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ةوةي دةبثتة سؤنگةي هةرة سةرةكي بؤ لةدايكبووين حيزبثك، پثويسيت گةلة بة پةجنةرةيةكي نوث بؤ   
هةناسةدان، لة ئةجنامي هةناسةتةنگييةك كة ئةو قؤناغة و كةشة سياسي، كؤمةأليةيت و ئابوورييةكاين 

ةوةكاين هةر حيزبثكي لةدايكبووي قؤناغثكي دياريكراو، ذةنگدانةوةي ئةو بؤية پةيذ . دروسيت دةكةن
پةيذةوةكاين هةر . بارودؤخةي تيا بةديدةكرثت و لةو هؤكارانةوة سةرچاوة وةردةگرثت كة لةپثناويدا لةدايكبووة

واين حيزبثك بة جؤرث دادةذثژرثت كة گةل هةست بكات ئيدي ئةم حيزبة پةجنةرةيةكة بةرةو شةماص بؤ ئة
ويسيت خةصك لةناو ئةو پةيذةوانةدا سةقامدةگرثت، بؤية خةصك ئةو حيزبة دةكات بة وةسيلةي  . هةناسةتةنگ

 . خؤذزگاركردن و گةيشنت بةو پةجنةرةية
.  ئةمة پثناسة سادةكةي حيزبة و، دةبث لة وانةي ئةلفوبثي سياسةتدا فثري بوو بني   . حيزب ئامرازة نةك ئامانج

 . ةديهثناين ئاماجنثكي دياريكراو، نةك بة پثچةوانةوةحيزب ئامرازثكة بؤ و
لةدايكبووين حيزب لة كوردستانيشدا بة هةمان سؤنگةوة بووة، قؤناغثكي بارگاوي بة ئةشكةجنة، ئازار، خنكان و 
ناذةوايي سايت لةدايكبوونياين دةستنيشان كردووة، بؤية كة پةيذةو و پرؤگرامي هةر حيزبثك لةوانةي كوردستان  

ينني، لةو پثويستييانةوة سةرچاوةيان گرتووة كة مرؤضي كورد هةيبووة، خةوين ئازادي، سةرفرازي و   دةب
بؤية  . سةربةخؤيي، تا مرؤضي كورد خؤي تيا ببينثتةوة و بيكات بة كةناصثك بؤ خةباتكردن بؤ ئازادكردين خؤي

هةنگاو بؤ وةديهثناين ئةو ئاماجنانة حيزب و ئةو خةصكةي كة لة پثناويدا دروست بووة دةبثت بة يةك ئاراستةوة 
 . بنثن كة بة هثصثكي ذوون و بة بث ئاصؤزي پثناسةي سياسةيت پةيذةويكراويان بكات

كاتث ئةو پثناسة سادةيةي حيزب لة هةر شوثنثكي دنيادا پثچةوانة دةبثتةوة، حيزب دةكرثت بة ئامانج و خةصك 
تةي حيزب و ئاراستةي خةصك جيا دةبنةوة و لة دژايةيت ، لةوثوة ئاراس) بة سووتةمةين(دةكرثت بة ئامراز 
لةوثوة حيزب لةو . بةرژةوةندييةكانيشيان تا ذادةيةكي زؤر لة دژايةيت يةكتردا دةوةسنت. يةكتريدا دةوةسنت

ذثبازة ال دةدات كة لة پثناويدا لةدايك بووة، ئةمةش وا دةكات كة بة پثي ذثساكاين سياسةت كؤتايي تةمةين خؤي    
 . ر بكاتتؤما

حيزب، وةك چؤن لة دايك دةبثت و قؤناغثكي دياريكراو هةية پثويسيت لةدايكبووين دياريدةكات، بة هةمان  
 . شثوةش قؤناغثك هةية پثويسيت مردين دياريدةكات

 :سايت مردين حيزبثك لةو قؤناغةداية كة
دي بؤ خةصك، گؤذابثت بؤ لة ئامرازثكةوة بؤ وةديهثناين ئاماجنةكاين خةصك و بةدةستهثناين بةرژةوةن •

بكةن بة ئامراز، بة ) خؤياندا(ئاماجني كؤمةصةكةسثكي بةرژةوةندخيؤخواز كة خةصك لة پثناوي حيزبدا 
 . سووتةمةين

 پةيذةو و پرؤگرامي دةستپثكي حيزب تةهنا لة شثوةي تيؤريدا مابثتةوة، وةك پراكتيكيش هةنگاوةكان بة    •
 . اماجنةكاين خةصكيان تيا بةرجةستةكراوةپثچةوانةي ئةو پرؤگرامانة بنرثن كة ئ

گةل و تةنانةت ئةندامةكاين حيزبيش فةرامؤش بكات و لة هيچ مةسةلةيةكي چارةنووسساز و لة هيچ   •
 . هةنگاوثكي ستراتيژيدا پرسيان پث نةكات  
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ئةوةي گةل داواي دةكات جيابثت لةوةي خةصك داواي . ويسيت حيزب و ويسيت خةصك جيا بووبثتنةوة  •
 . دةكات

ئةم نيشانانةي سةرةوة شثرپةجنةي تةمةين حيزبن و لة جةستةي هةر يةكثكياندا دةربكةوثت سةرةتاي كؤتايي 
حيزب وةك چؤن پثويستييةكاين گةل دةيهثنثتة كايةوة، هةر ئاوهاش ئةو پثويستييانةي   . تةمةين دياري دةكات

ة ئيدي ئةم ناتوانث بياهنثنثتة دي، حيزب  گةل، كة ئيدي ئةم ناتوانث بؤيان پذ كاتةوة، ئةو خةونانةي گةل ك 
 . گةيل هؤشيار دواي حيزيب نةخؤش ناكةوثت، حيزيب شثرپةجناوي، گةليش تووشي نةخؤشي دةكات. دةكوژثت

گةل نةمرة، نةوةيةك بةرهةمهثنةري نةوةيةكي ترة، بةألم حيزب وةك چؤن ذؤژثك لة دايك دةبثت، ئاواهيش  
 . ذؤژثك دةمرثت

غةي ئثستاي نةتةوةي كورددا، قؤناغثك كة بؤ بةديهثناين خةون و بؤ پذكردنةوةي باوةجوو لةم قؤنا
پثويستييةكاين گةل قؤناغثكي ئايديالة، بةألم هةر لةم قؤناغة ئايديالةدا حيزبةكاين كوردستان و بة تايبةيت     

 ! حيزبةكاين باشووري كوردستان چةندثك لة نيشانةكاين شثرپةجنة جةستةياين داپؤشيووة؟ 
يل كورد لة باشووردا جيابوونةوةي دةوثت لة عثراقي داگريكةر، بةألم حيزبةكان يةكثيت خاكي عثراقيان  گة -

 .  دةوث و دةپارثزن
 دةستةيةكي بةرژةوةندخيواز گةليان كردووة بة ئامراز و، گةل دةكةنة سووتةمةين ئاماجنةكاين خؤيان،  -

 . اپةكاري ئةوان بةرامبةر بة گةلباشترين منوونةية بؤ خر) بة براكوژي ناوزةدكراو (شةذي 
 . لة مةسةلة چارةنووسسازةكاندا پرس بة گةل ناكةن -
هةر مرؤضثك لة بةرژةوةندي گةل و نةتةوةكةي خؤيدا ذةخنة و پثشنيار بؤ داذشتنةوةي پرؤگرامي   -

حيزبةكان دةكات، فةرامؤش دةكرثت و، بوون و نةبووين ئةو ذةخنة و پثشنيارانةي كة هةتا ئةمذؤ بؤ   
وةك ئةوةي بة (ئثستاش و ذؤژانة سةركردايةيت حيزبةكان  . ةوان خراونةتة ذوو وةكو يةك وابووةئ

دووپات و هةزارپايت دةكةنةوة كة ئةوان يةكثيت خاكي عثراقيان ) دةسيت ئةنقةست ئازاري گةل بدةن
 . دةوث

ةر لةوثشدا كؤتايي دثت سووذي ژياين هةر حيزبثك لة پثويسيت و خةون و هيواكاين گةلةوة دةستپثدةكات و ه   
قؤناغي ئةمذؤي نةتةوةي كورد و پثويسيت و . كة حيزب لةگةص ئةو خةونانةي گةلدا دةكةوثتة دژايةيت و شةذةوة

ئاراستةي گةل و ئاراستةي . خةونةكاين ئثستاي، ئاماجنةكاين گةل و هي حيزبةكان بة يةك ناخؤن و لثكنامؤن
 ! رپةجنة هةموو جةستةي حيزبةكاين گرتؤتةوة نيشانةكاين شث. حيزبةكان جودا بوونةتةوة
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