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پیشگفتار

ــرتک  ــای مش ــت ها و فرهنگ ه ــا، باورداش ــون ارزش ه ــه پیرام ــه ک خاورمیان

هــزاران ســال زیســته، از فرهنگــی دارای قدمــت برخــوردار می باشــد 

ــع  ــی و تاریخــی شــکل گرفته اســت. جوام ــای طبیعــت اجتامع ــر مبن ــه ب ک

ــای  ــط و چالش ه ــوازن رواب ــوب ت ــال در چارچ ــزاران س ــه ه ــه ک خاورمیان

ناشــی از تفاومتندی هــای اجتامعــی بــا یکدیگــر زیســته اند، از طریــق 

ــا  ــه مســایل بســیار جــدی ای را ب ــن تجزی ــه گشــته و ای ــت ـ ملــت تجزی دول

ــه  ــی ک ــت ـ ملت های ــدار دول ــل اقت ــت. تحمی ــته اس ــراه داش ــه هم ــود ب خ

ــرش  ــورد پذی ــه م ــی خاورمیان ــت اجتامع ــوی باف ــده اند، از س ــاخته ش برس

ــای  ــا خلق ه ــه ب ــل همیش ــه در داخ ــی ک ــت ـ ملت های ــته؛ دول ــع نگش واق

خویــش و در خــارج نیــز بــا یکدیگــر در جنــگ و درگیــری بوده انــد. ایجــاد 
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پیشگفتار

تفرقــه مابیــن خلق هــا تحــت پوشــش دولــت ـ ملت هــای کوچــک، واپاشــی هویــت، 

ــا بــه  ــت و کشــتار خلق ه ــاد ســاختارهای یکدس ــا، ایج ــگ خلق ه جامعــه و فرهن

ــه داری اســت. ــه ی رسمای ــی نتیجــه ی مدرنیت ــا اســتفاده از ملی گرای دســت یکدیگــر ب

در ایــن برهــه از تاریــخ، بزرگت ریــن رهــاورد نظــام جهانــی رسمایــه داری بــرای خلق هــا 

و ملت هــا تنهــا جنــگ و نسل كشــی بــوده اســت. جنــگ میــان نیروهــای مدرنیتــه ی 

رسمایــه داری و نیروهــای قدرت گــرا در خاورمیانــه بــه اوج خویــش رســیده و از ســوی 

دیگــر نیروهــای دموكراتیــك خلق هــا نیــز در پــی راهی جهــت گــذار از كائوس)آشــوب( 

ــوان گفــت كــه جنــگ  ــه اســت. می ت شــدیدی هســتند كــه متــام منطقــه را دربرگرفت

جهانــی ســوم در حــال جریــان اســت. ایــن جنــگ، از نظــر گســرته و مدت زمــان، از هــر 

دو جنگ جهانی پیشــین، عمیقت ر و طوالنیت ر می باشــد. پتانســیل خودنوســازی نظام 

جهانــی رسمایــه داری در منطقــه یافــت منی شــود. امــری كــه روی می دهــد، پوســیدگی 

و واپاشــی نظــام اســت. دولتـــ ملت هــای مركزگــرای ســنتی نیــز دیگــر قــادر به اســتمرار 

موجودیــت خویــش نبــوده و ناكارآمــدی آن هــا بیش ازپیــش منایــان شــده اســت. مــدل 

ــق  ــژه خل ــا و به وی ــارزات خلق ه ــا مب ــه نه تنه ــای ملی گرایان ــت و راهكاره دولتـــ مل

ــزوده  ــان اف ــا و مسائل ش ــه ی بحران ه ــر دامن ــه ب ــانده بلك ــه نتیجــه ای نرس ــورد را ب ك

ــه گــذار از  ــادر ب ــوی كــه ق ــك آلرتناتی ــن طــرح و اجــرای مــدل دموكراتی اســت. بنابرای

بن بســت های ناشــی از دولتـــ ملــت باشــد، اهمیتــی تاریخــی و حیاتــی یافتــه اســت. 

ــارزه  خلــق كــورد و جنبــش هویت طلبــی و آزادی خواهــی آن سال هاســت كــه بــه مب

بــرای حفــظ موجودیــت و آزادی خویــش پرداخته انــد. بــا توجــه بــه تجربــه ی عظیــم 

تاریخــی خــود، از دولتـــ ملت گرایــی گــذار كــرده و بــا اتــكا بــه رهیافــت ملــت 

دموكراتیــك، آلرتناتیــو نوینــی جهــت حــل مســائل اجتامعــی و سیاســی خویــش مطــرح 

ســاخته اند. چاره یاب بــودن نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك به ویــژه بــه دلیــل تطابــق 

ــاهنگی  ــا پیش ــی را ب ــر دموكراس ــاز ع ــه، آغ ــوع جامع ــده از تن ــت آكن ــا رسش آن ب

ــران  ــق كــورد در رشق كوردســتان و ای ــا خل ــن مبن ــر ای ــد می دهــد. ب ــق كــورد نوی خل

ایــن نظــام را به عنــوان راهــكاری دموكراتیــك و غیردولتــی، جهــت حــل مســائل 

ــرد.   ــا می گی ــد، مبن ــی می كنن ــتان زندگ ــه در كوردس ــی ك ــات هویت ــام تنوع خــود و مت
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مبانــی اساســی نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک در رشق كوردســتان بدین شــکل اســت:

۱ـ دولتـــ ملــت و ملی گرایــی، مانعــی جــدی در برابــر نهادینــه شــدن و گســرتش 

دموکراســی و آزادی جامعــه اســت. بــه جامعــه القــا می کنــد کــه تنهــا راه رســیدن بــه 

ــت  ــا وضعی ــد. ام ــت می باش ــکیل دول ــی، تش ــی و اجتامع ــدی سیاس آزادی و اراده من

ــان از  ــده، نش ــه ش ــا آن مواج ــی ب ــه ی جهان ــه جامع ــی ک ــه و بحران ــی خاورمیان کنون

ــرای  ــه داری ب عــدم كارایــی مــدل دولتـــ ملــت دارد. نیروهــای هژمونیــك نظــام رسمای

ــان  ــدازی و جنگ افــروزی می ــه ســود بیشــینه، همیشــه از سیاســت تفرقه ان رســیدن ب

جوامــع اســتفاده منوده انــد. مــدل دولتـــ ملــت بــا ایجــاد جامعــه ای یكدســت، دشــمن 

متــام تنوعــات و تفاوت هایــی اســت كــه در جوامــع وجــود دارنــد. نظــام كنفدرالیســم 

دموكراتیــك در برابــر ایــن وضعیــت، مدلــی غیردولتــی و دموكراتیــك اســت كــه آزادی 

ــذار از منطــق  ــا گ ــد و ب ــات اجتامعــی را ممكــن می گردان ــی تنوع ــدی متام و اراده من

سودپرســت نظــام رسمایــه داری، منجــر بــه صلــح و گــذار از بحران هــا می گــردد. 

۲ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك، نظامــی دموکراتیــک و غیردولتــی اســت کــه متامــی 

اقشــار و تنوعــات اجتامعــی و در صــدر آنــان زنــان و جوانــان، بــر اســاس شــهروندی 

ــش  ــن نظــام توان ــد. ای ــد می آورن ــر را پدی ــس شــهروندی آزاد و براب ــر، مجال آزاد و براب

ــی،  ــی، دفاع ــری، سیاس ــی، ه ــادی، علم ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــای اجتامع را در عرصه ه

دیپلامتیــک و حقوقــی از نیــروی ذاتــی تنوعــات موجــود در جامعــه می گیــرد.

۳ـ مناســبات كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا دولــت، از راه فرموالســیون »دولــت+ 

دموکراســی« تنظیــم می گــردد. مبنــای کار، سازشــی اصولــی اســت کــه دربردارنــده ی 

پذیــرش متقابــل دولــت و نظــام مدیریتــی جامعــه ی دموکراتیــک اســت. كنفدرالیســم 

دموكراتیــك بــدون رد و انــکار دولــت یــا مبدل شــدن به ضمیمــه ی آن، مدلــی اســت کــه 

ــرار می دهــد. ــا ق ــه را مبن دموكراتیزاســیون جامع

دولــت  بــا  دموكراتیــك  كنفدرالیســم  آنكــه  جهــت  الزم  رشط  حداقلی تریــن  ۴ـ 
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ایــران زیــر یــك ســقف سیاســی مشــرتك بــه رس بــرد، پذیــرش اســتاتوی)جایگاه 

رســمی( خودمدیریتــی دموكراتیــك اســت. بایســتی خاطــر نشــان ســاخت کــه 

ــه  ــت بلک ــی نیس ــارات دولت ــدن در اختی ــك سهیم ش ــی دموكراتی ــدف خودمدیریت ه

شــكل گیری مدیریــت یــا اتوریتــه ی دموكراتیــك جامعــه در چارچــوب مرزهــای 

ــك  ــق ی ــن اســتاتویی از طری ــه چنی ــه رســیدن ب ــران می باشــد. پیداســت ك ــی ای کنون

قانــون اساســی دموكراتیــك برقــرار خواهــد گشــت كــه منــود ســازش میــان جامعــه ی 

ــن صــورت، كنفدرالیســم دموكراتیــك به طــور  ــر ای دموكراتیــك و دولــت اســت. در غی

یک طرفه)دوفاکتــو( بــه برقــراری خودمدیریتــی دموكراتیــك اقــدام خواهــد كــرد. 

۵ سیاست دموكراتیك بدون آزادی زن امری ناشدنی است و منی توان صلح را توسعه داد 

و از محیطزیســت حفاظــت منــود. زنان به شــکل اتحادیه ی کنفدرال و بــه حالت اتونوم 

و خودویــژه در كنفدرالیســم دموكراتیــك جــای گرفتــه و خــود را ســازمان دهی می کنند. 

۶ـ جوانــان به عنــوان پیشــاهنگان نظــام، نقشــی اساســی در کنفدرالیســم دموکراتیــک 

ــه در  ــتند ک ــب هس ــی خواه و آزادی طل ــی دموکراس ــان نیروی ــد. جوان ــده دارن ــر عه ب

پیشــرد جامعــه ی اخالقــی و سیاســی دارای نقــش اساســی هســتند. جوانــان به صــورت 

تشــکلی کنفدرالــی و بــه حالــت اتونــوم، در كنفدرالیســم دموكراتیــك جــای گرفتــه و به 

ــد. ــش می پردازن ــازمان دهی خوی س

ــث،  ــت. بح ــری اس ــع تصمیم گی ــه مرج ــک، جامع ــم دموکراتی ــام كنفدرالیس ۷ـ در نظ

تصمیم گیــری و اجــرای امــور از ســوی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و مبتنــی 

ــات  ــی تنوع ــا مشــارکت متام ــات اســت. دموکراســی به صــورت مســتقیم ب ــر انتخاب ب

ــام  ــن نظ ــردد. در ای ــرا می گ ــن اج ــن شــکل ممک ــه مطلوب تری ــه ب موجــود در جامع

فــرد انتخاب شــونده و مجریــان، تنهــا حــق اجــرای تصمیــامت جامعــه را دارنــد.

 

۸ـ در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك، تصمیــامت و مصوبــات از جانب مجالس روســتا، 

مجالــس بخــش و مجالــس محله هــا و نواحــی شــهری اخــذ می گردنــد. معترتریــن نهاد 
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ــی کــه  ــق می باشــند. تصمیــامت از ســوی شــورای مدیریت ــری، مجالــس خل تصمیم گی

مناینــده ی متامــی تنوعــات موجــود در رشق کوردســتان اســت عملــی می شــود. 

»دولتـــ  و  صنعت گرایــی  به واســطه ی رسمایه پرســتی،  مدرنیتــه ی رسمایــه داری  ۹ـ 

ــا  ــك ب ــم دموكراتی ــت. كنفدرالیس ــوده اس ــب من ــت را تخری ــی، محیط زیس ملت«گرای

حساســیت و هوشــیاری بــا مســئله ی محیط زیســت برخورد منــوده و بــا آن همخوانی و 

ســازگاری دارد. از طریــق احیــای فرهنــگ اکولوژیســتی در جامعــه، بــه تقابــل با اســتیال، 

نابودســازی و اشــغالگری می پــردازد و اقتصــاد و جامعــه ای بــا ماهیتی محیطزیســت گرا 

ــرار می دهــد. ــا ق را مبن

۱۰ـ كنفدرالیســم دموكراتیــك، در برابــر تهدیــد نیروهــای مهاجــم خارجــی و مداخــالت 

نیروهــای ســلطه جوی داخلی)مداخلــه و حملــه ی طبقــات قدرت طلــب درون جامعــه(، 

از نیــروی دفــاع ذاتــی برخــوردار اســت. در نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك هــر واحــد 

اجتامعــی طبــق اصــل جهان شــمول دفــاع ذاتــی، از خــود دفــاع می منایــد ولــی ایــن امــر 

بــه معنــای ارتش ســاالری نیســت. واحدهــای دفــاع ذاتــی هرچنــد از اختیــار عمــل الزم 

برخوردارنــد امــا تحــت كنــرتل ارگان هــا و نهادهــای سیاســت دموكراتیــك قــرار دارنــد.

۱۱ـ نظــام كنفدرالیســم دموكراتیــك بــا نگرش هایــی كــه جامعــه را هیــچ می انگارنــد، 

همچنیــن نگرشــی كــه فردگرایــی لیــرال را مرشوعیــت می بخشــد مبــارزه می منایــد و 

تــوازن میــان جامعهـــ فــرد را مبنــا می گیــرد.
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فصل اول
مبانی و اصول

ـ ماده ی یکم: 
نام نظام:

ــك و  ــام آن جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان)كۆمەڵگای دیمۆكراتی ن

ئــازادی رۆژهەاڵتــی كوردســتان(  اســت کــه اختصــارا کــودار)KODAR( خوانــده 

می شــود.

ـ ماده ی دوم:
موسس کودار:

موسس و رهر این نظام، رهر خلق های کوردستان، عبدالله اوجاالن است.

ـ ماده ی سوم:
ماهیت کودار:
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جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان)کودار(، نظامــی کنفــدرال اجتامعــی 

مبتنــی بــر حــق تعییــن رسنوشــت ملت هــا بــه دســت خودشــان اســت. دموکراســی، 

آزادی زن و زندگــی محیطزیســت گرا را مبنــا قــرار می دهــد. نظامــی غیردولتــی بــوده و 

ســازمان دهی اجتامعیـــ سیاســی، فرهنگــی و دموکراتیــک جوامــع را مبنــا قــرار می دهد. 

متامــی اجتامعــات اتنیکــی، ملــی، دینــی، مذهبــی و  فرهنگــی می تواننــد خویــش را بــه 

شــکل کمــون، مجلــس، کنگره هــا، آکادم یهــا، ســندیکاها، تعاونی هــا و احــزاب ســازمان 

بخشــند. بــر مبنــای ابعــاد ملــت دموکراتیک)سیاســی، اجتامعــی، زندگــی مشــرتِک آزاد، 

ــازمان دهی  ــی( س ــی و دیپلامس ــاع ذات ــی، دف ــی، آموزش ــی، فرهنگ ــادی، حقوق اقتص

می شــود. انتخابــات و تصمیم گیــری دموکراتیــک بومــی و اصــل مشــارکت را در متامــی 

ســطوح مبنــا می گیــرد. همزیســتی تنوعــات اجتامعــی بــر مبنــای آزادی و برابــری )بــا 

ــورد و  ــی مســائل جامعــه ی ك ــرد. در چاره یاب ــن تفاومتندی هــا( را می پذی مدنظــر گرف

ســایر تنوعــات اتنیکــی، ملــی و دینیـ مذهبــی موجــود در رشق كوردســتان، رویکردهای 

ــرای  ــرد. ب ــا می گی ــک را مبن ــت دموکراتی ــدل مل ــه و م ــرا را نپذیرفت ــرا و ملی گ دولت گ

جوامــع رشق کوردســتان، مــدل ملــت دموکراتیــک و در خــارج از کوردســتان نیــز اتحــاد 

ــرار می دهــد. ــا ق ــران را مبن ــک ملت هــا و خلق هــای ای دموکراتی

ـ ماده ی چهارم:
پرچــم: در زمینــه ای ســبز رنــگ، درختــی بــا تنهــای قهــوه ای و شــاخ و برگــی بــه شــکل 

 KODAR خورشــیدی کــه ســتارهای رسخ در وســط خورشــید جــای می گیــرد و کلمــه ی

بــا رنــگ رسخ در زیــر تنــه ی درخــت نوشــته می شــود.  

ـ ماده ی پنجم:
مبانی و اصول نظام:

1ـ کودار، استقالل سازمانی و اتحاد کنفدرال دموکراتیک را مبنا قرار می دهد.

2ـ علیــه هرگونــه اســتعامر و نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی مبــارزه منــوده و از حقوق 

دموکراتیــک جوامــع رشق كوردســتان دفــاع می کند.

3ـ بــر مبنــای اســتقالل دموکراتیــک بــه میــراث تاریخــی، فرهنگــی و اجتامعــی خلق هــا 

ــازمان دهی آزاد و  ــق س ــی، ح ــوزه ی عمل ــه در ح ــد ک ــالش می کن ــذارد. ت ــرتام می گ اح
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دموکراتیــک خلــق کــورد را در قانــون اساســی ایــران تعییــن کنــد.

ــی خــود آن  ــا ارادهــی ذات ــراد و اجتامعــات آزاد ب 4ـ جامعــه ای اســت مشــرتك كــه اف

را تشــكیل داده انــد. نیــروی متحــد کننــده، اراده ی آزاد افــراد و گروه هایــی اســت كــه 

ــد. ــرد آین ــد در درون کــودار گ ــم گرفته ان تصمی

5ـ ســازماندهی جوامــع مبتنــی بــر »فــردـ شــهروند دموکراتیــِک آزاد و کمونــال« را در 

ــان  ــی آن ــتعداد ذات ــوان و اس ــاس ت ــر اس ــک و ب ــع دموکراتی ــس جوام ــوب مجال چارچ

محقــق می ســازد.

6ـ در مقابــل فردگرایــی نظــام رسمایــه داری، زندگــی جمعــی و اشــرتاکی را در همــه ی 

ــه و گســرتش می دهــد. ــه ا پذیرفت عرصه

ــرد و  ــر آزادی زن را می پذی ــی ب ــک و مبتن ــک، اکولوژی ــم جامعــه ی دموکراتی ۷ـ  پارادای

پیشــرد می دهــد و در برابــر هــر نــوع ذهنیــت و نظــام مردســاالرانه مبــارزه می کنــد. 

۸ـ حیــات اکولوژیــک را مبنــا قــرار می دهــد و در راســتای اســتقرار حیاتــی اکولوژیــک ـ 

اجتامعــی تــالش می منایــد. 

۹ـ  زندگــی اخالقــی و سیاســی را مبنــا قــرار می دهــد و در چارچــوب سیاســت 

دموکراتیــک بــه ســازمان دهی مجلــس،  کمــون، آکادمــی و تعاونــی می پــردازد و بــر ایــن 

ــد.  ــعه می بخش ــه را توس ــی جامع ــا خودمدیریت مبن

۱۰ـ بــرای پیشــرد و قبوالنــدن هویــت كــوردی در متامــی ســطوح اجتامعــی و سیاســی 

ــه  ــاری ک ــا و اقش ــه ی خلق ه ــوق هم ــت از حق ــرتش و حامی ــد. گس ــارزه می منای مب

ــادری و  ــان م ــه زب ــوزش ب ــگ و آم ــرتش فرهن ــد و گس ــه رس می برن ــتان ب در كوردس

ــد. ــرار می ده ــاس ق ــان را اس ــازماندهی آن ــی و خودس خودمدیریت

1۱ـ خودمدیریتــی اقتصــادی مبتنــی بــر نظــارت جامعــه بــر اقتصــاد را مبنــا می گیــرد و 

بــازار اقتصــادی کمونــال را گســرتش و ســازمان دهی می منایــد.

۱۲ـ در برابــر اقدامــات رسکوبگرانــه ی دولتـــ ملــت نظیــر اعــامل نسل کشــی فرهنگــی و 

فیزیکــی بــر خلــق و رسزمیــن كــورد و دیگر جوامــع موجــود در كوردســتان در چارچوب 

دفــاع مــرشوع مبــارزه می منایــد.

ــاد  ــی و اتح ــک، همگرای ــم دموکراتی ــادی کنفدرالیس ــای آوردن مب ــق به ج ۱۳ـ از طری

كوردســتان را اســاس قــرار می دهــد. کنفدراســیون دموکراتیــک خلق هــای ایــران را مبنــا 
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قــرار می دهــد و برگــزاری کنگــره ی دموکراتیــک رشق کوردســتان را جــزو اهــداف 

ــامرد.  ــش برمی ش خوی

۱۴ـ در ایــران، بــر اســاس نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک متامــی خلق هــا، 

می پذیــرد. را  باورداشــت ها  و  هویت هــا 

ـ ماده ی ششم:

تعریف فردـ شهروند کودار:

متامــی افــرادی کــه پیامن نامــه ی کــودار را می پذیرنــد و در چارچــوب اهــداف آن 

فعالیــت  می مناینــد، شــهروندان کــودار محســوب می گردنــد.

ـ ماده هفتم:

سیستم فردـ شهروند دموکراتیک، آزاد و برابر:

ــرارداد  ــن ق ــوب در ای ــای مص ــوق و آزادی ه ــودار، از حق ــهروندان ک ــه ی ش هم

برخوردارنــد. کــودار و شــهروند آن، مســئولیت پذیری در برابــر همدیگر و پایبندی 

بــه اصــول منــدرج در قــرارداد را اصــل بنیادیــن اخالقــی بــودن می شــامرند. فــرد 

ــت  ــک هوی ــش از ی ــا، دارای بی ــا تفاومتندی ه ــب ب ــه ای متناس ــد به گون می توان

شــهروندی باشــد و یــا از شــهروندی کــودار خــارج شــود.
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فصل دوم
حقوق و آزادی های اساسی

ـ ماده ی هشتم:

1ـ کــودار، حقــوق دموکراتیــک بین املللــی و اعالمیه هــای حقــوق بــرش را پذیرفتــه، از 

آن پشــتیبانی منــوده و در امــور اجرایــی آنــان را محــرتم می شــامرد.

۲ـ هــر شــخصی حــق دارد از ارزش هــا و کرامــت انســانی خــود دفــاع کنــد. 

کــودار بــا هــر نــوع شــکنجه، اعــدام و تحقیــر کــه ناشــی از ذهنیــت دولت گــرا و 

می کنــد. مبــارزه  قدرت گراســت، 

ــا نهــادی منی توانــد حــق حیــات را بــه هیــچ  ۳ـ  در  نظــام کــودار هیــچ شــخص ی

دلیــل و علتــی از انســان ســلب منایــد.

۴- زنــان به عنــوان فــردـ شــهروندان آزاد و برابــر، دارای حقــوق سیاســی، اجتامعــی، 
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ــه شــیوه ای یکســان، در متامــی امــور  ــد ب فرهنگــی و اقتصــادی می باشــند و می توانن

اجتامعــی جــای بگیرنــد. همچنیــن از حــق تأســیس حــزب، جنبــش، نهــاد، انجمــن و 

ــد. ــا برخوردارن ــی حوزه ه ــارکت در متام مش

۵ـ هــر کــس از حــق مشــارکت آزاد و فعاالنــه در سیاســت دموکراتیــک برخوردار اســت.

۶ـ هیــچ شــخصی را منی تــوان به خاطــر تفاوت و متایز اتنیکی، دینــی، مذهبی، فرهنگی، 

هویــت اجتامعــی و جنســیتی اش، مــورد حقــارت قــرار داد یــا برایــش امتیازی قائل شــد.

ــر برخوردهــای ســلطه جویانه و خشــونت آمیز در چارچــوب  ۷ـ دفــاع مــرشوع در براب

حقــوق و هنجارهــای اجتامعــی از حقــوق اساســی فــرد اســت.

8ـ حــق آزادی بیــان، عقیــده، اندیشــه، عمــل و ســازمان دهی بایســتی تحــت ضامنــت 

قــرار گیــرد.

ــل  ــک از قبی ــای دموکراتی ــق دارد از راه ه ــودار، ح ــامع ک ــا اجت ــهروند و ی ــر ش 9ـ ه

ــد. ــه منای ــود را مطالب ــوق خ ــی حق ــی مدن ــی و نافرمان ــن، راهپیامی ــاب، تحص اعتص

10ـ اجتامعــات فرهنگــی، ملــی، اتنیکــی، اخالقــی، مذهبــی و دینــی از حــق مدیریــت 

و تحقــق ســازمان دهی دموکراتیــک و صیانــت از فرهنــگ و توســعه ی جامعــه ی 

خویــش برخوردارنــد. هیــچ فــرد یــا گروهــی منی توانــد باورداشــت های خویــش 

ــد. ــل منای ــا گروه هــای دیگــر تحمی ــراد ی ــر اف ــه ب ــه ابزارهــای زورمداران ــا توســل ب را ب

11ـ زندگــی در جوامــع محیطزیســت گرا از حقــوق اساســی و بنیادیــن هــر شــخصی 

بــوده و هــر کــس می توانــد منابــع طبیعــی را بــا رشط حفظ محیط زیســت و بــه دور از 

سوءاســتعامل آن در چارچــوب رفــع نیازهــای اساســی جامعــه مورداســتفاده قــرار دهد.

12ـ خلق هــا و جوامــع از حــق آزادانــه ی تعییــن رسنوشــت خویــش برخــوردار 

ــام  ــی و قتل ع ــتحاله ی فرهنگ ــر اس ــع در براب ــا و جوام ــت خلق ه ــند. مقاوم می باش

فیزیکــی و هجــوم بــه ارزش هــا و دستاوردهای شــان حقــی مــرشوع شــمرده می شــود. 

ــود. ــتثامر آن می ش ــع از اس ــده و مان ــظ ش ــس حف ــری هرک ــدی و فک ــرتنج ی 13ـ دس
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14ـ همــه ی شــهروندان و اجتامعــات فرهنگــی حــق همــکاری بــا ســازمان های 

ــر اســاس مبانــی و اصــول کــودار را  دموکراتیــک بین املللــی و ســازمان دهی خویــش ب

می باشــند.  دارا 

۱۵ـ هــر زن و مــردی از حــق مبــارزه در برابــر ذهنیــت مردســاالر برخــوردار می باشــد 

و به منظــور بنیــان نهــادن و تامیــن جامعــه ی آزاد، برابــر و دموکراتیــک از حــق 

ــت.  ــوردار اس ــازماندهی برخ خودس

۱۶ـ کــودکان حــق برخــورداری از بهداشــت روحــی، جســمی و ذهنــی را دارا می باشــند. 

مبانــی آموزشــی و رشــد و پرورشــی آن هــا از ســوی خانــواده و نهادهــای جامعــه تعییــن 

ــوان  ــد. منی ت ــر منی باش ــل تغیی ــان قاب ــادری آن ــان م ــگ و زب ــت، فرهن ــردد. هوی می گ

حیثیــت و کرامــت آن هــا را خدشــه دار منــود. نبایــد آن هــا را بــه کار اجبــاری و ازدواج 

واداشــت و یــا بــه جنــگ فرســتاد.

۱۷ـ شــهروندان کــودار، بــدون لحــاظ هیــچ فــرق و امتیــازی از حقــوق شناخته شــده ی 

مقــرر در قــرارداد کــودار، برخوردارنــد.

1۸ـ جوانــان از حــق مشــارکت در متامــی فعالیت هــا و مدیریــت در متامــی عرصه هــای 

کــودار برخــوردار می باشــند. 

۱۹ـ در نظــام کــودار، کهن ســاالن از حــق حیاتــی رشافتمندانــه و آزاد کــه در آن کرامــت 

و حرمــت آن هــا محفــوظ باشــد، برخوردارنــد و بســرتهای الزمه جهت انتقــال تجربیات 

مطلــوب آن هــا بــه جامعــه فراهــم می شــود. 

20ـ   در نظــام کــودار، معلولیــن از حــق اســتفاده از کلیــه ی امکانــات ســالمت و آموزش 

برخوردارنــد و حق دارنــد کــه در جامعــه ای آزاد و باکرامــت زندگــی کننــد. 
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فصل سوم
وظایف اساسی

ـ ماده ی نهم:

1ـ هــر شــهروند کــودار، مســئولیت و وظیفه ی دفــاع از آزادی و دموکراســی 

خلق هــا و پیشــرد جامعــه ی اخالقیـــ سیاســی مبتنــی بــر اصــول منــدرج در 

قــرارداد را دارد.

2ـ هــر شــهروند کــودار، زندگــی مطابــق بــا موازیــن و هنجارهــای اخالقیـــ 

ــرار می دهــد. ــا ق سیاســی و اجتامعــی را مبن

3- هــر شــهروند کــودار، بــر اســاس خط مشــی آزادی زن، آمــوزش و 

پرورانــدن خویــش و مشــارکت در زندگــی آزاد را مبنــا می گیــرد.

ــت«،  ــه »کار، آزادی اس ــرار دادن این ک ــا ق ــا مبن ــودار ب ــهروند ک ــر ش 4ـ ه

زندگــی فــردی و اجتامعــی و مشــارکت داوطلبانــه در پیشــرد امــور زندگــی 
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فصل سوم
وظایف اساسی

ــرد. ــاس می گی را اس

5ـ هــر شــهروند کــودار، آموخــن زبــان مــادری و ترویــج آن را اســاس قــرار می دهد. 

آزادی زبــان مــادری، آمــوزش و ترقــی در ایــن مســیر را مبنــا می گیرد.

6ـ هــر شــهروند کــودار، تقویــت، احیــا و حفــظ ارزش هــای تاریخــی و فرهنگــی 

ــد. ــرار می ده ــا ق ــود را مبن خ

7ـ هــر شــهروند کــودار، در زندگــی خویــش بــر مبنــای آگاهــی اجتامعــی و 

عمــل می منایــد. اکولوژیــک 

8ـ هــر شــهروند کــودار، در هنــگام هجــوم نظامــی خارجــی و نسل کشــی فرهنگــی 

و فیزیکــی، در امــر دفــاع از خویــش، جامعــه و رسزمینــش مســئول می باشــد.

9ـ هــر شــهروند کــودار، علیــه تجــاوز بــه ارزش هــای انســانی مبــارزه می منایــد و 

در ایــن راســتا همــکاری بــا نیروهــا و عنــارص دموکراتیــک جهــان را مبنــا می گیــرد.

10ـ هــر شــهروند کــودار، بــر مبنــای سیاســت دموکراتیــک بایســتی عضــو حداقــل 

یــک کمــون باشــد.

ــراد ســامل تشــکیل  ــا درک اینکــه جامعــه ی ســامل از اف 11ـ هــر شــهروند کــودار، ب

ــا  ــج آن را مبن می گــردد برخــورداری کافــی از آگاهــی بهداشــت اجتامعــی و تروی

ــد. ــرار می ده ق
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فصل چهارم
سازمان دهی نظام 

ـ ماده ی دهم:

کمون هــا: نظــام کــودار، مبتنی بر کار اشــرتاکی و جمعی اســت. نظام دموکراســی 

ــه  ــار جامع ــی اقش ــی متام ــازمان دهی اساس ــت. از س ــطه اس ــتقیم و بالواس مس

ــی  ــالت و نواح ــامل مح ــی ش ــری اساس ــای تصمیم گی ــرد. ارگان ه ــأت می گی نش

ــا  ــا، واحده ــند. کمون ه ــال می باش ــای کاری کمون ــتاها و واحده ــهری، روس ش

و اجتامعــات جامعــه ی اخالقیـــ سیاســی هســتند و هــر فــرد جامعــه می توانــد 

حداقــل در یــک کمــون عضــو باشــد و در آن ایفــای نقــش منایــد. هــر کمــون بــا 

دیگــر کمون هــا دارای ارتباطــی مبتنــی بــر ســازمان یابی کنفــدرال اســت. عــالوه 

بــر ایــن تشــکیل مدیریــت در هــر کمونــی بــر عهــده ی خــود آن کمون می باشــد.
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فصل چهارم
سازمان دهی نظام 

کمون هــا بــا پی بــردن و اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خویــش، اقــدام بــه چاره یابــی مشــکالت 

و معضــالت در عرصه هــای سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتــی و دفــاع 

ذاتــی جامعــه می مناینــد. از طریــق ســازمان دهی در ایــن راســتا بــا توســل بــه تشــکیل 

ــه، تعاونی هــای زراعــی و  ــه و نواحــی شــهری، مدرســه، کارخان کمون هــا روســتا، محل

تجــاری، نیــروی ذاتــی خویــش را در خدمــت بــه رفــع نیازهــای خویــش و جامعــه اش 

ــد. ــود را برمی گزین ــت خ ــات، مدیری ــق انتخاب ــون از طری ــر کم ــرد. ه ــه کار می گی ب

ـ ماده ی یازدهم:

سازمان دهی شهر و بخش:

مجلــس شــهر و بخــش: مجلــس شــهر و بخــش، ســازمان تصمیم گیــری شــهر یــا نواحــی 

شــهری اســت. به تناســب بزرگی شــهر یــا ناحیــه از تعــدادی اعضای منتخب کــه کفایت 

کنــد تشــکیل می گــردد. نیمــی از اعضایــش، به صــورت انتخابی در مجلس شــهر و بخش 

از میــان مناینــدگان گروه هــای اجتامعــی و نیمــی دیگــر هــم از منایندگان عموم ســاکنان 

شــهر یــا نواحــی کــه از طریــق انتخابــات عمومــی مشخص شــده اند برگزیــده می شــوند. 

هــر مــاه جلســات خــود را بــا محوریــت تصمیم گیــری و هامهنگــی در مــورد شــیوه ی 

اجــرا منــودن پروژه هــا و لوایــح قانونــی کــه از طــرف ســازمان های مردمــی پیشــنهاد 

شــده، برگــزار می کنــد. اختیــارات تصمیم گیــری در مــورد رفــع امــور و نیازهــای شــهر 

و بخــش را داراســت. مجلــس بــر مبنــای ریاســت مشــرتک و مشــارکت برابــر و یکســان 

ســازوکارهای مربــوط بــه مدیریــت خویــش را ایجــاد می منایــد. مدیریــت مجلــس از راه 

ــد  ــی فعالیــت می منای ــأت اجزای ــه ی هی ــر پای ــن می گــردد. مدیریــت ب ــات تعیی انتخاب

ــازی خویــش می پــردازد.  ــه نهادینه س ــک ب ــت دموکراتی ــول مدیری ــای اص و بــر مبن

ـ ماده ی دوازدهم: 

سازمان دهی استان:

مجلــس اســتان: ارگان تصمیم گیــری اســتان اســت کــه اعضــای آن بــر اســاس جغرافیــا و 

تنوعــات فرهنگــی، مذهبی، اتنیکی، زبانی و شــامر جمعیت مشــخص می شــود. مجلس 

اســتان، نهــاد تصمیم گیــری جامعــه و ســاکنان اســتان اســت. نیمــی از اعضــای مجلــس 
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اســتان، از طریــق انتخابــات از ســوی جوامــع به صــورت مســتقیم انتخاب شــده و نیمــی 

دیگــر را منایندگانــی تشــکیل می دهنــد کــه در اجتامعــات و گروه های مردمــی از طریق 

انتخــاب به عنــوان منایندهــی آن اجتــامع راهــی مجلــس می شــوند. ضوابــط و مقــررات 

انتخاباتــی به وســیله ی قانــون مشــخص می شــود. مجلــس اســتان، در ســازمان دهی و 

ضوابــط کاری خویــش نظــام کنگــره ی خلــق و مجالــس خلــق را اســاس می گیــرد؛ با مبنا 

قــرار دادن میــزان جمعیــت و تراکــم جمعیتــی اســتان از تعــداد کافــی عضــو تشــکیل 

می شــود؛ بــه شــیوه ای منظــم جلســات خــود را تشــکیل داده، فعالیت هــای انجام شــده 

را ارزیابــی کــرده و تصمیــامت الزمــه را اتخــاذ می منایــد؛ هیــأت اجرایــی، فعالیت هــای 

اجتامعــی دموکراتیــک اســتان را تعییــن منــوده و بــر عملکــرد آن هــا نظــارت می کنــد. 

ــک مــرد( و اعضــای  ــی اســتان متشــکل از ریاســت مشــرتک)یک زن و ی ــأت اجرای هی

کافــی برگزیــده از ســوی مجلــس اســتان می باشــد. تصمیــامت اتخــاذی از طــرف مجلس 

اســتان را اجرایــی منــوده و گــزارش فعالیت هایــش را در نشســت های مجلــس اســتان 

ارائــه می دهــد. بــا برخــورداری از ابتــکار عمــل بــرای برگزیــدن صحیح تریــن شــیو ه ی 

ــازد. ــی می س ــودار را عمل ــره ی ک ــق و کنگ ــس خل ــامت مجل ــن، تصمی ــی ممک اجرای

ـ ماده ی سیزدهم:

خلــق کــورد عــالوه بــر رشق كوردســتان در دیگــر نقــاط جهــان نیــز ســکونت دارد. خلق 

کــورد در هــر جــای جهــان بــه ســازماندهی خویــش در چارچــوب کمــون، مجالس شــهر 

و بخــش یــا اســتان مبــادرت ورزیــده، هیــأت اجرایی خــود را انتخــاب کــرده و منایندگان 

خــود را بــه کنگرهــی جامعه ی دموکراتیــک و آزاد رشق كوردســتان)کودار( میفرســتد.

ـ  ماده ی چهاردهم:

کنفدراســیون های فرهنگــی و اتنیکــی: هــر اتنیــک و یــا گــروه اعتقــادی، فرهنگــی و 

دینــی در هــر بخشــی از میهــن باشــد بــا در نظــر گرفــن خودویژگی هایــش، ســازمان 

دموکراتیــک و آزادش را بنیــان نهــاده و مدیریــت می کنــد. در ضمــن، مناینــده ی خویــش 

را بــه کنگــره ی کــودار خواهــد فرســتاد.
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فصل پنجم
ارگان های کلی سیستم

ـ ماده پانزدهم: 

کنگره ی جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق كوردستان:

و  دموکراتیــک  »جامعــه ی  تصمیم گیــری  مرجــع  اساســی ترین  کنگــره   -۱

کــودار،  قــرارداد  مصوبــات  بــه  توجــه  بــا  می باشــد.  كوردســتان«  رشق  آزاد 

آیین نامــه ی داخلــی خــود را تنظیــم منــوده و بــر مبنــای آن فعالیــت می منایــد. 

۲ـ اعضــای کنگــره بــا توجــه به جمعیــت شــهروندان کــودار در رشق كوردســتان و خارج 

از میهــن و همچنیــن بــا مدنظــر قــرار دادن ســازمان های کمونــال و تنوعــات فرهنگی و 

اعتقــادی، دو ســال یکبــار از جانــب خلــق انتخــاب می گردنــد. در انتخابــات، مشــارکت 

برابر و یکســان مرد و زن مبناســت. ســن رأی دادن 16 ســال و انتخاب شــدن 18 ســالگی 
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اســت. انتخابــات بــا فراهــم آمــدن رشایــط مناســب بــا توجــه بــه آیین نامــه ی اجرایی آن 

عملــی خواهــد شــد. انتخابات تحت مســئولیت هیأت عالــی انتخابات برگــزار می گردد. 

۳ـ کنگــره بــا مشــارکت اکرثیــت اعضا، هــر دو )2( ســال یک بار برگــزار می گــردد. کنگره، 

بــا توجــه بــه مطالبــه ی اکرثیــت شــورای مدیریــت یــا بیــش از نیمــی از اعضــای حــارض، 

بــه شــیوه ی فوق العــاده برگــزار خواهــد شــد و یــا 6 مــاه بــه تعویــق خواهــد افتــاد.

۴ـ کنگــره، ریاســت مشــرتک کــودار، هیــأت رئیســه ی کنگــره، اعضــای شــورای مدیریــت، 

دیــوان عدالــت، هیــأت انتخابــات و کمیســیون های دایمــی را انتخــاب می منایــد. 

ــن  ــد. در ای ــزی می کن ــوده و طرح ری ــب من ــده را تصوی ــل آین ــرد مراح ــوه ی عملک نح

راســتا پروژه هــای ارائه شــده را ارزیابــی منــوده و بــه تصویــب می رســاند. نتیجــه ی کار 

حوزه هــای فعالیتــی از طریــق گــزارش شــورای مدیریتــی و گــزارش کار دیــوان عدالــت، 

ــر کار  ــره ب ــره ارائه شــده و کنگ ــه کنگ ــات ب ــأت انتخاب ــره و هی ــأت رئیســه ی کنگ هی

ــد.  ــارت می منای ــا نظ ــا و ارگان ه حوزه ه

۵ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، از ســه نفــر تشکیل شــده که وظیفــه ی مدیریت کنگــره را بر 

عهــده دارد بــا رای اکرثیــت حــارضان نشســت مجمــع عمومی کنگــره انتخاب می شــود. 

در هــر نشســت کنگــره اعضــای هیأت رئیســه ی کنگره بــا رای گیــری انتخاب می شــوند.

ــور  ــا و ام ــی فعالیت ه ــم متام ــزاری و تنظی ــئول برگ ــره، مس ــه ی کنگ ــأت رئیس ۶ـ هی

ــات  ــاد انتخاب ــت و نه ــوان عدال ــای دی ــت نامزده ــن لیس ــد. همچنی ــره می باش کنگ

و کمیســیون های دامئــی را بــرای رای گیــری بــه مجمــع عمومــی ارائــه می دهــد.

۷ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، به صــورت هامهنــگ بــا حوزه هــای مربوطــه، فعالیت هایــی 

را جهــت تأســیس و گســرتش مجالــس خلــق در راســتای پیشــرد نظــام کنفدرالیســم 

می کنــد. نظــارت  فعالیت هــا  ایــن  بــر  و  می رســاند  انجــام  بــه  دموکراتیــک 
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۸ـ هیــأت رئیســه ی کنگــره، بــا تشــکیل کمیســیون های الزم، فعالیت هایــش را بــه انجام 

ــیون های  ــوی کمیس ــره از س ــه کنگ ــده ب ــای ارائه ش ــات و پروژه ه ــاند. مصوب می رس

متشــکل از 7 تــا 9 نفــر تنظیــم و تصحیــح می گــردد. 

ماده شانزدهم:
شورای مدیریت:

1ـ ریاســت مشــرتک شــورای مدیریتی)یــک نفــر زن و یــک نفــر مــرد( از ســوی مجمــع 

عمومــی کنگــره ی کــودار از میــان اعضــا انتخــاب می گــردد. ریاســت مشــرتک در بیــن 

دو کنگــره وظیفــه ی ایجــاد هامهنگــی و همســویی میــان متــام فعالیت هــای شــورای 

مدیریتــی را بــر عهــده داشــته و همــه ی تصمیــامت مربــوط بــه مراحــل را بــه شــیوه ای 

مشــرتک و هامهنــگ بــا شــورای مدیریتــی اخــذ می کنــد. ریاســت مشــرتک بــا توجــه 

بــه رضوریــات و احتیاجــات می توانــد معاونانــی را از میــان اعضــای شــورای مدیریــت 

تعییــن منایــد. 

ــودار را  ــود در ک ــای موج ــا و کمیته ه ــا، حوزه ه ــه ی نهاده ــت هم ــورای مدیری 2ـ ش

ــه  ــف ب ــن موظ ــد. همچنی ــودار می باش ــتم ک ــی سیس ــوده و ارگان اجرای ــت من مدیری

اجــرای مصوبــات کنگــره و تصمیــامت ارگان قضایی)عدالــت( می باشــد. در مــورد 

فعالیت هــای خــود بــه کنگــره گــزارش ارائــه داده و در مقابــل کنگــره مســئول اســت. از 

همــه ی نهادهــا، کمیته هــا و حوزه هــای فعالیتــی بــه شــیوه ای منظــم گــزارش دریافــت 

ــد. ــالغ می کن ــتورنامه اب ــزوم دس ــورت  ل ــد و در ص می منای

ــه  ــکیل جلس ــا تش ــت اعض ــور اکرثی ــا حض ــار ب ــاه یک ب ــه م ــی س ــورای مدیریت 3ـ ش

می دهــد. ریاســت جلســه ی شــورای مدیریتــی بــر عهــده ی ریاســت مشــرتک می باشــد. 

ــت،  ــورای مدیری ــای ش ــوم اعض ــا یک س ــرتک ی ــت مش ــه ی ریاس ــه مطالب ــه ب ــا توج ب

جلســات تعجیــل گشــته یــا بــه تعویــق خواهــد افتــاد. 

4ـ شــورای مدیریــت بــر مبنــای حوزه هــای فعالیتــی و کمیته هــا خــود را ســازمان دهی 

ــا و  ــان حوزه ه ــاط می ــه ارتب ــوط ب ــور مرب ــردازد. ام ــت می پ ــر مدیری ــه ام ــوده و ب من

ــد.  ــگ می منای کمیته هــا را ریاســت مشــرتک هامهن

5ـ درصورتی کــه بنــا بــه دالیلــی تعــداد اعضــای شــورای مدیریــت تقلیــل یابــد،  شــورای 

مدیریــت بــا رای اکرثیــت اعضــا، می توانــد عضــو یــا اعضــای جدیــد را انتخــاب منایــد. 
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6 ـ شــورای مدیریــت در صــورت نیــاز جهــت اخــذ تصمیــامت در بــاره ی سیاســت های 

اساســی یــا ایجــاد موسســات و نهادهــای جدیــد، می توانــد بــه مجمــع عمومــی کنگــره 

الیحــه ارائــه دهــد. 

7ـ تحــت هــر رشایطــی کــه ریاســت مشــرتک در امــر ادای وظایــف ناتــوان باشــد تــا 

ــان ریاســت مشــرتک به طــور وكالتــی وظایــف آن هــا را  زمــان برگــزاری کنگــره، معاون

می آورنــد. به جــای 

ـ ماده ی هفدهم: 
نوع سازمان دهی:

ــر مبنــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک در رشق کوردســتان، ایــران و خــارج از  کــودار ب

آن در عرصه هــای ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی،  اقتصــادی، دیپلامســی 

و دفــاع مــرشوع نظــام خویــش را ســازمان دهی می کنــد. در چارچــوب سیاســت 

ــس، آکادمــی و تعاونی هــا را در جامعــه  ــک، ســازمان دهی های کمــون، مجل دموکراتی

ــای  ــاس کمیته ه ــر اس ــک و ب ــت دموکراتی ــود مل ــا رهنم ــودار ب ــد. ک ــرد می ده پیش

جداگانــه متامــی عرصه هــای فعالیتــی را ســازمان دهی می منایــد. بــر ایــن مبنــا؛

۱ـ کمیتــه ی اجتامعــی: مســئول پیشــرد حیــات آزاد و جامعــه ی دموکراتیــک اســت. در 

ــا فعالیت هــای مربــوط بــه عرصه هــای زیســت بوم، ورزش، مهاجــرت، صلــح  رابطــه ب

ــف  ــای مختل ــه ی پروژه ه ــه ارائ ــی ب ــه ی مدن ــای جامع ــژه نهاده ــی و به وی اجتامع

می پــردازد. بــه حل مســایل می پــردازد و بــرای این امر آمــوزش را مبنــای کار خویش قرار 

می دهــد. از نهادهــا و ســاختارهایی کــه بدیــن منظــور شــکل گرفته اند حامیــت می مناید 

و بــا آن هــا همــکاری می کنــد. بــر اســاس رهنمــود زندگــی مشــرتک آزاد، اتحــاد آزاد را 

در روابــط زن و مــرد شــکل می دهــد و دموکراتیک منــودن خانــواده را عملــی می ســازد. 

۲ـ کمیتــه ی سیاســی: در رشق کوردســتان و خــارج از آن مســئولیت توســعه و گســرتش 

فعالیت هــای سیاســی و سیاســت دموکراتیــک اســت. بــا جنبش هــا و احــزاب سیاســی 

مناســبات دوســتانه برقرار می مناید. از طریق کمون و مجالس در روســتا، بخش و شهرها 

ــردازد. مدیریت هــای  ــاز  می پ ــک و تشــکالت موردنی ــه ایجــاد ســازمان های دموکراتی ب

ــک شــکل گرفته اند را  ــای سیاســت دموکراتی ــر مبن ــه ب ــی ک بومــی و به خصــوص احزاب
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به نظــام ریاســت مشــرتک مجهــز می منایــد و از ایــن طریــق مشــارکت برابــر زن و مــرد 

را در متامــی عرصه هــا عملــی می ســازد. سیاســت را از نهادهــا و ســاختارهای قدرت گــرا ـ  

دولت گــرا کــه در متامــی مراحــل متــدن جریــان داشــته اند می زدایــد و آن را اجتامعــی 

می منایــد. بــر ایــن مبنــا بــا دموکراتیزه منــودن سیاســت، جامعــه را دموکراتیــزه می منایــد. 

ســازمان دهی  و  اکولوژیک)محیط زیســت گرایانه(  ادراک  اکولــوژی:  کمیتــه ی  ۳ـ 

اجتامعــی مبتنــی بــر آن را پیشــرد می دهــد. ســازمان دهی های کمونــال را در روســتاها 

و شــهرها توســعه می بخشــد و خودمدیریتی هــای کمونــال را عملــی می ســازد. 

فعالیت هــای مــورد نیــاز در راســتای کســب دانــش و ســازمان دهی اکولوژیــک را 

ــاز در  ــورد نی ــی همکاری هــای م توســعه می دهــد و در عرصه هــای بومــی و بین امللل

ــکاری و  ــک هم ــازمان های اکولوژی ــا و س ــا نهاده ــد. ب ــه می ده ــوص را ارائ ــن خص ای

همگرایــی هــر چــه بیشــرت را توســعه می بخشــد. در راســتای ترسیــع ایــن فعالیت هــا 

ــردازد. ــف می پ ــای مختل ــه ی پروژه ه ــه ارائ ب

 

۴ـ کمیتــه ی فرهنــگ و هــر: فرهنــگ در معنــای عــام خود، هــامن »جهان معنــا، اخالق 

و زیبایی شناســی جامعــه« اســت. مدرنیتــه ی رسمایــه داری، فرهنــگ و تاریــخ ملت هــا 

را دچــار واپاشــی منــوده و باهــدف کســب ســود هرچــه بیشــرت آن هــا را بــه کار می بــرد. 

کمیتــه ی فرهنــگ و هــر در برابر متامــی این تخریبات ناشــی از مدرنیتــه ی رسمایه داری 

مبــارزه می کنــد و فرهنــگ راســتین جامعــه ی دموکراتیــک را پیشــرد می دهــد.

۵ـ کمیتــه ی رســانه و مطبوعــات: بــه توســعه، گســرتش و ســازمان دهی فعالیت هــای 

رســانه ای و مطبوعاتــی می پــردازد. در سیاســت مطبوعاتــی خویــش پارادایــم جامعــه ی 

دموکراتیــک ـ اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن را مبنــا قــرار می دهــد. بــا انحصارگــری 

علمــی مقابلــه می کنــد و در راســتای اســتقرار دموکراســی تــالش می منایــد. درعین حــال 

می کوشــد اطالعــات را بــه شــکلی صحیــح بــا متامــی اقشــار جامعــه در میــان نهــد و 

آن هــا را آگاه منایــد. 
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۶ـ کمیتــه ی حقــوق: نظام عدالت کــودار را بر مبنای اصول حقــوق دموکراتیک و اخالق 

اجتامعــی ســازمان دهی می منایــد. نظــام عدالــت اجتامعــی و نهادهــای وابســته بــدان 

را ایجــاد می کنــد. در رابطــه بــا جنایــات جنگــی و مصادیــق عــدم رعایــت حقــوق بــرش 

تحقیــق می منایــد. جهــت حــل مســئله ی کــورد در چارچــوب حقــوق دموکراتیــک، برابر 

و آزادی خواهانــه فعالیــت می کنــد. بــا نهادهــای حقوقــی و ســازمان های حقــوق برشی 

ارتبــاط برقــرار کــرده و در ایــن زمینــه همکاری هــای الزم را بــا آن هــا پیشــرد می دهــد. 

۷ـ کمیتــه ی آمــوزش: بــر مبنــای رهنمــود ملــت دموکراتیــک، خــود را نهادینه می ســازد. 

بــه گســرتش ســازمان های موردنیــاز و در راس آن آموزشــگاه و آکادمــی می پــردازد. ایــن 

نهادهــا و ســازمان ها را همخــوان بــا اصــول ملــت دموکراتیــک بــه صورتــی همه جانبــه 

ــای  ــر زبان ه ــوردی و دیگ ــان ک ــه زب ــوزش ب ــت آم ــه را جه ــد. زمین ــعه می ده توس

مــادری فراهــم می ســازد. بــه ارائــه ی پروژه هــای آموزشــی بــرای متامــی اقشــار جامعــه 

ــد. ــاد می کن ــاز را ایج ــای موردنی ــردازد و نهاده ــان می پ ــودکان و جوان ــوص ک به خص

۸ـ کمیتــه ی ادیــان و باورداشــت ها: بــا ذهنیــت دموکراسی ســتیز دولــت ـ ملــت 

کــه تنوعــات و تفاومتندی هــا را منی پذیــرد مبــارزه می کنــد. بــرای اینکــه پیــروان 

ــود را  ــیوه ای آزاد خ ــه ش ــد ب ــی بتوانن ــای اجتامع ــای گروه ه ــب و اعض ــان، مذاه ادی

ســازمان دهی مناینــد و مشــارکتی برابــر در عرصــه ی حیــات اجتامعــی داشــته باشــند، 

بــه فعالیــت می پــردازد. مابیــن گروه هــای اجتامعــی، نهادهــای متناســب بــا ذهنیــت 

ملــت دموکراتیــک را توســعه داده و رشایــط همــکاری میــان آن هــا را فراهــم می منایــد.

۹ـ کمیتــه ی اقتصــادی: نظــام اقصــادی و سیاســت مالــی کــودار را پیشــرد می بخشــد 

ــال و دموکراتیــک،  ــای ذهنیــت اقتصــاد اکولوژیــک، کمون ــر مبن ــی می ســازد. ب و عمل

جهــت پیشــرد اقتصــاد گروه هــای اجتامعــی بــه تأســیس آکادمی هــای آموزشــی 

می پــردازد. جهــت پیشــرد اقتصــاد اجتامعــی و بــر مبنــای نیازهــای بنیادیــن 

جامعــه اقــدام بــه تأســیس تعاونی هــای تولیــدی، توزیعــی و مرفــی می منایــد.

ــه ی دیپلامســی: در راســتای سیاســت های کــودار فعالیت هــای دیپلامتیــک  ۱۰ـ کمیت
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را بــه انجــام می رســاند. دیپلامســی ملــت دموکراتیــک ابــزار پیشــرد صلــح، همبســتگی 

ــه حــل مســائل  ــع می باشــد و ب ــان جوام ــه ی هــر چــه بیشــرت می و دادوســتد خالقان

ــی و سیاســی  ــی اخالق ــه از ارزش متعال ــالتی اســت ک ــر رس ــد. بیانگ رســیدگی می منای

برخــوردار اســت. در زمینــه ی توســعه و اســتمرار روابــط دوســتانه و پروســه های 

فایده رســانی متقابــل در میــان خلقــه ای همســایه، نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. نیــروی 

برســاخت اجتامعــات مشــرتک و ایجــاد ســنتزهایی از جوامــع در ســطح باالتــر اســت. 

جهــت چاره یابــی مســئله ی کــورد در ســطح خاورمیانــه بــا دولت هــا، احــزاب، نیروهــای 

سیاســی و مدنــی، نهادهــای حقوقــی و... بــه دیپلامســی می پــردازد. 

ــوق  ــت از آزادی و حق ــاع و صیان ــئول دف ــود را مس ــروع: خ ــاع م ــه ی دف ۱۱ـ کمیت

دموکراتیــک خلق هــای کوردســتان می دانــد. بــر مبنــای ایــن واقعیــت کــه جامعــه خــود 

بــه بهرتیــن نحــو می توانــد امنیــت خویــش را حفــظ کنــد و نیازهای خویــش را بــرآورده 

ســازد، در برابــر سیاســت های نویــن انــکار و نابــودی کــه از ســوی دولــت و نیروهــای 

ــراری سیســتم  ــه برق ــدام ب ــه جامعــه ی کوردســتان اجــرا می شــوند،  اق ــرا علی قدرت گ

دفــاع ذاتــی جامعــه  می منایــد. خط مشــی دفــاع مــرشوع را در متامــی فعالیت هایــش 

رسلوحــه قــرار می دهــد و موضــع دفــاع از هویــت آزاد جامعــه ی دموکراتیک کوردســتان 

را از خــود نشــان می دهــد. در ایــن چارچــوب آمــوزش و ســازمان دهی را در جامعه ارتقا 

 Yekîneyên Rojhilatê Kurdistan-(ــتان ــی رشق کوردس ــای دفاع ــد. واحده می بخش

YRK( و نیروهــای دفاعــی زنــان)Hêzên Parastina Jin -HPJ( تصمیــامت خــود را در 

کنفرانس هــای ویــژه ی خویــش اتخــاذ می کننــد. نیروهــای دفاعــی در نظــام کــودار از 

ســازمان دهی ویــژه ی خویــش برخوردارنــد. از طریــق مرکــز کمیتــه ی دفــاع مــرشوع بــا 

ارگان هــا و نهادهــای دیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد. فعالیت هــای داخلــی خویــش را بر 

مبنــای آیین نامــه ی داخلــی خــود تنظیــم می مناینــد. در فعالیت هــای مربــوط بــه دفــاع 

مــرشوع، ریاســت مشــرتک کــودار را مخاطــب قــرار می دهنــد. 

۱۲ـ کمیتــه ی ســازمان دهی خانواده ی شــهدا: ســازمان دهی خانــواده ی شــهدای مبارزات 

آزادیخواهــی در رشق كوردســتان را مســئولیت اصلــی خــود می دانــد. از طریــق ارتبــاط 

ــا خانواده هــای شــهدا بــه ســازمان دهی آن هــا می پــردازد و در فعالیت هــا مشــارکت  ب

می دهــد. 
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فصل ششم
نظام سازمان دهی دموکراتیک

ـ ماده ی هجدهم:
 جامعــه ی زنــان آزاد رشق کوردســتان »كۆمەڵــگای ژنانــی ئــازادی رۆژهەاڵتــی 

كوردســتان و با عنوان مخفف  KJAR«: نظام چرتآســای کنفدرال و دموکراتیک 

زنان رشق کوردستان است، بر مبنای آزادی زن، آزادی جامعه را تحقق می بخشد. 

نظــام کنفــدرال اجتامعــات زنــان اســت کــه به صــورت چرتآســا در حوزه هــای 

ایدئولوژیــک، سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی نقــش پیشــاهنگی را بــر عهــده 

دارد. به صــورت اتونــوم و خودویــژه در مراکــز کمیته هــا و ارگان هــای اساســی 

ــی آزادی  ــد. خطمش ــازمان دهی می منای ــش را س ــه و خوی ــای گرفت ــودار ج ک

ــه ســازمان دهی  ــرار می دهــد، ب ــش ق ــای متامــی فعالیت هــای خوی زن را مبن

خودویــژه ی زنــان می پــردازد و بدیــن شــکل در جامعــه ی دموکراتیــک و 
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فصل ششم
نظام سازمان دهی دموکراتیک

ــد. در  ــا می منای ــی را ایف ــری و عمل ــاهنگی فک ــش پیش ــتان نق آزاد رشق كوردس

راســتای تشــکیل کمون هــا، انجمن هــا، ســندیکاها، تعاونی هــا، مجالــس و 

کمیته هــای زنــان در متامــی عرصه هــای جامعــه، مبــارزه ی آزادی خواهــی را 

توســعه می بخشــد. اعضــای کــژار هــم در برابــر ارگان هــای خــود و هــم در برابــر 

ســازمان ها و نهادهــای مربــوط بــه  کــودار کــه کــژار در آن فعالیــت می منایــد 

مســئول می باشــند. کــژار به مثابــه ی ســاختاری کنفــدرال در قبــال نظــام کــودار 

مســئول اســت.

ـ ماده ی نوزدهم: 
رۆژهه اڵتــی  جه وانانــی  )كۆمه ڵــگای  کوردســتان  رشق  جوانــان  جامعــه ی 

:)KCR  – كوردســتان)ک.ج.ر( 

ــان اســت کــه افــراد و گروه هــای  تشــکل چرتآســای کنفــدرال دموکراتیــک جوان

مختلــف را گردهــم مــی آورد و نقــش پیشــاهنگی کــودار را بــر عهــده دارد. متامی 

جوانــان در هــر جــای ایــران، كوردســتان و خــارج از آن می تواننــد به صــورت فــرد 

یــا گــروه و اجتــامع در آن مشــارکت ورزنــد. در متامــی عرصه های اجتامعــی، برای 

اجرایی منــودن پروژه هــای خودمدیریتــی جوانــان، آمــوزش و ســازمان دهی را مبنا 

قــرار می دهــد. علیــه جنســیت گرایی، مردســاالری، پیــر ســاالری، قدرت گرایــی و 

ازخودبیگانگــی فرهنگــی جوانــان کــورد مبــارزه می منایــد. ک.ج.ر در هامهنگــی 

ــود را در  ــژه خ ــورت خودوی ــودار به ص ــای ک ــا و حوزه ه ــت ارگان ه ــا مدیری ب

ــره  ــری آن کنگ ــن ارگان تصمیم گی ــد. عالی تری ــازمان دهی می منای ــا س آن نهاده

می باشــد و ارگان اجرایــی آن، کوردیناســیون)هیأت اجرایــی( می باشــد. اعضای آن، 

هــم در برابــر ارگان هــای خــود و هــم در برابــر ارگان های کودار مســئول هســتند.

ـ ماده ی بیستم: 
 PARTIYA JIYANA AZAD A  الــف ـ حــزب حیــات آزاد کوردســتان)پژاک( ـ

)KURDISTAN)PJAK
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پــژاک کــه نقــش پیشــاهنگی را در نظــام کنفــدرال کــودار ایفــا می منایــد،  بــر مبنــای 

رهنمــود ملــت دموکراتیــک مســئول پیشــرد حیــات آزاد و سیاســت دموکراتیــک 

می باشــد. بــر اســاس چاره یابــی مســئله ی کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران، مبــارزه ی 

ــن روش  ــک را نتیجه بخش تری ــت دموکراتی ــت مل ــرده و رهیاف ــاز ک ــش را آغ خوی

چاره یابــی می دانــد. پــژاک، پارادایــم جامعــه ی دموکراتیــک ـ  اکولوژیــک و مبتنی بر 

آزادی زنــان را مبنــا کار قــرار می دهــد. متامــی تــوان خویش را جهت برســاخت ملت 

دموکراتیــک کــورد و کســب اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک بــه کار می گیــرد.

ب ـ احزاب و سازمان های سیاسی:

1ـ احزاب سیاســی، آزادانه تأســیس می شــوند و مبانی تأســیس، کار و فعالیت خود 

را بــر مبنــای اساســنامه تنظیــم می کننــد. درصورتی کــه حزبــی مفــاد پیامن نامــه ی 

کــودار را در نظــر نگیــرد، کــودار هیــچ مســئولیتی در قبــال سیاســت های آن ندارد.

ــق در  ــا خل ــفاف ب ــورت ش ــتی به ص ــزاب بایس ــط اح ــن و ضواب ــه ی قوانی 2ـ هم

میــان گذاشــته شــود. احزابــی کــه نسل کشــی فیزیکیـــ فرهنگــی، اســتثامر دینــی 

و جنســیت گرایی، فاشیســم، دیکتاتــوری و خشــونت گرایی را مــرشوع و مبــاح 

می داننــد، مرشوعیــت ندارنــد.

ـ ماده ی بیست ویکم:
موسسه ها و انجمن ها:

ــق پیشــرد دموکراســی، حقــوق  ــی مشــکالت اجتامعــی از طری  باهــدف چاره یاب

بــرش و محافظــت از محیط زیســت و مبــارزه بــا معضــالت اجتامعــی ازجملــه فقر، 

ــط  ــع ضواب ــر و به موق ــد. اجــرای موث ــاد تأســیس می گردن ــکاری، فحشــا و اعتی بی

ــا می گیرنــد. دموکراتیــک را مبن

ـ ماده ی بیست ودوم:
اتحادیه ها:

 می تــوان اتحادیه هــای تولیــد، مــرف، حفاظــت از محیط زیســت، زنــان، جوانــان، 
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شــهرداری ها و هــر حــوزه ی زندگــی اجتامعــی را تأســیس منــود و آن هــا را توســعه 

ــوان نیروهــای مشــاور نقــش  ــاده به عن ــا در حــاالت فوق الع ــن اتحادیه ه داد. ای

خویــش را ایفــا می مناینــد.

ـ ماده ی بیست و سوم:
سندیکا و تعاونی:

 موسســات دموکراتیکــی هســتند کــه دولت گــرا و قدرت گــرا نیســتند؛ بــر مبنــای 

نگــرش »ســندیکا و تعاونــی دموکراتیــک و آزاد« فعالیــت می کننــد و نســبت بــه 

تنظیــم کار و تولیــد اقــدام می مناینــد. ســندیکاها، نهادهایــی هســتند کــه جهــت 

ــا  ترویــج ذهنیــت اقتصــادی دموکراتیــک و اكولوژیــک پیشــاهنگی می مناینــد. ب

ــالش در  ــا کار و ت ــادی، ب ــای اقتص ــک در حوزه ه ــازمان دهی دموکراتی ــاد س ایج

رونــد شــکل گیری ذهنیــت جامعــه ی دموکراتیــک مشــارکت می مناینــد. واحدهای 

ــرای بنیان گــذاری  ــد. ب ــان می نهنــد و مشــوق آن هــا می گردن کارای اقتصــادی بنی

و توســعه ی فدراســیون دموکراتیــک کار، تــالش می کننــد. بــا نیروهــای بین املللــی 

کار و زحمتکشــان همــکاری منــوده و فعالیت هــای منطقــه ای و بین املللــی انجــام 

ــد. ــرتک می پردازن ــازمان دهی مش ــه س داده و ب
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فصل هفتم
نظام اقتصادی و مالی

ـ ماده ی بیست و چهارم:

۱ـ کــودار، در راســتای ارتقــای اقتصاد اجتامعی، »کمــون، آکادمی های 

اقتصــاد، انــواع تعاونی هــا و نهادهــای اقتصــادی  ـ اکولــوژی کــه 

جوابگــوی نیازهــای بنیادیــن جامعه انــد« را تأســیس و ســازماندهی 

می منایــد.

ــال  ــات دموکراتیــک و کمون ــه ارزش هــای حی ــژه ای ب ــامم وی 2ـ  اهت

ــاد  ــدل اقتص ــژه م ــاعه داده و به وی ــا اش ــد، آن را در همه ج می ده

ــازد.  ــی می س ــتاها عمل ــال را در روس کمون

3ـ منونه هــای تاریخــی اقتصــاد جمعــی را ارزشــمند می شــامرد و در 

ــالش  ــد ت ــک روزآم ــال و اکولوژی گســرتش مدل هــای اقتصــادی کمون
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فصل هفتم
نظام اقتصادی و مالی

می کنــد. 

4ـ  در مــدل اقتصــاد کمونــال، بــازار اجتامعــی بــه دور از ســود پرســتی 

ــا قــرار می دهــد. مرســوم در نظــام رسمایــه داری را مبن

5ـ در راســتای توســعه ی اقتصــاد کمونــال مفاهیمــی نظیــر رنــج ، کار، 

فّنــاوری، تجــارت، صنعــت، رقابــت، بــازار، پــول، دارایــی، بودجــه، 

ــر اســاس جوهــره ی جامعــه ی  ــت را ب ــات، نظــام بانکــی و مالکی مالی

ــد.  ــی دموکراتیــک بازتعریــف می منای اخالقــی ـ سیاســی و خودمدیریت

6ـ اصــل دولــت + دموکراســی را در صــورت توافــق دولــت درزمینــه ی 

خودمدیریتــی اقتصــادی جامعــه مبنــا قــرار خواهــد داد. بــر ایــن مبنــا، 

روابــط اقتصــاد دموکراتیــک و کمونــال را بــا اقتصاد و رسمایه ی مرســوم 

تعییــن می منایــد و اصــول و معیارهــای موردنیــاز را تنظیــم می کنــد. 
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فصل هشتم
نظام عدالت اجتماعی

ـ ماده ی بیست و پنجم:
نظــام عدالــت اجتامعــی در متامــی حوزه هــای فعالیتــی در جامعــه ی 

ــام  ــوده و نظ ــه من ــش را نهادین ــتان، خوی ــک و آزاد رشق کوردس دموکراتی

ــر دادرســی  ــت، ام ــوان عدال ــد. دی ــت اجتامعــی را تأســیس می گردان عدال

را مطابــق بــا اصــول جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد اجرایــی می ســازد. 

دیــوان عدالــت، مرجــع صــدور حکــم نیســت ولــی در مــورد دعاویــای کــه 

احتیــاج بــه چاره یابــی عملــی دارنــد، می توانــد حکــم صــادر منایــد. پیــش 

ــع  ــتی و رف ــح و آش ــراری صل ــت برق ــوان عدال ــش دی ــم، نق از صــدور حک

ــن مســئولیت حــل  ــر می باشــد. همچنی ــای درگی ــان طرف ه ــات می اختالف
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فصل هشتم
نظام عدالت اجتماعی

اختــالف میــان نهادهــای کــودار را بــر عهــده دارد. موظــف اســت در حیطــه ی 

ــر  ــل آورد و ب ــه عم ــت ب ــودار صیان ــی ک ــول و مبان ــش، از اص ــت خوی فعالی

اجرایــی شــدن صحیــح قــرارداد کــودار در متامــی نهادهــا و حوزه هــا نظــارت 

منایــد. اعضــای دیــوان عدالــت از ســوی کنگــره ی کــودار انتخــاب می شــوند و 

تعــداد افــراد تشــکیل دهنده ی هــر نهــاد دیــوان عدالــت بــه نیازهــای حــوزه ی 

مسئولیتی شــان بســتگی دارد. اگــر در جایــی کمیتــه ی عدالــت بــه هــر دلیلــی 

شــکل نگرفتــه باشــد مدیریــت، کارگروهــی را جهــت ایــن امــر موظــف 

ــس  ــوی مجال ــز از س ــره نی ــارج از کنگ ــت خ ــوان عدال ــای دی ــد. اعض می منای

خلــق در مناطــق مختلــف برگزیــده شــده و در صــورت نبــود مجلــس خلــق، 

ــظ  ــا حف ــه ب ــوند ک ــاب می ش ــی انتخ ــک مردم ــای دموکراتی ــوی نهاده از س

ــند. ــئول می باش ــودار مس ــرارداد ک ــال ق ــان در قب خودویژگی هاش
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فصل نهم
احکام مشترک

ـ ماده ی بیست و ششم:
تصمیامت مربوط به جنگ و صلح:

1ـ  در صــورت هجــوم نظامــی به جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردســتان، 

اســتثامر سیاســی كوردســتان، اســتعامر اقتصــادی جامعــه و نسل کشــی 

فرهنگــی و فیزیکــی، حــق اســتفاده از دفــاع مــرشوع الزامــی اســت.

2 ـ در صــورت بــروز رشایــط فوقالعــاده ی امنیتــی، مجمــع عمومــی کنگــره ی 

ــی  ــگ تدافع ــالن جن ــه اع ــم ب ــاء تصمی ــبی اعض ــت نس ــا رای اکرثی ــودار ب ک

می گیــرد. 

ــق  ــورد از طری ــئله ی ک ــی مس ــای چاره یاب ــر مبن ــی، ب ــت جنگ 3 ـ در وضعی

ــح  ــرای آتش بــس و برقــراری صل راهکارهــای دموکراتیــک، ســعی در تــالش ب
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فصل نهم
احکام مشترک

ــتی دارد.  و آش

ــودار، در  ــره ی ک ــی کنگ ــع عموم ــکان تشــکیل مجم ــدم ام 4 ـ در صــورت ع

ــم  ــتان، تصمی ــک و آزاد رشق كوردس ــه ی دموکراتی ــا جامع ــط ب ــوارد مرتب م

بــه جنــگ و صلــح، عقــد معاهــده و قراردادهــای دوجانبــه، هیــأت رئیســه ی 

ــاع  ــه ی دف ــودار و کمیت ــی ک ــورای مدیریت ــژاک، ک.ج.ر، ش ــژار، پ ــره، ک کنگ

مــرشوع، مشــرتکا اختیــارات تصمیم گیــری و اجرایــی برابــر بــا مجمــع عمومــی 

ــد داشــت. را خواهن

ـ ماده ی بیست و هفتم:
مبانی و ضوابط دموکراتیک:

1ـ نظــام کــودار بــر مبنــای پیشــرد و تنظیــم جامعــه ای دموکراتیــک اســتوار 

ــازمان دهی ها، تشــکالت و  ــس، س ــن رو، تشــکیل و گســرتش مجال اســت. ازای

نهادهــای بومــی در متامــی عرصه هــا و حوزه هــا بــه رشطــی کــه تصمیــامت 

هــر یــک از آن هــا بــه زیــان کلیــت جامعــه نباشــد، مجــاز اســت.

2ـ متامــی اعضــای ارگان هــای مدیریتــی از طریــق انتخابات برگزیده می شــوند. 

متامــی مدیریت هــای انتخاب شــده، از طریــق نهادهــای نظارتــی اجتامعاتــی 

کــه رای داده انــد، در صــورت عــدم اجــرای صحیــح مســئولیت ها و وظایفشــان 

و یــا ناکارآمــدی می تواننــد خلــع مســئولیت شــوند.

3ـ نظــام ریاســت مشــرتک را به عنــوان یــک اصــل مبتنــی بــر برابــری )ضمــن 

در نظــر گرفــن تفاومتنــدی( زن و مــرد می پذیــرد.

ــر و یکســان زن و مــرد را  ــی، مشــارکت براب 4ـ در همــه ی حوزه هــای فعالیت

ــرار می دهــد. ــا ق مبن

5ـ در رونــد تصمیم گیــری و اجــرا، خودمدیریتــی و خودویژگــی زنــان، جوانــان، 

تنوعــات اتنیکــی، فرهنگــی و اعتقــادی را به عنــوان یــک اصــل می پذیــرد.

6ـ متامــی کمیته هــا و نهادهــا، بــه انتقــادات و پیشــنهاد های جامعــه رســیدگی 

منــوده و خلــق را از چندوچــون فعالیت هــای خویــش آگاه می مناینــد. 

مرجــع  باالتریــن  كوردســتان،  آزاد رشق  و  دموکراتیــک  جامعــه ی  در  7ـ 

تصمیم گیــری، خلــق می باشــد و کمیته هــا و نهادهــای اجرایــی موظــف بــه 
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عملی ســازی تصمیــامت مأخــوذ از ســوی مجالــس خلــق می باشــند. 

8ـ درصورتی کــه قوانیــن، تصمیــامت و آیین نامه  هــای تصویبــی از ســوی کمیتــه 

یــا نهــادی بــا قــرارداد کــودار مغایــر باشــند، فاقــد اعتبــار اجرایــی خواهنــد بــود.

ــی  ــم گزارش نویس ــق مکانیس ــا از طری ــا و ارگانه ــا، نهاده ــی کمیته ه 9ـ متام

ــن در مشــارکت  ــد. همچنی ــه رس می برن و بخشــنامه در هامهنگــی و اتحــاد ب

دموکراتیــک، ابتــکار عمــل فــردی و جمعــی مبنــا قــرار داده می شــود.

ـ ماده ی بیست و هشتم:
ضوابط تغییر در قرارداد:

بــا درخواســت ریاســت مشــرتک کــودار، شــورای مدیریتــی و دیــوان کنگــره ی 

اعضــای مجمــع عمومــی  بــا درخواســت حداقــل یک ســوم  یــا  کــودار 

ــنهاد های  ــود. پیش ــه من ــودار را ارائ ــرارداد ک ــرات در ق ــه ی تغیی ــوان الیح می ت

در نشســت های مجمــع عمومــی کــودار مطــرح گشــته و بایســتی بــه تاییــد 

ــی برســد. ــع عموم ــت نســبی مجم اکرثی

شورای انتخابات:

هیــأت رئیســه ی کنگــره لیســت اعضــای شــورای انتخابــات کــه از ســه عضــو 

تشــکیل می گــردد را جهــت تاییــد بــه مجمــع عمومــی کنگــره تقدیــم می منایــد. 

شــورای انتخابــات، عالی تریــن ارگان جهــت برنامه ریــزی، مدیریــت و برگــزاری 

انتخابــات و همه پرســی اســت. فعالیت هایــش را مطابــق بــا آیین نامــه و 

ــای  ــی نارضایتی ه ــری و بررس ــت پیگی ــرد. جه ــش می ب ــوب به پی ــن مص قوانی

ــس از  ــات پ ــورای انتخاب ــد. ش ــاد می منای ــش را ایج ــای خوی ــی، نهاده انتخابات

ــد.  ــی را اتخــاذ می منای ــم نهای ــری و بررســی نارضایتی هــا، تصمی پیگی

در رابطــه بــا موضوعــات حیاتــی که بــه جامعه ی کوردســتان مربوط می باشــند، 

اقــدام بــه همه پرســی می منایــد. اگــر در رابطــه بــا برخــی تصمیــامت، مابیــن 

نهادهــای بومــی یــا بیــن اجتامعــات و گروه هــا، نارضایتــی بــه وجــود آیــد و بــه 

ــد. اگــر تصمیــامت نهادهــای  توافــق نرســند،  راه حــل را در همه پرســی می بین
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بومــی و اجتامعــات در تقابــل بــا آیین نامــه باشــند، شــورای انتخابــات از حــق 

وتــو برخــوردار می باشــد.

ماده ی بیست و نهم:
سوگندنامه:

بــر اســاس پارادایــم جامعــه ی دموکراتیــک، اکولوژیــک و مبتنــی بــر آزادی زن، 

جهــت آنکــه بــه ارزش هــای جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی پایبنــد مبانــم؛ بــرای 

بنیان نهــادن ملــت دموکراتیــک در رشق کوردســتان پیشــاهنگی منایــم؛ حیاتــی 

کمونــال را مبنــا قــرار دهــم، بــه همزیســتی خلق هــای رشق کوردســتان و ایران 

متعهــد باشــم؛ در برابــر جنســیت گرایی جامعــه مبــارزه منایــم؛ جهــت بنیــاد 

نهــادن حیاتــی آزاد و نیــل بــه فــرد و جامعــه  ای آزاد در باالتریــن ســطح تــالش 

منایــم؛ و بــرای آزادی رهــر آپــو تــالش کنــم، در پیشــگاه مؤســس نظــام کــودار 

ــواه،  ــای آزادی خ ــی خلق ه ــورد و متام ــق ک ــهدای راه آزادی، خل ــو، ش ــر آپ ره

ــم.  ــاد می کن ــم، ســوگند ی ــاد می کن ــم، ســوگند ی ــاد می کن ســوگند ی
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ــرخ، بەهــا و  ــگ، ن ــی ناوەڕاســت خــۆی دەســپێرێتە فەرهەن ــژووی رۆژهەاڵت مێ

باوەڕمەندییەکانــی هاوبەشــی هەزاران ســاڵە و هەرێمەکە خــاوەن فەرهەنگێکی 

کۆنــە کــە بناغــەی لــە ســەر رسوشــتی کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی دانــراوە. 

کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کــە هــەزاران ســاڵ لــە چوارچێــوەی 

هاوســەنگیی پەیوەندییــەکان و گرفتەکانــی ســەرچاوەگرتوو لــە جیاوازییەکانــی 

کۆمەاڵیەتــی پێکــەوە ژیــاون، بــە رێــی دەوڵــەت- نەتەوە لــە یەکدی دابڕێنــدراون 

ــدی لەگــەڵ خــۆی  ــەم هەڵوەشــانە کێشــەی یەکجــار جی و پەرتەوازەکــراون و ئ

ــەن  ــە الی ــراو، ل ــی بونیادن ــەت- نەتەوەکان ــاوە. ســەپاندنی دەســەاڵتی دەوڵ هێن

پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتیــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە قەبــووڵ نەکــراوە. ئــەو 

ــان و  ــی واڵتەکەی ــەک گەالن ــەردەوام لەت ــۆدا  ب ــە ناوخ ــەی ل ــەت- نەتەوان دەوڵ
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لــە دەرەوە لەگــەڵ یەکــدی لــە شــەڕ و ملمالنــی دا بــوون. دووبەرەکــی نانــەوە لــە 

نێــوان گەالنــی ژیــر دەســەاڵتی دەوڵــەت- نەتــەوە بچووکــەکان، داڕماندنی شــوناس، 

کۆمەڵــگا و فەرهەنگــی گــەالن، دروســت کردنی پێکهاتە یەکدەســتەکان و کوشــتاری 

ــی  ــی، بەرهەم ــە نەتەوەگەرای ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ــدی ب ــتی یەک ــە دەس ــەالن ب گ

ــەی ســەرمایەدارییە. مۆدێڕنیت

 

   لــەم قۆناغــەی مێــژوودا، گەورەتریــن دیــاری سیســتەمی جیهانــی ســەرمایەداری 

بــۆ گــەالن و نەتــەوەکان تەنیــا شــەڕ و کۆمەڵکــوژی بــووە. شــەڕی نێــوان 

ــی  ــەاڵتخوازی ڕۆژهەاڵت ــی دەس ــەرمایەداری و هێزەکان ــەی س ــی مۆدێڕنیت هێزەکان

ــە الیەکــی دیکــەوە هێزەکانــی دیمۆکڕاتیکــی  ناوەڕاســت گەیشــتووتە لووتکــە و ل

گەالنیــش بــە دوای ڕێگەیــەک بــۆ تێپەریــن لــەو قەیرانــە )کائــوس( دەگەڕێــن کــە 

ــی ســێهەم  ــە شــەڕی جیهان ــن ک ــرێ بێژی ــەوە. دەک ــەی تەنیوەت تێکــڕای هەرێمەک

لەئارادایــە. ئــەم شــەڕە لــە بــواری بەرینایــی و ماوەی زەمانیــدا، لــە هــەر دوو شــەڕە 

جیهانییەکــی دیکــە، قوڵــرت و درێژخایەنــرتە. ئیمــکان و دەرفەتــی خۆنوێکردنــەوەی 

ــتی دا  ــە ڕاس ــەدا دەســت ناکەوێ. ل ــە هەرێم ــی ســەرمایەداری ل سیســتەمی جیهان

ــی  ــەت- نەتەوەکان ــتەمە. دەوڵ ــەوەی سیس ــن و پووکان ــە ڕوودەدا، ڕزی ــەوەی ک ئ

ناوەندگــەرای نەریتیــش ئیــدی ناتوانــن درێــژە بــە هەبوونــی خۆیــان بــدەن 

و ناکارامــە بوونیــان لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــر خــۆی نیشــان داوە. مۆدێلــی 

دەوڵــەت- نەتــەوە و رێکارەکانــی نەتەوەگەرایانــە نەتەنیــا تێکۆشــانی گــەالن 

ــران و  ــوو قەی ــدووە، بەڵک ــک نەگەیان ــە ئاکامێ ــان ب ــی کوردی ــی گەل ــە تایبەت و ب

ــی  ــردن و کرداری کردن ــە گەاڵڵەک ــەو پێی ــەوە. ب ــرت کردووەت ــەکانیان بەرفراوان کێش

مۆدێلێکــی دیمۆکڕاتیکــی ئاڵتەرناتیــڤ کــە بتوانــێ بنبەســتەکانی ســەرچاوەگرتوو 

لــە دەوڵــەت- نەتــەوە تێپەڕێنــێ، خــاوەن گرینگییەکــی مێــژووی و ژیانییــە. 

ــاو  ــااڵنێکە لەپێن ــەی، س ــخواز و ئازادیخوازەک ــەوە شوناس ــورد و بزووتن ــی ک    گەل

هەبــوون و ئــازادی خۆیــان تێکۆشــان دەکــەن. بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەزموونــی 

زۆر و زەبەنــدی مێــژووی خــۆی، دەوڵــەت- نەتەوەگەرایــی تێپەڕانــدووە و بــە 
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پشتبەســن بــە ڕێبــازی چارەســەری نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیــک، ئاڵتەرناتیڤێکــی 

نوێــی بــۆ چارەســەری کێشــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی خــۆی گەاڵڵــە 

کــردووە. چارەســازبوونی پەرگالــی کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتیــک بــە تایبــەت بــە 

هــۆی تەبایــی  لەگــەڵ رسوشــتی پڕاوپــڕ لــە جیاوازیــی کۆمەڵــگا، مێزگێنــی دەری 

ســەردەمی دیمۆکڕاســی بــە پێشــەنگایەتی گەلــی کــوردە. لــە ســەر ئــەو بنەمایــە 

گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران، ئــەم سیســتەمە وەکــوو 

ڕێکارێکــی دیمۆکڕاتیــک و نادەوڵەتــی، بــۆ چارەســەری کێشــەکانی خــۆی و 

ــرێ.  ــن هەڵدەبژێ ــتاندا دەژی ــە کوردس ــە ل ــنامەیی ک ــی ناس ــەرجەم جیاوازەکان س

 بنەماکانــی ســەرەکی سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیزمــی دیمۆکڕاتیــک لــە ڕۆژهەاڵتــی 

کوردســتان بــەم شــێوەیەیە:

1ـ دەوڵــەت ـ نەتــەوە و نەتەوەگەرایــی، کۆســپێکی جدییــە لە هەمبەر ســەقامگیری 

و پەرەســەندنی دیمۆکڕاســی و ئــازادی لە ناو کۆمەڵــگا دا. بە کۆمەڵگا دەقەبووڵێنێ 

کــە تەنیــا ڕێــگای گەیشــن بــە ئــازادی و بــە ئیرادەبوونــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی، 

ــت و  ــی ناوەڕاس ــتاکەی ڕۆژهەاڵت ــی ئێس ــەو دۆخ ــەاڵم ئ ــە. ب ــی دەوڵەت پێکهێنان

ــی  ــوون و ناکارامەی ــووە، بێکەڵکب ــی تووشــی ب ــگای جیهان ــەی کۆمەڵ ــەو قەیران ئ

مۆدێلــی دەوڵــەت- نەتەوەیــی ســەملاندووە. هێزەکانــی هەژمۆنیکــی سیســتەمی 

ســەرمایەداری بــۆ بەدەســتهێنانی زیاتریــن قازانــج، بــەردەوام لــە سیاســەتی 

دووبەرەکی نانــەوە و شەڕهەاڵیســاندنی نێــوان کۆمەڵــگاکان کەڵکیــان وەرگرتــووە. 

مۆدێلــی دەوڵــەت- نەتــەوە بــە پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی یەکدەســت، دوژمنــی 

تێکــڕای جیــاوازی و جودابوونەکانــی نێــو کۆمەڵگاکانە. سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیزیمی 

دیمۆکڕاتیــک لــە بەرانبــەر ئــەو دۆخــە، مۆدێلێکــی نادەوڵەتــی و دیمۆکڕاتیکــە کــە 

ئــازادی و بــە ئیرادەبوونــی هەمــوو جیاوازییەکانــی کۆمەاڵیەتی مەیســەر دەکات و 

بــە تێپەڕاندنــی مەنتقــی بەژەوەندیخــوازی سیســتەمی ســەرمایەداری، دەبێتە هۆی 

ئاشــتی و تێپەڕاندنــی قەیرانــەکان. 

2ـ پرگالــی کۆنفێدڕاڵیزیمی دیمۆکڕاتیک، سیســتەمێکی دیمۆکڕاتیــک و نادەوڵەتییە 

کــە لــە ســەر بنەمــای هاوواڵتــی ئــازاد و یەکســان دەرفــەت بۆتێکــڕای چین وتوێــژ 
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و جیاواییە کانــی کۆمەاڵیەتــی و لــە ســەرەوەی هەموویــان ژنــان و جەوانــان 

ــەم  ــن. ئ ــان پێکبێن ــازاد و یەکس ــی ئ ــی هاوواڵت ــا ئەنجوومەنەکان ــێنێ ت دەرەخس

ــی، فەرهەنگــی،  ــی کۆمەاڵیەت ــە گۆڕەپانەکان ــزی خــۆی ل ــە توانســت و هێ پەرگال

ــە  ئابــووری، زانســتی، هونــەری، سیاســی، پاراســن، دیپلۆماتیــک و حقووقــی دا ل

هێــزی جەوهــەری جیاوازییەکانــی هەیــی لــە نێــو کۆمەڵــگا وەردەگــرێ.  

ــی  ــە ڕێ ــەت، ل ــەڵ دەوڵ ــک لەگ ــی دیمۆکڕاتی ــی کۆنفێدڕاڵیزیم 3ـ پەیوەندییەکان

ــەر  ــە س ــردن ل ــای کارک ــرێ. بنەم ــی" ڕێکدەخ ــەت + دیمۆکڕاس ــی "دەوڵ فۆرمول

ــگای  ــی کۆمەڵ ــەت و سیســتەمی بەرێوەبەرایەت ــە کــە دەوڵ ڕێکەوتنێکــی بنەڕەتی

دیمۆکڕاتیــک لــە ســەر قەبــووڵ و رەوایــی یەکــرت ڕێکدەکــەون. سیســتەمی 

کۆنفێدڕاڵیزیمــی دیمۆکڕاتیــک نــە دەوڵــەت ڕەتدەکاتــەوە و نــە نکۆڵــی لێــدەکات، 

لــە هەمانــکات دا بــە هێــچ شــێوەیەک نابــێ بــە پاشــکۆی دەوڵەتیــش، بەڵکــوو 

ــا دەگــرێ. ــە بنەم ــگا ب ــی کۆمەڵ ــە دیمۆکڕاتیزەکردن مۆدێلیکــە ک

 

ــک  ــە کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتی ــەوەی ک ــۆ ئ ــن مەرجــی پێویســت ب 4 ـ کەمرتی

لەگــەڵ دەوڵــەت لــە ژێــر چەترێکــی سیاســیی هاوبــەش دا پێکــەوە بــن، 

پەســەندکردنی ســتاتۆی )پێگــەی ڕەســمی( خۆبەرێەربــەری دیمۆکڕاتیکــە. دەبــێ 

ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە ئامانجــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆکڕاتیــک بەشــداربوون لــە 

ئــەرک و دەســەاڵتە دەوڵەتییــەکان دا نییــە، بەڵکوو پێکهێنانــی بەڕێوەبەرایەتی یان 

ئۆتۆریتــەی دیمۆکڕاتیکــی کۆمەڵــگا لــە چوارچێوەی ســنوورەکانی ئیرانە. ئاشــکرایە 

کــە گەیشــن بــە ســتاتۆیەکی بــەو شــێوەیە لــە ڕێــگای دەســتوورێکی بنچینەیــی 

دیمۆکڕاتیکــەوە پێکــدێ کــە خاڵــی پێکهاتنــی نێــوان کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و 

دوڵەتــە. لــە دۆخێکــی جیــاواز دا، کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتیــک بــە شــێوەیەکی 

ــەری دیمۆکڕاتیــک دەدا.  ــی بونیادنانــی خۆبەڕێوەب ــۆ( هەوڵ ــە ) دیفاکت یەکالیەن

5ـ سیاســەتی دیمۆکڕاتیــک بــە بــێ ئــازادی ژن بەڕێوەناچــێ، نــە دەتوانــرێ پــەرە 

بــە ئاشــتی و ئارامــی بــدرێ و نــە دەتوانــرێ  پارێزوانــی لــە ژینگــە بکــرێ. ژنــان 

ــداری  ــەت بەش ــۆم و تایب ــێوەی ئۆتۆن ــە ش ــدڕاڵ و ب ــی کۆنفێ ــوو یەکێتییەک وەک

ــە ڕێکخســن دەکــەن.  ــان ب ــن و خۆی کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتیــک دەب
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لــە  ئەوتۆیــان  ڕۆڵێکــی  سیســتەم،  پێشــەنگی  هێــزی  وەکــوو  جەوانــان  6ـ 

کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیک دا لە ســەر شــانە. جەوانان هێزێکی دیمۆکڕاسیخواز 

ــی  ــی و سیاســی دا ڕۆڵێک ــگای ئەخالق ــە پێشخســتنی کۆمەڵ ــە ل و ئازادیخــوازن ک

ســەرەکی دەگێــرن. جەوانــان وەکــوو پێکهاتــەی کۆنفێــدڕاڵ و بــە شــێوەی ئۆتۆنــۆم 

لــە کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتیــک دا جێــگا دەگــرن و خۆیــان بەڕێکخســن دەکەن. 

7ـ لــە سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیــک دا کۆمەڵــگا ســەرچاوەی بڕیــار 

وەرگرتنــە. گفت وگــۆ، بڕیاروەرگرتــن و جێبەجێ کردنــی بڕیــارەکان لــە الیــەن هێــزە 

دیمۆکڕاتیکەکانی کۆمەڵگا و بە شــێوەی هەڵبژاردن پێکدێ. دیمۆکڕاســی بە شێوەی 

ڕاســتەوخۆ و بە بەشــداری تێکڕای جیاوازییەکانی ناو کۆمەڵگا بە باشــرتین شــێوازی 

خــۆی دەخرێتــە بــواری جێبەجێ کردنــەوە. لــەم سیســتەمەدا کەســی هەڵبژێــردراو 

و بەڕێوەبــەران، تەنیــا مافــی جێبەجێکردنــی بڕیارەکانــی کۆمەڵگایــان هەیــە.

 

8ـ لــە سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیــک دا، بڕیارەکان و پەســەندکراوەکان 

لــە الیــەن ئەنجوومەنەکانــی گونــد، ئەنجوومەنەکانــی ناوچــە، ئەنجوومەنەکانــی 

گــەڕەک و شــارەکانەوە  وەردەگیرێــن. ئەنجوومەنەکانــی گــەل، گرینگ تریــن 

و بەمتامنەتریــن ناوەنــدی بڕیاروەرگەرتنــن. بڕیــارکان لــە الیــەن کۆنســەی 

بەڕێوەبەرییــەوە کــە نوێنەرایەتــی تێکــڕای جیاوازییەکان لــە رۆژهەاڵتی کوردســتان 

ــەوە.  ــواری جێبەجێکردن ــە ب دەکات، دەخرێن

ــە ســەرمایە، ئەندوســرتیالیزم  ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ــەی ســەرمایەداری ب 9ـ مۆدێڕنیت

)پیشەســازیگەرایی( و دەوڵەت- نەتەوەگەرایی، ژینگەی تێکداوە. کۆنفێدڕاڵیســمی 

ــەوڵ  ــە دەکات و ه ــەڵ ژینگ ــە لەگ ــتیارانە مامەڵ ــیارانە و هەس ــک وش دیمۆکڕاتی

ــی  ــە ڕێ ــێ. ب ــەڵ بگونجێن ــۆی لەگ ــا خ ــگ و تەب ــێوەیەکی هاوئاهەن ــە ش دەدا ب

بووژاندنــەوەی فەرهەنگــی ژینگەپارێــزی لــە نێــو کۆمەڵــگادا، لــە دژی لەناوبــردن، 

و  ئابــووری  و  دەکات  تێکۆشــان  قڕکــردن  و  داگیــرکاری  دەستبەســەرداگرتن، 

ــە بنەمــا وەردەگــرێ.  ــز ب کۆمەڵگایەکــی ژینگەپارێ
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10ـ کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیــک لــە دژی هەڕەشــەی هێــزە دەرکییــەکان و 

ــی  ــتێوەردان و هێرش ــەاڵتخوازەکانی ناوخۆیی)دەس ــزە دەس ــتێوەردانی هێ دەس

چینــە دەســەاڵتخوازەکانی نێــو کۆمەڵــگا(، خاوەن هێــزی پاراســتنی جەوهەرییە. 

هــەر یەکینەیەکــی کۆمەاڵیەتــی نێــو سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیک 

ــزێ و  ــۆی دەپارێ ــەری، خ ــتنی جەوه ــی پاراس ــیپی گەردوونی ــی پرەنس ــە پێ ب

ئەمــە بــە واتــای ئەرتەش ســاالری نییــە. ئەگەرچــی یەکینەکانــی پاراســتنی 

ــی  ــر کۆنرتۆڵ ــە ژێ ــەاڵم ل ــۆ  پاراســن، ب ــاوەن دەسیپشــخەرین ب جەوهــەری خ

دەکــەن.  هەڵس وکــەوت  دیمۆکڕاتیــک  سیاســەتی  ناوەندەکانــی  و  دەزگا 

ــە کــە  ــەو تێڕوانینەی ــە دژی ئ 11ـ سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیزیمــی دیمۆکڕاتیــک ل

ڕێــز لــە کۆمەڵــگا ناگــرێ و لــە هەمــان کات دا ڕەوایەتــی بــە تاکگەرایــی لیــراڵ 

دەدا، تێکۆشــان دەکات و هاوســەنگی نێــوان کۆمەڵــگا- تــاک بــە بنەمــا دەگــرێ. 
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بەشی یەکەم
بنەما و پرەنسیپەکان

خاڵی یەکەم
ناوی سیستەم:

  کۆمەڵگای دیمۆکڕاتیک و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ـ کۆدار

  خاڵی دووهەم
  دامەزرێنەر:

  ڕێبــەر و دامەزرێنــەری ئــەم سیســتەمە، ڕێبــەری گەالنــی کوردســتان، عەبدوڵــا 

ئۆجــاالن-ە.

خاڵی سێهەم
  ناوەڕۆکی کۆدار:

  کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ـ کۆدار، سیســتەمێکی 
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بەشی یەکەم

ــی چاەنووســی  ــی دیاریکردن ــای ماف ــەر بنەم ــە لەس ــە ک ــی کۆمەاڵیەتیی کۆنفێدڕاڵ

گــەالن بــە دەســتی خۆیــان دانــراوە. دیمۆکڕاســی، ئــازادی ژن و ژینگەپارێــزی بــە 

بنەمــا وەردەگــرێ. سیســتەمێکی نادەوڵەتییــە کــە بەڕێکخســن کردنی کۆمەاڵیەتی- 

ــە بنەمــا دەگــرێ. ســەرجەم  ــگاکان ب سیاســی، فەرهەنگــی و دیمۆکڕاتیکــی کۆمەڵ

پێکهاتــە ئەتنیکــی، نەتەوەیــی، ئایینــی، ئایینزایــی و فەرهەنگییــەکان دەتوانــن بــە 

شــێوەی کۆمون، مەجلیــس، کۆنگرە، ئاکادێمی، ســەندیکا، کۆپەراتیڤ )هــەرەوەزی( 

ــی  ــای رەهەندەکان ــە ســەر بنەم ــەن. ل ــان بەرێکخســن بک ــی سیاســی خۆی و پارت

نەتــەوەی دیمۆکڕاتیــک )سیاســی، کۆمەاڵیەتی، هاوژیانــی ئازاد، ئابــووری، حقووقی، 

فەرهەنگــی، پــەروەردە، پاراســتنی جەوهــەری و دیپلۆماســی( بەڕێکخســن دەکرێ. 

هەڵبــژاردن و بڕیاروەرگرتنــی دیمۆکڕاتیکی ڕاســتەوخۆ لە ســەر ئەساســی بەشــداری 

لــە هەمــوو گۆڕەپانــەکان دا بــە بنەمــا وەردەگــرێ. پێکەوەژیانــی تێکــڕای جیاوازییــە 

ــی  ــە لەبەرچاوگرتن ــانی )ب ــازادی و یەکس ــی ئ ــەر ئەساس ــە س ــەکان ل کۆمەاڵیەتیی

تایبەمتەندییەکانیــان( پەســەند دەکات. لــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی کۆمەڵــگای 

ــە  ــی ل ــی- ئایینزای ــی و ئایین ــی، نەتەوەی ــی ئەتنیک ــڕای جیاوازییەکان ــورد و تێک ک

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، هەڵوێســتی دەوڵەتگــەرا و نەتەوەگەرایانــە پەســەند نــاکات 

و مۆدێلــی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیــک بــە بنەمــا دەگرێ. بــۆ کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتی 

کوردســتان، مۆدێلــی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیــک و لــە دەرەوەی کوردســتانیش یەکێتــی 

دیمۆکڕاتیکــی گــەالن و نەتەوەکانــی ئێــران بــە بنەمــا دەگــرێ.

خاڵی چوارەم
  ئااڵ:

  لــە ســەر زەمینێکــی ســەوزدا، دارێــک کــە ناوقەدەکــەی قاوەیــی ڕەنگــە و لــق و 

گەاڵکانــی لــە شــێوەی خــۆڕە و ئەســتێرەیەکی ســوور لە ناوەڕاســتەکەی دایە وشــەی 

KODAR بــە ڕەنگــی ســوور لــە ژێــر دارەکــە نــوورساوە. 
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خاڵی پێنجەم
بنەما و پرەنسیپەکانی سیستەم:

کۆنفێدڕاڵــی  یەکێتــی  و  ڕێکخســتنی  ئیدۆلۆژیــک-  ســەربەخۆیی  کــۆدار-  1ـ 

دیمۆکڕاتیــک بــە بنەمــا دەگــرێ.

2ـ لــە دژی هەمــوو جــۆرە چەوســاندنەوە و قڕکردنێکــی فەرهەنگــی و جەســتەیی 

تێکۆشــان دەکات و خاوەنــداری لــە مافــی دیمۆکڕاتیــک کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردســتان دەکات. 

ــی،  ــەی مێژووی ــە میرات ــز ل ــک ڕێ ــەربەخۆیی دیمۆکڕاتی ــی س ــەر ئەساس ــە س 3ـ ل

فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتــی گــەالن دەگــرێ. هــەوڵ دەدا بــە شــێوازی کــرداری، مافی 

خۆبەڕێکخســن کردنی ئــازاد و دیمۆکڕاتیکــی گەلــی کــورد لە دەســتووری بنچینەیی 

ئێــران دا جێگیــر بــکات. 

ــان  ــرادەی خۆی ــە ئی ــازاد ب ــی ئ ــاک و کۆمەاڵن ــە ت ــە ک ــی هاوبەش 4ـ کۆمەڵگایەک

ــە  ــە ک ــاک و پێکهاتانەی ــەو ت ــازادی ئ ــرادەی ئ ــر، ئی ــزی یەکانگی ــاوە. هێ پێکیان هێن

ــەوە.  ــۆدار دا کۆببن ــری ک ــر چەت ــە ژێ ــان داوە ل بڕیاری

5ـ بەڕێکخســن کردنی کۆمەڵــگاکان لە ســەر بنەمای " تــاک- هاوواڵتی دیمۆکڕاتیکی 

ئــازاد و کۆمۆنــاڵ" لــە چوارچێــوەی مەجلیســەکانی کۆمەڵــگا دیمۆکڕاتیکــەکان و بــە 

پێــی توانایــی و لێهاتوویــی جەوهەری خۆیــان پێکدێنی. 

6 ـ لــە بەرانبــەر تاکگەرایــی سیســتەمی ســەرمایەداری،  پێکەوەژیانــی هاوبــەش لــە 

هەمــوو گۆڕەپانەکانــدا پەســەند دەکا و پــەرەی پێــدەدا. 

7 ـ پاڕادایمــی کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک  ـ ئیکۆلۆژیــک لەســەر بنەمــای ئــازادی 

ژن پەســەند دەکات و پــەرەی پێــدەدا و لــە دژی هەمــوو جــۆرە زهنییــەت و 

سیســتەمێکی پیاوســاالرانە تێکۆشــان دەکات. 

8 ـ ژیانــی ژینگەپارێزانــە بــە بنەمــا دەگرێ و بە مەبەســتی ســەقامگیرکردنی ژیانێکی 

ئیکۆلۆژیک ـ کۆمەاڵیەتی تێکۆشــان دەکات. 

ــەتی  ــوەی سیاس ــە چوارچێ ــرێ و ل ــا دەگ ــە بنەم ــی ب ــی و سیاس ــی ئەخالق 9 ـ ژیان

کۆمۆنــەکان،  ئەنجوومەنــەکان،  بەڕێکخســن کردنی  هەوڵــی  دیمۆکڕاتیــک دا 

بــە  پــەرە  بنەمایــە  ئــەو  ســەر  لــە  و  دەدا  تەعاونییــەکان  و  ئاکادێمییــەکان 
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دەدا.  کۆمەڵــگا  خۆبەڕێوەبــەری 

10 ـ لــە پێنــاو پێشخســن و قەبوواڵندنــی ناســنامەی کــوردی لــە هەمــوو ئاســتەکانی 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی دا تێکۆشــان دەکات. پــەرەدان و خاوەنداریکــردن لــە مافــی 

ــە کوردســتاندا دەژیــن و پەرەدانــی فەرهەنــگ و  هەمــوو ئــەو گــەل و چینانــەی ل

پــەروەردە بــە زمانــی دایکــی و خۆبەڕێوەبــەری و خۆبەڕێکخســن کردنیان بــە بنەمــا 

دەگــرێ. 

ــەر  ــە س ــگا ب ــری کۆمەڵ ــی چاودێ ــەر ئەساس ــە س ــووری ل ــەری ئاب 11 ـ خۆبەڕێوەب

ئابوورییــەوە بــە بنەمــا دەگــرێ و پــەرە بــە بــازاری ئابــووری کۆمونــاڵ دەدا و 

دەکات.  بەڕێکخســتنی 

12 ـ لــە چوارچێــوەی پاراســتنی ڕەوا دا، لــە دژی کــردەوە ســەرکوتکارانەکانی دەوڵەت ـ 

ــورد و  ــی ک ــی فەرهەنگــی و جەســتەیی گەل ــۆ قڕکردن ــدان ب ــوو هەوڵ ــەوە وەک نەت

واڵتــی کوردســتان و تێکــڕای ئــەو کۆمەڵگایانــەی لــە کوردســتان دەژیــن، تێکۆشــان 

دەکات. 

ــی و  ــک، یەکێت ــیمی دیمۆکڕاتی ــی کۆنفێدڕاڵیس ــی بنەماکان ــی پێکهێنان ــە رێ 13 ـ ل

یەکگرتوویــی کوردســتان بــە ئەســاس وەردەگــرێ. کۆنفێدڕاڵیســیمی دیمۆکڕاتیکــی 

گەالنــی ئێــران بــە بنەمــا دەگــرێ و پێکهێنانــی کۆنگــرەی دیمۆکڕاتیکــی رۆژهەاڵتــی 

ــە ئامانجــی خــۆی دەزانــێ.  کوردســتان ب

14 ـ لــە ئێــران دا، لــە ســەر بنەمــای سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیســمی دیمۆکڕاتیــک ڕێز لە 

ســەرجەم گــەالن و ناســنامە و باوەڕییــە جیــاوازەکان دەگرێ. 

خاڵی شەشەم
پێناسەی تاک ـ هاوواڵتیی کۆدار: 

ســەرجەم ئــەو کەســانەی هاوپەیامنــی کــۆدار پەســەند دەکــەن و لــە چوارچێــوەی 

ئامانجەکانــی دا تێدەکۆشــن، هاوواڵتــی کــۆدارن. 

خاڵی حەوتەم: 
سیستەمی تاک ـ هاوواڵتی دیمۆکڕاتیک، ئازاد و یەکسان: 
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لــە  ئازادییانــەی  و  مــاف  لــەو  دەتوانــن  کــۆدار،  هاوواڵتییانــی  ســەرجەم 

ــی،  ــۆدار و هاوواڵتییان ــن. ک ــد ب ــراوە بەهرەمەن ــاژەی پێک ــەدا ئام هاوپەیامنییەک

بەرپرســیارێتی بەرامبــەر بــە یەکــرت و پابەندبــوون بــەو پرەنســیپانەی لــەم 

هاوپەیامنییــەدا ئاماژەیــان پێکــردراوە، وەکــوو پێوانــەی بنچینەیــی ئەخالقــی  

بــوون دەبینــن. تــاک دەتوانــێ بــە شــێوەیەکی گونجــاو لەتــەک تایبەمتەندییــەکان، 

خــاوەن زیاتــر لــە یــەک ناســنامەی هاوواڵتــی بــێ و یــا لــە هاوواڵتی بوونــی کــۆدار 

دەرکــەوێ.

بەشی دووهەم
ماف و ئازاییە بنامییەکان

-خاڵی هەشتەم

1 ـ کــۆدار ڕێــز لــە مافەکانــی دیمۆکڕاتیکــی نێونەتەوەیــی و جاڕنامــەی گەردوونــی 

ــی دا  ــاری بەڕێوەبەردن ــە کاروب ــدەکات و ل ــرێ، پشــتیوانییان لێ ــرۆڤ دەگ ــی م ماف

پەیڕەویــان لێــدەکات. 

2 ـ هــەر تاکێــک مافــی هەیــە پارێزوانــی لــە نــرخ و بەهــاکان و کەرامەتــی 

ــێدارەدان  ــکەنجە، لەس ــۆرە ئەش ــەر ج ــە دژی ه ــۆدار ل ــکات. ک ــۆی ب ــی خ مرۆڤ

و بێڕێزی کردنێــک بــە مــرۆڤ کــە ســەرچاوەکەی زهنییەتــی دەوڵەتگــەرا و 

دەکات.  تێکۆشــان  دەســەاڵتخوازە، 

3 ـ لــە سیســتەمی کــۆدار دا هیــچ کــەس و ڕێکخراوێــک مافــی ئەوەیــان نییــە بــە 

هیــچ هــۆکار و پاســاوێک مافــی ژیــان لــە مرۆڤێــک زەوت بکــەن. 

4 ـ ژنــان وەکــوو تــاک ـ هاوواڵتــی ئــازاد و یەکســان، خــاوەن مافــی سیاســی، 

ــە   ــان ل ــێوەیەکی یەکس ــە ش ــن ب ــن و دەتوان ــی و ئابووری ــی، فەرهەنگ کۆمەاڵیەت

ژیانــی کۆمەاڵیەتــی دا جێــگا بگــرن. هەروەهــا مافــی دامەزراندنــی پارتــی سیاســی، 

ــە. ــان هەی ــوو گۆڕەپانەکانی ــە هەم ــە و بەشــداریکردن ل ــد، کۆمەڵ ــەر، ناوەن تەڤگ

ــەتی  ــە سیاس ــەی ل ــازاد و چاالکان ــداریکردنی ئ ــی بەش ــیك ماف ــوو کەس 5 ـ هەم

دیمۆکڕاتیــک دا هەیــە. 

6 ـ نابــێ لــە بــەر تایبەمتەنــدی و جیــاوازی ئەتنیکــی، ئایینــی، ئایینزایــی، فەرهەنگی، 
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ــا  ــرێ و ی ــێک بک ــچ کەس ــە هی ــزی ب ــەزی بێڕێ ــی و ڕەگ ــنامەی کۆمەاڵیەت ناس

پێگەیەکــی تایبەتــی بــۆ تەرخــان دابــرێ. 

7 ـ خۆپاراســتنی ڕەوا لــە بەرانبــەر نزیکایەتــی دەســەاڵتخوازنە و توندوتیــژی لــە 

چوارچێــوەی مــاف و نۆرمــە کۆمەاڵیەتییــەکان دا مافــی ســەرەکی هــەر کەســێکە.

8 ـ دەبــێ مافــی ئــازادی ڕادەبڕیــن، بیروبــاوەڕی، کــردەوە و خۆبەڕێکخســن کردن 

پارێــزراو و گارانتــی کــراو بــێ.

ــە  ــە ب ــان هەی ــی ئەوەی ــۆدار، ماف ــی ک ــەر کۆمەڵگەیەک ــا ه ــی ی 9 ـ هەرهاوواڵت

کەڵکوەگرتــن لــە ڕێبــازە دیمۆکڕاتیکەکانــی وەکــوو مانگرتــن، کۆبوونــەوە، 

خۆپیشــاندان و ســەرپێچی مەدەنــی داوای مافەکانیــان بکــەن. 

10 ـ ســەرجەم کۆمەڵــە و گرووپــە فەرهەنگــی، نەتەوەیــی، ئەتنیکــی، ئەخالقــی، 

خۆبەڕێکخســن کردنی  و  خۆبەڕێوەبــەری  مافــی  ئایینزاییــەکان  و  ئایینــی 

دیمۆکڕاتیــک و خاوەندارێتــی لــە فەرهەنــگ و پەرەپێدانــی کۆمەڵــگای خۆیــان 

هەیــە. هیــچ کــەس و گرووپێــک ناتوانــێ بیروباوەڕییەکانــی خــۆی بە رێبــازی زۆر 

ــان گرووپێکــی دیکــەدا بســەپێنێ.  و گوشــار بــە ســەر تــاک ی

ــەر  ــی ه ــەرەکی و بنەڕەت ــی س ــزدا ماف ــی ژینگەپارێ ــە کۆمەڵگایەک ــان ل 11 ـ ژی

تاکێکــە. هەمــوو کەســێک دەتوانــێ لــە چوارچێــوەی پێداویســتییەکانی کۆمەڵــگا 

ــەرچاوە  ــە س ــک ل ــی کەڵ ــراپ بەکارنەهێنان ــە و خ ــتنی ژینگ ــی پاراس ــە مەرج ب

ــرێ.  ــتییەکان وەرگ رسووش

12 ـ  گــەالن و کۆمەڵــگاکان مافــی ئازادانــەی چــارەی خۆنووســینیان هەیــە. 

بەرخۆدانــی گــەالن و کۆمەڵگاکان لــە دژی توواندنــەوەی فەرهەنگی، کۆمەڵکوژی 

و هێــرش بــۆ ســەر نــرخ و دەســکەوتەکانیان مافێکــی ڕەوایــە. 

بــە  ڕێگــە  و  پارێــزراوە  کەســێک  هەمــوو  بیــری  و  دەســت  ڕەنجــی  13 ـ 

نــادرێ. چەوســاندنەوەی 

14 ـ تێکــڕای هاوواڵتییــان و گرووپــە فەرهەنگییــەکان مافــی هاوکاری کــردن لەگەڵ 

ڕێکخراوەکانــی دیمۆکڕاتیکــی نێونەتەوەیــی و خۆبەڕێکخســن کردنی خۆیــان لــە 

ســەر بنەمــای پرەنســیپەکانی کــۆدار هەیــە. 

15 ـ هــەر ژن و پیاوێــک خــاوەن مافــی تێکۆشــان لــە دژی زهنییەتــی پیاوســاالرین 
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ــان و  ــازاد، یەکس ــی ئ ــتنی کۆمەڵگایەک ــدن و پێشخس ــی دامەزران ــە ئامانج و ب

ــن کردنن.  ــی خۆبەڕێکس ــاوەن ماف ــک خ دیمۆکڕاتی

ــی و  ــدااڵن مافــی دەسپێڕاگەیشــتنی خزمەتگــوزاری تەندروســتی دەروون 16 ـ من

جەســتەییان هەیــە. بنەماکانــی پــەروەردە و پێگەیاندیــان لــە الیــەن بنەماڵــە و 

ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــەوە دەسنیشــان دەکرێــن. ناســنامە، فەرهەنــگ و زمانــی 

دایکییــان بــە هیــچ شــێوەیەک نکۆڵــی لێناکــرێ. نابــێ بێڕێــزی بــە کەرامەتییــان 

بکرێــن، ناچــاری کاری زۆرەملــێ، پێکەوەنانــی ژیانــی هاوبــەش بکرێــن و نابــێ 

بنێردرێــن بــۆ شــەڕ. 

17 ـ هاوواڵتییانــی کــۆدار بــە بــێ هیــچ جیــاوازی، ئیمتیــاز و هەاڵواردنێــک، مافــی 

بەهرەمەنــدی و کەڵک وەرگرتــن لــە هەمــوو ئــەو حقووقانەیــان هەیــە کــە لــە 

هاوپەیامنیــی کــۆداردا ئاماژەیــان پێکــراوە. 

ــە  ــەکان ل ــی و بەڕێوەبەریی ــڕای چاالک ــداریکردنی تێک ــی بەش ــان ماف 18 ـ جەوان

ــە.  ــان هەی ــوو بوارەکانی هەم

19 ـ لــە سیســتەمی کــۆدار دا بەســااڵچوان مافــی ژیانێکــی بەکەرامــەت و ئازادیان 

هەیــە کــە تێــدا ڕێــز و حورمەتــی پێگەیــان لەبەرچــاو بگیــرێ و دەرفەتــی 

گواســتنەوەی ئەزموونەکانــی ژیانیــان بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو دەســتەبەر کرابــێ. 

20 ـ لــە سیســتەمی کــۆدار دا کەســانی خــاوەن پێداویســتی تایبــەت مافــی 

کەڵک وەگرتــن لــە هەمــوو خزمەتگوزارییــە تەندروســتی و پەروەردەییــان هەیە و 

ــن.   ــەوە بژی ــە کەرامەت ــازاد دا ب ــە کۆمەڵگایەکــی ئ ــە ل ــان هەی مافــی ئەوەی

 



كۆمەڵگای  دیمۆكراتیك و ئازادی رۆژهەاڵتی كوردستان 
جامـعه  ی دموکـراتـیک و آزاد شــرق کوردســتان

K   DAR
CIVAKA DEMOKRATÎK Û AZAD A ROJHILATÊ KURDISTAN

59

بەشی دووهەم
ماف و ئازاییە بنامییەکان

-خاڵی هەشتەم
1 ـ کــۆدار ڕێــز لــە مافەکانــی دیمۆکڕاتیکی نێونەتەوەیــی و جاڕنامــەی گەردوونی 

مافــی مــرۆڤ دەگــرێ، پشــتیوانییان لێــدەکات و لــە کاروبــاری بەڕێوەبەردنــی دا 

ــدەکات.  پەیڕەویان لێ

ــی  ــاکان و کەرامەت ــرخ و بەه ــە ن ــی ل ــە پارێزوان ــی هەی ــک ماف ــەر تاکێ 2 ـ ه

مرۆڤــی خــۆی بــکات. کــۆدار لــە دژی هــەر جــۆرە ئەشــکەنجە، لەســێدارەدان 

و بێڕێزی کردنێــک بــە مــرۆڤ کــە ســەرچاوەکەی زهنییەتــی دەوڵەتگــەرا و 

دەســەاڵتخوازە، تێکۆشــان دەکات. 

3 ـ لــە سیســتەمی کــۆدار دا هیــچ کــەس و ڕێکخراوێــک مافــی ئەوەیــان نییــە بــە 
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هیــچ هــۆکار و پاســاوێک مافــی ژیــان لــە مرۆڤێــک زەوت بکــەن. 

4 ـ ژنــان وەکــوو تــاک ـ هاوواڵتــی ئــازاد و یەکســان، خــاوەن مافی سیاســی، کۆمەاڵیەتی، 

فەرهەنگــی و ئابووریــن و دەتوانــن بــە شــێوەیەکی یەکســان لــە  ژیانــی کۆمەاڵیەتی دا 

جێــگا بگــرن. هەروەهــا مافــی دامەزراندنــی پارتــی سیاســی، تەڤگــەر، ناوەنــد، کۆمەڵــە 

و بەشــداریکردن لــە هەمــوو گۆڕەپانەکانیــان هەیە.

5 ـ هەمــوو کەســیك مافــی بەشــداریکردنی ئــازاد و چاالکانــەی لــە سیاســەتی 

هەیــە.  دا  دیمۆکڕاتیــک 

6 ـ نابــێ لــە بــەر تایبەمتەنــدی و جیــاوازی ئەتنیکــی، ئایینــی، ئایینزایــی، فەرهەنگــی، 

ناســنامەی کۆمەاڵیەتــی و ڕەگــەزی بێڕێــزی بــە هیــچ کەســێک بکــرێ و یــا پێگەیەکــی 

تایبەتــی بــۆ تەرخــان دابــرێ. 

7 ـ خۆپاراســتنی ڕەوا لــە بەرانبــەر نزیکایەتــی دەســەاڵتخوازنە و توندوتیــژی لــە 

ــێکە. ــەر کەس ــەرەکی ه ــی س ــەکان دا ماف ــە کۆمەاڵیەتیی ــاف و نۆرم ــوەی م چوارچێ

ــردن  ــن ک ــردەوە و خۆبەڕێکخس ــاوەڕی، ک ــن، بیروب ــازادی ڕادەبڕی ــی ئ ــێ ماف 8 ـ دەب

ــێ. ــراو ب ــی ک ــزراو و گارانت پارێ

9 ـ هەرهاوواڵتــی یــا هــەر کۆمەڵگەیەکــی کۆدار، مافــی ئەوەیان هەیە بــە کەڵکوەگرتن 

لــە ڕێبــازە دیمۆکڕاتیکەکانــی وەکــوو مانگرتــن، کۆبوونــەوە، خۆپیشــاندان و ســەرپێچی 

مەدەنــی داوای مافەکانیــان بکەن. 

10 ـ ســەرجەم کۆمەڵــە و گرووپــە فەرهەنگــی، نەتەوەیــی، ئەتنیکــی، ئەخالقــی، ئایینــی 

و ئایینزاییــەکان مافــی خۆبەڕێوەبــەری و خۆبەڕێکخســن کردنی دیمۆکڕاتیــک و 

خاوەندارێتــی لــە فەرهەنــگ و پەرەپێدانــی کۆمەڵــگای خۆیــان هەیــە. هیــچ کــەس و 

گرووپێــک ناتوانــێ بیروباوەڕییەکانــی خــۆی بــە رێبــازی زۆر و گوشــار بــە ســەر تــاک 

یــان گرووپێکــی دیکــەدا بســەپێنێ. 

11 ـ ژیــان لــە کۆمەڵگایەکــی ژینگەپارێــزدا مافــی ســەرەکی و بنەڕەتــی هــەر تاکێکــە. 

هەمــوو کەســێک دەتوانــێ لــە چوارچێــوەی پێداویســتییەکانی کۆمەڵــگا بــە مەرجــی 

پاراســتنی ژینگــە و خــراپ بەکارنەهێنانــی کەڵــک لــە ســەرچاوە رسووشــتییەکان 

ــرێ.  وەرگ

12 ـ  گــەالن و کۆمەڵــگاکان مافــی ئازادانــەی چــارەی خۆنووســینیان هەیــە. بەرخۆدانــی 
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گــەالن و کۆمەڵــگاکان لــە دژی توواندنــەوەی فەرهەنگــی، کۆمەڵکــوژی و هێــرش بــۆ 

ســەر نــرخ و دەســکەوتەکانیان مافێکــی ڕەوایــە. 

13 ـ ڕەنجــی دەســت و بیــری هەمــوو کەســێک پارێــزراوە و ڕێگــە بــە چەوســاندنەوەی 

نادرێ.

ــەڵ  ــردن لەگ ــی هاوکاری ک ــەکان ماف ــە فەرهەنگیی ــان و گرووپ ــڕای هاوواڵتیی 14 ـ تێک

ڕێکخراوەکانــی دیمۆکڕاتیکــی نێونەتەوەیــی و خۆبەڕێکخســن کردنی خۆیــان لــە ســەر 

بنەمــای پرەنســیپەکانی کــۆدار هەیــە. 

15 ـ هــەر ژن و پیاوێــک خــاوەن مافــی تێکۆشــان لــە دژی زهنییەتــی پیاوســاالرین و 

بــە ئامانجــی دامەزرانــدن و پێشخســتنی کۆمەڵگایەکــی ئــازاد، یەکســان و دیمۆکڕاتیک 

ــن کردنن.  ــی خۆبەڕێکس ــاوەن ماف خ

16 ـ منــدااڵن مافــی دەسپێڕاگەیشــتنی خزمەتگــوزاری تەندروســتی دەروونــی و 

جەســتەییان هەیــە. بنەماکانــی پــەروەردە و پێگەیاندیان لــە الیەن بنەماڵــە و ڕێکخراوە 

ــە  ــان ب ــی دایکیی ــگ و زمان ــن. ناســنامە، فەرهەن ــەوە دەسنیشــان دەکرێ مەدەنییەکان

هیــچ شــێوەیەک نکۆڵــی لێناکــرێ. نابێ بێڕێــزی بــە کەرامەتییــان بکرێن، ناچــاری کاری 

زۆرەملــێ، پێکەوەنانــی ژیانــی هاوبــەش بکرێــن و نابــێ بنێردرێــن بــۆ شــەڕ. 

ــی  ــک، ماف ــاز و هەاڵواردنێ ــاوازی، ئیمتی ــچ جی ــێ هی ــە ب ــۆدار ب ــی ک 17 ـ هاوواڵتییان

بەهرەمەنــدی و کەڵک وەرگرتــن لــە هەمــوو ئــەو حقووقانەیــان هەیــە کــە لــە 

هاوپەیامنیــی کــۆداردا ئاماژەیــان پێکــراوە. 

18 ـ جەوانــان مافــی بەشــداریکردنی تێکــڕای چاالکــی و بەڕێوەبەرییــەکان لــە هەمــوو 

بوارەکانیــان هەیــە. 

ــان  ــەت و ئازادی ــی بەکەرام ــی ژیانێک ــااڵچوان ماف ــۆدار دا بەس ــتەمی ک ــە سیس 19 ـ ل

هەیــە کــە تێــدا ڕێــز و حورمەتــی پێگەیــان لەبەرچــاو بگیــرێ و دەرفەتی گواســتنەوەی 

ئەزموونەکانــی ژیانیــان بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو دەســتەبەر کرابــێ. 

20 ـ لــە سیســتەمی کــۆدار دا کەســانی خاوەن پێداویســتی تایبەت مافــی کەڵک وەگرتن 

لــە هەمــوو خزمەتگوزارییــە تەندروســتی و پەروەردەییان هەیە و مافــی ئەوەیان هەیە 

لــە کۆمەڵگایەکی ئــازاد دا بــە کەرامەتــەوە بژین.  
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بەشی سێهەم
ئەرکە سەرەکییەکان

خاڵی نۆهەم
 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار، ئــەرک و بەرپرســیاری خاوەنداریکــردن لــە ئــازادی 

و دیمۆکڕاســی گــەالن و پێشخســتنی کۆمەڵــگای ئەخالقــی- سیاســی بــە پێــی ئــەو 

بنەمایانــەی لــەم هاوپەیامنییــەدا ئامــاژەی پێکــراوە هەیــە. 

 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار، ژیانێکــی هاوتەریــب  لەگــەڵ بنەمــا و پرەنســیپە 

ئەخالقــی ـ سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ خــۆی بــە بنەمــا دەگــرێ. 

ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار بــە پێــی هێڵی ئــازادی ژن خــۆی پــەروەردە دەکات و 

بەشــداریکردن لــە ژیانــی ئــازاد لــە ســەر ئــەو پێــوەر و پێوانــە بــۆ خــۆی بــە بنەمــا 

وەردەگرێ. 

 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوە ســەردێڕە کــە "کار، 
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بەشی سێهەم

ئازادییــە"، ژیانــی تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتــی هەروەهــا بەشــداری خۆبەخشــانە بــۆ 

ــرێ. ــا دەگ ــە بنەم ــی ب ــاری ژیان پێشخســن و گەشــەپێدانی کاروب

ــا  ــە بنەم ــی ب ــک و پەرەدان ــی دای ــی زمان ــۆدار فێربوون ــی ک ــەر هاوواڵتییەک  ـ ه

وەردەگــرێ. لــە پێنــاو ئــازادی زمانــی دایــک، پــەروەردە و گەشــەکردنیدا هەنــگاو 

ــرێ.  هەڵدەگ

 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار، بوژاندنــەوە، پاراســن و پێشخســتنی نرخە مێــژووی و 

فەرهەنگییــەکان بــۆ خــۆی بــە بنەمــا دەگرێ. 

ــی و  ــتی کۆمەاڵیەت ــی زانس ــە پێ ــۆی ب ــی خ ــۆدار ژیان ــی ک ــەر هاوواڵتییەک   ـ ه

ژینگەپارێزانــە رێکدەخــات. 

 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار لــە کاتــی هێرشــی چەکــداری دەرەکــی و کۆمەڵکــوژی 

فەرهەنگــی و جەســتەیی دا بەشــداری لــە ئەرکــی پاراســتنی ڕەوا دا دەکات و 

ــگا و نیشــتامنی خــۆی دەکات.  ــە کۆمەڵ خاوەنــداری ل

 ـ هــەر هاوواڵتییەکــی کــۆدار لــە دژی دەســتدرێژی بــۆ ســەر نرخەکانــی مرۆڤایەتی 

ــاوەدا لەگــەڵ هێــز و کەســایەتییە دیمۆکڕاتیکەکانــی  ــەو پێن تێکۆشــان دەکات و ل

جیهانــی هــاوکاری دەکا. 

ــک  ــای سیاســەتی دیمۆکڕاتی ــە ســەر بنەم ــۆدار، ل ــی ک ــێ هــەر هاوواڵتییەک  ـ دەب

ــێ.  ــک ب النیکــەم ئەندامــی کۆمۆنێ

ــی تەندروســت  ــە تاک ــگای تەندروســت ل ــە کۆمەڵ ــەو تێگەیشــتنەی ک ــی ئ   ـ بە پێ

ــتی  ــی و زانس ــە ئاگای ــدی ل ــۆ بەهرەمەن ــۆدار ب ــی ک ــەر هاوواڵتییەک ــدێ، ه پێک

ــێ.  ــی تێدەکۆش ــۆ بڕەوپێدان ــەوڵ دەدا و ب ــتی ه تەندروس
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 بەشی چوارەم
بەڕێکخستنکردنی سیستەم

-خاڵی دەهەم
کۆمۆنــەکان: سیســتەمی کــۆدار، لــە ســەر بناغــەی کاری هاوبــەش و هــەرەوەزی 

لــە  نێوندگیــرە.  بــێ  و  ڕاســتەوخۆ  دیمۆکڕاســی  سیســتەمی  پێکهاتــووە. 

بەڕێکخســتنکردنی تێکڕای چیــن و توێژەکانی کۆمەڵــگا ســەرچاوەدەگرێ. ناوەندە 

ســەرەکییەکانی بڕیاروەرگرتــن گەڕەکــەکان، شــارەکان، گونــدەکان و یەکینەکانــی 

کاری کۆمۆناڵــن. کۆمۆنــەکان، یەکینــە و بناغــەی کۆمەڵــگای ئەخالقــی- سیاســین 

ــی  ــێ و رۆڵ ــێ النیکــەم ئەندامــی کۆمۆنێــک ب ــگا دەتوان و هــەر تاکێکــی کۆمەڵ

تێــدا بگێــرێ. هــەر کۆمۆنێــک بــە ڕێــگای بەڕێکخســن بوونی کۆنفێــدڕاڵ 

پەیوەنــدی لەگــەڵ کۆمۆنەکانــی دیکــە هەیــە. بێجگــە لــەوە دەست نیشــان کردنی 

دەســتەی بەڕێوەبــەری لــە هــەر کۆمۆنێــک دا ئەرکــی سەرشــانی ئــەو کۆمۆنەیــە. 
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کۆمۆنــەکان بــە تێگەیشــن و پشتبەســن بــە هێــزی جەوهــەری خۆیــان، هــەوڵ 

بــۆ چارەســەری کێشــە و گرفتــەکان لــە ســەرجەم گۆڕەپانەکانــی سیاســی، 

کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی، ئابــووری، ئاســایش و پاراســتنی ڕەوای کۆمەڵــگا 

ــە پشتبەســن  ــەدا و ب ــەو چوارچێوەی ــگای خۆبەڕێکخســن کردن ل ــە ڕێ دەدەن. ل

کارگــەکان،  قوتابخانــەکان،  شــارەکان،  و  گــەڕەک  گونــدەکان،  کۆمۆنــی  بــە 

کۆپەراتیڤەکانی)تعاونــی( کشــتوکاڵ و بازرگانــی، هێــزی جەوهــەری خۆیــان 

دەخەنــە خزمــەت دابینکردنــی پێداویســتییەکانی خۆیــان و کۆمەڵگاکەیــان. هــەر 

کۆمۆنێــک لــە ڕێــی هەڵبژاردنــەوە دەســتەی بەڕێوەبــەری خــۆی هەڵدەبژێــرێ. 

خاڵی یازدەهەم
بەڕێکخستنکردنی شار و ناوچەکان:

ناوەنــدی  ناوچــە،  و  ئەنجوومەنــی شــار  ناوچــەکان:  و  ئەنجوومەنــی شــار 

ــارەی  ــان ژم ــار ی ــی ش ــی گەورەی ــە پێ ــی. ب ــار و ناوچەکانییەت ــی ش بڕیاروەرگرتن

ــی پێویســت پێکــدێ.  ــە پێ ــردراو ب ــەری هەڵبژێ ــەک نوێن ــە ژمارەی ــی، ل ناوچەکان

نیــوەی ئەندامانــی ئەنجوومەنــەکان بــە شــێوەی هەڵبــژاردن لە نوێنەرانــی گرووپە 

کۆمەاڵیەتییــەکان و، نیوەکــەی دیکــەی لــەو نوێنەرانــە پێکــدێ کــە بە شــێوەیەکی 

ڕاســتەوخۆ لــە الیــەن دانیشــتوانی شــار و ناوچــەکان و لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــی 

ئامانجــی  بــە  کۆبوونــەوە  مانگێــک  هەمــوو  هەڵدەبژێردرێــن.  گشــتییەوە 

پــرۆژەکان و  بڕیاروەگرتــن و هەماهەنگ کردنــی ڕێبــازی بەکردەوەییکردنــی 

گەاڵڵــە یاســاییە پێشــنیارکراوەکان لە الیــەن ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــەوە پێکدێنێ. 

مافــی بڕیاروەرگرتــن بــۆ جێبەجێکردنــی کار و دابینکردنــی پێداویســتیەکانی شــار 

ــە پێــی هاوســەرۆکایەتی و بەشــداری  ــەکان ب ــە. ئەنجوومەن ــان هەی و ناوچەکانی

ــی  ــن. بەڕێوەبەرایەت ــاد دەنێ ــان بونی ــەری خۆی ــی بەڕێوەب یەکســان، مکانیزمەکان

ئەنجوومەنــەکان لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــەوە دیــار دەکرێــن. بەڕێوەبەرایەتــی 

ــیپ  ــی پرەنس ــە پێ ــەری کار دەکات و ب ــتەی بەڕێوەب ــی دەس ــەر ئەساس ــە س ل

دەکات.  بەڕێکخســن  خــۆی  دیمۆکڕاتیــک  بەڕێوەبەرایەتــی  بنەماکانــی  و 
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-خاڵی دوازدەهەم
ئەنجوومەنی پارێزگاکان

ئەنجوومەنــی پارێــزگاکان: ناوەنــدی بڕیاروەرگرتنــی پارێزگایــە کــە ئەندامەکانــی 

بــە پێــی جۆغرافیــا و جیاوازییــە فەرهەنگــی، ئایینــی، ئەتنیکــی، زمانــی و 

ــدی  ــزگاکان، ناوەن ــی پارێ ــت. ئەنجوومەن ــژەی دانیشــتوانی دەسنیشــان دەکرێ ڕێ

ئەندامانــی  نیــوەی  پارێزگاکەیــە.  دانیشــتوانی  و  کۆمەڵــگا  بڕیاروەرگرتنــی 

ئەنجوومەنــی پارێــزگا، بــە ڕێــی هەڵبــژاردن لــە الیــەن کۆمەڵگاکانــەوە بــە 

ــە  ــووە کــە ل ــە پێکهات ــەو نوێنەران شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ و نیوەکــەی دیکــەی ل

الیــەن کۆمــۆن و گرووپەکانــی نێــو کۆمەڵگا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــەوە، دیاردەکرێن 

ــاکانی  ــن. رێس ــەن دەب ــداری ئەنجووم ــە بەش ــەو گرووپان ــی ئ ــوو نوێنەران و وەک

هەڵبــژاردن بــە پێــی یاســا و دەســتوور دەسنیشــان دەکرێــن. ئەنجوومەنــی پارێزگا 

لــە بەڕێکخســن کردن و شــێوازی کارکردنــی دا ڕێبــاز و سیســتەمی کۆنگــرەی 

گــەل و ئەنجوومەنەکانــی گــەل بــە بنەمــا وەردەگــرێ. بــە پێــی ڕێــژە و ژمــارەی 

دانیشــتوانی پارێــزگاکان ژمــارەی پێویســتی ئەندامانی ئەنجوومەنەکان دەسنیشــان 

دەکرێــن. بــە شــێوەی ڕێک وپێــک کۆبوونەوەکانــی خــۆی ئەنجــام دەدات. 

ــت  ــاری پێویس ــەنگێنێ و بڕی ــەکان هەڵدەس ــەوەکان دا کار و چاالکیی ــە کۆبوون ل

ــی  ــە دیمۆکڕاتیکەکان ــە کۆمەاڵیەتیی ــەری، چاالکیی ــرێ. کۆنســەی بەڕێوەب وەردەگ

پارێــزگا دەسنیشــان دەکات و چاودێــری چۆنیەتــی بەڕێوەچوونیــان دەکات. 

ــک( و  ــک و پیاوێ ــەرۆکایەتی )ژنێ ــە هاوس ــزگاکان، ل ــەری پارێ ــتەی بەڕێوەب دەس

ــردراون،  ــزگاوە هەڵبژێ ــی پارێ ــەن ئەنجوومەن ــە الی ــە ل ــت ک ــی پێویس ئەندامان

پێکدێــت. بڕیارەکانــی ئەنجوومەنــی پارێــزگا دەخاتــە بــواری کرداریــەوە و ڕاپۆرتــی 

کاروچاالکییەکانــی لــە کۆبوونەوەکانــی ئەنجوومەنــی پارێــزگادا پێشــکەش دەکات. 

بــە کەڵک وەرگرتــن لــە دەسپێشــخەری دەتوانــن باشــرتین ڕێ و ڕێبــازی بــۆ 

بەکردەوەیی کردنــی بڕیارەکانــی ئەنجوومــەن و کۆنگرەی کۆدار دەسنیشــان بکەن. 
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-خاڵی سێزدەهەم

گەلــی کــورد بێجگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە شــوێنەکانی دیکــەی جیهــان 

نیشــتەجێ بــوون. گەلــی کورد لــە هەر شــوێنێکی جیهان بە، بەرێکخســتنکردنی 

ــزگاکان،  ــە و پارێ ــار، ناوچ ــی ش ــۆن، ئەنجوومەن ــوەی کۆم ــە چوارچێ ــان ل خۆی

دەســتەی بەڕێوەبــەری خــۆی هەڵدەبژێــرێ و نوێنەرانــی خــۆی بــۆ کۆنگــرەی 

کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )کــۆدار( دەنێــرێ. 

-خاڵی چواردەهەم

ــان گرووپێکــی  ــەکان: هــەر ئەتنیــک ی -کۆنفدراســیۆنە فەرهەنگــی و ئەتنیکیی

پێــی  بــە  واڵت  شــوێنێکی  هــەر  لــە  ئایینــی  و  فەرهەنگــی  بــاوەڕی، 

تایبەمتەندییەکانــی خۆیــان، ڕێکخــراوی دیمۆکڕاتیــک و ئــازادی خۆیــان پێکدێنن 

و خۆیــان بەڕێوەدەبــن. لــە هەمــان  کاتــدا نوێنــەری خۆیــان بــۆ کۆنگــرەی کۆدار 

ــرن.  دەنێ
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بەشی پێنجەم
ئۆرگانە گشتییەکانی سیستەم

-خاڵی پانزدەهەم
-کۆنگرەی کۆمەڵگای دیمۆکڕاتیک و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:

1 ـ کۆنگرە ســەرەکی ترین ســەرچاوەی بڕیاروەرگرتنــی )کۆمەڵگای دیمۆکڕاتیک و 

ئــازادی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان(ە. بە پێــی پەســەندکراوەکانی هاوپەیامنی کۆدار، 

پەیــڕەوەی ناوخۆیــی خــۆی دادەڕێــژێ و کار و چاالکییەکانــی خــۆی ڕێکدەخات.

 

ــە ڕۆژهەاڵتــی  ــە پێــی ژمــارەی هاوواڵتییانــی کــۆدار ل 2 ـ ئەندامانــی کۆنگــرە ب

ڕێکخــراوە  پێگــەی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  و  واڵت  دەرەوەی  و  کوردســتان 

دیمۆکڕاتیکــەکان و جیاوزییــە فەرهەنگــی و باوەڕییــەکان، هــەر دوو ســاڵ 

جارێــک لــە الیــەن گەلــەوە هەڵدەبژێردرێــن. لــە هەڵبژاردنــەکان دا، بەشــداری 
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بەشی پێنجەم
ئۆرگانە گشتییەکانی سیستەم

ــی  ــاڵ و تەمەن ــدان 16 س ــی دەنگ ــرێ. تەمەن ــاو دەگی ــاو لەبەرچ ــانی ژن و پی یەکس

ــە  ــی هەل ومەرجــی گونجــاو، ب ــە فەراهەم بوون ــژاردن ب ــردران 18 ســاڵە. هەڵب هەڵبژێ

پێــی پەیــڕەوی بەڕێوەبەرایەتــی پێکــدێ. هەڵبــژاردن لــە ژێــر چاودیــری و بەرپرســیاری 

ــدێ.  ــژاردن دا پێک ــااڵی هەڵب ــتەی ب دەس

3 ـ کۆنگــرە بــە بەشــداری زۆرینــەی ئەندامــان، هــەر دوو )2( ســاڵ جارێــک پێکــدێ. 

کۆنگــرە لــە ســەر داوای زۆرینــەی دەســتەی بەڕێوەبەری یــان نیوەی زیاتــری ئەندامانی 

ــرێ. ــگ دوابخ ــرێ 6 مان ــان دەتوان ــدێ و ی ــایی پێک ــێوەی نائاس ــە ش ــداربوو، ب بەش

ــی  ــرە، ئەندامان ــەرۆکایەتی کۆنگ ــتەی س ــۆدار، دەس ــەرۆکایەتی ک ــرە، هاوس 4 ـ کۆنگ

شــوڕای بەڕێوەبــەری، دیوانی داد، دەســتەی هەڵبژاردن و کۆمیســیۆنە هەمیشــەییەکان 

ــەو  ــە دەکات. ل ــوو پەســەند و گەاڵڵ ــی قۆناغــی داهات ــژرێ. شــێوازی کارکردن هەڵدەب

چوارچێوەیــەدا پــرۆژە پێشــنیارەکان هەڵدەســەنگێنێ و پەســەندیان دەکات. ئەنجامــی 

ــتەی  ــی دەس ــی راپۆرت ــە رێ ــی، ل ــەکانی چاالک ــەکان و بەش ــانی گۆڕەپان کار و تێکۆش

بەڕێوەبــەری و راپۆرتــی کاری دیوانــی داد، دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە و دەســتەی 

ــد و  ــری کاری ناوەن ــرە چاودێ ــرێ و کۆنگ ــرە دەک ــە کۆنگ ــکەش ب ــەوە پێش هەڵبژاردن

ــەکان دەکات.  ئۆرگان

5 ـ دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە، لــە ســێ کــەس پێکــدێ کــە ئەرکــی بەڕێوەبردنــی 

کۆنگرەیــان لــە ئەســتۆیە و بــە دەنگی زۆرینــەی ئەندامانــی بەشــداربووی کۆبوونەوەی 

ــی  ــە هــەر کۆبوونەوەیەکــی کۆنگــرەدا، ئەندامان ــن. ل گشــتی کۆنگــرە هەڵدەبژێردرێ

دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە بــە دەنگــدان هەڵدەبژێردرێــن. 

6 ـ دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە، بەرپرســیاری پێکهێنانــی و ڕێکخســتنی تێکــڕای کار 

و چاالکییەکانــی کۆنگرەیــە. هەروەهــا لیســتی بەربژێــرەکان بــۆ دیوانی داد و دەســتەی 

ــە  ــژاردن پێشــکەش ب ــە ئامانجــی هەڵب ــژاردن و کۆمیســیۆنە هەمیشــەییەکان ب هەڵب

کۆبوونــەوەی گشــتی دەکات. 

7 ـ دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە، بــە شــێوەی هاوئاهەنــگ لەگــەڵ ناوەنــدە 
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پەیوەندیــدارەکان، کاروچاالکییــەکان بــە مەبەســتی دامەزرانــدن و پــەرەدان بــە 

ــمی  ــتەمی کۆنفێدڕاڵیس ــتنی سیس ــوەی پێشخس ــە چوارچێ ــەل ل ــی گ ئەنجوومەنەکان

دیمۆکڕاتیــک ڕێکدەخــات و چاوەدێــری ئــەو کارانــە دەکات. 

8 ـ  دەســتەی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە، بــە پێکهێنانــی کۆمیســیۆنەکانی پێویســت، 

چاالکییەکانــی خــۆی ئەنجــام دەدات. پــرۆژە و گەاڵڵــە پێشــنیارکراوەکان بــۆ کۆنگــرە 

لــە الیــەن کۆمیســیۆنەکانی پێکهاتــوو لــە 7 تــا 9 کــەس ئامــادە و چاودێــری دەکرێــن. 

-خاڵی شانزدەهەم
شوڕای بەڕێوەبەری: 

ــەوەی  ــە کۆبوون ــک( ل ــک و پیاوێ ــەری )ژنێ ــەی بەڕێوەب ــەرۆکەکانی کۆنس 1 ـ هاوس

ــەرۆکایەتی  ــن. هاوس ــان دا هەڵدەبژێردرێ ــو ئەندام ــە نێ ــۆدار ل ــرەی ک ــتی کۆنگ گش

نێــوان دوو کۆنگــرە دا ئەرکــی ڕێکخســن و هاوئاهەنــگ کردنــی  لــە مــاوەی 

تێکــڕای چاالکییەکانــی کۆنســەی بەڕێوەبــەری لــە ســەر شــانە و تێکــڕای بڕیارەکانــی 

پەیوەندیــدار بــە قۆناغەکانــەوە، بــە شــێوازی هاوبــەش و هەماهەنــگ لەگــەڵ 

کۆنســەی بەڕێوەبــەری وەردەگــرێ. هاوســەرۆکایەتی بــە پێــی پێویســتی و نیــاز 

ــرن.  ــان هەڵبژێ ــری خۆی ــەری جێگ ــەی بەڕێوەب ــی کۆنس ــو ئەندامان ــە نێ ــن ل دەتوان

2 ـ کۆنســەی بەڕێوەبــەری ئەرکــی بەڕێوەبەری تێکــڕای دەزگا، دامــەزراوە و کۆمیتەکانی 

ــا  ــۆدارە. هەروەه ــتەمی ک ــری سیس ــی کارگێ ــانە و ئۆرگان ــەر ش ــە س ــۆداری ل ــو ک نێ

بەرپرســیاری جێبەجێکردنــی ســەرجەم گەاڵڵە پەســەندکراوەکانی کۆنگــرە و بڕیارەکانی 

ــرە دەکات  ــە کۆنگ ــۆرت پێشــکەش ب ــی ڕاپ ــە چاالکییەکان ــی دادە. ســەبارەت ب ئۆرگان

ــە و  ــد، کۆمیت ــە تێکــڕای ناوەن ــە بەرانبــەر کۆنگــرەی بەرپرســیار دەبینــێ. ل و خــۆی ل

گۆڕەپانەکانــەوە بــە شــێوازێکی ڕێک وپێــک ڕاپــۆرت وەردەگــرێ و بــە پێــی پێویســت 

ــرێ.  ــۆ دەنێ ــان ب ــی و فەرمان نامەی ڕێنامی

3 ـ کۆنســەی بەڕێوەبــەری هــەر ســێ مانــگ جارێــک بــە بەشــداری زۆرینــەی ئەندامان 

کۆبوونــەوەی خــۆی پێکدێنــێ. ســەرۆکایەتی کۆبوونــەوەی کۆنســەی بەڕێوەبــەری لــە 
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ئەســتۆی هاوســەرۆکایەتی دایــە. لــە ســەر داواکاری هاوســەرۆکایەتی  یــان یــەک لــە 

ســەر ســێی ئەندامانــی کۆنســەی بەرێوەبــەر، کۆبوونــەوەکان پێــش یــان دوا دەخرێــن.

 

4ـ کۆنســەی بەڕێوەبــەری بــە پێی گۆڕەپانەکان و کۆمیتەکان خۆی بەڕێکخســن دەکات 

و ئەرکــی بەڕێوەبــەری جێبەجــێ دەکات. هاوســەرۆکایەتی بەرپرســیاری رێکخســتنی 

پەیوەنــدی نێــوان گۆڕەپــان و کۆمیتەکانــی لــە ســەر شــانە. 

5ـ کاتێــک لــە بــەر چەنــد هۆکارێــک ژمــارەی ئەندامانــی کۆنســەی بەڕێوەبــەری کــەم 

بوویــەوە، کۆنســەی بەڕێوەبــەری بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامــان، دەتوانــێ ئەندامــی 

نــوێ هەڵبژێــرێ. 

6ـ کاتێــک کۆنســەی بەڕێوەبــەری بــە پێویســت بزانــێ، دەتوانــێ بــۆ وەرگرتنــی بڕیــار 

ســەبارەت بــە سیاســەتە ســەرەکییەکان یــان دامەزراندنــی ناوەنــد و دامــەزراوەی نــوێ، 

گەاڵڵــە پێشــنیارێک پێشــکەش بــە کۆبوونــەوەی گشــتی کۆنگــرە بــکات. 

8 ـ کاتــێ هاوســەرۆکایەتی نەیانتوانــی لــە بــەر هەر هۆکارێــک ئەرکی خۆیــان پێکبێنن، 

هەتــا کاتــێ پێکهاتنــی کۆنگــرە جێگرانــی هاوســەرۆکایەتی بــە وەکالــەت ئەرکــی ئەوان 

ڕادەپەڕێنن. 

-خاڵی حەڤدەهەم
شێوازی بەڕێکخستنکردن:

کــۆدار ڕێنموونــی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیک لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، ئێــران و دەرەوە لە 

گۆڕەپانەکانــی ئایدۆلۆژیــک، سیاســی، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، ئابووری، دیپلۆماســی و 

پاراســتنی ڕەوا خــۆی بەڕێکخســن دەکات. لــە چوارچێــوەی سیاســەتی دیمۆکڕاتیــک دا، 

کۆمۆنەکان، مەجلیسەکان، ئاکادمییەکان و کۆپەراتیڤ )هەرەوەزی(کان لە نێو کۆمەڵگا 

پــەرە پێــدەدا. کــۆدار بە پێی پەرســپەکتیڤی نەتەوەیی دیمۆکڕاتیک و لە ســەر ئەساســی 

کۆمیتــەی جیــاواز لــە ســەرجەم گۆڕەپانــەکان دا خــۆی بەڕێکخســن دەکات. بــەو پێیــە:

ــگای  ــازاد و کۆمەڵ ــی ئ ــی: بەرپرســیاری پێشخســتینی ژیان ــەی کۆمەاڵیەت ١ ـ کۆمیت
گۆڕەپانەکانــی  کاروچاالکــی  بــە  پەیوەندیــدار  تایبەتــی  پڕۆژەیــی  دیمۆکڕاتیکــە. 
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ژینگەپارێــزی، وەرزشــی، کۆچبــەری، ئاشــتی کۆمەاڵیەتــی و بــە تایبەتــی ڕێکخراوەکانی 

ــەو  ــاو ئ ــە پێن ــە دەکات. کێشــەکان چارەســەر دەکات و ل ــی گەاڵڵ ــگای مەدەن کۆمەڵ

کارەدا پــەروەردە بــە بنەمــا دەگــرێ. پشــتیوانی لــەو دەزگا و پێکهاتانــە دەکات کــە بــۆ 

ئــەو مەبەســتە دامەزرێنــدراون و هاوکارییــان لەگــەڵ دەکات. بــە پێــی پەرســپەکتیڤی 

ــا  ــە بنەم ــاو ب ــوان ژن و پی ــدی نێ ــە پەیوەن ــە ل ــی ئازادان ــازاد، یەکێتییەک ــی ئ هاوژیان

ــە دەدات.  ــی بنەماڵ ــی دیمۆکڕاتیزەکردن ــرێ و هەوڵ وەردەگ

٢ ـ کۆمیتــەی سیاســی: بەرپرســیاری پێشخســن و پــەرەدان بــە چاالکییە سیاســییەکان 
و سیاســەتی دیمۆکڕاتیکــە لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و دەرەوە. پەیوەنــدی دۆســتانە 

لەگــەڵ تەڤگــەر و پارتــە سیاســییەکان پەرەپێــدەدا. لــە ڕێــگای دامەزراندنــی کۆمــۆن 

ــک  ــتنی دیمۆکڕاتی ــۆ بەڕێکخس ــگا ب ــارەکان ڕێ ــە و ش ــد، ناوچ ــەکانی گون و مەجلیس

لــە  هاوســەرۆکایەتی  سیســتەمی  دەکات.  خــۆش  پێویســتەکان  ڕێکخــراوە  و 

بەڕێوەبەرایەتییــە هەرێمییــەکان و بــە تایبەتــی ئــەو پارتانــەی کــە بــە پێــی سیاســەتی 

دیمۆکڕاتیــک بەڕێکخســن کــراون پەرە پێــدەدا و لەو ڕێگایەوە بەشــداری یەکســانی ژن 

و پیــاو لــە هەمــوو گۆڕەپانــەکان دا دەســتەبەر دەکات. سیاســەت لــە ژێــر هەیمەنــەی 

ــی  ــوو قۆناغەکان ــە هەم ــە ل ــی دەســەاڵتدارخواز ـ دەوڵەتگــەرا ک ــد و پێکهاتەکان ناوەن

ــەو  ــە ســەر ئ ــە ڕزگار دەکات و کۆمەاڵیەتــی دەکات. ل ــان هەی شارەســتانیەت دا بوونی

ــزە دەکات.  ــگا دیمۆکڕاتی ــی سیاســەت، کۆمەڵ ــە و لەگــەڵ دیمۆکڕاتیزەکردن بنەمای

٣ ـ کۆمیتــەی ئێکۆلــۆژی )ژینگەپارێــزی(: پــەرە بــە تێگەیشــتنی ئێکۆڵۆژیــک 
ــدەخات.  ــی پێش ــن بوونی کۆمەاڵیەت ــە بەڕێکخس ــەو پێی ــە( دەدات و ب )ژینگەپارێزان

بەڕێکخســن بوونی کۆمۆنــاڵ لــە شــار و گونــدەکان پەرەپێــدەدا و خۆبەڕێوەبەرایەتــی 

کۆمۆنــاڵ دەخاتــە بــواری کردارییــەوە. چاالکیــی پێویســت بــۆ بەدەســتهێنانی زانســت 

ــی و  ــی ناوخۆی ــە گۆڕەپانەکان ــات و ل ــە ڕێکدەخ ــن بوونی ئێکۆلۆژیکیان و بەڕێکخس

نێونەتەوەیــی دا بۆ ئەو مەبەســتە هاوکاری پێویســت پێشــکەش دەکات. لەگــەڵ ناوەند 

و ڕێکخــراوە ئێکۆلۆژیکــەکان هــاوکاری و یەکگرتوویــی پێشــدەخات و پــەرەی پێــدەدا. 

ــرۆژەی پێویســت پێشــکەش دەکات. ــە پ ــەو کار و چاالکییان ــاو بەهێزکردنــی ئ ــە پێن ل
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٤ ـ کۆمیتــەی فەرهەنــگ و هونــەر: فەرهەنــگ لــە واتــای گشــتی خۆیــدا، هەمــان 
"جیهانــی واتــا، ئەخــالق و ئەســتاتیکای )جوانی ناســی( کۆمەڵگایــە". مۆدێڕنیتــەی 

ســەرمایەداری فەرهەنــگ و مێــژووی نەتەوەکانــی پارچەپارچــە کــردووە و بــە ئامانجــی 

بەدەســتهێنانی قازانجــی زیاتــر کەڵکــی لێوەردەگــرێ. کۆمیتــەی فەرهەنــگ و هونــەر 

لــە دژی هەمــوو ئــەو تێکدانانــەی مۆدێڕنیتــەی کاپیتالیســم ئەنجامــی داوە، تێکۆشــان 

دەکات و پــەرە بــە فەرهەنگــی ڕاســتینی کۆمەڵــگا دەدات.

٥ـ کۆمیتــەی چاپەمەنــی و ڕاگەیانــدن: هــەوڵ بــۆ پــەرەدان، پێشخســن و 
بەڕێکخســن کردنی کاروچاالکــی ڕاگەیانــدن و چاپەمەنــی دەدات. لــە سیاســەتی 

ڕاگەیاندنــی خۆیــدا پاڕادایمــی کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک ـ ئیکۆلۆژیــک و ئــازادی ژن بــە 

بنەمــا دەگــرێ. لــە دژی پاوانخــوازی زانســتی دەوەســتێتەوە و هــەوڵ بــۆ بونیادنانــی 

دیمۆکڕاســی دەدات. لــە هەمانــکات دا هــەوڵ دەدات زانیــاری بــە شــێوەیەکی 

ــەوە. ــان بکات ــگا و ئاگاداری ــی کۆمەڵ ــن و توێژەکان ــەرجەم چی ــە س ــت بگەیەنێت ڕاس

ــەرەکییەکانی  ــا س ــی بنەم ــە پێ ــۆدار ب ــتەمی دادی ک ــی: سیس ــەی حقووق ٦ ـ کۆمیت
ــتەمی  ــن دەکات. سیس ــی بەڕێکخس ــی کۆمەاڵیەت ــک و ئەخالق ــی دیمۆکڕاتی حقووق

بــە  ســەبارەت  بونیاددەنــێ.  پەیوەندیدارەکانــی  ناوەنــدە  و  کۆمەاڵیەتــی  دادی 

ــەری  ــۆ چارەس ــەوە دەکات. ب ــرۆڤ لێکۆلین ــی م ــی مافەکان ــەڕ و بنپێ کردن ــی ش تاوان

ــەدا  ــان و ئازادیخوازان ــک ، یەکس ــی دیمۆکڕاتی ــوەی حقووق ــە چوارچێ ــورد ل ــی ک پرس

کاروچاالکــی دەکات. لەگــەڵ ناوەنــدە حقووقییــەکان و ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ 

ــەن. ــت دەک ــاوکاری پێویس ــەش و ه ــاوەدا کاری هاوب ــەو پێن ــرێ و ل ــدی دەگ پەیوەن

ــۆی  ــک، خ ــەوەی دیمۆکڕاتی ــی نەت ــی ڕێنوێنییەکان ــە پێ ــەروەردە: ب ــەی پ ٧ـ کۆمیت
بەڕێکخســن دەکات. هــەوڵ بــۆ بەرفراوان کردنــی رێکخــراوە پێویســتەکان و لــە 

ســەرەوەی هەموویانــەوە دامەزراندنی قوتابخانــە و ئاکادێمییــەکان دەدات. ئەو ناوەند 

و ڕێکخســتنانە بــە شــێوەیەکی هاوئاهەنگ لەگــەڵ بنەماکانی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیک 

پــەرە پێــدەدات. بەســتێن بــۆ پــەروەردە بــە زمانــی کــوردی و زمانــە دایکییەکانــی تــر 
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خــۆش دەکات. پــرۆژەی پەروەردەیــی پێویســت بــۆ تێکــڕای چیــن و توێژەکانی کۆمەڵگا 

و بــە تایبەتــی منــدااڵن و جەوانــان گەاڵڵــە دەکات و ناوەندگەلــی پێویســت بــۆ ئــەو 

مەبەســتە دادەمەزرێنــێ. 

8 ـ کۆمیتــەی ئاییــن و باوەڕییــەکان: لــە بەرامبەر زهنییەتی دژە دیمۆکڕاتیکــی دەوڵەت- 

ــاو  ــە پێن ــاکا، تێکۆشــان دەکات. ل ــەکان پەســەند ن ــاوازی و جودابوون ــە جی ــەوە ک نەت

خۆبەڕێکخســن کردنی ئازادانــەی پەیڕەوانــی ئاییــن، ئایینــزا و ئەندامانــی گرووپــە 

ــان دا کار و  ــی ژی ــوو گۆڕەپانەکان ــە هەم ــەکان و بەشــداری یەکســانیان ل کۆمەاڵیەتیی

خەبــات دەکات. لــە نێــوان گرووپــە کۆمەاڵیەتییــەکان دا، ناوەندەکانــی پێویســت بــە 

پێــی زهنییەتــی نەتــەوەی دیمۆکڕاتیــک پــەرە پێــدەدات و هەل ومەرجــی هــاوکاری لــە 

نێوانیانــدا خــۆش دەکات.

ــی کــۆدار دادەڕێــژێ  ٩ـ کۆمیتــەی ئابــووری: سیســتەمی ئابــووری و سیاســەتی ماڵ
و دەیخاتــە بــواری کردارییــەوە. بــە پێــی زهنییەتــی ئابــووری ئێکۆلۆژیــک، کۆمۆنــاڵ 

و دیمۆکڕاتیــک لــە پێنــاو پــەرەدان بــە ئابــووری گرووپــە کۆمەاڵیەتییــەکان ئاکادیمــی 

ئابــووری دادەمەزرێنــێ. بــۆ پێشخســتنی ئابــووری کۆمەاڵیەتــی و دابینکردنــی 

هــەرەوەزی  کۆمەڵەکانــی  دامەزراندنــی  هەوڵــی  کۆمەڵــگا  پێداویســتییەکانی 

بەرهەمهێنــان، دابەشــکردن و گواســتنەوە دەکات. 

ــی  ــۆدار کار و چاالک ــەتەکانی ک ــتەی سیاس ــە ئاراس ــی: ب ــەی دیپلۆماس ١٠ ـ کۆمیت
ــتەیەکە  ــک کەرەس ــی دیمۆکڕاتی ــی نەتەوەی ــام دەدات. دیپلۆماس ــک ئەنج دیپلۆماتی

بــۆ پــەردان بــە ئاشــتی، پێکــەوە ژیــان و دانوســتاندنی ئەخالقییانــەی نێــوان 

ــە  ــام و ئەرکێک ــری پەی ــەکان دەکات. هەڵگ ــەری کێش ــۆ چارەس ــگاکان و کار ب کۆمەڵ

ــییەکان دەکات.  ــی و سیاس ــە ئەخالق ــی نرخ ــت دا نوێنەرایەت ــن ئاس ــە بەرزتری ــە ل ک

ــە  ــەردان ب ــتانە و پ ــدی دۆس ــەییکردنی پەیوەن ــردن و هەمیش ــژاری بەرفراوانک ــە م ل

ــوان گەالنــی دراوســێ دا ڕۆڵێکــی گرینــگ  ــە نێ قۆناغــی قازانج گەیاندنــی هاوبــەش ل

ــەنتێزگەلێک  ــازدانی س ــەکان و س ــەوەی کۆمەڵگەهاوبەش ــزی بونیادنان ــڕێ. هێ دەگێ

ــورد  ــاو چارەســەری کێشــەی ک ــە پێن ــە. ل ــن ئاســت دای ــە بەرزتری ــگاکان ل ــە کۆمەڵ ل
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سیاســییەکان،  پارتــە  دەوڵەتــەکان،  لەگــەڵ  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  ئاســتی  لــە 

هێــزە سیاســی و مەدەنییــەکان، ناوەندەکانــی حقووقــی و ... دیپلۆماســی دەکات.

 

١١ـ کۆمیتــەی پاراســتنی ڕەوا: خــۆی لــە بەرامبــەر پاراســن و خاوەنداریکــردن لــە 
ــە ســەر  ــێ. ل ــی کوردســتان بەپرســیار دەبین ــی گەالن ــە دیمۆکڕاتیکەکان ــازادی و ماف ئ

بنەمــای ئــەو ڕاســتییەی کــە کۆمەڵــگا دەتوانــێ بــە باشــرتین شــێوە ئاسایشــی خــۆی 

ــەتەکانی  ــەر سیاس ــە بەرامب ــکات، ل ــەر ب ــۆی چارەس ــتییەکانی خ ــزی و پێداویس بپارێ

ــگای  ــە دژی کۆمەڵ ــەاڵتخوازەکان ل ــزە دەس ــەکان و هێ ــی دەوڵەت ــی و لەناوبردن نکۆڵ

ــگا دەدات.  ــەری کۆمەڵ ــتنی جەوه ــتەمی پاراس ــی سیس ــی پێکهێنان ــتان هەوڵ کوردس

ــا دەگــرێ و هەڵوێســتی  ــە بنەم ــی پاراســتنی ڕەوا ب ــی دا هێڵ ــە تێکــڕای چاالکییەکان ل

پاراســتنی ناســنامەی ئــازادی کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیکــی کوردســتان نیشــان دەدا. 

لــەو چوارچێوەیــەدا پــەروەردە و خۆبەڕێکخســن لــە نێــو کۆمەڵــگا دا پــەرە پێــدەدا. 

 Yekîneyên Rojhilatê Kurdistan-( ــتان ــی کوردس ــتنی ڕۆژهەاڵت ــی پاراس یەکینەکان

ـHPJ( بڕیارەکانــی خۆیــان لــە   Hêzên Parastina Jin( و هێــزی پاراســتنی ژنــان )YRK

کۆنفرانســە تایبەتەکانــی خۆیــان دا وەردەگــرن. هێــزی پاراســن لــە سیســتەمی کــۆدار 

دا خاوەنــی ڕێکخســتنی تایبــەت بــە خۆیەتــی. بە ڕێــگای ناوەنــدی کۆمیتەی پاراســتنی 

ڕەوا لەگــەڵ ناوەنــد و ئۆرگانەکانــی دیکــە پەیوەنــدی دەگــرێ. چاالکییــە نێوخۆییەکانی 

ــدار  ــی پەیوەندی ــە چاالکییەکان ــات. ل ــۆی ڕێکدەخ ــی خ ــڕەو و پرۆگرام ــی پەی ــە پێ ب

بــە پاراســتنی ڕەوا، فەرمــان و ڕێنوێنــی لــە هاوســەرۆکایەتی کــۆدار وەردەگــرێ.

١٢ـ کۆمیتەی بەڕێکخستنکردنی بنەماڵەی شەهیدان: بەڕێکخسن کردنی بنەماڵەی 
شــەهیدانی تێکۆشــانی ئازادیخوازانــە لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان وەکوو بەرپرســیارێتی 

ســەرەکی خــۆی دەبینــێ. بــە ڕێــگای پەیوەنــدی گرتــن لەگــەڵ بنەماڵــەی شــەهیدان 

هەوڵــی بەڕێکخســن کردنیان دەدات و لــە کار و چاالکییەکانــدا بەشــداریان پێــدەکات. 
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بەشی شەشەم
سیستەمی بەڕێکخستنکردنی دیمۆکڕاتیک

-خاڵی هەژدەهەم:
سیســتەمی   "KJAR  " کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  ئــازادی  ژنانــی  کۆمەڵــگای 

چەترئاســایی کۆنفێــدڕاڵ و دیمۆکڕاتیکــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە کــە بــە 

پێــی ئــازادی ژن، ئــازادی کۆمەڵــگا دەســتەبەر دەکات. 

ــا  ــێوازێکی چەترئاس ــە ش ــە ب ــە ک ــی ژنان ــی کۆمەڵگاکان ــتەمی کۆنفێدڕاڵ   سیس

ــی  ــە گۆڕەپانەکانــی ئایدۆلۆژیــک، سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی دا ڕۆڵ ل

پێشــەنگایەتی دەگێــڕێ. بــە شــێوەی ئۆتۆنــۆم و خۆســەر لــە ناوەنــدی کۆمیتەکان 

ــن دەکات.  ــۆی بەڕێکخس ــرێ و خ ــۆداردا جێ دەگ ــەرەکییەکانی ک ــە س و ئۆرگان

ــۆ  ــی و هــەوڵ ب ــڕای کار و چاالکییەکان ــەی تێک ــە بناغ ــازادی ژن دەکات ــی ئ هێڵ

بەڕێکخســن کردنی خۆســەری ژنــان دەدات و بــەو شــێوەیە لــە کۆمەڵــگای 
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بەشی شەشەم

ــی پێشــەنگایەتی هــزری  ــی کوردســتان دا ڕۆڵ ــازادی ڕۆژهەاڵت دیمۆکڕاتیــک و ئ

ــەکان،  ــەکان، ئەنجوومەن ــی کۆمۆن ــتەی بونیادنان ــە ئاراس ــڕێ. ب ــرداری دەگێ و ک

ســەندیکاکان، هەروەزییــەکان، مەجلیســەکان و کۆمیتەکانــی ژنــان لــە هەمــوو 

گۆڕەپانەکانــی کۆمەڵــگا دا پــەرە بــە تێکۆشــانی ئازادیخوازانــە دەدات. ئەندامانــی 

کــەژار هــەم لــە بەرانبــەر ئۆرگانەکانــی خۆیــان و هــەم لــە بەرانبــەر ڕێکخســن 

و ناوەندەکانــی پەیوەندیــدار بــە کــۆدار کــە تێــدا چاالکــن، بەرپرســیارن. کــەژار 

وەکــوو پێکهاتەیەکــی کۆنفێــدڕاڵ لــە بەرامبەر سیســتەمی کــۆدار دا بەرپرســیارە. 

-خاڵی نۆزدەهەم:
"KCR کۆمەڵگای جەوانانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان "کەجەرە ـ

کۆمەڵگای جەوانانی رۆژهەاڵتی کوردستان:

ڕێکخــراوی چەترئاســای کۆنفــدڕاڵ دیمۆکڕاتیکــی جەوانانە کە تاکــەکان و گرووپە 

ــرێ.   ــۆدار دەگێ ــەنگایەتی ک ــی پێش ــەک و ڕۆل ــەوە الی ی ــاوازەکان کۆدەکات جی

ــتان و دەرەوەی واڵت  ــران، کوردس ــوێنێکی ئێ ــەر ش ــە ه ــان ل ــەرجەم جەوان س

دەتوانــن وەکــوو تــاک، گــرووپ یــان کۆمەڵــگا بەشــداری تێــدا بکــەن. لــە تێکــڕای 

ــەری  ــی خۆبەڕێوەب ــی پرۆژەکان ــۆ جێبەجێکردن ــەکان، ب ــە کۆمەاڵیەتیی گۆڕەپان

جەوانــان، پــەروەردە و بەڕێکخســتنکردن بە بنەمــا دەگرێ. لــە دژی ڕەگەزگەرایی، 

پیاوســاالری، پیرســاالری، دەســەاڵتخوازی و لەخۆنامۆبوونــی فەرهەنگی جەوانانی 

کــورد تێکۆشــان دەکات. کەجــەرە بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ بەڕێوەبــەری ئــۆرگان 

ــدەکان  ــوو ناوەن ــە هەم ــۆی ل ــەر خ ــێوەی خۆس ــە ش ــۆدار ب ــی ک و گۆڕەپانەکان

دا بەڕێکخســن دەکات. بەرزتریــن ئۆرگانــی بڕیاروەرگرتنەکــەی کۆنگرەیــە و 

ــەر  ــە بەرامب ــەم ل ــی، ه ــیۆنە. ئەندامان ــەی، کۆردیناس ــی بەڕێوەبەرییەک ئۆرگان

ــیارن. ــۆدار بەرپرس ــی ک ــەر ئۆرگانەکان ــە بەرامب ــەم ل ــان و ه ــی خۆی ئۆرگانەکان

ـ خاڵی بیستەم:
ئا ـ پارتی ژیانی ئازادی کوردستان )پەژاک(

)PARTIYA JIYANA AZAD A KURDISTAN)PJAK
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ــی پێشــەنگایەتی دەگێــرێ،  ــی کــۆدار دا ڕۆڵ ــە سیســتەمی کۆنفدڕاڵ ــەژاک کــە ل پ

بــە پێــی ڕێنوێنییەکانــی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیــک بەرپرســیاری پــەرەدان بــە ژیانــی 

ــی  ــورد و گەالن ــاو چارەســەری پرســی ک ــە پێن ــە. ل ــازاد و سیاســەتی دیمۆکڕاتیک ئ

ــەری  ــتپێکردووە و چارەس ــۆی دەس ــانی خ ــران، تێکۆش ــە ئێ ــتەجێ ل ــەی نیش دیک

نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیــک وەکــوو باشــرتین ڕێگەچــارە دەبینــێ. پــەژاک، پاڕادایمــی 

کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک ـ ئێکۆلۆژیــک و ئــازادی ژن بــە بنەمــا وەردەگــرێ. هەمــوو 

هێــزی خــۆی لە پێنــاو بونیادنانــی نەتەوەیــی دیمۆکڕاتیکی کــورد و بەدەســتهێنانی 

ســتاتۆی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆکڕاتیــک بــەکار دەبــات.

ب ـ پارت و ڕێکخستنە سیاسییەکان:

ــی  ــن و بنەماکان ــە دادەمەزرێندرێ ــێوەیەکی ئازادان ــە ش ــییەکان ب ــە سیاس 1 ـ پارت

دامەزرانــدن و کار و چاالکیــان بــە پێــی پەیــڕەو و پرۆگرامــی ناوخۆیــی ڕێکدەخەن. 

ئەگــەر پارتێــک دەقــی هاوپەیامنــی کــۆدار لەبەرچــاو نەگــرێ، کــۆدار هیــچ 

ــە.  ــەر سیاســەتەکانی نیی ــە بەرامب بەرپرســیارییەکی ل

 2 ـ  دەبــێ تێکــڕای پەیــڕەو و پڕۆگرامــی پارتــە سیاســییەکان بــە شــێوەیەکی ڕوون 

بــۆ گــەل بــاس بکرێــن. ئــەو پارتانــەی قڕکردنــی جەســتەیی- فەرهەنگــی،  فاشــیزم، 

دیکتاتــۆری و توندوتیــژی، ڕەوا و ڕێگەپێــدراو دەبینــن، ڕەوایەتییــان نییــە. 

خاڵی بیست و یەکەم:
دامەزراوە و ئەنجوومەنەکان: 

بــە ئامانجــی چارەســەری کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ڕێــگای پــەرەدان بــە 

ــە  ــە دژی قەیران ــان ل ــە و تێکۆش ــتنی ژینگ ــرۆڤ و پاراس ــی م ــی، ماف دیمۆکڕاس

کۆمەاڵیەتییەکانــی وەکــوو هــەژاری، فەحشــا و گیرۆدەبــوون بە مادە هۆشــبەرەکان 

دامەزرێنــدراوە. بەڕێوەبردنــی کارامــە و بەجێــی رێســا دیمۆکڕاتیکــەکان لــە کاتــی 

ــا وەردەگــرێ.  ــە بنەم گونجــاو دا ب
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خاڵی بیست و دووهەم:
یەکێتییەکان:

ــان،  ــە، ژن ــتنی ژینگ ــردن، پاراس ــان، بەکارب ــی بەرهەمهێن ــرێ یەکێتییەکان دەتوان

جەوانــان، شــارەدارییەکان و هــەر گۆڕەپانێکــی ژیانیــی کۆمەاڵیەتــی دامەزرێــرێ 

ــزی  ــوو هێ ــە ڕەوشــی نائاســایی دا وەک ــە ل ــەم یەکێتییان ــت. ئ ــان پێبدرێ و پەرەی

ــرن.  ــان دەگێ ــی خۆی ــژکار ڕۆڵ ڕاوێ

خاڵی بیست و سێهەم: 
سەندیکا و هەرەوەزییەکان:

دامەزاوەگەلێکــی دیمۆکڕاتیکیــن کــە دەوڵەتگــەرا و دەســەاڵتگەرا نییــن؛ لــە ســەر 

بنەمــای ڕوانگــەی »ســەندیکایی و هــەروەزی دیمۆکڕاتیــک و ئــازاد« کار دەکەن و 

هــەوڵ بــۆ ڕێکخســتنی کار و بەرهەمهێنــان دەدەن. ســەندیکاکان، ناوەندگەلێکــن 

کــە بۆ پــەرەدان بــە زهنییەتی ئابــووری دیمۆکڕاتیک و ئێکۆلۆژیک پێشــەنگایەتی 

دەکــەن. بــە بونیادنانــی ڕێکخســتنی دیمۆکڕاتیــک لــە گۆڕەپانەکانــی ئابــووری، بە 

ئیــش و کار لــە ئاراســتەی پێکهاتنــی زهنییەتی کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیک بەشــداری 

ــۆ  ــان دەدەن. ب ــن و هانی ــووری دادەمەزرێن ــی ئاب ــی چاالک ــەن. یەکینەکان دەک

دامەزرانــدن و پــەرەدان بــە فێدراســیۆنی دیمۆکڕاتیکی کار، هــەوڵ دەدەن. لەگەڵ 

هێــزە نێونەتەوەییەکانــی کار و زەحمەتکێشــان هــاوکاری دەکــەن و چاالکــی 

هەرێمــی و نێونەتەوەیــی ئەنجــام دەدەن و ڕێکخــراوەی هاوبــەش دادەمەزرێنن. 
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بەشی حەوتەم
سیستەمی ئابووری و دارایی

-خاڵی بیست و چوارەم:

1 ـ کــۆدار بــە ئامانجــی گەشــەدانی ئابــووری کۆمەاڵیەتــی،  »کۆمــۆن، 

ــی  ــاوازەکان و ناوەندەکان ــە جی ــووری، هەرەوەزیی ــی ئاب ئاکادێمیاکان

ــەرەکییەکانی  ــتییە س ــدەرەوەی پێویس ــی واڵم ــووری ـ ئێکۆلۆژیک ئاب

ــتنیان دەکات.  ــێ و بەڕێکخس ــگا« دادەمەزرێن کۆمەڵ

2 ـ گرینگییەکــی ئەوتــۆ بــە نرخەکانــی ژیانی دیمۆکڕاتیــک و کۆمۆناڵ 

دەدات، لــە هەمــوو شــوێنێک پەرەیــان پێــدەدا و بە تایبەتــی مۆدێلی 

ئابــووری کۆمۆنــاڵ لــە گونــدەکان دەخاتــە بــواری کردارییەوە. 
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ــۆ  ــووری بەکۆمــەڵ دەدات و ب ــی ئاب ــە مێژوویەکان ــە منوون ــەخ ب 3 ـ بای

باوبوونــەوەی مۆدێلــی ئابــووری کۆمۆنــاڵ و ئێکۆلۆژیکــی نــوێ هــەوڵ 

دەدات. 

4 ـ لــە مۆدێلــی ئابــووری کۆمۆنــاڵ دا، بــازاری کۆمەاڵیەتــی بــەدوور لــە 

سوودپەرســتی بــاو لــە سیســتەمی ســەرمایەداریدا بــە بنەمــا دەگــرێ. 

5 ـ بــە ئاراســتەی پــەرەدان بــە ئابــووری کۆمۆنــاڵ چەمکەکانــی ڕەنــج، 

کار، تێکنۆلــۆژی، بازرگانــی، پیشەســازی، رکابــەری، بــازار، پــارە، دارایــی، 

بودجــە، بــاج، سیســتەمی بانکــی و تاپــۆی تایبــەت بــە پێــی جەوهــەری 

کۆمەڵــگای ئەخالقــی- سیاســی و خۆبەڕێوەبەرایەتــی دیمۆکڕاتیــک 

دادەڕێژێتــەوە.  

دەوڵــەت+  پێوانــی  رێکبکــەوێ،  گەڵــی  لــە  دەوڵــەت  ئەگــەر  6 ـ 

دیمۆکڕاســی بــە مەبەســتی خۆبەڕێوەبــەری ئابــووری بــە بنەمــا دەگرێ. 

ــک و  ــووری دیمۆکڕاتی ــوان ئاب ــی ئــەو بنەمایــە پەیوەنــدی نێ بــە پێ

ــرێ و  ــان دەک ــاو دەسنیش ــەرمایەی ب ــووری و س ــەڵ ئاب ــاڵ لەگ کۆمۆن

ــرێ.  ــە دەک ــۆ گەاڵڵ ــتەکانی ب ــە پێویس ــوەر و پێوان پێ
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بەشی هەشتەم
سیستەمی دادی کۆمەاڵیەتی

خاڵی بیست و پێنجەم

سیســتەمی دادی کۆمەاڵیەتــی لــە ســەرجەم گۆڕەپانەکانــی ژیانــی 

ــتان، خــۆی  ــی کوردس ــازادی ڕؤژهەاڵت ــک و ئ ــگای دیمۆکڕاتی ــە کۆمەڵ ل

بونیاددەنــێ.  کۆمەاڵیەتــی  دادی  و سیســتەمی  دەکات  بەڕێکخســن 

دیوانــی داد، کارەکان بــە پێــی بنەمــای کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و ئــازاد 

ــەبارەت  ــەاڵم س ــە، ب ــاردان نیی ــدی بڕی ــی داد، ناوەن ــێ. دیوان ڕادەپەڕێن

چارەســەری  بــە  پێویســتی  کــە  ســەرلێدان  و  ســکااڵ  هێنــدێ  بــە 

ــی  ــی دیوان ــار دان، ڕۆڵ ــە بڕی ــەر ل ــدات. ب ــار ب ــێ بڕی ــێ، دەتوان هەب
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ــەر  ــتی چارەس ــن و ئاش ــگای لێکتێگەیش ــە ڕێ ــەکان ب ــە کێش داد ئەوەی

ــەوە. هەروەهــا بەرپرســیاری  ــەکان پێکــەوە ئاشــت بکات ــکات و الیەن ب

چارەســەری کێشــەکانی نێــوان دامەزراوەکانــی کــۆدارە. لــە چوارچێــوەی 

ــڕەو و  ــە پەی ــداری ل ــە خاوەن ــە ک ــی ئەوەی ــی دا ئەرک کاروچاالکییەکان

هاوپەیامنــی  ئــەوەی  بــۆ  و  بــکات  کــۆدار  ســەرەکییەکانی  بنەمــا 

کــۆدار بــە شــێوەیەکی ڕاســت بکەوێتــە بــواری کردارییــەوە چاودێــری 

ــرەی  ــە کۆنگ ــی داد ل ــی دیوان ــکات. ئەندامان ــەکان ب ــوو گۆڕەپان هەم

کــۆدار دا هەڵدەبژێردرێــن و ژمــارەی ئەندامانــی هــەر رێکخراوەیەکــی 

دیوانــی داد پەیوەســتە بــە نیازەکانــی ئــەو گۆڕەپانــەی کــە تێیــدا 

بەرپرســیارن. ئەگــەر لــە شــوێنێک دا کۆمیتــەی داد بــە هــەر هۆکارێــک 

ڕاپەراندنــی  بــۆ  کارگرووپێــک  بەڕێوەبەرایەتــی،  دانەمەزرێندرابــێ، 

دەرەوەی  لــە  داد  دیوانــی  ئەندامانــی  دەکات.  دەسنیشــان  کارەکان 

کۆنگــرەش لــە الیــەن مەجلیســەکانی گەلــەوە لــە هەرێمــە جیــاوازەکان 

هەڵدەبژێردرێــن و لــە ئەگــەری نەبوونــی مەجلیســی گــەل دا، لــە الیەن 

ــڕای  ــە وێ ــن ک ــەوە هەڵدەبژێردرێ ــی خەڵک ــەزراوە دیمۆکڕاتیکەکان دام

ــیارن.  ــۆدار بەرپرس ــەر ک ــان، بەرانب ــەری خۆی ــتنی خۆس پاراس
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بەشی نۆهەم
حوکمە هاوبەشەکان

-خاڵی بیست و شەشەم
بڕیارەکانی پەیوەندیدار بە شەڕ و ئاشتی:

1 ـ لــە ئەگــەری هێرشــی چەکــداری بــۆ ســەر کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیک و ئــازادی 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، چەوســاندنەوەی سیاســی کوردســتان، چەوســاندنەوەی 

ئابــووری کۆمەڵــگا و قڕکردنــی فەرهەنگی و جەســتەیی، پێویســتە بڕیاری شــەڕ 

لــە ســەر بنەمــای پاراســتنی رەوا بدات. 

ــتی  ــی گش ــدا، جڤات ــایی ئەمنییەتی ــی نائاس ــی ڕەوش ــەری ڕوودان ــە ئەگ 2 ـ ل

کۆنگــرەی کــۆدار دەتوانــێ بــە دەنگــی زۆرینــەی رێژەیــی بەشــداربووان بڕیاری 

شــەڕی پاراســن بــدات. 

3 ـ لــە کاتــی شــەڕ دا، لــە ســەر ئەساســی چارەســەری پرســی کــورد بــە ڕێبــازی 
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حوکمە هاوبەشەکان

دیمۆکڕاتیــک، هــەوڵ بــۆ ڕاگەیاندنــی ئاگربەســت و پێکهاتنــی ئاشــتی دەدرێ. 

4 ـ لــە ئەگــەری نەبوونــی ئیمکانــی کۆبوونەوەی جڤاتی گشــتی کۆنگــرەی کــۆدار دا، لە 

مژارەکانــی پەیوەندیــدار بــە کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 

ــەری  ــەژاک، کەجــەرە، کۆنســەی بەڕێوەب ــی ســەرۆکایەتی کۆنگــرە، کــەژار، پ دا، دیوان

ــتی و  ــەڕ و ئاش ــی ش ــن بریارەکان ــەوە دەتوان ــتنی ڕەوا پێک ــەی پاراس ــۆدار و کۆمیت ک

واژۆکردنــی ڕێکەوتننامــەی دووالیەنــە ئەنجــام بدەن و مافــی بڕیاروەگرتــن و بەکرداری 

ــە.  ــتی هەی ــی گش ــەڵ جڤات ــان لەگ ــێوەیەکی یەکس ــە ش ــان ب ــەو بڕیارانەی ــی ئ کردن

-خاڵی بیست و حەفتەم
بنەما و پرەنسیپە دیمۆکڕاتیکەکان:

ــگای  ــە کۆمەڵ ــەرەدان ب ــی پێشخســن و پ ــە ســەر کۆڵەکەکان ــۆدار ل 1 ـ سیســتەمی ک

دیمۆکڕاتیــک ڕاوەســتاوە. لەو ســۆنگەیەوە، دامەزراندن و گەشــەپێدانی مەجلیســەکان، 

ڕێکخســتنەکان، دام ودەزگا و دامــەزراوە هەرێمییــەکان لــە هەمــوو گۆڕەپانــەکان دا بــە 

مەرجێــک بڕیارەکانــی هــەر یەکــە لەوانــە زەرەر لــە پێکهاتــەی گشــتی کۆمەڵــگا نــەدا، 

ڕێگەپێــدراوە. 

2 ـ تێکــڕای ئەندامانــی ئۆرگانەکانــی بەڕێوەبــەری لــە ڕێــی هەڵبژاردنەوە دیــار دەکرێن. 

ــەو  ــری ئ ــی چاودێ ــەن ناوەندەکان ــە الی ــردراوەکان، ل ــە هەڵبژێ ــڕای بەڕێوەبەریی تێک

ــرێ  ــان دا دەتوان ــی ئەرکەکانی ــەری پێکنەهێنان ــە ئەگ ــداون، ل ــان پێ ــەی دەنگی جڤاتان

بەرپرســیارییان لێوەرگیرێتــەوە. 

ــی  ــە لەبەرچاوگرتن 3 ـ  سیســتەمی هاوســەرۆکایەتی وەکــوو بنەمایەکــی یەکســانی )ب

ــەند دەکات.  ــاو پەس ــەکان( ژن و پی تایبەمتەندیی

4 ـ لە هەموو گۆڕەپانەکان دا، بەشداری یەکسانی ژن و پیاو بە بنەما دەگیرێ. 

5 ـ  لــە پرۆســەی بڕیاروەرگرتــن و جێبەجێکــردن دا، خۆســەری و خۆبەڕێوەبــەری ژنــان، 

جەوانــان، جیاوازییــە ئەتنیکــی، فەرهەنگی و باوەڕییــەکان وەکوو بنەمایەکی ســەرەکی 

دەکات.  پەسەند 

6 ـ تێکــڕای کۆمیتــە و ناوەنــدەکان، وەاڵمــدەرەوەی ڕەخنــە و پێشــنیارەکانی کۆمەڵــگا 

دەبــن و گــەل لــە چۆنیەتــی کار و چاالکییەکانیــان ئــاگادار دەکەنــەوە. 
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7 ـ لــە کۆمەڵــگای دیمۆکڕاتیــک و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دا، بەرزتریــن ئاســتی 

بڕیاروەرگرتــن، گــەل بــۆ خۆیەتــی و کۆمیتــەکان و ناوەندەکانی جێبەجێــکار ناچارن کە 

بڕیارەکانــی مەجلیســەکانی گــەل بخەنــە بــواری کردارییــەوە. 

8 ـ لــە کاتێــک دا یاســاکان، بڕیــارکان و پەیــڕەوە ناوخۆییەکانــی پەســەندکراو لــە الیــەن 

ــەی  ــێ، متامن ــۆک ب ــۆدار ناک ــی ک ــەڵ هاوپەیامن ــەوە لەگ ــان رێکخراوێک ــە ی کۆمیت

جێبەجێکردنــی نییــە. 

ــۆرت  ــی مێکانیســیمی ڕاپ ــە ڕێ ــەکان ل ــدەکان و ئۆرگان ــەکان، ناوەن ــڕای کۆمیت  9 ـ تێک

ــە بەشــداری  ــن. هەروەهــا ل ــی دا دەب ــو هاوئاهەنگــی و یەکێت ــە نێ ــەوە ل و ڕێنوێنیی

ــرێ.  ــا دەگی ــە بنەم ــی ب ــی و گرووپ ــخەری تاکەکەس ــک دا، دەسپێش دیمۆکڕاتی

-خاڵی بیست و هەشتەم
پڕەنسیپەکانی گۆڕانکاری لە هاوپەیامنی دا:

لــە ســەر داوای هاوســەرۆکایەتی کــۆدار، کۆنســەی بەڕێوەبــەری و دیوانــی کۆنگــرەی 

کــۆدار یــان لــە ســەر داوای یــەک لــە ســەر ســێی ئەندامانــی جڤاتــی گشــتی دەتوانــرێ 

گەاڵڵــە پێشــنیار بــۆ گۆڕانــکاری لــە هاوپەیامنــی کــۆدار دا پێشــکەش بکــرێ. 

پێشــنیارەکان لــە الیــەن جڤاتــی گشــتی کۆنگــرەوە هەڵســەنگاندنی لــە ســەر دەکــرێ 

ــی گشــتییەوە پەســەند بکــرێ.  ــی جڤات ــری ئەندامان ــوەی زیات ــەن نی ــە الی ــێ ل و دەب

دەستەی هەڵبژاردن: 

ــە  ــە ل ــژاردن ک ــتەی هەڵب ــی دەس ــتی ئەندامان ــرە، لیس ــەرۆکایەتی کۆنگ ــتەی س دەس

ــرە  ــی گشــتی کۆنگ ــە جڤات ــردن پێشــکەش ب ــۆ پەســەند ک ــووە ب ــەس پێکهات ســێ ک

و  بەڕێوەبــەر  پالن دانــەر،  ئۆرگانــی  بەرزتریــن  هەڵبــژاردن،  دەســتەی  دەکات. 

ــڕەوی  ــی پەی ــە پێ ــی ب ــییە. کار و چاالکییەکان ــژاردن و گشت پرس ــکاری هەڵب جێبەجێ

ــە ناڕەزایەتییــەکان  ــۆ لێکۆڵینــەوە ل ناوخــۆ و یاســا پەســەند کــراوەکان ڕادەپەڕێنــێ. ب

دەســتەی  دادەمەزرێنــێ.  پێویســت  دامــەزراوەی  هەڵبــژاردن،  بــە  ســەبارەت 

هەڵبــژاردن، لــە دوای لێکۆلینــەوە لــە نارەزایەتییــەکان بڕیــاری کۆتایــی دەدات.

ســەبارەت بــە مژارگەلێکــی ژیانــی کــە پەیوەنــدی بــە کۆمەڵــگای کوردســتانەوە 
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نێــوان  لــە  دا  بڕیــار  هەنــدێ  لــە  گــەر  دەدات.  ئەنجــام  گشت پرســی  هەیــە، 

ڕووبــدات  ناکۆکــی  دا،  گرووپــەکان  و  کۆمەڵگــە  و  هەرێمییــەکان  ڕێکخــراوە 

دا  پرســی  گشــت  لــە  ڕێگەچــارەی  نەبــێ،  درووســت  لەســەر  ڕێکەوتنــی  و 

ــەڵ  ــەکان لەگ ــی و کۆمەڵگ ــی هەرێم ــی ڕێکخراوەکان ــەر بڕیارەکان ــەوە. ئەگ دەبینێت

ــە.  ــی هەی ــی ڤێتۆکردن ــژاردن ماف ــتەی هەڵب ــن، دەس ــۆک ب ــۆ دا ناک ــڕەوی ناوخ پەی

خاڵی بیست و نۆهەم
سوێند: 

بــۆ  ژن،  ئــازادی  و  ئێکۆلۆژیــک  دیمۆکڕاتیــک،  پاڕادایمــی کۆمەڵــگای  پێــی  بــە 

ــۆ بونیادنانــی  ــگای ئەخالقــی و سیاســی مبێنــم، ب ئــەوەی پابەنــدی نرخەکانــی کۆمەڵ

بکــەم،  پێشــەنگایەتی  دا  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  دیمۆکڕاتیــک  نەتەوەیــی 

ژیانێکــی کۆمۆنــاڵ بــە بنەمــا وەرگــرم، پابەنــدی پێکــەوە ژیانــی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردســتان و ئێــران ببــم، لــە دژی رەگەزگەرایــی تێکۆشــان بکــەم، لــە پێنــاو بونیادنانــی 

ــت  ــن ئاس ــە بەرزتری ــازاد ل ــی ئ ــاک و کۆمەڵگایەک ــە ت ــن ب ــۆ گەیش ــازاد ب ــی ئ ژیان

ــەری  ــەر دامەزرێن ــە بەرانب ــۆ تێ بکۆشــم، ل ــەر ئاپ ــازادی ڕێب ــۆ ئ ــدەم، و ب دا هــەوڵ ب

و  کــورد  گەلــی  ئــازادی،  ڕێــگای  شــەهیدانی  ئاپــۆ،  ڕێبــەر  کــۆدار  سیســتەمی 

تێکــڕای گەالنــی ئازادیخــواز، ســوێند دەخــۆم، ســوێند دەخــۆم، ســوێند دەخــۆم. 

تێبینــی: هاوپەیامنــی لــە ســێهەمین کۆنگــرەی کــۆدار کــە لــە رۆژانــی 7و8و9 مانگــی 

مــەی 2020 رێکــەوت لەگــەڵ 17و18و 19 گواڵنــی 1399ی هەتــاوی دا پێکهاتــووە، 

ســەرلەنوێ هەڵســەنگاندنی لــە ســەر کــراوە و گۆڕانکاری پێویســتی تێدا ئەنجــام دراوە.  




