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 نەخشەڕێگای کۆدار بۆ دیمىکراتیسە کردنی ئێران و چارەسەری پرسی کىرد

 

 تێڕوانینی تیىری

 

کۆمەڵگای ئێران لە ڕەوغێکذایە کە بەردەوامی ئەو دۆخە، وەک تەویا بۆ زۆریىەی کۆمەڵگاا کارەضااترارو ترادیاذیکە، بەڵکاى 

ڕۆد بە ڕۆد بااۆ زێااسە دەضااەکتذارەکاویع بەزااا تیاار دەبێاا ک لەویەکەوە کێػااەو کەلێااىە واوخۆییەکااان و لەویەکاای تاارەوە 

ێىاوەتە ئاراوە کە ضیاضەت کردن بە غێىازی ڕابردوو و تەوها بە پػ  بەضته زاوپەیماوێتیە دەرەکیەکان، زەلىمەرجێکیان ز

بەو غتاوەی ئێطتا زەم بۆ زێسە دەضەکتذارەکان و زەم بۆ بەغێک لە زێسە تۆڕاوخىازەکان، ددوار و تەواوەت ئاضتەمیػاەک 

وداوە  ئاغکرای ئەمکردوی پێع مەرجی دەرچىون لە به بەضتی ضیاضی، یاضایی، ئابىری و کۆمەکیەتی ئێطتا، ڕەخىە 

ضیاضاایەکاوی ڕابااردوو و زەروەزااا وسیکرىووەوەکاااوی ئێطااتایەک لە پااای ئەم پێىیطتیەغااذا، ضەرڕاضااتکردوەوەی -زیهىاای

 ضەقەتیەکان بە قازاوجی تۆڕاوکاریەکی بىویادوەرو دیمىکراتیک بابەتێکی تروگ و دیاویەک 

 

ذیەک وێاایای ئەوەی کە ۆمااۆدێ ێکی دیمىکراتیااکۆ لەضااەر بىەمااای چەوااذ ڕەزەواا فکراوااذوێکی ، لێکااذاوەوەوئەم تۆڕاوکاااریە

داخىازیەکاوی ڕابردوو بىویااد دەوێا ، دەبێاتە ضاکەرێک لەبەرامارەر دەضاتێىەرداوە دەرەکیەکاان و لەواوەظ زیااتر، دەرفەتای 

دەتاىاور  وەک  زەواضەدان، پێکەوە دیان، یەکطاوی و ڕازی بىووی زۆریىەظ فەرازەم دەکاتک وە ئەمەظ تۆڕاوکااریەکە کە

، بۆچاىووی تەضاک و پااواوخىازیۆزەوگاوێکی مێژووییۆ بەغکۆ لە تەوگەغاەی دەرچاىون لە ضایک ی داخاراو و زۆرداری، 

مۆوۆپۆلکردوذا بىرخێىذرێ ؛ ئەو دیاردەو دڕوذاوەی کە مژیىی خىێىی تەون، دواان، مەززەبەکاان و تۆڕاوخىازەکااوی تار تێریاان 

 کۆمەڵگای ئێراوهک قىوتذاویواکات، بەڵکى خەریکی 

 

باۆ  ەۆ بەرتری لەخۆیان ویػاان دەدەن کیدیمىکراتئەم ۆزەوگاوە  پرضی ضەرەکی ئەمەیە کە کام زێساوە بەرامرەر ڕووداوی

کە بەردەوەواذی زۆریاىە باۆ باازوەی بواىک و کەضااوی وسیاک  نئەو زێساوە وکم بەم پرضە دەتىاویه بڵێیه کە ئەماوە زەمان

لەخۆیان دەخىازنک زەر لەبەر ئەمەیە کە کراوەوەو دیمىکراتیساضیۆن پێىیطتیەکی بە پەلەیەک چاىوکە بەردەوەواذی یاضاایی، 

ر  بە ضیاضاای و ئااابىری تػااتی بە پێااىاوی فااراوان و بااۆ زەمااىو پێکهاااتەو جیاوازیەکااان داوا دەکاااتک ئەم دۆخە دەتااىاو

کە لەویەن زێستەلێکی دیارەوە قۆرخ کراوە؛ زێستەلێک  بػۆپێىذرێ  زاوبەغی کردوی وەرترتىەوەی ماڵێک و لەتەی ئەوەظ

کە ۆدەرباز بىووی دیمىکراتیکۆ، ڕاوتە بوىک و تەورەکاویان دەخااتە مەترضایەوەو زاوکاات لە بەردەوامای ڕاوتخاۆری ئەواواذا 

 و تەواوەت ئەو مىڵکە زاوبەغە قۆرخ کراوەظ دەخاتە مەترضیەوەکزەبىووی زەمىو تەون، جیاوازیەکان 

 

ڕەوغی کارەضااترارو مەترضایذاری ئێطاتا، بەرزەمای یەقڵیەتای وێراوکاارو بەتاای لە ویاژداوەک بەم زاۆیەوە یەکگرتاىویی، 

 وسیکرىووەوەو یەکێتی یەقڵە چارەضەر ئامێسو بە ویژداوەکان، پێع مەرجی تۆڕاوکاری دیمىکراتیکەک

 

زەیە: ئایا لە واوەوذەکاوی دەضەکتذا، لێهاتىویی، ئامادەیی، یەقاڵویەت و زۆغیاری تەواو  خاڵێکی روووکەراولەم وێىەوذەدا، 

ڕاماوەکااوی و بۆ ضەرڕاضتکردوەوەی ئەو ودان و ضەقەتیاوە زەیە  ئەتەر تەوهاا بە زەڵطاەوگاوذوی ئاراضاتەکاوی پێػاىو 

امادەیەکی ئەرێىی بۆ ئامادەکاریەکی جیاواز وابیىیهک لەم ڕوەوە، زەڵرژاردوی ضەرۆک ئێطتا بماوەو  دادوەری بکەیه، زیچ ئ

کۆماری، پێىاوێکە بۆ دەضەکت تا مەودای خۆی لەتەی دیمىکراتیساضایۆن، وێاىاوی لەتەی ویەوەکااوی چارەضاەری، دووباارە 

ەبەردوی پراکتیکای لەئەضاتۆ بگرێا  کە پێىاضە بکاتەوەک ئەو دیاریە ضیاضایە کاىکە دەکاات کە لەم کااتەدا بیاردۆزی بەڕێاى

لەجیاااتی ۆپاراضااته و بەڕێااىەبردوی دۆخاای ئێطااتاۆ، ۆتااۆڕیىی دۆخاای ئێطااتا لە بەردەوەوااذی دەضااتەبەر کردواای ئااازادی، 

 یەکطاوی، دیمىکراضیۆ لە پێػیىەی کارەکاوی خۆیذا دابىێ ک
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 پێىیستیەکان

 

دەوڵەت و دەضەکت ىووی زۆریىەو زاوورخی ئیرادەی کۆمەڵگا، لە ئێطتادا، تەوها لەیەک کاڵەتذا ئەتەری زاوضەوگی، لێکو

بەرپرضاایارێتی خااۆی  ،زەیە: ئەوەی کە دەضااەکت ئامااادە بێاا  لەتەی تۆاڕاوخااىازان، بە ڕوکردێکاای ضااتراتیژیک بەیەکەوە

ەردەوەوذی بەرامرەر دیمىکراتیسە کردوی ضیاض ، یاضاو کۆمەڵگا پێکرێىێ ک ڕەوغێک کە دەتىاور  وەک ۆدەض  بەردان لە ب

بوىک بۆ بەردەوەوذی تػتیۆ بىرخێىذرێ ک ئاغکرایە کە پێىیطتە ئەم بابەتە، پێػىازی و ۆدان وان بە زەبىووی قەیرانۆ، وە 

ئەضتۆ ترتىی بەرپرضیارێتی بۆ دەرباز بىووی دیمىکراتیک لە قەیران و مطۆتەر کردوی ماف و ئازادیەکااوی تااک و کاۆمەڵی 

 ێىاویاوذا خەڵکی کىردضتان و تەووی ئێراوەکزەمىو بەغەکاوی کۆمەڵگاو لەو

 

ی ئێطتا -زیچ تۆڕاوکاریەک بەبێ ۆتۆڕیىی دەضتىری بىەڕەتی ئێطتاۆ و تاراوتی کردوی مافی ئەو پێکهاتاوەی کە ۆمافۆ

ئەوان واترێتەوە، جێ بەجێ وابێ ک دەضتىری بىەڕەتی بەزیچ جۆرێاک وااتىاوێ یەک مەززە ، یەک ئەتىیاک، یەک زماان و 

زەروەزا تەوها پیاوان لەخۆی بگرێ  و جیاوازیەکاوی تر لەدەرەوەی بازوەی خۆی پێىاضاە بکااتک ئەم ڕەوغاە ڕێگاا لەبەردەم 

جیاکاری ترضىاک و ضیطتماتیکی مەززەبی، ئەتىیکی، زماوی و ڕەتەزی دەکاتەوەک لەویەکی ترەوە، خىدی ئەم جیاکاریاوە 

رەوجێکاای فااراوان،  دواای ئااابىری، کەلتااىری و کااۆمەکیەتیک دۆخێااک کەدەبێااتە چاااوتی واکەقیەکاااوی تااری وەک زەکوار

تەغااەیەکی وارێکىپێااک زەروەزااا وەخۆغاای تەلێکاای واچارەضااەر بە جەضااتە و روکاای کۆمەڵگاااو تەواااوەت ککااىمەتیع 

 دەضەپێىێ ک رەوغی ئیطتا خۆی تىزارە لەوە دەکاتک

  

ە کە ئێاران وەک ویػاتماوی زاوبەغای زەماىو تەون، ئەو پەیامەی کە پێىیطتە دەضتىری بىەڕەتی لەخۆی بگرێا  ئەوەی

ڕەتەزەکان، مەززەبەکان و واضىامەکان پێىاضە بکاتک بەڵگەیەک بێ  کە بەزیچ جۆر  وەتىاوێ  و وابێ  زەمیىەی غارۆەەو 

مەی لێکذاوەوەی جۆراو جۆر بهێڵێتەوەک بە واتایەکی تر، دەضتىری بىەڕەتی، لەجیاتی ئەوەی کە بیری دروض  کردوی واضىا

لەضەرتر و یەک ڕەوگ کردوی وادیمىکراتیکی لە کۆمەڵگاادا پاێع بخاات، پێىیطاتە ڕێاس لە جیاوازیەکاان بگرێا ، مافەکاویاان 

مطۆتەر بکات و ڕۆکی پێکەوە دیاوی ئاازاداوەو داد پەروەراوە باۆ تەووای برافرێىێا  کە لە زەواویاذا ۆوەتەوەی دیمىکراتیاکۆ 

یە و لەجێگای تىاوەوەی جیاوازیەکاان لە باۆتەی یەک -ەواوەی زەڵىێطتی ۆڕەزا خانۆغێىە بگرێ ک ئەو تێسەی کە خاڵی پێو

زەوی دەدات زەبىون، ماف و ئازادیەکاوی تاک و کۆمەڵی زەمىو پێکهاتەو جیاوازیەکان  -کە دایىەمۆی لێک ترازاوە-واضىامەدا 

زاداوە بکاااتە بىەماااک بێگىمااان، ئەمە یەکەماایه بکارێسێاا  و دابیىاای بکااات و زاوبەغاایکردوێکی دادپەروەراوە، دیمىکراتیااک و ئااا

 زەوگاو دەبێ  لە تەوگەغەی ضەرڕاض  کردوەوە چەوتیەکانک

 

لێرەدا چەوذ خاڵی زەضتیار زەوە: یەکەم ئەوەی کە دیمىکراتیسە باىووی دەضاتىری بىەڕەتای، بە تەوهاایی ماواای تاۆڕاوی 

کاردەوە باىووی خۆغای پێىاضاە بکااتک لەتەی ئەوەغاذا، دیمىکراتیک ویەک دەضتىرێکی دیمىکراتیاک پێىیطاتە تااراوتی بە 

بابەتێکی تری تروگ ئەوەیە کە زیچ ئیرادەیەکی مەززەبی، ضیاضی و ضاەربازی وابێا  بتىاوێا  زەڵراژاردەو لێکاذاوەوەی 

یەک ویەوەی خۆی لە بابەتی یاضا و ضیاضەت، بەضەر کۆمەڵگادا بطەپێىێ ک ئەمە تەورەتریه مەترضیە کە زەڕەغاە لە 

 ىکراتیساضیۆن دەکاتکدیم

 

لەویەکی ترەوە، پێىیطتە جەخ  لەضەر ئەوە بکرێتەوە کە دیمىکراتیسە کردوای ئێاران، تەوهاا لە ئەضاتۆی ککىمەتاذا وایە؛ 

بەغی زۆری ئەم بەرپرضیارێتیە کۆمەڵگا، تەون، دوان و ڕۆغىریران پیىیطتە بیگروە ئەضتۆک ئەو بۆچىوواوەی کە بێ بەبىەما 

تەوهاا دەدەن بە دەضاەکت، بە بەغاێک لە زێاسە  -بەغێىەی ئەرێىی یان وەرێىی–ی کۆمەڵگا، وزەی خۆی ترته و ئامادەکار
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بەغااذارەکاوی پێژااادۆی دیمىکراتیساضاایۆن لەقەڵەم وااادرێهک پیىیطااتی بەغااذاری کااردن و کاااریگەری داوااان لە پێژااادۆی 

ەبێ زەمىو کاروبارەکان، بەرپرضیارێتیەکان و ئەرکەکان دیمىکراتیکذا، بەواوەوذترتىی کۆمەڵگایەک ئەو زێساوەی کە پێیان وایە د

تەوها لە ئەضتۆی دەوڵەت و دەضەکتذا بێ ، بەباغی لە واوەرۆکی دیمىکراضی تێىەتەیػتىون و لە کاڵەتی تػاتیذا یاان 

 کەبێرەزضەرکىتکاراوێکی پەراوێس دەخرێه، یان دەکەووە خسمەتی دەضەکتذاریەوەو لەکۆتاییػذا ئەتەری زەیە برىە 

 

کۆمەڵگااا تەوهااا بە ڕێکخطااته بااىون، وسیکرااىووەوە لەدەوری واوەوااذی دیمىکراتیساضاایۆن و تىغاااری کااۆمەکیەتی دەتىاوێاا  

دەضەکت واچاری تۆڕاوکاری بىەڕەتای بکااتک لەبەر ئەوە، پێىیطاتە دووباارە بکارێتەوە کە کۆمەڵگاا، داخاىازی تۆڕاوکااری لە 

بەدواداچىون و تىغارەکاوی خۆی، بەدەضتی دەزێىێا ک لێارەدا لۆدیاک وا دەخىازێا  دەضەکت واکات؛ بەڵکى بە ئامادەیی و 

کە دەضەکت ئەو پرۆضەیە تێک وەدات و ئاضتەوگی وەکات؛ بە پاێوەواوەوە، خاۆی لەتەڵاذا بگىوجێىێا  و تێرکۆغاێ  خاۆی 

ە خااۆی ڕادەضااتی لااۆدیکی لەتەی داواکاااریە پێػااىیار کراوەکاوااذا ڕێکرخاااتک لەضااەر ئەو بىەمااایە، ئەوە کۆمەڵگااا واایە ک

دەضەکتذاری دەکاات؛ بەڵکاى دەضاەکتذاریە کە دەباێ واکۆکیەکااوی لەتەی کۆمەڵگاا کەم بکااتەوەو ئیارادەی دیمىکراضای 

 پەضەوذ بکات تا بەو جۆرە ڕێگایەک بۆ ۆضەوتێسێکی دیمىکراتیکۆ بکرێتەوەک

 

کۆماااری، بەپااێوەواوەی زەمیػااە دەتااىاوێ  ئەتەر لەم تۆغااەیەوە چاااو لە تۆڕاوکاریەکااان بکەیااه، زەڵرژاردواای ضااەرۆک

دەرفەتێک بێ ؛ پەوجرەیەک بۆ چاىووە وااو ضاەردەمی دیمىکراتیساضایۆنک لەدەضاتذاوی دەرفەت، دەضاەکت و ویەوەکااوی 

 زەڵرژاردن لەم پەیىەوذیەدا، زەڵەیەکی ضتراتیژیک و کارەضاترار دەبێ ک 

 

دە دەبه، ئەتەر لە چىارچێىەی دیاالۆتی ۆچارەضاەری دیماىکراتیۆ دەضەکت و ئەو زێساوەی کە لەدیمەوی زەڵرژاردوذا ئاما

وەجىڵێىەوە، وە دەتىاوه بە ئاضاوی خەڵک بکێػىە ضەر ضىذوقەکاوی دەوگذان و وە دەتىاوه پرۆضاە چاارەوىش ضاازەکاوی 

 دوای زەڵرژاردویع بە باغی بەڕێىە برەنک 

 

ۆخراپترۆ بۆ کۆمەڵگا، واتىاور  بەرەو پێػکەوتىەکاوی دازاتىو بیۆنک تەوها بە ئەوذازیاری و دروض  کردوی دوواوەی ۆخراپۆ و 

زەر جۆرە زەڵىێطتێکی ئامرازی، تاکتیکی، بەکەم زاوایه و ڕیاکااراوە باۆ زەڵراژاردن دەتاىاوێ خێرایای ڕووداوای کارەضااتی 

 تەورە بەغێىەیەکی واباوەڕی زیاتر بکاتک

 

 پێشنیارەکان

 

 بکرێ :تەلێک ئێران، لە بىارە جیاوازەکاوذا دەض  بە پێکهێىاوی کۆمیطۆن  ەل بۆ چارەضەری دیمىکراتیکی پرضەکان

 

 

ئەم کۆمیطیۆوە چەوذ ئاماوج دەترێتە بەر؛ لەویەکەوە دەتىاوێ  تفتىتۆو ڕا تۆڕیىەوە تاایرەت  :ـ کۆمیسیۆنی یاسایی1

بە کەمىکىڕیەکاوی دەضتىری ئێطاتا لە ئاضاتی تػاتیذا بکاات و کۆباىووەوەو کۆوفراوطای کارواضای یاضاایی باۆ خەضاار 

تىێژیىەوەی لە زەمیاىەی زەکواردن و  واضی دەضتىری بىەڕەتی ئەوجام بذاتک لەتەی ئەوەغذا، ئەم کۆمیطیۆوە ضەرەڕای

پێػێ کردوی مافی تاکەکەش و کۆمەی، پێىیطتە چۆوێتی تۆڕیىی دەضتىری بىەڕەتی ئێطتاظ بۆ دەضتىرێکی دیمىکراتیک 

کە مافی زاوکتی بىون، ضیاضی و مەدەوی تەون، مەززەبەکان، دوان و جیاوازیەکاوی تر مطۆتەر بکات، بخاتە بەر باش و 

ئەم کۆمیطیۆوە دەتىاورێ  لە یاضاواضاوی دیمىکراضی خىاز، یاضا داوەران و واىێىەراوی پێکهاتەکااوی کۆمەڵگاا  لێکۆڵیىەوەک

پێکرێ ک لەم وێىەواذەدا واىێىەراوی دەضاەکتیع دەتاىاوه لەو کۆمیطایۆوەدا بەغاذار باه و ڕاو بۆچاىووی خۆیاان باخەوە ڕووک 
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ی مەدەواای و دەضااەکتە بااۆ تااۆڕیىی دەضااتىری بىەڕەتاای و ئاماااوجی ضااەرەکی ئەم کۆمیطاایۆوە ئامااادە کردواای کۆمەڵگااا

 زاوڕایی یاضایی لەتەی ۆقۆواغی ضیاضەتی دیمىکراتیکەۆک

 

یەکێاک لە مەرجەکااوی زەوگاوواان بەرەو ـ کۆمیسیۆنی دووبارە پێناسەکردنەوەی پێکهاتەکـانی بەڕێـىەبردن: 2

س و زەروەزااا وااا واوەوااذێتی لە زەیکەلاای دەضااەکتەک پەراوێاا-دیمىکراضاای لە ئێراوااذا، تێکەڕاوااذوی لۆدیااک و مااۆدێ ی واوەوااذ

کۆمیطاایۆوی واااوبراو دەتىاوێاا  بەڕێااىەبەرایەتی غااار، واااوچەو وکت بەغااێىەیەک پێىاضااە بکاااتەوە کە ئیاارادەی تػااتی 

لەزەریەکێک لەم یەکاوەدا، بەپێی بژاردەی ضیاضی مەیاذاوەکاوی دەضاەکت ئەولەویەتای زەبێا ک بەرزەڵطاتی کردوای 

ی ی کۆمەڵگا، بەواتای بێ متمااوەیی بە زێاسە لۆکاڵیەکاا و پێاذاتری لەضاەر زەڵىێطاتی ضەرپەرغاتی کردواخۆبەڕێىەبەر

کەڵک وەرترته لە پۆتاوطیەلی دیمىکراتیکی واوچەیی لە بەڕێىەبردوە ضیاضایەکان، ئاابىری، کەلتاىری و  خىدی کۆمەڵگایەک

کەک ئەم کۆمیطیۆوە زەروەزا دەتىاوێ  بەغاێىەی ئاضایػی، ویػاوەی باوەڕ بەخۆبىون و تەوذروضتی ضیاضی کۆمەڵگایە

بەڵگەیی، ئەم واوەوذاوە بخاتە بەر باش و بیار لە چارەضاەرکردویان بکااتەوە: زیااوە ضیاضای و ئابىریەکاان کە لە پێکهااتەی 

بەڕێىەبەرێتی واوەوذیەوە ضەرچاوە دەترێ ؛ لاێکەوتە ضیاضایەکان ۆبەکارزێىااوی زۆریاىەی زێسەکااوی دەرەوەی  -ضیاضی

واوچەۆ لە بەڕێىەبەرایەتی غار و واوچەکان؛ چۆوێتی ڕۆی تێیاوی چاوکاوەتر و کاریگەری ڕاضتەوخۆی کۆمەڵگا لە بییارداواذا و 

ضیاضیک لەکۆتاییاذا، ئەم کۆمیطایۆوە بیار لە میکااویسمی جیااواز باۆ بەزێسکردوای کۆمەڵگااو بواىک -لە دیاوی کۆمەکیەتی

 کردوەوەی دەوڵەت دەکاتەوک

 

ئاماوجی دامەزراوذوی ئەم کۆمیطیۆوە بۆ زاوبەغی کردوی نی پێکەوە ژیانی دادپەروەرانەی گەالن: ـ کۆمیسیۆ3

زماوی، زەڕەغەیە بۆضاەر پاێکەوە -زیاترو یەکێتی ئازاداوەو دیمىکراتیکی وێىان تەووی ئێراوەک زەڵىێطتە تۆتالیتارە ئەتىیکی

و وە واضیۆوالیسمی خۆپاارێس، زایچ یەکیاان تىاواای زێىااوە ئاارای دیاوی جیاوازیەکاوی کۆمەڵگاک وە واضیۆوالیسمی زێرغکاراوە

تۆڕاوکاااریەکی بەواتااای لە بەردەوەوااذی وەک یەکاای، زاوبەغاای و پااێکەوە دیاویااان واایەک کۆمیطاایۆوی پااێکەوە دیاااوی 

چ زێسێاک لە  بەڕێىەبردوی کۆوفراوص و کۆبىووەوەی بابەتی، تراوی باذرێتە ئەم ماژارە کە دادپەروەراوەی تەون، دەتىاوێ  بە

تەو کردوای پەیىەواذیەکاوی پاەوذ دەبێ  و بۆ ضەقامگیر کردن و واکۆکی، ددبەری و ڕەوغی زەضتیار لەوێىان تەووذا ضىدم

 تەووی ئێران چ بەرپرضیارێتیەک دەکەوێتە ئەضتۆی کۆمەڵگا، ڕۆغىریران، دەوڵەت و دەضەکتک

 

 

ىەوە لە ئاضاتەوگیەکاوی جیاکااری دواان لە بىارەکااوی کاری ضاەرەکی ئەم کۆمیطایۆوە لێکاۆڵی ـ کۆمیسیۆنی ژنان:4

یاضایی، ضیاضای، ئاابىری و بەڕێاىەبەرایەتیەک جیاکااری لەضاەر دوااوی ئێاران، دوو ویەوەک بەغاێکیان ضاەرچاوە ترتاىو لە 

 ڕیػەداکىتاوی زیهىیەتای پیاوضااوراوە لەضاەر ئاضاتی کۆمەڵگااو تەواوکااری ئەویاع باریتیە لە زەباىووی کاۆمەڵە یاضااو

خىێىذوەوەیەکی ددە دواوە لە یاضاکاوذاک بەبێ تاراوتی کردوی مافەکاوی دوان، وە دیمىکراضی، وە یەکطااوی و وە دیااوێکی 

ضیاضی غایطتە بىووی وابێ ک وەزێػتىی جیاکاری دوان، پێع مەرجی دەرباز بىووی دیمىکراضیە لە ئێرانک -کۆمەکیەتی

ی زۆریاىە لە پۆتاوطایەلەکاوی ئێطاتاو داڕغاته و پێػاىیاری دروضاتکردوی کاری تایرەتی کۆمیطیۆوی دوان، کەڵک وەرترتى

 ضیاضی لە ڕاضتای مطۆتەر کردوی ماف و ئازادی دواوەک-پۆتاوطیەلی وىێی یاضایی

 

ئاماوج لە دروض  کردوی ئەم کۆمیطایۆوە، وتاىوێژ و بییاارترته ضاەبارەت بە ضیاضاەتە ـ کۆمیسیۆنی ئاسایشی: 5

ئیرادەی دیمىکراتیکی کۆمەڵگایەک لە کۆمەڵگایەکی دیمىکراتیکذا، زێسە ضەربازی و ئاضایػیەکان، ئاضایػیەکاوی پابەوذ بە 

وەک تەوها زەڕەغە ویه بۆ زەبىووی کۆمەڵگا، بەڵکى پارێستاری لە دەضاتکەوتە دیمىکراتیکەکااوی کۆمەڵگااو دروضاتکردوی 

ماىو جیاوازیەکااوی کۆمەڵگاا، پێىیطاتە لە بەرتریکاری ئاضایػی پاڵکػ  بە ڕۆکی پػاتگیری، زااودڵی و زاوبەغای زە



5 
 

تروگتریه پەیامەکاوی زێسە ئاضایػیەکان بهک ئاماوجی ئەم کۆمیطیۆوە، دۆزیىەوەی میکاویسمەکاوی جێگیربىووی ئاضایػی 

 کۆمەکیەتی و زاو زەڵىێطتی زۆریىە و ضیاضەتە ئاضایػیەکان بە ڕۆکی ۆضیاضەتی دیمىکراتیکەۆک

 

لەویەکەوە پػ  بەضته بە ۆئابىری وەوتۆ و لەویەکی تریػەوە پەرەترتىی وازاوضاەوگی ـ کۆمیسیۆنی ئابىری: 6

ضیاضیەکاوەوە ضەرچاوە دەترێ ، ڕێگا لەبەردەم بێکاری، زەداری و قەیراوای کاۆمەکیەتی -ئابىری کە لە جیاکاریە یاضایی

دەبێا ک ئەرکای  خەضارەتمەوذدەم کىرت و دەکاتەوەک پەرەضەوذوی ئابىری بەبێ پەرەضەوذوی دیمىکراتیساضیۆن، واجێگیر، 

کۆمیطیۆوی ئابىری، دەتىاوێ  تىێژیىەوە لە چۆوێتی دابەغکردوی دادپەروەراوەی ضامان و ضاەرچاوەکاوی وکت و زەروەزاا 

 بێ ک  کۆمەڵگاجەمطەرپػ  بەضته بە ئابىری 

 

تەورەی دیىگەییان دروضا  کاردووەک ضەرمایە، وێراوکاریەکی -پیػەضازی و قۆرخکردوی ضىدـ کۆمیسیۆنی ژینگە: 7

ئەم وێراوکاریە، کۆمەڵگاو دەرفەتەکاوی دیاوی کۆمەکیەتیان ڕوو بەڕووی زەڕەغەی کارەضاترار کردۆتەوەک پیص بىووی زەوا، 

بە بیابااان بااىون، قەیراواای ئاااو، زێااذە ڕۆیاای لە دروضااتکردوی ضااەدو ئاااترکەوتىەوەی دارضااتاوەکان تەوهااا ومىوەکاااوی 

دەوڵەتی و وسیکاایەتی ئەخققای ضاەبارەت بە -کۆمیطیۆوی دیىگە، تێذەکۆغێ  بەرپرضیارێتی کۆمەکیەتیکارەضاتەکەنک 

 ئیکۆلۆدیکۆ بەرجەضتە بکاتک-کردەیی زاوتەریب لەتەی ۆپارادایمی دیمىکراتیک-دیىگە بکاتە بىاغەو ویەوەکاوی زیهىی

 

ری لە وکتێکذا، ویػاوذەری ئاضتی دیمىکراضای ئاضتی ئازادی واضىامەو فرە کەلتىـ کۆمیسیۆنی زمان و کەلتىر: 8

و پێػکەوتىی ئەو وکتەیەک بەرتری کردن، پاراضاته و بەکارزێىااوی زماوەکااوی کاىردی، ئاازەری، یەرەبای، بەلاىچی و ئەو 

زماواوەی تر کە لە ضەراوطەری ئێراواذا بىوویاان زەیە لەتەی زمااوی فارضای، کۆمەڵگاای ئێاران دەوڵەمەواذتر دەکەنک لەم 

ارچێااىەیەدا کۆمیطاایۆوی زمااان و کەلتااىر دەتىاوێاا  لە دەرفەت و میکاویسمەکاااوی پەروەردە بە زماااوی دایااک بکااۆڵێتەوەک چى

پەروەردەو فێاار بااىون بە زماااوی دایااک، مااافێکی بااێ چەوااذو چااىووە کە پێىیطااتە کۆمەڵگااا و دەوڵەت ڕێکاااری ڕاضاا  بااۆ 

ان کردن و کۆغع باۆ لەبەیاه بردوای ئەو مەترضایاوەی کە بەدەضتهێىاوی بذۆزوەوەک لە تەویػ  بابەتی زمان، دەضتىیػ

 زەڕەغەن بۆ ضەر زەبىووی کەلتىری کۆمەڵگای ئێران، تێکۆغاوێکی دیاویەک

 

 

 دەرفەتەکان

لەکاتێکااذا کە دەوڵەت و دەضااەکت، ئامااادە بااه کە کااراوەوەی دیمىکراتیااک لە پێػاایىەی کارەکاویااان دابىااێه و زەوگاااو بااۆ 

ضیاضەت بهاوێژن و بەرپرضایارێتی خۆیاان پێکرهێاىه، و وەکمای ئەرێىیاان باۆ پێػاىیارەکاوی ئەم  دیمىکراتیسە کردوی یاضاو

وزۆرێک لە زێسە تۆڕاوخىازەکاوی واوخۆو دەرەوە ئەرکەکاوی خۆیان  کۆدار، بسوتىەوە دیمىکراتیکەکان یە زەبێ ،-ۆوەخػە ڕێگاۆ

ێکەڕاوااذوی قەیااراوە کەڵەکە بىوەکاااوی واااوخۆک ضااەردەمی پێکااذەزێىهک بێگىمااان ئەم ڕەوغااە، دیراوەتااریه زەڵرااژاردەیە بااۆ ت

ۆضیاضەتی دیمىکراتیکۆ لەزەمان کاتذا دەتىاوێ  وەکى دەربازبىووێکی مێژوویای لە پیۆضاەی داخاراوی قۆرخکااری، فاراوان 

ەراوەی تەووای خىازی و خۆداضەپاوذن ئەدمار بکرێ ک ئێراوێکی ئازاد، ئاوەدان و دیمىکراتیک کە لە یەکێتای ئاازاداوەو دادپەرو

خۆی زێس وەردەترێ ، وەک تەوها دەتىاوێ بەرامرەر زەر مەترضی و زەڕەغاەیەک بەرتاری بکاات، بەڵکاى دەبێاتە خااڵێکی 

وەرچەرخان بۆ دیمىکراتیساضیۆوی ڕۆدزەکتی واویىیعک ئەم دۆخە، زەمىو ئەو زێاسو وزەیەی خەرجای باێ کااریگەر کردوای 

ەضەر یەک زێڵ دەتۆڕێ ک ئیرادە پەرظ و باڵو و واکۆکەکان دەکااتە یەک ئیرادەیای، یەکتر دەکرێه، بۆ زێسو وزەی تێکۆغان ل

 ئازاد و بەتىاوا و لەزەمان کاتذا دیمىکراتیکک
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  هەڕەشەکان

یاان -لە کاڵەتێکذا ئەتەر دەضەکت و دەوڵەت، مەیل، ئامادەیی و یان تىاوای زەوگااو واان باۆ ۆچارەضاەری دیمىکراتیاکۆ     

ایی ڕۆیػتىی ئێران بەرەو کارەضات و تەقیىەوەی قەیراوە ضیاضای، ئاابىری و کۆمەکیەتیەکاان چەواذ قاات وەبێ ، ئەوا خێر

زیاتر دەکاتک زێاسە دەضاتێىەردەرە زەرێمای و جیهاویەکاان، بەباغای دەزاواه کە خااڵی ووازی دەضاەکتی ئێاران، باابەتی 

ەت بەرەو ۆدەربااازبىووی دیمىکراتیااکۆ، بە واتااای دیمىکراتیساضاایۆن و مااافی تەون و دواااوەک زەوگاااو زەڵىەترتىاای ککااىم

باوگهێػ  کردوی زێسە دەرەکیەکاوە بۆ دەضتێىەرداوی ئێرانک ئەتەر واکۆکیە قىی و فراواوە واوخۆییەکان باۆ ئەم زاوکێػاەیە 

یرگەیەویه کە زیاد بکەیه، ئەوا ضێرەر و زەلىمەرجی ئێطتای ضىریا لەضەر ئێران چی دەبێتەوەک بۆیە بە ڕاغکاوی دەتىاویه ڕا

ئێران لەبەردەم مەترضی ڕوخان، غەڕو کارەضاتذایە؛ دۆخێاک کە بەو دەرفەتااوەی ئێطاتاوە ڕوو بەڕووباىووەوەی ئاضاتەمەک 

وێیای ئەمەظ، واکۆکی دەضەکت و خەڵک، لەواوەیە بەغێک لە خەڵک و بەغێک لە زێاسە ئۆپۆزیطایۆوەکان بە ئاراضاتەی 

 بذاتکزاوپەیماوێتیەکان لەددی دەضەکت زان 

 

 

 هەڵىێستی کۆدار سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری

کە پێىیطاتیەکاوی  یان جاڕواامەیەک بەزوویی دیک ەراضیۆنکۆمەڵگای دیمىکراتیک و ئازادی ڕۆدزەکتی کىردضتان ۆکۆدارۆ، 

زەڵىێطاتی کۆتاایی خاۆی کاۆدار . قۆواغ و داواکاریە دەضتىیػاوکراوە ضیاضی و یاضاییەکان لەخۆ دەترێ ، باڵو دەکااتەوە

ضااەبارەت بە زەڵرژاردواای ضااەرۆک کۆماااری لە زەفتەکاااوی دازاااتىودا و دوای زەڵطااەوگاوذوی ئەتەری کااارداوەوەی 

لەکاتێکااذا ئەتەر . تەیەوێاا کاوذیااذەکان و دەضااەکت بە وەخػااەڕێگاکە، داخىازیەکااان و کۆمیطاایۆوە پێػااىیارکراوەکان، ڕادە

ەکت ضاەبارەت بە کاراوەوەی دیمىکراتیاک بریىارێه، کاۆدار دەتىاوێا  زەڵىێطاتێکی ڕوون باۆ ئاماادەیی دەضا تەلێکیئامادە

بەغذاری زایچ  وەبێ ، کۆدار" کی ضیاضی جیاواززەڵطىکەوتێ"بەپێوەواوەوە؛ ئەتەر دەضەکت ئامادەیی . ئەرێىی زەبێ 

 .پێژادۆیەکی وا دیمىکراتیک وابێ 

 

 

 شارو گىندەکانهەڵىێستی کۆدار سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەنجىمەنی 

ضەبارەت بە زەڵرژاردوی ئەوجىمەوەکان کۆدار بااوەڕی وایە کە زەڵرژاردوای کەضااوی غایطاتە و دیماىکرات باۆ لەئەضاتۆ 

ترتىاای بەڕێااىەبردوی غااارو تىوااذەکان، پێىیطااتیەکی بىەڕەتاایەک ئەزمااىووی ضاااکوی ڕابااردوو ئەوەیااان ڕوون کااردەوە کە 

کۆمەڵگاا لە بەڕێىەبردواذا باه، باىووە غاىێىی دەضاتەتەری، تاروپ بەواذی، ئەوجىمەوەکان، غىێىێک بۆ بەغذاری کردوای 

تەوااذەڵی و داتیرکردواای زەوی و زارک زەر لەبەر ئەم زۆکااارە تااروگە کە خەڵااک، ئەم مەیااذاوە لە کەضاااوی بەردەوەوااذخىاز 

ذا وەبێا ک وابێا  وەربگروەوەو بە وردبیىای و زەضاتیاری، کەضااوێک زەڵرژێارن کە زەمیاىەی تەواذەڵی و ڕەواج خۆرییاان تێا

 کئەضاضەکۆمەڵگا تەوها بە زەڵرژاردوی کەضەکان کۆتابێ ؛ بەڵکى چاودێری کردوی کارەکاویان و لێکرضیىەوە لێیان تروگ و 

 

 

 ئەنجام

کۆمەڵگای دیمىکراتیک و ئازادی ڕۆدزەکتی کىردضتان ۆکۆدارۆ، بە جەختکردوەوە لەضەر پێىیطتیەکان و پێػىیارە پێػکەظ 

ەضەری دیمىکراتیکی پرضی کىرد و کێػەی مااف و ئازادیەکااوی دواان، مەززەبەکاان و ئەتىیکەکاان لە کاارە کراوەکان، چار

بەپەلەو لە پێػاایىەکاوی ئێطااتا دەزاوێاا ک کااۆدار باااوەڕی وایە کە دەضااەکت لەم زەلااىمەرجە زەضااتیارەدا کە ضااێرەری 

داواای کااات و بەغااێىەیەکی ضااتراتیژیک دەضااتێىەرداوی دەرەکاای لەضااەر ئێااران چاای بااۆتەوە، پێىیطااتە بەبااێ لەدەضاا  

زەلىمەرجی پێىیط  بۆ دەرباز بىووی ڕەوغێکی دیمىکراتیک فەرازەم بکاتک کۆدار بە پػ  بەضته بە ضاتراتیژی ۆزێڵای 
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ضێهەمۆ وە دەضتێىەرداوە دەرەکیەکان بە زەمیىەی تۆڕاوکاری دەزاوێا  و وە بەردەوامای ضاەرکىت و فراواوخاىازیع دیاراوەو 

زاوێ ک بۆ دەرباز بىووی دیمىکراضی، پێىیطتە دامەزراوەکاوی کۆمەڵگای مەدەوی، زەمىو چیه و تىێژەکاوی زۆغمەوذاوە دە

کۆمەڵگا، پارتەکان، ضیاضیەکان، ڕۆغىریران، دوان و ووان بکەردێىە ضاەر بەزێسکردوای میکاویسمەکااوی چارەضاەری و تێیاذا 

، ماف و دەضتىری بىەڕەتیۆ، زاوڕاکردوی دەضەکت لەتەی خاوەوی ڕۆی بهک ئەو میکاویسماوەی کە دیمىکراضی ۆضیاضەت

پااارادایمی دیمىکراتیااک، ئامااادە کردواای کۆمەڵگااا بااۆ ۆقۆواااغی ضیاضااەتی دیمىکراتیااکۆ و فااراوان کردواای مۆدێ ەکاااوی 

 بەڕێىەبردوی دیمىکراتیکی واوچەیی بەبىەما دەترێ ک

 

باۆ پرۆضاە دیمىکراتیکەکاان،  ئاداوەواوەوەو یان  و زێڵی فکریە ڕایی دەضەکت لەتەی ئەم پارادایەئاغکرایە کە وەبىووی زاو

ڕەوتگەلێک کە زەخ  و تىغاری زەمەویەوەی کۆمەکیتەی و ضیاضی تەویا ک زان دەداتڕەوتێکی تر بەرەو کۆمەڵگاو کۆدار 

هىیەتێکاذا وابێا  کە ئەو تۆڕاوکاریاوەی لە ڕێگادان، بەزیچ غێىەیەک لە بەردەوەوذی زی یەک لە جەمطەرەکاوی ئەو دەبێ ک 

خىازیاااااری بەردەوام بااااىووی ئەو دۆخەی ئێطااااتای زەیەک زەر لەم چىارچێااااىەیەدا، کااااۆدار لە ڕۆداواااای دازاااااتىودا لە 

دەک ەراضایۆوێکذا، داخااىازیە دیمىکراتیکەکااان ڕێااک دەخااات و باااڵوی دەکاااتەوەک ئاماااوج لە باڵوکااردوەوەی ئەم ڕاتەیەوااذراوە، 

ضەکت باۆ تۆڕاوکااری و زەروەزاا ویػااوذاوی وردتاری داخاىازیە دیمىکراتیکەکااوی تەلای ورخاوذوی ئەوذازەی ئامادەیی دە

کىردو تەوتای تاری ئێاراوەک ئاغاکرایە کە غاێىازی وەکماذاوەوەو پەرچەکارداری دەضاەکت ضاەبارەت بەم دەک ەراضایۆوە، 

 اوطەری ئێران ڕۆغه بکاتەوەکدەتىاوێ  ئەو ڕێگایەی لە پێػماوە تا ڕادەیەکی زۆر بۆ ڕای تػتی لە کىردضتان و ضەر

 

کە تىاوای تەواو کاردن، ضاەر ڕاضاتکردوەوە و وردبیىای زەیە،  ڕەغىىوضێکی ضەرەتاییکۆدار، ئەم ۆوەخػە ڕێگایەۆ وەک 

دەورخێىێ ک لەم چىارچێىەیەدا، بەغذاری کردوی زەمىو چیه و تىێژەکاوی کۆمەڵگا، ڕۆغىریران، دوان و ووان بۆ دەوڵەمەوذتر 

 ەخػە ڕێگایە، ضىد بەخع و تروگەککردوی ئەم و

  

 

 کۆمەڵگای دیمىکراتیک و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کىردستان، کۆدار

 

 کىردی ٧٢١٢ی گىاڵنی ی١

 زایینی ٧١١٢ی ئاوڕیلی ٧١

 

 

 

 


