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 پەیڕەوی ناوخۆی 

 ی کوردستان ی کۆمەڵگهئازادیڤگەری  ته

 

 میەکەبەش ی 

 

 ( ١ماددەی)

 ناوی تەڤگەر: 

 (یە.ئازادییی کوردستان(ە. کورتکراوەکەی )تەڤگەری  کۆمەڵگه ئازادیی)تەڤگەری 

 (٢ماددەی)

 ئااڵکەی:

نمی سەوز بەدەوری مەشخەڵەکەدا، زەمینەیەکی سوور، لەناوەڕاستیدا مەشخەڵی ئاگرێکی کڵپەسەندووی زەرد، دوو گوڵەگە

 لەسەرەوەی ئاگرەکەدا بەکەوانەیی ناوی تەڤگەرەکە، لەژێر مەشخەڵەکەدا ساڵی دامەزراندن، نووسینەکە بە رەنگی زەردە.

 

 (٣ماددەی)

 :ئازادییپێناسەی تەڤگەری 

، دیموکراتی، دادپەروەری، یئازادیلەپێناو کۆمەاڵیەتییە، ی کوردستان بزووتنەوەیەکی سیاس ی  کۆمەڵگه ئازادییتەڤگەری 

 تێدەکۆشێت و شێوازی تێکۆشانی دیموکراتی جەماوەری بەبنچینە وەردەگرێت. عێراقیەکسانی و ئاشتی لە کوردستان و 

 

 (٤ماددەی)

 :ئازادییئەرک و ئامانجەکانی تەڤگەری 

ی  ڵگه كۆمه  له دا تێدەکۆشێتە تاکەکەس ی و پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکانئازادییلەپێناو بەرگریکردن لە سەرجەم ماف و  .1

 عێراقدا.
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لەپێناو یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتیدا پشتیوانی لە تێکۆشانی یەکسانیخواز و دادپەروەریخوازانەی چین و  .2

 توێژە رەنجدەر و کرێکار و چەوساوەکان دەکات.

 ۆشێت.لەپێناوی ئەوەی ژن ناسنامە و ئیرادەی خۆی بەدەست بێنێتەوە و ئازاد ببێت تێدەک .3

بوونی هەمەڕەنگی و هەمەچەشنەیی کولتووری سروشتی کۆمەڵگایەکی پێشکەوتنخوازە. بۆیە لەئاستی ئەقڵییەت و  .4

ەکاندا؛ لەبەرامبەر بە هەموو  جیاکارییەکی نەرێنی تێدەکۆشین کە لەسەر ئازادییچەمکدا، ژیان و کاردا، ماف و 

 تەوە و نەژاد، ئایین و ئایینزا بسەپێنرێت و پەیڕەو بکرێتبنەمای رەگەز و رەنگ، زمان و شێوەزار، چین و توێژ، نە

 ی كوردستان وعێراقدا. ڵگه كۆمه له

جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ، نۆڕمی س ێ نەوەی مافەکانی مرۆڤ )مافەکانی مەدەنی و سیاس ی، ئابووری و  .5

مرۆڤ و  ئازادییتووەکانی ماف و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری، ژینگە و گشەپێدانی مرۆیی( و سەرجەم پێوانە پێشکەو 

 کۆمەڵگاکان پەسند دەکات و خاوەندارێتی لێدەکات.

 لەبەرامبەر بە هەموو جۆر و شێواز و ئامرازەکانی توندوتیژی تێکۆشانی دیموکراتی دەکات. .6

لەپێناو ئەوەی گەنجان ببنە خاوەن کەسێتییەکی ئازاد و بە ئیرادە و دەستپێشخەری و پێشەنگی ئاواکردنی  .7

 ەڵگایەکی دیموکرات تێدەکۆشێت.کۆم

لەپێناو دابینکردنی ژیانێکی ئاسوودە و ئارام بۆ پیر و پەککەوتە، منداڵ و خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان  .8

 تێدەکۆشێت.

 

 

 (٥ماددەی)

 م كه یه

 دا:ئازادی لەتەڤگەری  ئەندامێتی

 بیت. ی عێراقی هه زنامه گه بێت عێراقی بێت و ڕه ئه .1

پەسند بکات و لەناو  ئازادییساڵی و بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆی تەڤگەری ٨١ەیشتبێتە هەرکەسێک تەمەنی گ .2

 .ەئازادییئۆرگانێکیدا بێت و ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات ئەندامی تەڤگەری 

 كی تر بێت. ندامی هیچ پارتییه نابێت ئه .3
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 .خۆكان بێت ربه سه  سته ده  كێك له ندامی هیچ یه نابێت ئه .4

 تی یاسایی. اڵیه هیچ تاوانێكی كۆمه بێت به نابێت تاوانبار .5

 

 م دووه

 ندامێتی  ی ئه وه شانه ڵوه هه

 مردن .1

 رمی. نوسراوی فه  به وه كاركێشانه ستله ده .2

 وی ناوخۆی ڕێكخستنی و نایاسایی. یڕه په بوون به ند نه ابهپچ هۆكارێكی  هه به .3

 

 (٦ماددەی)

 ئەرک و مافە بنچینەییەکانی ئەندام:

خۆیان هەیە و بەگوێرەی راستینەی سروشتی خۆیان ئەرکیان هەیە و  ئازادییان هەمان ماف و هەموو ئەندام .1

 .لەبەرامبەر بەیەکتردا بەرپرسیارن 

 هەموو ئەندامێک مافی خۆپااڵوتن و هەڵبژاردنی لە ئاستی گشتی و بۆ ئۆرگانەکان هەیە. .2

 پێشنیاز و پێشکەشکردنی پرۆژەی هەیە. دا مافی رەخنە وئازادییهەموو ئەندامێک لە پالتفۆڕمەکانی تەڤگەری  .3

 هەموو ئەندامێک ئەرک و مافی بەشداریکردنی لە بوارەکانی پەروەردە و کار و خەباتدا هەیە. .4

و تێکۆشان لەپێناو  ئازادییهەموو ئەندامێک بەرپرسیارە لە راست خستنەڕوو و باڵوکردنەوەی بەرنامەی تەڤگەری  .5

و  ئازادیینسیپ و رێساکان و بەها ماددی و مەعنەوییەکانی تەڤگەری گەیشتن بە ئامانجەکان و پاراستنی پرە

 .ئازادییجێبەجێکردنی بڕیار و راسپاردە گشتییەکانی تەڤگەری 

، دیموکراتی، یەکسانی، دادپەروەری و تەبایی هەڵسوکەوت دەکات و ئازادییلەژیان و خەباتی خۆیدا بە پرەنسیپەکانی  .6

 ەری، هاوسەنگی نێوان هەردوو رەگەز و ژینگەپارێزی بە بنەما وەردەگرێت.پێوانەکانی هەڤاڵێتی، نیشتمانپەرو 

 بەڕێکوپێک بەشداری لە کۆبوونەوە دەستنیشانکراوەکان دەکات و ئەرک و بەرپرسیارێتی خۆی پێکدێنێت.  .7
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 بەش ی دووەم

  :ئازادییئۆرگانەکانی تەڤگەری 

 (٧ماددەی)

 زراندنی گشتی ی دامه كۆنگره

 09ی  ماوه بیت له كان، ده ڵبژاردنه خۆی هه ربه كۆمیسیۆنی بااڵی سه  رگرت له تی خۆی وه رمییه فه سیاس ی كه ی پارتی وه دوای ئه

ی كۆمیسیۆنی بااڵ   له یانناو   ی كه ندامانه ئه و له ها ی ڕه بوونی زۆرینه ئاماده ستێت به ی خۆی ببه ڕۆژدا پارتی سیاس ی كۆنگره

ت ێب ده  ڕۆژ كۆنگره 19وا دوای  ئه  وه ندامان كۆبكرێته ئه له  یه و ژماره توانرا ئه ر نه گه (، ئه1)نێو +  واته  كان تۆمار كراوه ڵبژاردنه هه

ی كارووباری پارت و  رمانگه ری فه بوونی نوێنه ئاماده بێت و به متر نه ندام كه ئه 259  له  شداربوونی كۆنگره ی به ڕێژه  سترێت كه ببه

 كان.   سیاسیه  ڕێكخراوه

 

 (٨ماددەی)

  ی گشتی و ئاوارته كۆنگره .1

ڵبژاردنی  هه  كه ركی كۆنگره ، ئهتۆمار كراون  ی كه وناوانه شداربوونی ئه به سترێت به بێت ببه ی گشتی چوار ساڵ جارێك ده كۆنگره. ا

 وی ناوخۆو پڕۆگرامی سیاس ی. یڕه ند كردنی په سه تی و په رۆكایه ی سه سته ده

ستنی  بێت بۆ به هۆكارێك هه تی، وه رایه به ڕێوه بهدەستەی سێی  ك له رۆكی پارت و یه ر داوای سه سه له  ی ئاوارته ب . كۆنگره

 . ی ئاوارته كۆنگره

 

 تی رۆكایه ی سه سته ده .2

 دەستەی سەرۆکایەتی: ا

 لە سەرۆک و چوار لە جێگرانی پێکدێت.  ئازادییدەستەی سەرۆکایەتی تەڤگەری  .1

 % کەمتر نەبێت. ٠٤ەستەی سەرۆکایەتیدا لە دەبێت رێژەی هەردوو رەگەز لە د .2
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  : سەرۆکب

 ە. سەرپەرشتی کۆبوونەوەکانی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی دەکات.ئازادییرێکخەری سەرجەم کار و خەباتی تەڤگەری  .1

  . ساڵه 4ی  كه ماوه ، كهوەربگرێت سەرۆکهەر ئەندامێک بۆی هەیە لەماوەی دوو خولی سەرۆکایەتی بەسەریەکەوە ئەرکی  .2

لە ئەگەری ژیان لەدەستدان، دەست لە کار کێشانەوە، یان الوازی سەرۆکی تەڤگەر لە جێبەجێ کردنی ئەرکەکەیدا، تا  .3

 رۆکی تەڤگەر جێبەجێ دەکات. یەکێک لە جێگرەکانی بە وەکالەت ئەرکەکانی سه کۆنگرەکاتی بەڕێوەچوونی 

 

 

 : جێگرانی سەرۆکج

رکدار  ئه  وه رۆکه ن سه الیه بژێردرێن و له ڵده رۆک هه جێگری سه چوارتیدا  رایه به ڕێوه بهی  سته ندامانی ده ناو ئه له .1

 .ن که جێ ده رپرسیارێتی ئاسایی خۆشیان جێبه کرێن و به ده

 ان دەکرێت. نیشدەست ئازادیییەکێک لە جێگران وەک وتەبێژی دەستەی سەرۆکایەتی تەڤگەری  .2

 

 

 دەستەی بەڕێوەبەرایەتی .3

 چوارر  پێکدێت. هه ك ده ندامی یه ودوو ئه ندام ئه 15   له  جێکردنه بەڕێوەبەرایەتی بەرزترین ئۆرگانی جێبهی  سته ده .1

 هەڵدەبژێردرێن.  کۆنگرەساڵ جارێک لە 

ی  سته ده دات به تی و دوو مانگ جارێك ڕاپۆرت ئه رۆكایه ی سه سته ده و  كۆنگرهکانی  جێ کردنی بڕیاره جێبه  له  رکداره ئه .2

  تی. رۆكایه سه

ی بەڕێوەبەرایەتی دوو مانگ جارێک بە بەشداری زۆرینەی ئەندامان کۆبوونەوە دەکات. سەرۆک یان جێگرانی  سته ده .3

کات. بە پێی داوای سەرۆکی تەڤگەر و یەک لە سێی ئەندامانی  ی بەڕێوەبەرایەتی ده سته رشتی کۆبوونەوەی ده رپه سه

 نی پێش یان دوا دەخرێت.ی بەڕێوەبەرایەتی، کۆبوونەوەکا سته ده

ی بەڕێوەبەرایەتی لەئاستی هەرێمەکاندا لەچوارچێوەی ئەنجوومەنی هەرێمەکان و بوارەکانی کار و خەباتیش ی  سته ده .4

خات و بەڕێوەی دەبات. بە شێوازێکی رێکوپێک راپۆرت لە ئەنجوومەنی  لەچوارچێوەی ناوەندەکاندا خۆی رێکده

 کات. بات وەردەگرێت و لە کاتی پێویستدا گشتینامە دەردههەرێمەکان و ناوەندەکانی کار و خە
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، ئەو پاڵێوراوانە  وه ی بەڕێوەبەرایەتی کەم بوویه سته لەئەگەری ئەوەدا کە بەهەر هۆکارێک بێت ئەندامانی ده .5

 دا. رهكۆنگ له ڕێوەبەرایەتی ی به سته جێگەیان پڕ دەکەنەوە کە رێژەی پێویستیان بەدەست نەهێنابوو بۆ ئەندامێتی ده

 ساڵ کەمتر نەبێت. ٥٢بەرایەتی لە دەبێت تەمەنی ئەندامانی دەستەی بەڕێوە .6

 

 ناوەندەکانی کار و خەبات: .4

لەسەر بنەمای کۆمیتەکان  كان نده ناوهبوارەکانی کار و خەبات لەڕووی کرداریەوە لەسەر بنەمای ناوەندەکان رێکدەخرێن. 

ی خۆیان بەڕێوە دەبەن. هەر ناوەندێک بەرپرسیارە لە ئامادەکردن و پەروەردەکردنی خەباتکاری خۆیان رێکدەخەن و کار و خەبات

 خۆی و پێدانی رێنمایی پێویستی خەبات.

 

 ناوەندی سیاسەتی دیموکراتی ا. 

کۆمیتەی پەیوەندییە سیاسییەکان: بەرپرسیارە لە سازدان و پێشخستنی پەیوەندییە سیاسییەکان لەگەڵ پارت و  .1

 ە سیاسییەکان و بەڕێوەچوونی چاالکی دیبلۆماس ی.الیەن

کۆمیتەی پەیوەندییە جەماوەرییەکان: بەرپرسیارە لە سازدان و پێشخستنی پەیوەندییە جەماوەری و کۆمەاڵییەتییەکان  .2

 .لەگەڵ کەسایەتی و رێکخستنە جڤاکییەکاندا

 

   ناوەندی رۆشنگەری و چاندی دیموکراتی. ب

نەوەی فیکری: ئەرکدارە لە بەڕێوەبردنی خوولە پەروەردەییەکان و پێشخستنی لێکۆڵینەوە کۆمیتەی پەروەردە و لێکۆڵی .1

 .كان سیاسیهفیکرییەکان و زانستە جڤاکی و 

کۆمیتەی راگەیاندنی ئازاد: کار و چاالکیەکانی چاپەمەنی و باڵوکردنەوە و راگەیاندن رێکدەخات و پەرەیان پێدەدات.  .2

 جێبەجێدەکات.  ئازادییتەڤگەری  سیاسەتی چاپەمەنی و راگەیاندنی

و  وعێراق کۆمیتەی چاند و هونەری ئازاد: ئەرکدارە لە پاراستنی زمان و شێوەزارە زگماکییەکانی جڤاکی کوردستان .3

خواز و ئازادییر و ئەدەبیاتی  پێدانی چاندی جڤاکی دیموکراتی و هونه ره پاراستنی شوێنەوارە مێژووییەکان و  په

 .خوازئازادییهونەرمەند و نووسەران و رووناکبیرانی  ئازادییو داهێنان و  بەرگریکردن لە ژیان
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 ناوەندی کۆمەڵگای ئازاد و ژینگەپارێزج . 

کۆمیتە کۆمەاڵیەتییەکان: ئەرکی رێکخستنکردنی جەماوەری لەڕێگەی کۆمیتە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک )خاوەن  .1

ەندروستکاران، مافپەروەران، مامۆستایان، فەرمانبەران، پێداویستانی تایبەت، زیندانیانی سیاس ی، رەنجدەران، ت

وەرزشکاران و ...هتد( دەبێت کە  هەوڵی هوشیارکردنەوە و رێکخستەکردن و چاالککردنی هەموو چین و توێژەکانی 

 کۆمەڵگا دەدات.

دیکەی کۆمەڵگای  کۆمیتەی ئەتنیک و باوەڕییەکان: جیاوازییە ئەتنیکی و باوەڕمەندی و گروپە جڤاکییەکان بنەمایەکی .2

دیموکراتیین. لەسەر ئەم بنەمایە بەرگریکردن لەهەموو جیاوازییە ئەتنیکی و باوەڕمەندییەکان وەک دەوڵەمەندییەکی 

 .چاندی و پێشخستنی هوشیاری بەیەکەوە ژیانی ئازادانەی ئەو جیاوازییانە ئەرکی بنچینەیی ئەم کۆمیتەیە

 

 ناوەندی رێکخستنەکانی ژناند . 

ژنان لەهەموو گۆڕەپانەکانی فیکری و سیاس ی و جڤاکی و چاندی و حقوقی و  ئازادییە لە رێکخستەکردنی خەباتی بەرپرسیار 

 .بوارەکانی دیکەدا

 

 ناوەندی رێکخستنەکانی گەنجان.  ـه

و  بەرپرسیارە لە رێکخستەکردنی خەباتی دیموکراتیانەی گەنجان لەهەموو گۆڕەپانەکانی فیکری و سیاس ی و جڤاکی و چاندی

 حقوقی و بوارەکانی دیکەدا.

 

 م سێههبەش ی 

  

 ( 9)ی ماده

 ی دارایی رچاوه سه

 .ندامان ی ئه و هاوكاری سااڵنه مانگانهی  ئابونه .1

 ی یاساو ڕێساكاندا. چوار چێوه له ئازادییری  ڤگه هاوكاری دۆستانی ته .2

 ر. ڤگه بیاتی ته ده و ئه فرۆشتنی باڵوكراوه .3
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 ی یاساو ڕێساكاندا. چوارچێوه له ئازادییری  ڤگه كانی ته هزی وه ره هه  ئابووریه  پڕۆژه .4

 كان. حزبه  یداته ئه  ت سااڵنه حكومه  كه  خشین(ه و هاوكاری )به ئه .5

 

 

 م  ش ی چواره به

 

 (01ی ) ماده

 

 كان( گشیتیه  ) حوكمه االحكام عامه

 وی ناوخۆ. یڕه ی په وه مواركردنه میكانیزمی هه .1

 ی پارت. وه شانه ڵوه میكانیزمی هه .2

 نی دیسپلین. نجومه ئه .3

 

 (00ی ) ماده

 

 وی ناوخۆ: یڕه ی په وه مواركردنه هه

 

 ی  كۆنگره ها له ی ڕه ندكردنی زۆرینه سه په ندامانی ، دواجار به سێی ئه ك له تی و یه رۆكایه ی سه سته پێشنیازی ده به

 كرێت. ند ئه سه گشتیدا په

 

 (02ی ) ماده

 

  ت به تایبه  ی ئاوارته كۆنگره  ندكردنی له سه تی و په رایه به ڕێوه ی به سته ندامانی ده سێی ئه ك له یاری یهبڕ  وی پارت به شانه ڵوه هه

 كرێت. ستنیشان ئه دا ده كۆنگره له ی كه و  جێگایه چێت بۆئه لی پارتی ناوبراو ئه ل وپه و كه ها پاره روه ی پارت، هه وه شاندنه ڵوه هه
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 (03ی ) دهما

 

 دیسپلین ی سته ده

 

 كانی  دۆسیه  له  وه كات، لیكۆڵینه تی دروستی ئه رایه به ڕیوه ی به سته كێكیان یاسا ناس بێت. ده ندام پێكدێت و یه س ێ ئه  له

 خات. ڕێكده  یه وشێوه كانی به ند كردنی، كراه سه تی بۆ په رۆكایه سه ی سته دات ده كات وڕاپۆرتی خۆی ئه دیسپلین ده

 

 دان.یدار هۆش .1

 . وه ادار كردنهئاگ .2

 ندامێتی. ساردنی ئه ڵپه هه .3

 . وه نهدوورخست .4

 

 

 

 کۆتایی 

 

 ی كوردستان ڵگه كۆمه ئازادییر  ڤگه ته

10/1/2918 


