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سەرەتا:
لە كبتێكذا رەوتی گەضەسەًذًی كۆهەڵ ،لە پێٌبوی بەختەوەری كۆهەڵگب و وەدیهبتٌی خەوًەكبًی هرۆڤ و
ئبزادییەكبًی هەًگبو دەًێ و بە داهەزراوەتر دەبێت ،سیستوی بەرێىەبەری كۆهەڵگب بۆ دابیٌكردًی پێىیستییە
كۆهەاڵیەتییەكبى پێىیستی بە جەهبوەر یی بىوًی هێس و تىاًبكبًی هەیە .واڵتی ئێوە هێطتب بە هۆی زاڵ بىوًی
سیستەهێكی دیكتبتۆری ،لە قەیراًی قىوڵی ئببىوری و سیبسی و كۆهەاڵیەتی دایە.
بە درێژایی هێژووی هبوچەرخ لە ئێراًذا ،ئبهرازی چەوسبًذًەوەی گەالًی ئەو واڵتە و زەوت كردًی هبف و
ئبزادییەكبًی هرۆڤەكبى و بێذەرەتبى هێطتٌەوەی چیي و تىێژە پێطكەوتىوەكبًی كۆهەڵ بىوە .هەر بۆیە هەهىو پێكهبتە
كۆهەاڵیەتییەكبًی واڵتەكەهبى ،لە خەببت لە پێٌبوی وەدیهێٌبًی داهبتىویەكی رووى و كراوەی سیبسی بۆ ة

وًیبدًبًی

كۆهەڵگبیە كی بەختەوەر و پێطكەوتىو ،هبوبەش و ئەركذارى .جێگیربىوًی دێوىكراسی و بەرزبىوًەوەی بەهب
هرۆییەكبى ،وەك هبفی هرۆڤ ،دادپەروەری كۆهەاڵیەتی ،یەكسبًی و دەستەبەركردًی ئبزادییە تبكەكەسییەكبى ،لە
هەهىو بىوارەكبًی ژیبًی كۆهەاڵیەتیذا ،جگە لە هۆكبر و چۆًییەتی دەسەاڵتی سیبسی ،پێىیستی بە كبروچبالكی
رێكخراو ،سەًذیكبو NGOكبى هەیە ،كە لە چىارچێىەی كۆهەڵگبی هەدەًیذا پێٌبسە دەكرێ.
كبتێك كە ببش لە بەستێٌە كۆهەاڵیەتییەكبًی سەقبهگیر بىوًی دێوىكراسی و كۆهەڵگبی هەدەًی دەكرێ ،بىوًی
چبالكبًەی رێكخراوەكبى لە كۆهەڵگبدا هەرجی سەرەكی جێگیربىوى و بەردەواهی سیستوە دێوىكراتیكەكبًە .كۆهەڵگبی
هەدەًی بە واتبی كۆی گطتی ئەو داهەزراوە و ئەًجىوهەى و رێكخراوە كۆهەاڵیەتییبًەیە كە بە دەوڵەت یبى دەسەاڵتی
سیبسییەوە گرێ ًەدراوى و وەكىو پردی پێىەًذی ًێىاى خەڵك و دەسەاڵت چبالكی دەًىێٌي و لە ریسبەًذی دەسەاڵتی
سیبسی و لە ئبستی ویست و داخىازییەكبًی كۆهەڵگبدا كبریگەری زۆریبى هەیە.
ئەهڕۆ الواى چ لەبەر گریٌگی رێژەیبى لە پێكهبت ە ی حەضیوەتذا و چ بەو هۆیەوە كە لە رووی سرووضتییەوە،
فیذاكبر و گۆڕاًخىازى ،گریٌگتریي هێسی هرۆیی ئێراى پێك دێٌي .ئەگەر الواى لە هەر واڵتێكی ئبزاد و دێوىكراتیكذا،
زیبد لە هەر كبرێكی دیكە خىازیبری دەستەبەر بىوًی ئبهبًجە سێٌفییەكبًیبًي ،ئ ە وە لە واڵتی ئێوەدا بە هۆی ئەوەی كە
بە درێژایی هێژوو ستەهی ًەتەوەییبى لە سەر بىوە و سیستەهێكی تۆتبلیتر حبكن بىوە و هەرجۆرە بیركردًەوەیەكی ئبزاد
و ئبزاد ژیبًی لێ زەوت كردووى .دەبێ الواى زیبد لەوەی كە هەڵگری خىاستێكی سێٌفی و تبیبەت بە تىێژی خۆیبى بي،
هەڵگری بەرًبهەیەكی پێكهبتەضكێٌی دێوىكراتیك بي لەو رووەوە پبش دابیي بىوًی هبفی ًەتەوایەتی بەستێي بۆ دابیي
بىوًی هبفی سێٌفی ئەواًیص دێتە ئبراوە.
هەر بۆیە هەوڵذاى بۆ رێكخستي و كۆكردًەوەی تىاًبكبى لەم قۆًبغە لە خەببتی دێوىكراتی و ئبزادیخىازیذا
پێىیستییەكی حبضبهەڵٌەگرە .بە سەرًجذاى بەوەی كە دێوىكراسی لە كلتىوری كۆهەڵگبدا جێی ًەگرتىوە و پێٌبسەیەكی
رووى بۆ تبك و ئبزادییەكبًی لە ًبو كۆهەڵگبكەهبًذا ضكڵی ًەگرتىوە ،بۆیە ببضتریي هیكبًیسم كە دەتىاًێ داكۆكیكبری
هبف و ئبزادییەكبًی الواى و پەرە پێذەری ئبگبییبى بێت ،هەهبى رێكخستي لە ًبو رێكخراو دایە .بۆیە ئێوە هەرچەًذە لە
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رێكخستي و كۆكردًەوەی وزەكبًوبًذا سەركەوتىو

بیي ،ئەوەًذەش ئبسۆی بەرچبوهبى رووًتر و خەببتەكەضوبى بە

بەرهەهتر دەبێت .هەر بە سەرًجذاى بەم راستییە حبضبهەڵٌەگرەش بىو كە یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی
ئێراى لە یەكێك لە زێڕیٌتریي قۆًبغەكبًی بساڤی رزگبریخىازی ًەتەوەی كىرددا ،داهەزرا.
دیرۆكی بساڤی رزگبریخىازی ًەتەوەی كىرد پڕە لە سەروەری و لە خۆبردوویی و داهێٌبًی جىاى و بە بەهب و
هبوكبت پبراستٌی ئەخالقی سیبسی و پرەًسیپە هرۆڤبیەتییەكبى رووخسبری خۆی لەو بساڤەدا بەجىاًی دەرخستىوە،
ئەگەر داهەزراًی حیسبی دێوىكراتی كىردستبى و دواتریص كۆهبری كىردستبى ،خبڵێكی وەرچەرخبى بىوى لە هێژووی
ئەم بساڤەدا ،ئەوا داهەزراًی یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراًیص ئبهبژەیەكی هەزًترە بۆ ئەم وەرچەرخبًە
و رەسەًبیەتی ئەم بساڤە .بە داهەزراًذًی ئەو رێكخراوە و رێكخراوی دیكەی تبیبەت بە تىێژەكبًی دیكەی كۆهەڵ،
بساڤی ًەتەوەیی دێوىكراتیك ،ئبراستەیەكی هەهەالیەى و گطتگیرتری گرتەخۆ كە بە درێژایی سبڵەكبًی دوایی،
كبریگەرییەكی بەرچبویبى لە رەوتی ئەم بسووتٌەوەیەدا بىوە و هەیە.
یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى وەكىو یەكێك لە دەسكەوتە هۆدێرًەكبًی كۆهبری كىردستبى و
دیٌبهیسهی پێكهیٌبًی گۆڕاى لە كۆهەڵگبی كىردستبًذا لە  ٣٠ی رێبەًذاًی سبڵی ١٣٢٤ی هەتبوی لە كەش و هەوای
ئبزاد و دێوىكراتیكی كۆهبری كىردستبى لە ضبری هەهبببد داهەزرا و چبالكییەكبًی خۆی لە ژێر ًبوی "یەكیەتیی
جەواًبًی دێوىكراتی كىردستبى" دەست پێكرد .ئەو رێكخراوەیە كە تبیبەت بە تىێژی الواى بىو ،وەكىو یەكەم
رێكخراوی تبیبەت بە الواى لە ئبستی چىارپبرچەی کىردستبى هبتە ًێى كۆهەڵگبی كىردی و تىاًی لە بەستێٌە جۆراو
جۆرەكبًی كۆهەڵگبدا چبالكی خۆی بڕەو پێ بذات و گۆڤبری " هبواری ًیطتوبى" وەكىو زهبًحبڵی یەكیەتیی الواى چبپ
و باڵو بكبتەوە.
پبش ئەوەی كۆهبری كىردستبى لە الیەى دووژهٌبى كۆهبرەوە تێكچىو ،رێكخراوی الواى و بەرێىەبەراًیطی
پەرتەوازە بىوى و یەكیەتیی الواى هەتب ضۆڕضی گەالًی ئێراى و سەرلەًىێ رێكخستٌەوەی دووببرەی یەکیەتیی الواى لە
قۆًبغی ًەهێٌیذا خەریكی تێكۆضبى بىوى .رۆڵی یەكیەتیی الواى لە راپەڕیٌی بەضكۆی سبڵەكبًی  ٤٧-٤٦و ضۆڕضی
گەالًی ئێراى بەرچبوە .پبش ضۆڕضی گەالًی ئێراى (

١٣٥٧ی هەتبوی بەرابەر ١٩٧٨ی زاییٌی) یەكیەتیی الواًی

دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى بە فەرهی لە ٢٥ی جۆزەرداًی ١٣٥٩ی هەتبوی دەستی بە تێكۆضبًی خۆی كردەوە و
سبڵی  ١٣٦٠ی هەتبوی یەكەهیي دەستەی بەرێىەبەری دادەهەزرێٌێ و تىاًی بۆ ًبو ضبر و ًبوچەكبًی كىردستبى پەرە
بستێٌێ و بٌكەكبًی خۆی دابوەزرێٌێ و لە هەهبًكبتذا گۆڤبری " الواى" چبپ و باڵو بكبتەوە .لەم قۆًبغە هێژووییەدا
یەكیەتیی الواى وەكىو "پێطوەرگە" لە دژی سیبسەتەكبًی كۆهبری ئیسالهی و بۆ بەرگری لە خبك و بەهب ًەتەوەییەكبى
دەستی بە تێكۆضبى كرد كە ضەهیذ بىوًی سەداى الوی خىێي گەرم و دەروەستی ئەم ًەتەوەیە ،لە بەرەكبًی بەرگری لە
ئبزادی و هبفی ًەتەوەییذا ،بەڵگەی ئەم راستییەى .لەم قۆًب غەضذا دوژهٌبًی گەلەكەهبى هەودا ًبدەى كە ئەو رێكخراوەیە
ئەركە سێٌفییەكبًی خۆی بەجێ بگەیەًێ  ،بۆیە یەکیەتیی الواى بۆ پبراستٌی ضىًبسی ًەتەوەیی و بەرگری لە ًەتەوەكەی
ضبخەكبى دەكبتە سەًگەری بەرخۆداى و راچەًیي.
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قۆًبغی سێهەهی هێژوویی یەکیەتیی الواى لە سبڵی  ١٣٧٨دەست پێذەکبتەوە و لە  ٤ـ ٦ی بەفراًببری ١٣٧٩دا
یەكەهیي كۆًگرەی خۆی بە سەركەوتىییەوە بەست

و تىاًی پرۆگراهێكی دێوىكراتیكو لەسەر بٌەهبی ویستو

ەوە .
داخىازییەكبًی الواى لە ئێراىو كىردستبًذا پەسٌذ بكبتو ئۆرگبًەكبًی خۆی رێك بخبت
داهەزراًی یەكیەتیی الواى بە كۆكردًەوەی هێس و تىاًبكبًی گریٌگتریي تىێژی كۆهەڵگب واتە الواى ،تىاًی
گرووتیٌێكی پتر بە بسووتٌەوەی ًەتەوەیی – دیوىكراتیكی ًەتەوەی كىرد لە كىردستبًی ئێراى ببەخطێ ،كە لە لىوتكەی
ئەو بساڤە دا رێبەری ًبودار و جىاهێری ًەتەوكەهبى د .قبسولىوی هەرگیس ًەهر دەبیٌیي كە تێكۆضبًی سیبسیی خۆی لە
یی الواى
یەكیەتی الواًی دێهىكراتی كىردستبًی ئێراًەوە دەست پێكرد و و بە هەول و تێكۆضبًی بێىچبًی خۆی لە یەكیەت
و پبضبى لە حیسبی دێوىكرات دا سیبسەت و ئیستراتیژیەكی ًىێی بۆ ئەم بساڤە هێڵكبری كرد كە هەًىوكەش رێبىاراًی
ئەو رێگب پیرۆزە بە ضبًبزییەوە لەو راستە رێیەدا رێ دەكەى.
رابردووی تێكۆضبًی الواى لە كىردستبًی ئێراًذا ،چ لە بىاری سێٌفی و چ لە چىارچێىەی جىواڵًەوەی ًەتەوەیی ـ
دێوىكراتیكی گەلەكەهبًذا ،بە رێبەرایەتی حیسبی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراىً ،یطبى دەدا كە هیچكبت لە بەجێگەیبًذًی
ئەركە ًەتەوەییەكبًیبى ،درێغیبى ًەكردووە

و هەهیطە لە ریسەكبًی پێطەوەی خەببتذا بىوى .هەست بە

بەرپرسبیەتیكردى و لە خۆبردوویی الواًی كىرد ئەًجبهی راستەوخۆی ئەو ببروودۆخە سەخت و دژوارە بىو كە
رێژیوە یەك لە دوای یەكەكبًی پبضبیەتیو كۆهبری ئیسالهی ،بەسەریبًذا سەپبًذووى .ئەم رێژیوبًە ًەك تەًیب پەروەردە
كردى و گریٌگیٌەداى بە پرسی الواًیبى پطت گىێ خستىوە ،بەڵكىو هەهیطە لە هەوڵی ئەوەضذا بىوى ،كە لە رێگەی
پێكهێٌبًی كەًذ و كۆسپی سیبسی و كۆهەاڵیەتییەوە ،لە ئەرك و هەستە ًەتەوەیی و ًیطتوبًییەكبى ،دوریبى ةخەًەوە.
یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى بە درێژایی تەهەًی ،هەهیطە وەك یەكیەتییەكی دەروەستو كبراهە،
هەوڵی داوە لە هەهىو سەًگەرەكبًی داكۆكی كردى لە پبراستٌی ضىوًبش و بەهب

ًەتەوەییەكبًی گەلی كىرد و

دەستەبەركردًی هبفی ًەتەوەیی دا ،خەببت بكبت .هەر لە بەضذاری لە بەرگری چەكذاریەوە بگرە تب خەببتی دیپلۆهبسی،
لە هەهبەر گەیبًذًی دەًگی ئبزادیخىازاًەی الواًی كىرد بۆ ًێى ًبوەًذ و كۆڕ و كۆهەڵە سیبسی و كىلتىورییەكبى.
لە سەردەهبًی حكىهەتی پبضبیەتیذا و دوای روخبًی كۆهبری كىردستبى ،ئەگەرچی هەلىهەرجی خەببتی ئبضكرا
ئهبًجەکبىی كۆهبری كىردستبى وەفبدار بىوى و ئەركە ًەتەوەیی
ًەبىەو ـ قەدەغە بىوە ،بەاڵم الواًی تێكۆضەر هەر بە ا
و دین وكراتیكەكبًیبى پطت گىێی ًەخستىوە.
خەببت و چبالكیەكبًی یەكیەتیی الواى لە ًبوەوە و دەرەوەی واڵت ،ئەوە ًیطبى دەدەى كە ئەم رێكخراوەیە دەتىاًێ
ئۆرگبًیساسیۆًێكی ببش بێت بۆ ًبسبًذًی كێطەی ًەتەوەیی و لەقبوداًی چەوسبًەوە لە الیەك و هێوبش بێ بۆ ببضتر
پەروەردە بىوًی الواى و ئبضٌب بىوًیبى بە دێوىكراسیو خەببت بۆ بەدەستهێٌبًی هبفە

رەواکبًیبى .هەر لە راستبی

هەوڵذاى بۆ ًبسبًذًی كێطەی كىرد و چىوًە ًێى كۆهەڵگبی جیهبًی ،خۆی بە دەروەست دەزاًێ و بە ئەًذام بىوًیطی لە
رێكخراوی ًێىًەتەوەیی الواًی شوسیبلیست و زۆر رێكخراو و ًبوەًذی جیهبًی تبیبەت بە الواى ،بە رێگبیەكی ببش و
كبراهە دادەًێ لە هەهبەر دەستەبەركردًی ئەم ئبهبًجەدا.
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ئەهڕۆ الواى چ لە ئێراى بە گطتی و چ لە كىردستبى بە تبیبەتی ،لە هەل و هەرجێكی دژوارداى و هەر رۆژەو
زیبتر لە الیەى دیكتبتۆراًی حبكن بە سەر ئەو واڵتە ،هەوڵی لە ًێى بردى و بێ رێسی و سىكبیەتییبى پێ دەكرێ .ئەهەش
دەرخەری ئەوەیە كە خەببتی الواى و چبالك

ییەكبًیبى ،دەتىاًي هەترسیەكی گەورە بي بۆ ًەهبًی كۆًەپەرستی و

ئەهڕۆ زیبتر لە هەر كبتێكی تر لە بیری ئبزادیخىازی و چىوًەسەری ئبستی وضیبری
دیكتبتۆرییەت .كۆهبری ئیسالهی
ِ
ًەتەوەیی الواى دەترسێ .الوی ئەهڕۆ ،الوێكی بە هەست و ئبرهبًج خىازە ،هەر بۆیە لە گەڵ گەضەكردًی كۆهەڵگب و
پەرەسەًذًی تەكٌۆلۆژی ،چبوەرواى دەكرێ بیری ًىێخىازی الواى بە سەر بەستەڵەكی كۆًەپەرەستیدا زاڵ بێت .
یەكیەتیی الواى قىتببی و پەروەردەی هەكتەبی دێوىكرات و كۆهبری كىردستبًە و لە پێٌبوی ئەو ئبم
ضبًبەضبًی خەببتی هیللی

 -دێوىكراتیكی ًەتەوی كىرد تب وەدیهێٌبًی ئبهبًجەكبًی ضەهیذاى

اًجەضذا

"قبزی ،قبسولىو،

ضەڕەفكەًذی" و هەهىو ضەهیذاًی كىرد و كىردستبى خەببت دەكبت  .بۆیە پێىیستە الواى بۆ بەضذاری لەو رێگبیەدا
هەهىو هەوڵ و تىاًبكبًی خۆیبى بۆ وەدیهێٌبًی ئەو ئبهبًجە بەرزو هروڤبًییە بخەًەگەڕ.
یەكیەتیی الواى بە پطت بەستي بەم بەرًبهەوپێڕەوە دێوىكراتیك و سەردهیبًەیە ،خەببت بۆ سڕیٌەوەی هەرچەضٌە
كىلتىرێكی چەقبەستىو دەکب و لە پێٌبو دێوىكراتیسەكردًی كىلتىوری كىردی درێژە بە تێکۆسبًی خۆی دەدات.
یەكیەتیی الواى ببوەڕی بە ئبزادی بیروڕا و دەرفەتی یەكسبى لە ًێىاى هەهىو تبكەكبًی كۆهەڵگب هەیە و پێی وایە
دەبێ پێذاویستی خۆضگىزەراًی و دەرفەتی كبر ی بۆ برەخسێٌذرێت وبىاری لەببری بە هەبەستی خىێٌذى بۆ ئبهبدە
بكرێ ،رێس لە بیرووببوەڕ وضێىەی بیركردًەوەكبًی بگیردرێ و داهبتىوی ژیبًی هیىا بەخص بێت .
بۆ ئەم هەبەستەش ًىێٌەراًی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى ئەو بەرًبهەو پێڕەوە ـ كە پەسەًذكراوی
كۆًگرەی هەضتەم كۆًگرەی "  ٧٠سبلەی یەکیەتیی الواى " و لە ژێر دروضوی " ئەهڕۆ خەببت دەکەیي ،بۆ ئەوەی
سبەی بە ئبزاد بژیي " دەكەًە بٌچیٌەی كبرو كردەوەو تێكۆضبًی خۆیبى و یەكیەتییەكەیبى ،بەرًبهەو پێڕەوی ًىێ
رەًگذاًەوەی گۆڕاًكبرییەكبًی ئەهڕۆی كىردستبىو ئێراًەو بەلەبەرچبو گرتٌی ئەو رەسبلەت و ئەركبًەوە دارێژراوە
كە قۆًبغی تبزەی خەببت و تێكۆضبًی گەلەكەهبى خستىویەتە سەرضبًی یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى.
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بەشی یەكەم:
بەروامەی یەكیەتیی الواوی دێموكراتی كوردستاوی ئێران

فەسڵی یەكەم:
لە پێىەًذی لەگەڵ تەواوی پێكهبتەی كۆهەڵگبدا
 .١هەوڵذاى بۆ پێكهێٌبى و جێگر كردًی كۆهەڵگبیەك لەسەر بٌەهبكبًی دێوىكراسی و هەروەهب ئەو بٌەهبیبًەی
سۆسیبلیسم ،كە لە گەڵ دێوىكراسی و فرەیی و هبفەكبًی هرۆڤ دەگىًجێي ،لە پێٌبو ژیبًێكی گىوًجبو بۆ هەهىو چیي و
تىێژەكبًی كۆهەڵگب.
 .٢پطتیىاًی كردى لە گەیطتي بە حكىوهەتێكی دێوىكرتیكی فیذراڵ و سێكىالر و پلۆرالیستی.
 .٣پتەوكردًی هبوكبری و پەیىەًذی لەگەڵ الواًی ًەتەوەكبًی دیكەی ئێراى كە ببوەڕیبى بە هبفی ًەتەوایەتی گەالى
لەو واڵتەدا هەیە ،لە پێٌبو دروست كردًی كۆهەڵگبیەكی ئبزاد و دێوىكراتیك.
 .٤تێكۆضبى بۆ دەستەبەر كردًی كەرەستەی زاًیبری و تێكٌۆلۆژیبی سەردەم ،بۆ سەرجەم چیي و تىێژەكبًی
كۆهەڵ.
 .٥هەوڵذاى بۆ رەخسبًذًی دەرفەتی كبر و خۆپێگەیبًذًی سەرجەم چیي و تىێژەكبًی كۆهەڵ لە الیەى دەسەالت.
 .٦گىضبر خستٌە سەر دەسەاڵت ،لە پێٌبو دابەضكردًی داهبتی سەرجەم سەرچبوە سروضتیەكبى و داهبتی واڵت بە
ضێىەیەكی دادپەروەراًە ،بۆ ًەهێطتی هەژاری.
 .٧پطتیىاًی كردى لە چیي و تىێژە سێٌفییە دێوىكراتیكەكبًی كۆهەڵگب ،تب لە رێگەی رێكخراو و رێكخستٌی تبیبەت
بە خۆیبى ویست و داخىازەكبًیبى ،بێٌٌە دیی.
 .٨لەقبوداى و بەربەرەكبًێ لە گەڵ هەرجۆرە سیبسەتێكی كۆًەپەرستبًە و ًەضیبو لە گەڵ سەردەم ،كە هبف و
ئبزادییە بٌەڕەتییەكبى ،پطت گىێ بخب و ببێتە هۆی هەاڵواردًی هرۆڤەكبى.
 .٩هەوڵذاى بۆ چەسپبًذًی یبسبسەروەری و پطتیىاًی كردى لە پەرەپێذاًی فەرهەًگی دیبلۆگ و پێكەوە سبزاى ،لە
كۆهەڵگبدا.
 . ١٠هەوڵذاى بۆ بٌیبدًبًی كۆهەڵگبیەكی هرۆڤ سبالر و ًەهێطتٌی هەاڵواردى لە ًێىاى كچ و كىڕ لە كۆهەڵگبدا .
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فەسڵی دووهەم:
لە پێىەًذی لەگەڵ الواًذا
 .١هەوڵذاى بۆ ئەوەی ،دەسەاڵتی سیبسی لە كىردستبى و ئێراًذا ،بەرًبهەیەكی گىًجبویبى بۆ گەضەپێذاًی ژیبى و
رەوضی الواى بە پێی ستراتیژیێكی ًیطتوبًی وگطتگیر و بەردەوام لە هەهىو بىوارەكبًی (سیبسی ،ئببىوری،
كۆهەاڵیەتی ،كلتىوری ،زاًستی و وەرزضی و )...هەبێت.
 .٢هەوڵذاى بۆ ًەهێطتٌی ئەو هۆكبراًەی ،كە دەبٌە هۆی تىوضبىوًی الواى بە تبواى و الداًی كۆهەاڵیەتی و
پطتیىاًی كردى لە ًبوەًذە چبكسبزیە كۆهەاڵیەتییەكبى بە تبیبەت ًبوەًذی بٌەبڕكردًی ئیذز و ئێعتیبد.
 .٣گرًگیذاى بەو الواًەی ،كە خبوەى پێذاویستی تبیبەتي یب گیرۆدەی ًەخۆضیەكی جەستەیی و دەرووًیي و هەوڵذاى
بۆ دۆزیٌەوەی رێگبیەك كە ئیوكبًبتی لە ببر بۆ چبرەسەركردى و پێڕاگەیطتٌیبى دابیي بكب.
 .٤هەوڵذاى بۆ بٌەبڕكردًی فەرهەًگی بە زۆر هەجبىوركردًی كچبى و كىڕاى لە پێٌبو پێكهێٌبًی ژیبًی هبوبەش و
قەدەغە كردًی بە هەهىو ضێىەیەك .
 .٥پەرەپێذاى بە كبرو چبالكی هىًەری و فەرهەًگی و وەرزضی لە ًێى الواًذا و دابیٌكردًی كەرەستەی تەفریحی و
رێكخستٌی گەڕاى و گەضتی بەكۆهەڵ.
 .٦هەوڵذاى بۆ البردًی بەربەستەكبًی بەردەم گەضەپێذاى و پەرەسەًذًی تىاًبكبًی الواى.
 .٧پطتیىاًی كردى لە داهەزراًذًی سەًتەری رۆضٌبیری و كۆهەاڵیەتی ،بۆ الواى.
 .٨دروست كردًی پردی پێىەًذی لە ًێىاى الواى و دەسەاڵت و گەیبًذًی دەًگی الواى ،بۆ ًبوەًذەكبًی بڕیبر لە
دەسەاڵت و رەًگذاًەوەی ویست و داخىازییەكبًی الواى لە بڕیبرە سەرەكییەكبًذا.
 .٩هبًذاى و پەروەردەكردًی الواًی كىردستبى بۆ بەربەرەكبًێ لە گەڵ دیبردە دزێىەكبى و ئەو بەربەست و گیرو
گرفتە كۆهەاڵیەتییبًەی ،كە لە ًێى كۆهەڵذا هەى یب سەرهەڵذەدەى و دەبٌە كۆسپی سەر رێگەی پێطكەوتي.
 .١٠گىوضبر خستٌە سەر حكىوهەت بۆ پطتیىاًی كردى لە هەر سیستەهێكی تبیبەت بۆ دۆزیٌەوەی تىاًبكبًی الواى
و بەكبرخستٌیبى لە كەرتەكبًی وەبەرهێٌبى.
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فەسڵی سێهەم:
لە پێىەًذی لەگەڵ ئەركە ًەتەوەیی و ًیطتوبًیەكبًذا
 .١بەضذاری لە بسووتٌەوەی رزگبریخىازاًەی ًەتەوەیی ـ دێوىكراتیكی ًەتەوی كىرد ،لە كىردستبًی ئێراى و
پطتیىاًی كردى لە بسووتٌەوەی ئبزادیخىازاًە و دێوىكراتیكیً ،ەتەوەكبًی ئێراى.
 .٢یەكیەتیی الواى ،حیسبی دێوىكرات بە رێبەری بسووتٌەوەی ًەتەوەیی  -دێوىكراتیكی ًەتەوەی كىرد لە
كىردستبًی ئێراى دەزاًێ .
 .٣خسهەت و پبراستٌی بەرژەوەًذییە گطتییەكبًی ًەتەوەی كىرد و دەسكەوتەكبًی خەببتە رەوا و ًەتەوایەتییەكەی
لە هەهىو بەضەكبًی كىردستبًذا.
 .٤هەوڵذاى لە پێٌبوی ببوەڕ پێهێٌبًی دەسەاڵتی سیبسی (ًبوەًذ) بە واقعییەتی كۆهەڵگبی ئێراى و بە رەوا زاًیٌی
هبفی دیبری كردًی چبرەًىوش ،بۆ ًەتەوەكبى.
 .٥دروست كردًی پەیىەًذییەكی پتەو لە گەڵ الواى و رێكخراوەكبًی تبیبەت بە الواى ،لە بەضەكبًی دیكەی
كىردستبى.
 .٦داهەزراًذًی پەیىەًذی و هبوكبری پتەو لە گەڵ كۆهەڵ و رێكخراوە دێوىكراتیك و پێطكەوتٌخىازەكبًی
كىردستبى و ئێراى ،لە پێٌبوی خسهەت بە پێطخستٌی خەببتی هبفخىازاًەی ًەتەوەی كىرد و بسووتٌەوەی ًەتەوەكبًی
دیکەی ئێراى.
 .٧هبًذاى و پەروەردەكردًی الواًی كىرد بۆ تێكۆضبى لە پێٌبوی بىژاًذًەوە و پبراستٌی كىلتىور ،زهبى ،فۆلكلۆر
و هىًەری رەسەًی ًەتەوەی كىرد و پبراستٌی ضىێٌەوارە هێژووییەكبى.
 .٨دابیٌكردًی بەستێٌی گىًجبو ،بۆ پەرەپێذاًی كىلتىور ،زهبى ،فۆلكلۆر و هىًەری رەسەًی كەهبیەتییە ئبییٌی و
ًەتەوەییەكبًی داًیطتىوی كىردستبى.
ً .٩بسبًذًی داخىازە رەواكبًی ًەتەوەی كىرد و بسووتٌەوە ًەتەوایەتییە ـ دێوىكراتییەكەی ،بە گەالًی جیهبى.
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فەسڵی چىارەم:
لە پێىەًذی لە گەڵ خىێٌذًذا
 .١هەوڵ و تێكۆضبى بە هەبەستی بٌەبڕكردًی ًەخىێٌذەواری ،لە ًێى هٌذااڵى و الواًی كىردستبًذا و هەًگبوًبى لە
پێٌبوی بە"اجببری"كردًی خىێٌذى ،بۆ هٌذااڵى تب تەهەًی  ١٥سبڵ.
 .٢هەوڵذاى بۆ داڕضتٌەوەی بەرًبهەكبًی خىێٌذى و راهێٌبى بە بیروببوەڕێكی پێطكەوتى واًە و البردًی ضىێٌەواری
هەر ئیذئۆلۆژیێكی كۆًەپەرستبًە و ضۆڤێٌیستی ،لە بەرًبهەكبًی خىێٌذًذا و داڕضتٌەوەی بەرًبهەكبًی خىێٌذى بە
ضێىازێكی هۆدێڕى و سەردەهیبًە (سێكۆالر) بێت.
 .٣هبوكبری و یبرهەتی كردًی قىتببی یاى و خىێٌذكبراًی هەژار بۆ درێژەداى بە خىێٌذى ،بە هەهىو رێگبیەكی
گىًجبو و گەڕاًذًەوەی ئەو الواًەی كە لە خىێٌذى دابڕاوى و هەوڵذاى بۆ هسۆگەر كردًی خىێٌذًی بە خۆڕایی بۆ
هەهىو كەش تب بەرزتریي پلەی خىێٌذى.
 .٤خەببت بۆ بەدیهێٌبًی ئبهبًجی لە هێژیٌەی بەفەرهی ًبسیٌی زهبًی كىردی و خىێٌذى بە زهبًی كىردی لە
هەهىو بىارەكبًی فیركردى و راهێٌبًذا و ضبرەزاكردًی قىتببییاى و خىێٌذكبراى بە هێژووی ًەتەوەی كىرد و گىًجبًذًی
سیستوێكی پەروەردەیی ًیطتوبًی ،لە بەرًبهەكبًی خىێٌذًذا.
 .٥ببیەخذاى و دابیٌكردًی دەرفەتی خىێٌذى ،لە دێ و ًبوچە دوردەستەكبًی كىردستبى.
 .٦هەوڵذاى بۆ دابیي كردًی بۆرسی خىێٌذى بۆ الواى ،بۆ چىوى بۆ دەرەوەی واڵت و گەڕاًەوەیبى بۆ كىردستبى لە
دوای تەواوكردًی خىێٌذى ،لە راستبی خسهەت بە ئبهبًجە ًەتەوەییەكبًی ًەتەوەی كىرد .

فەسڵی پێٌجەم:
لە پێىەًذی لەگەڵ دًیبی دەرەوەدا
 .١هەوڵذاى بۆ بىوًە ئەًذام لە ًبوەًذ و رێكخراوە جیهبًییە دێوىكراتیكەكبى بە گطتی و رێكخراوەكبًی هبفی
هرۆڤ و پێىەًذییذار بە الواى بە تبیبەتی.
 .٢هەوڵذاى بۆ ًبسبًذًی فەرهەًگ و كىلتىوری كىردی بە ًەتەوەكبًی دیكە.
 .٣پطتیىاًی كردى لە جبڕًبهەی گەردووًی هبفی هرۆڤ و هەوڵذاى بۆ جێگر كردًی هەهىو خبڵ و بەًذەكبًی.
 .٤پطتیىاًی كردى لە خەببتی الواًی ئبزادیخىازی جیهبى ،بۆ گەیطتي بە هبفە رەواكبًیبى.
 .٥هەوڵذاى و پطتیىاًی لە خەببت

ة دژی تێرۆریسم بە هەهىو ئبهرازەكبًییەوە و هەحكىوم كردًی هەهىو
ە

چەضٌەكبًی تێرۆر ،كە لە ژێر هەر ًبو و ئیذئۆلۆژیێك بێت.
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 .٦یەكیەتیی الواى هەوڵذەدات بۆ بەرجەستە كردًی پرسی ًەتەوەیی كىرد بە گطتی و الواًی كىرد بە تبیبەتی لە
( )IUSYو هەهىو رێكخراوە جیهبًییەكبًی تر ،و هەروەهب هەوڵذاى بۆ هسۆگەر كردًی پطتیىاًیبى لە خەببت بۆ
ەکبىی ًەتەوەی کىرد و الواًی كىرد لەو رێكخراواًەدا.
هبف

بەشی دووهەم:
پێڕەوی وێوخۆی
یەكیەتیی الواوی دێموكراتی كوردستاوی ئێران

هبددەی یەكەم:
ًبو و ئبهبًجە سەرەكییەكبى
ً .١بوی رێكخراو (یەكیەتیی الواًی دێوىكراتی كىردستبًی ئێراى) ە و لە هەهىو جێگبیەكی ئەم پێڕەوی ًێى
خۆییەدا بە "یەكیەتیی الواى" ًبو دەبرێت.
 .٢یەكیەتیی الواى رێكخراوێكی "سیبسی  -سێٌفی ،دێوىكراتیك "ە كە بۆ پێگەیبًذى و رێكخستٌی الواى لە رێگبی
خسهەت بە ئبهبًجە ًەتەوەیی و دێوىكراتیكەكبًی ًەتەوەی كىرد و رێسگرتي لە هبفی گەالًی دیكەی ئێراى تێذەكۆضێ و
لە پێٌبو دابیٌبىوًی هبفەكبًی الواى و وەدیهێٌبًی ئبهبًجەكبًیبى لە كىردستبًی ئێراًذا و پێكهێٌبًی كۆهەڵگبیەك كە
بٌەهبكبًی سۆسیبلیسم و دێوىكراسی تێیذا جێگیر كرابێ ،خەببت دەكبت.

هبددەی دووهەم:
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ئەًذاهەتی لە یەكیەتیی الواى دا
هەهىو هبوواڵتییەكی الوی داًیطتىوی كىردستبًی ئێراى و هەهىو الوێكی كىردی ئێراًی دەتىاًێ ببێتە ئەًذاهی
یەكیەتیی الواى بەو هەرجبًە كە:
 ١ـ بەرًبهەو پێڕەوی ًێىخۆی یەكیەتیی الواى قەبىوڵ بكب و بۆ جێبەجێ كردًیبى تێبكۆضێ.
٢ـ تەهەًی لە  ١٥هەتب  ٣٥سبڵ بێ.
 ٣ـ ئەًذاهی هیچ رێكخراوێك ًەبێ كە ئەًذاهەتی لەوێذا لەگەڵ بەرژەوەًذی و ئەركی یەكیەتیی الواى و ئبهبًجەكبًی
بسوتٌەوەی ًەتەوەیی – دێوىكراتیكی ًەتەوەی كىرد دا ًەگىًجێ.
٤ـ فۆرهی ئەًذاهەتی یەكیەتیی الواى پڕ بكبتەوە و كىهیتە ًبوچەكەی تەئیذی بكبت.
تێبیىی:
 ١ـ هەر الوێكی كىردی بەضەكبًی دیكەی كىردستبى ،لە كىردستبًی ئێراى كە لەگەڵ هبواڵتیەكی كىردی ئەو بەضە
ژیبًی هبوبەضی پێكهێٌببێ دەتىاًێ ببێ بە الیەًگری تەضكیالتی یەكیەتیی الواى.
 ٢ـ هێرهٌذااڵًی تەهەًی  ١٣و  ١٤سباڵى ،دەتىاًي وەكىو الیەًگر لەیەكیەتیی الواًذا ًبو ًىوسی بكەى.

هبددەی سێهەم:
ئەرك و هبفەكبًی ئەًذاهبًی یەكیەتیی الواى
ئەركی ئەًذاهی یەكیەتیی الواًە كە:
تێبكۆضێ.
 ١ـ لە تێكۆضبًی خۆیذا پێڕەوی ًێىخۆیی یەكیەتیی الواى رەچبو بكب و بۆ جێبەجێ كردًی بەًذەكبًی 
 ٢ـ پێڕەوی لە دیسیپلیٌی ًێىخۆیی یەكیەتیی الواى بكب و ًهێٌییەكبًی بپبرێسێ.
 ٣ـ بەرگری لە ئبهبًج ،سیبسەت و هەڵىێستەكبًی یەكیەتیی الواى بكبو بۆ بەهێس كردًی ریسەكبًی یەكیەتیی الواى
تێبكۆضێ.
 ٤ـ بۆ پێكهێٌبى و پەرەپێذاًی پێىەًذی لەگەڵ تىێژەكبًی كۆهەڵ ،بە تبیبەتی الواى ،تێبكۆضێ و لە بەرًبهە و سیبسەت
و هەڵىێستەكبًی یەكیەتیی الواى ئبگبداریبى بكبتەوە و الواى هبى بذا لە دەوری یەكیەتیی الواى كۆببٌەوە.
 ٥ـ لە كبرو چبالكییەكبًی یەكیەتیی الواًذا بەضذار بێ و بڕیبر و راسپبردە و سیبسەتەكبًی یەكیەتیی الواى
باڵوبكبتەوە.
 ٦ـ بڕیبرو راسپبردەكبًی ئۆرگبًی سەرەوی خۆی بەپێی پرًسیپەكبًی رێكخراوەیی جێبەجێ بكب.
 ٧ـ بۆ بردًەسەری ئبستی ئبگبیی و پلەی زاًیبری خۆی تێبكۆضێ و كەسبًی دیكە لەو بىارەدا هبى بذا.
٨ـ حەقی ئەًذاهەتی بذات.
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ً -٩بو و ًبوببًگ و ئیوكبًبت و سەروەرییەكبًی یەكیەتیی الواى بپبرێسێت و بەرژەوەًذی یەكیەتیی الواى فیذای
بەرژەوەًذی تبكەكەش ًەكبت .

هەهىو ئەًذاهێكی یەكیەتیی الواى هبفی ئەوی هەیە كە:
 ١ـ بە ئەًذاهی هەر كبم لە ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى هەڵبژێردرێ و بۆ هەڵبژاردًی ئۆرگبًەكبى دەًگ بذا.
 ٢ـ لە رێگبی تەضكیالتییەوە بیرو بۆچىوى ،رەخٌە و پێطٌیبر بذا بە هەهىو ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى.
 ٣ـ هەهىو ئەًذاهێكی یەكیەتیی الواى هبفی رادەربڕیي لەسەر بڕیبر و راسپبردەكبًی یەكیەتیی الواًی هەیە.
 ٤ـ بەراهبەر هەر بڕیبرێك كە لە ئۆرگبى یب هەر كۆبىوًەویەك لە سەر ئەو دەدرێ بەرگری لە خۆی بكبو پبش
ئەوەی بە زۆریٌەی دەًگی ئۆرگبًی سەرەوەتر سسای بۆ دیبری كرا پببەًذی بریبر بێ.
 ٥ـ بە لە بەر چبو گرتٌی هەهىو ئىسىوڵ و پرەًسیپەكبًی رێكخستي لە رێكخراودا ،ئبگبداری بڕیبر و هەڵىێستەكبًی
بێ.

هبددەی چىارەم:
سسای ئەًذام
ئەًذاهی یەكیەتیی الواى ئەگەر ئەو ئەركبًەی كە لە هبددەی سێهەهذا دیبری كراوى لە كبتی پێىیست دا جێبەجێ ًەكب
بە پێی جۆری كەهكبرییەكەی سسا دەدرێ.
سزای ئەوذامی یەكیەتیی الوان بە پێی جۆری كەمكاری و بەم شێوەی خوارەوەیە:
ـ ئبگبدار كردًەوە.
ـ سەركۆًە بە ًىوسراوە.
ـ لێئەستبًذًەوەی بەرپرسبیەتی.
لێئەستبًذًەوەی پلەی رێكخراوەیی ەة هبوەی هبًگێك تب ضەش هبًگ.
ـ 
ـ هەڵپەسبردًی ئەًذاهەتییەكەی لە هبًگێكەوە تب ضەش هبًگ.
ـ دەركردى لە یەكیەتیی الواى.
تێبیىی:
 -١هەبەست لە سسای رێكخراوەیی پێگەیبًذًی ئەًذاهە و تەًیب ئەو كبتە ئەًذام سسا دەدرێت كە رێگەی دیكە وەك
رەخٌە ،رێٌىێٌی و قەًبعەت پێهێٌبى لە ببش كردًی ئبكبری ئەودا كبریگەری ًەبێ.
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 -٢درێژتریي هبوەی هەڵپەسبردى  ٦هبًگە ،لەو هبوەیەدا ئەًذاهی هەڵپەسێراو ًبتىاًێ بە ئەًذاهی هیچكبم لە
ئۆرگبًەكبًی رێكخراو هەڵبژێردرێت.
 -٣ئەًذاهی هەڵپەسێردراو پبش تەواو كردًی هبوەی سساكەی ،رابردووی تێكۆضبًی لە رێكخراوەدا بۆ لەبەرچبو
دەگێردرێت و لە رێگبی ئۆرگبًی سەرەوەتر كبری بۆ دیبری دەكرێت.
 -٤بڕیبر لەسەر سسای ئەًذام لە كۆبىوًەوەی ئۆرگبًی خۆی یب ئۆرگبًی سەرەوەتری یەكیەتیی الواى دا بە
زۆریٌەی دەًگ دەدرێ.
 -٥ئەًذاهێك كە بڕیبری سسای بۆ دەدرێ ،دەتىاًێ بە رێگبی ًىسراوە الًیكەم تب  ٣٠رۆژ پبش ئبگبدار كردًەوەی،
داوای پێڕاگەیطتي و چبوپێذاخطبًذًەوە لە ئۆرگبًی سەرەوەتر بكب.
 -٦بڕیبری سساداى دەبێ بە ئبگبداری كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی بگەیەًذرێ.
 -٧ئەركی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتییە كە داواكبری پێذاچىًەوە بە سسا ،لە كىبىًەوەی بەڕێىەبەریی گطتی دا
بێٌێتە بەر ببش و پێذاچىوًەوە.

هبددەی پێٌجەم:
هەڵبژاردى و بڕیبرداى
هەڵبژاردًەكبى و بڕیبرداى لە ًێى ریسەكبًی یەكیەتیی الواى بەم ضێىازاًەی خىارەوە ئەًجبم دەدرێي:
 ١ـ بۆ هەڵبژاردى و پەسەًذكردًی بڕیبر لە هەر ئۆرگبًێك ،پێىیستە ًیىەی كۆی یەكی دەًگەكبى بە دەست بێٌێ.
٢ـ دەًگذاى بۆ بڕیبر ،بە ضێىەی ئبضكرا و هەڵبژاردى بە ضێىەی دەًگذاًی ًهێٌی دەبێت.

هبددەی ضەضەم :
بٌەهبی رێكخستٌی یەكیەتیی الواى
بٌچیٌەی رێكخستٌی یەكیەتیی الواى لەسەر بٌەهب دێوىكراتیكەكبى پێكهبتىوە ،ئەوەش بەو هبًبیەیە كە:
 ١ـ هەهىو ئەًذاهبًی یەكیەتیی الواى بەپێی پرًسیپەكبًی رێكخراوەیی هبفی وەك یەكیبى لە هەڵبژاردًذا هەیە.
 ٢ـ هەهى ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى لە خىارەوە بۆ سەرەوە بە هەڵبژاردى و بە دەًگی زۆریٌە دادەهەزرێي و
بەڕێىە دەچي.
 ٣ـ دەبێ بڕیبرەكبًی ئۆرگبًی سەرەوەتر لە الیەى ئۆرگبًی خىارەوەتر جێبەجێ بكرێي.
 ٤ـ ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى لە سەرێ بۆ خىارێ و لە خىارێ بۆ سەرێ راپۆرتی تێكۆضبًی خۆیبى دەدەًەوە بە
یەكتر.
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 ٥ـ بۆ هەهىو ئەًذاهبًی ئۆرگبًێك بەبێ جیبوازی یەك دیسیپلیي هەیە ،كە دەبێ پەیڕەویی لێ بكەى.
 ٦ـ ببش كردى و بڕیبرداى لە بەرزتریي ئۆرگبًەوە بۆ خىارتریي ئۆرگبى بۆ هەهىو ئەًذاهبًی ئۆرگبًە.

هبددەی حەوتەم:
كۆًگرەی یەكیەتیی الواى
كۆًگرە بەرزتریي ئۆرگبًی یەكیەتیی الواًە .كۆًگرەی یەكیەتیی الواى هەر  ٢سبڵ جبرێك بە بەضذاریی ئەًذاهبًی
ئەسڵی و جێگری كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی و راوێژكبراًی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی و ئەو رێژەیەی كە
بەڕێىەبەریی گطتی دیبری دەكب بۆ كۆًگرە ،لە ًىێٌەراًی ئەًذاهبًی الواى بێك دێت.
ئەرك و دەسەاڵتی كۆًگرە ئەهبًەى:
 ١ـ گىێ بۆ راپۆرتی سیبسی ،كۆهەاڵیەتی و دارایی كۆهیتەی بەڕێىەبەری گطتی رادەگرێ و پبش ببش و لێكۆڵیٌەوە
بڕیبری لەسەر دەدا.
 ٢ـ پێذاچىوًەوە بەسەر بەرًبهە و پێڕەوی ًێىخۆی یەكیەتیی الواى دەكب و ئەگەر پێىیست بىو ئبڵىگۆری بەسەر دا
دێٌێ و پبضبى پەسەًذی دەكب.
 ٣ـ ئبیٌٌبهەی كبری بەرێىەبەری گطتی و گەاڵڵەی كبری دەرەوەی واڵت پەسەًذ دەكبت و كبرو تێكۆضبًی یەكیەتیی
الواى لە هبوەی دوو كۆًگرە دا دەخبتە بەرببش.
 ٤ـ رێببز و ستراتیژی و كبرو تیكۆضبًی یەكیەتیی الواى تب كۆًگری دواتر دیبری دەكب.
٥ـ كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی و جێگری بەڕێىەبەریی گطتی هەڵذەبژێرێ.

هبددەی هەضتەم:
كۆًگرەی ًبئبسبیی یەكیەتیی الواى
كۆوگرەی وائاسایی یەكیەتیی الوان لە كاتێك دا دەبەسترێ كە:
 ١ـ گیروگرفتێكی وا هبتبێتە پێص كە كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی ًەتىاًێ چبرەسەری بكب.
٢ـ دەرەتبًی بەستٌی كۆًگرە ًەبێ.
٣ـ  ٢/٣دوو لەسەر سێی ئەًذاهبًی یەكیەتیی الواى یبى كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی داوای بەستٌی كۆًگرەی
ًبئبسبیی بكەى.
 ٤ـ لە هەلىهەرجێكی وا دا كۆًگرەی ًبئبسبیی یەكیەتیی الواى دەسەاڵتیی كۆًگرەی هەیە.
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 ٥ـ كۆًگرەی ًبئبسبیی یەكیەتیی الواى لە ئەًذاهبًی ئەسڵی ،جێگر و راوێژكبری كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی و
ًىێٌەراًی ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى پێك دێ.
 ٦ـ رادەی ًىێٌەراًی هەر ئۆرگبًێك لە الیەى كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتییەوە دیبری دەكرێي .لەو كبتەدا دبێ رادەی
ًىێٌەراًی ئۆرگبًەكبى لە ئەًذاهبًی ئەسڵی ،جێگر و راوێژكبراًی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی ،زیبتر بي.

هبددەی ًۆهەم:
كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی
لە ًێىاى دوو كۆًگرەی یەكیەتیی الواى دا ،كۆهیتەی بەڕێىەبەری گطتی وەك بەرزتریي ئۆرگبًی یەكیەتیی الواى
كبروببری یەكیەتیی الواى بەڕێىە دەبب .كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی لە بەراهبەر كۆًگرەدا بەرپرسیبرە.
ئەرك و دەسەاڵتی كۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتی ئەماوەن:
١ـ بڕیبرەكبًی كۆًگرە جێبەجێ بكب.
ئیجرایی ،سكرتێر و جێگری سكرتێر هەڵذەبژێرێ.

٢ـ هەیئەتی
 ٣ـ سەرپەرستی هەهىو ئۆرگبًەكبًی یەكیەتیی الواى دەكب و راپۆرتەكبًیبى هەڵذەسەًگێٌێ و لە كبروببرەكبًیبى
دەكۆڵێتەوە.
٤ـ دەتىاًێ بەضذاری لە كۆبىوًەوەی ئۆرگبًەكبًی خىارەوەی خۆی دا بكب ،تەًهب بە هبفی پێطٌیبر.
٥ـ بەرپرسی پێىەًذیی یەكیەتیی الواى لەگەڵ رێكخراوەكبًی دیكەیە.
٦ـ چبوەدێری بەسەر داهبت و دەركەوتی یەكیەتیی الواًذا دەكب.
٧ـ رادەی "ئببىوًەی ئەًذاهەتی" دیبری دەكب.
 -٨بەرًبهەی ضەش هبًگە بۆ كبروتێكۆضبًی خۆی دادەًێ و بەرًبهەكبًی ئۆرگبًەكبًی خىارەوەی خۆی پەسەًذ
دەكب.
٩ـ دەبێ الًیكەم سێ هبًگ جبرێك ،كۆ ببێتەوە.
 ١٠ـ لەسەر ضىێي و كبتی كۆًگرە بڕیبر دەدا و رێژەی ًىێٌەراًی ئەًذاهبًی یەكیەتیی الواى لە كۆًگرەدا دیبری
دەكب.
١١ـ ئبییي ًبهەی هەیئەتی ئیجرایی دادەًێ ،پێذاچىوًەوە بە ئبئیي ًبهەی ًێىخۆیی ًبوەًذەكبى و سەرجەم كۆهیتەكبًی
لە ًبوخۆ و دەرەوەی واڵت دەكب و پبضبى پەسەًذی دەكب.
١٢ـ دەتىاًێ كۆًگرەی ًبئبسبیی یەكیەتیی الواى بە پیێ هبددەی  ٨پێك بێٌێ.
تێبیٌی:
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 ١ـ كەسبًێك دەتىاًي ببٌە ئەًذاهی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی كە الًیكەم دوو سبڵ ئەًذاهەتییبى لە یەكیەتیی الواًذا
هەبێ.
 ٢ـ كۆبىوًەوەكبًی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی بە بەضذاری دوو لە سێی ئەًذاهبًی ئەسڵی رەسوییەت پەیذا دەكەى
و بڕیبرەكبى وەختێك قەتعی دەبي كە زیبتر لە ًیىەی ئەًذاهبًی ئەسڵی دەًگیبى بۆ بذەى.
 ٣ـ ئەًذاهی كىهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی یەكیەتیی الواى ًببێ ئەًذاهی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی هیچ
رێكخراوێكی تر بێ - .الواًی ًیطتەجێی دەرەوەی واڵت دەتىاًي ببٌە ئەًذاهی بەڕێىەبەری رێكخراوە سیٌفییە بیبًیەكبى
كە سەرجەم بٌەهب و یبسب دێوىكراتیكەكبى بەڕێىە دەبي.
 ٤ـ كەسبًێك دەتىاًي خۆیبى بۆ بەرێىەبەری گطتی یەكیەتیی الواى كبًذیذا بكەى كە تەهەًیبى لە سی دوو سبڵ زیبتر
ًەبێ.
 -٥كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی دەتىاًێ هەتب دوو لەسێی ئەًذاهبًی ئەسڵی

 ،راوێژكبر بۆخۆی هەڵبژێرێ .

ئەًذاهبًی راوێژكبر لە كۆبىوًەوەكبًی بەڕێىەبەریی گطتیذا ،بەضذار دەبي و دەًگی راوێژكبریبى هەیە.
 -٦هەر ئەًذاهێكی كىهیتەی بەرێىەبەری ئەگەر بڕیبر و راسپبردەكبًی كۆًگرە و ئەو ئەرك و بەرپرسیبرەتیبًەی
پێی ئەسپێردراوە بە ببضی جێ بە جێ ًەكبت كۆهیتەی بەڕێىەبەری هبفی ئەوەی هەیە بەپێی "ئبییٌٌبهەی بەرێىەبەری"
سسای بۆ دیبری بكبت.
 -٧هیچ كەش ًبتىاًێ لە دوو دەورە زیبتر سكرتێری گطتی یەكیەتیی الواى ،بێت.

هبددەی دەیەم:
هەیئەتی ئیجرایی
لە هبوەی ًێىاى دوو كۆبىوًەوەی بەڕێىەبەریی گطتی دا هەیئەتی ئیجرایی كبروببری یەكیەتیی الواى بەڕێىە دەبب
و لە بەراهبەر كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی دا بەرپرسیبرە.
تێبیىی :
 ١ـ سكرتێری گطتی و جێگری سكرتێر و بەرپرسی دەرەوەی واڵت و جێگرەكەی ئەًذاهی هەیئەتی ئیجراییي.
٢ـ هەیئەتی ئیجرایی هبفی گۆڕیٌی بڕیبرەكبًی كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی ًیە.
 ٣ـ لەسەر بببەتی چبرەًىش سبز و تبیبەت بە یەكیەتیی الواى دەبێ هەیئەتی ئیجرایی رای بەڕێىەبەریی گطتی
وەربگرێ.
 .٤هەیئەتی ئیجرایی راپىرتی كۆبىوًەوەكبى و كبری خۆی دەداتەوە بە كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی.
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 -٥لە هەلىهەرجێك دا كە سكرتێر یبى هەیئەتی ئیجرای داوای پێكهێٌبًی كۆبىوًەوەی ئەًذاهبًی كۆهیتەی
بەڕێىەبەریی گطتییبى كرد ،بەاڵم  ٢/٣ئەًذاهبى ئبهبدە ًەبىوى لە كۆبىوًەوەی دواتر دا بە ئبهبدە بىوًی ًیىە بە ئیسافەی
یەكی ئەًذاهبى كۆبىًەوەكە رەسویەتی هەیە و بڕیبرەكبًیص بە دەًگی  ٢/٣بەضذاراًی كۆبىوًەوەكە پەسەًذ دەكرێت.

هبددەی یبزدەهەم:
رێكخراوەكبًی یەكیەتیی الواى
رێكخراوەكاوی یەكیەتیی الوان بریتیه لە:
١ـ پۆل ،بٌبغەی یەكیەتیی الواى پۆلە ،پۆلی دێ یبى پۆلی گەڕەك ،كە الواًی دێیەك یبى چەًذ دێی لێك ًسیك و
الواًی یەكێك لە گەڕەكەكبًی ضبر لە ریسی خۆی دا كۆدەكبتەوە.
٢ـ كۆهیتەی ًبوچە یب كۆهیتەی ضبر ،كە پۆلەكبًی دێ و گەڕەك لە ًبوچەكبى دا سەرپەرستی دەكب.
٣ـ كۆهیتەی ضبرستبى ،كە كبروببری كۆهیتەكبًی ًبوچە و ضبر سەرپەرستی دەكب.
 .٤ئەًذاهبًی كۆهیتەی دێ و گەڕەك لە كۆبىوًەوەی ئەًذاهبًی دێ یبى گەڕەك دا هەڵذەبژێردرێي و ئەًذاهبًی
كۆهیتەی ًبوچە و كۆهیتەی ضبر لە الیەى ًىێٌەراًی هەهىو پۆلەكبًی دێ و گەڕەكەوە ،لە كۆًفڕاًسی ًبوچە یبى ضبردا و
ئەًذاهبًی كۆهیتەی ضبرستبى لە كۆًفڕاًسی ضبرستبى دا هەڵذەبژێردرێي.
تێبیىی:
 ١ـ ئەًذاهبًی كۆهیتەی ًبوچە و ضبر دەبێ الًیكەم سێ هبًگ بێ ،بە ئەًذام وەرگیرابي

 و ئەًذاهبًی كۆهیتەی

ضبرستبى دەبێ ضەش هبًگ بە سەر ئەًذاهەتییبى دا تێپەڕیبێ.
 ٢ـ لە هەلىهەرجی تبیبەت دا ،كۆهیتەی بەڕێىەبەریی گطتی دەتىاًێ ضێىەی گىًجبوی دیكە بۆ رێكخستٌی یەكیەتیی
الواى دابٌێ.

هبددەی دوازدەهەم:
داهبتی یەكیەتیی الواى
داهاتی یەكیەتیی الوان لە سەرچاواوەی خوارەوە دابیه دەبێ:
١ـ حەقی ئەًذاهەتی ئەًذاهبى.
 ٢ـ یبرهەتیی ئەًذاهبى و الیەًگراى و دۆستبى و كۆهیتەكبًی ًبوخۆ و دەرەوەی واڵتی یەكیەتیی الواى.
٣ـ داهبتی تێكۆضبًی فەرهەًگی و هىًەریی یەكیەتیی الواى.
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