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  حیزبی دموکرات گۆڕینی پکھاتی بۆسکرتری گشتی  پشنیارکراوی گى

  " فرە جمسر و ھاوسنگسیستمى و  پكھاته" 

   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 دەربک یم راستییب ی ئ 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  ی ژیانھموو بوارەکان ک نیژەد دونیایکدا ل کانو تاک گامۆک لودا
 ەوتبەد ەاریپرس وئ یروووەرب ل وەھا بارودۆخکدا یاسیس یپارت ھر بۆی .یان لسر یکتر ھییکاریگر

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

 ک ەکردوو ەوب یستشار و شاخ ھ یباتخ یدانو گر ێنو یتھڕۆژگوتاری  یبژاردنھ ب موکراتد یزبیح
 یزبیح ،واتا. ەوتبگرھ 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 پویست  لرەدا
 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 سرۆ ،انراننی بزو، رکخماوەر 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 ،ۆمرتاکو ئوە 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 دموکراتدا نابینین.

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 بداتسەردی،  سلمانەردکرچھ گیر بووە کوە ج کیند بۆ کاتی خۆی فۆرم

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

کھاتخراون زبیح یپت بت باس رکۆنگرەکانی چواردە و پاو ب ت لک ئاماژە و دازدەشایبجۆرداگر بی یپ
 وئ ک ھاتوون ئاراوە انییکەرس توخم ھۆکار و ول رۆز م چند سای دواییدال بملسری کراوە، 

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

  

  ت؟ۆڕبگ یپکھات مئ بەد 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 
لپناو ئامانجکانیدا،  زانەدسردەمی خباتی،  لکدانوەی دروستی بابت پوەندیدارەکانیتگیشتن وب  یاسیس

  .واتب ێکو وەرب پویست چۆن و
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 ،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

 یپکھات ینۆڕیگ م. بەداوھ انیرس سانک دموکرات یزبیح یپکھات ینۆڕیگیکانی یپویستوەک دەزانین 
 یباتخو  بوون ،ئیتر لمو بدوا دا یاریبدوای دوو دەی  دموکرات یزبیح ک دا گیشت لووتککات ول زبیح
تریب لگل بارودۆخی سیاسی ھاو و پرە پبدات نیرب نوێ و یکەیوش بکوردستاندا  ھتیڕۆژ ل ۆیخ

 قووییبرەو  ، جگرتووی پشووەوەقۆناخی  بتوان تواناکانی خۆی ل، یکانی ناوچیکارگۆڕاننو خۆ و 
یکی نوێ بۆ خباتی ئم قۆناخی بکات مژوو ڕۆژھتڕاسانی  ی نیشتمان بگوازتوە وڕۆژھت

  نتوەیی و نیشتمانیدا.  یکمان لپناو رزگاریجوونوە

 یزبیح موکراتیکید -ی نتوەییگوتار چونک ،نو گونجاوتر ییئاسا رۆز ستادائ ل ینۆڕگ مئ یکانییستیوپ
 دموکرات یزبیح بۆ ئوەی ۆیب .یدائارا ل دیار و ەگوتار مئ پیادەکردنی ۆب یشکییو ستراتژ ەارید موکراتد

ھ بتوانلومرج نویک تروەبڕویستیبی، پ  ینی گۆڕبکھاتتی تاکو و سیسی پکخراوەیی خۆیمتمی رل 
برەوپش ک رجلومھ ینی،گۆڕو بم  کبخاتر یهکییژیگوتار و سترات ڵگل زبیحنوی  یپکھات ەویگڕی

  ت.ب یرەمدو ناتوان پشووی ساختاری یوایپ ک دەبات

  

  ؟نداکو ل کانشک

o ناووە ند بوونیەبپرسینری و لوەبڕیار و بب 
o  و سیستمی کھاترەمیی پرھوەبڕحیزب یب 
o  رییریی سیستمالوازبوونی کاریگبر رسندامان لقاعیدەی ئ  
o  و ناسبوونی پدابنئ یشکردنتو  رککاندەس  
o  بوونیل ازپاداش و س یزمیمکانن بوونچاالک  
o   رییکانیکاریگنییررژەوەندی نتییبتایب ر یسکان بوەییدا     گیانیتروەری و ننیشتمانپ  
o ناتل ییباڵگ گر ییژیگوتار و ستراتخ یدانشار و شاخ یبات  
o ل زبیح یالوازی اکڕکردنو  شانشداریپوەی نوێژنان و زیاتری  یبک و ننی خکۆم  
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o  پالوازییری سیستماتیک و ەردەروکاریگ  
o  ئاستی بوونی لویستدا نرپری ی دانان ویکاریگنو  بزون حیزب لکۆشانی گا و کۆمتتداڕۆژھ 

  

 وەیم شموکبرچاوی ئۆرگانرتیوکموومان روون ى بزراوەکانی حیزبی بۆ ھو دام  و ناسراون و رۆژان
 رکام لندامانی ھئ ) مرییئوەبڕندامان بو ئ رگشمکان، پو خۆ و دەرەوە ئۆرگانن یان لگل (

 گرتنی برپرسانی حیزبی،و کان ئاییننام وەی چند سای رابردوودا، گۆڕینیبرەوروو دەبینوە. ل ما
ھبووە، بۆی ھموومان ل کارەکان ناڕازین  یانیشوندانرکمترین  یکانحیزبی و لپرسینوە و سزا سیمینارەکان

  رێ.نابین ی راستقین دەگرین، بم ئاوگۆڕکو رخن

 ئمنوە ناهب الی واقعبینان و ھب. بم ئگر ب وردی و تگیشتنکیدەکرێ ھۆکاری جیاواز لم بوارەدا، 
 تنینبابنگلسحیزب، یساختاردەبینین ، ھ و کرەکی ئرچاوەی سسسییانمایم سایئ ک و مانایختارە . ب
 شیھر وەھا دەربری ئو چاوەڕوانی ،ئاراوە تدا ھاتووەی کۆمگای لگڵ کۆی ئو گۆڕانی ک ل پانتاناتبای

دەتوانین باس ل ھندێ  وەک ئاماژە،ی كوردستانی ئرانیان ھی. دموکراتک ئندامانی حیزب ل حیزبی  ینی
نموون شانو کین ی لونبکرچاو دەکروونی بب ک.  

  

  ؟اچۆن ھدەبژردر ناوەندی یتیکۆمئندامی 

یک دامزراوە و تیدا دیاریکردنی بڕوەبریی دموکراتحیزب ل سر بنمای سانترالیزمی  جگرتووی پکھاتی
حیتی ھمالین ل دەستی ئۆرگانی پل ب پل و کۆکردنوەی س پاوتنیحیزبی ب پی سیستمی  ڕکخستنی

  .دای ی ناوەندییتکۆمناوەندی ب ناوی 

 ییتکۆممافی ئوەی ھی ببت ئندامی  ،ساڵ ئندامی حیزب بووب سبپی پەوی ناوخۆی حیزب ھرکس 
دن ل کۆنفرانسکانی پش مرجی بشداری ل کۆنگرەدا ھبژار .ئگر ل کۆنگرە دەنگی پ بدرێ) ناوەندی (

دەنگ ھنانوە  و دان ناخۆشویستی وەک پوان بۆ دەنگ و خۆشویستی یلو کۆنفرانساندا رگ .کۆنگرە
کراوەی. گایانو روێ دەتوانن لبیانھ ک کسانک وەرگرنکقازانجی خۆیان ک وە  .وە بم شدا لدەنگدان

  کۆمک گرفت ساز دەب ک دواجار ل کاری حیزبیدا رەنگ دەداتوە.

ل  ب پوەری رق و حزکسک ئگر  .ان ل کۆنگرەشدا دووپات ببتوەئو شوە ھبژاردن وەک خۆی دەتو
تب و بدرێ کۆنگرە دەنگی پرایبندامی رئ تکۆنگرەی داھاتووشدا ؛ ی حیزبیب ل وەدا ببیری ئ ر لگئ

 تواناسازی و بۆ می سالکیریهبکوت رکابیکیدا ل جیاتی ئوەی یگ بینتوە، ل ماوەی برپرسایتدەن
 ،دا کۆی حیزب چاالک بکاتملمالنیئنجامی ئو  ل باشتر راپراندنی ئرک حیزبیکانی و، کردنی خۆی و بھز
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 وهراوزهكی و پهتی الوهپرس و بابهدەکات ک زیاتر ب وا ،ب برپرسایتی کردنی ھست یالوازیبپچوانوە 
   خریک ب تاکو بوارە ستراتژییکان.

یک ک بم شوە ھبژردراوە، دوایش ھر خۆى یناوەند ییتکۆمئوەی ک  کاختارسوەھا  کشیکى دیکى
داھاتووش کۆنگرەى  دەکات و بۆلکۆینوە ل خۆى  ھر خۆیشی جبجکارە و ھمیش بۆ خۆی و هبیاردەر
نونران بۆ  روشونکانى ھبژاردنى و اسای ی دیاریکردنییسایتی برپریندناوە ییتکۆمھر ئم  دەبینین

  .تبڕوەى دەبا وی ل ئستۆی حیزب یی ربرایتیھبژاردنکۆنگرە و 

حیزب بۆ خۆی  یایتیدەنگ وەرگرتن بۆ ھبژاردنی ئندامی ربر و بجگ ل ھمووی ئوان، شوەی دەنگدان
نونرانی  سرل  انک شارەزاییکی ئوتۆی وتدەرەوەی  ڕکخستنیی اننونرن و، دەبینین جگای تاما

دەبینین ک  ،بم چشن .یپچوانکشی ھر بم شوەی و ەندەد دەنگیان پینگرە ل کوردستان نیکۆ
سییمایرەتاکانی دوای کۆنگرەکسدەکوکان ل نە دەست پ ردەوام وتا کۆنگرەی دوایی ب و زنجیرە  و دەبئ

  .دەھنتوەخۆی برھم ھر 

ر بۆیھ،  ویستبۆپ ورەیگ شم کری ئستا ،چارەسمی ئی حیزبسیست  ک کمسیست بگۆڕدرێ ب
ئیبتکار بۆ گیشتن ب  و تکۆشان و ، کارزیاتر پروەردەکردن و راھنانی یاندن وھودان بۆ خۆپگه ،دالو

توەیی و کسایتیکی دموکراتی شایی و بارھاتن ب رووحکی ن ئرنى پشبکیپکھنانی  وبرپرسایتی 
، ل ئاکامدا ھرکس ل و بگرتوەری و فیزیکی ھزناچاالکی  و دەستبندییی، ناوچگر ؛، جگایبخۆ

  .ل حیزبدا دیار ب ئرکی ،ماندووبوونیب قدەر  ومرجی حیزبدا گش بکا ولگڵ ھل گونجاو پرۆسیکی

  :یی خوارەوەیشوەم ناو دەبین، ک ب" فرە جمسر و ھاوسنگسیستمی "ئم ئو سیستم ب ناوی 

  

  پکھاتی حیزبیی فرە جمسر و ھاوسنگسیستمی 

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

ل چوارچوەی یاسا پسند  ،)ھی گیان و خونکی نوێب  انیپویستیھروەھا  ،یوەداھاتوو بینروانگی 
 .دەبن تواوکری یکتربم چشن ئم دوو بژاردەی دەستنیشان دەکرن و کراوەکاندا 
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  کۆنگرەی حیزب

 دەبسترێ و وەک برزترین ئۆرگانی جارک ڵبنمای ئساسنام ھر چوار سا ی حیزب ل سرـ کۆنگرە
ئۆرگان  نوێ و یبرایتیڕ وپسند دەکا  حیزب پەوی و برنام ،کانگشتییو سیاست  ژییدیاریکری سترات
کان ھویسترێپدەبژ.  

و  ییتکۆمل نونرانی  ،ییکانی حیزببڕوەبر و سیاسی ئۆرگان ردراویھبژ کۆنگرەی حیزب ل ئندامانی 
ل سر  و ھبژاردن یچاودر-دەزگای بدواداچوون .دێپکو ل کوردستان  تل دەرەوی و ئندامانی حیزب
   .اردنان بڕوە دەبابژھئو پسندکراوەکان  بنمای پوەرە

  :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، ھییبڕوەبردەستی حیزب ک برپرسی  ییلپرسراوی گشتـ کۆنگرە 

رکخری  ھاوکات دەبتک  حیزب ھدەبژرێ لپرسراویجگری لسر پشنیاری لپرسراوی گشتی، کۆنگرە -
  .ناوەندی سیاسی

  و  داراییدریکردنی بورای ەکان و چاوھبژاردنپرۆسی  بخوشییبمبستی پاراستنی ـ کۆنگرە 
 دەبژرێ کھ "چاودری و ھبژاردن-بدواداچوون" دەزگایبۆ کس  س، حیزب ی ئرککانیبدواداچوون

دەبن سرجم ، ک یبڕوەبرو دەستی  ناوەندی سیاسینونرانی ل  ٣+٣، کسی دیک ششورای  دواتر
یککیان  و ل ئستۆی و چاودری و بدواداچوونکانیان کانی حیزبیھبژاردنبرپرسایتی ھموو  کس، )٩(نۆ

و دەزگایرپرسی ئب تک و دەبھیچ ی و نابندامی لئ سری نۆ کوەبڕی بناوەندی سیاسی یان دەست 
  بن.

  

  

  ناوەندی سیاسی

 م دەزگایری یناوەندی سیاس وەکئت حیزب ، و یاسا دانژەری سیاسئۆرگانی دار کانیگشتیی  حیزب ل
ب  ناوەندی سیاسیکانی کۆبوونوە . کۆنگرەدای پسندکراویژی و برنامی یچوارچوەی بیار و سترات

ଶبشداریی 

ଷ
بشداران پسند  یکیب دەنگی زۆرینی "نیوە کۆ بریارەکانی  ەوایی پیدا دەکا وڕانی کئندام ی 

  .بندە
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  :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.ب پشنیاری دەستی بڕوەبری 

بدواداچوون، چاودری و و دەزگای  وەبریڕب دەستی نامکانیئایینوە چوونی ڕببسر  نوەوپداچو -
  .وەی برنام و پەوی حیزب دەر نچندەکا تاکوو ل چوارچ لپرسراوی گشتی و ھبژاردن

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

 .پسند دەکات لپرسراوی گشتیو راوژکارانی  ییبڕوەبر دەستیئندامانی   -

  لپرسینوە و چاوەدری ب سر کاری لپرسراوی گشتی و ئندامانی دەستی بڕوەبری -

  : تبینی

یان ئوەی ک یکک ل  دامرزنی ب پویست بزان ک ئۆرگانکی حیزبی نوێ بڕوەبرئگر دەستی 1-
  وە پسند بکرت.ناوەندی سیاسیئۆرگانکانی حیزبی ھبوەشنتوە دەب ئو بابت ل الیان 

2- ت لحاویستدا کپرسراوی ی پبووحیزب  لکانی نرکوەبردنی ئڕناوەندی سیاسی ،توانای ب دەتوان  ب

ଶ یدەنگ
ଷ

   .تداببیاری البردنی  وەرگرێ و لپرسراومتمان ل  ندامانیئ ی 

تا  لپرسراو، ل متمان یستاندن یکات ل ، یاننما ژیاندال  لپرسراورووداوی نخوازراودا ک ل ئگری  -3
  . کاتەد جبج ئو یکانرکئ لپرسراویکمی  یگرج ،ل ماوەی ساکدا ەنگرۆک یستنب

4-  تلحاوەی کج ی ئپرسراو یگرو یشل کانیرکمدەری ئبی  ،نشنیاری دەستر پس رلوەبڕیب ،

ଶ پسندی ب چاودری و ھبژاردن، -دەزگای بدواداچوونیان 
ଷ
وەردەگیرت و  ل یمتمان، ناوەندی سیاسی ی 

 ل کی دیکسریکوەبڕی بندامانیدەستی ئر سسدەنگی دوو ل ب ،ناوەندی سیاسی ، ب کالەوت 
تھردرسترێەنگرۆکتا  و دەبژیکدا دەبماوەی سا ل ب ی نائاسایی کرپرسایتیپرسراو یکانیی گشتیل 

  دەگرت.بئستۆ 
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   یبڕوەبردەستی 

کانی بڕوەبریکارە یی و بڕوەبردەستی حیزب ک ل کۆنگرەدا ھدەبژردرێ برپرسی  لپرسراوی
م ناوەندەدا ئۆرگانڕیوە دەبرکانی حیزب لندرب رک  و  کتئدەس:کانی بریتین ل  

  .تپک د و وتبژی حیزب راوژکاران ،کانیی سرەکیینی ئۆرگان کارگرابرپرس ل یبڕوەبردەستی  -

  کانی حیزبی جبج دەکات.و ئرک ناوەندی سیاسیبریارەکانی   -

-  ر برامبمدەرەناوەندی بدەدات. سیاسی وەو راپۆرتی کاری خۆی پ  

  انیان پسند دەکات.ەکپشنیاری ئۆرگانکان بۆ دیاریکردنی ھاوکار -

  دەستی بڕوەبری ب شوەی رکوپک کۆبوونوە دەگرێ و ب جمعی بیار دەدا. -

  تبینی:  

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

ب پی پوەر و روشون  ی،بڕوەبر دەستیحیزب بۆ  گشتیی لپرسراوی کراویھر برپرسکی پشنیار -
دووبارە  لپرسراول دەوری پشنیارکردنی یکمدا دەنگی پویست نھنتوە و  دەب و گر ئو کس دیارەکان

ا، یدکردنوەی دووبارەتو ل ئگرى رە پشنیارى بکاتوە ێکاندیدی بکاتوە، تنیا بۆ دەورى دووھم دەکر
  ت.ی دیک بۆ ئو کارە پشنیار بکاکل ماوەى مانگک دا کس دەب لپرسراو

  

  کارگی نووسینگی

حیزب و  لپرسراویک ب پشنیاری  دەستی بڕوەبرییكك ل ئندامانی  کارگینووسینگی برپرسی 
  کانی بریتین ل:دەستو ئرک و  دیاری دەكرت ناوەندی سیاسیپسندی 

  .گشتیی لپرسراویڕاپڕاندنی كاروباری ڕۆژانی  - 

  .یبڕوەبر دەستیكۆبوونوەكانی رکخستنی جگاو روشونی پویست بۆ  -

  .ب ئۆرگانكان یبڕوەبر دەستی ەکانیبیارراگیاندنی  -

  ی.بڕوەبر دەستیڕاگرتن و پاراستنی بگكان و ئارشیوی  -
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  .یبڕوەبر دەستی پشوازی و پاگیشتن ب میوانكانی -

 یبڕوەبر دەستی گشتی و ئندامانی لپرسراوی حیزبییکانیڕاسپراوە  چاوپکوتن، دانیشتن وخستنی ڕك -
  .و ئنجومنی ربری

 ڕوکۆ كانیدانیشتن لگڵ الین سیاسی حیزب بۆ نونرایتی شاندەكانی ،گشتیی لپرسراویب ڕاوژ لگڵ  -
  .دیاری دەکات کانگشتییو کوبوونوە 

  

  کانیدەستو ئرک و  گشتی لپرسراوی

حیزب و پسندكراوەكانی  یل چوارچوەی ستراتژی حیزب و ییبڕوەبربرپرسی دەستی لپرسراوی گشتی،  -
و ل  دەكات ناوەندی سیاسی ، پشکش ببۆ پسندکردنكۆنگرە، گی سیاست و ھوستكانی حیزب 

شدار دەبوەکانی ناوەندی سیاسی بکۆبوون.  

  چاوەدری بسر چۆنیتیی بڕوەبردنی پسندكراوەكانی كۆنگرە دەكات. -

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

- .كانی حیزبتی ڕاوبۆچوون و سیاسدەرب  

  .لئستۆی یبڕوەبر دەستیكۆبوونوەكانی بروەبردنی  -

- .تیی ڕیزەكانی حیزبكزەری یپار  

-  کی س ایویلیژن سیک  گریکپرسراویش جل ندامی دەبرپرسی ، ئئابوریو چاالکدارایی ب کانی ییی
حیزب.  

پسندی و  پشنیاری دەستی بڕوەبریب  پشمرگھزی ی رکخستن .پشمرگی ھزیفرماندەی گشتیی  -
و  رکدەخرتھزی پشمرگ   ،پشمرگانب کاری  ل چوارچوەی ئاییننامی تایبت و بدە ناوەندی سیاسی

  .و تایبتمندی خۆی دەبتناو و ھما خاوەن 

  ـ ل کۆبوونوەکانی ناوەندی سیاسی بشداری دەکا.

  :تبینی

ناوەندی ب دەکا و بۆ پسندکردنیان  یاریی و راوژکارانی دبڕوەبرلپرسراوی گشتی ئندامانی دەستی   -
  دەناسنت. سیاسی
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پرسراو ریگجل  

کۆنگرەوە  الینل لپرسراوی گشتی، ل سر پشنیاری  دەب ک ناوەندی سیاسیرکخری  لپرسراوجگری  -
  ھدەبژدرت.

  دا ئرککانی ئو رادەپرنت.لپرسراول نبوونی  لپرسراوجگری  -

  ڕك دەخات. ناوەندی سیاسیكۆبوونوەكانی  -

  ت.بشدار دەب دایبڕوەبر دەستیل کۆبوونوەکانی  لپرسراوجگری  -

  

  و ھبژاردن چاودری ،بدواداچون دەزگای

راستوخۆ ل الین کۆنگرەوە  کسیان سک  حیزب لپرسراویو  ناوەندی سیاسیدەزگایکی ھاوتریبی -
ھرکام  ل الین ک دواتر ٣+٣ شدیک کسی ششو  و یکیان وەک برپرسی ئم دەزگای دەبت رنبژرددەھل
ی و ناوەندی سیاسی لر دەستوەبڕوەییب  ندیاریسند دەکرو پسم نۆ کوەی یاسا  . کۆی ئچوارچ ل

و  یکان، یاساییداراییئیداری، کارە کردنی  چاودریو  ندواداچووبهئرکی  رسا پسندکراوەکاندا،و 
 ب پی ئاییننامی پسندکراو، داراییو  بڕوەبریی، رکخستنی، ل ھموو ئۆرگان سیاسی حیزب، ھبژاردنکانی

ستۆیئ ل.  

  

حیزب ل ھموو ئاستکاندا، ل سر بنمای رسا و یاسا پسندکراوەکان، بروە  یئم دەزگای ھبژاردنکان -
  دەبات.

ەوی کاریان پدەکا، ل چوارچوەی پ ی بدواداچوون، چاودری و ھبژاردنیاسا و ئاییننامانی ک دەزگائو  -
  .پسند دەکرن ەندی سیاسیداناول و  نوخۆی حیزب

بسردا  گندەیتاوانی وەک  و ھبژاردن یرچاودن، دواداچوبھر برپرسکی حیزبی ک لالین دەزگای  -
بۆ ھیچ پۆستکی حیزبیی ناب و مافی بوون ب برپرسی ھچ ئۆرگانکی  یمافی خۆ ھبژاردن، ساخ بتوە

  .مننا کارگیی

-سو کئ کردنی لی حیزبکۆنگرە و ناوەندی سیاسی مافی سکا یھ.  
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  .دەداتوە کۆنگرەی حیزبو  ناوەندی سیاسی، یبڕوەبردەستی   ڕاپۆرتی خۆی ب دەزگا -

 پسندکراوىئساسنام و دەنگ وەرگرتن و دەنگ ھنانوە، ب پی یاسای  پاوتن،و مرجکانی خۆ رسا -
  .دەخرنرک ناوەندی سیاسی کۆنگرە و

-  بژاردن لکانیھوەندیدار حیزبیدا  کۆمیتی پی ئاییننامپ رپرسی بنیا بۆ بترپرسی  کۆمیتدەکرێ و ب
دەتوان چند کس وەک  ،یاسای پوەندیدار ی کارەکانی، ل چوارچوەییتایبتمندلبرچاوگرتنی  ب ھبژردراو

و بۆ پسند کردن ب ئۆرگانی  بۆ ھرکام ل ئرککان دەست نیشان بکات یتکۆمو برپرسانی بشکانی  ھاوکاران
  .دەناسن ،و دەستی بڕوەبری کخستنی حیزبڕ بڕوەبریتی شرهسرەوەتر ک سرپ

  : تبینى

ل چوارچوەی یاسای ، یحیزب رکخستن و چاالکیبردن سرى ئاستی بشداریی ژنان ل  دەزگا ب مبستی-
کاندا و ھروەھا بۆ دیاریکردنى ھاوکارانى بژاردندەکا ک ل ھ مکانیزمک پیرەو دا،پسندکراوی ناوەندی سیاسی

  .اتبک بۆ دیارى پشكیان اندا،شون وژمارەى ئندامانى ژن ل یرژهکان، ب کۆمیتبرپرسانی 

ناوەندی  ىسحیت ل ،ھاندانسزا و  کردنىیارید یمستیو س ەونیپرسل وازىش ھاەروکارى و ھ ىننامییئا-
 یاسای یپ ب ا دەبن کیدبڕوەبرو دەستی  ھبژاردنبدواداچوون و -، دەزگای چاوەدری سیاسی

  دەخرن. کر ناوندی سیاسی سندکراوىپ

 یسک س یکیژنیل ،بزان یستیوپ ب ناوەندی سیاسی گرنگدا ک کىیسکا و ل تدابیتا رجىلومھ ل -
 ەونیپرسل ۆب ،بژاردنھ - دوادچوونب زگاىەدو  یبڕوەبر ، دەستیناوەندی سیاسی:  رانىننو ل شھاوب

  .بەد یژنیل وب ییتاۆک ارىیو بر ێد کپ ەکراویارید و سکا تباب ول

  

  :لو سیستمدا

  :رین بشى کارى حیزبى دەبنتبشکانى خوارەوە گرنگ

  بروە دەبات ( پروەردەی سرەتایی، ناوەندی، پش کۆتای و کۆتایی) :ـ پروەردە1

  پکدت ری کوردستان و دەرەوەوناوخۆ، باشو لقیل س  ركخستن ـ 2

  )ڕەوانیرم و نه سایبری، یجنگ، ، بوکراوەکان، تۆڕە کۆمیتییکان(تیڤی راگیاندنـ 3

 .بڕوەدەبرتل یک ناوەند دا  ، کوردستانی و ئرانی)(بیانیکان: ییـ پوەند4

  بڕوەدەبرن.ل یک ناوەند دا  (ھرمی کوردستان، ئوروپا و ناوخۆ) :دارایی -5
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6- 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 
ری یوەبڕی بدەست(.  

دەزگا سیخورییکانی برپرچدانی پیالنکانی ، حیزب یزانیاری، پاراستنی ناوخۆی وەکۆکردن( ئاسایش -7
  ل ئستۆی. )دەرەوەدوژمن ل ناوخۆ و 

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

ل ھموو ئو بشاندا زۆرترین قورسایی ل بشی پروەردە دەب. واتا بشک ک دەبت بناغیک ک لووە -
ل حیزبدا ساز بکات. بۆی پروەردە ل ھموو  نوی سیاسی و رکخستنی بونیادی کلتورکیبتوانرێ 
  و گرینگی پدان.  انییوە دەبت جگای بایخڕەھندەک

  

  دە یان پشنیار ھی.رڕاسپا یکل کۆتایدا 

ب ، و ژنان ل چاالکی و رکخستکانی حیزبدا ڕۆینوە ب الوازی وسارناسی و پداچولسر بنمای خ -
ل ھنگاوی یکمدا راوژکاری تایبت ب  کدەستنیشان بکرت مکانیزمک  ،چارەسری ئم بۆشایی مبستی

و ئم کارە وەک  دەستنیشان بکرت یبڕوەبربھزکردنی چاالکی و رکخستنی ژنان، وەک ھاوکاری دەستی 
 رت. دو سرەکی لبر چاو بگیر بابتکی گرینگ


