
 یپاندن  و سهیژي توندوتۆنا ب – یموكراتي دیر سه  و چارهی ئاشتۆ بڵیَ  به" ی وه بوونهۆ كینجام ئه
  "يی چارهيَ ب

  

 انداي ناو س، له  كه١٢٠ یشدار  به  كوردستان بهیميَ ر  ھهیخت تهي پارىيَ ول  ھه  له٤/٦ یروار  به له
  یت هيسا  ژنانء 1وان و كهین ده  مهیكخراويَ  رِ   لهرۆ زیك هي  ژمارهوياسي سین هي 1 و پارت١٠

  زا له  شارهِروۆ  پسپیسان  و كهیت هي; مهۆ كیر ژهيَ  و تویني و ئایميكاد  و ئهيیاساي رويشنبۆرِ 
 یموكراتي دیر سه  چارهی پارتن هي 1  له كه وه بوونهۆ ك  كه،یموكراتي و ديی وه ته  نهی پرسیبوار

 ۆ نا ب انهيموكراتي دیر سه  چارهءی ئاشتۆ بڵیَ  به( ی دروشم  بهكخرابوويَ  رِ  وه كوردستانه
 پاش ی٤:٣٠ ريَ كو كاتژم  تاوهیاني به رله  سهی١٠ ريَ  كاتژم له). يی چارهيَ  بیپاندن  و سهیژيتوندوت

 ت; سه  دهی كه نه هي دوو 1نءيۆزسۆپۆ ئین هير سَى 1  ھهشدايمان كات  ھه له. وام بوو رده  بهۆرِ  وهين
  .بوون  نه  ئامادهانيكيَ  كامچي ھم;  كرابوون، بهشتيَ بانگھ

 ۆیمرِ   ئهیخۆ و بارود وه هيندرايَ  خوكان هييت هيسا  و كهن هيموو 1  ھهی ژهۆ پرِ دا كه وه بوونهۆ ك له
  ر پرسه  سه هي خراشكي و تندرايَ نگ سهڵ  ھهیت بهيتا  كوردستان بهیميَ ر  و ھهیگشت  به كه ناوچه

 و یت هي1َ  مهۆ و  كی و ئابوریداري و ئیاسي  س رانهي و  قه  و باس لهكان هييموكراتي و ديی وه ته نه
 یت هي ئال  باس لهیكار  وورده  بهرۆز.  وه تهۆ كوردستان بیگاڵ مهۆ  كیِروو  ِرووبه  كرا كه هيفكر

 ت; سه  ناو دهیكان ت و پارته   حكومهیرك  و ئهۆڵ رِ   لهك هير  كراو ھهكان شهيَ  كیركردن سه چاره
 و كان هيين ده  مه كخراوهيَ مان و رِ  رله  پهی وه ره  دهینيۆزسۆپۆمان و ئ رله  ناو پهینيۆزسۆپۆو ئ

  ینجامدان ر ئه سه خت له  جهدايَيت.  و ژنان و 1وان كرایني و ئایميكاد  ئهیت هيسا  و كهاندي راگه
 و ی ئاشتیر سه  و چارهكۆالي دیپينس  پره  كه، وه هي كرايی  بنكهیِرانكارۆ و گیچاكساز

 ۆل و كاركردن ب  گهیكان هيي داخواز واو له  تهیري پشگڵ گه  لهتيَ ريربگ وهما   بنه  به انهيموكراتيد
. یاسي سيَی ملمUنۆ بـتيَ ندريَ كاربھ ل به  گهیكان هيي داخوازتيَ در  نه گهيَ  رِ ان،يكردنيَ ج بهيَ ج

 ۆ بكيَ كارۆ ھ  بوو بهكان هي پارت  لهكيَ رۆ زیكان هييواز ل و بانگه  گهیكان هييوازھا داخ روه ھه
 یردوو پارت  ھهوانيَ ن  لهكان وه بونهۆ كی وه نگكردنه 1َم ته به. كان زهيَ  ھوانيَ  ن  لهكۆالي دینجامدان ئه
موو   ھه  كهنراي بستيويَ  پ كراو به خنه مان ره رله  ناو پهینيۆزسۆپۆ ئی پارتیَ  و ست; سه ده
 و ن هي 1زويَ موو ھ  ھهگاڵ مهۆ كیكان شهيَ  كیركردن سه  چارهیناويَ پ  لهك هي وه  گردبوونهو وه بونهۆك
 ی پرسی و چاكسازیموكراتي دیاتناني بنی پرس شداربن، چونكه  بهدايَ  تگاڵ مهۆ كیكان كھاتهيَ پ

 اريرپرس  بهۆی خ ستهيويَ  پشيكيَ موو تاك  ھهن، هي 1زويَ ند ھ ك چه  نه هيگاڵَ  مهۆ كیكان موو تاكه ھه
 یم  دووهیر وه ته له. مان كه له  گهی انهيموكراتي و ديی وه ته  نهی پرسیركردن سه  چاره  لهیَ نيبب
 ی پارتیران نهيَ  نو س له  كه٢٧   لهنايَ كھيَ  پانيش  ھاوبهیك هي ژنهيبووان ل  ئامادهدا كه وه بوونهۆك
 و  كه وه بوونهۆ كیش  ھاوبهیكيَ ندراو هي  راگهیكردن  ئامادهۆ ب،یت هيسا  و كهكخراويَ  و رِ یاسيس
 ۆ بیكار ش و ئاماده  ھاوبهیك هي ژهۆ پرِ ی كردن هڵ;  و گهانيكخستنيَ  و ركان ژهۆپرِ  ی وه كردنهۆك
  : بوو هي وهيَ مش  به كه وه بوونهۆ كیكان  و راسپاردهاري برِ ۆیك. ، ندهي ئاینفرانسۆك

 یك هي وه ادنانهي بونیَ نو رله  و سهیِرانكارۆ گ  بهیستيويَ  كوردستان پۆیمرِ   ئهیخۆدبارو  -١
 و كۆالي دیگايَ  ر ش له مه  و ئه هي رى ھه روه  و دادپهدارىي و ئیاسي سی و چاكساز انهيموكراتيد

  .تيَ ب  ده وه انهيموكراتي دیدانوستاندن

   بكات، چونكهیَ ج بهيَ  جیباش  بهیكان ركه  ئهك هيموو 1  ھهدا ناخهۆم ق  له ستهيويَ پ  -٢
  .تيَ مان ناكر رله  ناو پهینيۆزسۆپۆ و ئت; سه  ده  بهاين  تهیِرانكارۆگ

  سته به م مه  ئهۆ بت،يَ  بكرند مه هڵو رفراوان و ده  بهكۆالي و دیِرانكارۆ گیت هي ئال ستهيويَ پ  -٣
مان و  رله  ناو پهینيۆزسۆپۆ ئت،; سه  دهیر نهيَ  نو  كهتيَ ستر رفراوان ببه  بهیكيَ نفرانسۆك
 ر،يشنبۆ ر،یميادك  ئهیت هيسا  كه،ین ده  مهیگاڵ مهۆ كیكان كخراوهيَ مان، ر رله  پهی وه ره ده
  .شدار بن  بهدايَي كوردستان تیك هي ر ناوچه ھه ر له ماوه  جهیران نهيَ  و نوینيي ئا،یت هي; مهۆك

 و كۆالي دیكات  لهتيَ ريربگ ما وه بنه  بهيی وه ته  و نهیموكراتي دی وانهيَ  پ ستهيويَ پ  -٤
  . ر ماوه  جهیكان هيي داخوازیزخستنيَ راو ك سازش و په  نهوتندا، ككهيَ ر



م پارت  رجه  سه تهيَ نر هي  بگه هي وه بوونهۆم ك  ئهی نجامنامه  ئه  كهاردراي برِ دا كه وه بوونهۆك له  -٥
 م،يَ ر  ھهیت هيكاۆر سه" كوردستان یميَ ر  ھهی زگاكه  دهیَ ر س ھهھا  روه  ھهكان، هيياسي س نه هيو 1
و  موو ئه  ھه  كه وه هي كرا وه  لهخت ھا جه روه ، ھه"ت  حكومهیت هيكاۆر مان، سه رله  پهیت هيكاۆر سه
  ..دا ندهيي ئای وه بوونهۆ ك شدار بن له  به نانه هي1

  .شداربوون به   كهی كخراوانهيَ  پارت و رِ و ئه

   كوردستانیموكراتي دیر سه  چارهیپارت-١

   كوردستانیشانيَ تك حمه  زهیزبيح-٢

    كوردستان ۆیخ ربه  سهیشانيَ تك حمه  زهیزبيح-٣

   كوردستانی ِرزگاریزبيح-٤

   كوردستانیل  گهیموكراتي دی وه پزوتنه-٥

   كوردستان یخوازانيموكراتي دی وه بزوتنه--٦

   كوردستان یپ  چهیپارت-٧

   كوردستان یزگارانيَ ار پیپارت-٨

   كوردستانیموكراتي دی ِرزگاری وه بزوتنه-٩

   كوردستان یمارۆ كیپارت-١٠

   كوردستانیزگارانيَ  پاریتان  ئافرهیتيَ ك هي-١١

   ۆڤ مریكان  مافهۆ كوردستان بيَینستوتو ئه-١٣

   یكسان هي و نگهي ژڤیبزا-١٤

   كوردستانی ژنانیتيَ ك هي-١٥

   

   كوردستان ۆیخ ربه  سهیشانيَ تك حمه  زهیژنان-١٦

   كوردستانیشانيَ تك حمه  زهیتان ئافره-١٧

  نگ  جهیاني قوربانیواني پشتی هڵ مهۆك-١٨

   ئازادی ژنانین نجومه ئه-١٩

  نجان   گهی وه انهي ژی هڵ مهۆك-٢٠

   كوردستانیمانتاران رله  پهیتيَ ك هي-٢١

   شوباتی١٧ ی 1وانی وه بزوتنه-٢٢

   كوردستانیخوازي ئازادی ژنانیكخراويَ رِ  -٢٣

  ند له  ئهیكخراويَ رِ -٢٤

 یكادم  و ئهیاساي یرۆ وپسپیني ئارويشنبۆ  رِ وۆخ ربه  سهیت هيسا  تر كهیوان         ئه
                       یت هي1َ  مهۆ كی وه ره ژهيَ وتو

  گۆالي دۆ بڵیَ   بهین نجوومه ئه

٥/٦/٢٠١١ 


