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به شی  یه كه م:
ناوو بنه ما سه ره کییه کانی رێکخستن

ماده ی  یه كه م:
ناو: کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان

ماده ی دووه م: بنه ما سه ره کییه کانی  رێکخستن:
پێدانی   به شداری  و  دیموكراسی   كۆمه ڵه دا،  له   رێكخراوه یی   بنه مای  
له  دیاریكردن و هه ڵبژاردنی  ئۆرگانه   ئه ندامان  هه موو كادره كان و 
جۆراوجۆره كانی  به ڕێوه به رێتیی  رێكخستنیدایه . له سه ر ئه و بنه مایه  ئه و 

خااڵنه ی  خواره وه  بنه مای  هه ڵس وكه وته  رێكخستنیه كانی  كۆمه ڵه یه :
1. هه ڵبژارده یی  بوونی  هه موو ئۆرگانه كانی  به ڕێوه به رایه تیی  رێكخستن 
له  خواره وه  هه تا سه ره وه ، له  الیه ن ئه ندامانی  ئه و به شه ی  رێكخستن یان 

نوێنه رانی  هه ڵبژێردراوی  ئه ندامان.
ئۆرگانه كانی   هه موو  بۆ  هه ڵبژاردن  ده وره كانی   دیاریكراوبوونی    .2

رێكخستن.
به ره وپێش  بۆ  ناوچه ییه كان  رێكخستنه   بوونی   ده سه اڵت  خاوه ن   .3
بردن، چۆنیه تیی  به ڕێوه  بردن و به كار گرتنی  سیاسه ته كانی  حیزب 
و كۆمیته ی  ناوه ندی  له  كاروباری  ناوخۆ و ناوچه یی  په یوه ندیدار به  

جوگرافیای  چاالكیه كانیان.
4. یه کسان بوونی دیسپلینی حیزبی بۆ هه موو ئه ندامانی کۆمه ڵه .

و حیزب،  په سندكراوه كانی  گشت  و  بڕیار  له   تاك  گوێڕایه  ڵیی    .5
گوێڕایه ڵیی  كه مایه تی  سیاسی  له  زۆرینه .
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6. گوێڕایه ڵی  ئۆرگانه كانی  خواره وه  له  ئۆرگانه كانی  سه ره وه  و هه موو 
حیزب له  كۆمیته ی  ناوه ندی .

بڕیاردانی   مشتومڕو  و  گشتی   رێبه رایه تیی   بنه مای  كارپێكردنی    .7
هاوبه ش له  كۆمیته كان و ناوه نده كانی  بڕیاردانی حیزبیدا.

له گه ڵ   دیالۆگ  و  شه فافیه ت  و  ئاشكرایی   ئه سڵی   كردنی   ره چاو   .8
بزووتنه وه  سه باره ت به  بابه ته  فیكری  و سیاسیه كان و ئه و بابه تانه ی كه  
په یوه ندیدارن به  چاره نووسی  كۆمه ڵه ، خه ڵك و بزووتنه وه ی  كوردستان.
بواری   له   سیاسی   كه مایه تیی   مافه كانی   هه موو  پارێزراوبوونی    .9
ده ربڕینی  بۆچوونه كانیان له مه ڕ بابه ته  سیاسی  و عه قیده تیه كان، له وانه  

له  ئۆرگانه  سیاسییه كان و  راگه یاندنی حیزبدا.

تێبینی :
ئاسته   له   حیزب  رێبه رایه تیی   ئۆرگانه كانی   هه موو  که   ئاشکرایه  
و  پۆلیسی   دۆخی   له   بێت.  هه ڵبژارده یی   ده بێت  جۆراوجۆره كاندا 
دیكتاتۆریی  ئێستای  ئێران و كوردستاندا، هه ڵبژاردنی  ئۆرگانه كانی  
له گه ڵ   نهێنیدا  رێكخستنی   له   ناوچه   و  شارستان  به ڕێوه به رایه تیی  
به ره وڕوو  كاری   نهێنی   ره چاوكردنی   پێویستیی   و  واقیعی   گرفتی  
ده بێت. له  وه ها دۆخێكدا ناكرێت نوێنه رانی  هه موو ئه ندامانی  شارستان 
هه ربۆیه   بكه ن.  به شداری   ئازاددا  هه ڵبژاردنێكی   له   ناوچه یه ك  یان 
به رپرسانی  شانه  حیزبیه كان ده توانن وه ك نوێنه ری  هه ڵبژێردراو بن. 
ده بیری  شانه  حیزبیه كان كه  خۆیان هه ڵبژێردراوی  ئه ندامانن، ده توانن 
كۆمیته ی  گه ڕه ك یان كۆمیته ی  گوند پێك بهێنن و ئه م كۆمیتانه ش 
به رپرس و ده بیری  خۆیان هه ڵبژێرن. ده بیری  كۆمیته ی  چه ند گه ڕه ك 
یان ئاوایی ، كۆمیته  یان ئۆرگانی  رێبه ریی  ئه و شاره  یان كۆدێیه  پێك 
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ده هێنن.
له  ئه گه ری  گۆڕانی  دۆخی  پۆلیسی  و ره خسانی  ده رفه تی  هه ڵبژاردنی  
ئازاددا، پره نسیپی هه ڵبژارده ن وه ك هه موو به شه كانی  دیكه ی  حیزب ، 

له  رێكخستنی  ناوخۆی  كوردستانیشدا ره چاو ده كرێت.

مادەی سێیەم: 
پێوەر و رێساكانی حیزب سەبارەت بە فراكسیۆن لە كۆمەڵەدا:

لەوەی  بەرپرسیارن  حیزب،  ناوخۆیی  فراكسیۆن  خوازیارانی   .1
پالتفۆرمی سیاسی خۆیان بخەنە بەردەست ئۆرگانی رێبەری حیزب.

سیاسی و   پالتفۆرمی  كە  لەوەی  بەرپرسیارە  حیزبیش  رێبەریی   .2
دەستكاری  بێ  بە  سیاسییە  دەستەبەندییە  ئەم  تایبەتەمەندیی  بوون و 

بخاتە بەردەست كۆی تەشكیالتەوە.
3. گرووپبه ندی  یان ره سمیه تی  فراكسیۆنێك له سه ر بنه مای  پێڕه وی  
رێكخراو  ئه ندامانی   هه موو  10%ی   النیكه م  كه   ئه وكاته یه   ناوخۆ 
پشتیوانیی  لێبكه ن تا بتوانن بەشێوەی فەرمی لەمافەكانیان بەشداربن.

4. پابەندبوونی تەواوی فراكسیۆن بە رەچاوكردنی رێسا و دیسپلینە 
حیزبیەكان و بەرەوپێشبردنی ئەركە تەشكیالتییەكانیان پێویستە.

5. ره چاو كردنی  رێ وشوێنی  گونجاو بۆ ئه وه ی  ئه ندامانی كه مایه تی  
له   له  حیزبدا،  پێی  قورسایی  خۆیان  به   بتوانن  سیاسی  راگه یه نراوه  
كۆنگره كان، كۆبوونه وه  حیزبیه كان و به وپێیه  له  كۆمیته  و ئۆرگانه كانی  
رێبه رایه تیدا نوێنه رایه تی  بكرێن. هەروەها لەرووی داراییەوە نەكەونە 
ژێر گوشارەوەو خاوەنی مافی یەكسان لەگەڵ باقی تاكەكانی تەشكیالت 

بن.



په یڕه وی ناوخۆ                                                    10

به شی  دووه م: پێكهاته ی  رێكخراوه یی  كۆمه ڵه 
ماده ی  یه که م:  رێکخستن و بنه ما حیزبییه کان

بناغه ییترین یه كه ی  رێكخستنی  كۆمه ڵه ، شانه ی  حیزبیه  كه  له  شوێنی  
ئه ندام و النی زۆر 7  به شداریی  النیكه م 3  به   كار، خوێندنگه  و 

ئه ندام پێك دێت.
بۆ  ئۆلگووی  كاری  حیزبین  یه كه مین رێكخستن و  شانه  حیزبیه كان 
په یوه ندیی  راسته وخۆ و ئاماده بوون له  ناو جه ماوه ردا و بۆ به ره وپێش 
بردنی  كاری  وشیاریده رانه  له  ناو خه ڵكدا.شانه  حیزبیه كان ئه ركیانه  
له  ناو كۆمه اڵنی  خه ڵكدا هه ڵسووڕانیان بێت و نفووزی  كۆمه ڵه  په ره  
پێبده ن، پروپاگه نده  بۆ به رنامه  و سیاسه ته كانی  كۆمه ڵه  بكه ن. شانه کان 
ده بێت له پێکهاتنی رێکخراوه  مه ده نی و پیشه ییه کان یارمه تیده ر بن و 

تێدا به شداری چاالکانه  بکه ن.

تێبینی : 
ده كرێ  له  ژێر چاودێریی  كۆمیته ی  رێكخستنی  سه ره وه تردا، گرووپی  
پێك  كاتی   ده وره یه كی   بۆ  دیاریكراو  ئه ركی   و  بۆ چاالكی   تایبه ت 
بهێنرێت یان له  نێوان شانه  حیزبیه كاندا، رێکخراوێکی تایبه ت ئه و 

ئه ركانه ی  پێ  بسپێردرێت.

ماده ی  دووه م: كۆمیته كان
ئه و  كۆمیته ی   ناوچه یی ،  رێكخستنێكی   هه ر  ئۆرگانی   بااڵترین   .1
رێكخستنه یه . كۆمیته  به رپرسی  به ره و پێشبردنی  رێكخستنه  که  به پێی  
خه باتی   پێداویستیه كانی   و  كۆمه ڵه   په سندكراوه كانی   و  سیاسه ت 
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حیزبی  و جه ماوه ری  له  ناوچه ی  خۆیدایه  .
2. هه ر كۆمیته یه ك له  ناو ئه ندامانی  خۆیدا كه سێك وه ك به رپرس 
له گه ڵ   كۆمیته   په یوه ندیی   پردی   ده بیر  هه ڵده بژێرێت.  ده بیر  یان 
كۆمیته ی  سه ره وه تره  و به رپرسایه تیی  هاوئاهه نگ كردن و چاودێریی  
به سه ر چاالكیه كانی  ئه ندامانی  كۆمیته ی  ، له  ئه ستۆیه . ده بیری  كۆمیته  
كۆمیته ی   به   به رده وامی   و  رێك وپێكی   به   كۆمیته   چاالكیه كانی  

سه ره وه تر ده گه یه نێت.
3. شێوه ی  كار له  كۆمیته كاندا به پێی  لێكدانه وه  و بڕیاردانی  گشتی  
و هاوكات له گه ڵ  دابه شینی  كار و كۆنترۆڵی  تاكه وه  ده بێت. بڕیاردان 
له  كۆمیته كاندا به پێی  زۆرینه ی  ده نگ ده كرێت. هه ر كۆمیته یه ك له  
به رامبه ر ئۆرگانی  سه ره وه ی  خۆیدا به رپرسایه تیی  گشتیی  له  ئه ستۆیه .

ماده ی  سێیه م: ئه رکی کۆمیته کان
به رنامه و سیاسه ته کانی  به ره و بۆچوون و  1. راکێشانی رای گشتی 

حیزب.
2. پێکهێنانی په یوه ندیی له گه ڵ خه ڵک و رێکخراوه کانی دیکه

3. به ره وپێشبردنی سیاسه ته کانی حیزب له و ناوچانه ی چاالکی تێدا 
ده که ن.

4. بردنه سه ره وه ی هه رچی زیاتری تێگه یشتن و هۆشیاریی ئه ندامان.
5. کارکردن له گه ڵ رێکخراوه  سه ندیکایی و پیشه یی و مه ده نییه کان.

 
ماده ی چواره م: ده سه اڵته کان:

1.  نوێنه رایه تی کردنی ته شکیالت له  بازنه ی چاالکییه کانیاندا.
2. مافی دیاریکردنی یاریده ده ران.
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بودجه ی  خه رجکردنی  چۆنیه تی  چاودێریکردنی  و  کۆنترۆڵ   .3
ئۆرگانی.

ئه ندامانی  ده رکردنی  هه ڵپه ساردن  ته مێکردن،  هاندان،  مافی   .4
په یڕه وی  و  ئایننامه   له چوارچێوه ی  خۆی،  ده سه اڵتی  ژێر  ئۆرگانی 

ناوخۆی حیزبدا هه یه .

ماده ی پێنجه م: رێکخستنه کانی کۆمه ڵه 
له :  بریتین  شاره كاندا  له   كۆمه ڵه ،  ناوچه ییه كانی   رێكخستنه    .1
شار.  رێكخستنی   گه ڕه ك،  رێكخستنی   كار،  شوێنی   رێكخستنی  
گوند،  رێكخستنی   له :  بریتین  ئاواییه كان  له   ناوچه كان  رێكخستنی  
رێكخستنی  مه ڵبه ند. كۆی  هه ر دوویان واته  رێكخستنه كانی  ناو شار و 

گوند، رێكخستنی  شارستان پێك ده هێنن.
رێكخستنه وه   ئه و  كۆمیته ی   رێگه ی   له   رێكخستنانه   له و  كام  هه ر   .2

رێبه ری  ده كرێت.
نوێنه رانی   به شداریی   به   شارستان  رێكخستنی   كۆنفرانسی    .3
هه ڵبژێردراوی  رێكخستنه كانی  خواره وه تر به ڕێوه  ده چێت. كۆنفرانس 
سیاسه ت و پالنی  كاری  رێكخستنی  شارستانه كه ی  خۆی  له  چوارچێوه ی  
سیاسه ت و بابه ته  سه ره کییه   گشتیه كانی  كۆمه ڵه  و به  له به ر چاو گرتنی  
په سند  و  تاوتوێ   خۆی   لۆكاڵی   كاری   پێویستیه كانی   و  هه ل ومه رج 

ده كات و كۆمیته ی  شارستان هه ڵده بژێرێت.

تێبینی:  
1. رێكخستنی  كۆمه ڵه  له   ئوروپا، ئه مریکا، ئوسترالیا و باقی واڵتان 
پره نسیپی  بنه ماو  له سه ر  كه   كۆمه ڵه ن   سه ره كیه كانی   رێكخستنه   له  
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له   دیاریكراو  پره نسیپه كانی   و  ناوخۆیی  دیموكراسیی   و  هه ڵبژاردن 
گرتنی   له به رچاو  به   رێكخستنانه   ئه م  به ڕێوه ده چن.  ناوخۆدا  پێڕه وی  
جێگه و شوێنی چاالكیه كانیان  و ئه و ئه ركه   تایبه تانه ی  كه  له سه ر شانیانه  ، 
شێوه ی  كار و یاساكانیان له زۆربه ی بواره کاندا  له گه ڵ رێکخستنه کانی 
له   دیکه ی   دیاریكراوه كانی  ئه ركه   هه ربۆیه   هه یه ،  جیاوازیی  ناوخۆ 
ئاییننامه یه كی  جیادا كه  هه مان بنه ما كانی رێكخستنی  پێڕه وی  ناوخۆی  
تێدایه ، له  الیه ن كۆمیته ی  ناوه ندیه وه  دیاری ده كرێت و راده گه یه نرێت. 
رێكخستنه کانی ده ره وه ی واڵت له سه ر بنه مای  كۆمیته ی  شار و واڵت 
رێك ده خرێت و بنه ماو پره نسیپی  هه ڵبژاردن تێیدا ره چاو ده كرێت. 
هه روه ها له  نێوان دوو كۆنگره دا ده بێ  النیكه م دوو جار كۆنفرانس له  
الیه ن ئه ندامانی  رێكخستنه كانه وه  به ڕێوه  بچێت. كۆنفرانسی  ده ره وه ی  
واڵت، سیاسه ت و چۆنیه تیی  كاری  ئێمه  له و رێكخستنه  تاوتوێ  ده كات و 
ئه نجامی  پێویست وه رده گرێت و هێڵه كانی  چۆنیه تیی  كاری  داهاتووی  

دیاری  ده كات.
2. رێبه ریی كۆمه ڵه  ناتوانێت دابه شكاریه كی  رێكخراوه یی  دیكه ، جیا 
له وه ی  له م پێڕه وه دا پێشبینی  كراوه ، به ڕێوه  ببات یان پێكی  بێنێت. 
ئه ستوونیی   نا  و  ستادی   ئۆرگانی   پێویستدا  له كاتی   ده توانێت  به اڵم 
پێویست بۆ به ڕێوه بردنی  ئه ركی  پێسپێردراو یان پرۆژه ی  دیاریكراو، 
پێك بهێنێت. به اڵم ئه م ئۆرگانانه  له  هیچ دۆخێكدا نابێت ئه رك و 
ده سه اڵته كانی  ئۆرگان و كۆمیته  حیزبیه  هه ڵبژێردراوه كان به رته سك 

بكه نه وه .
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به شی  سێیه م: كۆنگره 
3 ساڵ   هه ر  كه   كۆنگره یه   كۆمه ڵه   ئۆرگانی   بااڵترین  یه که م:  ماده ی  
بۆ  په سه ندکراوه کانی   بڕیارو  بردنی   به ڕێوه   و  ده به سترێت  جارێك 
هه موو حیزب پێویسته . كۆنگره  له  كاتی  دیاریكراو له  پێڕه وی  ناوخۆدا 
له  الیه ن كۆمیته ی  ناوه ندیه وه  بانگهێشت و ئاماده كاریی  بۆ ده كرێت.

تێبینی:
چوونی   به ڕێوه   پێش  مانگ   6 النیكه م  ده بێ   ناوه ندی   كۆمیته ی    : 1
ئاماده كاریی   بۆ  كۆمیسیۆنێك  ئه ندامانی  خۆیدا،  نێوان  له   كۆنگره ، 
كۆنگره  رێك بخات. ئه م كۆمیسیۆنه  ئه ركی  سه ر شانیه تی  كۆمیسیۆنگه لی  
دیاریكراو له  نێوان ئه ندامانی  خۆی ، كادره كان و رێكخستن، بۆ هه ر 
كام له  باسه  پێشنیاركراوه كانی  كۆنگره ، به  كۆمیته ی  ناوه ندی  پێشنیار 
كۆمیته ی   په سندی   به   كاره كه یان  چۆنیه تیی   و  رێكخستن  و  بكات 

ناوه ندی  بگه یه نێت.
2: هه ڵبژاردنه كان بۆ دیاریكردنی  نوێنه رانی  كۆنگره  ده بێ  نزیك به  

2 مانگ پێش به ڕێوه چوونی  كۆنگره  كۆتایی  پێبێت.
3:  هه ر پێشنیارێك بۆ باس لێكردن له  ئه جێندای  كاری  كۆنگره دا، 
به   بدرێت  كۆنگره   به ڕێوه چوونی   پێش  رۆژ   15 النیكه م  ده بێت 

كۆمیسیۆنی  ئاماده كاری  كۆنگره .
مانگ   6 كاتی   نائاساییدا،  كۆنگره ی   به ڕێوه بردنی   كاتی   له    :4

ئاماده کاریی بۆ 3 مانگ كه م ده كرێته وه .
5: مافه کانی سه رجه م نوێنه رانی کۆنگره  یه کسانه .
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ماده ی  دووه م: ئه رك و ده سه اڵته كانی  كۆنگره ی کۆمه ڵه :
1. به رنامه  و پێڕه وی  ناوخۆی  كۆمه ڵه  په سند یان ده ستكاری  ده كات.

2. رێبازی  سیاسیی  كۆمه ڵه ، مه سه له  ستراتیژیه كان و تاكتیكه  گرینگ 
و پێویسته كان تاوتوێ  و ده ستنیشان ده كات.

3. راپۆرتی  كۆمیته ی  ناوه ندی  و كاركردی  ئه و كۆمیته یه  و ئۆرگانه  
سه ره كیه كانی  كۆمه ڵه  )دارایی، رێکخراوه یی، راگه یاندن و ...هتد ( له  

ماوه ی  دوو كۆنگره دا تاوتوێ  ده كات.
4. هه موو ئه ندامان و جێگره كانی  كۆمیته ی  ناوه ندی  هه ڵده بژێرێت. 
جێگره کانی کۆمیته ی ناوه ندی یه ک له سه ر سێی ژماره ی ئه ندامانی 

کۆمیته ی ناوه ندی پێکدێنن.

ماده ی  سێیه م: به شداربووانی  كۆنگره  بریتین له :
و  كۆمه ڵه   رێكخستنه كانی   له   كام  هه ر  هه ڵبژێردراوی   نوێنه رانی    .1

ئه ندامان و جێگره كانی  كۆمیته ی  ناوه ندی .
وه ك  رێكخستنه كان  له   ئه ندامانێك  ده توانێ   ناوه ندی   كۆمیته ی    .2

چاودێر بۆ كۆنگره  بانگهێشت بكات.
و  گرووپ  و  حیزب  نێوان  له   ده توانێ   ناوه ندی   كۆمیته ی    .3
كۆنگره   بۆ  چاودێر  یان  میوان  وه ك  كه سانێك  كه سایه تیه كاندا، 

بانگهێشت بكات.

تێبینی:  
له کاتێکدا    ته نها  ناوه ندی  كۆمیته ی   جێگره كانی   و  ئه ندامان   .1
ناوه نده كانی   له   یه كێك  له   که   ده بن  ده نگ  خاوه نی   كۆنگره دا  له  

هه ڵبژاردندا وه ك نوێنه ر هه ڵبژێردرابن.
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 3 النیكه م  كۆنگره ،  نوێنه رانی   هه ڵبژاردنی   رێژه ی   و  یاساكان   .2   
مانگ پێش كاتی  به ڕێوه چوونی  كۆنگره ، ده بێ  به  ئاگاداریی  ئه ندامان و 
رێكخستنی  ناوچه كان بگات. ئه م ئاییننامه یه  به پێی  بنه ما سه ره كیه كانی  
ئاماده   ناوه ندیه وه   كۆمیته ی   الیه ن  له   و  ناوخۆ  پێڕه وی   له   باسكراو 

ده كرێت.

ماده ی  چواره م: ره سمی  بوونی  كۆنگره 
به  به شداریی  2 له سه ر 3ی  نوێنه رانی  خاوه ن ده نگ، كۆنگره  ره سمی  
ده بێت و ده به سترێت و بڕیاره كانی  به  زۆرینه ی  ده نگ په سند ده كرێت.

ماده ی  پێنجه م: كۆنگره ی  نائاسایی
به ستنی   خوازیاری   كۆمه ڵه   ئه ندامانی   یه کی  زێده   نیوه   ئه گه ر   .1 
كۆنگره ی  نائاسایی  بن، ئه ركی  كۆمیته ی  ناوه ندیه  بانگه وازی  کۆنگره ی 

نائاسایی بدات.
2. كۆمیته ی  ناوه ندی  ده توانێت بانگهێشتی  كۆنگره ی  نائاسایی  بكات.

به شی  چواره م: كۆنفرانس
ماده ی  یه که م: ئه گه ر گۆڕانكاریی  دۆخی  سیاسی  ناوچه که و جیهان یان 
ئاڵوگۆڕه  گرنگ و ناوخۆییه کانی حیزب پێوست بکات که  راوێژ و 
بڕیار له سه ر ئاستێکی به رینتر له کۆمیته ی ناوه ندی بخوازێت، پێویسته  
بۆ  کۆمه ڵه  رێکخستنه کانی  هه موو  بانگهێشتی  ناوه ندی  کۆمیته ی 
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کۆنفرانس بکات.
ماده ی  دووه م: به شداربووانی  خاوه ن ده نگ له  كۆنفرانس بریتی  ده بن له  
ئه ندامان و جێگره كانی  كۆمیته ی  ناوه ندی  و نوێنه رانی  هه ڵبژێردراوی  
رێكخستنه كان و كۆمیته  سه ره كیه كان تا ئاستی  كۆمیته ی  شارستان و 

بڕیاره كانی کۆنفرانس  بۆ هه موو حیزب پێویسته  به ڕێوه  ببرێت.

تێبینی : 
ده نگ،  خاوه ن  ئه ندامانی   3ی   له سه ر   2 به شداری   به   كۆنفرانس 
ره سمی  ده بێت و ده به سترێت و بڕیاره كانی  به  زۆرینه ی  ده نگ په سند 
ده كرێت. ژماره ی  نوێنه رانی  كۆنفرانس نابێ  له  2 هێنده ی  ئه ندامان 

و جێگره كانی  كۆمیته ی  ناوه ندی  كه متر بێت.

به شی  پێنجه م:
 ئۆرگانه كانی  رێبه رایه تیی  ناوه ندیی 

بااڵترین  ناوه ندی   كۆمیته ی   كۆنگره دا،  دوو  نێوان  له   یه ک:  ماده ی  
ئۆرگانی  كۆمه ڵه یه  و هه موو الیه نه كانی  چاالكیی  سیاسی  و رێكخراوه یی 

به ڕێوه  ده بات و به ڕێوه  بردنی  بڕیاره كانی  بۆ هه مووان پێویسته .

تێبینی:  
1. ئه و كه سانه  ده توانن كاندیدی  ئه ندامیه تی  كۆمیته ی  ناوه ندی  بن كه  
له  ریزبه ندیی  كادره كاندا، خاوه نی  مه رجه كانی  بااڵترین ئاستی  كادر 

بن و ناوه ندێكی  ره سمیی  حیزب ئه وه ی  سه لماندبێت.
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هه ر  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  پێشینه ی  به رپرسایه تی   و  كاركرد   .2
كه سێكی  كاندیدی  كۆمیته ی  ناوه ندی  ده بێ  پێشتر بخرێته  به ر ده ستی  

نوێنه ران و به شداربووانی کۆنگره .
3. ئه گه ر ئه ندام یان چه ند ئه ندامێک له مامه ڵه  بازرگانی و کارییه کاندا 
به شێوه ی شه خسی به شدارن، ده بێت له چوارچێوه ی یاسایی و ستاندارده  
مرۆییه کان و ئاکاری کۆمه اڵیه تیدا بێت و به  هیچ شێوه یه ک به  زه ره ری 

خه ڵک و نه ته وه کان و به هاکانی ته ندروستی کۆمه اڵیه تی نه بێت.
مێرد،  و  وێنه  )ژن  بۆ  هه یه   نزیکیان  پێکه وه  خزمایه تی  ئه وانه ی   .4
خوشک و برا، ئامۆزاو برازاکان و دایک و باوک و منداڵ( نابێت 
خواره وه   تا  سه ره وه   له   حیزبی  ئۆرگانێکی  یان  کۆمیته   له   پێکه وه  
کارگێڕێ  ده سته ی  )مه به ست  بن  حیزبدا  رێبه ریی  و  له به ڕیوه بردن 

حیزب، کۆمیسیۆنه  حیزبییه کان و بەشەکانی ماڵی حیزبه (.

ماده ی  دووه م: ئه رك و ده سه اڵته کانی  كۆمیته ی  ناوه ندی 
به ره وپیشبردنی  و  به ڕێوه بردن  به رپرسی   ناوه ندیی  کۆمیته ی   .1

په سندكراوه كانی  كۆنگره ی حیزبه  .
رێبه رایه تی ،  حیزب  جۆراوجۆره كانی   رێكخراوه   و  دامه زراوه    .2

رێنوێنی  و هاوئاهه نگ ده كات.
3. كۆمه ڵه  له  پێوه ندی  له گه ڵ  حیزب و هێزه  سیاسیه  جۆراوجۆره كاندا 

نوێنه رایه تیی  ده كات و ا سیاسه ت و تاکتیکی شیاو ده گرێته به ر.
باڵوكراوه   و  ئۆرگان  رێگای   له   سیاسی   پڕوپاگه نده ی   هێڵی    .4
ناوه ندیه كان و هه روه ها له  رێگای  رێنوێنیی  پێویسته وه ، به ڕێوه  ده بات.
5. سه رچاوه  داراییه کان و سه رمایه گوزاری حیزاب، هه موو دارایی  و 
ده زگای  خه زێنه ی  ناوه ندی  كۆنترۆڵ و چاودێری   ده كات، بودجه ی  
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حیزب و ئۆرگانه  حیزبییه کان و کۆی ته شکیالت په سند و بۆ  خه رجه  
ته رخانی ده کات.  له ره هه نده  جۆراوجۆره کاندا  زه رورییه کانی خه بات 

هه ر ده ستکارییه ک له  بودجه دا  ته نها له  سه اڵحیه تی پلینۆم دایه. 
یاریده ده رانی خۆی  ناوه ندی کۆمه ڵه  مافی هه ڵبژاردنی  6. کۆمیته ی 

هه یه .
بودجه ی  خه رجکردنی  شێوه ی  به سه ر  چاودێریی  و  کۆنترۆڵ   .7

ئۆرگانی خۆی هه یه .
داراییه کانی  سه رچاوه   پارێزه ری  چاودێرو  ناوه ندیی  کۆمیته ی   .8
بۆ  وکه سێک  ژمێریار  وه ک  که س  دوو  مه به سته    ئه م  بۆ  کۆمه ڵه یه . 
جێگری چاودیر به سه ر کاروباری دارایی کۆمه ڵه  له  یه که مین پلینۆمی 
خۆی هه ڵده بژێرێت. به سه رنجدان به  بارودۆخی خه فه قان ومیلیتاریزه ی 
کوردستان، ئه م دوو که سه  ده بێت له  ئه ندامان و جێگره کانی کۆمیته ی 

ناوه ندی کۆمه ڵه  بن.
له ناو خۆیدا ده سته ی  پلینۆمدا  نێوان دوو  له   ناوه ندی  9: کۆمیته ی 

کارگێڕی حیزب هه ڵده بژێرێت.

ماده ی  سێیه م: سكرتێری  كۆمه ڵه
 پلینۆم سکرتێری کۆمه ڵه  هه ڵده بژێرێت

تێبینی:
ماوه ی   )مه به ست  یه ك  له سه ر  ده وره ی   دوو  ده توانێت  ته نیا  سكرتێر 
پۆستی   بۆ  خۆی   ساڵ (   6 زۆر  النی   واته   یه ك،  له سه ر  كۆنگره    2

سكرتێری  كاندید بكات.
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ماده ی  چواره م: ئه رک و ده سه اڵته کانی سکرتێری گشتی
1. رێبه ریی و هیدایه تکردنی سیاسه ته کانی حیزب، نوێنه رایه تیکردنی 
و  یاریده ده ران  له ئه ستۆدایه .  ده ره وه   روو  بااڵ  له ئاستێکی  حیزبی 

راویژکارانی خۆی هه ڵده بژێرێت.
رێکخستنی  و  هیدایه تکردن  بۆ  له بار  به ستێنێکی  دروستکردنی   .2
ئۆرگان و کۆمیته  حیزبییه کان و هاوئاهه نگی و هاوکاریی له نێوانیاندا. 

هاوئاهه نگی له نیوان به رپرسانی کۆمیسیۆنه کانی  ناوه ندیی.
3. کۆمیته  و ئۆرگانه  رێکخراوه ییه کان و کۆی حیزب، له کاروباری 
له   گوێ  ده کاته وه و  ئاگادار  خۆی  کارکردی  و  حیزب  گشتی 

بۆچوونه کانیان ده گرێت.
4. مانگی جارێک له ڕێگه ی ئۆرگان و کۆمیته  حیزبییه کان راپۆرتی 
کاری ئۆرگانه  حیزبییه کان وه رده گرێت و راپۆرتی خۆی ئاراسته ی 
ده سته ی کارگێڕی، پلینۆم و کۆنگره ی حیزب ده کات و له به رامبه ریاندا 

وه اڵمده ره وه  ده بێت.

تێبینی:
ناوخۆ،  په یڕه وی  ناو  رێساکانی  چوارچێوه ی  له   گشتی  سکرتێری 
هه روه ک هه موو ئه ندامانی کۆمیته ی ناوه ندی په یڕه ویی له  بنه ماو یاساو 

رێسا حیزبییه کان ده کات و جێبه جێیان ده کات.

ماده ی پێنجه م: ده بیری ده سته ی کارگێڕی حیزب 
ده سته ی کارگێڕی حیزب ده بیری ده سته ی کارگیڕی هه ڵده بژیریت.

ماده ی شه شه م: ئه رک و ده سه اڵته کانی ده بیری ده سته ی کارگێڕی
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کارگیڕی  ده سته ی  بانگه وازه کانی  به دواداچوونی  به رپرسیارێتی   .1
له ئاسته   حیزبییه کان  سمیناره  و  کۆبوونه وه   کۆنفرانسه کان،  بۆ 

جیاجیاکانی له  ئه ستۆدایه .  

ماده ی حه وته م: وته بێژه کانی حیزب
پلینۆم له  نێوان ئه ندامانی کۆمیته ی ناوه ندی دوو که س وه ک وته بێژی 
حیزب هه ڵده بژێریت، یه کێکیان وته بێژی ده سته ی کارگێری حیزب له  
کوردستان و ئه ویتریان له  ده ره وه ی کوردستان و بۆ کاروباره کانی 

نوێنه رایه تی و رێکخستنه کانی ده ره وه ی واڵته . 

ماده ی  هه شته م: پلینۆم
كۆبوونه وه ی  گشتی  و به رینی  كۆمیته ی  ناوه ندی  )پلێنۆم(، النیكه م هه ر 
6 مانگ جارێك به  بانگهێشتی  سکرێتری گ شتی بەرێوەدەچێت ، 
ده توانن  ناوه ندی  کۆمیته ی  ئه ندامانی  نیوه ی   و   کارگێڕی  ده سته ی 
كۆمیته ی   ئه ندامانی   به شداری  بکه ن.  ئائاسایی  پلینۆمی    بانگه وازی 

ناوه ندی، جێگره کان و راوێژکاران له پلینۆمدا پێویسته .

ماده ی نۆیه م:  ئه رک و ده سه اڵتەکانی پلێنۆم
کارگێڕیی  ده سته ی  ناوه ندی،  کۆمیته ی  ئه ندامانی  له نێوان   .1

هه ڵده بژێرێت.
شه ش  کارکردی  و  سیاسییه کان  هێڵه   تاوتوێی  و  پێداچوونه وه    .2

مانگه ی کۆمیته ی ناوه ندی و ئۆرگانه  ناوه ندییه کان ده کات
تاوتوێ  حیزب  داراییه کانی  سیاسه ته   و  دارایی  به شی  راپۆرتی   .3

ده کات.
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کیشه و  و  حیزب  کۆی  کارکرد  راڤه ی  و  شیکاری  پێداچوونه ،   .4
گرفته کانی ده کات.

کارکرده کانی  به سه ر  چاودێر  کۆمیسیۆنی  راپۆرتی  ده رباره ی   .5
ده نگی کۆتایی  به  سکااڵکان و سزا حیزبییه کان  حیزب، سه باره ت 

ده دات.
6. له  سیاسه ته  داراییه کان و بودجه به ندی دووباره  بۆ حیزب خاوه نی 

ده سه اڵته .
7. رێکخستنه وه ی ئۆرگانه  ستادییه کانی حیزب و رێکخستنی ئه ندامانی 

کۆمیته ی ناوه ندی دیاری ده کات.  

ماده ی ده یه م: ده سته ی کارگێڕی
پلینۆم ده سته ی کارگێڕی هه ڵده بژێرێت که  به رپرسی جێبه جێکردن 
و به ره وپێشبردنی بڕیاره کان و په سه ندکراوه کانی پلینۆم تا پلینۆمی 

داهاتووه .

ماده ی یانزه یه م: ئه رک و ده سه اڵته کانی ده سته ی کارگێڕی
ناوەندی،  لەنێوان دوو كۆبوونەوەی كۆمیتەی  1. دەستەی كارگێڕی 

رێبەرایەتی سیاسی و پراكتیكی تەشكیالت بەئەستۆ دەگرێت.
پەسەندكراوەكان و  بەرەوپێشبردنی  و  جێبەجێكردن  بەرپرسی   .2
خۆی  كاری  راپۆرتی  ناوەندییە و  كۆمیتەی  پلینۆمی  بڕیارەكانی 
كۆمسیۆنەكانی ناوەندی پێشكەش بە كۆبوونەوەی كۆمیتەی ناوەندی 

)پلینۆم( دەكات. 
بەرینی  یان كۆبوونەوەی  پلینۆم  لەنێوان دوو  3. دەستەی كارگێڕی 
و  پەسەندكراوەکان  رێسا و  لەچوارچێوەی  ناوەندیدا،  كۆمیتەی 
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ئۆرگانە  بەسەر  سپاردوە،  پێی  پلێنۆم  کە   بەرپرسیاریەتیه ی  ئەو 
ناوەندییەكان و كاركردی كۆی حیزب چاودێری تەواوی دەبێت.

مادەی دوانزیەم: كۆمیسیۆنەكانی ناوەندیی:
جێگرەكان و  ئەندامان و  لەنێوان  خۆی  لەپلینۆمی  ناوەندی  كۆمیتەی 
كە  دەكات،  دیاری  ناوەندی  كۆمسیۆنەكانی  ئەندامانی  راوێژكاران، 
هەر كۆمیسیۆنی كۆمیتەی ناوەندی لەسەر بنەمای پێویستی لە 3 تا 

5 كەس پێكدێت.

تێبینی:
1. لەئەگەری پێویستی بەمەبەستی بەرەوپێشبردنی ئەركە حیزبییەكان و 
و  كۆمیتە  بەرپرسانی  دەكرێت  كادر،  بارهێنانی  بۆ  لەهەمانكاتدا 
رێكخراوەكان لەئۆرگان و شوێنە جیاجیاكانی حیزب  له  كۆمسیۆنەكانی  

کۆمیته ی ناوه ندی هەروەك ئەندام و یاریدەدەر رێكبخرێن.
حیزب  كارگێری  دەستەی  ئەندامی  كۆمیسیۆنانە  ئەم  بەرپرسی   .2

دەبن.
دەسەاڵتی  ئەركە و  لەوەی  بەرپرسیارە  ناوەندی  كۆمیتەی   .3

كۆمسیۆنەكانی ناوەندیی تۆمار و دیاری بكات.

مادەی سیانزیەم: ئەرك و دەسەاڵتی كۆمیسیۆنەكان
1. رێكخستن و رێنوێنی ئۆرگانی ژێر بەرپرسیارێتی، لەچوارچێوەی 

ئەركە حیزبییەكانی ئەم كۆمسیۆنە.
2. بەشداری بەردەوامی بەرپرسی كۆمسیۆن لەكۆبوونەوەكانی دەستەی 

كارگێڕی.
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3. راپۆرت و ئاگاداركردنەوەی بەردەوامی بەشێوەی نوسراو بە دەستەی 
كارگێڕی.

4. لەبەرامبەر دەستەی كارگێڕی و پلینۆم وەاڵمدەرەوە بێت.
5. كۆمیسیۆنەكان مافی هەڵبژاردنی یاریدەدەرانی خۆیان هەیە.
6. كۆمیسیۆنەكان چاودێریی بودجەی ئۆرگانیی خۆیان دەكەن.

مافی  حیزب،  ناوخۆی  پەیڕەوی  لەچوارچێوەی  كۆمسیۆنەكان   .7
هاندان و سزادانی ئەندامانی ژێر بەرپرسیارێتی خۆیان هەیە.

8. كۆمیسیۆنەكانی كۆمیتەی ناوەندی لەئیمكاناتی ئەمنیەتی و پاراستن و 
گواستنەوە و ماموریتە حیزبییەكان بەشێوەی یەكسان سود وەردەگرن.

9. كۆمیسیۆنەكان لەچوارچێوەی پەیڕەوی ناوخۆی حیزبدا سه ربه خۆن 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  پێویست  فۆنۆكسیۆنگەلی  ئۆرگان و  له ڕێکخستنی، 
رێساكانی  لەگەڵ  )به مه رجێک  خۆیان  ئۆرگانییەكانی  ئەركە  كارو 
كۆمیتەی ناوەندی و پەیڕەوی ناوخۆ ناتەبا نەبێت( لە و شوێن و جێگانەی 

كە پێویست و زەروری بێت رێكبخەن. 

مادەی چواردەیەم: كۆمیسیۆنەكانی ناوەندیی:
1. كۆمیسیۆنی ماڵی و دارایی

2. كۆمیسیۆنی ئەندامێتی و رێكخستن
3. كۆمیسیۆنی راهێنان

4. كۆمیسیۆنی پشكنین و چاودێریی
5. كۆمیسیۆنی پەیوەندییە دیپلۆماسییەكان

6. كۆمیسیۆنی راگەیاندن و تەلەفزیۆن
7. كۆمیسیۆنی زاگرۆس
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مادەی پانزەیەم: ئۆرگانە تایبەت و ستادییەكان:
لەئەگەری  كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  ناوەندی  كۆمیتەی 
پێویست، سەربەخۆیە لەوەی كە ئۆرگانی تایبەت و ستادی بە مەبەستی 
رێساكانی  رێكبخات و  حیزبی  كاری  بەرەوپێشبردنی  بەهێزكردن و 

كاركردنیان دەبێت لەچوارچێوەی پەیڕەوی ناوخۆی حیزب بێت.

مادەی شانزەیەم: دەبیرخانە )سكرتاریەت(:
ئۆرگانە  ئەم  بەرپرسیارێتی  ناوەندی  كۆمیتەی  لەئەندامانی  یەكێك 

بەئەستۆ دەگرێت.

مادەی حەڤدەیەم: ئەرك و دەسەاڵتەكانی دەبیرخانە:
وەك:  حیزبییەكان  بەڵگەنامە  رێكخستنی  كۆكردنەوە و   .1
كۆنوسەكان و  كۆنفرانس،  پلینۆم و  كۆنگرەكان،  پەسەندكراوەكانی 

پرۆتۆكۆلە حیزبییەكان.
2. كۆكردنەوەی ئامار و ژمارەی ئەندامانی حیزب.

قوربانیانی  حیزب،  كەمئەندامانی  ژمارەیە  ئامار و  كۆكردنەوەی   .3
حیزب لەتەواوی بوارەكانی خەبات، وەك شەڕ، زیندان و .. هتد.

بە  سەبارەت  دیكۆمێنتارییەكان  فیلمە  وێنەی  كۆكردنەوەی   .4
قوربانیانی كۆمەڵە و بزوتنەوە رزگاریخوازانەی كوردستان. لەم بابەتەدا 
تەواوی بەشەكانی  تەشكیالت بەرپرسیارن كە وێنەیەك لە ئارشیوی 

بەڵگەنامەكانی خۆیان بە دەبیرخانە بدەن.
5. رێكخستنی میكانیزم و ئۆرگانە پێویستەكان سەبارەت بەو ئەركانەی 

له سه ره وه  باسكران.
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به شی  شه شه م: ئه ندامه تی 
ماده ی  یه که م: مه رجه كانی  ئه ندامه تی 

ئه ندامی  كۆمه ڵه  ئه و كه سه یه  كه :
1: به رنامه  و پێڕه وی  ناوخۆی  كۆمه ڵه ی  قبووڵ  بێت و په یڕه وی  لێبكات.

2: له  یه كێك له  رێكخستنه كانی  كۆمه ڵه دا كار بكات.
3: به شێوه ی رێکوپێک و مانگانه  حه قی  ئه ندامه تی  به  حیزب بدات.

تێبینی:
بەئەندام بوون لە رێكخراوە ناحكومیەكان، مەدەنی و پیشەییەكان بەو 
مەرجەی كە ئایننامەكان و پەیرەوی ناخۆی ئەو ئۆرگان و رێكخراوانە 
سەرەكییەكان و  بنەما  بەها و  لەگەڵ  بنەڕەتییان  ناتەبایی  دژایەتی و 
بنەماكانی  بە  هەروەها  نەبێت،  حیزبدا  سیاسی  هێڵی  پرۆگرام و 
دیموكراسی، دیالۆگ و گفتوگۆی ئاشكرا و دوور لەگوشار و توندوتیژی 

پابەند بێت، لەروانەگەی ئێمەوە كێشەی نیە.

ماده ی  دووه م: وه رگرتنی  ئه ندام
سه ره وه ،  مه رجانه ی   له و  جیا  ئه ندامه تی ،  خوازیاری   كه سێكی   هه ر 

كاتێك وه ك ئه ندام وه رده گیرێت كه :
1: دوو ئه ندام پێشنیاری  بكه ن كه  پێشینه ی  ئه ندامه تیه كه یان له  2 
ساڵ  كه متر نه بێت، سه اڵحیه تی ئه و له  رووی سیاسی و کۆمه اڵیه تی به  

کۆمیسیۆنی ئه ندامیه ت پێشنیار بکه ن.
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بکاته وه و  پشتڕاست  داواکار  ئه ندامیه تی  رێكخستن  كۆمیته یه كی    :2
ئاماده ی  ئه وه  بێت وه ك ئه ندام وه ریبگرێت.

له چوارچێوه ی  خوازیار  که سی  دۆسیه ی  ئه ندامیه ت  کۆمیسیۆنی   :3
بۆچوونی دوو ئه ندامی ته شکیالتی و پشتڕاستکردنه وه ی یه کێک له  
کۆمیته  حیزبییه کان تاوتوێ و کومیته ی حیزبی و که سی داواکار له  

بڕیاری کۆتایی خۆی ئاگادار ده کاته وه .

ماده ی  سێیه م: ئه ركه كانی ئه ندامی کۆمه ڵه 
1: په یڕه وی  له  پێڕه وی  ناوخۆ و پره نسیپ و بڕیاره كانی  كۆمه ڵه  بكات 

و دیسیپلینی  حیزبی  بپارێزێت.
دروست  خه سار  و  گرفت  حیزبدا  چاالکییه کانی  کاروبارو  له    :2
نه کات. له  پاراستنی  نهێنیه كان و دۆكیۆمێنت و دارایی  و سامانی  
حیزبدا تێبكۆشێت و به  دڵسۆزی ته واوه وه  هه وڵ بۆ به هێزکردن و 

پاراستنی و پته وکردنی یه کڕیزی و یه کگرتوویی حیزب بدات.
هۆی  به   که   زانیارییانه ی  ئه و  باڵوکردنه وه ی  و  له ئاشکراکردن   :3
پاراستنی که سایه تی و ئابڕوی تاکه کان مۆری نهێنی لێدراوه ، خۆی 

به دوور بگرێت.
و  چین  و  كوردستان  خه ڵكی   رزگاریی   بۆ  خه بات  شێلگیرانه    :4
توێژه  سته ملێكراوه كان بكات و په یوه ندیی  و هاوپشتیی  كۆمه ڵه  له گه ڵ  

كۆمه اڵنی  كرێكار و زه حمه تكێش په ره  پێبدات و پته وی  بكات.
5: بۆ  بردنه  سه ره وه ی  ئاستی  وشیاریی  سیاسیی  خۆی  له  ناو ریزه كاندا 

و له  شوێنی  كار و تێكۆشانی  هه وڵ  بدات.
6: راپۆرتی  چاالکیك  خۆی  به  وردی  به  حیزب بداته وه .

به   ئه وانی دیکه دا  به رامبه ر هه ڵە  و كه م وكورتیه كانی  خۆی  و  له    :7
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هه ستی  به رپرسایه تیی  شۆڕشگێڕانه  و به  مه به ستی  بارهێنان و په روه رده  
و  كردنه وه   راست  پێناو  له   كه م وكورتیه كان،  نه هێشتنی   و  كردن 
قه ره بوو كردنه وه یدا هه وڵ  بدات، رەخنە و رەخنە لەخۆ وەکۆ چەکێک 

دژی هەلە و کەم وکوریەکانی خۆی و هاوڕێیانی به کار بێنێت.

ماده ی  چواره م: مافه كانی  ئه ندام
1. به شداری له کۆبوونه وه و چاالکییه کانی حیزب به  پێی پێگه ی خۆی.

2. به شداری له  کۆبوونه وه ی ئه ندامان، مافی ده نگدان له هه ڵبژاردنه کان، 
کۆنگره  و هه ڵبژاردنه  گشتییه کان.

3. وه رگرتنی زانیاریی سه باره ت به  هه ڵوێست و کاروباری سیاسی 
حیزب.

4. پێشنیاردان له  کۆبوونه وه  حیزبییه کان.
5. ناردنی پێشنیار بۆ کۆنگره و کۆبوونه وه  حیزبییه کان.

ماده ی  پێنجه م: دانه وه ی  ئه ندامه تی
و  دڵخوازه   تێیدا  ئه ندامه تی   و  كۆمه ڵه   ریزه كانی   به   بوون   په یوه ست 
به پێی  هه ست كردن به  پێویستیه كانی  خه بات و بڕیاری  وشیارانه ی  
تاكه كان و بۆ خزمه ت به  ئامانجی  خه باتكارانه  و سیاسی ئه م حیزبه یه . 
ده ست كێشانه وه  له  ئه ندامیه تیش كارێكی  ئازادانه یه  و هه ر ئه ندامێكی  

كۆمه ڵه  ده توانێت به  خواستی  خۆی  ده ست له  ئه ندامه تی  بكێشێته وه .
ئه ندامی  خوازیاری  ده ست كێشانه وه  ده بێت ئه م خواسته  به  ره سمی  به  
كۆمیته ی  سه ره وه ی  خۆی  رابگه یه نێت و پێویسته  هه موو به رپرسایه تیه  
له   رێكخراوه ییه كانی  و هه روه ها دارایی  و به ڵگه نامه كانی  حیزب كه  
الیه تی ، بداته وه  به  حیزب و ته سویه  حیساب بكات. كۆمیته ی  سه ره وه ، 
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قبووڵ  كردنی  ده ست كێشانه وه كه ی  به  ره سمی  پێ  راده گه یه نێت.

ماده ی  شه شه م: ئه ندامه تیی  گرووپ و ده سته کان  له  كۆمه ڵه دا
له   به اڵم  تاكه  كه سیه ،  بنه ما، كارێكی   وه ك  ئه ندامه تی   ئه گه رچی    :1
دۆخی  سیاسیی  تایبه تدا ده كرێ  گرووپ و ده سته ش به  تێكڕا ببنه  

ئه ندامی  كۆمه ڵه .
2: وه رگرتنی  ئه و گرووپانه  و رێكخستنی  چۆنیه تیی  په یوه ندیی  كۆمه ڵه  

له گه ڵیان، له  ده سه اڵتی  كۆمیته ی  ناوه ندیدایه .

به شی  حه وته م: لێپرسینه وه  و سزا حیزبیه كان
ماده ی  یه که م:  دیسیپلینی حیزبی

پابه ند بوون به  دیسیپلینی  پته وی  حیزبی  له  پێویستیه كانی  مانه وه  و 
پێشڕه وی  و سه ركه وتن هه ر رێکخراوێکه  . سه رنجنه دان و که مکاریی و 
مه مته رخه می له م بواره دا خه سارێکی قه ره بوونه کراو به بار دێنێت، هه ر 
بۆیه  له  كاتی  كه مته رخه میی  ئه ندامان له  به ڕێوه  بردنی  ئه ركه كان و 
یان پێشێل كردنی  یاساكانی  حیزب، به ره چاوکردنی جۆری خه تاکان 
له گه ڵ سزادا به ره وڕوو ده بنه وه ، به تایبه ت له بواری مه سه له  ئه منیه تی و 
نهێنی شارو  به ڵگه نامه و سامانی حیزب، رێکخستنی  سه ربازییه کان، 
حیزب  شوێنه کانی  باقی  و  ئۆردوگاکان  پێشمه رگه و  هێزی  گوند، 

ورده کاریی و کۆنترۆڵێکی بااڵی هه یه .

به سه ر  پێداچوونه وه   داوای   و  به ڕێوه بردن  چۆنیه تیی   دووه م:  ماده ی  
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بڕیاری  سزاداندا
1: ره چاو كردنی  بڕیاری  سزا بۆ ئه ندامان، له  ده سه اڵتی  كۆمیته ی  ئه و 

رێكخستنه یه  كه  ئه ندامه كه  تێیدا كار ده كات.
تا  سه رووتر  کۆمیته ی  له   هه یه   ئه وه ی   مافی   سزادراو  ئه ندامی    .2
کۆمیته ی ناوه ندیی سكااڵ بکات و داوای پێداچوونه وه  بکات. هه روه ها 
به سه ر  چاودێریی  لێکۆڵینه وه و  کۆمیسیۆنی  سه ردانی  ده توانێت 

کارکردی حیزب بکات و داوای پێداچوونه وه  بکات.
3. ئه ندامی   سزادراو یان ده ركراو مافی  ئه وه ی  هه یه  له  كۆبوونه وه یه كدا 
به  مه به ستی  تاوتوێ  كردنی  مه سه له كه ی ، به شداری  بكات و داكۆكی  له  

خۆی  بكات. باسه كانی  ئه و كۆبوونه وه یه  ده بێ  تۆمار بكرێت.
4. ئه گه ر ئه ندامێک له حیزب له هه وڵی پروپاگه نده ی نه گه تیڤ و ئاگاهانه  
و سیستماتیک بێت که  به  شێوه ی ئاشکرا دژی بنه ما فیکرییه کانی 
زیان  یان  بێت،  حیزب  به رنامه ی  ناوخۆو  په یڕه وی  له ناو  باسکراو 
وادا  له حاڵه تی  بگه یه نێت،  حیزب  ئامانجه کانی  و  چاالکی  کارو  به  
ئه ندامێتی ئه و ده چێته  ژێر پرسیاره وه و پێویسته  له مباره وه  لێکۆڵینەوە 

و چارەسەری پێویست بکرێت.
ئه ندامێتی  داوای  دووباره   ده توانێت  له حیزب،  ده رکراو  که سی   .5
ئه ندامیه ته وه   کۆمیسیۆنی  و  حیزب  کۆمیته کانی  له الیه ن  تا  بکات، 
تاووتوێ ده کرێت، به اڵم قبوڵی ئه ندامیه تی دووباره ی که سی ده رکراو 
پێویستی به  ده نگی سێ له سه ر چواری ئه ندامانی کۆمیته ی ته شکیالتی 

شوێنی کارو چاالکی که سی داواکراو هه یه .

ماده ی  سێیه م: سزای  ئه ندامانی  كۆمیته ی  ناوه ندی 
له   ناوه ندی   كۆمیته ی   ئه ندامانی   ره سمی  نوسراوو  سه ركۆنه ی    .1
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ده سه اڵتی  سکرتێر دایه . سکرتێر ده توانێت داوای سزادان یان گۆڕینی 
ده سته ی  کۆبوونه وه ی  به   ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی  به رپرسیارێتی 
هه یه   ئه وه ی  مافی  کارگێڕیی  ده سته ی  و  بکات  پێشنیار  کارگێڕی 
له و  به رپرسیارێتی  مانگ  سێ  ماوه ی  بۆ  و  بدات  بڕیار  له مباره وه  
ئه ندامه  وه ربگرێته وه . هه ڵپه ساردنی ئه ندامیه تی له   کۆمیته ی ناوه ندی و 
سه ندنه وه ی به رپرسیارێتی زیاتر له  سێ مانگ به  پێشنیاری ده سته ی 

کارگێڕی و په سه ندکردنی پلینۆمی کۆمیته ی ناوه ندی ده بێت.
2: هه ڵپه ساردنی  ئه ندامه تیی  ئه ندامانی  كۆمیته ی  ناوه ندی  له ئه ندامه تی 
جێگره كانی   و  ئه ندامان  له   پێكهاتوو  كۆنفرانسێكی   ده سه اڵتی   له  
رێكخستنی   ئاستی   تا  رێكخستنه كان،  نوێنه رانی   و  ناوه ندی   كۆمیته  
3ی   له سه ر   2 له مباره یه وه   بڕیاردان  بۆ  پێویست  رێژه ی   شارستانه . 

ده نگه كانه .
3: ده ركردنی  ئه ندامی  كۆمیته ی  ناوه ندی  له  كۆمه ڵه  ته نها له  ده سه اڵتی  

كۆنگره  دایه .

هەروەها  كادرەكان و  پلەبەندی  رێساكانی  باسی  چواره م:  ماده ی  
یاساكانی هەڵبژاردنە جیاجیاكانی حیزبی لە ئاییننامەیەكی جیا وەك 
پەیوەستی پەیڕەوی ناوخۆ تۆمار و ئامادە دەكرێت. كۆمیتەی ناوەندی 

بەرپرسیارە لە ئامادەكردنی ئەم ئاییننامەیەدا.

مادەی پێنجەم: تەواوی گۆڕانكارییەكان لە ئەساسنامە و ئاییننامەكانی 
حیزب و باقی ئەو بابەتانەی لەكۆنگرە پەسەندكراون، دەبێت لەزووترین 
كاتدا هەوڵی پێویست بۆ جێبەجێكردنیان بدرێت. مەگەر لەو بابەتانەی 

كۆنگرە دوای خستووە.
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ئاجێندا و  بە  تەواوی كۆبوونەوەكانی حیزب دەبێت  مادەی شەشەم: 
پێ  كۆتایی  دیالۆگ   و  باس  بە کۆنووسی  دەستپێبكات  و  رۆژەڤ 
بێت. کۆنووس دەبێت بە نەزمێكی دیموكراتیك بنوسرێت. و نوسەری 

کۆنووس و سەرۆكی كۆبوونەوە دەبێت واژۆی بكەن.

مادەی حەوتەم: هێزی پێشمەرگەی كۆمەڵە:
كە  كۆمەڵەیە  رێكخستنەكانی  لە  یەكێك  كۆمەڵە  پێشمەرگەی  هێزی 
بەهۆی تایبەتمەندی بزوتنەوەی نەتەوەیی و ئازادیخوازانە لەكوردستان و 
پێویستی بوونی هێزی چەكدا بۆ پاراستن و بەرگریی لە دەسكەوتەكانی 
رێكخراوی  كۆمەڵە  پێشمەرگەی  هێزی  پێكهاتووە.  بزوتنەوەی  ئەم 
بنەما  كۆمەڵە  رێكخستنەكانی  باقی  وەك  كە  كۆمەڵە  چەكداری 
حیزبییەكانی ناو پەیڕەوی ناوخۆ دەكاتە بنەمای كار و چاالكییەكانی 
پەیوەستی  كە  كۆمەڵە  پێشمەرگەی  هێزی  ئاییننامەی  هەروەها  خۆی. 

ئەساسنامەیە دەبێتە بنەمای كار و چاالكی ئەم هێزە.

تێبینی: 
هێزی پێشمەرگەی كۆمەڵە لەالیەن ناوەندێكی سەربازیی فەرماندەیی 
دەكرێت كە لەژێر چاودێری كۆمیتەی ناوەندیی و دەستی كارگێڕی دایە. 
لەبارودۆخی ئێستا یەكێك لەئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی بەرپرسی 
دەستنیشانكراوە و  ناوەندییەوە  كۆمیتەی  لەالیەن  كە  رێكخستنەیە  ئەم 
وەك باقی ئۆرگانەكانی ناوەندیی كۆمەڵە، دەستەی كارگێری حیزب 

بەرپرسیاریەتی.
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كۆمەڵە،  خوێندكارانی  الوان و  ژنان،  رێكخراوەكانی  هەشتەم:  مادەی 
لەبواری كاری  لەهەمانكاتدا  بە حیزبن که   رێكخراوەكانی گرێدراو 
بنەما  لەگەڵ  نابێت  چاالكییەكانیان  بەاڵم  سەربەخۆن،  خۆیاندا 
فكرییەكانی كۆمەڵە ناتەبا بێت. ئەم رێكخراوانە بە بەشی خۆیان لە 

كۆبوونەوە حیزبییەكاندا دەبێت نوێنەرایەتییان هەبێت.
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بەرنامەی سیاسی کۆمەڵە
 پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٣

بەشی یەکەم: 
بنەما و تەوەرە سەرەکییەکانی ڕێباز و سیاسەتەکانی کۆمەڵە

 ١.  کۆمەڵە و سۆسیالیزم 
* سوسیالیزمی فرە چەشن 

٢.  کۆمەڵە و پرسی نەتەوەیی کورد
* سه باره ت به  مەسەلەی کورد لە پارچه کانی  کوردستان

* کۆمەڵە و حیزبە کوردستانییەکان
* سه باره ت به  نەتەوەکانی دیکه ی ئێران

٣. کۆمەڵە و مەسەلەی فیدرالیزم
* شێوەی ده سه اڵتی سیاسی لە کوردستاندا

٤. کۆمەڵە و بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتییەکانی دیکه 
* سیاسەتی ئێمە لە ئاست خەباتی کرێکاریی لە کوردستان

*کۆمەڵە و بزووتنەوەی ژنان

٥. سیاسەتی ئێمە لەگۆڕەپانی سیاسیی ئێراندا
* بزووتنەوەی کرێکاریی
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بەشی دووهەم: کۆمەڵە ومەسەلە سیاسی و کۆمەاڵیەتییە سه ره کییه کان
١. بەها و بنەماکانی سیستمی دیموکراتیک

٢. بەیانییەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ
٣. سەبارەت بە حکوومه تی کۆماری ئیسالمیی

٤. کۆمەڵە و ئایین
٥. ئێعتیاد و مادده سڕکه ره کان
٦. دژایەتی چەکی کۆمه ڵکوژ

٧. مافی مندااڵن، مندااڵن و کێشه ی مندااڵنی سەرشەقام
٨.   سیستمی فێرکردن و بارهێنان به  خۆڕایی، بۆ هه مووان 

٩. کێشەی بە سااڵ چووان 
١٠. پێویستیی هەڵوەشاندنەوەی حوکمی ئیعدام

١١. دژایه تی  سزادانی جه سته یی به  هەموو شێوەکانی 
مێژووییەکانی  ئاسەوارە  و  ژینگە  سرووشتییەکان،  سەرچاوە   .١٢

کوردستان
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بنەما و تەوەرە سەرەکییەکانی ڕێباز و سیاسەتەکانی کۆمەڵە
ئاڵوگۆڕه  بنەڕەتییه کانی پێکهاته ی سیاسیی، کۆمەاڵیەتیی و ئابووریی 
له  چەند دەیەی ڕابردوودا، گۆڕانکاریی بەرچاوی لە هەموو بوارەکانی 
لە  تایبەت  بە  کە  کۆمەڵە  پێکهێناوە.  کوردستاندا  خەڵکی  ژیانی 
کولتوریی،  بواری  له سه ر  کاریگه ریی  ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی  دوای 
هه بووە ،  کوردستاندا  لە  خه لک  ژیانی  سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتیی 
گه شه ی  زۆرجار  سیاسییەوه   و  تەشکیالتیی  له باری  ئه وه ی  سەرەڕای 
بەردەوام  به اڵم  بووە.   که ندوکۆسپ  تووشی  زۆرجاریش  و  کردووه  
و،  بووە  کوردستان  خەڵکی  نەتەوەیی  مافی  داکۆکیکاری  الیەک  لە 
به کرده وه  بەشێک بووە لە خەبات بۆ رزگاری خه ڵکی کردستان لە 
بە  دیکەوە خه باتکاری شێلگیری دژ  لە الیەکی  نەتەوایەتیی.  ستەمی 
چەوسانەوەو ڕێگای ڕزگاریی ستەملێکراوان و چینە ژێرده سته کانی 
کۆمەڵگا و، په ره پێده ری فەرهەنگی پێشکەوتوو و عەداڵەتخوازانە بووە.

کەلێنی  قووڵتربوونه وه ی  و  ئابوورییەکان  و  سیاسیی  ئاڵوگۆڕە 
چینایەتیی لە الیەک  و لە الیەکی دیکەوە، گەشەی وشیاریی نەتەوەیی 
لە کوردستان، لە هەموو کاتێک زۆرتر حوزووری چەپێکی دێمۆکرات 
ستەمی  دەست  لە  کوردستان  خەڵکی  رزگاریی  بۆ  سۆسیالیست  و 
نەتەوەیی و بەرکەماڵکردنی دادوەریی کۆمەاڵیەتیی و خۆشگوزەرانیی 
پێویستییه کی  کردووه ته   زوڵملێکراوەکانی،  چینە  بۆ  ئابووریی 
سوننەتییەوە،  و  ساکار  کۆمەڵگایەکی  لە  کوردستان  حاشاهه ڵنه گر. 
هەنگاوی  مۆدێرنتر  و  رێکخراوتر  لێکئااڵوتر،  کۆمەڵگایەکی  بەرەو 
ناوە و دەینێت. ئەوڕۆ بەشێکی بەرچاوی رووناکبیران و چاالکانی 
سیاسیی و مەدەنیی، پێداگرن بۆ ئەوەی دەنگی خۆیان و خەڵکەکەیان 
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لە دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی خۆیاندا ببیننەوە تا بە گشتیی 
هێزی  کۆمەڵگایەدا  لە  مافخوازیی  و  دێمۆکراسی  رەوتی  بتواندرێ 
زۆرتر بگرێ.  بەو پێێە ئەوڕۆ لە کوردستاندا بەستێنێکی بەرینتر لە 
پێشوو، بۆ گەشەی بیری دێمۆکراسیی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیی، 
دەبیندرێ. ئەم راستیانە بنەما و بەستێنی گەورەن بۆ گەشەی بیری 
هەر  لە  کۆمەڵگا  دوورکەوتنەوەی  و  دێمۆکراتیک  سۆسیالیسمێکی 

بۆچوونێکی پاوانخوازانە و دوور لە دێمۆکراسی.
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد لە کوردستانی رۆژهەاڵت 
جوگرافیایەکی بەرینتری لەخۆ گرتووه.  ئه م جوواڵنه وه یه  وه ها تێکەڵ 
و  یه کجاریی  چارەسەری  کە  بووە  خەڵک  ئاواتەکانی  و  ژیان  بە 
ستەم،  لە  نەتەوەیە  ئەم  ڕزگاریی  و،  کورد  مەسەلەی  دیموکراتیکی 
کردۆتە   ، داگیرکاریی  به   کۆتاییهێنان  و  دیکتاتۆریی  هەاڵواردن، 
و  چەپ  ڕەوتێکی  هەر  بۆ  ستراتیژیک  و  تاکتیکی  ئامانجێکی 
سۆسیالیستیی کوردستانی. خەبات بۆ رزگاریی نەتەوەیی و هه وڵدان 
نەتەوە  باقی  لەگەڵ  نەتەوەیە  ئەم  یه کسانی  مافی  ده سته به رکردنی  بۆ 
و  ڕزگاریخوازانه   خەباتی  لە  بەشێک  بە  جیهان،  ئازادەکانی 

یەکسانیخوازانەی کۆمه ڵه  دادەندرێت.
تایبەتی  بە  خۆی،  پرشنگداری  مێژووی  به   پشتبه ستن  بە   کۆمەڵە 
و  ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی  سەردەمی  جەماوەرییەکانی  کردەوە 
ساڵەکانی دوای ده سپێکردنی خه باتی ئاشکرای له  ڕێبه ندانی ساڵی 
١٣٥٧ی هه تاوییدا، کە کۆمەڵەی بردە ناو قواڵیی هەڵچوونی سیاسی 
رەوتێکی  لە  نوێخوازیی  ئاواتی  و  کولتور  توانی  جەماوەرییەوە،  و 
نوێی کۆمەاڵیەتییدا رێک بخات و ئەو رێکخراوە بکاتە نوێنەری ئەم 
هەڵە  سەرەڕای  ئێستاش،  کوردستاندا.  لە  رەوتێک  وەها  دەورەیەی 
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نوێکردنەوەی  بە  دەتوانێ  کۆمەڵە  دواتری،  ساڵەکانی  سیاسییەکانی 
کۆمەاڵیەتیی  گۆڕانکارییە  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  سیاسیی  خەتی 
له   شه فاف  و  گونجاو  ڕەخنەی  بە  و  کۆمەڵگا  ناو  سیاسیەکانیی  و 
هەڵەکانی ڕابردووی، ببێته وه  جێگای هیوای جەماوەری بەرینی خەڵکی 
لە هەلێکی مێژوویی دیکەدا خەباتی ئەم  زۆرلێکراوی کوردستان و 
نەتەوەیە بۆ دەستبەرکردنی مافە ئابووری و سیاسییەکانی رێک بخات 
و رێبەرایەتی بکات. بارودۆخی ڕووله گۆڕانی ئه مڕۆکه ، ئه و راستییه  
دووپات  کوردستان  لە  چەپ  بزووتنەوەی  بەشێکی  وەک  کۆمه ڵه   بۆ 
ده کاته وه  که ، پێویسته  ڕووانگه  سیاسییەکانی ڕاشکاوانه  باس بکات 
و بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی خۆی لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی سەردەم 

بیگونجێنێت.
کۆمەڵە وێڕای ئەوە خۆی بە خەباتکاری رزگاریی و مافی دیاریکردنی 
نەتەوەیی گەلی کورد دەزانێ، لە  چارەنووس تا پێکهێنانی دەوڵەتی 
هەمان کاتدا لە کۆمەڵگای کوردستاندا خۆی بە حیزبی کرێکاران و 
زەحمەتکێشان پێناسە دەکات و بۆ نەمانی ستەم و چەوسانەوەی چینە 
داراکان بەسەر چینە چەوساوەکاندا تێدەکٶشێ. ئێمە بۆ ئەو مەبەستە 
پێداگریی لەسەر جێگیرکردنی سیستەمی دێمۆکراسی و پەرەدان بە 
یاساورێسا و دامەزراوە دێمۆکراتیک و مەدەنییە ناسراوەکانی ئەوڕۆی 
گەالنی جیهان، دەکەین. بۆیە ئێمە بڕووای تەواومان بە لێکجیانەکراوەیی 
و تەبایی سۆسیالیسم و دێمۆکراسی هەیە و، بیرو ئەندێسەی کارل 
مارکس بە گشتیی و، ئەزموونی جیهانی سۆسیالدیمۆکراسیی بە دوو 
سەرچاوەی سەرەکیی رووانگەی بەرنامەیی خۆمان دەزانین و پێیان 
لە  توانیویەتی  رەوتی سۆسیالدێمۆکراسی  ئێمەوە  نەزەر  لە  پابەندین. 
کرێکاری  جیهانیی  بزووتنەوەی  بۆ  بەرچاو  سەرکەوتنی  کردەوەدا 
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دەستەبەر بکات و، وەک رەوتێکی رێگاخۆشکەر بۆ هەنگاونان بەرەو 
دونیای بێ چەوسانەوە، لە باری رێفۆرمی ئابوورییەوە پێشوەچوونی 
لە  گەورەیان  کاریگەریی  ئابوورییانە  ڕیفۆرمە  ئەو  پێکبێنێ.  گەورە 
دیکەی  الیەنەکانی  و  و   کۆمەاڵیەتیی  بەرابەریی  و  یەکسانیی  سەر 
و  جیهانیدا  ئەوڕۆی  هەلومەرجی  لە  ئێمە  بڕووای  بە  هەیە.  ژیان 
دامەزراندنی  بۆ  ئابوورییەک  بە  گەیشتن  ئەوڕۆدا  کوردستانی  لە 
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی و لە پێناو پڕکردنەوەی کەلەبەری چینایەتی، بە 
پڕۆسەیەکی رێفۆرمی کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا تێپەڕ دەبێ کە تێیدا 
لە باری سیاسیەوە، سیستەمی پلۆڕالیزمی سیاسی کارامەیی پڕاوپڕی 

هەیە و بۆ چەسپاندنی پێویستە حەولی تەواو بدرێت. 

١. کۆمەڵە و بزووتنەوەی چەپ و سۆسیالیستیی
کە  دانانێت  حیزبی  و  شەخسی  پرۆژەیەکی  بە  سۆسیالیزم  کۆمەڵە 
تاکەکەس یان حیزبێکی پێشڕەو بێن و لە رێگای کودەتای سەربازییەوە 
مۆری سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم لە کۆمەڵگا بدەن، بەڵکوو سۆسیالیزم 
بە پرۆژەیەکی کۆمەڵگایی و مرۆڤی دادەنێت کە زۆرترینی کۆمەاڵنی 
بۆی  هەلومەرج،  فەراهەمکردنی  لە  و  بەستێن  لە خۆشکردنی  خەڵک 
دێمۆکراتیک  شێوەی  بە  و  دەبن  پەروەردە  تێێدا  و  دەکەون  وەگەڕ 
لەبەرئەوە  پرۆژەکەوە.  ناو  رادەکێشرێنە  زانستەوە  و  وشیاریی  بە  و 
سۆسیالیزم  تەبایی  بنەمای  لەسەر  بەرنامەیەکە  کۆمەڵە  بەرنامەی 
بە  بڕوای  کۆمەاڵیەتیەوە  و  ئابووری  باری  لە  واتە  دیموکراسیی،  و 
سۆسیالیسم  پرۆسەی  پێیوایە  و  هەیە  سۆسیالدێمۆکراسی  ئەزموونی 
کۆتایی  ئامانجی  بکرێنەوە.  جیا  یەک  لە  ناکرێت  دێمۆکراسی  و 
ئەساسی  لەسەر  سوسیالیزمێکە  بەرقەرارکردنی  لە  بەشداری  ئێمە، 
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پێکەوژیان  و  هاوپەیمانی  لە  لێوانلێو  و  دادپەروەریی  دیموکراسیی، 
پێکهێنانی  و  چەوسانەوە  بێ  بە  و  ئینسانەکان  لەنێوان  برایەتی  و 
ریفاە لە ژیانیاندا. هاوسەنگی هێز و بارودۆخی سیاسی ناوچەکە و، 
هەروەها راستییەکانی گەشەی ئابووری نیشانی دەدات کە کوردستانی 
ئێران لە سەروبەندی ئاڵوگۆڕێکی سوسیالیستی، یان رزگاربوون لە 
بە  ئێمە  نییە.  سەرمایەداریدا  نێگاتیڤەکانی  ئاسەوارە  تەواوی  چنگی 
لە  سیاسیی  و  ئابووریی  قووڵی  ئیساڵحاتی  لەسەر  جەختکردنەوە 
قازانجی چینە بندەستەکان، بۆ گەیشتن بە دادپەروەری و بەڕابه ری 
کۆمەاڵیەتی، تێدەکۆشین. لە ڕووانگه ی ئێمەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
لە بارودۆخی ئێستادا نەک تەنیا لە سەروبەندی پێکهێنانی ئاڵترناتیڤ 
و دەسەاڵتێکی سۆسیالیستیدا نییە، بەڵکوو سەرکوتکاریی دەیان ساڵە 
تااڵنی  و  ئابوورییەکان  گەورە  پرۆژە  بەرەوپێشچوونی  لە  رێگرتن  و 
لە  ئەم کۆمەڵگایەی  کانگاکانی کوردستان،  و  سەرمایەی سرووشتی 
رووی ئابورییەوە  لە قۆناغێکی وەپاشکەوتوو راگرتووە. بە واتایەکی 
ئابووریی  گشتی  بە  و  رکابەری  مالکییەت،  هەڵوەشاندنەوەی  دیکە، 
سەرمایەداریی، ناتوانێت لە دەستوری کاری ئەمڕۆکە و خێرای ئێمەدا 
بێت. لە بارودۆخی ئێستادا ئێمە دەتوانین و پێویستە کە لەسەر ئیسالح 
لەسەر پێشکەوتنی  بین و جەخت  ئابووری سوور  و ریفۆڕمی قوڵی 
قازانجی  لە  دادپەروەرانەی  بەرهەمهێنانێکی  موناسەباتی  و  ئابووری 

چینی چەوساوە بکەین. 
ئێمە خۆمان بە دۆست و هاوپەیمانی رەوتە چەپ و سوسیالیستی و 
عەداڵەتخوازەکانی باقی نەتەوەکانی ئێران و جیهان دەزانین. کۆمەڵە 
مافی  بە  گەیشتن  بۆ  جیهان  لە  حەقخوازانە  بزووتنەوەیەکی  هەر  لە 
خۆی پشتیوانی دەکات و بە دوای ئەوەوەیە کە لەگەڵ ئەم بزووتنەوانەدا 
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بزووتنەوەی  بەهێزکردنی  بۆ  ئەزمونەکانیان  لە  و  بگرێت  پێوەندی 
کوردستان لە ئاستی ناوخۆو نێودەوڵەتی سود وەرگرێت. هاوئاهەنگیی، 
دۆستایەتیی و هاوکاریی لەگەڵ باقی جەرەیاناتی چەپ، سۆسیالیست، 
دیموکرات و ئازادیخواز لە باقی بەشەکانی تری کوردستان بە ئەرکی 
خۆمان دەزانین. هەروەها تەواوی هێزە پێشەکەوتوو و سوسیالیست و 
دیموکراتەکانی ڕۆژهه اڵتی ناوەڕاست و جیهان بە هاوپەیمانی خۆمان 
و  کۆمەاڵیەتی  عەداڵەتی  پێکهێنانی  بۆ  ئەوان  خەباتی  لە  و  دەبینین 
دیموکراسیی پشتیوانی دەکەین. ئێمە بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی چەپ لە 
کوردستاندا تێدەکۆشین و پێمانوایە ئەوە پێداویتسییەکی هەنووکەییە 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت. کۆکردنەوەی هێزی چەپ و سۆسیالیست 
و بەهێزکردنی بزووتنەوەی سۆسیالیستیی لە سەر بناخەی پلورالیزم 
و پارلەمێنتاریزم بۆ ئێمە ئەرک و بەرپرسایەتیەکی مێژووییە و هەر 

ئێستا کاری بۆ دەکەین و دەمانەوێت بیگەیەنینە ئامانج.

سوسیالیزمی فرە چەشن 
جیاوازیی رووانگە نەزەری و فیکرییەکان، لە نێوان لقە سوسیالیستییە 
جیاکاندا راستییەکە حاشاهەڵنەگر.تەنیا پلۆمیک و دیالۆگی بنیاتنەر 
دەتوانێت ئەدەبیاتی سوسیالیستیی دەوڵەمەند بکات و لە خەباتی عەینی 

و کۆمەاڵیەتی نزیکی بکاتەوە. 
ڕابردووە.  هی  بکات،  چەپ  هەموو  نوێنەرایەتی  رەوتێک  کە  ئەوەی 
بەخشینی میداڵیای چەپ بە خۆ و تۆمەتبارکردنی ئەوانیتر بە دژایەتی 
سەرمایەی  پەرتەوازەبوونی  لە  بێجگە  کۆمۆنیزم"  و  "کرێکار  لەگەڵ 
و  دوژمنایەتی  هەڵگیرسانی  لە  بێجگە  و  بزووتنەوەیە  ئەو  ئینسانی 
هیچ  کوردستاندا،  لە  چەپ  رەوتی  کۆمەاڵیەتی  پەراوێزکەوتنی 
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دەرەنجامێکی تری نەبووە و نایبێ. 
ئێمە بڕووامان بە پلۆرالیزمی سوسیالیستیی و هاوکاری لە نێوان لقە 
پێویستە کە  لە کوردستاندا هەیە.  جیاجیاکانی چەپ و سوسیالیزم 
بانگەشەی  نێوان رەوتگەلێک کە  لە  لە ڕابردوو،  دیالۆگێکی جیاواز 
چەپ و سوسیالیزم دەکەن، بەرقەرار بێت.  گەشە فیکری و نەزەری 
و پتەوبوونی پێگەی کۆمەاڵیەتی چەپ لە کوردستان، تەنیا لە رێگەی 

هەوڵی هاوبەش و دیالۆگی بنیاتنەر مومکین دەبێت.
 

٢. کۆمەڵە و پرسی نەتەوەیی گەلی کورد
کوردستان لە سەدەکانی پێشووەوە و بە تایبەتی لە سەرەتای سەدەی 
ئیمپراتوری  شەڕی  و  ملمالنێ  مەیدانی  بۆتە  زایینیەوە  شازدەهەمی 
سەفەوی و عوسمانی و بە دەیان جار کەرامەت و سەروماڵی ئەم خەڵکە 
بنده ستی  له   ڕزگاریی  بۆ  نوێدا، خەبات  لە چەرخی  پێشێل کراوە. 
نەتەوەیی و خه باتی ئازادیخوازانەی گه لی کورد لە هەموو  کوردستان، 
بە درێژایی هەموو سەدەی بیستەم تا ئێستا بەردەوام درێژەی هەبووە. 
وزه یه کی  و سورییه ، خاوەن  تورکییه   عێراق،  ئێران،  لە  ئەم خەباتە 
به رچاوی دیموکراتیک، سێکۆالر، پلوراڵ و جەماوەرییه . کوردستان 
لە دوای شەڕی جیهانی یەکەم تا دروستبوونی دەوڵەتی سورییە، لە 
پێناو بەرژەوەندیی زلهێزەکانی جیهانی سەرمایەداری بە رەسمی لە 
نێوان ئەو چوار دەوڵەتە داگیرکەرەدا دابەشکرا و بوو بە قوربانیی 
سات و سەودایەکی ئەمپریالیستی. بۆیە لە رووانگەی ئێمەوە مەسەلەی 
یەک  و  مەسەلەیە  یەک  راستیدا  لە  ناوەراستدا  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد 
ریشەی هەیە. کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان مافی دیاریکردنی 
وەک  کوردستان  سەربەخۆی  دەوڵەتی  دامه زرانی  تا  چارەنووس 
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مافی  بە  جیهان،  ئازاده کانی  نه ته وه   سه ربه خۆی  ده وڵه تانی  سه رجه م 
دەزانێ و شێلگیرانە  دیموکراتیک و حاشاهه ڵنه گری خەڵکی کورد 
دیاریکردنی  مافی  لە  دەکات  پشتیوانی  کۆمه ڵه   دەکات.  بۆ  خەباتی 
میللی  سەربەخۆی  دەوڵەتی  پێکهاتنی  تا  کورد  خه ڵکی  چارەنووسی 
و  پێکهێنان  خوازیاری  کۆمه ڵه   ده ژی.  تێیاندا  کورد  واڵتانه ی  لەو 
به رینترکردنه وه ی پێوەندی و هاوکاریی له گه ڵ حیزب و الیه نه کانی 
پارچه کانی دیکه ی کوردستانه  و سەربەخۆیی ئەوان بۆ دیاریکردنی 

ڕێبازی سیاسیی و نەتەوەییان بە ڕەسمییەت دەناسێ. 
کۆمه ڵه  لە هەمان کاتدا کە بۆ ده سه اڵتداریه تی گەلی کورد لە ئێران 
بۆ  حەق  هەمان  هەر  تێدەکۆشێ،  خۆیدا  نیشتمانی  و  زێد  به سەر 
گەالنی دیکەش کە مافیان لێ زەوتکراوە بە رەسمی دەناسێ و بڕووای 
تەواوی بە برایەتیی و یەکسانیی لەگەڵ هەموو گەالنی وا لە ناوچەکەدا 
هاوپشتیی  و  قوڵ  پێوەندیی  خوازیاری  و  هەیە  دەژین،  گەڵیان  لە 
تەواوە لە گەڵیاندا. لە وەها حاڵەتێکدا کورد و هەموو گەالنی ناوچەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست قازانج دەبینێ. 
ئێمە لە هەلومەرجی ئێستادا بۆ پێکەوە ژیان و پێکەوەمانەوەی هەموو 
گەالنی ئێران بە یەکسانیی و بەرابەریی، دروشمی فێدڕاڵیمان بەرز 
کردۆتەوە و داواکاری ئێرانێکی فێدراتیوین کە لە بەشێکی دیکەی 
ئەم پڕؤگرامەدا بە وردی شی دەکرێتەوە. پێویستە رابگەیەنین کە جیا 
لە دروشمی بەرنامەیی و حیزبی ئێمە، هەموو کاتێک جەخت لەسەر 
ئەوە دەکەینەوە کە رای ئازادی خەڵکی کوردستان لە رێفراندۆمێکی 
ئازاددا بۆ دیاریکردنی شیوازی چارەنووسی خۆی، لە الیەن ئێمەوە 

رێزی لێدەگیرێ و ملکەچی دەبین.
کوردستانین  لە  داگیرکەر  هێزی  چوونەدەرەوەی  خوازیاری  ئێمە   
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پێمانوایە  به ردی بناغه ی هه موو ناڕه زایه تیەکانە لە کوردستاندا و  و 
تەنیا لە وەها حاڵەتێکدا، خەڵکی کوردستان دەتوانێ دوور لە سیبەری 
گەلی  کە  لەوەی  دڵنیاین  بدات.  خۆی  ئازادانەی  بریاری  سەرنێزە، 
کورد پێکەوەژیان و هاوپەیمانیی بە یەکسانی هەلدەبژێرێ و ئەوە بە 

رێگای گەشەی مێژوویی خۆی دەبینێ.  
هاوکاریی خەباتکارانە  و  هاوئاهەنگیی  پێکهاتنی  کۆمه ڵه  خوازیاری 
گرتنه پێشی  بۆ  هەوڵدان  و  کوردستانییه کاندایە   حیزبە  نێوان  لە 
ستراتیژییەکی نەتەوەیی کە هەمووان پێی وەفادار بن، بە پێویستییه کی 
داده گرێ   ئەوە  پێ  لەسەر  و،  وایه   پێی  کۆمه ڵه   دەزانێ.  سه رده م  
بە  دژ  نابێ  کوردستان،  پارچه یه کی  حیزبێکی  یان  بزووتنەوە  کە 
سیاسی  حیزبێکی  یا  کوردستان  دیکه ی  بەشێکی  بەرژەوندییەکانی 
لەو بەشه دا، هه نگاو هه ڵگرێ. به  بڕوای ئێمه   هیچ حیزبێکی سیاسیی 
له  چوارپارچه ی کوردستان بۆی نییه  لەگەڵ داگیرکەرانی کوردستان 
ببێته  گوێڕایه ڵی  یان  پێکبێنێ  هاوپەیمانی  بزووتنەوەی کورد  به   دژ 

حکوومه ته  ناوه ندییه کان.

کۆمەڵە و پرسی نەتەوەیی لە کوردستانی  بندەستی ئێران
و  گرفت  سەرەکیترین  بە  کوردستان  لە  نەتەوایەتی  ستەمی  کۆمەڵە، 
ملمالنێی ئەم کۆمەڵگایە دەزانێ. سه ره ڕای ئه وه ی لە سەرەتای سەدەی 
بیستەم، وشیاری و هاوپشتی نەتەوەیی لە ئاستێکی به رزدا نه بوو، بەاڵم 
دامه زرانی کۆماری کوردستان کە پشتی بە بارودۆخی نێونه ته وه یی 
ئه و سه رده م بەستبوو، تین  و تەوژمێکی به رچاوی بە خەباتی خه ڵکی 
کورد بۆ ڕزگاری نەتەوەیی لە کوردستانی بنده سه اڵتی ئێران بەخشی. 
شێوازی دیموکراتیکی کۆماری کوردستان، وەک یەکەمین ئەزموونی 
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سیاسی  و  کۆمەاڵیەتیی  بارودۆخی  له   کورد،  خەڵکی  دەسەاڵتی 
ده سه اڵتی  ئه وه ی  سه ره ڕای  بوو.  به رچاو  گۆڕانکارییه کی  ئەوکات، 
سەرەرای  و  بوو  درێژه ی  مانگ  یازده   ته نها  کوردستان  کۆماری 
و  نەتەوەیی  خەباتی  لەسەر  کاریگەرییەکانی  بەاڵم  کەموکورییەکانی، 
دەوڵەمەندکردنی ئه و خه باته  حاشاهه ڵنه گره  و له  راستیدا بناغه دانه ری 
باقی  لە  و  بووه   کوردستان  بزووتنەوەی  لە  دیموکراتیکەکان  بەها 

بەشەکانیشدا کاریگه ریی به چاوی بووه .
لە  ئیسالمیی  کۆماری  دڕندانەی  و  خوێناویی  دەسەاڵتی  دەیە  سێ 
کوردستان، نه یتوانیه وه  چۆک بە گەلی کورد دابدا و له  خه بات بۆ 
خەباتە  ئەم  جوگرافیای  ئێستا  بەڵکو  بکاته وه .  پاشگه زیان  ڕزگاریی 
لە کوردستان لە هه موو کاتێک بەرینتره . سەرەڕای هێرشی به رینی 
شار  بۆمبارانی  کوردستان،  میلیتاریزه کرانی  و  ئیسالمیی  کۆماری 
زیاتر  ئێران  بنده سه اڵتی  کوردستانی  بەکۆمەڵ،  ئێعدامی  و  دێ  و 
و  نەتەوەیی  خەباتی  و  هاوپشتیی  خودئاگاهی،  بەرەو  جاران  لە 
دیموکراتیک، هه نگاوی ناوه . ئەگەر لەشکرکێشی کۆماری ئیسالمیی 
بۆ داگیرکردنی کوردستان و سەرکوتی   لە ٢٨ی گەالوێژی ١٣٥٨ 
دەنگی ئازادیخوازیی، دەستی پێکرد، ئەمڕۆکە و پاش ٣٣ ساڵ، گەلی 
ئازادی  دەستەبەرکردنی  لەسەر  پێداگریی  ڕابردوو  لە  زیاتر  کورد 
کورد  نەتەوەی  ئەمڕۆ  ده کات.  چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی  و 
یەکگرتووتر و یەکریزترە و هیچ کاتێک جوگرافیای خەباتی سیاسی 
داخوازیی  ئێستا  هاوکات  نەبووە.  بەرین  شێوەیە  بەم  کوردستان  لە 
ڕابردوو  له گه ڵ  به راورد  لە  مەدەنیی خەڵکی کوردستان  و  نەتەوەیی 
شەفافییەتێکی زیاتری پەیدا کردووە و تەنانەت شاهیدی گەشەکردنی 
دێمۆکراسی  چەسپاندنی  بەرەو  ئامانجانە  و  داخوازیی  ئەم  ئاستی 
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زۆرتر بووین.
به  پێی ئه وه ی که  کوردستان ئاماده ی گۆڕانکارییه ، کۆمەڵە لە بارودۆخی 
ئێستادا خەبات بۆ نەهێشتنی ستەمی نەتەوایەتی و پێکهێنانی عەداڵەتی 
کۆمەاڵیەتی لە سەره وه ی سیاسەت و بەرنامەکانی خۆی داناوە. کۆمه ڵه  
ئه رکی  به   گه شه یه   له   ڕوو  خەباتە  ئەم  ڕابه ریکردنی  و  ڕێکخستن 

سه ره کیی خۆی ده زانێ.
کۆمەڵە حیزبی چه وساوه کان، حیزبی خەبات بۆ ڕزگاریی له  بنده ستیی 
نه ته وه یی و حیزبی هیوا و ئاواتەکانی خەڵک و چینی چەوساوە و 
زۆرلێکراوی کورده، کە  بۆ یەکسانی تێدەکۆشێ. هەروەک کۆمەڵە له  
سه رده می ڕاپه رینی گه النی ئێران بۆ ڕووخانی حکوومه تی پاشایه تی 
له  ساڵی ١٣٥٧ی هه تاوییدا، سه لماندی که  بە داهێنانی نوێ و بیری 
حیزبە  کاریگەرترین  لە  یەکێک  دەتوانێت  ئینسانی  و  پێشکەوتوو 
سیاسییەکان بۆ ڕابه رایەتی کردنی خەباتی نەتەوەیی و دیموکراتیک 
ئه و  کوردستان  له   کۆمه ڵه   پێگه ی  ئێستاش  بێت،  کوردستان  له  
دیموکراتیکی  و  نەتەوەیی  هەم خەباتی  که   ده خاته  سه رشانی   ئه رکه  
پێشڕەوترین  په ره پێده ری  بەردەوام  هەم  و  بخا  ڕێک  کورد  خه ڵکی 
بیروبۆچوونی مرۆیی، عەداڵەتخوانە و ئازادیخوازانەی سه رده م بێ و 
هه م وه کوو پێشووتر داکۆکیکاری ستەملێکراوترین چین و توێژه کانی 

کۆمه ڵگای کوردستان بێ.

کۆمەڵە و حیزبە کوردستانییەکان
ئێمە بۆ پێکهاتنی بەرەی کوردستانی، پێکهاتوو لە حیزب و ڕێکخراوە 
بۆ  خۆمان  ئاماده یی  ئێستاوە   لە  و  دەدەین  هەوڵ  کوردستانییەکان 
ئیئتیالفی  تا  الیەنە   سێ  و  دووالیەنە  هاوکارییه کی  هەرچەشنە 
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له  ئاستێکی  چەند قۆڵیی و، پێکهێنانی بەرەی گشتیی کوردستانی 
هه مه الیه نه دا،  ڕادەگەیەنین.

ژمارەی  فرەحیزبییه .  و  سیاسیی  کۆمەڵگایەکی  ئەمڕۆ  کوردستانی 
حیزبەکان پیشانده ری ئاڵوگۆڕ له  به راورد له گه ڵ ده یه کانی ڕابردوو و، 
ئینکشافی سیاسیی نێوان ڕەوتە فیکری و سیاسییەکانی کوردستانە. 
بەم  زیاتر  فرەچەشنیییەکی  سیاسییەوە،  ڕووی  لە  تایبەتمەندییە  ئەم 
لە  سەرچاوەی  کە  سیاسیی  بیروباوەڕی  جیاوازیی  دەدا.  کۆمەڵگایە 
رەوت و مەیلە سیاسیی و چینایەتیەکانی ناو کۆمەڵگاوەیە، دیاردەیەکی 

ئاساییە و ئاماژەیە بۆ گەشەی سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی کوردستان.
نێوان حیزبە سیاسییەکان  پێوه ندی  پێویستە  لە ڕووانگه ی کۆمه ڵه وه  
گۆڕانی بەسەردا بێ. لە پێوەندیی نیوان حیزبەکاندا دەبێ بۆچوونی 
خۆی  جێگه ی  »ڕکەبەرەکان«  سڕینەوەی  و  بەدەرکردن  لەمەیدان 
پرۆژە  و  ئامانج  بە  گەیشتن  بۆ  زیاتر  هەوڵی  و  هاوکاریی  بداته  
باوی  چیدی  حیزب«  یەک  نەتەوە،  »یەک  ئەفسانەی  هاوبەشەکان. 
هاوکاریی،  و  دیالۆگ  به   پشتئه ستوور  و  دۆستانە  پێوه ندی  نه ماوه . 
بکا  بەهێزتر  حیزبەکان  هه موو  پێگەی  و  جێگه   بەخێرایی  دەتوانێ 
کوردستان  بزووتنەوەی  سەرکەوتنی  و  به رینتربوونه وه   ئاسۆی  و، 
بکات.  سەقامگیرتر  و  ڕوونتر  ئامانجەکانی،  بە  گەیشتن  به مه به ستی 
دیالۆگ  پەرەپێدانی  و  هێنانه گۆڕ  سیاسیی،  پلۆرالیزمی  بنەماکانی 
دەتوانێ  خەڵک،  زۆرینەی  ئیرادەی  بە  پشتبەستن  و  پابەندبوون  و 
که شوهه وایه کی شیاوتر لە نێوان حیزبە سیاسییە کوردستانییه کاندا 

پێک بێنێ.
به  پێی ئەم بنەمایە هاوکاریی نێوان حیزبەکان، پێوەندیی به رده وام، 
بەرەی  پێکهێنانی  بۆ  کار  و  ئیئتیالف  له   کرده وه دا،  یەکگرتوویی 
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پێویستییەکی حاشاهەڵنەگره  و داخوازیی سه رجه م گه لی  یەکگرتوو، 
حیزبەکان،  ناو  سیاسی  جیاوازی  قبوڵی  سەرەڕای  کۆمه ڵه   کورده . 
هاوئاهه نگ  کردنی  و  سیاسیی  پلۆرالیزمی  لە  ڕێزگرتنە  خوازیاری 
پێوەندیی نێوان حیزبە کوردستانییه کان به  پێی بنەمای بەڕسمییەت 
ناسینی یه کتر . بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی شەڕی ناوخۆ لە کوردستان 
گورزێکی کوشه نده ی لە بزووتنەوەی کوردستان وه شاندووه ، دەبێ بە 
ئاشکرا به کارهێنانی زۆر و ده ست بردن بۆ چه ک له  نێوان حیزبه  

کوردستانییه کان مه حکووم بکرێ.
کۆمەڵە هەوڵ بۆ هاوئاهەنگیی، هاوکاریی و یەکگرتوویی به  کرده وه  
ئەم  پێڕه وکردنی  و  دەدا  دیکه   کوردستانییەکانی  حیزبە  لەگەڵ 
سیاسه ته  گرینگه  بە یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی خۆی دەزانێ. بە 
لەبەرچاوگرتنی به شداریی ژماره یه کی زیاتر له  حیزبه  کوردستانییه کان 
و  حیزبەکان  مەنشووری  تۆمارکردنی  پێویستیی  بزووتنه وه که دا،  لە 
پابەندبوونیان بە نۆڕم و ستانداردێکی دیاریکراو لەبواری دیالۆگ، 
له گه ڵ  پێوەند  لە  دیاریکراو  سنورگەلی  دیاریکردنی  و  هاوکاری 
بەرژەوەندیی گەلی کورد و بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان، زۆرتر 

لە جاران لە ئارادایە.

ئێمە و نەتەوەکانی ئێران 
تێیدا  نەتەوەیەک  هیچ  کە  جۆرێک  بە  فرەنەتەوەیە  واڵتێکی  ئێران 
زۆرینە نییە. چ لە زەمانی پاشایەتی پەهلەوی و چ لە دەورەی دەسەاڵتی 
ئێران  ناوەندیی   حکومەتی  دەسەاڵتی  بناغه ی  ئیسالمییدا  کۆماری 
واڵتە  ئه م  نیشته جێی  نه ته وه  ژێرده سته کانی  سەر  بۆ  هێرشکردن   بە 
بە  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  و  سی  لە  ئیسالمیی  کۆماری  هەڵچنرا. 
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سازکردن و پێکهێنانی چه ندین دامەزراوه  بە شێوەیه کی سیستیماتیک 
بزووتنەوە میللییه کانی گەالنی دانیشتووی ئێرانی سه رکوت کردووه  
و مافی نه ته وه کانی دانیشتووی ئه و واڵته ی زه وت کردووه  . ئەم رژیمە 
ئیعدامی  ناوچەکان،  میلیتاریزەکردنی  نیزامیی،  به رینی  هێرشی  به  
دا  هه وڵی  شکەنجەکردن،  و  سەرەڕۆیانە  دەسگیرکردنی  و  به کۆمه ڵ 
نەتەوەکانی نیشتەجێی ئێران که  له  ڕاپه ڕینی ساڵی ١٣٥٧ی هه تاوی 
مه جالی خۆسازکردنه وه یان بۆ ڕه خسابوو، سه رله  نوێ سه رکوت بکاته وه . 
وەرگرتنەوەی دەسکەوتەکان و له ناوبردنی فەزای ئازادی سیاسیی، بە 
دەستی  بەلووچ  و  تورکمان  عەرەب،  کورد،  بۆ  سه ر  کردن  هێرش 
و  نه ته وه یی  هه اڵواردنی  چه سپاندنی  بۆ  ئیسالمیی  کۆماری  پێکرد. 
الوازکردنی نه ته وه  ژێرده سته کان به  هه موو هێزه وه  تەنانەت که ڵکی له  

ئامرازه  ئابووریی و کۆمه اڵیه تییه کانیش وه رگرت. 
بزووتنەوەی  ئێران،  گه النی  به رده وامی  سه رکوتکردنی  سەرەڕای 
نه ته وه یی بۆ گه یشتن به  مافه کانی به هێزتر بووه  . بزووتنه وەی  نه ته وه یی 
لە کوردستان، خوزستان، ئازەربایەجان، بەلووچستان و هتد.... ڕوو 
ئێران  حکوومه تی  ژێرده سه اڵتی  بنده سته کانی  نه ته وه   و  گه شه ن  له  
ملهۆڕی  پێهاتنی  کۆتایی  و  نەتەوەیی  ستەمی  نه مانی  خوازیاری 
حکوومه تی ناوەندیی،  میلیتاریزم و شۆڤینیزمی قەومیی و ئاینیی، له  

ئێرانن.
بۆ  دیموکراته کان  و  چەپ  هێزه   و  کۆمەڵە  بێوچانی  هه ڵسووڕانی 
نه ته وه کانی  بۆ  چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  ده سته به رکردنی 
سڕینه وه ی  و  نەتەوەکان  دڵخوازانه ی  ژیانی  پێکه وه   بۆ  ئێران، 
کۆمەاڵیەتییە  بزووتنەوە  یارمه تی  نەتەوەیی،  سه رکوتگه ریی  ئاسه واری 
پێشکه وتووه کان ده دا تا پێش به  سه رهه ڵدانی ناکۆکی نێوان نه ته وه کان 
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که  شۆڤینیزمی دەسەاڵتدار پیالنی بۆ ده گێڕێ،  بگرێ. 
دیاریکردنی  مافی  له   داکۆکی  کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی 
بۆ  میللی  ده وڵه تی  پێکهێنانی  تا  ئاستێکدا   هەر  له   چارەنووس 
نەتەوەکانی بندەستی ئێران ده کا. کۆمەڵە و بزووتنەوەی کوردستان 
خۆیان بە هاوپشت و هاوپەیمانی هه موو نەتەوە ژێرده سته کانی ئێران 
بۆ ڕزگاریی لە ستەمی نەتەوایەتی دەزانن. کۆمه ڵه  خوازیاری هاوکاریی 
نێوان نه ته وه  ژێرده سته کان له  دژی حکوومه تی ناوه ند بۆ نەهێشتنی 
هاوپه یمانییه کی  پێکهاتنی  خوازیاری  کۆمه ڵه   نەتەوایەتییه .  ستەمی 
به هێز له  نێو گەالنی دانیشتووی ئێران بۆ ڕوووخاندنی حکوومه تی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران و دامه زرانی نیزامی فێدراتیو به  پێی پێکه وه 

 ژیانی دڵخوازانه ی نه ته وه کانی ئێرانه . 

کۆمەڵە و شێوەکانی فدرالیزم، شێوه ی ده سه اڵت له  ئێران و کوردستان
کۆمەڵگایەکی  بناغه ی  به ردی  دانانی  بۆ  کۆمەڵە  سەرەکی  پرەنسیپی 
جەماوەری  بەرینی  و  ڕاستەوخۆ  بەشداریدانی  کوردستان،  لە  نوێ 
خەڵکە لە دیاریکردنی چارەنوسی سیاسییاندا . ئیرادەی ڕاستەوخۆی 
کۆمه اڵنی خه ڵک و توانای واقیعی هێزە کۆمەاڵیەتییەکان، نوێنەرانی 
له   کۆمه ڵه   دەکا.  دیاری  مه ده نییه کان  دامەزراوە  دیکه   و  په رلەمان 
هەوڵی به شداریدانی به رینی خه ڵک  بۆ ده سته به رکردن و داکۆکی له  
له  ده سه اڵت،  به شداریی راسته وخۆی خه ڵک  ئیراده  و  مافه کانیانه و 

ده توانێ زه مانه تی پاراستنی ده سکه وته کانیان بێ. 
 پێکەوەژیانی دڵخوازانەی گەالنی ئێران، تەنیا بە دامه زرانی سیستمێکی 
فیدراڵیی یان کۆنفیدراڵیی لە سەر بنەمای دێمۆکراسیی له  داهاتووی 
فێدڕاڵی  حکوومه تی  حاڵەدا  لەو  هەبێت.  دەوامی  دەتوانێ  ئێراندا 
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له   کورد  گه لی  بوونی  نیشته جێ  ناوچەکانی  سه رجه م  کوردستان  
دیموکراسی  نیزامی  به   و   دەگرێ  خۆ  له   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
په رله مانی به ڕێوه  دەچێ. فیدرالیزم له  کرده وه دا بۆ نه ته وه  بنده سته کان 
نه ته وه یی،  مافی  له   ڕاده یه ک  ده سته به رکردنی  کۆمه ڵگا،  هه ژارانی  و 
دیموکراسی و ئازادییه  و له  بواری  سیاسی و ئابوورییدا ئه منییه تی 
پێکهاتەی  لەگەڵ  دەبێ  فدرالیزم  ئه وه   پێی  به   ده کرێ.  به دی  تێدا 
مێژوویی، کۆمەاڵیەتی، سیاسیی و فەرهەنگی و جوگرافیایی نەتەوەکانی  

ئێران، هاوته راز و بە ئاشکرا و به  ڕوونی دیاری بکرێ.
کۆمه ڵه  ڕایدەگەیەنێ بنەمای پێکەوە ژیانی دڵخوازانه  و بەشداری کردن 
لە  فدراتیودا،  و  دیموکراتیک  و  ئازاد  ئێرانێکی  بناغه ی  دانانی  لە 
ئەگەری سیستەمی فیدراڵیی یان کۆنفیدڕاڵییدا، دەبێ ئەم خااڵنەی 

خوارەوەی تێدا بگونجێ.
چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  و  ئازادی  ناسینی  ڕەسمییەت  بە   .١
بۆ نه ته وه کانی  ئێران، چ لە ڕووی دیاریکردنی پێکهاتەی سیاسیی، 
فەرهەنگی و ئابووری له  چوارچێوەی هەرێمی و چ لە ڕووی پێکهێنانی 

دەوڵەتی سەربەخۆی نەتەوەیی.
٢. مافی بەشداری کردن لە په سەندکردنی شێوازی سیستمی سیاسیی 
گشتیی ئێران، بەشداری کردن لە سیاسەتگوزاریی و داڕشتنی یاسای 
بۆ  سێنا  مه جلیسی  پێکهێنانی  ڕێگەی  لە  وێنه   بۆ  واڵت.  بنه ڕه تی 

نوێنەرانی هەرێمە فێدراڵه کانی ئێران.
٣. دابەشکردن و جیاکردنەوەی هێره می ده سه اڵت له  الیه ک له  نێوان 
ناوچه  فیدراڵه کان و لە الیەکی دیکه وه  لە نێوان دوو هێزی یاسادانەر، 

بەڕێوەبەر و دادوەرییەوە لە ئاستی فیدراڵ و هەرێمەکاندا.
٤. هەڵوەشاندنەوەی دابه شکرانی ئه و پارێزگانه ی  به  پێی هه اڵواردنی 
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بنەمای  له سه ر  داڕشتنەوەیان  سه رله نوێ  و  کراون  به ش  نه ته وه یی 
بناغه ی  لەسەر  و،  ناوچانە  ئەو  نیشته جێبووانی  ئیرادەی  و  خواست 
بڕیاری زۆرینەی دانیشتووانی ئه و ناوچانه  بۆ دیاریکردنی چارەنووسی 
هه روه ها  و  نەتەوەییه کان  کەمایەتییە  مافی  ڕه چاوکردنی  و  سیاسیی 

مافی شارۆمەندانی دانیشتوانەکه ی.
٥. دابەشکردنی داهاتی خالسی سااڵنەی فیدراڵی ئێران بە ژماره ی 
سیاسه تی  پێی  به   ناوچانه ی  ئه و  بۆ  قه ره بووکردنه وه   و  دانیشتووان 
دواکه وتوو  کولتورییه وه   و  ئابووریی  باری  له   ناوه ندیی  حکوومه تی 
نێوان  لە  هاوبەش  هاوپشتیی«  »خه زێنه ی  پێکهێنانی  ڕاگیراون. 
ناوچه  فیدراڵه کان و دەوڵەتی فیدراڵ بۆ یارمەتی گەیاندن بە ناوچه  
ده بێ  هاوپشتیی  پکێهێنانی خه زێنه ی  له   مه به ست  گەشەنەکراوه کان. 
ئابووریی  گه شه پێدانی  بۆ  به رابه ر  و  گونجاو  بارودۆخی  پێکهینانی 
وەرگرتنی  به   ڕیگه پێدان  بێ.  ئێران  ناوچه کانی  هه موو  بۆ  یه کسان 

ماڵیات و به شداربوون لە داهاتەکانی ناوچه کان.
٦. دیاریکردنی ده سته ی دادوه ریی بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکی نێوان 

دەوڵەت و هەرێمەکان، یان لە نێوان هەرێمەکاندا
و  حیزب  هه ر  ڕیژه .  پێی  به   هەڵبژاردن  سیستمی  دامه زرانی   .٧
ئیئتیالفێکی سیاسیی که  ده سه اڵتی به دە سته وه  بوو، نابێ مافی گۆڕانی 
ڕێژەیی وتەبێژانی نەتەوەکانی ئێران لە ده سه اڵتی حکوومه تی فیدراڵ/ 
کۆنفیدراڵ و هەرێمەکاندا بێ و ئەم یاسایه  دەبێ لە یاسای بنەڕەتی 

فیدراڵ و هەرێمەکاندا زه مانه ت بکری.
لە  ناوەندییه کان  فیدراڵییه   دامەزراوە  و  ئیداره   دابەشکردنی   .٨
هه موو هەرێمەکانی ئێران و دابه شکردنی به رپرسایه تیی و پۆسته کانی 
حکوومه تی فیدراڵ لە نێوان وتەبێژانی نەتەوەکانی ئێران به  پێی ڕیژه ی 
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دانیشتوانی ناوچه  فیدراڵه کان و بایخه دانی تایبه ت به  نەتەوە غەیره  
فارسەکان و بە قازانجی ژنان بۆ سڕینه وه ی ئاسه واری ژێرده سته ییان.
٩. زه مانتکردنی سیستمی فیدراڵیی لە یاسای بنەڕەتی، به  ڕه سمییه ت 
ڕه چاونه کردنی  یان  هەڵوەشانه وه   کاتی  لە  جیابوونەوە  مافی  ناسینی 
یاسای بنه ڕه تیی، به ڕه سمییه ت ناسینی مافی ڤیتۆ کردن بۆ نوێنەرانی 
نەتەوەکانی نیشته جێی ئێران لە کاتی ئاڵوگۆڕهێنان لە یاسای بنەڕەتیی.
فارسیی،  زمانی  بوونی  هاوشان  و  میللیی  و  ڕەسمیی  زه مانه تی   .١٠
ئۆرگانە  بۆ  عەرەبیی  تورکمانیی،  بەلووچیی،  ئازەریی،  کوردیی، 
فیدراڵه کان لە یاسای بنەڕەتیی و دسته به رکردنی مافی به کارهێنانی 
سەرتاسه ری  لە  کولتوریان  به ڕێوه بردنی  و  نه ته وه کان  دایکی  زمانی 
ئێران بۆ هەموو دانیشتوانی ئێران لە »یاسای زمانەکانی ئێران«، 
هه ڵوه شنادنه وه ی سیستمی زۆره ملێ فێرکردنی »زمانی هاوبەش« و 

چەسپاندنی پرینسیپی زمانی دووهەم بە دڵخوازیی.  
١١. په سندکردن و چەسپاندنی سێکۆالریزم و جیایی دین و ئیدیۆلۆژی 
لە دەوڵەت، هه ڵوه شاندنه وه ی ڕه سمی یان ناڕه سمی بوونی هەر ئایینێک 
له  یاسای بنه ڕه تیی ئێران و بێالیه نی حکوومه تی فێدراڵ له  داکۆکی 

یان دژایه تیکردنی ئایین یان ئیدیۆلۆژییەکی تایبه ت. 
حکوومه تی  و  سیاسیی  پێکهاتەی  کە  کوردستان  فیدراڵی  کۆماری 
مافەکانی  بەهاکانی جاڕنامەی جیهانی  و  بنەما  ئێمەیە،  هەڵبژاردەی 
مرۆڤ و سیستمی دیموکراتیک کە لەم بەرنامەیەدا هاتووە، وەک بنەما 
سەرەکییەکانی خۆی بەڕەسمییەت دەناسێت و بۆ بە دامەزراوکردنی، 

خۆی بە بەرپرس دەزانێت.

کۆمەڵە و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
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ڕابردوو  لە  زیاتر  کە  کوردستان  ئاڵوگۆڕەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
هەنگاوی  ئەمڕۆییتر  و  چینایەتیتر  مۆدێرنتر،  کۆمەڵگەیەکی  بەرەو 
هەڵێناوە، بوونی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لە بوارە جۆراجۆرەکاندا 
بۆتە راستییەکی حاشاهەڵنەگر. بوون و گەشەی بزووتنەوە مەدەنی و 
کۆمەاڵیەتییەکان، هیوای دواڕۆژێکی گەشتر دەدات. ئەم دیاردەیە کە 
وردە  نەبوو،  پێکهاتنی  و  دەرکەوتن  ئیمکانی   ٥٧ ساڵی  لە  تەنانەت 
وردە بەشێکی گرنگ لە ژیانی سیاسی کوردستانی بۆ خۆی تەرخان 

کردوە. 
بزووتنەوەی ژنان بەشێکی بەرین لە ژنانی خوێندەوار و ئازادیخوازی 
بۆ گۆڕەپانی خەبات بۆ ڕزگاریی راکێشاوە. بوونی ژنانی خەباتکار لە 
گۆڕەپانی سەراسەریی و تەنانەت جیهانییش، هێز و بڕێکی زیاتری بە 

بزووتنەوەی ژنی کورد بەخشیوە. 
بزووتنەوەی کرێکاران و جووڵە ناڕەزاییەکان و دەرکەوتنی ژمارەیەک 
هەنگاوێک  کرێکارانی  بزووتنەوەی  کرێکاریی،  هەڵسوڕاوانی  وەک 

بەرەو پێش بردوە.
بزووتنەوەی خوێندکارانی کورد و حوزوری کارای ئەوان لە خەباتە 
خوێندکارییەکان لە زانکۆکانی ئێران، لەدایکبوونی دەیان باڵوکراوە، 
وەک  بزووتنەوەیەی  ئەو  ئەوانەوە،  لەالیەن  و...  وێبالگ  و  کاتنامە 

بزووتنەوەیەکی هیوابەخش لێکردوە.
بزووتنەوە مەدەنییەکان لە »ئێن.جی.ئۆ« کان، ڕێکخراوە ئەدەبییەکان، 
زیندانیانی  و  مرۆڤ  مافەکانی  لە  بەرگری  ژینگە،  ئەنجومەنەکانی 

سیاسیی و حوزوری الوان و... خۆیان ده رخستووه .
ڕێکخراوتر،  کوردستانیان  کۆمەڵگای  کۆمەاڵیەتییانە  بزووتنەوە  ئەم 
مۆدێرنتر، سیاسیتر و لێکئااڵوتر کردوە. دەوڵەمەندکردن و بەشداریی 
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گەرموگوڕ لە رێکخستنی ئەم بزووتنەوانە یەکێکی دیکە لە سەرەکیترین 
کادرەکان،  ودەوری  لێوەشاوەیی  کوردستانە.  لە  کۆمەڵە  ئەرکەکانی 
هەڵسوڕاوان و ئەندامانی کۆمەڵە لە کوردستاندا، بە پێی هاوکاریی، 
بەهێزکردن و پەرەپێدانی ئەم بزووتنەوانەیە. نەکردنی ئەم بزووتنەوانە 
بە تریبۆنی پڕوپاگەندەی حیزبیی و بە رەسمییەت ناسینی سەربەخۆیی 

ئەوان، ئەرکی بێ ئەمالوالی ئێمەیە.
کاریگەریی  ژێر  لە  کە  کوردستان  کۆمەاڵیەتییەکانی  بزووتنەوە 
بزووتنەوەی نەتەوەیی و سیاسیی گشتیدان، پێویستییان بە هاوکاریی، 
بزووتنەوە  هەیە.  هاوبەش  خەباتکارانەی  پێوەندی  و  هاوئاهەنگیی 
کۆمەاڵیەتییەکان دەتوانن سیمای بزووتنەوەی نەتەوەیی زیاتر لە جاران 

مۆدێرنتر و دیموکراتیک تر بکەن.
و  دەزانێت  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  حیزبی  بە  خۆی  کۆمەڵە 
ئەم  پەرەئەستاندنی  لە  خۆی  سیاسی  قورسایی  و  توانا  بنەڕەتدا  لە 

بزووتنەوانەدا دەبینێتەوە.

سیاسەتی کۆمه ڵه  لە به رانبه ر بزووتنەوە کرێکاری لە کوردستاندا
و  کرێکاریی  خەباتی  شاهیدی   ٥٧ رێبەندانی  پاش  کوردستان،  لە 
ڕێکخراوە کرێکارییەکان و هەڵسوراوانی بووین. هەرچەند دەرکەوتنی 
ئەوانە بۆ پاش سەردەمی ئیساڵحاتی ئەرزیی لە ئێران دەگەڕێتەوە و 
لە ئەدەبیاتی ئەو سەردەمەدا رەنگی داوەتەوە، بەاڵم هێرشی کۆماری 
ئیسالمی بۆ سەر کوردستان و سەرهەڵدانی بەرگری بەرینی خەڵک 
دژی ئەو هێرشە و دەستپێکردنی شەڕی چەکدارانە، تەواوی شێوەکانی 
تری خەبات، لەوانە خەباتی کرێکاریی خستە ژێر کاریگەریی خۆیەوە.
لە  پەرشوباڵو  شێوەی  بە  کوردستان  لە  کرێکاریی  خەباتی  ئێستا 
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ناوچەگەلێکی کوردستان، بوونی هەیە. بەرنامەی ستراتیژیکی رێژیمە 
دەسەاڵتدارەکانی ئێران و بە تایبەتی لە سێ دەیەی دواییدا لەالیەن 
کۆماری ئیسالمیی بۆ پاشکەوتووهێشتنەوەی پیشەسازیی کورستان و 
رێگرتن لە بەڕێوەچوونی هەر پرۆژەیەک و سەرمایەگوزاریی گەورە، 
زەربەیەکی راستەوخۆی لە پەرەگرتن و دەوامی بزووتنەوەی کرێکارانی 
و  پێوەندییەکان  پەرەئەستاندنی  ئەگەرچی  وەشاند.  کوردستان 
هەڵکشانی دووبارەی بزووتنەوەی سەندیکایی لە ئێران، یارمەتیدەری 
بەرجەستەبوونی خەباتی کرێکارانی کوردستان بووە، بەاڵم ئەم خەباتە 
هێشتا پێویستی بە پێگەیشتنی دەروونیی خۆی و ڕابه رانی کارامە و 
سەراسەریی هەیە لە کوردستاندا. ناسینی دروستی قۆناغەکانی خەباتی 
کرێکاریی و بارودۆخ و قورسایی کۆمەاڵیەتیی و سیاسیی کرێکاران 
لە کوردستان، لە بەهێزکردنی خەباتی کرێکاراندا بۆ بەدەستهێنانی 
دەورو  ئینسانییەکانیان،  مافە  سەلماندنی  و  رۆژانە  داخوازییەکانی 

نەقشێکی دیاریکەری هەیە.
کۆمەڵە حیزبی رێکخەڕ، پشتیوان و بەرگریکاری خەباتی کرێکارانی 
کوردستانەو، بۆ بەڕێکخراوکردنی بەرباڵو و بەهێزکردنی بزووتنەوەی 
کۆمەڵگای  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  سیاسیی  هاوکێشە  لە  کرێکاریی 
خەباتی  لە  بەشداریی  و  هەوڵدەدات. حوزوری چاالکانە  کوردستان 
پێکهێنانی  بۆ  هەڵسوڕاوان  چاالکیی  لە  پشتیوانیی  و  کرێکاریی 

رێکخراوە سەربەخۆ کرێکارییەکان لە ئەرکە گرینگەکانی ئێمەیە. 
لە  چ  و  ئێران  لە  چ  کار  قانوونی  کە  ئەوەین  خوازیاری  ئێمە   .١
کوردستان بە بەشداری نوێنەری راستەوخۆی کرێکاران دابڕێژرێ. 
وتووێژ لەمبارەوە بێ بەشداریی نوێنەری کرێکاران نابێ ئەنجام بدرێ.
٢. دیاریکردنی النیکەمی حەقدەستی کرێکاران دەبێ بە پرس و را 
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نوێنەرانی سەندیکا و رێکخراوە پیشەییەکانی کرێکاران بێ.  لەگەڵ 
النیکەمی حەقدەست پێویستە بە رەجاوکردنی هەاڵوسانی ئابووری و 

گرانی سااڵنە دیاری بکرێ.
بتوانێ  خۆی  بڕیاری  بە  تەنیا  نابێ  کار  ساحێب  و  کارفەرما   .٣
کرێکاری لەسەر کار دەربکات. پێویستە حکومەتی کوردستان یاسا 
نێو دەوڵەتیەکان رەچاو بکات و بە بەشداریی نوێنەری ساحێب کار و 
نوێنەری کرێکاران یاسا و رێساکان لەمبارەوە دیاری بکات و بیباتە 

پارلەمان.
٤. مانگرتن وەک شیوازێک لە دەربڕینی نارەزایەتی دەبێ بۆ کرێکاران 
بە رەسمی بناسێندرێ و لەمبارەوە حکومەتی کوردستان سیاسەتێکی 
ئیعالمکراوی ڕؤشنی هەبێ. وەک چۆن گوێستنەوەی سەرمایەگوزاری 
یان کەمکردنەوەی سەرمایە چەکێکی دەستی ساحێب کارە، مانگرتنیش 

چەکی دەستی کرێکارانە بۆ پارێزگاری لە مافەکانی خۆیان.

کۆمەڵە و بزووتنەوەی ژنان
و،  کوردستان  کۆمەڵگای  قوڵەکانی  گۆڕانکارییە  لەبەرچاوگرتنی  بە 
لەم  ژن  پێگەی  ئیسالمیی،  کۆماری  ژنی  دژە  دەسەاڵتی  سەرەڕای 
کۆمەڵگایە، چ لە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی دیموکراتیکی کوردستان 
و چ لە نێو حیزبەکاندا گەیشتۆتە ئاستێکی بااڵتری کۆمەاڵیەتیی و 
سیاسی. لە رێبەندانی ٥٧دا بارودۆخی سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی ژن 
لە  زیاتر  کوردستان  لە  کۆمەڵە  هات.  بەسەردا  گۆڕانی  خێرایی  بە 
هەر رەوتێکی سیاسی دیکە، وەک حیزب و داکۆکیکاری مافەکانی 
لە  چ  کۆمەڵەوە،  بە  ژنان  پۆلی  پۆل  پێوەندیگرتنی  ناسرا.  ژنان، 
ڕێکخستنەکانی شار و چ لە خەباتی چەکداریی و لە سەنگەرگرتنی 
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راستەوخۆ بەرامبەر بە داگیرکەر، شاهیدی فێمێنیست بوونی کۆمەڵە 
بە  بەرامبەر  ئەندامانی کۆمەڵەیە  دەروونیی و سیاسیی  ئامادەگیی  و 
پرسە فێمێنیستییەکان و خەباتی ژنان بۆ چارەسەرکردنی پرسەکانی 

خۆیان. ئەمە تایبەتمەندییەکی بەرچاو و جێ شانازیی کۆمەڵەیە.
بەشداریی ژنان لە دواڕۆژی ئاڵوگۆڕە سیاسییەکانی رێبەندانی ٥٧ 
نەوەیە  ئەم  قارەمانانەی  و  بەرین  بەشداریی  پاشتریش،  و  هەتاوییدا 
لە بزووتنەوەی ژنان و بەتایبەتی لە ریزەکانی کۆمەڵەدا، روواڵەتێکی 
زیندوو و پشکێکی بەڕابه ریخوازانەتری بە گشت بزوتنەوەکە بەخشی. 
و خۆپیشاندانە  ئیعتیرازی سیاسی  مەیدانی  لە  لە کوردستان  ژنان 
جەماوەرییەکان و سازدانی رێکخستنە پیشەییە نوێیانەکان و دواتریش 
هەمیشە،  بۆ  و  درەوشانەوە  چەکدارییدا،  بەرگریی  مەیدانی  لە 

الپەڕەیەکی پڕ لە شانازییان خستە سەر مێژووی ئەم نەتەوەیە.
ئێستاکەش بەشداریی ژنان لە بوارەکانی کۆمەاڵیەتیی و سیاسیی و 
فەرهەنگیی و ئەدەبی و، لە نێو ڕێکخراوە خۆڕسک و سەربەخۆکاندا 
دەرکەوتنی  کردوە.  دەوڵەمەند  زیاتر  دیاردەیەی  ئەم  کوردستان،  لە 
سیمای جۆراوجۆری ئەدەبیی، سیاسی، کۆمەاڵیەتیی و زانستیی لە ناو 
ژنانی کوردستان و ئەگەری حەتمیی پەرەسەندنەکەی لە بارودۆخی 
ئێستا و داهاتوودا، قورساییەکی زۆرتر دەبەخشێتە پێگەی ژنان لەم 
کۆمەڵگایەدا.  بوونی نەوەیەک لە ژنانی خەباتکاری کوردستان لە بزاوتی 
نێودەوڵەتیی،  رەهەندگەلی  لە  هەروەها  و  ئێران  ژنانی  سەراسەریی 
لە  بەڕابه ریخوازانە  و  فێمینیستیی  بزووتنەوەی  کە  ئەوەیە  نیشانەی 
کۆمەڵە  بۆ  بارودۆخە  ئەم  بووە.  بەهێزتر  و  بەرباڵوتر  کوردستان 
متمانە  و  زەرفیەت  و  توانا  بە  کە  دەخولقێنێت  نوێ  دەرفەتگەلێکی 
و  پێشکەوتووانە  و  مرۆڤیی  هزری  بە  پەرە  پترەوە،  بەخۆبوونێکی 
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بەڕابه ریخوازانە بدات.
بزووتنەوە  لە  بەشێک  بە  کوردستان،  لە  ژنان  بزووتنەوەی  کۆمەڵە 
سیاسیی و کۆمەاڵیەتییەکان دەزانێت کە لەم دەورەیەدا ئیمکانی گەشە 
لەم  پشتگیری  تەواوی  بە  ئێمە  پەیدا کردوە.  بااڵکردنی زۆرتری  و 
بزووتنەوەیە دەکەین و، گەشەکردنی بزووتنەوەی ژنان نیشانەیەکە لە 
دروستبوونی سیاسەت و ئاراستەی کۆمەڵە لە ئاڵوگۆڕەکانی ساڵی ٥٧ 
و دواتریش لە کوردستاندا. بە خۆشییەوە ئەم فەرهەنگە لە کوردستان 
رۆژ بە رۆژ روو لە پەرەسەندنە. ژنان تا دێ بوارگەلی کۆمەاڵیەتی، 
لە  نێو حیزبەکاندا و  لە  سیاسی و زانستیی نوێ داگیر دەکەن و 
ڕابه ری سیاسیدا شوێن و پێگەیەکی باشتر دەستەبەر دەکەن. زیاتر 
سوسیالیستیی  و  چەپ  و  خەباتکار  ژنانی  خۆڕاگریی  دەیە  دوو  لە 
ریزەکانی  لە  زۆریان  هەرە  بەشی  کە،  زیندانەکان  لە  کوردستان 
کۆمەڵەدا خەباتیان کرد، چ لە رێکخستنی نهێنی و چ لە ریزەکانی 
پێشمەرگەی کۆمەڵەدا، شانازییەکە کە لە ئاسمانی بزووتنەوەی ئێستای 

ژنان لە کوردستاندا، دەدرەوشێتەوە.
ئێمە لە هەموو بوارەکانی کۆمەاڵیەتیی، کاریی، سیاسی و خێزانیدا 
و  پشتیوان  بە  خۆمان  ئێمە  پیاوین.  و  ژن  بەڕابه ریی  خوازیاری 
یەکسان  مافی  دەستەبەرکردنی  بۆ  ژنان  بزووتنەوەی  بەرگریکاری 
تێدەکۆشین.  ئەم خەباتە  بەهێزکردنی  بۆ  پیاوان دەزانین و  لە گەڵ 
کۆماری  شەرعی  و  قانونی  ئاپارتایدێکی  و  هەاڵواردن  هەرچەشنە 

ئیسالمیی دژ بە ژنان نامرۆڤانەیە و دەبێت هەڵبوەشێتەوە.
پۆزەتیڤ«  »هەاڵواردنی  میکانیزمی  بەرقەراری  خوازیاری  ئێمە 

بەقازانجی ژنان بۆ نەهێشتنی نابەڕابه رین.
کۆمەڵە خەبات بۆ داڕشتنی یاسا سەبارەت بە پاراستنی مافەکانی ژن 
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دەکات، لەوانە:
- دژ به  سیسته می پیاوساالریی و باوكساالریی

- بۆ وه دیهێنانی به رابه ریی و یه كسانیی نێوان جنسه كان.
- كێشه ی ژنان له  كۆمه ڵگادا، دوور له  هه ر ده ستتێوه ردانێكی ئایینی 

و نه ریتیی، به  كێشه یه كی گرینگی سیاسیی داده نێت.
ئاستی  ئه وه ی  بۆ  ده كات  پراكتیك  و  تیئۆریی  كارێكی  هه موو   -

هه مه الیه نه ی ژنان له  بوارگه لی جیاوازدا بباته  سه رێ 
- وه كو چاره سه ری جیددی و ستراتیژیی ئێمه  هه وڵ بۆ دامه زراندنی 
سیسته مێكی خوێندن و بارهێنان ده ده ین كه  له  بنه ڕه تدا زه مینه  بۆ 
یه كسانی و به رابه ریی خۆش بكات، به اڵم له  ئێستادا هه موو هه نگاوێك 
ده نێین و هه موو هه نگاوێك به خێرده هێنین كه  به  مه به ستی باشتركردن 
ئه و  هه موو  له گه ڵ  ئاماده ین  بێت.  ژنان  كێشه ی  بۆپێشه وه بردنی  و 
باشتركردن  مه به ستی  به   كه   بكه ین  كار  پێكه وه   دیكه دا  الیه نانه ی 
بوارێكی  هه ر  له   ده كه ن، جا  ژنان خه بات  بۆپێشه وه بردنی دۆزی  و 

سیاسیی، ئابووریی، كۆمه اڵیه تیی یان شێوه ی دیكه دا بێت.
هه ر  خوێندنگاكان  كه   پێکدێنین  زه مینه یه ك  هه موو  هه روه ها   -
له   كه   بن.  تێکه ڵ  به ڵكو  نه بن،  جنس  یه ك  خوێندنگای  له سه ره تاوه  
نه خۆشخانه ، له  بازاڕ، له  بازاڕی كار، له  دامه زراوه  حکومه تیه كان و 
جۆراوجۆره كانیه وه ،  شێوه   به   گشتیی  به   هونه ر  له   ناحکومه تیه کان، 

ژنان هاومه رج و هاومافی پیاوان به شدار بن.
زۆربۆهێنراو،  ژنانی  داڵده دانی  بۆ  فریاکه وتن  ته نگاویی/  بنكه ی   -
بنكه ی  پێویستدا،  كاتی  له   ژنان  یارمه تیدانی  بۆ  تایبه تی  بنكه ی 
شاردنه وه ی ژنان بۆ پاراستنیان له  ده ستدرێژیی ڕاسته وخۆ و بنكه ی 
تایبه تیی،  هه م  و  حکومه تیی  هه م  هه بن،  ده بێت  جۆره   له و  دیكه ی 
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پۆلیسه وه   بنكه ی  له الیه ن  له   و  یاسا  پێی  به   ده بێت  هه ردووكیان  و 
بپارێزرێن. له  هه موو ئه و دۆخانه دا ئێمه  وه كو سۆسیالیستی دیموكرات 
به  شێوه ی كار و  ئه وه  بكرێت  نابێت  له سه ر ده كه ینه وه  كه   جه ختی 
و  بشاردرێنه وه   پیاوان  و زۆری  زوڵم  ده ست  له   كه  ژن  كولتور  به  
له  ژوور بخرێن، به ڵكو ده بێت ئه و پیاوانه  دوور ڕابگیرێن و ده ست 
ئه و  ده مانه وێت  ئێمه   ده که ن.  چه شنه   له م  تاوانی  كه   بکرێن  به سه ر 
شاردنه وه  و داڵده یه ی ژنان ته نها چاره سه رێكی كاتیی بێت، بۆ ئه وه ی 

له  ده ستدرێژیی ڕاسته وخۆی ته نگاوی بپارێزرێن.
- نه خۆشخانه كان، خوێندنگاكان، بنكه كانی ته نگاویی و فریاکه وتن، 
پۆلیس و الیه نانی دیكه ی له م جۆره  ده بێت له  چه وسانه وه ی ژنان، له  
چۆنیه تی پاراستن و یارمه تیدان و پشتگیریی كردنیان بزانن و فێر 

بكرێن.
ئێمه  ده مانه وێت له  ئه زموونی واڵتانێک که  له م بواره دا پێشكه وتوون 
و  بگۆڕینه وه   ئه زموون  و  زانست  و  زانیاری  وه ربگرین،  سوود 

پێوه ندیه كی نێونه ته وه ییانه  دژ به  چه وسانه وه ی ژن دابمه زرێنین. 
ئێمه  زۆر به  توندیی دژ به وه ین که  ژنان بکرێن به  بابه تی سێكس 
و به  كااڵی پاره  په یداكردن و قازانجكردن، دژ به  كڕینوفرۆشتنی 
)Trafficking( ژنان و  به  سه پاندنی هێترۆسێكسوالیتین كه  وه ك 
هه موو  ته مه ن  كه م  ژنانی  و  ڕزگاركردنی كچان  بۆ  دابنرێت.  نۆرم 
بازنانه وه . هه روه ها هه موو كارێكی  ئه و  نه كه ونه   كارێك ده كه ین كه  

هه ره وه زیی و هاوكاریی نێوده وڵه تیی له گه ڵ الیه نانی دیكه دا ده كه ین.
-سه باره ت به  پاشه ڕۆژ، ئه مه  ئامانجی درێژخایان و داهاتوویی ئێمه یه: 

“نیوه ی ده سته اڵتی كۆمه ڵ و مووچه ی یه كسان ” بۆ ژنان.
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لەگۆڕەپانی سیاسیی ئێراندا
کۆمەڵە وەک حیزبێکی کوردستانیی و بەشێک لە رەوتێکی چەپ و 
شۆڕشگێڕ و دیموکرات، بۆ رووخانی رژیمی کۆماری ئیسالمیی و 
لە  پلۆرالیستیی  و  فدراتیو  دیموکراتیک،  سیستمێکی  دامەزراندنی 
چاالکانەی  بەشداریی  و  پشتیوانیی  کۆمەڵە  دەکات.  خەبات  ئێران 
خۆی لە خەباتی ئازادیخوازانە دژ بە رژیمی ئیسالمیی هەروا درێژە 
دەدات. پشتیوانی لەهەر چەشنە جوڵە و خەباتێکی جەماوەریی خەڵک و 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، کرێکاران، ژنان، نەتەوە ستەملێکراوەکان، 
رۆشنبیران، خوێندکاران، کەمایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان و الوان دەکات 

و بۆ بەهێزکردنی ئەو بزووتنەوانە هەوڵ دەدات.
کۆمەڵە چارەنووسی رەوتی چەپی ئێرانی بەالوە گرنگە و خوازیاری 
لە  ئێمە  ئەگەرچی  گەڵیان.  لە  هاوئاهەنگییە  و  هاوکاریی  زۆرترین 
بەاڵم  ناکەین،  بەشداری  ئێراندا  لە  سەراسەریی  سیاسی  حیزبێکی 
ئازادیخواز،  ڕێکخراوگەلی  لەگەڵ  خۆی  هاوسۆزیی  و  هاوپشتیی 
پراکتیکدا  لە  ئێران دەردەبرێت کە  لە  دیموکرات و سوسیالیستیی 
و  مەدەنیی  کۆمەڵگای  و  ئێران  ناو  نەتەوەکانی  ئازادیی  لە  دیفاع 

ئازادیەکانی تاک و مافەکانی مرۆڤ و هاوواڵتییبوون دەکەن. 
  ئێمە لە ئێراندا بۆ بەهێزکردنی خەباتی سەراسەریی دژی کۆماری 
خەڵکییە.  دیموکراتیکی  بەرەی  پێکهێنانی  بە  بڕوامان  ئیسالمی، 
توانا  دەتوانێ  بەرینترین هێزەکانی الیەنگری رووخان،  کۆبوونەوەی 
بزووتنەوە  و  سەراسەری  بزووتنەوەی  ببەخشێتە  نوێ  وزەیەکی  و 
کۆمەاڵیەتی و دێمۆکراسیخوازەکان. کۆمەڵە بەڕەسمییەت ناسینی مافی 
و  دیموکراتیک  خەباتە  لە  بەرگری  و  کوردستان  خەڵکی  نەتەوەیی 
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ئازادیخوازانەکەی بە مەرجی چوونە ناو هەر ئیئتیالفێکی سەراسەریی 
لە ئێران دەزانێت. خەباتی نەتەوەکانی ئێران بۆ وەدەستهێنانی مافگەلی 
نەتەوەیی بەشێکی دانەبڕاوە لە هێنانەندی و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ 

لە ئێران.

بزووتنەوەی کرێکاریی ئێران
سڕینەوەی  و  کرێکاران  سەرکوتی  بە  ئیسالمیی،  کۆماری 
دژە  کاری  یاسای  سەپاندنی  رێبەندان،  راپەڕینی  دەسکەوتەکانی 
کرێکاری، دەستبەسەرکردنی بەرینی ڕابه رانی کرێکاران و ئەشکەنجە 
و ئێعدامی ئەوان، هێرش بۆ سەر کۆبوونەوە کرێکارییەکان، رێگاگرتن 
لە پێکهێنانی رێکخراوە پیشەییە کرێکارییە سەربەخۆکان و سەپاندنی 
دژوارترین ژیان بەسەر بنەماڵە کرێکارییەکاندا، دەسەاڵتی دژە کرێکار 
بزووتنەوەی کرێکارانی  بەاڵم  و دژە خەڵکییەکەی خۆی سەپاندووە. 
بزووتنەوەیەکی  بۆتە  لە جاران  زیاتر  تێپەڕکردنی زەمەن،  بە  ئێران 

گەشەکردوو و سەربەخۆی کرێکاریی.
بزووتنەوەی  دووبارەی  ئاخێزی  دواییدا،  سااڵنەی  ئەم  ماوەی  لە 
کرێکارانی  سەندیکای  دووبارەی  بە چاالکی  ئێران،  لە  سەندیکایی 
شیرکەتی واحیدی تاران و دەوروبەر و هەروەها سەندیکای کرێکارانی 
“نەیشەکەری حەوت تەپە”، گەیشتە تروپک و توانایەکی نوێ. ناسینی 
وزە و پۆتانسیەلی واقیعی بزووتنەوەی کرێکاریی و دانانی لە پێگەی 
بۆ  پێویست  مەرجی  ئێران،  لە  رووخان  بۆ  سەراسەرییەکان  خەباتە 

گرتنەبەری تاکتیکێکی دروستی سیاسییە. 
و  کرێکاران  حیزبی  وەکوو  کوردستان،  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی 
بۆ  دیموکراتیکە  پرۆژەی  داهینەری  کە  کوردستان  زەحمەتکێشانی 
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بزووتنەوەی  لە  پشتگیریی  کۆمەاڵیەتی،  دادوەریی  بۆ  و  سۆسیالیزم 
بەرگری  دەکات،  سەندیکاییەکەی  بزووتنەوە  و  ئێران  کرێکاریی 
مافی  و  حەقدەستەکانیان  زیادکردنی  بۆ  کرێکاران  داخوازیی  لە 
پێکهێنانی سەندیکا و ئیتیحادیە و هەرچەشنە دامەزراوەیەکی کرێکاری 
بە ئەرکی خۆی دەزانێ. کۆمه ڵه  هاوکات هه وڵده دا که  په یوه ندییه کی 
ڕاسته وخۆی له گه ڵ بزووتنه وه ی کرێکاری و ڕابه رانی ببێ و پێکهێنان 
و به هێزکردنی پێوه ندیی نێوان بزووتنه وه ی رزگاریخوازی کوردستان 
و بزووتنه وه ی کرێکاریی به  ئه رکی خۆی دادەنێ و داواکارە کرێکاران 
له  خه باتی  ئێرانی و جیهان پشتیوانی  لە  بزووتنه وه ی کرێکاری  و 

ڕزگاریخوازانه ی گه لی کورد بکه ن.

یه که م: بایه خ و بنه ماکانی سیستەمی دێمۆکراتیک 
کۆمه ڵه ی زه حمه تکێشانی کوردستان پابه ندی بایه خه  دێمۆکراتیکه کانه  
ده دات.  هه وڵ  دێمۆکراتیک  سیاسیی  نیزامێکی  دامه زراندنی  بۆ  و 
خه بات دژی دیکتاتۆری له  هه موو قاڵبه  سیاسیی و ئیدئۆلۆژیکه کانیدا، 
په ره پێدانی  له کوردستانه .  ئه رکه  سه ره کییه کانی کۆمه ڵه   له   یه کێک 
و  کۆمه ڵگا  تاکه کانی  مافی  له   ڕێزگرتن  دێمۆکراتیک،  فه رهه نگی 
له   دێمۆکراتیک  تێگه یشتنی  په ره پێدانی  و  مه ده نییه کان  ئازادییه  
پێوه ندی خانه واده کاندا و له  کۆمه ڵگادا هه وڵێکی به رده وام و کارێکی 
ڕابردوودا  ده یه ی  سێ  له   ئه وه ی  له به ر  به تایبه ت  پێویسته .  پڕبه پڕی 
ده سه اڵتی  و  توان  هه موو  به   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  حکوومه تی 
خۆیه وه  پێشێلکرانی ماف و ئازادی تاکەکانی په ره پێداوه  و به  شێوه ی 
سیستێماتیک داهێنان و لێهاتووی و تواناکانی تاکی سه رکوت کردووه  
بڕوابه خۆیی  دێمۆکراتیک،  فه رهه نگی  په ره سه ندنی  به ریپێگرتوون.  و 
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الی تاکه کانی کۆمه ڵ زیاد و بایه خه  مروییه کان گشتگیر ده کات. 
سیستەمی  ناسراوه  کانی  سه ره کییه  بنه ما  له   تەواو  پشتگیری  کۆمه ڵه  
سه قامگیربوونی  بۆ  پێویست  مه رجی  وه کوو   و  ده کا  دێمۆکراتیک 
کوردستان  کۆمه ڵگای  له   ده سته به رکردنیان  بۆ  هه وڵ  دێمۆکراسیی 

ده دا. ئه و بنه مایانه  بریتین له :
١. شیوه ی ده سه اڵتی سیاسیی له  کوردستان کۆمارێکی دیموکراتیکی 
پارلمانیی ده بێ که  ده وڵه تێکی یاسامه ند تێیدا هه وڵ بۆ دابینکردنی 

ریفاهی کۆمه اڵیه تی بۆ خه ڵک ده دا
٢. ئه م ده سه اڵته هەرێمیە  یاسای بنه ڕه تیی خۆی ده بێ.

٣. به شی یاسادانان، به شی ڕاپه ڕاندنی کاره  ده وڵه تییه کان و ده زگای 
قه زایی لێک جیا ده کرێنه وه  و سه ربه خۆ ده بن.   

پێکهاته ی  بنه مای  سیاسی  پلوراڵیزمی  و  حیزبی  فره   سیستێمی   .٤
سیاسیی کوردستان ده بێ. که مینه  سیاسییه کان په یڕه وی له  بڕیاره کانی 
زۆرینه  ده که ن و هاوکات ئازادیی ته واوی چاالکیی سیاسی بۆ که مینه  

سیاسییه کان له  کۆمه ڵگادا ده پارێزرێ.
٥. تاکەکەس له  ته مه نی  ١٨ ساڵ بۆ سه ره وه  مافی ده نگدانی بۆ هه موو 

ناوه ند و ئۆرگانه  ناوچه یی و سه راسه رییه کانیان هه یه .
نه ته وه ییه کانی  ئەتنیکە  و   ده بێ  ڕێژه یی  هه ڵبژاردن  شێوه ی   .٦
کوردستانیش له  مافی به شداری له  ده سه اڵتی سیاسیی له  کوردستان 
به هره مه ند ده بن. هه ڵبژاردنه  گشتییه  ناوچه یی و سه راسه رییه کانی له  
هه ڵبژارده   ده وڵه تێکی  هه موو  ده چن.  به ڕێوه   دیاریکراودا  ده وره یه کی 
بنه ڕه تیی  یاسای  له   که   هه ڵده بژێردرێ  دیاریکراو  ماوه یه کی  بۆ 
حاڵه ت  باشترین  کۆمه ڵه وه   ڕووانگه ی  له   ده نووسرێ.  کوردستاندا 

ده روه یه کی چوار ساڵه یه . 
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٧. که مایه تییه  نه ته وه ییه کان له  کوردستان وه کوو هه موو شارومه ندان 
ڕێزیان  لێده گیرێ و مافی شارومه ندیی دانیشتوانی غه یری کورد له  

کوردستان پارێزراوه . 
٨. له  ناوچه ی کوردستان شێوازی فێدراڵی ڕه چاو ده کرێ و هه وڵ 
بۆ کزکردنی ناوەندگەرایی )واته  به رگرتن به  که ڵه که  بوونی ده سه اڵت 
له  یه ک شوێن( دەدرێ و هه ر ناوچه یه ک ده زگای به ڕێوه بردنی خۆی 
ئۆرگانه کانی  و  ده بێ  خۆیان  )پارلمان(ی  شوورا  شاره کان  ده بێ. 
حکوومه ت له  یه ک ناوچه  کۆ ناکرێنه وه  و به سه ر  هه موو ناوچه کان به  

تایبه تی شارە چکۆله کان و ناوچه  بێبه شکراوه کاندا دابه ش ده کرێن.
٩. ئازادیی سیاسیی، ئازادیی ڕاده ربڕین، مافی سازکردنی کۆبوونه وه 
و خۆپیشاندان و نارەزایی نیشاندان، ئازادیی پێکهێنانی ڕێکخراوی 
سیاسیی و سینفی، ئازادیی چاپ و باڵوکردنه وه ، ئازادیی حیزبه کان، 
ئازادیی هه ڵبژاردنی شوێنی کار و ژیان به شێک  ئایینیی،  ئازادیی 
له و ماف و ئازادییانه ن که  بۆ گه یشتن به  کۆمه ڵگاییه کی دێمۆکراتیک 

ده بێ دابین بکرێن.
١٠. یه کسانیی ژن و پیاو له  هه موو بواره کانی خانه واده یی، کۆمه اڵیه تی، 
سیاسیی و کولتووریی ده بێ ڕه چاو بکرێت. هه موو یاسا دژه  ژنه کانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران ده بێ هه ڵپێچرێن و یه کسانیی ته واوی ژنان و 
پیاوان بۆ نموونه  له  پێکهێنانی ژیان، جیابوونه وه ، مافی سه رپه ره ستیی 

منداڵ و میرات، ده بێ بسه لمێ و وەک یەک وابێ.
١١. هه موو شارومه ندان به بێ له به رچاوگرتنی ڕه گه ز، بیروبڕوا، نه ته وه ، 
بڕووا به  ئایینێکی تایبه ت یان بێبڕوا بوون به  ئایین، ژن یان پیاو 
حوقووقیی  )یه کسانیی  یه کسانن.  مافه کانه وه   باری  له   هتد  و  بوون 

شارومه ندان(
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بنه ما  له   یه کێک  ده وڵه ت  له   دین  جیاکردنه وه ی  و  سێکوالریزم   .١٢
سه ره کییه کانی سیستێمی سیاسیی کوردستانە

داڕه شتنی  و  مه سئه له یه   به و  گرینگیدان  و  ژینگه   پاراستنی   .١٣
گرینگه کانی  فاکتۆره   له   دیکه   یه کێکی  پێیه   به و  سیاسه ته کان 

به ڕێوه بردنی کوردستان ده بێ. 
دموکراسیی،  پلورالیزم،  پارلەمێنتاریزم،  کۆماریبوون،  کورتی:  به  
سێکوالریزم، ده وڵه تی ڕیفاه ، ده وڵه تی یاسا، جیاکردنه وه ی ده زگاکانی 
زه مانه تکرانی  و  قه زایی  ده زگای  و  یاسادانان  و  به ڕێوه به رایه تیی 
دانیشتووی  هه موو شارومه ندانی  مافی  و  نه ته وه ییه کان  مافی که مینه  
کوردستان بناغه کانی سیستەمی سیاسیی ڕۆژهه اڵتی کوردستان ده بن. 

دووهه م: سه باره ت به  به یانییه ی جیهانیی مافه کانی مرۆڤ
مافی  بزووتنه وه ی  بوکلتوروبنەمابوونی  پشتیوانی  و  الیه نگر  کۆمه ڵه  
مرۆڤ  مافی  جیهانیی  به یانییه ی  به   خۆی  پابه ندبوونی  و  مرۆڤه  
ڕاده گه یه نێ. له  کوردستان دابینکران و ڕێزگرتن له  مافه کانی هه موو 
تاکه کانی کۆمه ڵگا ده بێته  هۆی پێشکه وتنی فه رهه نگیی و په ره سه ندنی 
ده یه ی  دوو  له   دموکراتیکه کان.  و  عه داڵه تخوازانه   و  مرۆیی  به ها 
ڕابردوودا به رزبوونه وه ی ئاستی چاوه ڕووانییه کانی خه ڵک بۆ گه یشتن 
به  مافه  فه ردییه کان و هه وڵی کۆمه اڵنی خه ڵک بۆ وه رگرتنی که سایه تی 
گه وره ی  یارمه تیده رێکی  کۆمه ڵگادا  له   تاکه که سییه کان  بایه خه ی  و 
کۆمه ڵه ی  هۆیه   به و  هه ر  بووه .  کوردستان  کۆمه ڵگای  پێشکه وتنی 
زه حمه تکێشانی کوردستان پابه ندی به یانییه ی مافی مرۆڤ و پاشکۆ و 

په یوه سته کانیه تی و بۆ جێگیرکردنیان هه وڵ ده دا. 
ڕاده ربڕین،  ئازادیی  ژیان،  شوێنی  گشتی،  بێهداشتی  دابینکردنی 
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هه موو  له   به هره مه ندبوون  و  کار  دابینکردنی  ئایین،  ئازادیی 
شارومه ندانی  هه موو  مافی  سه رده م  مرۆڤی  ژیانی  پێوسیتییه کانی 
کوردستانه . دابینکردنی ئازادییه  فه ردییه کان و هه وڵ بۆ دابینکردنی 
و  سیاسی  بنه ما  له   یه کێک  شارومه ندان  ژیانی  پێویستییه کانی 

ستراتێژیکه کانی کۆمه ڵه یه . 

سێهه م: سه باره ت به  کۆماری ئیسالمیی ئێران 
و  خه ڵکیی  دژه   ده سه اڵتێکی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  حکوومه تی 
و  ئایینی  دیکتاتۆریی  ده سه اڵتێکی  زاڵکردنی  به   که   ئازادییه   دژه  
و  دموکراتیک  کۆمه ڵگایه کی  دامه زرانی  سه ره کیی  ڕێگری  پۆلیسی 
له  کاتێکدا له گه ڵ ڕق و بێزاریی به رینی  سێکوالره . ئه و حکوومه ته  
کۆمه اڵنی خه ڵک و ته ریککه وتنه وه  له  کۆمه ڵی نێونه ته وییدا به ره وڕووه  
به  پشتبه ستن به  توندوتیژترین و بێبه زه ییانه ترین سیستێمی پۆلیسی و 

دیکتاتۆریی ئایینی درێژه  به  ده سه اڵتی خۆی ده دا. 
ئێران داهاتووی کۆمه ڵگه ی خستووه ته   ئیسالمیی  ده سه اڵتی کۆماری 
مه ترسییه وه  و ئاسه وار انی له سه ر ژیانی نه وه ی داهاتوو، مه ترسیدارن. 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران ئابووریی واڵتی وێران کردووه  
به شانه ی  ئه و  و  سه نعه ت  په ره سه ندی  و  به رهه مهێنان  به شه کانی  و 
و  نه وامه وه   مانایه کیان  خه ڵک  بۆ  کار  دروستبوونی  هۆی  ده بنه  
و  به رهه مهێنان  ناوه نده کانی  یه کی  دوای  له   یه ک  وه رشکستبوونی 
حکوومه تی  ده سه اڵتی  ئاکامه کانی  له   بێکاری  ڕێژه ی  به رزبوونه ی 
ئێرانه . ئێرانی ژێر ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی گه یشتووه ته  لێواره ی 
لێکترازانی ئه خالقیی و کۆمه اڵیه تیی و سیاسیی. ئه و حکوومه ته  هه ست 
به  نائه منی کردن و نیگه رانیی زۆرینه ی خه ڵک به مه رجێک بۆ  درێژه ی 
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ده سه اڵتی خۆی ده زانێ. 
زانستگه ،  خوێندکارانی  نه ته وه ژێرده سته کان،  ژنان،  کرێکاران، 
ڕۆشنبیران و الوان له  شه ڕێکی به رده وام له گه ڵ ئه و حکوومه ته دان که  
هه موو مافه کانیانی پێشێل و زه وت کردووه . هه رجۆره  به ره وپێشچوونی 
جۆراوجۆره کان  کۆمه اڵیه تییه   توێژه   و  ژێرده سته کان  نه ته وه   خه باتی 
بێوچانی  هه وڵی  و  خه ڵک  له خۆبردوویی  و  شێلگیری  به رهه می 

خه باتکارانه . 
به   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  حکوومه تی  نێونه ته وه ییدا  ئاستی  له  
پشتیوانی  و  مرۆڤ  مافه کانی  پیشێلکاری  ژن،  دژه   ده سه اڵتێکی 
تیرۆریزم و تیرۆریستان و هاوکاری ڕێکخراوه  تیرۆریستییه کان بۆ 

نائه منکردنی ناوچه که  و جیهان ناسراوه . 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران زیاتر له  جاران نه داریی، بێکاریی، 

نائه منیی، وه زعی ناله باری کۆمه اڵیه تیی و شه ڕی په ره  پیداوه .
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕێگری سه ره کیی پێشکه وتن و گه شه ی و 
ئازادی و ئه منییه تی کۆمه اڵیه تیی له  ئێران و ناوچه که یه . نه مانی ئه و 
ڕێگه ی  کرانه وه ی  سه ره کیی  شه رتی  ئایینییه   دیکتاتۆریی  ده سه اڵته  

به ره وپێش له  ژیانی خه ڵکدایه . 
کۆمه ڵه  هه وڵده دا به  هاوئاهه نگیکردن له گه ڵ هه موو ئەو هێزه  چه پ و  
دیموکراتانەی کە مافی نەتەوەیی و دیموکراتیکی خەڵکی کوردستان 
بە رەسمیی دەناسن و پشتگیریی دەکەن، خه باتی سه راسه ری له  ئێران 
به هێز و هاوئاهه نگ و یه کگرتوو بکا و خه باته که یان به ره و ڕووخانی 

حکوومه تی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕێنوێنی بکا. 

چواره م: کۆمه ڵه  و  ئایین
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ئاشتیی،  دموکراسیی،  به   بڕووا  که   کۆمه ڵگایه کە  کوردستان 
مرۆڤدۆستی و ئازادیی و ڕاوه ستان به رانبه ر به  زوڵم و زۆر تێیدا 

ڕه گێکی به هێزی داکوتاوه .
کۆمه ڵه  هاوده نگ له گه ڵ ئه و بڕووا گشتییه  له  کوردستان ڕایده گه یه نێ 
حێزبێکی ئازادیخواز، سێکوالر و الیه نگری به رینترین دموکراسییه . 
کۆمه ڵه  خوازیاری جیایی ته واوی دین له  ده وڵه ته . بڕووا به  جۆرێک له  
ئایین یان بێ بڕوایی به  ئایین مه سئه له یه کی خسوسیی ئینسانه کانه . هه ر 
که سێک بۆی هه یه  هه ر بڕوایه کی ئایینیی هه بێ یان بڕوای به  هیچ 
ئایینێک نه بێ. حکومەت لە کوردستان نابێت یارمەتی هیچ ئایینێکی 
ئایین و  بە  ئامرازە دەوڵەتییەکان دژ  بهێڵێت  یان  دیاریکراو بدات 

ئایینزا بە قازانج و بەرژەوەندیی یەکێکی دیکە بەکاربهێنرێت.
له  سیستێمی  دژایه تیکردنی  یان  ئایین  په ره پێدانی  و  پشتیوانیکردن 
فێرکردن وه الده نرێ و حکومەتی کوردستان له و بابه ته وه  به  ته واوه تی 
سێکۆالره . فێرکردن و کاری ئایینی یان هه وڵ بۆ نه هێشتنی بڕوای 
ئایینی ئه رکی ئه و ناوه ندانه یه  که  الیه نگرانی ئه و کارانه  پێکیان دێنن 
و باری ئابوورییه که شی دابین ده که ن. ناوه نده  ئایینی و دژه  ئایینه کان 

بۆیان نییه  له  کۆمه ڵگادا به  قازانجی خۆیان ئیجراییات بکه ن. 

پێنجه م: سه باره ت به  ئیعتیاد و نارکۆتیک
موعتادی  به ته واوی  که س  میلیۆن  دوو  ئێران  کۆمه ڵگای  له  
ماده سڕکه ره کانن و سێ و نیو میلیۆن که سی دیکه ش ماده ی نارکۆتیک 

به کاردێنن. کوردستان سه همیکی مه ترسیداری له و ئاماره دا هه یه .
په ره پێدانی ئیعتیاد له  کوردستان یه کێک له  پیالنه کانی حکوومه تی 
خه لکی  خه باتکارانه ی  توانی  و  پۆتانسیێل  له کارخستنی  بۆ  ئێران 
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ئیسالمیی  کۆماری  ئه منییه تییه کان  دامه زراوه   و  ناوه ند  کوردستانه . 
ئێران له  کوردستان ئه رکی به ره وپێشبردنی ئه و سیاسه ته  وێرانکاره یان 
خۆیان  ئێران  حکوومه تی  کاربه ده ستانی  ئه ستۆیه .  له   کوردستان  له  
دانیان به  بوونی وه ها پیالنێکدا ناوه . پارێزگاری پارێزگای کوردستان 
کۆماری  ڕابه ری  نووسینگه ی  له   ئێستا  که   هه تاوه ی  ٧٠ی  ده یه ی  له  
من   ” وتوویه تی  خامنه ییه   عه لیی  ڕاوێژکاری  و  کارده کا  ئیسالمیی 
توانیم چه ک له  ده ستی الوانی کورد بستێنم و له باتی چه ک زه ڕوه ره ق 
بده مه  ده ستیان” و به و شێوه یه  په رده ی له سه ر ئه و سیاسه ته  نگریسه ی 
حکوومه تی ئیسالمیی ئێران له  کوردستان  الدا. ئێستا نزیکه ی دوو 
ده یه  به سه ر ده سپیکردنی پڕۆژه یه دا تێپه ڕیوه . ئه و پڕۆژه یه  له  الیه ک 
کوردستان،  ڕزگاریخوازی  بزووتنه وه ی  شکستپێهێنای  و  تواندنه وه  
دامرکاندنی خه باتکاری و ئازادیخوازیی کردووته  ئامانج و له  الیه کی 
دیکه وه  به ته مای به الرێدابردنی ئه خالقیی و ڕۆحیی خه ڵک و تێکدانی 

خانه واده کان له  کوردستانه . 
ماده ی  و  ئیعتیاد  په ره پێدانی  به رینی  و  نگریس  پڕۆژه ی  کۆمه ڵه  
به  شیوه ی سیستێماتیک  ئێران  به ده ستی حکوومه تی  نارکۆتیک که  
و پالن بۆ داڕێژراو له  کوردستان ده چیته پیش به  یه کیک له  له مپه ره  
گه وره کانی سه ر ڕێگه ی بزووتنه وه ی ڕزگاریی نه ته وه یی ده زانێ و وه کوو 
له شکرکێشییه کی دیکه  دژی خه ڵکی کوردستان چاوی لێده کا. کۆمه ڵه  
هه موو توانی خۆی بۆ به ربه ره کانێ له گه ڵ ئه و دیارده  ماڵوێرانکه ره  و 
ئه و سیاسه ته  نامرۆییه ی کۆماری ئیسالمیی ئێران ده خاته  گه ڕ و هه وڵ 
ده دا تواناکانی خه ڵک بۆ به رگرتن به و دیارده یه  له  کوردستان به هێز 
بکا. ئێستاکه  له  زۆربه ی شاره کانی کوردستان بزووتنه وه ی خۆرسک 
و ناوه ندی جۆراوجۆر بۆ به رگرتن به  په ره گرتنی ئیعتیاد پێکهاتووه ، 
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ته شکیالتی نهێنیی کۆمه اڵه  له  هه موو کوردستان هه وڵ بۆ به هێزکردنی 
ئه و ناوه ندانه  ده دا و سازدان و ڕیکخستنی بزووتنه وه ی خه لکی دژی 
شه به که کانی باڵوکردنه وه ی مادده  سڕکه ره کان که  سه ریان به  ده زگا 
و ناوه نده  تایبه ته  ئه منییه تییه کانی حکوومه تی ئێرانه وه یه ، به  به شێک له  

کار و ئه رکه کانی خۆیان ده زانن. 

شه شه م: دژایه تی چه کی کۆمه ڵکوژ
درێژه ی شه ڕ له  زۆر شوێنی جیهان، له شکرکێشیی نیزامی بۆ واڵتانی 
دیکه  به   بیانووی جۆراوجۆر و هه وڵی واڵتان بۆ ده سڕاگه یشتن به  
چه کی کۆمه ڵکوژ یه کێک له  گرفته  ئاڵۆزه کانی دونیای ئه مڕۆیه  که  
ده بێته  هۆی نائه منی، تێداچوون و ئاواره یی و سه رگه ردانیی خه ڵک.

گشتیی  ڕای  و  جیهانیی  کۆمه ڵگای  داخوازیی  پشتیوانیی  کۆمه ڵه  
جیهان بۆ کۆتایی پێهاتنی شه ڕ و به رهه مهێنرانی چه کی کۆمه ڵکوژ 
سه ده ی  له   کوردستان  پارچه ی  چوار  هه ر  له   کورد  گه لی  ده کا. 
و  نیزامیی  له شگه رکێشیی  و  شه ڕ  له   ئازری  زیاترین  رابردوودا 
چه کی شیمیایی دیتووه . بۆیه  بۆ نه ته وه یه ک که  خۆی قوربانیی شه ڕ و 
بۆمبارانی شیمیایی و چه کی کوکۆژه ، داواکاریی به رگرتن به  شه ڕ و 

به رهه مهێنانی چه کی کۆکوژ داخوازییه کی به جێگه  و واقعییه . 
کۆمه ڵه  به  مه به ستی ڕزگاربوونی خه ڵکی جیهان له  مه ترسیی شه ڕی 
چه کی  داماڵینی  جوواڵنه وه   له   الیه نگری  کۆمه ڵکوژیی،  و  ئه تۆمیی 

ئه تۆمیی و چه کی کۆکوژ ده کا. 

هه فته م: مافه کان و کارکردنی مندااڵن
له  ماوه ی ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا کار و چه وساندنه وه ی 
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مندااڵن به شیوه یه کی به رچاو به رین بووه ته وه  و شێوازێکی نامرۆڤانه تری 
به  خۆیه وه  گرتووه . ده یان هه زار منداڵ خه ریکی کارهایه کن که  بۆ 
گه وره ساالنیش تاقه تپڕووکێنه  و ئه و چه وساندنه وه  بێبه زه ییانه  ژیانی 
نه وه ی داهاتووی خستووه ته  مه ترسییه وه . زیادبوونی ژماره ی مندااڵنێک 
باری  نیشانده ری  ئه و  و  زیادبووندایه   له   به رده وام  ده که ن  کار  که  
له   ئابووریی خراپی خانه واده  کرێکار و زه حمه تکیشه کان ده کا که  
ژێرده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بێکاری، هه ژاری و نه داری 
و گرفته کانی ژیانیان به  شێوه یه کی مه تریسدار زیادی کردووه . ئه و 
بارودۆخه  دیارده ی مندااڵنی سه رشه قامی له گه ڵ خۆی هێناوه  که  له  
زۆربه ی شاره  گه وره کانی ئێران بووه ته  دیارده یه کی به رچاو و ڕۆژ له  
ڕۆژ زیاتر په ره ده ستێنێ. دیارده ی مندااڵنی سه رشه قام به  شێوه یه کی 
مرۆییه کانی  دژه   و  کرێکاریی  دژه   سیاسه ته   ڕه نگدانه وه ی  ئاشکرا 
شه قام  سه ر  منداڵی  هه زار  ده یان  بوونی  ئێرانه .  ئیسالمیی  کۆماری 
که الوه کان  و  کار  مه یدانه کانی  و  شه قامه کان  سه ر  له   ڕۆژانه   که  
سه رگه ردانن و شه وانه  ده بنه  قوربانیی بانده  خراپکاره  جۆراوجۆره کان، 
ئه و  ڕاستییه کانی  و  ئێرانن  ئیسالمیی  کۆماری  ده سه اڵتی  ئاکامی 

ده سه اڵته  به ڕوونیی ده رده خه ن. 
خه باتی دژی ئه و دیارده یه  و به رگرتن به  کارکردنی مندااڵن ده بێ 
هه ر له  ئێستاوه  بخرێته  ده ستووری کاری هه موو ناوه ند و ڕێکخراو و 

حیزبه  سیاسییه کان بۆیه  کۆمه ڵه  داوا ده کا
١. کارکردنی مندااڵنی ته مه ن که متر له  ١٦ ساڵ قه ده غه  بکرێت.

٢. شوێنی تایبه ت بۆ به خێوکردن و ئاگاداریی مندااڵنی بێ سه رپه ره ست 
دابنرێ.

٣. حکوومه تی کوردستان سه رپه ره ستیی مندااڵنی سه رشه قام بگرێته  



75 پهیڕهویناوخۆوبهرنامهیسیاسیکۆمهڵه

ئه ستۆ و ئه رکی فێرکردن و بارهێنانیان قه بووڵ بکا.
٤. کۆمه ڵه  به یانییه ی جیهانی مافه کانی منداڵی قببووڵه  و بۆ چه سپاندنی 

له  کوردستان هه وڵ ده دا.

هه شته م: خوێندن و فێرکردنی گشتی و خۆڕایی
له   بۆیه   داهاتووە  کۆمه ڵگای  بناغه ی  به ردی  فێرکردن  و  خوێندن 

ڕووانگه ی کۆمه ڵه وه :
ساڵی   ١٦ تا  النیکەم  و    ٩ کاڵسی  تا  ده بێ  منداڵێک  هه موو   .١

بخوێنێت و خوێندن بۆ هه مووان به  خۆڕایی بێ
خوێندنگه   خویندندا،  له   هه اڵواردن  نه هێشتنی  مه به ستی  به    .٢

بازرگانیەکان ده کرینه  خوێندنگه ی گشتی
٣. خه رجی کتێب و پێویستییه کانی خوێندن له  ئه ستۆی ده وڵه ته  و 

شه هرییه ی خوێندنگه کان و زانستگه  ده وڵه تییه کان الببرێن. 

نۆهه م: سه باره ت به  دابینکردنی پێداویستییه کانی به سااڵچووان
زۆر  که مئه ندامان  و  به سااڵچووان  ژیانی  هه لومه رجی  له  کوردستان 
هه ندێک  دواییدا  سااڵنه ی  له م  هه رچه ن  تاقه تپڕووکێنه .  و  دژوار 
هه وڵی جێگای پیزانین له  الیه ن ژماره یه ک له  ڕێکخراوه  سه ربه خۆ و 
خۆرسکه کانی تایبه ت به  که مئه ندامان و به سااڵچووان بۆ چاککردنی 
دۆخی ژیانی ئه و که سانه  دراوه  به اڵم هێشتا تا گه یشتن به  دابینکردنی 
ژیانێکی شیاو بۆ ئه و توێژه ی کۆمه ڵگا ڕێگه یه کی زۆرمان له به رده مدایه . 
کۆمه ڵه  پشتیوانیی له  هه وله کانی ئه و ناوه ندانه  ده کا و هه وڵی خۆی 
ئه رکه   ئه و  ده خاته گه ڕ.  کوردستان  له   په ره پێدانیان  و  یارمه تی  بۆ 
گرینگه  ئه رکی هه موو چاالکانی سیاسیی و مه ده نیی و کۆمه اڵیه تیی 
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له و  به شداری  کوردستان .  حکوومەتی  یەکەم  پلەی  بە  کوردستانه، 
به   تایبه ت  ناوه نده کانی  له   ئه رک  و  کار  وه رگرتنی  و  ناوه ندانه  
جیانه کراوه ی  به شێکی  که مئه ندامان  و  به سااڵچووان  یارمتیدانی 
کۆمه ڵگایه کی  به   گه یشتن  بۆ  که   که سانه یه   ئه و  هه موو  ئه رکه کانی 

مرۆڤانی خه بات ده که ن. 
ده بێ  که مئه ندامان  و  به سااڵچووان  ژیانی  دابینکردنی  چۆنیه تیی 
به ڕوونی دیاری بکرێ و هه ر له  ئه وڕۆوه  هه وڵی بۆ بدرێ. لەو ڕووەوە 
حکوومەتی باشبژیەتیی/ خۆشگوزەرانیی کە ئێمە خەباتی بۆ دەکەین 
ئامرازێکی پێویستە بۆ چارەسەری ئەم کێشانە و جۆرەکانی دیکە کە 

هەاڵواردن دەگرنە خۆیان. 
و  ئاگاداری  بۆ  تایبه ت  شوێنهایه کی  دانرانی  خوازیاری  کۆمه ڵه  
خزمه تگوزاریی به سااڵچووان و که مئه ندامانه  و له  ڕووانگه ی کۆمه ڵه وه  

هه موو خه رجه کانی ئه و ناوه ندانه  ده بێ ده وڵه ت دابینیان بکا. 

ده هه م: پێویستیی هه ڵوه شانه وه ی حوکمی ئیعدام
هه ڵبوه شێته وه .  و  ڕه دکرێته وه   بنه ره ته وه   له   ده بێ  ئیعدام  سزای 
دیارده یه کی  و  که مناکاته وه   تاوان  ڕێژه ی  تاوانباران  ئیعدامکردنی 

غه یری موته مه دینانه یه  و ده بێ  له  کۆمه ڵگای به شه ریدا نه مێنێ. 
که مکردنه وه   بۆ  ئیعدامه .  هه وڵوه شانه وه ی حوکمی  کۆمه ڵه  خوازیاری 
و نه هێشتنی تاوان ده بێ بیر له  چاره سه رکردنی سه رچاوه کانی ئه و 

دیارده یه  واته  نه داری و نه بوونی ئازدی بکرێته وه . 
له  هه موو نه ته وه کانی  له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست زیاتر  نه ته وه ی کورد 
دیکه  له گه ڵ سزای وه حشیانه ی ئیعدام و شێوه  ترسناک و نامرۆییه کانی 
نه ته وه یه ک  بۆ  ئیعدام  سزای  هه ڵوه شانه وه ی  بووه .  به ره وڕوو  سزادان 
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داوه ،  له ده ست  شێوه یه   به و  خه باتکارانی  له   که س  هه زار  ده یان  که  
داخوازییه کی ڕه وا و واقێعییه . ده بێ هه ستی تۆڵه  سه ندنه وه  له ناو ببرێ 

و ڕێگه  نه درێ ئه و برینانه  وه کوو خۆیان بمیننه وه . 

یازده هه م: دژایه تی له گه ڵ سزادان 
به درێژایی سێ ده یه  ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران سزادانی خه ڵک 
له  شوێنه  گشتییه کان و له  پێشچاوی خه ڵک یه کیک له  ناشیرینترین 
ئیسالمیی  کۆماری  حکوومه تی  ده سه اڵتی  پاراستنی  ئامرازه کانی 
بووه . حکوومه تی ئێران له م ٣٠ ساڵه دا به  مه به ستی به الڕێدابردن و 
ڕووخاندنی به ها مرۆییه کان ئه و شێوازه  دزێوه ی بۆ سزادان به کار 
بردووه  که  کاریگه رایی زۆر خراپی له سه ر کۆمه ڵگا بووه . له  ڕووانگه ی 
و  تاوانبارن  خه ڵک  هه موو  ئێرانه وه   ئیسالمیی  کۆماری  حکوومه تی 
ئه و که سانه ش وا له  مه یدان و شه قامه کان بۆ سه یرکردنی سزادانی 
بکرێن.  چاوترسێن  ده بی  که   تاوانبارانێکن  کۆده بنه وه   تاوانباران 
نه مانی  ماوه یه کی زۆر پاش  تا  ئه و دیارده  دزێوه   ئاسه واری خراپی 
حکوومه تی ئیسالمیی ئێرانیش له  کۆمه ڵگادا ده مینیته وه . هه ڵوه شانه وه ی 
داخوازییه کی  ببێته   ده بێ  خه ڵک  پیشچاوی  له   تاوانباران  سزادانی 
سه راسه ری  له   تێکۆشانێک  و  خه بات  هه موو  دروشمی  و  سه ره کی 
و  ده ست  بڕینی  جه سته ی،  سزای  )قصاص(،  تۆڵه سه ندنه وه   ئێران. 
القی خه ڵک، سه نگه سار و سزا وه حشیانه کانی دیکه  ده بێ بۆ هه میشه  

هه ڵوه شیندرێنه وه . 

دوازده هه م: سه باره ت به  سه رچاوه  سرووشتییه کان، ژینگه  و ئاسه واری 
مێژوویی کوردستان
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یه کێکی دیکه  له  سیاسه ته کانی حکوومه تی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
و حکوومه ته  شۆڤینیستییه کانی دیکه ی پێشووی ئێران ده ستبه سه ردا 
گرتن و تااڵنکردنی سه رچاوه  سروشتییه کان، له ناوبردن و تاالنکردنی 
ژینگه ی  به   گه یاندن  زه ره ر  و  مێژووییه کان  و  نه ته وه یی  ئاسه واره  
حکوومه تی  به رده وامن.  ئێستاش  سیاسه تانه   ئه و  و  بووه   کوردستان 
ئیسالمی له  چاو ده سه اڵته کانی پێش خۆی زیاتر و جیددیتر ده ستی 
مێژوویی  ئاسه واره   پاراستنی  کۆمه ڵه   تێکدانه .  و  تاالن  ئه و  داوه ته  
ڕزگاریی  بۆ  خه بات  له   به شێک  به   کورد  گه لی  فه رهه نگییه کانی  و 
نه ته وه یی ده زانێ و دژی سیاسه ته کانی حکوومه تی کۆماری ئیسالمیی 

له و بابه ته وه  خه بات ده کا. 
کۆمه ڵه  خۆی به  به شێک له  بزووتنه وه ی نێونه ته وه یی پاراستنی ژینگه  
یه کیک  به   کوردستان  له   ژینگه   پاراستنی  بۆ  هه وڵدان  و  ده زانێ 
له  ڕێکخراوه کانی  به شداریی چاالکانه   ده زانێ.  ئه رکه کانی خۆی  له  
له   نه ته وه یی  خه باتی  جیانه کراوه ی  به شێکی  ژینگه   پاراستنی 
بۆ  بده ن  هه وڵ  ده بێ  کۆمه ڵه   ڕاگه یاندنی  ده زگاکانی  کوردستانه . 
ئه و  گرینگیی  و  مه سئه له یه   ئه و  الی  بۆ  خه ڵک  سه رنجی  راکێشانی 
پرسه  زیاتر ده رخه ن. ناساندنی بزووتنه وه ی جیهانیی پاراستنی ژینگه  
به  خه ڵکی کوردستان و به کارهێنانی ئه زموونه کانی ئه و بزووتنه وه یه  
له  کوردستان ده بێ له  ئێستاوه  وه کوو به شێک له  ئه رکه کانی کۆمه ڵه  

چاوی لێبکرێ. 
له   یه کێک  ژینگه   پاراستنی  فه رهه نگی  سازکردنی  و  فێرکردن 

ئه رکه کانی حکوومه تی کوردستانه . 
کوردستان خاوه نی ئاسه واری مێژوویی کۆن و پڕبایه خه  که  له  ٣٠ ساڵ 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا تااڵن کراوه . حکوومه تی ئێران 
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مێژووییه کانی  شوێنه واره   هه وڵیداوه   پالن بۆداڕیژراوه   شێوه یه کی  به  
ئه و  گرنگیی  رابردوودا  ساڵی  چه ند  له   به رێ.  له ناو  کوردستان 
له و  خه ڵک  وشیاریی  و  ده رکه وتووه   زیاتر  خه ڵک  بۆ  شوێنه وارانه  
بابه ته وه  زیاتر بووه  و ئه و مه سئه له  تاڕاده یه ک به ری به  تااڵنبردن و 
حکوومه ت  ده ستی  به   کوردستان  مێژووییه کانی  ئاسه واره   تێکدانی 
گرتووه ، به اڵم هێشتا پێویسته  که  هه ر له  ئه وڕۆوه  پالنێکی دیاریکراو 

بۆ پاراستنی ئاسه واره  مێژووییه کانی کوردستان دابڕێژرێ.


