :پدراستنی کۆمهاڵیهتی
حێوومهتی کۆمدری کور ستدن :
 .1اهدتی گشیتی بیه جۆرێیه ابیهش هکید کیه یدرمیهتی بیه بهرزکر هیهوهی
ئدستی ژیدهی کهسدهی کهم اهدت بێد.
هخد و له رێگدی سیتتمی بیمهوه یدرمیهتی بیه
 .2تهه روستیی گشتی پێ
به هسڕاگهیشتنی خهڵه ،بهتدیبیهتی کهسیدهی کیهم هرهتیدن ،بیه خزمهتیه
پزیشێیو هرمدهییهکدن هکد.
 .3یدرمییییییهتیو پێڕاگهیشییییییتنی کۆمهاڵیییییییهتی بهتدیبییییییهتی بییییییۆ بێێییییییدران و
کهمئهه امدنو بهسدڵ ا ووانو بێێهسدن بهمهبهستی ابینێر هیی ژییدهێێی
ئدسدیی له ههزهر هگرێ.
 .4ههلی كدری گوه دو بۆ ههمووان پێ ێنێ.
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 .5قییدهووهی کییدر بییه جۆرێییه پهسیین هکییدو جێبییهجێی هکیید کییه سییتده ار ه
هێوههتهوهییییییهکدهی پێوهه یییی ار بیییه مییید ی کرێێیییدرانو زهحمهتێێشیییدن
بهتدیبهتی سنوور ارکر هی سهعدتی کدرو قه هغیهکر هی کیدری منی ااڵنو
مهرهخهسیی به موو هوهی ایێدیهتی بگرێته خۆی.
 .6پالهیییی ڕوپیییڕ بیییۆ خیییهبدت بیییه ژی هێنییی ێه پیییهتدی کۆمهاڵییییهتی وهک
ئیعتید و توه وتیژیی هدمووسی بهڕێوه هبد.
مد ه ی شدز هههم  :گهشهسهه هی ئدبووری
 .1حێوومییییهتی کۆمییییدری کور سییییتدن بییییۆ هێندهییییه هری کور سییییتدن لییییه
بییهجێمدویی ئییدبووریو هییههگدوهدن بییۆ بهپیشهسییدزی کر هییی تێ هکۆشییێ.
بییۆ ئییهو مهبهسییتهش هییهر وو کییهرتی گشییتیو تدیبییهت بییه جۆرێ یه رێییه
هخییید کیییه ببێتیییه مدییییهی هدهییی اهی وهبیییهرهیندهی هێوخیییۆییو هرهکییییو
پهرهپێییی اهی بدزرگیییدهیی راسیییتهوخۆی کور سیییتدنو میییۆ ێرهیزه کر هیییی
کشییتوکد و بووژاهییهوهی گهشییتوگوزارو کییهڵه وهرگرتنییی کدرهدسییدهه لییه
سییییهر دوه سروشییییتییهکدنو ۆزینییییهوهی خهلالقییهتییییه ئدبوورییییییهکدهی
تدیبهت به کۆمهڵگهی کور هواری.
 .2سیدسهتی م ێ ارێی زهویوزار به هشنێه رێه هخد که هیهم قیدزاه ی
جووتییییدرانو هیییهم پێویتیییتییهکدهی پێشیییێهوتنی کشیییتوکد و ئدژهڵییی اری
ابین بێرێن.
مد ه ی حهڤ هههم  :سۆسیدلیزمی ێموکراتیه
حێوومهتی کۆمدری کور ستدن به لهبهر دوگرتنی بدیهخهکدهی سۆسییدلیزمی
ێموکراتیه بنهمدکدهی کۆمهڵگهیهکی له بدری ئدبوورییهوه ئیدزا و پێشیێهوتوو
و لهبدری کۆمهاڵیهتییهوه ئدسوو هو ا پیهروهر بنییدت ههیێ .لیهم کۆمهڵگهییه ا
که بدیهخهكدهی سۆسیدلیزمی ێموکراتیه پهیڕهو هکرێن :
 .1بهرژهوهه یی گشتیی خهڵه ئدمده ی سهرهکییه.
 .2جهوهیییهری ێمیییوکراتیێی ئیییهم سیتیییتمه لهوه اییییه کیییه پێێنیییدتنی لیییه
پرۆسهی ریرۆرم ا به شیێوازێێی ێموکراتییهو بیه بهشی اریی هیهموو
ینو توێژهکدهی هێو کۆمهڵگه ێته ی.
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 .3جهوهییهری ا پهروهراهییهی سۆسیییدلیزمی ێموکراتیییه لهوه ایییه کیییه
هییهو ه رێ مییهو ای ئییدبووریو کۆمهاڵیییهتیی هێییوان ینییهکدن کییهم
بێرێتییهوهو یدرمییهتی بییه ابینێر هییی هدوسییههگییهکی رێژهیییی لییههێوان
ینو توێژهکدهی کۆمهڵگه ا بێرێ.
 .4سیتییتمی بییدزاڕی ئییدزا لهالیییهن هسییهاڵتی سیدسیییو ێمییوکراتیێی
خهڵێهوه دوه ێری هکرێ.
 .5سیدسیییهتی حێوومیییهت لهپێوههییی ی لهگیییه کیییهرتی گشیییتیو کیییهرتی
تدیبییییهت ا لییییهڕووی پێویتییییتیی خۆگوه دهیییی ن لهگییییهل ههلومییییهرجی
تدیبهتیی واڵتو ره دوکر هی قدزاه ی ههتهوهیی یدری هکرێ.
مد هی ههژ هههم :یهکتدهیی ژنو پیدو
 .1حێوومیهتی کۆمییدری کور سییتدن بییه لهبییهر دوگرتنی بههی هکدهی پییهیمدهی
هێوههتیییهوهیی بیییۆ هههێشیییتنی هیییهر جیییۆره هیییهاڵوار هێه بیییه ژی ژهیییدن،
ابینێر هی یهکتدهیی هێوان ژن و پیدو لههێو خێیزانو لیه کۆمیه ا ،و لیه
مهی اهی کدرو هسهاڵتو بهگشتی له ههموو بوارهکیدهی ژییدهی سیدسییو
کۆمهاڵییییهتیو هرهییییههگیو ئییییدبووری ا ،بیییه ئییییهرکێێی گرینگییییی خییییۆی
ا ههێو بهرهدمهی ڕوپڕ لهو پێوهه ییه ا ا هڕێژێو بهڕێوهی هبد.
 .2کییهڵه وهرگییرتن لییه مێێدهیزمییهکدهی تییهبعیزی موسییبهت وهک سیتییتمی
کۆتد له ههڵبژار هی پدرلمدن او یدریێر هی رێژهیهکی گوه دو لیه پۆسیته
بهڕێوهبهرییییهکدن بییۆ ژهییدن یییهکێه لییه رێگدکییدهی گهیشییتن بییهو ئدمده ییه
هبێ.
مد هی هۆز هههم :کۆمهڵگه ی مه ههی
کۆمدری کور سیتدن گهشهسیهه هی کۆمهڵگیهی میه ههی لیه کور سیتده ا وهک
یهکێه له ئدمرازهکدهی پهرهپێ ان و یدوه ێری کر هیی حیوکمڕاهیی روسی لیه
هییهر وو بهسییتێنی بهشی اریی سیدسییو گهشهسییهه هی مرۆیییی ا یدو لییێ هکیید.
ههربۆیه یدرمیهتی بیه گهشهسیهه هی امیهزراوهکدهی کۆمهڵگیهی میه ههی هکیدو
لییه بکوکر هییهوهی هرهییههگی یییهكتر تهحییهمموول کییر نو هههێشییتنی هییهموو
هشنهکدهی همدرگرژیی سیدسیو کۆمهاڵیهتی ا پشتیدن پێ هبهستێ.
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مد هی بیتتهم  :ژینگهپدرێزی
 .1پدرێزگیییدری لیییه سروشیییتی کور سیییتدن وهك سیییهرمدیهیهکی میللیییی لیییه
ئهرکهکدهی کۆمدری کور ستدهه.
 .2حێومییهت لییه هییهموو پڕۆژهیییهک ا کییه کدریگییهریی لهسییهر ژینگییه هییهبێ.
بهتدیبیییهتی لیییهبواری گهشیییهکر نو وهبیییهرهێندن ا ،الییییههی ژینگیییهپدرێزی
وهک پدرامێترێێی بنهڕهتی لهبهر دو هگرێ.

هسلی شهشهم
سیدسهت بهرامبهر به بهشهکدهی یێهی کور ستدن
مد هی بیت و یهکهم :رواهگهی كۆمدری كور ستدن بهرامبهر به بهشهكدهی
یكهی كور ستدن
کۆمدری کور ستدن :
 .1گهلى كور له ههموو بهشهكدهی كور ستدنو كور له ههر شوێنێ بیێ
به ئهه امدهی یهك ههتهوه ههدسێ.
 .2له خهبدتی رهوای ههتیهوهی كیور لیه بهشیهكدهی یكیهی كور سیتدن بیۆ
ابینكر هی مدفو ئدزا ییه ههتهوایهتییهكدهی پشتیواهی هكد.
 .3لهسهر بنهمدی قدهووهی ،پیههدی سیدسیی بیهو كور اهیه ه ا كیه بیه هیۆی
خهبدتی رزگدریخوازاههوه له بهشهكدهی یكهی كور ستدن هكهوهیه بیهر
مهترسیو هد در هبن واڵتهكهیدن بهجێ بێ ن.
 .4پێوهه یی رهسمی لیهبواری سیدسییو بدزرگیدهیو هرهیههگیو زاهتیتی ا
لهگییییه ئییییهو بهشییییدههی كور سییییتدن ا ا همییییهزرێنێ كییییه بییییه مد ییییه
ههتهوایهتییهکدهیدن گهیشتوون.
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پێڕهوی نێوخۆی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
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هس ی یهکهم
پێندسهی حیزب
مد هی یهکهم :هدوی حیزب" ،حیزبی ێموکڕاتی کور ستدن"ه.
میید هی ووه یهم :حیزبییی یمییوکراتی کور سییتدن ،حیزبێێییی رزگییدریخوازی
ههتهوهییو ێموکراته که واڵتپدرێزانو ئدزا یخوازاهی رۆژههاڵتی کور ستدن له
ریزهکدهی خۆی ا کۆ هکدتهوه.
مد هی سێنهم  :حیزبی ێموکراتی کور ستدن حیزبێێی سێێوالرهو بدوهڕی
به جیدیی ین له هیند ی سیدسی ههیه.
مد هی چوارهم :ئیدڕمی حییزب بریتیییه لیه بدزههییهک کیه هییوهی الی راسیتی
هرخێێه له رههگی شینو هیوهی الی یهپی یه گههمێێیه لیه رههگیی زهر ؛ لیه
شیییوێنی سیییهرهوهی پێێگهیشیییتنی ئیییهم وو هییییو بدزههییییه هیییدوی حییییزب لیییه
زهمینهیییهکی سییپی ا بییه هییهر وو زمییدهی کییور ی و ئینگلیتییی هووسییراوهو لییه
شیییوێنی خیییوارهوهی پێێگهیشتنیشییییدن سیییدڵی امیییهزراهی حییییزب (  1945لیییه
زهمینهیییهکی سییوور ا هووسییراوه .هێوهڕاسییتی ئییهم بدزههیییه بییه یوار ییید بییه
رههگییی کهسییهو سییپی ههخشییدوه و خییۆرێێی لییه لییه هدوهڕاسییتی بدزههکییه ا
ه رهوشێتهوه .کۆی ئدڕمهکهش لهسهر کتێبێه راوهستدوه.
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هس ی ووههم
ئهه امهتیی حیزب
مد هی پێن هم :مهرجهکدهی بوون به ئهه ام
ههموو اهیشتوویهکی رۆژههاڵتی كور ستدنو هیهموو كیور ێێی رۆژهیهاڵتی
کور ستدن هتواهێ ببێته ئهه امی حیزبی ێموكراتی كور ستدن ،به مهرجێ :
 .1تهمههی له 18سد كهمتر ههبێ.
 .2بهرهدمهو پێڕهوی هێوخۆی حیزب پهسن بكد.
 .3مرۆڤێێی خۆشندوو واڵتپدرێز بێ.
مد هی شهشهم :شێوهی وهرگرتنی ئهه ام
بۆ ئهوهی کهسێه به ئهه ام وهربگیرێ پێویتته:
وو ئهه امی حیزب بیندسێنن.
.1
 .2الهیكهم شهش مدهگ لهژێر تدقیكر ههوه ا بێ.
 .3ئهه امی حیزبو رێكخراوێكی سیدسی ههبێ.
 .4لهالیییییهن زۆربییییهی ئههیییی امدهی شییییدههیهکی حیزبییییی یییییدن ئۆرگییییدهێێی
سهرهوهترهوه به ئهه ام وهربگیرێ.

هس ی سێيهم
ئهرکو مد هکدهی ئهه ام
مد هی حهوتهم :ئهرکهکدهی ئهه امی حیزب
ئهركی ئهه امی حیزبه كه :

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بیییۆ وه یهێنیییدهی ئدمده یییهكدهی حییییزب كیییه لیییه بهرهدمیییه ا هیییدتوون
تێبكۆشێ.
بۆ پدراستنی یهكیهتیی سیدسیو تهشكیالتیی حیزب ههو ب ا.
بهپێی پێڕهوی هێوخۆ پهیڕهوی یتیپلینی حیزبی بێ.
لییییه یییییهكێ لییییه ئۆرگدهییییهكدهی حیزبیییی ا تێبكۆشییییێو لییییه کۆبووهییییهوه
پێوهه ی ارهکدهی ا بهش ار بێ.
هنێنییهكدهی حیزب بپدرێزێ.
پلهی زاهیدریی خۆی بهرێته سهرێ.
سیدسهتی حیزب بهرێته هێو كۆمیهاڵهی خیهڵ و پێوههی ی لهگیه ئیهوان
بههێز بكدو له بیروڕاو ئهزمووهی ئهوان كهڵ وهربگرێ.
ههقی ئهه امهتی ب ا.

مد هی ههشتهم :مد هكدهی ئهه امی حیزب
ئهه امی حیزب مد ی ئهوهی ههیه كه :

.1
.2
.3
.4
.5
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بیییه ئههییی ام ییییدن بهرپرسیییی هیییهر كیییدم لیییه ئۆرگدهیییهكدهی حییییزب
هه بژێر رێ یدن یدری بێرێ.
له هێوخۆی حیزب او له کۆبووههوهی پێوهه ی ار ا راشێدواهه له
ههموو ئهه امێ ید ئۆرگدهێ رهخنه بگرێ.
لیه رێگیدی تهشیكیالتییهوه رهخنیهو پێشینیدرو پرسییدرو بییروڕای
خۆی ئدراستهی ههر ئۆرگدهێێی حیزب بێد.
لیییه هێوخیییۆی حیزبییی ا سیدسیییهتی حییییزب بخدتیییه ژێیییر پرسییییدرو
پێشنیدری گۆڕینی بێد.
له ههموو ئۆرگدهێ لهالی ئۆرگدهی سهرهوهتر شكدیهت بكد.
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 .6له ههر كۆبووههوهیهكی ئۆرگیدهی خۆیی ا كیه تێكۆشیدهی حیزبییو
سیدسیی ئهو ههڵتههگێنێو بینهوێ بڕیدری لهسیهر بی ا ،بهشی ار
بێ.
مد هی هۆههم :سزا اهی ئهه ام
 .1ئهو كهسدههی ئهركی خۆیدن بیهجێ هدگهییههن ییدن بهپێچهواهیهی پێیڕهوی
هێوخۆی حییزب هجووڵێنیهوه ییدن كر هوهییهك ئیهه دم ه هن كیه زییدن
بیییه ئیعتیبیییدری حییییزب هگهییییههێ ،بیییهپێی را هی سیییهرپێچییهکهیدن سیییزا
ه رێن .سزای حیزبی بریتییه له:

 سهركۆهه به هم سهركۆهه به هووسراو ئهستده ههوهی لێپرسراوی ههڵپهسدر ن هركر ن له حیزب.2
.3

.4
.5

سزای حیزبی لهالیهن رێكخراوی حیزبیی ههر ئهه امێكیهوه بیه زۆرینیهی
ههگ یدری هكرێ.
مهبهس له سزای حیزبی ،رێنوێنیی ئهه امهو تههید ئهو كدته ئههی ام سیزا
ه رێ كه رێگدی یكه وهك رهخنهو ئدمۆژگدری له دکكر هیی ئدكیدری
ئهو ا كدریگهر ههبووبێ.
ئههیی امی هركییراو میید ی ئییهوهی ههیییه لییه ئۆرگییدهی سییهرهوهتر اوای
پێ ا ووههوه بكدو هتواهێ ئهو اوایه بۆ كۆهگرهش بنێرێ.
رێژتییرین مییدوهی ههڵپهسییدر ن سییدڵێكه .ئههیی امی ههڵپهسییێر راو پییدش
میییدوهی ههڵپهسیییدر ن رابیییر ووی حیزبییییی بیییۆ لهبیییهر یییدو هگییییرێو
بهگوێرهی ههزهری ئۆرگدهی خۆی بهرپرسدیهتیی پێ ه رێ.

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

هس ی وارهم
پێێندتهی رێێخراوهیی حیزب
مد هی هههم :بنهمدی قهوارهو کدری ئۆرگدههکدهی حیزب
 .1ئهس ه بنهڕهتییهکدهی ارشتنی قهوارهی حیزب ئهمدههی خوارهوهن:
 ههموو ئورگدههکدهی حیزب له خوارێ ڕا بۆ سهرێ ههڵ هبژێر رێن. ئۆرگدههكدهی حیزب به رێكوپێكی راپۆرتی تێكۆشدهی خۆییدن هیهم بیهوئهه امدهیییه كیییه هیییهڵیدن بیییژار وونو هیییهم بیییه ئۆرگیییدهی سیییهرهوهتر
ه هههوه.
 بڕیدری ئۆرگدهی سهرهوهتر لهالیهن ئۆرگدهی خیوارهوهترهوه جێبیهجێهكرێ.
 لییههێو حیییزب ا بییۆ هییهموو ئههی امدن بییهبێ جیییدوازی یییهك یتیییپلینههیه.
 لییه ئورگدهییهکدهی حیییزب ا بڕیییدر بییه شییێوهی بهکۆمییه و بییه زۆرینییهیههگ ه رێ.
 تدکپهرسییییتیو سییییهرهرۆیی لییییه هیییییا پلهیییییهکی تهشییییێیالتی ا رێگییییدیپێهد رێو لێپرسینهوهی لێ هکرێ.
 زاهیییییدریی پێویتیییی سییییهبدرهت بییییه ئییییدڵوگۆڕ و پرسییییهکدهی بییییواریتهشییێیالت ،پهیوهه ییییهکدنو مهسییهله سیدسییییهکدن ،بییه شییێوهیهکی
سیتتمدتیه لههێو حیزب ا بکو هکرێتهوه.
 .2له حیزب ا بووهی گرووپو راکتیۆهی ئدشێرای یێریو سیدسیی بیه
رهسمی ههدسرێو ههموو گرووپێه ههقی ههیه بیروبۆ ووهی خیۆی
لههێو تهشێیالتی حیزب ا هرببڕێ.
تێبینی :
 مێێدهیزمی پێوهه ی ار لهالیهن کۆمیتهی هدوهه ییهوه تههزیب هكرێ.28
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 -ههر هشنه هستهبهه ییهکی هنێنی قه هغهیهو سزای لهسهره.

مد هی
.1
.2
.3

.4
.5

.6

یدز ههه م :رێكخراوهكدهی حیزب
بندخهی رێكخیراوی حییزب شیدههیه .ژمیدرهی ئههی امدهی شیدهه هیدبێ لیه
سێ كهس كهمتر بێ.
رێكخراوهكییدهی حیییزب بییههۆی كومیتییهی ێ ،گییهڕهك ،شییدر ،هدو ییه،
شدرستدنو هدوهه هوه بهڕێوه هبرێن.
ئیهركی شیدههو كۆمیتیهكدن بر هیی سیدسیهتی حییزب بیۆ هێیو كۆمیهاڵهی
خییهڵ و جێبیییهجێ كر هیییی بڕیدرهكییدهی کۆمیتیییهی هدوههییی یو ئورگدهیییه
بهرپرسهکدهی پێوهه ی ارو بهڕێوهبر هی كدروبدری حیزبییه.
كۆمیتییهی هییهر رێكخراوێیی لهالیییهن ئههیی امدهی ئییهو رێكخییراوه یییدن
هوێنهراهی ئهواههوه هه هبژێر رێ.
بهرزترین ئۆرگدهی هیهر رێكخراوێی كۆهرراهتیی ئیهو رێكخراوهییه كیه
هییهر وو سیید جدرێیی لییه ئههیی امدهی حیزبیییی ئییهو رێكخییراوه یییدن
ێ.
هوێنهراهیدن پێ
رێێخراوهکییییدهی حیییییزب لییییه مهڵبههیییی ی ییییدالکیی خۆیییییدن ا هتییییواهن
بهرهدمهو پالهی کدری تدیبهت به خۆیدن ابڕێژن.

تێبینی:
 له ههلومهرجی تدیبهتی ا کومیتهی هدوهه ی هتواهێ شیێوهی گوه یدوییكه بۆ رێكخراوی حیزب پهسن بكد.
 رێێخراوهکیییییییدهی حییییییییزب لیییییییه هرهوهی کور سیییییییتدن بیییییییهگوێرهیئدیینندمهیییهکی تدیبییهتو گوه ییدو کییه بییه پهسیین ی کومیتییهی هدوههی ی
هگد ،بهڕێوه ه ن.
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هس ی پێن هم
ئۆرگدههکدهی بهڕێوهبهریی حیزب
مد ه ی واز هههم :كۆهگرهی حیزب
 .1کۆهگره بهرزترین ئۆرگدهی حیزبه که هیهر یوار سید جدرێی لیه
ئههییی امدهی ئهسییی یو جێگیییرو ڕاوێژکیییدراهی کۆمیتیییهی هدوههییی ی،و
راوێژکیییییدراهی ه تیییییهری سیدسیییییی،و ئههییییی امدهی کۆمیتیییییییۆهی
پدرێزگدری له پێڕهوی هێوخۆی حیزب،و بهرا هییهك كیه کۆمیتیهی
هدوهه ی یدریی هكد له هوێنیهراهی ئههی امدهی یكیهی حییزب پێیه
ێ.
 .2كوهگرهی هدئدسدیی له سهر اخوازی کۆمیتهی هدوهه ی ،ییدن وو
له سێی کۆمیتیۆنو کۆمیتهکدهی سهر به کۆمیتهی هدوهه ی پێ
ێ.
مد هی سێز هههم :ئهرکو هسه اڵتی کۆهگره
کۆهگرهی حیزب :
 .1ڕاپۆرتی کۆمیتهی هدوهه ی هه هسههگێنێو بڕیدری لهسهر ه ا.
 .2رێبدزی گشتی ،ستراتیژیو تدكتیكیی حیزب یدری هكد.
 .3بهرهدمهو پێڕهوی هێوخۆی حییزب بیهپێی پێویتی هسیێدریو پهسین
هكد.
 .4ئههییی امدهی ئهسییی یو جێگیییری کۆمیتیییهی هدوههییی یی حییییزبو ئههییی امدهی
کۆمیتیۆهی پدرێزگیدری لیه پێیڕهوی هێوخیۆی حییزب ،لیههێو ئههی امدهی
کۆهگره هه هبژێرێ.
تێبینی:
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 کۆمیتهی هدوهه یی حییزب مید ی ئیهوهی ههییه ئیهو پهڕهكیهی بیه ئههی ازهیییییهك لیییه یییواری ژمیییدرهی ئههییی امدهی ئهسییی یی خیییۆی ،لیییه ئههییی امدهی حییییزب
راستهوخۆ و به مد ی ههگ اههوه له كۆهگره ا بهش ار بكد.
 كهسدهێ هتواهن ببنه ئهه ام یدن جێگری کۆمیتهی هدوهه ی كه هیهر هیهبێسێ سد رابر ووی ئهه امهتیی دالکدههیدن له رێێخراوێێی حیزب ا ههبێ.
 رێییژهی هوێنییهراهی هییهر رێێخراوێێییی حیزبییی بییۆ کییۆهگره بییهپێی ژمییدرهیئهه امدهی ئهو ریێخراوه یدری هکرێ ،بهمهرجێه الهیکیهم وو لهسیهر سیێی
ئههیی امدهی رێێخراوهکییه لییه کییۆهرڕاه بییۆ کییۆهگره ا بهشیی ار بیین .لییه غییهیری
ئهوه ا ،ژمدرهی بهش اراهی کۆهرڕاهتهکه هکرێته بنهمد.
مد
.1

.2
.3

.4

هی در هههم :كۆهرڕاهتی گشتیی حیزب
كۆهرراهتی گشتیی حیزب لهكدتێ ا هبهسترێ كه:
 هرهتدهی بهستنی كۆهگره ههبێ. گیروگر تێكییییی وا هدتبێتییییه پییییێ كییییه کۆمیتییییهی هدوههیییی ی هییییهتواهێدرهسهری بكد.
سهالحییهتی كۆهگرهی ههیه.
له ههلومهرجێكی ئهوتۆ ا كۆهرراه
كیۆهرراه لیه ئههی امدهی ئهسی ی ،جێگیرو راوێژکیدراهی کومیتیهی هدوههی ی،
راوێژکییدراهی ه تییهری سیدسییی ،ئههیی امدهی کۆمیتیییۆهی پدرێزگییدری لییه
پێییڕهوی هێوخییۆی حیییزب ،هوێنییهراهی كۆمیتییهكدهی شدرسییتدنو هدوههیی ،
كۆمیتییییهو كومیتیییییۆههكدهی سییییهر بییییه ه تییییهری سیدسیییییو کۆمیتییییهی
بهرێوهبهریی کدروبدری حیزب له هرهوهی کور ستدن پێ ێ.
را هی هوێنیییییهراهی ئیییییهو كۆمیتیییییهو كۆمیتییییییۆهدهه لهالییییییهن کۆمیتیییییهی
هدوهه ییهوه یدری هكرێ ،به مهرجێه ژمدرهی هوێنهراهی هیهڵبژێراو لیه
کۆی ژمدرهی ئهه امدهی ئهس یو جێگرو راوێژکدراهی کومیتیهی هدوههی ی
و ئهه ی امدهی کۆمیتیییۆهی پدرێزگییدری و راوێژکییدراهی ه تییهری سیدسییی
زیدتر بێ.

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

مد ه ی پدز هههم  :راپرسی
 .1راپرسییی لییه حیزبیی ا لییه کدتێیی ا بییهڕێوه ه ییێ کییه پرسییێێی گرینگییی
ییدرههووسسییدز بێتییه پییێ کییه کۆمیتییهی هدوهه ی ی ههین یهوێ ب یه تییههید
بڕیییدری لهسییهر بیی ا .لییهو حدڵهتییه ا پێویتییته هییهر هییهبێ وو لییه سییێی
ئهه امدهی کومیتهی هدوهه ی خوازیدری راپرسی بن.
 .2کومیتیییهی هدوههییی ی بهرپرسیییه کیییه لیییه زووتیییرین کیییدت ا (ئهوپهڕهکیییهی
مدهگێیییه کۆمیتهییییهک بیییۆ جێبیییهجێێر هی ئیییهو راپرسیییییه لیییه هوێنیییهراهی
رێێخراوهکدنو ئۆرگدههکدهی بهڕێوهبهریی حیزب پێه بێنێ.
تێبینی:
 یییهک لییه سییێی ئهه ی امدهی کۆمیتییهی جێبییهجێێر هی راپرسییی لییه هوێنییهراهیکۆمیتییهی هدوههیی یو یییهک لییه سییێی لییه هوێنییهراهی کۆمیتیییۆههکدهی سییهر بییه
ه تهری سیدسی و یهک له سێی لیه هوێنیهراهی کۆمیتیهی کدروبیدری حییزب لیه
هرهوهی کور ستدن هبن.
 ئییییهم کۆمیتهیییییه لییییه ئدمیییید هکر هییییی پرسیییییدرهکدهی راپرسییییی ،شیییییوهیبهجێگهیده هیو راگهیده هی ئدکدمهکهی بهرپرسه.
 پرسیدرهکدهی راپرسی هبێ به پهسن ی کومیتهی هدوهه ی بگهن. ئدکدمی راپرسی هخرێته هستووری کدری یهکیهم کۆبووهیهوهی کۆمیتیهیهدوهه ی که له وای راپرسییهکه پێه ێ.
مد هی شدز هههم :کۆمیته ی هدوهه ی
 .1له میدوهی هێیوان وو كیۆهگره ا کۆمیتیهی هدوههی ی بیهرزترین ئۆرگیدهی
حیزبهو كدروبدری حیزب بهڕێوه هبد.
 .2ئهركو هسهاڵتی کومیتهی هدوهه ی بهم جۆرهیه:
 سیییێرتیری گشیییتیی حییییزبو ه تیییهری سیدسییییو جێگیییری سیییێرتێرهه هبژێرێ.
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بهرپرسی یدوه ێریو بڕییدر ان لهسیهر سیدسیهتی گشیتیی حییزب لیه
وار ێوهی پهسن کراوهکدهی کۆهگره ایه.
بهرپرسی گشتیی اهدتو هركهوتی حیزبهو را هی حهقی ئهه امیهتیی
ئهه امدهی حیزب یدری هكد.
الهیێهم سدڵی وار جدر كۆ هبێتهوه .ئههی امدهی جێگیر و راوێژکیدراهی
کۆمیتییییییهی هدوههیییییی ی و راوێژکییییییدراهی ه تییییییهری سیدسییییییی لییییییه
كۆبووهییییهوهكدهی کومیتییییهی هدوههیییی ی ا بهشیییی ار هبیییینو ههگییییی
مهشوهرهتییدن ههیه.
ئدمد هکییدری بیییۆ پێێنێنییدهی کیییۆهگرهو شییێوهی هیییهڵبژار هی کۆمیتیییهی
هدوهه ی هکد.

تێبینی :
 کۆمیتییهی هدوهه ی ی هتییواهێ هییهتد هیییوهی ژمییدرهی ئهه ی امدهی ئهس ی ییخییۆی لییه بییواری یییدریێراوی شییدرهزایهتی ا راوێژکییدر بییۆ خییۆی
هه بژێرێ.
 کۆبووههوهكدهی کۆمیتهی هدوهه ی به بهش اریی الهیكهم وو لیه سیێیئهه امدهی ئهس ی هرمی هبن.
 بڕیدرهكدهی كۆبووههوهی کومیتهی هدوهه ی وهختێی قیهتعی هبین كیهزییییدتر لیییه هییییوهی هیییهموو ئههییی امدهی ئهسییی ی ،ییییدن وو لیییه سیییێی
ئهه امدهی ئهس یی بهش ار له كۆبووههوهکه ا ههگیدن بۆ ب هن.

 کۆمیتیهی هدوههی ی هیهقی ههییه لیه کدرهکیدهی سیێرتێری گشییتیوئهه امدهی ه تهری سیدسی بێۆڵێتهوهو لێپرسینهوهیدن لێ بێد.

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

 له حدڵهتێێی ا کیه تیهرمیمی کۆمیتیهی هدوههی ی پێویتی بیێ ،ئیهوکدره به هیهڵبژار هی ییهک یید ههی جێگیر بیه ئههی امی ئهسی یی
کۆمیتهی هدوهه ی ئهه دم ه رێ.

مد هی حهڤ هههم :ه تهری سیدسی

 .1ه تهری سیدسیی حییزب لیه سیێرتێری گشیتیو ژمدرهییهک ئههی امی
کۆمیتهی هدوهه ی پێه ێ کیه کۆمیتیهی هدوههی ی بڕییدری لهسیهر
ه ا و ههڵیدن هبژێرێ.
 .2ئهرکهکدهی ه تهری سیدسی ئهمدههی خوارهوهن :
 لییه مییدوهی هێییوان وو كۆبووهییهوهی کۆمیتییهی هدوههیی ی ا بهرپرسیییجێبهجێكر هی بڕیدرهكدهی کۆمیتهی هدوهه یی حیزبه.
 لییه وار ێییوهی سیدسییهتی گشییتیی حیییزب ا ههڵوێت ی و رواهگییهکدهیحیزب یدری هکدو رایده هگهیههێ.
 کدروبییدری کۆمیتیییۆههکدن لییه کۆبوهییهوهکدهی خییۆی ا تییدوتوێ هکییدوبریدری پێویتتیدن لهسهر ه ا.
 كۆبووههوهكدهی خۆی به پێی پێویت پێ ێنێو راپیۆرتی تێكۆشیدهیخۆی ه اتهوه به کۆمیتهی هدوهه ی.
 .3ه تییهری سیدسییی بییهپێی پێویت ی و بییه پهسیین ی کۆمیتییهی هدوهه ی ی ،چ
لییهڕووی ئهزمووهییهوهو چ بییۆ پتییپۆڕیی تدیبییهت ،ژمدرهیییهک راوێژکییدر
بۆخۆی یدری هکد:
 ستدتووی راوێژکیدراهی ه تیهری سیدسیی بیهپێی ئدییندمهییهکی تدیبیهترێییه هخییرێ .راوێژکییدراهی ه تییهری سیدسییی لییهو کۆبووههواهییهی
ه تیهری سیدسییی ا کییه مهسییدیلی کیهالهی پێوهه یی ار بییه سیدسییهتو
بیییییهڕێوهبر هی حیزبییییییدن تێییییی ا تیییییدوتوێ هکیییییرێ ،بیییییه ههگیییییی
مهشوهرهتییهوه بهش ار هبن.
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 ژمییییدرهی راوێژکییییدراهی ه تییییهری سیدسییییی هییییدبێ لییییه ژمییییدرهیئهه امدهی ه تهری سیدسی زیدتر بێ.
تێبینی :
 ئیییهو مهسیییهالههی پێوههییی ییدن بیییه هیییهموو حیزبیییهوه ههییییه هبیییێ لیییهکۆمیتهی هدوهه ی ا بدسیدن لێ بێرێو بڕیدریدن لهسهر ب رێ.
 بریدڕ پێوهه یی به ههر کۆمیتییوهێێهوه هیهبێ پێویتیته بیه بهشی ارییبهرپرسی ئهو کۆمیتیۆهه بێته بهربدسو پهسن بێرێ.
مد هی ههژ هههم  :سێرتێری گشتیی حیزب
 .1سێرتێری گشتیی حیزب :
 وتهبێژی رهسمیی حیزب بهڕووی هرهوهی حیزب ایه. بهرپرسی گشتیی پێوهه ییهکدهی هرهوهی حیزبه. ههمدهههگی لههێوان ئۆرگدههکدهی بهڕێوهبهریی حیزب ا پێه ێنێ. .2له غیدبی سێرتێری گشتی ا جێگری سێرتێر ئهرکهکدهی جێبهجێ هكد.

مد هی هۆز هههم :کۆمیتیۆههکدهی کدری حیزب
 .1کۆمیتیییوههکدهی کییدری حیییزب بییهپێی لێێ اهییهوهو پهسیین ی کۆمیتییهی
هدوهه ی یدری هکرێن.
 .2ئهم کۆمیتیۆهدهه بهپێی ستراتیژیی رێژخدیهنو پالهی کیدری سیداڵههو
ههییی سیییدڵهی خۆییییدن کیییه لیییه کۆمیتیییهی هدوههییی ی ا ههگییییدن بیییۆ
وهر هگیرێ ،کدر هکهن.
 .3هییییهر یییییهک لییییهم کۆمیتیییییۆهدهه لییییه وار ێییییوهی ئدیینندمییییه ا لییییه
بهجێگهیده هی ستراتیژیو پالهی کدرو بڕیدری رۆژاهه له کیدری خۆییدن
ا سهربهخۆن.

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

هس ی شهشهم
کۆمیتیۆهی پدرێزگدری له پێڕهوی هێوخۆی حیزب
مد هی بیتتهم  :کۆمیتیۆهی پدرێزگدری له پێڕهوی هێوخۆی حیزب له
کهسدهی شدرهزای بهرهدمهو پێڕهوی هێوخۆی حیزب لهالیهن کۆهگرهوه
ههڵ هبژێر رێ.
مد هی بیت ویهکهم  :ئهرکو سهاڵحییهتهکدهی کۆمیتیۆهی پدرێزگدری
ئهمدههن :
 .1دوه ێری بهسهر بهڕێوه ووهی پێڕهوی هێوخۆ له رێێخراوو
ئۆرگدههکدهی حیزب ا هکد.
 .2له رێگدی هوێنهراهیهوه بهش اری کۆهرڕاهتهکدهی حیزب هبێو لهسهر
روستیی ههڵبژار هی ئهه امدهی
سهاڵحییهتی کۆهرراهتهکدنو
کۆمیتهکدنو هوێنهراهی کۆهگره ههزهر ه ا.
 .3به شێدیهتی ئهه امدهی ههڵپهسێر راو یدن هرکراو را هگدو ئهگهر
سزاکهیدهی بهپێچهواههی پێڕهوی هێوخۆ زاهی ،پێشنیدری
ههڵوهشده ههوهی ه ا.
تێبینی :
 .1کۆمیتیۆهی پدرێزگدری کدری بهسهر مهسدیلی ئی رایی حیزبهوه هیه.
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 .2کۆمیتیۆن له سزای ئی اری یدن سزای پێشمهرگدیهتی هدکۆڵێتهوهو
تههید کدری به سزای حیزبییه.
 .3کۆمیتیۆن ههزهرو پێشنیدرهکدهی بۆ پهسن کر ن ه اتهوه به
کۆمیتهی هدوهه ی.

هس ی حهوتهم
اهدتی حیزب
مد ه ی بیت و ووهم :سهر دوه ی اهدتی حیزب
اهدتی حیزب بریتییه له :
 .1ههقی ئهه امهتیی ئهه امدهی حیزب.
 .2یدرمهتیی ئهه امدنو الیههگرانو ۆستدهی حیزب.
 .3هسێهوتی پرۆژه و وهبهرهێندن.

هس ی ههشتهم
هه پڕههتیپی گشتی
 سیتیییتمی کیییدرو یییدالکیو کۆبووهیییهوهو کۆهرڕاهتیییهکدهی حییییزب بیییهشییێوهی سیتییتبو بییه بهرهدمییهو پالهییی هووسییراوهوه بییهڕێوه ه ییێ.
هیییهموو تهشیییێیالتو ئۆرگیییدنو تیمیییهکدهی کیییدری حییییزب پرۆگیییرامو
پالهی کدری خۆیدن هبێو جێبهجێی هکهن.

کۆنگرهی شازدهههم (کۆنگرهی حهفتا ساڵ تێکۆشان)

 بییه مهبهسییتی بدیهخ ی ان بییه رۆڵییی ژهییدن لییه ریزهکییدهی حیزب ی ا ،هبییێگرهگیییییهکی زۆر بیییه پیییهروهر هو پێگهیدهییی هیدن بییی رێ بیییۆ ئیییهوهی
هرهتییدهی تواهدسییدزیی پێویتییتیدن بییۆ بییهڕێوهبر هی کییدر لییه بهشییه
جۆراوجۆرهکییدهی تێێۆشییدهی حیییزب ا بییۆ برهختییێن رێ .هییهروههد
هبییییێ میێییییدهیزمی گوه ییییدو بییییه مهبهسییییتی بهشیییی اریی ژهییییدن لییییه
رێبهراییییهتیی حییییزبو ئۆرگدهیییه بهڕێوهبهریییییهکدهی یێیییهی حیزبییی ا
لهبییهر دو بگیییرێو لییه پرههتیییپی "هییهاڵوار هی پۆزهتیییی"ی کییهڵه
وهربگیرێ.
 لییههێو حیزبییی ا وێییڕای گرینگیییی ان بییه کهسیییدیهتیی ئههیی امدهی حییییزبورێزگیییرتن لیییه مد یییهکدهیدن ،پدراسیییتنی یتیییپلینو ئینتییی دم ئیییهرکی
هیییهموو الیهکیییهو هیییهر هشییینه کر هوهییییهک کیییه زییییدن بیییه هیییهزمی
هێوخۆیی بگهیههێ لێپرسینهوهی لێ هكرێ.
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