
  ن'مێژووی سەرهەڵدانی پارت و پارتیبەشی یەکەم؛ دەروازەیەک بۆ ناساندنی چەمکەکا

 دیموکراتی کوردستان . 

 

 باسی یەکەم:-  دەروازەیەک بۆ ناساندنی چەمکی پارت لەگەل  رێکخستنی جەماوەری 

 چەمک و پێناسەی پارتی سیاسی 

سیاسیەکان لە هەردوو رووی زمانەوانی و  سەرەتا بە پێویستی دەزانین بەشێوەیەکی گشتی پارتە 

 زاراوەیەوە پێناسە بکەین 

چەمکی پارتی سیاسی لە فەرهەنگ و ئەدەبیاتی ئیسالمی و ئێرانی  پارتی سیاسی لەرووی زمانەوانیەوە: 

بەهرەو بەش   وشەی حیزب بەواتای گرووپێک لە خەلک و چەک و پەیرەوان و هاورێبازانی مرۆڤ و  

 یەک بەش لە شەست بەشی قورئان)١( 

 

 پێناسەی پارتی سیاسی لە رووی  زاراوەیەوە : 

پارتی سیاسی لە گۆشە نیگای جۆراو جۆرەوە پێناسەکراوە چونکە لەسەر توخمی جۆراوجۆر بنیاتنراوە  

.بۆیە ناتوانین یەک پێناسەی گشتگیر دیاری بکەین. بەهۆی جیاوازی بیروڕا مەبەستی هەر پارتێک بۆ  

 ناساندنی پارتی سیاسی هەولدەدەین چەند پێناسەی جۆراوجۆر بخەینە روو: 

 ئۆستن رینی: دەچێتە نێو ملمالنێی هەلبژاردن بە هیوای بەدەستهێنانی پایە حکومیەکان)٢( 

 دڤرجە: پێی وایە حزب بریتیە لە کۆمەڵە خەلکانێکی یەکگرتوو لەسەر بنجینەی سیستەمێک)٣(

 

________________________________________________________-  

)١(دحوجەتوال ئەیووبی ،و ئازاد وەڵەد بەگی ، سەرهەڵدان و بەردەوامی حیزبە سیاسیەکان لە ڕۆژئاوا، چاپی  

 یەکەم،) هەولێر،چاپخانەی دەزگای ئاراس، ٢٠٠٧(،ال٢٤-٢٥. 

   ١٢٧ص (٢٠١٣مطبعة,اقليم كردستان العراق,) ي ,االنضمة الساسية, الطبعة األول,د.مراد حسین الداود(٢) 

 )٣(مەسعود عبدالخالق،ناسنامەی حيزبە کوردستانيەکان، چاپی يەکەم، ) هەولێر،چاپخانەی هيڤی،٢٠١٣( ال٢٤   

 ڕێکخستنی جەماوەری: 

١:لەرووی  رێکخستن: پارتی هەولیدا هەیکەلیەتی خۆی بەشێوەی هەرەمی دابرێژیت بۆ ئەوەی بە  

ئاسانترین شێوە پرۆگرامی خۆی بگەینیەیە جەماوەر و زۆرترین جەماوەر لە خۆی کۆبکاتەوە و بتوانێت  

Commented [ar1]: ک  یەکورتکەم،  ە ونیشانی بەشی یدوای نا
، ئئنجا  ەوەکو دەروازە لە سەر ناونیشانی باسەکانی ئەم بەشە بنووس

م. یەکەوەرە سەر نووسینی باسی   

Commented [ar2]: سی پارتی سيا  

Commented [ar3]: ئينجا و  ێ، بندافارزە لەجياتی   ڕەوەلەگەڵ بس
سياسی. پێناسەی پارتی   

Commented [ar4]: تەڕوو.   خەيپێناسەيەک ب ڵ بدە زيادە لەهەو
يشدا بە رستەيەکش بێت  تۆياواز، لە کدوو پێناسەی ج واتە بەالی کەم 

. کووسە لەسەر هەر باسێت بنۆخچوونی بۆ  

Commented [ar5]:  .زاراوە 

Commented [ar6]:  ێنداو قسە  يان ج توێژينەوە بە ناو ناکڕێێ لە
بۆيە ناکرێت يان   :ێ ێوەی ناديار. واتە بڵيکەی، بەڵکو بەشب

ڕوو. رێتە خپءناسەيەکی گشتگير لەم رووەوە ب  

Commented [ar7]:  .هەوڵدراوە 

Commented [ar8]: ای نييە دەبێت دووبارە  يەت  مانەتئەم رس
پێناسەی  ۆرە جئۆستن رئين بەم بنووسە بە رای يان ، ڕێژيتەوەبيدا

.  پارت دەکات.  

Commented [ar9]: وايە  رجە پێدڤوە ەاليەکی ترەبنووسە ل ....  

Commented [ar10]:  ئەم ناوە دروستە؟ 

Commented [ar11]: ە فارزە جيايان  ئەم کەوانيە البەرە تنەهيا ب
 بکەوە.  

Commented [ar12]: هەڵەيە.  کە هاتيە  اوێز شێوازی دانانی پەر
ی  لە بەرنامەی  ێز دروسبکە پەرواسەردانم هاوکارت دەبم چۆئن 

 وورد. 

Commented [ar13]:   دەبێت پێناسەی رێکخستنی جەماوەری
کە   تەوخۆ بێتە سەر باسی  پارتی ديمۆکرات  ەک راسی نبکە

وێژينەوەکەتە. نموونەيی ت  

Commented [ar14]:  لێرە بێت و تيكەڵ بێت لەگەڵ نابێ  
وێز. اپەر  

Commented [ar15]:   .بۆ بەشی دووەم باسی بکە نەک لێرە 



جەماوەری کوردستان لەرووی رێکخستنەوە رێکیانبخات لە ئۆرگانەکانی حزب بۆیە بریاری دا لەسەر  

ئاستی پارێزگاکان)لق( دابمەزرێنێت و السەر ئاستی قەزاو ناحیەکان )ناوچە( دابمەزرێنێت و لە ئاستی  

کۆمەلگا و گوندەکان )رێکخراو(دابمەزرێنێت و لە ئاستی گەرەکان )شانە و شانەی سەرەکی دابمەزرێنێت(  

 بەم شیوەی توانی بەشێوەیەکی تەندروست بچێتە ناو جەماوەر و جەماوەر لەخۆی کۆبکاتەوە)١( 

٢:لەرووی دروستکردن و دامەزراندنی رێکخراوە جەماوەری پیشیەکان: پارتی بە زووی بیری لەوە  

کردەوە کە هەندێ  چین و توێژی ناو جەماوەر پێویستی بەوە هەیە لەژێر چەترێک کۆبکرینەوە بۆ بتوانن  

 بەشێوەیەکی ئازادانە و زانستیانە مومارەسەی حازوو ئارەزوەکانیان بکەن

 بۆیە بریاریدا ریکخراوی )قوتابیان و الوان و ئافرەتان (دابمەزرێنت بەمەش توانی زۆرترین خەلک و  
 جەماوەر لەرێگای ئەم رێکخراوانە ریکی بخات و لەژێر چەتری پارتی دا کۆبکاتەوە)٢(

 

 )١(چاوپێکەوتنێک لەگەل )سعید هەرکی( ئەندامی پەرلەمانی کوردستان . 

 )٢(چاوپێکەوتنێک لەگەل )سعید هەرکی( ئەندامی پەرلەمانی کوردستان 

 باسی دووەم: مێژووی سەرهەلدانی پارت  

لەبارەی پەیدابوونی حزب زۆربەی  زانایان پێیان وایە فکرەی حزب یەکەم جار لە ئەوروپا سەریهەلدا،  

بەرامبەر هەلبژاردن و پاشان لەناو پەرلەمان  وازێک کە لە سەرەتادا کۆمەلە خەلکێک یەکڕا دەبوون بەشێ

لەالیەن فراکسێۆنەکان ڕای جیا جیا دروست دەبوو،بەرە بەرە حزبی لێ چەکەرە بوو بەو شێوەیە مێژووی  

دەسپێکردنی حزب بەو پێوانەی ئێستا دەگەڕێتەوە بۆ دەوری ساالنی )١٨٥٠()١(، تا سالی ١٨٥٠ هیچ 

پارتێکی سیاسی بەم مانایە نوێیەی ئێستا نەبوو جگە لە  والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و ناوچەکانی  

چونکە سەرهەلدانی پارتی سیاسی بەستراوە بە پێشکەوتنی سیستەمی  ئەمەریکا و ناوەراست و باکوور، 

دیموکراسی )٢(لە ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە دەستووری ساڵی ١٧٨٧ هیچ ئاماژەیەک سەبارەت  

نانی حزبی تێدا نەبوو، وشەی حزبیش لەوکاتەدا تەیارێک بوو لە بۆچوونی سیاسی نەک  بە مافی دان پێدا

 دامەزراوەیەکی ڕێکخراو)٣( 

---------------------------------------------------------------------------------------------            

، ٨،ل ٢٠٠٩گشتی،دەزگای چاپ پەخشی حەمدی،سلێمانی،ن و ڕای ڕێبوار کەریم محمود، پارتە سیاسیەکا (١)  

،٣٥( مسعود عبدالخالق،ناسنامەی حیزبە کوردستانیەکان،چاپخانەی هێڤی، هەولێر،ل،٢)  

 )٣(عوسمان عەلی وەیسی،حیزبی سیاسی لە کۆمەلگای سەردەم،چاپخانەی ڕۆژهەالت،هەولێر،ل١٢، 

 

 باسی سێیەم؛ مێژووی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کورد ستان  

Commented [ar16]:  سەر  دێتە کە شوێنی بەشی دووەمە ئەمە
پ.د.ک باسی رێکخستنی جەماوەری ال الی    

Commented [ar17]: گاداربکەيتەوە  نگە سەرپەرشتيار ئا گر
پێکەوتن ... چاوجامدانی لەپێش ئەن  

Commented [ar18]: ێژەران ليکۆڵەران و تو  

Commented [ar19]:  بيرۆکەی 

Commented [ar20]:   بسڕەوە.  م  

Commented [ar21]: ێز کۆتايی رستەيە. ێش پەرواخاڵ دابنێ پ  

Commented [ar22]: وسرێت  لە سەرەتايی الپەڕەی نوێی بنو
لە کۆتايی پەراوێز.  نەک  



 پێناسە و میژوو و رێکخستنی حزب: 

ناو؛ پارتی دیموکراتی کوردستان.)پ.د.ک(پارتێکی دیموکراتیی نیشتیمانیە، بروای بەمافەکانی مرۆڤ و  

دادپەروەریی کۆمەالیەتی و ئازادیەکانی تاک و  مافی نەتەوەیی کورد و نەتەوەکانی تر هەیە لە بریاردانی  

ێگەی دیموکراسیانە و ئاشتیانەی  چارەنوسیدا، لە پێناو بە دیهێنانیدا بەپیی پرۆگرامگەلێکی زانستی و بەر

سەرچاوەگرتوو لە ئەزموونەکانی بزووتنەوەی رزگاریخوازی مێژووی نەتەوەی کورد و کەلەپووری  

خەباتگێرانەی بارزانیی نەمرەوە تێ دەکۆشێت و سوودیش لە ئەزموونی گەالن وەردەگرێت  نیشتیمانی و 

بە سەرۆکایەتی باوکی رۆحیی   ١٩٤٦ ی ئابی سالی١٦کە لەگەڵ وەقیعی کوردستاندا دەگونجێن لە 

کورد)مەال مستەفا بارزانی نەمر( دامەزراوە، سەرەتا ناوی )پارتی دیمکراتی کورد( بووە ولەکۆنگرەی  
 سێیەمدا کەلە ٢٦ی ١ی ١٩٥٣، لەشاری کەرکوک بەسترا بڕیاردرا ناوی حزب بکرێتە پارتی)١(.  

 

 ئامانجەکانی پارتی:

 ئامانجە نەتەوەیەکانی پارتی: 

.پتەوکردنی پەیوەندیی برایانەو پشگیری و هاریکاری کردن لەگەل سەرجەم حزب و رێکخراوە  ١

دیموکرات و ئاشتیخوازەکان و رەوەندی کوردیدا، تا بەشێوەیەکی ئاشتیانە ئامانجە نەتەوەییە رەواکانی  

ەوە و پەنابردن نەتەوەی کورد بەدی بهێنرێن و کولتووری دیالۆگ و لێبوردەیی لەناو ماڵی کورددا باڵوبێت

 بۆ توندوتیژیی حەرام بکرێ. 

کوردستان بەپیی ئەو میکانیزمانەی لەماددەی  .گەرانەوەی هەموو ناوچە دابڕاوەکان بۆ سەر هەرێمی ٢
 ١٤٠ی دەستووری عێراقی فیدراڵیدا هەن، بەوەش سنووری هەرێم بچەسپێنرێ)٢(

 ئامانجە نیشتیمانیەکانی پارتی: 

پەرلەمانی فیدراڵی و مسۆگەرکردنی بەشداربوونی هەموو پێکهاتەکانی عێراق لە  .پەرەپێدانی سیستەمی ١

 دامەزراوە دەستووریەکاندا.

.پاراستن و پەرەپێدانی هەموو ئەو دەسکەوت و ئیستیحقاقە نەتەوەیی و سیاسی و ئابووری و  ٢

و   یدانمانکلتووریانەی بە خەباتێكی مێژوویی هوتوونەتە دی و لە بنەڕەتدا بەرهەمی خوێنی شەه
 قوربانیدانی گەلەکەمان و وەاڵمدەرەوە ی ئیرادەیەکی ئازادانەی دلێر بوون)٣( 

 ئامانجە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتییەکانی پارتی: 

.پتەوکردنی پویوەندی دۆستانە لەنێوان هەرێم و واڵتانی دراوسێ لەسەر بنەمای پرەنسیپی بەرژەوەندی  ١

اش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی یەکتر و  هاوبەس و ریز لەیەکگرتن و دراوسێیەتی ب

 چارەسەرکردنی ئاریشە و گرفتەکان بەشێوازی ئاستیانە و،بەپێی بنەماکانی یاسای گشتی نێودەولەتی . 

Commented [ar23]:  رؤکی  ئەمە بخە بەشی دووەم. کە ک
ەوەکەتە. توێژين  

Commented [ar24]: يموکراتی د  

Commented [ar25]:  ستا  لێرە باس لەوە بکەی تا ئێگرنگە هەر
يە. لە ئێستادا کێ سەرۆک پارتەکەتيەوە و  د کۆبگرەی بەسچەن  

Commented [ar26]: وی  ڕەە پەي تن سوود لچاوثێکەوجياتی  لە
نەک   ئەم تەوەرە روونکراوەتەوە. کە لەوێی  ک ببينەپ.د. ۆیناوخ

.  تنچاوپێکەوئەنجامدانی   



نەتەوە یەکگرتووەکان و رێزگرتن لە گشت ئەو پەیماننامە و  .پابەندبوون بە ئارمانج و بنەماکانی ٢
 بەڵگەنامە نێودەوڵەتییانەی  ناکۆ ک نین لەگەڵ بەرژەوەندیەکانی گەلی کوردستاندا)٤( 

 

(چاوپێکەوتنێک لەگەڵ )سعید هەرکی( ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ١)  

kdp-program-kurdish-٢( پرۆگرام( 

kdp-program-kurdish-٣( پرۆگرام( 

kdp-program-kurdish- ( پرۆگرام٤)  

 

 تێبینەکانی سەپەرشیتیار:

 

 یەکەمت. بەشی م و کورتی زۆرە کە اڵم ، بەت کردووەکارێکی باش .１

 م. نەنارددوە بۆ  ڕۆکی توێژینەوەکەتناوەلیستی یار تئێستا وەکو سەرپەرشتا  .２

ە تا  یارت نەکردووتزۆر بێ دەنگ بووی و سەردانی سەرپەرش یماوەیەک .３

 هاوکارت بێت.  

تە خستنەرووی  واکەم بنووسی پێناسەیەک لە بەشی یەهەوڵ بدە زیاد لە   .４

ای  تم کە لە ئێستدا رڕووی رووی بۆچوونی خۆخستنەیشدا تااز م لە کۆناسەی جیاوپێ

 یدا. ناکەم تیات بەدی خۆ

وێژینەوەکەت، لە بەشی یەکەم  او تێنەگەیشتووی لە بابەتی تهەست دەکەم تەو .５

  یکە ئەمە واتە بەش. پ.د.کالی ە ەماوەری لێکخستنی ج ەر ریەکسەر هاتوویتە س

جەماوەری بە گشتی تواتە  است لە وە نەکردووە رێکخستنی . بکەم بەشێکی تیورییەیە

 چی؟ 

 پ.د.ک. نی مەزراندروو لەسەر دازانیاری بخەواتر اسی دلە ب  .６

م لە  بۆ ئۆفیسەکەیە، کە هاتی شێوازی رێکخستنی پەراوێز و نووسینی هەڵە .７

 اوێز دادەنرێت. چۆن لە بەرنامەی ورد پەرکە یت دەکەم لێژ هاوکارکۆ

  یار. تەرشەاڵم بەبێ ئاگاداری سەرپباشە بت سازداوە کارێکی تنچاوپێکەو  .８

ۆبوونەوەی داهاتوو  ڵێی لە کم پێم بهیوادار ۆی هەیە.رێگای خ   چاوپێکەوتن شیواز و

 سازکرد. و پرۆسەیەت چۆن ئەکە 

Commented [ar27]:  ەوی ناوخۆيی پارتەکەيە؟مەبەستت لە پەيڕ  
ە  ئاماژە بسە و بە تەاوەتی ردی بينووو تکايە بە ک ێ گەر بەڵئە

ئەم سەرچاوەيە بکە. زانيارەکانی   



وویی  کاری زیاتر بکەیت لەسەر توێژینەوکەت و کات کەمە و دواکەوتدەبێت  .９

 غەدا.  لەم قۆنا

 

 


