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یرایبی نامکھاتی  پموکراتنورانحیزبی دی کوردستانی ئ  

  ھم١٦ەی پسندکراوی کۆنگر

  

   سرەتا

 ییاسیس یکخراوو ر زبیح ل مژووی ھاوچرخدا نینیبەد ،ەونەیبد کانییاسیس حیزب یرۆج ل کئاور رگئ
جۆرایتی و  ییکەرس ۆی. ھدەرکوتوون گادامۆک ل کەیوش ب مانل کی رھو  ەداوھ انیرس اوازیج

و  قۆناخ  یوروئاب ،یاسیس ،یوروکلت ،یتیمۆکبستن و  نگیژوی قویش ھفۆرمی ھرکام ل حیزبکان
  .لیانوە سری ھداوە و ھوڵ دەدا رکیان بخاتوە یاسیس یزبیح ک کانی ئو شوننیزەمنی

 م قاعیدەیئ م دەربی ئک یب راستیی ل انۆڕگ ھر ل کیدا ونانستستی شیاسیس یزبیح ،ببمب 
و گۆڕان ل  نتدیدا کی و رکخستنبڕوەبربسر پکھات و سیستمی  انۆڕگ، بردەوامیدان ب خباتکی

.یک ھر یسرییان لوە و کاریگتگاش شۆڕ دەبو کۆمرەو نحیزبی سیاسیدا ب   

لسر  کیەرەو د ییۆناوخ باندۆری یئاست ک مستئ رۆز تریئ بوون،یھانیج ب یمەردس ییکا ھاتن ب  
 ک ەوبووت کھانیج یروورووب یاسیس حیزبی ک نیگەد ەوئ یواتا م. ئەونیبک ایجلیکتر  حیزبکان

و  ئاوتی یک بوونبجۆرک  ژیان یھموو بوارەکان ک نیژەد دونیایکدا ل کانو تاک گامۆک لودا
 وئ یروووەرب ل وەھا بارودۆخکدا یاسیس حیزب و رکخراوی ھر بۆی .یان لسر یکتر ھییکاریگر

 یکانییستیوپ یرەمدو کدەخات کر چۆن ۆیخ یپکھات ،و ستفیمانو  رمۆف تبەد نۆچ ک ەوتبەد ەاریپرس
   ت؟ب مەردس

 ک ەکردوو ەوب یستشار و شاخ ھ یباتخ یدانو گر ێنو یتھڕۆژگوتاری  یبژاردنھ ب موکراتد یزبیح
 یزبیح ،. واتاەوتبگرھ نگاوھکوردستان  ھتیڕۆژ وەرب تریکەیورکردنیو بشوازی دیک  ب بەد
 ڕەوتی، و خباتی داھاتووی یئاراست  بە، دجیھانکی جیاوازدا ل ک ەکردوو راستییی مب یرکەد موکراتد

و ھوڵ بۆ گۆڕینی  کانو تاک گامۆک ب خراتری گیشتنیو  ی سردەمکانییاستڕ برەول نوخۆیدا  گۆڕان
  .  پشتبابواقیعکان 

گوتار و  ڵگل توانەد رمۆف انی پکھات کام بکات ک ۆیخ ل ەاریپرس وئحیزبی دموکرات  بوو پویست
 کییستیوپزەروورەت و  کەو زبیح یساختار ل ەودنکر ریب ک ەیوسونگ م؟ لیکانگیر بتئستای خباتیدا 

. سیستمکی ەوبدات خۆی یپکھاتو  رمۆف ل ڕئاو زەروورەتوە مئ یالقەد ل موکراتد یزبیح بەد ،و یوا
ھ وتۆ کی ئکارگری نوردەمیریی سی رۆ ،انراننر ،بزوکخماوەر تواناکانی  یرکانی حیزب  وجندامئ

  ی ھزی شاخ .پاپشتی شار ب یب لپناو خباتی جماوەر
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  یککھاتو پ رمۆو ف دموکرات یزبیح

، ەھاتووی حیزبدا یسیاسروانینی گوتار و  رس ب انۆڕگ بردەوام ،ۆمرئ وتاکووە دموکرات یزبیح دامزرانی ل
ک دوای نب تنیا ل سردەمکدا  .بووەزۆر الواز  دازبیح مئ یپکھاتو  رمۆف رس ب انۆڕگ ڕادەی بم

دەیی پنجای ھتاویدا ک دوکتۆر قاسملو باس ل پویستیی بوونی برنام و  کۆنگرە دووھمی حیزب و ل
شۆڕشک  پەوی نوخۆی حیزب دەکا و فۆرم و پکھاتیک ب حیزبی دموکرات دەبخشی ک بۆ ئو سردەم

ی حیزبی ل کۆمگای دواکوتووی کوردستاندا بوو. لو ئزموون بنرخ زیاتر، گۆڕانکی ئوتۆ ل پکھات
 ل زبیح یرمۆف یریکانگیو  ٤٧-٤٦ یشۆڕش ینمت ییمک مار،ۆک ینمت ییمک ەارید .دەبینرادموکراتدا ن

س جار دابرانکانی نو رکخستنی  ئاسواریو  یکاریگریو  رانئ یالنگ یشۆڕشپش و دوای  یمەردس
 کەو نکسا ەیوئ ۆی. بدەرەتانی پ بدرێ موکراتد یزبیح یپکھاتو  رمۆف ینۆڕیگ مترک کرد کیوا حیزب
کھاتد یزبیح یپل موکرات ببوو داتسەرد،  سلمانەردکرچھ گیر بوو کوە ج کیند بۆ کاتی خۆی فۆرم

 یرنبزو  ڕۆی و ب رەمدوبۆ قۆناخی ئستا  یوانیدەتئیتر ن و کردارکی شۆڕشگان بوو، بم سردەمیان
 ی لهیكارانۆڕگ زەروورەتکانی ل کرۆز رابردووشدا ینسا ل ،ھر بۆیساز بکات.  گاداکۆمحیزب ل نو 

کھاتنبووخرا زبیح یپ بت باس رکۆنگرەکانی چواردە و پاو ب ت لک ئاماژە و دازدەشایبجۆرداگر بی یپ
 وئ ک وون ئاراوەبھات انییکەرس توخم ھۆکار و ول رۆز م چند سای دواییدال بموە، یلسری کرا

  .بوھ دایپکھاتو  رمۆف ل ی بنرەتیانۆڕگ ب یستیوپ موکراتد یزبیح ک نئاشکرا بک ۆب مانییاستڕ

  ت؟ۆڕبگ یپکھات مئ ووبەد ۆب

 ک نانییکەرس نستب وئ ،یورو ئابو یکلتور ،یاسیس ،یتیمۆک ینگیژ دا،پ انمەئاماژ شترپ کەو رھ
بکات.  دایگل کخستنر ۆخ انی وتنكکر ناچار برافیای خباتیدا گل پانتایی جو یاسیس یکخراور کاتەوا د

 یکات و. گوشار ئنبنو ۆیخ یشکردنەداریئ کەو توانەو د ێوبکرەد کگوشار کەو توانەد ینگیژ مئ
 کت کەکخراور ینگھاوس انی کاتەد یشک یدواجاردا ناچار تووش و ل تگۆڕب ۆیخ ێوھین کخراور ک
 داکینو ینڕۆگ ڵگل بتوان رکخراو ەیوئ یرگئ داکات ول ،ب ەوییناچار یروو ل نۆڕیگ ک. کاتداەد
   .ەوتبەد رۆز وویچ و تشک یتووش انی بەد مستبخات ئکر ۆیخ

 مووھ رکخراو ک داتەد ەوئ یمانا ،ب ەوکردنەداریئ یروو ل زبیح یپکھات ینۆڕیگ ککات ەوەتریکیالل
 ەوگر وو ل کبخاتر انیگل ۆیخ ێوھەید نجامدائ و ل نیبەد ۆیخ یررووبەد راستییکانیو  کانشک

وەھا بکات.  ۆیخ ینۆڕیگ یرۆج ەیداریئ دەتوان تلکدا حائگۆڕ مسۆپر ،ینیئاسا رۆز یککخراویو  ییر 
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لپناو ئامانجکانیدا،  زانەدسردەمی خباتی،  لکدانوەی دروستی بابت پوەندیدارەکانیتگیشتن وب  یاسیس
  .واتب ێکو وەرب پویست چۆن و

 ،بھ ۆیخ ییتیمۆو ک یئابور ،یکلتور ،یاسیس ینگیژ ل واقعبینانی یشتنیگت یاسیس یزبیح ککات 
م ل ،و یرماس  بۆ داھاتووی خۆی بکاتگۆڕانکان ب زووترین کات ئم یخۆگونجاندن لگل راستی ل داەدوھ

 یپکھاتو  رمۆف ینیۆڕگ یاریب یاسیس یزبیح ککات ەوەتریکیال. لێرس ترب پ ۆیخ یانتواناکرگایوە 
 یگرھ وەەونردرکیب جۆری یبوار ل و ب ۆیخ یکراویارید یکتسفیگوتار و مان نەخاو ک داتەد ۆیخ
  ب ئامانجکانی. شتنیگ ۆب ب کییو ستراتژ ھزری یکیمابن

  دموکرات یزبیح یرجلومھ

 ینۆڕیگ م. بوبوداھ انیرس ک سانک دموکرات یزبیح یپکھات ینۆڕیگیکانی یپویستوەک دەزانین 
کھاتل زبیح یپکات و یشتدا گک لووتک موکرات یزبیحد  یبدوای دوو دەیدوا دا یارو بمبوون ،ئیتر ل 

تریب لگل بارودۆخی ھاو و پرە پبدات نیرب نوێ و یکەیوش بکوردستاندا  ھتیڕۆژ ل ۆیخ یباتخو 
 قووییبرەو  ، پشووەوەجگرتووی قۆناخی  بتوان تواناکانی خۆی ل، یکانی ناوچیکارگۆڕانسیاسی نو خۆ و 

یکی نوێ بۆ خباتی ئم قۆناخی بکات مژوو ڕۆژھتڕاسانی  ی نیشتمان بگوازتوە وڕۆژھت
  نتوەیی و نیشتمانیدا.  یکمان لپناو رزگاریجوونوە

تمی و سیسی پکھاتینی گۆڕب  ی، پویستیبڕوەبرت کینو رجلومھ بتوان دموکرات یزبیح بۆ ئوەی
و بم  کبخاتر یهکییژیگوتار و سترات ڵگل زبیحنوی  یپکھات ەویگڕی لمتاکو  ھبوو رکخراوەیی خۆی

  ت.ب یرەمدو یدەتوانین پشووی ساختاری ک باتببرەوپش ک رجلومھ ینی،گۆڕ

 بارەت بکانی حیزب سوخۆیین باس و دیالۆگ روەک لی حیزبدا ئاماژەی پی کرابوو ھکھاتپ گۆڕانکاری ل
ەت ب چۆنیتیی ئو گۆڕانکاریانشدا ھاتبوو، ب وردی باس ل کش و گرفت تشکیالتی رو ل پشنیارەکانی سبا

و سیستمیکانی پکھاتی پشووی حیزب کرابوو و بدوای گڕان بۆ رگا چارەی ئو گرفتاندا، کۆنگرەی 
یزبی دموکراتی کوردستانی ئران ئم بیارنامیی پسند کرد تاکوو سیستمی ئۆرگانیزاسیۆنی شازدەیمی ح

ببیننوە  ی تدای ک ھموو تواناکان خۆیانبزیح کاری  ک لحیزب ل سر ئم بنمای دابژرێ و بب ب سیستم
  و گرفت و کموکووڕیکانی تارادەی ئیمکان چارەسر بکرن.

  حیزبی نویسیستمی 

دابشکردنی ئرک و  خۆی ل دموکراتیزە کردن ، حیزب ینوی پکھاتبنما و پوەری سرەکی ئم 
 ناوەندە ھندک ل ن.پک د سنگھاو چند ئۆرگانی ل دەبینتوە ک گشتی حیزبدا ڕکخستنیکانی دەست

یری سیاسی و ستراتیژیکیان ھی دیاریکرۆ کان کرییوەبڕبژاردن  ،بوەی ھش ن.بزردادەم ندکھ 
 بنمای پسپۆری و ب نتایبتمند....، ژکاری وراو و پشمرگان دیکش( یل دەست و بڕوەبرییکان
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ل چوارچوەی یاسا پسند  ،)ھی گیان و خونکی نوێب  انیپویستیھروەھا  ،یوەداھاتوو بینروانگی 
 .دەبن تواوکری یکتربم چشن ئم دوو بژاردەی دەستنیشان دەکرن و کراوەکاندا 

  کۆنگرەی حیزب

  .دەبسترێ جارک ڵھر چوار سا پەوی نوخۆبنمای  ل سربرزترین ئۆرگانی حیزب ک ی حیزب ـ کۆنگرە

نوێ  یبرایتیڕ وپسند دەکا  حیزبنوخۆی  پەوی و برنام ،کانگشتییو سیاست  ژییسترات کۆنگرە 
رێھدەبژ.  

 ردراویھبژ ئندامانی ھروەھای، کارگل ئندامانی ناوەندی سیاسی، دەستی کۆنگرەی حیزب  
 و ل کوردستان  تل دەرەوی و و ئندامانی حیزب ،ییکانی حیزببڕوەبر و سیاسی ئۆرگانکۆنفرانسکانی 

   .دێپکپوەرە دیاریکراوەکان کارنامی کار و بپی 

  :تبینی

کۆبوونوەی ھاوبشی ناوەندی سیاسی و دەستی کارگی دەتوان ژمارەیک ل برپرسانی ئۆرگان ـ  یکم 
 ش لپ سانو کئ ی کرجو مکۆنگرە. ب وخۆ بباتراست ویستی بزانپب ندامانی حیزب کروەھا ئو ھ

دامانی ھبژردراو بۆ کۆنگرە دەب کۆنفرانسکان دیاری بکرن و ل کۆنفرانس بشدار نبن. ھروەھا ژمارەی ئن
  ئندامانی کۆنگرە ب ک راستوخۆ دەچن کۆنگرە. ئو النیکم دو برابری ژمارەی 

ل حاتکدا ک ناوەندی سیاسی و دەستی کارگی بپیویستی بزانن کۆنگرە زووتر ل ماوەی  ـ دووھم
  دیاریکراوی چوار ساڵ، دەگیردرێ.

  پکھنان و بڕوەبردنی کۆنفرانس و ھبژاردنکان .رپرسیناوەندی ھبژاردن ب

  

  :نگرە بریتین لکۆئرک و دەستکانی 

  و سیاست گشتیکان و برنام و پەوی حیزب پسند دەکا. کۆنگرە ستراتیژی-

  .دەبژرێیان ھ ناوەندی سیاسی پسند دەکا و ئندامانی ژمارەی پویستی ـ کۆنگرە 

  .دەبژرێ، ھییکارگدەستی حیزب ک برپرسی  ییلپرسراوی گشتـ کۆنگرە 

  ناوەندی سیاسی

 م دەزگایری یناوەندی سیاس وەکئت حیزب، و یاسا دانژەری سیاسئۆرگانی دار کانیگشتیی  حیزب ل
  . کۆنگرەدای پسندکراویژی و برنامی یچوارچوەی بیار و سترات
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ଶب بشداریی  سیاسیناوەندی کانی کۆبوونوە 

ଷ
ب دەنگی زۆرینی بریارەکانی  ەوایی پیدا دەکا وڕانی کئندام ی 

  .بنبشداران پسند دە کسی یک"نیوە کۆ 

  

  :ی سیاسیناوەندکانی دەستئرک و 

- ھ کانییسیاسی وەی ب حیزبچوارچ لژێ یارەکانی کۆنگرەداسند دادەڕدەکات و پ.  

  .حیزبی پسند دەکاکانی یئۆرگان کارگری کانییاسا و رسا -

یاسا و رسا پسندکراوەکان  و ل ڕگی  کانییوەشاندنوەی ئۆرگان حیزبیی دامزراندن یان ھدەست -
  دەبت. کارگییانب پشنیاری دەستی 

 و بدواداچوونی کاندەزگا ،کارگی دەستی نامکانیئایینوەچوونی ڕببسر  نوەوپداچوچاوەدری و  -
  .دەکا لپرسراوی گشتی و ھبژاردن ،چاودری و

لگل حیزب والین  یل پوەندی گۆڕونی ھاوپیمانی، یان پکھنانی ئاپکھنا پسندکردنیبرپرسی  -
  یکان.یسیاس

 .پسند دەکات کارگی دەستیپشنیاریی لپرسراوی گشتی بۆ ئندامانی   -

چاوەدری ب سر کاری لپرسراوی گشتی و ئندامانی دەستی   ،دەزگای بدواداچوون و چاوەدریل رگای  -
  دەکا. کارگی

  : تبینی

یان ئوەی ک یکک ل  دامرزنب پویست بزان ک ئۆرگانکی حیزبی نوێ  کارگیئگر دەستی  -١
 ل تو بابئ وە دەبتنبوەشکانی حیزبی ھت.ناوەندی سیاسیالیان ئۆرگانند بکرسوە پ  

٢- ت لحاویستدا کپرسراوی ی پبووحیزب گشتیی  لکانی نرکوەبردنی ئڕناوەندی سیاسی ،توانای ب 

دەنگ دەتوان یب ଶ
ଷ

   .تداببیاری البردنی  و توەگربوەر لپرسراومتمان ل  ندامانیئ ی 

ی لپرسراو ل متمان یستاندن یکات ل ، یاننما ژیاندال  ی گشتیلپرسراورووداوی نخوازراودا ک ل ئگری  -٣
  . کاتەد جبج ئو یکانرکئ گشتی لپرسراویکمی  یگرج ،ل ماوەی ساکدا ەنگرۆک یستنتا ب ،گشتی

٤-  تلحاوەی کج ی ئپرسراو یگرو شگشتی یل کانیرکمدەری ئبی  ،نشنیاری دەستر پس ل
ناوەندی وەردەگیرت و کسکی دیک ل  ل یمتمان، ناوەندی سیاسی ینیوە کۆ یک پسندی ب ، کارگی
ی ەنگرۆکتا  و دەبژردرتھ جگرەوە ب ،ناوەندی سیاسی ئندامانی نیوە کۆ یک کسی، ب دەنگی سیاسی

  دەگرت.بئستۆ  ی گشتیلپرسراو یکانییتیرپرساب نائاسایی ک ل ماوەی سایکدا دەبسترێ
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کادر و پشمرگ و ئندامانی شارەزای نونرانی ل نو بپی پوەرە دیاریکراوەکان، ـ ئندامانی ناوەندی سیاسی ٥
  ھدەبژردرن.ل کۆنگرە دا کاناجیاجی ەحیزب ل بوار

٦ ندامانی ناوەندی سیاسی کاری ئیجراییان پردرێ.ـ ئناسپ  

  کۆبوونوەیک پک دن. دوو مانگ جارکناوەندی سیاس النیکم  -٧

ی یاسادانان و بمبستی پکھنانی ھاوئاھنگی ل نوان ناوەندەکان کارگیناوەندی سیاسی و دەستی  -٨
  بڕوەبریدا سان النیکم دووجار کۆ دەبنوە.

سرەکیکانی، پشنیاری خۆی بمبستی  بۆ برپرسی دەرەوەی وت و و ھرکام ل بش کارگیدەستی  -٩
  پسندکردنیان دەدا ب ناوەندی سیاسی.

  وە ھدەبژردرن.کۆنگرەبۆ ئندامتیی ناوەندی سیاسی ل دەرەوەی وت، ل الین  تکسانی پویس -١٠

سالحیت، کار دەکا و ل الین ناوەندی سیاسیوە ھڵ اردن وەک دەزگایکی خاوەن ژدەزگای ھب -١١
  دەبژردرێ و برامبر ب ناوەندی سیاسی برپرسیارە.

١٢- ڵ دەبژوە ھن ناوەندی سیاسیالی ری، لدواداچوون و چاوەدکی خاوەن ردەزگای  بدرێ و وەک ئۆرگان
و دەستی کارگی تی خۆی ب ناوەندی سیاسی رداچوونوە ب کارەکاندا دەکا و راپۆری و پسالحیت چاوەد

  دەداتوە.

   کارگیدەستی 

کانی بڕوەبریکارە و  کارگیدەستی حیزب ک ل کۆنگرەدا ھدەبژردرێ برپرسی گشتی  لپرسراوی
م ناوەندەدا ئۆرگانڕیوە دەبرکانی حیزب لندرب.  

یکانی حیزب، دەستی کارگگشتی، برپرسی نووسینگی کارگی و برپرسانی ئۆرگان سرەکی  لپرسراوی
  پک دنن. کارگی

  کانی بریتین ل:دەستئرک  و 

  جبج دەکات. ناوەندی سیاسیکۆنگرە وبریارەکانی   -

-  ر برامبمدەرەبناوەندی سیاسی وە دەدات. و راپۆرتی کاری خۆی پ  

  انیان پسند دەکات.ەکپشنیاری ئۆرگانکان بۆ دیاریکردنی ھاوکار -

  ب شوەی رکوپک کۆبوونوە دەگرێ و ب جمعی بیار دەدا. کارگیدەستی  -
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، تواووەخت ل خزمتی حیزبدا دەبن و ب گورەی پوەرە پسندکراوەکان پشنیار کارگیئندامانی دەستی  -
  دەکرن.

  تبینی:  

 یکانئورگان ل ککی انی ،نزردام زبیحنوێ بۆ  یکئورگان ک بزان ستیوپ ب کارگی دەستی رگئ -
  پسند بکرت. ناوەندی سیاسیوە نیال ل بریارە وئ بەد ،نیشەوھ زبیح

و پسندی ناوەندی  کارگیل دەرەوەی وت بپی پوەرەکان و ب پشنیاری دەستی  کارگییکی  -
  سیاسی دیاری دەکرێ.

-  دەدرێ و ل کخراو، گرینگییان پسای ررەی یاسا و رگو کان بدەنیموکراتیک  و مکخراوە دناوەندی ر
  یدا کارەکانی رک دەخرت.کارگچوارچوەی دەستی 

  

  کانیدەستو ئرک و  گشتی لپرسراوی

ب مافی دەنگدانوە و ل کۆبوونوەکانی ناوەندی سیاسی حیزب  کارگییبرپرسی دەستی لپرسراوی گشتی،  -
شدار دەبب.  

- وان مھن بایی لنگی و تاھشرەك بکانییس.تنی حیزب پیكد  

- .كانی حیزبتی ڕاوبۆچوون و سیاسینی بۆچووونی حیزب دیاری بکا. دەربک بۆ دەربژبوت دەتوان  

  .لئستۆی کارگیی دەستیكۆبوونوەكانی بروەبردنی  -

ڕیزەكانی حیزب، ل ئستۆی ھموو ئۆرگانکانی حیزب و بتایبت یکک ل ئرککانی  یتیپاراستنی یك -
.پرسراوی گشتیل  

و دارایی برپرسی ، ئندامی دەبیکک ل  شگشتی لپرسراوییکمی  جگریک  کسی لیژنیکی س  -
  .حیزبیکانی یئابور ییچاالک

بشی پشنیاری ب  ب پی ھلومرج پشمرگھزی ی رکخستن .پشمرگی ھزیفرماندەی گشتیی  -
ھزی   ،پشمرگانب کاری  ل چوارچوەی ئاییننامی تایبت و بدە کارگیپشمرگ و پسندی دەستی 

 رگشمتپکدەخرما و خاوەن  رندو ناو و ھتمتیتایبی خۆی دەب.  

  :تبینی

ب دەکا و بۆ پسندکردنیان  یارید کارگیدەستی ئندامانی بگورەی پوەرو یاساکان، لپرسراوی گشتی   -
  دەناسنت. یانناوەندی سیاسی
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ب پی پوەر و روشون  ،کارگیدەستی حیزب بۆ  لپرسراوی گشتیی کراویھر برپرسکی پشنیار -
ی لپرسراول دەوری پشنیارکردنی یکمدا دەنگی پویست نھنتوە و  گر ئو کسئدەب و  دیارەکان

کردنوەی تو ل ئگرى رە پشنیارى بکاتوە ێدووبارە کاندیدی بکاتوە، تنیا بۆ دەورى دووھم دەکر گشتی
  ت.ی دیک بۆ ئو کارە پشنیار بکاکل ماوەى مانگک دا کس دەب ی گشتیلپرسراوا، یددووبارە

می  ریگجکپرسراویی گشتیل  

-  پرسراوی گشتی بشنیاری لر پس و ناوەندەدا، لمی ئکوەی یکۆبوون ل ک ری ناوەندی سیاسیکخر
یکمی لپرسراوی گشتیی  ژردرێ و ئرکی جگریبھدەل نو ئندامانی ناوەندی سیاسیدا زۆرینی دەنگ 
  دەکوت ئستۆ.

  دا ئرککانی ئو رادەپرنت.ی گشتیلپرسراول نبوونی  ی گشتیلپرسراویکمی جگری  -

  ڕك دەخات. ناوەندی سیاسیكۆبوونوەكانی  -

  ت.دەببشدار ب مافی دەنگدانوە  داکارگری دەستیل کۆبوونوەکانی  ی گشتیلپرسراویکمی جگری  -

ئگر ب پویست بزان جگری دووھم ل رگای پشنیار ب ناوەندی سیاسی و  ی گشتیتبینی : لپرسراو
  .پسندکردنی دیاری دەکا

  کارگینووسینگی 

حیزب  گشتی ک ب پشنیاری لپرسراوی کارگریدەستی یكك ل ئندامانی  کارگینووسینگی برپرسی 
  و ئرک و دەستکانی بریتین ل: دیاری دەكرت سیاسیناوەندی و پسندی 

  گشتیی. لپرسراویڕاپڕاندنی كاروباری ڕۆژانی  - 

  .کارگریدەستی كۆبوونوەكانی رکخستنی جگاو روشونی پویست بۆ  -

  .ب ئۆرگانكان کارگریدەستی  ەکانیبیارراگیاندنی  -

  .کارگریدەستی ڕاگرتن و پاراستنی بگكان و ئارشیوی  -

  .کارگریدەستی  پشوازی و پاگیشتن ب میوانكانی -

و دانیشتنکانی لپرسراوی گشتی و دەستی کارگری، و جبجکردنی  خستنی چاوپکوتنڕك -
  .راسپردراوەکانی لپرسرای گشتی و دەستی کارگری
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  چاودری  و بدواداچون ناوەندی 

ی دامزراو ل الین ناوەندی سیاسیی. بروەبریی ئم دەزگای ک ل س کس پک دێ ل الین دەزگایک-
ناوەندی سیاسی دیاری دەکرێ. ئم دەزگای دەتوان ب گورەی پویستی خۆی کسانکی شارەزا ل کاری 

 ی یان کاتی دیاری بکا.بدواداچوون و چاوەدری وەک ھاوکاری ھمیشی

چاوەدری و بدواداچوون دەکا بۆ ھموو کارە ئیداری، دارایی، و یاساییکانی حیزبدا ب  ،ـ دەزگای بدواداچوون
  پی ئاییننامی پسندکراو.

ـ دەزگای بدواداچوون ب شوەی رک وپک چاوەدری و بدواداچوون دەکا، یان ئو کاتانی ک دەزگاکانی 
یان لپرسراوی گشتی داوای بدواداچوون ل بشکی کاری حیزبیان ل  دەستی کارگریناوەندی سیاسی، 

و بشانی ک داوای بدواداچوونیان دەکن. لو کاتاندا ل ئاکامی بدواداچوونکانیان راپۆرت دەدەنوە ب
  کردووە.

  

  ھبژاردن ناوەندی

ئم دەزگای ھبژاردنکانی حیزب ل ھموو ئاستکاندا، ل سر بنمای رسا و یاسا پسندکراوەکان، بروە  -
  بڕوەبریی ئم ناوەندە ک ل س کس پک دێ ل الین ناوەندی سیاسیوە دیاری دەکرێ. دەبات.

ل و  ەوی نوخۆی حیزبکاریان پدەکا، ل چوارچوەی پ ی ھبژاردنئو یاسا و ئاییننامانی ک دەزگا -
  .پسند دەکرن ناوەندی سیاسیدا

  .دەداتوەی کارگو دەستی  ناوەندی سیاسی  بل ھر ھبژاردنکدا ڕاپۆرتی خۆی  دەزگا -

  : تبینى

ل ، یحیزب رکخستن و چاالکیبردن سرى ئاستی بشداریی ژنان ل  ب مبستی ناوەندی ھبژاردن-
بژاردنکاندا و ھروەھا بۆ دەکا ک ل ھ دا، مکانیزمک پیرەوپسندکراوی ناوەندی سیاسیچوارچوەی یاسای 

بۆ دیارى  نپشكیا اندا،شون وژمارەى ئندامانى ژن ل یرژهکان، ب کۆمیتھاوکارانى ئندامان و دیاریکردنى 
  ئو ژنان دەب مرج گشتیکانی کاندیدبوونیان تدا ب. ات.بک

  :دای نول سیستم

  :رین بشى کارى حیزبى دەبنتبشکانى خوارەوە گرنگ

  بروە دەبات ( پروەردەی سرەتایی، ناوەندی، پش کۆتای و کۆتایی)پروەردە -١

  پکدتئورگانکدا  )دەرەوەری کوردستان و وناوخۆ، باشو ( ل ركخستن  -٢
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  تۆڕە کۆمیتییکان) و ، بوکراوەکان(تیڤی راگیاندن -٣

 .بڕوەدەبرتدا ئورگانکل  ، کوردستانی و ئرانی)(بیانیکان ییپوەند -٤

  دارایی -٥

٦- رگشمکخستندا  پک ری کان لمری شاخ، ناوەند و ھرگن(پیشمکدەخرن ، ڕالیل رگشمشی پب
ئاییننامیكی تایبت دەب، و ی یفرماندەو خاوەن  بڕوە دەچنی فرماندەیی ھزەکانی پشمرگوە مئنجو

ناوەندی سیاسی و ڕكخستن و فرماندەیی ھموو پشمرگی ل ئستۆی و پابندی بیارە سیاسییکانی 
  .)کارگیدەستی 

دوژمن دەزگا سیخورییکانی برپرچدانی پیالنکانی ، حیزب یزانیاری، پاراستنی ناوخۆی وەکۆکردن( ئاسایش -٧
  ل ئستۆی. )ل ناوخۆ و دەرەوە

 و ـ لموو ئشھدابژر اندادەر رنامک  ێبسر کوەى ھتی و بیالن و راپۆرتی بۆ ئرپرسیاریرک، بئ 
بت.کاری دیاریکراوی ھ  

زۆرترین قورسایی ل بشی پروەردە دەب. واتا بشک ک دەبت بناغیک ک لووە ل ھموو ئو بشاندا -
ل حیزبدا ساز بکات. بۆی پروەردە ل ھموو  نوی سیاسی و رکخستنی بتوانرێ بونیادی کلتورکی

  و گرینگی پدان.  انییوە دەبت جگای بایخڕەھندەک

  

وەردەی ڕکخستنی ھزی رگرتنی پشمرگ دەکون چوارچوەی پرتبینی: فرگی نیزامی و ناوەندی وە
  پشمرگوە.

ی کارگرراوژکاری تایبت بمبستی بھزکردنی چاالکی و رکخستنی ژنان وەک ھاوکاری دەستی 
  ن بکرێ و ئم راسپاردەی وەک بابتکی گرنگ و سرەکی لبرچاو بگیرێ.ادەستنیش

  ەی پسپۆڕی بۆ ھرکام ل بشکان گرینگیی تایبتی پ بدرێ.دەستی راوژکاری بگور


