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 کی پشه.1
 
 

دوای رووخانی  تی له تایبه ھا به هرو کاندا، ھه ییه وه ته نه ته  وه و دروستبوونی ده می نوێ  رده سه کوردستان له 
پکرا و   ری جیاجیاوه ن داگیرکه الیه م، ئاوگۆڕی له  که نگی جیھانی یه ئیمپراتۆری عوسمانی و كۆتاییی جه

وی  و ھه وه  وساندنه وڕووی چه ره کی کوردستان به دا و تا ئستا خه یه و ماوه ، له وه يی مایه سته ژر ده به
ی  و تاوانانه متر نین له لی کوردستان کراون که گه ر به رامبه ی به و تاوانانه وام بوون، ئه رده ی به وه تواندنه
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کانی  کانی بۆرۆندی، توتسییه ، ھوتووه که ن، جوله رمه ریکا، ئه مه کانی ئه کو ئیندیانه النی تری وه ر گه رامبه به
  .کراون  النی دیکه کان گه کان ودارفورییه رواندا، بۆسنییه

 
. سوتندراون و خاپوورکراون  دێ و شارۆچكه زاران گوند، شاره کوردستاندا، ھه  نی داگیرکاری له مه درژایی ته به
شونیاندا  رکراون یان راگوزراون و له زاریان ده دان ھه سه می جیاجیادا به رده کات و سه کی کوردستان له خه

دوو نراون،  ، راوه زۆر گۆڕدراوه یان به  ندراوه یان لسه ناسنامه. جکراون ب نیشته ره تورک، فارس و عه
له  ماتیکییانه  سیسته  و پاکتاوه ئه.  ریان، زیندانیکراون، رفندراون و شونبزرکراون سه ته  ستدرژی کراوه ده

م  ر به ندامانی سه د و ئهی کور وه ته بوونی نه ر به رامبه به  و تاوانانه موو ئه ھه.  کراوه پیاده وه  رانه ن داگیرکه الیه 
  .نجامدراون ر کورد بوون ئه به له  یه وه ته نه

نجامدانى  کو ژاری کیمیاوی و ئه کراوی وه غه ده کی قه کارھنانی چه به  رانی کوردستان سیان له داگیرکه
و  1937انی س  رسیمی باكووری وت له ی ده کانی ناوچه ژینۆسایدكردنى کورده.  وه کردۆته کوژى نه کۆمه

  پشتریش له  کارھاتووه كه به تی تورکیاوه  وه ن ده الیه ناوبردنی کورد له دا ژاری کیمیاوی بۆ له1938
ھاوكات , ناو برد  نی له رمه ملیۆن و نیوك ھاووتی ئه  نی جینۆسایدكرد و زیاتر له رمه لی ئه گه,دا ه1915سای

ریوانی  و مه  كانی بانه گونده  له 1987ھاری سای  به له. كوژی كۆمه  كران له ش نه كانیش ببه سریانه
ھا دواتر  روه سان و بالیسانی باشووری ووت ھه کو شخوه تیی وه كانی خۆشناوه تی ووت، گونده خۆرھه

دا ژینۆسایدی کوردان  مین شاری کوردستان، ژاری کیمیاوی له که کو یه تی ووت وه شتی خۆرھه ده ر شاری سه
تیدا  مژووی مرۆڤایه کی سڤیل له  خه ر به  رامبه ترین ھرشی کیمیاوی به وره دا گه1988مارتی  له .  کار ھاتووه به
ر  ھه.   باشووری كوردستان  بجه له ه رگریی شاری ھه ببه  کی ر خه سه کرایه   ری ئراق تی داگیركه وه ن ده الیه له

  تی و بادینان له کایه تی، باه ،خۆشناوه په رمیان، گۆپته ی سوسنان، گهکان ناوچه مان سادا له  ھه له 
  .کرا  م ناوچانه باشووری كوردستاندا ژاربارانی ئه

 
زی و  گه پاکتاوی ره به  ئاماژه تان ، عاموودا و ده رسيم و ھی دیکه  دزێ، قارن و قه کانی قه کوژیه کۆمه

  ی کورده ماتیکیانه و پاکتاوی سیسته  وه بکردن، تواندنه ره عه به. ن که ده تی مرۆڤایه نگ و دژ به تاوانی جه
 1983سای  بارزانی له 8000ی  کوژیی نزیکه باشووری كوردستان و ئاقدا، کۆمه  کان له کان و ئزدیه یلییه فه
دێ و  زاران گوند و شاره ھه ڵ خاپورکردنی  گه دا، له1988سای   نفال له ی ئه پرۆسه  س له زار که ھه 182.000و 

 .لمنن سه ی بوونی تاوانی ژینۆساید ده گه ی باشووری کوردستان به شارۆچكه
باكووری كوردستان،  كردنی زمانی كوردی له  غه ده كان و قه نگییه رھه یی و فه وه ته نه مافه   نكۆیكردن له

  یه شكی دیکه ھتد، به... كان و  واره شونه ودان بۆ تكدانی كان و ھه ی گونده ملیانه  راگواستنی زۆره
  . نجامدراوه لی كورد ئه دژ به گه  زی و ژینۆساید، که گه تی پاکتاوی ره سیاسه له
  عریبکردن له تی ته ، سیاسه وه ناوی کورده ک به یه وه ته بوونی نه  تی نكۆیكردن له سیاسه  مان شوه ھه  به

تی پاکتاوی  سیاسه  چت له ده ڕوه  یاسا به وی و زاری كوردان به رداگرتنی زه هس ست به رۆژئاوای كوردستان و ده
 .گرت ده  رچاوه کورد سه  یی دژ به وه ته نه
 
 

 مژووی دروستبوونی چاودری کوردۆساید
 
پاکتاوی  تی نفال و سیاسه و ئه بجه  ه ی ھه دۆسییه  ر به رامبه نگی به می و بده رخه مته بیرکردن، که ھۆی له به
ڕی كوردستان  ماپه  له  وازك كه بانگه به 2002-1-6وتی  کانی كوردستان، له رکه موو پارچه یی له ھه وه ته نه
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ران  نده کوردستانییانی ھه ک له یه سته ستپكدا ده ده نرا، له یه نفال راگه و ئه  بجه ه مپینی ھه ، كه وه نت بو كرایه
ر تۆری  سه تا له ره سه .پویست زانی ركخراوكی وایان به و بوونی   وه ری كۆبوونهو ده و ناوخۆی كوردستان له

م  ئه. کانی خۆیدا كار و چاالكیه ی به درژه) وتنخوازان ژووری كوردستان پشکه(ی پاتۆلک  ڕگه رنت له نته ئه
ن  تر و خاوه وره کخراوکی گهپویستبوونی ر ، که  وه ل کۆبووه  ی کی دیکه ی کشا و خه درژه مپینه  که

  کدا له یه وه کۆبوونه  مان سادا له ری ھه مانگی ئۆكتۆبه بوو له وه ئه.  وه پشه کی دوورتری ھنایه ئاسۆیه
ناوی   و و پرۆگرام، به یه ن په خۆی خاوه ربه نفال گۆڕدرا بۆ رکخراوکی سه و ئه بجه  ه مپینی ھه پاتۆلک، که

کار  ندی چاک ناسرا و له کو ناوه وه  ، که)"چاک(لی کورد  نفالکردن و ژینۆسایدی گه ئه دژ به  بجه ه ندی ھه ناوه" 
باژی کۆن   ئامانیا له  ی زیندووی خۆی له م کۆنگره که دا یه2006-6-3 له . وام بوو رده کانیدا به و چاالکیه

کانی ناساندنی ژینۆساید و  بواره  گرنگ لهلک کار و چاالکی  نی چاکدا گه مه ی ته یه م ماوه له. ست به
می  ی دووه ندی چاک کۆنگره دا، ناوه2007ری مبه ی دیسه 2-1 له. نجام دراون یاندنی تاوانباران ئه دادگاییگه به

  له  ی چاكدا كه مه حه  ھید سۆران مامه پلۆنۆمی شه  ھا له روه ست، ھه ئامانیا به  ی خۆیی له ئاوارته
دژ   بجه ه ندی ھه ناوه"  ند له ناوی ناوه,سترا ندا به شاری ئارنھیمی ھۆه  له 2009ری  نیوه ژه ی25-24رواری به
 28، 27له رۆژانی ". چاك-چاودری كوردۆساید"گۆڕا بۆ   وه ه"چاك -لی كورد نفالكردن و جینۆسایدی گه ئه  به
و  ئه. باژی ئاسنس گردا  رك لهوتی دانما  می خۆیی له ی سیه دا، كۆنگره2009ری  مبه ی نۆڤه29و 

كانی  نگاوه و پالنی ھه  وه كانی خۆیدا بچته كاره  باشتر به  كه كو ركخراوه گوڕكی زۆر باش بوون تاوه  كۆنگرانه
 .داھاتووی دابژت

 
 

 : پناسه
 

کان،  دیموکراتییه  ره نسیپ و پوه پره  ندبوون به پابه  ، به خۆیه ربه یستی سه و ڕکخراوکی سیڤیلی سوود نه
و  موو ئه تی و ھه مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به کانی ژینۆساید و جه کانی تاوانه ر پرسه سه کانی خۆی له کاره

 .بات ده  ڕوه کرن به مافی مرۆڤی کوردستان کراون و ده  ر به رامبه ی به پشلکارییانه
 
 

 :کان ئامانجه
 
باشوری   له) ت به ژینۆسایدی كوردستانییان ی زانستیی تايبه وه ندکی توژینه به مه(زراندنی  ودان بۆ دامه ھه

  :بۆ. بت زراندنی ھه بواری دامه  ی کوردستان که شکی دیکه ر به کوردستاندا و ھه
لتووری و  کوژی و ژینۆسایدی ئابووری، که زی، کۆمه گه ی تاوانی پاکتاوی ره وه بوونه دووباره  پشگرتن له/ آ
  .لی کوردستان گه  ر به رامبه تی به یه ۆمهک

 
کانی  چۆکاری و تاوانه ھۆی قه  ته بوونه  ی که و تاوانانه واوی ئه دۆکیومنتکردنی ته و به  وه لکۆینه/ ب

  .بووبت  وه تکه سه ر ده ن ھه الیه  کوردستاندا، له  تی له مرۆڤایه کانی دژ به  نگ و تاوانه کوژی و جه کۆمه
  نده ناوه  زی و ژینۆساید له گه وی پاکسازیی ره ک ھه كوردستانییان وه  ی دژ به و تاوانانه ناساندنی ئه/ پ

ی چاپکردنی کتبی  رگه  له  وه ره جیھانی ده  کان به کوژیه کۆمه  ھا ناساندنی تاوانه روه کاندا، ھه ییه وه ته نونه
 . ساتانه و کاره ر ئه سه ری له مھنانی فیلم و فیلمی دۆكومنته رھه و بهكان  بیانییه   زمانه  یی به نامه گه به
کی  ستی درووستکردنی ھوشیارییه به مه  کوژی و ژینۆساید، به کانی کۆمه ساته میللیکردنی کاره به/ ج
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کانی  کانی قۆناغه ناو کتبه  له  تانه و بابه ی ئه وه رگای جکردنه ش له مه ئه. دا گه نو کۆمه له  مرۆڤدۆستانه
ی سازکردنی سیمینار و  رگه  ر ئاستی میللیش کاری بۆ بکرت له سه ھاوکات له. کوردستاندا  خوندن له

 . ته م بابه ت به چاپکردنی گۆڤار و کتبی تایبه
 
كانیان  له لوپه هکان و ك له کۆمه به کانی گۆڕه رمه ر ته سه  له  وه کادیمی بۆ تۆژینه کانی پسپۆر و ئه راھنانی خه/ چ

 .کان ه کۆمه  ی گۆره به وه دانه زایانی ھه و شاره
 
کان،  ه کۆمه  به  کان و گؤڕه کوژییه کۆمه  ک له ر یه ر قوربانییانی ھه سه واو له ی زانیاریی ته وه کۆکردنه/ ح

تائستا   ناوخۆ، که ڕی کان و قوربانییانی شه نفالکراوه نووسی ئه ودان بۆ ئاشکراکردنی چاره ھا ھه روه ھه
 . نووسی زۆرکیان دیار نییه چاره

 
ی زانیاری  وه کان، کۆکردنه ه کۆمه به  و پشکنینی گۆڕه  وه کان بۆ دۆزینه پسپۆڕیه  ڕانی تیمه گه  دان به درژه -2

 .کان ه کۆمه به ی قوربانیان، شونی گۆڕه و ژماره  کان، ناسنامه ه کۆمه به ی گۆڕه ر ژماره سه واو له ورد و ته
كانی  نفال و قوربانیانی تاوانه کانی تاوانى ئه ل و پاشماوه لوپه موو که ھه  ک، که یه خانه ی مۆزه وه کردنه -3
کانی قوربانیان، بیاری  نامه  لگه و به  کوردستان، ناسنامه  تی له مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به كوژی و جه كۆمه

کانی رزگاربووانی  وه و گانه  ربوورده ، سه ی جۆراوجۆر و ناوی قوربانیان و ونهو دۆکیۆمنت  كان و ونه تاوانه
کادیمی و زانستی و  ی ئه تی، نامه مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به كوژی و جه كانی كۆمه نفال و قوربانیانی تاوانه ئه

  .خۆ بگرت ھتد له...  و تاوانه ر ئه سه  کان له جیھانییه  ، کتب و راپۆرتی رکخراوه م بواره کانی ئه وه توژینه
رانى،  داڕژه  خشه زی و ژینۆساید، نه گه ی پاکتاوی ره رانی بیرۆکه داڕژه(کشکردنی تاوانباران  -4
ی  وه ره ده  ناوخۆ یان له  كانمان، له كییه ره سه  ئامانجه  له  ككه بۆ دادگا، یه) کانی رانی، ھاوکاره جکه جبه

  نت، بۆیه یه گه مان ده که له دۆزی گه  ت به تی باشترین خزمه وه کان بۆ دادگای نوده م ناردنی دۆسیه وت، به
ركی  ، ئه یه داخوازیی ئمه  م جۆره کی له لی کوردستان بۆ دادگایه کان و ژینۆسایدی گه کوژیه بردنی دۆزی کۆمه

 : كه  مانه كه ركخراوه
 
 . وه كانیان كۆبكاته و تاوانهر تاوانكاران  سه زانیاری له -
 .ر تۆمار بكات سه سكایان له -
 . وه بگرت و بیاندۆزته كان ھه تووه شونپی ھه -
 
  .كرن یاد نه  ك تاوانكارك له ر ئاستی میللی وه سه ی له وه تیان بۆ دروست بكات، بۆ ئه مۆنومنتی تایبه -

  نگ و تاوانی دژ به كانی ژینۆساید و جه تاوانه  ت دان به ايبهتانی تاوانبار به ياساى ت وه بت ده ده -5
رمی داوای لبووردن  فه تیش به رککی ویژدانی و مۆرای و مرۆڤایه ک ئه لی کودستاندا بنن و وه تی گه مرۆڤایه

و  مرۆیی و ئابووری  بووی زیانه ره قه   و وتانه تی ئه ھا حکومه روه ن، ھه لی کوردستان بکه گه له
  . وه  نه وتوون، بکه که  که شونی رووداوه  له  کان، که تییه یه کۆمه

 
فرۆشتن،   ھاوکاری رژمی تاوانکاریان له  ی که تانه وه و کۆمپانیا و ده ی سکای یاسایی دژ به وه رزکردنه به -6

 . کوژی کردووه مهکی کیمیایی و کۆ پدانی چه ره ، په تیی لۆجیستی وه، یارمه دروستکردن و گواستنه
کی کیمیایی له ئاستى  کارھنانی چه به  ک رۆژی جیھانی دژ به وه 16/3ودان بۆ دیاریکردنی رۆژی  ھه -7

  .ر ئاستی كوردستانی سه  نفال له ک رۆژی ژینۆسایدى ئه وه 14/4ھا رۆژی  روه ھه, جيھان
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كانی  كییه ره سه  كاره  كك له یه,مان  كه له یانی گهری قوربان رز ڕاگرتنی یاداوه كان و به ی تاوانه وه یادكردنه -8
  : وه كاته ده  م یادانه ئه  وه گرنگییه  به  سانه  ر بۆیه ھه, مانه كه نده ناوه

 
كوژی قارنى له  و تاوانى كۆمه 28/6رواری  رده شت له به ی قوربانیانی کیمیاویی شارى سه وه یادكردنه -ا

 .كموو سا ى ھه 2/9رواری  به
 
 . موو ساك ى ھه 13/11رواری  ی قوربانیانی عامودا له به وه یادكردنه -ب
دانى شيخ  سداره رۆژی له (موو ساك  ھه 11-16رواری  به  رسیم له ی تاوانی ژینۆسایدی ده وه یادكردنه -پ
  .(زا و ھاوڕکانی ره
 
كان له  و ژینۆسایدی بارزانییه 4-10ی روار به  كان له یلییه ی قوربانیانی ژینۆسایدی فه وه یادكردنه -ت
  .موو ساك ى ھه 7-31 رواری  به
 

  تی، ئابووری، رووناكبیری له یه بواری کۆمه  نفال له جماوی ئه ھزکردنی توانای ژنانی به ودان بۆ به ھه -9
پدان و دابینکرنی  شه گه. (کان تییه وه ناوخۆیی و نوده  رکخراوه  رگرتن له سودوه  ی جۆراوجۆر به ی پرۆژه رگه

 .(کان تییه تایبه  ن پداویستییه ھا خاوه روه ت بۆ منان و ھه پداویستیی تایبه
دابینکردنی خانو و   واکانیان له ره  دیھنانی خواسته سوکاری قوربانییان و به ودان بۆ رکخراوکردنی که ھه -10

 . گه بۆ ژیانی ئاسایی ناو کۆمه یان وه ڕانه کان و گه تاییه ره سه  پداویستییه
 

ڵ  گه  ی جیاوازی داھاتیان له وه مكردنه كه  سوكاری قوربانیان به كاركردن بۆ باشتركردنی باری ژیانی كه -11
ی قوربانیان و  مترین موچه ڵ كه گه رم له ر ئاستی ھه سه له  رزترین موچه باكان، جیاوازی به  ن موچه خاوه

ی  نوان موچه  ك له موو جیاوازییه ھاوكات ھه. زیاتر بت  ده  ك به ھیدان نابت یه زی شهر ربه ی سه ماه بنه
تی و  ی حیزبایه ر بنچینه سه كردن و جیاوازیكردن له لی كوردستان و پله ھیدان و قوربانیانی جینۆسایدی گه شه
  رانت ی تانسپه شوه  كانیان به موچه ھیدان و قوربانیانی جینۆساید و منت، لیستی شه نه  یی پویسته ماه بنه

 : ، ھاوكات پویسته وه بوبكرته
 
تی  مرۆڤایه  ھیدی تاوانی دژ به ك شه ھید كراون وه عس شه ستی رژمی به ده به  ھیدانی ھاووتی كه موو شه ھه -

 .بت ھیدانی دیدا نه ڵ شه گه جیاوازیان له  وه رووی ئیمتیازه  بناسرن و له
 

ھید  ك شه باشوور تیرۆركراون وه  له  ی كوردستان كه كانی دیكه شه ران و ھاوتیانی به و تكۆشهمو ھه -
 .بدرت  ساته و كاره ی تاوانبارانی ئه وه وی دۆزینه بناسرن و ھه

 
كی نزیكدا  یه ماوه  ھید بناسرن، یاخود له ك شه وه  نووسیان دیار نییه چاره  روشونان كه موو بسه ھه -
 .ر ماون گه نووسیان دیاریبكرت ئه ارهچ
 

  نگ و تاوانی دژ به كوژی و جه كانی كۆمه کانی تاوانه رکردنی قوربانیه سه چاره  بۆ) کارکردن(تکۆشان  -12
ھۆی  به  تی که مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به كوژی و جه كانی كۆمه کانی دوای تاوانه وه ھا نه روه تی، ھه مرۆڤایه
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وه  رونییه رووی ده  و یان له  واوه ندروستیان ناته کوژی ته کی کۆمه وارى ژاری کیمیاوی و چه شوينهی  پاشماوه
 .چژن ئازار ده

 
  ت به باره سوکاری قوربانیان، سه تی که تایبه گشتی و به  لی کوردستان به پدانی ھۆشیاریی گه ره په -13

ھا مافی قوربانییان و  روه تی ، ھه مرۆڤایه  گ و تاوانی دژ بهن كانی ژینۆساید و جه ستی تاوانه به ڕۆکی مه ناوه
 .ر به  کرت بگرنه ستھنانیان ده ده ی بۆ به یاسایانه  و رگه ئه
 

كانی دانیشتووی  تی و ئاینیه وایه ته نه  مه كه  ر به رامبه ر تاوانك به قاودانی ھه  ستی و له رھه تی و به دژایه -14
 .رابردوودا  له  نجامدراوه ریان ئه رامبه ی به و تاوانانه ناساندنی ئه  درت، پشتیوانی لهنجام ب كوردستان ئه

  نگ و تاوانی دژ به كوژی و جه كانی كۆمه نجامدانی تاوانه ئه  ی دژ به وانه و كۆڕ و كۆبوونه شداریكردن له به -15
 جیھاندا  خرت له الن ركده گه  ر به رامبه تی به مرۆڤایه

 . 
 : كات له چاودری كوردۆساید پشتیوانی ده -16

 
 .ICC  یی ناسراو به وه ته دادگای تاوانی نونه -
 

 .OPCW  كی كیمیاوی ناسراو به كردنی چه غه ده ركخراوی قه  پشتیوانیكردن له -
 .كانی مافی مرۆڤ جیھانیه  وڵ و كۆششی ركخراوه كار و ھه  پشتیوانیكردن له -

تؤمى و  كی ئه كردنی چه غه ده نگ و قه بكردنی جه پاندنی ئاشتی و بنه وك بۆ سه موو ھه ھه  پشتیوانیكردن له -
 .ھتد... ئاستی جیھانی  كردنی مین له غه ده ھشویی و قه

  .كداركردنی مندان كردنی چه غه ده قه  پشتیوانیكردن له -
 .داری رستی و كۆیله زپه گه راستیزم و ره  كانی دژ به كارو چاالكی ركخراوه  پشتیوانی له -

 .پارزی  كانی ژینگه باتی ركخراوه كارو خه  پشتیوانیكردن له -
 
 
  :وی ناوخۆ یه په
 
 :ناوی رکخراو: 1ندی  به
 

 چاك-چاودری كوردۆساید
 

Kurdocide Watch – Chak 
 
 :چاك-کانی رکخراوی چاودری كوردۆساید ئۆرگانه: 2ندی  به
 

 ی ووتان و لیژنکانی کۆمیته .1
  

 کانی شه ی کارگ و به سته ده .2
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 دواچوون و به  وه ی لکۆینه لیژنه.3
 ی گشتی وه کۆبوونه .4
 پلینیۆم.5
   کۆنگره .6
 
 :ندامبوون ئه: 3ندی  به
 
 : هو ی خواره رجانه م مه سک، به ر كه بۆ ھه  یه و کراوه   یه ندانه زومه ندام بوون ئازه ئه  به

  .بت متر نه ساڵ که 16  نی له مه ته  .1
  بت كه ھه  وه بوای به,   وه تی پکردبته ندامه بت و فۆرمی ئه ند ھه و و پۆگرامی ناوه یه په  بوای به.2

 . زراوه پناویدا دامه  له  كه  دایه و دۆزه تی ئه خزمه  چاودری كوردۆساید له
  . تتی بدا ندامه ی ئه  ئابوونه.3
  دژ به  کردبت که دا نه و تاوانانه شداری له درابت و به ر پکراودا سزا نه کی باوه دادگایه  تاوانکی ناشیاو له به .4
  .نجام دراون لی کورد ئه گه

 .بت ت و پارتک نه وه ر، یان ده ووتانی داگیرکه  ر به کی سیخوڕی سه زگایه ندامی ھیچ ده ئه .5
 
 
 
 :ندام کانی ئه فهما: 4ندی  به
 

شی  به  وکاته بوو ئه ی نه ر ووتک کۆمیته ر ھه ، گه یه ندامانیان ھه رگرتنی ئه کان مافی وه ی ووته کۆمیته
 .درت ی پده و مافه ی کارگ ئه سته رکخستنی ده

کانی چاک،  رگانهئۆ  ر ئۆرگانک له بۆ ھه  یه نگدانی ھه ندامکی چاالک مافی خۆکاندیدکردن و ده ر ئه ھه .1
 . وه یه م روانگه کانی له ندام بوون و مافه ی دیاریکراوی ئه ی ماوه گوره به

 .و و پرۆگرامدا یه ی په چوارچوه  له  یه مافی کار و چاالکی ھه .2
 . یه گرتنی ھه خنه مافی پشنیاز و ره .3
 . یه مافی خۆ سکردن و وازھنانی ھه .4
 . یه ھه  رووتری کۆمیته کانی سه سکای بۆ ئۆرگانهی  وه رزکردنه مافی به .5
 
 :ندام کانی ئه رکه ئه: 5ندی  به
 

 .سوڕاو بت کانی چاکدا ھه ئۆرگانه  کک له یه  م له نی که وڵ بدات الیه ھه .1
 . وه وی بۆ چاک کۆبکاته عنه تی مادی و مه وڵ بدات یارمه ھه .2
و و پۆگرامی  یه ی په چوارچوه  رجك له مه کات به رانى خۆی دهسو ستنیشانی كار و ھه ندام خۆی ده ئه.3

 .چت رنه چاكدا ده
  .ستۆ ئه  گرته ده  دا ھاتووه وه یه و په ی له رکانه و ماف و ئه یی ئه پی شونی رکخراوه ندامی چاالک به ئه .4
  .تب شدار ده کاندا به چاالکیه  ی کات له گوره ندامی ناچاالک به ئه. 5
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 تی نداميه ستدانی ئه ده له: 6ندی  به
 
 :ر گه دا کۆتایی دت ئه م رکخراوه ناو ئه سک له ر که تی ھه ندامه ئه

 .نت یه رمی رایبگه فه  نووسراو یا به  خۆی به -1
 .ست بدات ده له  رگیراوه پی وه  رگرتنی که کانی وه رجه مه  کك له یا یه. و پۆگرام کار بکات  یه دژ به په -2
  ی به وه ویش پاش ئه ئه. نکی رامیاریی دیاریکراو بدات ند بۆ پارت یان الیه وی به پاشکۆکردنی ناوه ھه -3

 .لمنرت سه ده  گه به
نجامدانی تاوانی  ئه  ستت به ده ھه  تک بکات که وه و ده  وه ر حیزب و بزووتنه سک ھاوکاری ھه رکه ھه -4

 .بووبت دا ھه و تاوانانه ستیان له تی، یان پشتر ده مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به جهژینۆساید و تاوانی 
ر  گه ، یان ئه یی الیداوه پرینسیپی کاری رکخراوه  له  که  وه جار ئاگادار کرابته 2رمی  ی فه نامه  ر به گه ئه -5

  ر الدانک له ھه  وه یی، دوای ئه کاری رکخراوهپرینسیپی   له  یبووه ھه  ی که و الدانه ر ئه سه جارک سکرابت له
 .ی کارگ سته ستی ده ده ر به  رکردنی بخرته پشنیازی ده  ى که وه ھۆی ئه  بته یی ده کانی کاری رکخراوه پنسیپه

 
  وه کانی لپرسینه جۆره: 7ندی  به
 

 وه ئاگادارکردنه .1
 سکردن .2
 . یه م رکخراوه هرکردن، تووندترین سزای ناو ئ ده .3
 
 کانی و شوازه  وه جکردنی لپرسینه کانی جبه ته سه ده: 8ندی  به
 

  . یه رکردنیان ھه وه، ئاگادارکردن، سزادان و ده کان مافی لپرسینه کۆمیته .1
باترین  نھا بۆ رکردنی ته بوو، بیاری ده ھه  ى رووی کۆمیته کانی سه ئۆرگانه  رکی له ندام ئه ر ئه گه ئه .2

 .وه ڕته گه ند ده ئۆرگانی ناوه
ی  نگی زۆرینه ده  به   وه کانه ندامان یان ئۆرگانه ن ئه الیه وه له گه به  ڕووی پشنیازی سزا به پاش خستنه .3
 .کرت ند ده سه په  که پشنیاره) 51(%
ی  رگه  رۆژدا له 30ی  ماوه  له  یه دا ھه بیاری سزاکه  ی به وه ندامی سزادراو مافی سکا و پداچوونه ئه .4

ی  سته ی ده رگه  وا له دا ئه نجام نه ی ئه و کاره بوو، ئه نه  دا و وته ر کۆمیته له گه ئه.  وه یه که ی وته کۆمیته
  .نت یه گه نجام ده ئه ی خۆی به که کاره  وه دوواداچوونه و به  وه ی لکۆینه کارگرو لیژنه

 
 ندام زھنانی ئهوا: 9ندی  به
 

  رجه م مه بدات به وه  یه باره  له  وه روونکردنه  رجیش نیه مه  ئازاده،  وه ستکشانه ده  ندامک له ر ئه ھه .1
 .نت رابگه  وه رمیه ی فه ی نامه ڕگه رمی و له فه وازھنانی خۆی به

ی کارگ  سته ی یا ده که ی ووته کۆمیته  دکردنی لهن سه و په وه کارکشانه  ست له ڕمی ده یاندنی فه ڵ راگه گه له .2
 .دات ست ده ده تی له ندامه موو مافکی ئه ھه

ر  سه  وه ڕته و بگه  وه شیمانبته ی په که ی کاره  وه ستکشانه ده له  رۆژ له 14تا   یه ندامی وازھنراو بۆی ھه ئه  .3
 .ی فۆرم وه ب پکردنه یی پشوو به مان پۆستی رکخراوه ھه
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  به ب  وا ده و ئه ڕته ندامانی کردبت ویستی بگه چاک و ئه  تی به سووکایه  کارکشاوه ست له  ندامی ده ر ئه گه ئه .4
نگدانی  ده  یاخود ئۆرگانی باوه  وه یه که ی کۆمیته رگه  ک داوای لبوردن بکات و دوا جاریش له یه نامه رمی به فه

 .ی وه ڕانه بۆ بکرت بۆ گه
ر  گه ی تدابت ئه وه یی لپرسینه بت ئاماده ند ده ی بۆ ناوه وه ڕانه دوای گه  له  کارکشاوه  ست له ندامی ده ئه .5

 .کی دروستكردبت یه کشه
 
 
 ی ووتان کۆمیته:  10ندی  به
 

 .تی تیایه  ی که و ووته له  رمی رکخراوی چاکه ری فه یی و نونه ی بنچینه که یه .1
 .پکبھنن  توانن کۆمیته ده  ندام زیاتر ئه 5،  ھنن پک ده  ك یه ندام بنکه ئه 5تا  3ر ووتکدا  ھه  له .2
دروست . یاندن ھتد کان، راگه ندییه یوه ک دارایی، په کانی وه کاره ت به کانی تایبه شه توانت به ده  کۆمیته .3

 .بکات
ی،  که ، جگره رپرسی کۆمیته تیایدا به  ی خۆی بکات که ی سانهک کۆنفرانس یه کۆمیته  ر پویسته ھه .4

 .کرن کانیان دیاری ده رپرسه و به  کانی ناو کۆمیته لیژنه
تی  سه سترت و ده به ده 51%  ندامانی کۆمیته ی ئه نگی زۆرینه ده  به) نائاسایی(  ی ئاوارته وه کۆبوونه .5

 . یه یی ھه ئاوگۆڕی رکخراوه
6. وراوی بهپا شه ده  رپرسی کۆمیته ت ش مانگ ئه بندامی چاالک بووب. 
 .ی کارگر سته ندامی ده ئه  بته وخۆ ده راسته  رپرسی کۆمیته به .7
وا جگر  ، ئه کی دیکه ر ھۆیه ر ھه به ی له وه وتنه ن یا دوورکه خۆشی درژخایه ری نه گه ئه  له  رپرسی کۆمیته به .8

ی کۆنفرانسى  رگه  بژاردن یا له ھه  ستۆ تاکو به ئه  گرته کانی ده ندامان کاره پشتگیری ئه  بهندامکی دی  یا ئه
 .بژردرت ده سکی نوێ ھه وه که کۆمیته

 . یه ھه  ندام بوون، مافی کاندیدکردنی خۆی بۆ کۆنگره ش مانگ ئه ندام دوای شه ئه.9
 
 ی کارگر سته ده: 11ندی  به
 

ر ئاستی  سه کات له تی چاودری کوردۆساید ده رایه نونه. تترین ئۆرگانی بایه سه ده به فراوانترین و -1
 .ناوخۆی کوردستان و جیھان

دا  نوان دوو کۆنگره  کان له ی کار و چاالکیه رنامه ت، به جکردنی سیاسه بردن، داڕشتن و جبه ڕوه به -2
 .دات نجام ده ئه

 : پکدت له -3
 ی کارگر سته یاری دهرشت رپه سه *
 ی کارگر سته رشتیاری ده رپه جگری سه *

 ی بای باشوور سته ندامی ده ئه 3 *
 ت ی رۆژھه رپرسی کۆمیته به *
 ی باکوور رپرسی کۆمیته به *
 !ی خۆرئاوا رپرسی کۆمیته به *
 کان ی وته رپرسی کۆمیته به *
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   یاندن، رکخستن و دارایی، پرۆژه ، راگه) وه ره س بۆ کوردستان و ده که 2(کان  ندیه یوه په[ کان   شه رپرسی به به *
 . فی تاوانباران له و پالن، مه

 .ی وتان کۆمیته  له  بژردرن، جگه ده ھه  کۆنگره  ی کارگر له سته ندامانی ده ئه -4
ندامانی  م ئه رجه ڵ سه گه ن و له میتهکانی کۆ ندی بیاره ر وتکدا بن، پابه ھه ی کارگر له سته ندامانی ده ئه -5

 . کسانن تدا یه سه ماف و ده  دا له کۆمیته
 .ن که ده  وه کۆبوونه   مانگانه -6
دا )2(شت، خای  ندی ھه به  ک له روه ھه  یه تی ھه ندامه ی ئه وه ندنه ، سکردن و لسه وه مافی ئاگادارکردنه -7

 . ھاتووه
ی  سته تی ده ندامه ندام بوون، مافی خۆکاندیدکرن و پاوتنی بۆ ئه ش مانگ ئه ندامی چاالک دوای شه ئه -8

 . یه کارگرى ھه
 
 ی کارگر  سته کانی ناو ده شه  به: 12ندی  به
 

و و  یاندن، رکخستن و دارایی، پرۆژه ، راگه( وه ره کوردستان و ده(کان  ندیه یوه په:   کان بریتین له  شه به -1
  .تاوانباران فی له پالن، مه

 .ن بژردراوی کۆنگره ھه  ی کارگن که سته ندامی ده ئه  شانه م به رپرسی ئه به -2
  .ی وتان کۆمیته  له)  لیژنه)ش  مان به رپرسانی ھه رپرس و به به  شک پک دن له ر به ندامانی ھه ئه -3
 .دات نجام ده ی خۆی ئه وه پی پویست کۆبوونه شک به ر به ھه -4
کارھنانی  دا یاساکانی به وه م په پاشکۆی ئه  له  که. بت خۆی ده  ت به شک ئیمل گروپی تایبه ر به ھه -5

 . دیاری کراوه
 . ک دیاری کراوه پاشکۆیه  تیان به سه و سنووری ده  شانه م به ک له ر یه کانی ھه رکه ئه -6

 
 ی کارگ  سته کانی ده مافه :13ندی  به
 

  . یه کاندا ھه ی کۆمیته ی ئاسایی و کۆنفرانسی سانه وه کۆبوونه  له  شداریکردنیان  به مافی -1
 .دات ر ده سه ی گشتی بیاری کۆتایی له وه کۆبوونه  ، که یه یان ھه ی ئاوارته مافی پیشنیازی کۆنگره -2
 .ن که ش ده کان دابه نوان خۆیاندا کاره  له -3
ی كاڕگیان  سته ی ده كان و زیادكردنی ژماره لنه ی كه وه توانای پ كردنه  اری زۆرینهبی  ی كارگ به سته ده -4
 .كان پی پداویستییه به  یه ھه

ست  رده به  خرته ده  که ته بوو، بابه بایی ھه ر ناته گه بن، ئه نگ ده ی ده زۆرینه  ی کارگ به سته کانی ده بیاره -5
 .بت ستدار ده یوه دواچوون په و به  وه ی لکۆینه پشنیازی لیژنه. دواداچوون و به  وه ی لکۆینه لیژنه

 
 
 کۆنگره: 14ندی به
 

ی شیوازی کارکردن،  رباره نوسساز ده تیایدا بیاری چاره  ، که  باترین ئۆرگانی چاودری کۆردۆ سایده .1
 .درت ده  که نده نوسی ناوه یی و چاره ی رکخراوه کانی چاودیری کوردۆ ساید، پکھاته ئامانجه

  ی چاودری کوردۆساید له کانی دیکه که م ئۆرگان و یه رجه رانی سه بوونی نونه ئاماده  ر دووساڵ جارک به ھه .2
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 .سترت به ده ندی تدایه  ی ناوه کۆمیته  ی که وتانه  و کک له یه
 .ستت ا ببهکاتی پویستد  له  ی ئاوارته توانت کۆنگره رکخراو ده .3
 .بژردرت ده دواداچوونی تدا ھه و به  وه ی لکۆینه ی کارگر، لیژنه سته ندامانی ده ئه .4
 .  باکان  یه بۆ ئۆرگانه ندام بووبت، مافی خۆ پاوتنی ھه مانگ ئه 6ندامی چاالک  ئه .5
 
 ی گشتی وه کۆبونه: 15ندی  به
 
 

ندامان  واوی ئه سترت و ته به ده  وه رنته ر ئنته كی چاتی سه زگایه ی ده رگه  له  ک، که یه وه کۆبوونه  له  بریتییه .1
 .شداربن به  یه بۆیان ھه

  وه وست گۆڕنه کان، بیروڕا و ھه ناوخۆییه  ر گرفته سه مپین، گفتوگۆ له ر چاالکی و که سه  بۆ لدوان له .2
 .سترت به ی گشتی ده وه کۆبوونه یه،  ھه  وه ه]چاک[  ندیان به یوه په  کانی رۆژ که ته ر بابه سه له

پی  مانگ جارک یان به 3رنتدا  ر ئنته كی چاتی سه زگایه تی ده ژوورکی تایبه  ی گشتی له وه کۆبوونه  .3
 .سترت به پویست ده

 .سترن به ی کارگر ده سته واز و داوای ده بانگه  به  وانه م کۆبوونه ئه .4
جیاجیاکانی   ئۆرگانه  ت به سه ک ده وه  ناوخۆییه  وه یه م په ئه  که  وه ستووری کاریه ده  خاته ده  رانهو بیا ئه .5
  . خشیوه به ی نه م رکخراوه ئه

ی  وه وا کۆبوونه کرا ئه ر نه سه دواداچوون چاره و به  وه ی لکۆینه ی کارگ و لیژنه سته ده  له  ک  یه ر کشه گه .6
 . وه کاته کالی ده گشتی یه

 .چت ده ڕوه به  وه یه که ی کارگر و جگره سته رشتیاری ده رپه ن سه الیه ی گشتی له وه کۆبوونه .7
 
 کانی رچاوه و سه  دارایی: 16ندی  به
 

دا،  نه ریکا و که مه وروپا، ئوسترالیا، ئه بۆ دانیشتوانی ئه  سانه  یۆرۆیه 30م  تی النیکه ندامه ی ئه ئابوونه -1
  .دوو جار یا جارک بدرت  کرت به ده  که

پی باری ئابووریی  کان خۆیان به ڕاست کۆمیته تی ناوه ندامانی دانیشتووی کوردستان و رۆژھه ی ئه ئابوونه -2
 .ن که كانی كوردستان دیاریی ده شه به

 .کان س و رکخراوه رجی که کی ب مه کۆمه -3
 .کان ه و کۆڕ و کۆمه  خان کراو بۆ رکخراور تیی ته وه کی ده کۆمه -4
 .یداکردنی دارایی کانی په کان و پۆژه مه رھه و به  بوکراوه  وتوو له ستکه داھاتی ده -5
کانی  رجییه تی خه ھا چۆنیه روه تی، ھه یه ھه  م رکخراوه ئه  ی که و داراییه کانی دارایی و بی ئه رچاوه سه -6

ی ل  م رکخراوه راپۆرتک ئه  متر به یا که  شی دارایی سانه به  سته به و مه بۆ ئه. بت  شاراوهندامان  ئه  نابت له
 . وه کاته ئاگادار ده

 .بت خۆی ده ت به دارایی، ژمریاری تایبه -7
اس بکات، کانیدا ب راپۆرته  ک له ر چاالکییه بی تچونی ھه   کانه،که شی دارایی کۆمیته رپرسی به ر به سه له -8
 .کان رۆشن بن رجی و تچونی چاالکییه کو خه تاوه
سانی  رم، که تی ھه حکومه:  داوا له  وه نده رپرسی گشتی دارایی ناوه ن به الیه  ڕمی له كی فه یه نامه  به  سانه -9

س و  و که ک ناوی ئه یه سوپاسنامه  چاک، دواتر به  ککردن به ران بکرت بۆ کۆمه نده ناوخۆ و ھه  ند له مه وه ده
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  وه وت ناویان بو بكرته یانه ر خۆیان نه گه ، مه کی چاکیان کردوه کۆمه  که  وه بوبکرته  نانه الیه
 .کان بکات رپرسی دارایی کۆمیته به  به)  وه رنته ی ئینته رگه  له(  وه رپرسی دارایی گشتی کۆبوونه به -10

 
 
 کخراوی ر وه شانه وه ھه: 17ندی  به
 

  مانگ، له 6-3نوان   دووجار له  ستنی کۆنگره دا دوای بانگردن بۆ به ستنی کۆنگره به ری نه گه ئه  له -1
 .درت شداربووان ده ر سی به سه بیاری دوو له  به  وه شانه وه دا، بیاری ھه کی ئاوارته یه وه کۆبوونه

  یا بۆ بوارکی مرۆییانه  شنی خۆی یان مرۆڤ دۆست چهرکخراوکی ھاو  خشرت به به سامانی رکخراو ده -2
  .ن ر بده سه بوو بیاری له ندامانی ئاماده بت دوو بۆ سی ئه ش ده مه کرت، ئه رخان ده ته

کی  یه وه کۆبوونه  ش له وه ، ئه وه شته وه ده کانی رکخراودا، رکخراو ھه دیھاتنی ئامانجه ری به گه ئه  له -3
ی  بگه  له  گات كه ده  نجامه رئه و سه سامانی ركخراویش به. شداربووان ر سی به سه بیاری دوو له  به دا ئاوارته

  . دا باسكراوه2
 
 
 ندامی شانازی ئه
کاندا چاالکن یان ھاوکار و دسۆزی دۆزی  ملکراوه سته  وه ته کانی مافی مرۆڤ و نه بواره  ی له وانه موو ئه ھه -

ئاستی   کرن له لی کورد کراون و ده گه  ق به رھه ی ده و تاوانانه وڵ بۆ ناساندنی ئه و ھه کانی کوردن کشه
 .ستنیشان بکرن ندامی شانازی ده ک ئه کرت وه تیدا ده وه نوده
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کانی  ر پرسه سه کانی خۆی له کان، کاره دیموکراتییه  ره نسیپ و پوه پره  ندبوون به پابه  ، به خۆیه ربه یستی سه و چاودری کوردۆساید ڕکخراوکی سیڤیلی سوود نه
-6،ل . بات ده  ڕوه کرن به مافی مرۆڤی کوردستان کراون و ده  ر به رامبه ی به و پشلکارییانه موو ئه تی و ھه مرۆڤایه  نگ و تاوانی دژ به د و جهکانی ژینۆسای تاوانه

- 24له ندی چاک کاری دەکرد،دامزراوە ، ل زۆربی وتانی ئوروپا و ھموو پارچکانی کوردستان لق و کۆمیتی ھی ، ،پشتر ل ژر ناوی ناوە 1-2002
 .سان سدان چاالکی ئنجام دات,ئه م ناوه ى ئيستاى وه ركرت  1-2009


