
بناغە
کــۆدار، سیســتەمێکە کــە پێکهاتەکــەی لــە پێکهاتــەی حیزبێــک بەرفــراوان و گشــتگیرترە و بــەردی بناغەکــەی بــۆ ڕاگەیاندنــی سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیــزم و نەتــەوەی 
ــی  ــی سیســتەمی کۆنفێدڕاڵیزم ــە باڵوکراوەیەکــدا دامەزراندن ــە ل ــەوە ک ــۆ دەگەڕێت ــەر ئاپ ــورد ڕێب ــی ک ــەری گەل ــەن ڕێب ــە الی ــە ٢١ ی ماڕســی ٢٠٠٥ ل ــک ل دێموکڕاتی
کۆمەڵگەکانــی کوردســتانی ڕاگەیانــد. لــەو باڵوکراوەیــە دا ئامــاژە بــە بنەمــا ســەرەکیەکانی کۆنفدڕاڵیزمــی دێموکڕاتیــک کرابــوو. ڕێبــەر ئاپــۆ وەکــوو ڕێبەرایەتــی 
کۆنفدڕاســیۆنی دێموکڕاتیــک داوای لــە گەلــی کــورد و هەمــوو ســتەملێکراوان کــرد بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی تێکۆشــانیان و بــۆ ئــازادی و دێموکڕاســی لــە ژێــر ئــااڵی 
ســەوزی کۆنفدڕاڵیزمــی دێموکڕاتیــک کۆببنــەوە. دوابــەدوای بــە فەرمــی ڕاگەیاندنــی سیســتەمی کۆنفدڕالیزمــی دێموکڕاتیــک لــە الیــەن ڕیبــەر ئاپــۆوە، گەلــی کــورد 
ــەورۆزی ٢٠٠٥ دا شــەکاندەوە.  ــە مەیدانەکانــی ن ــەدەرەوە ئــااڵی کۆنفدڕالیزمیــان ل ــە ڕادەب ــە هەســت و ســۆزێکی ل ــا و قەفقــاز، ب ــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان، ئەوروپ ل
لــە ژێــر کاریگــەری ئــەو ڕووداوە و شــەپۆلی گەلــی کــورد لــە نــەورۆزی ئامــەددا، گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش وێــڕای هەمــوو زەخــت و زۆری و گوشــار و 
دەستبەســەرگرتنەکانی دەوڵەتــی ئێــران بــۆ پەیوەســت نەبوونــی گــەل بــەو ڕێبــازە نوێیــەوە، ئــەو سیســتمە کــە گــەل بــە بنەمــا وەردەگــرێ، وەکــوو باشــترین بــژاردەی خــۆی بــۆ 

گەیشــتن بــە ئــازادی هەڵبــژارد و خاوەندارێتــی لێکــرد. 
بــە دامەزراوەیــی بــوون لــە ڕێگــەی دامەزراندنــی پێکهاتەیەکــی بەرفراوانتــر لــە حیزبێــک، پێویســتیەکی حاشــا هەڵنەگــر بــوو بــۆ پێکهاتنــی کۆنفدڕالیزمــی دێموکڕاتیــک 
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لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ڕووی کرداریــەوە. هــەر بــۆ ئــەو ئامانجــە پــژاک یەکەمیــن کۆنفڕاســی خــۆی لــە ١٢ ئاوریلــی ٢٠١٠ بەڕێــوە بــرد. کۆنفڕاســی یەکگرتــن، 
ــۆ  ــە هــۆکاری ســەرەکی ب ــوو ب ــەو پێویســتیە ب ــی ناوەڕاســت دا وەکــوو ڕێگــە چــارەی ســێهەم دیارکــرد. ئ ــێ سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت ــە ملمالن ــەوەی ل ــەو بزووتن پێگــەی ئ
دامەزراندنــی سیســتەمی کۆمەڵگــەی ئــازاد و دێموکڕاتیکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )کــۆدار( لــە ڕێکەوتــی ١٢/ مــەی / ٢٠١٤ . یەکــەم قۆناغەکەشــی بــەرەو پێــش چــوون 
و پەرپێدانــی حیزبیــە لــە دروســت بوونــی پــژاک کــە تاوەکــوو ســاڵی ٢٠١٠ دەگرێتــە ناوخــۆی. لــەو ســااڵنەدا هــاوکات لەگــەڵ قۆناغــی دەســتپێکی حیزبایەتــی و خۆپتەوکردنــی 
ناوخۆیــی بــەرەوڕووی هێرشــی لەشــکری ئێــران بــووەوە. قۆناغــی دووهــەم کــە لــە ســاڵی ٢٠١٠ تاوەکــوو ٢٠١٤ واتــا لــە بەڕێــوە چوونــی کۆنفڕانســی یەکەمیــن تــا دامەزراندنــی 
ــی کــۆدارەوە تاکــوو ئەمــڕۆ دەگڕێتــە ناوخــۆی.  ــە دامەزراندن ــوو. قۆناغــی ســێهەمینیش ل ــی و ڕێکخســتنی ب ــەژاک قۆناغــی یەکێتــی حیزب ــۆ پ ــژەی کێشــا ب کــۆدار درێ
پــژاک ئەرکەکانــی قۆناغەکانــی یەکــەم و دووهــەم کــە بریتــی بــوون لــە شــەڕ و شــۆڕش وێــڕای هەمــوو کــەم و کووڕیــەکان پێکهێنــا بــەاڵم دەتوانیــن بڵێیــن هــاوکات ئەرکــی 
خــۆی لــە بەشــداری پێکردنــی دێموکڕاتیکــی گــەل بــە تــەواوی بــە جــێ نەگەیانــدووە. ئــەوە بــوو کــە هاتنەکایــەی کــۆدار خــۆی وەکــوو پێویســتییەک دایــە پێــش. پــەژاک 
لــە بڕیارنامــەی کۆتاییهێنانــی کۆنگــرەی چوارەمــی خۆیــدا لــە ڕێکەوتــی ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٤ وێــرای پێداگــری لــە بەئەنــدام بوونــی خــۆی لــە نــاو کــۆدار دا، ئامــاژەی بــە 
١٠ خاڵــی ســەرەکی لــە دامەزرانــی کــۆداردا کــرد کــە بریتــی بــوون لــە: پێکهێنانــی کۆنفدڕاڵیــزم و نەتــەوەی دێموکڕاتیــک، ئــازادی ژنــان، پاراســتنی ژینگــە، پاراســتنی 
ڕەوا، یاســای بنەڕەتــی دێموکڕاتیکــی ئێــران، یەکێتــی گەلــی کــورد و نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران. هــەر ئــەوە بــووە هــۆی ئەوەیکــە کــۆدار وەکــوو چەترێــک بــۆ پــژاک و 

ڕێکخســتنەکانی و ســەرجەم حیــزب و دامــەزراوە مەدەنیەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بناســرێت. 
دامەزراندن و کۆنگرەکان 

کۆنگــرەی دامەزرانــدن، لــە ١٢/ ٢٠١٤/٠٥؛ کۆنگــرەی دووهــەم لــە ٢٣/ / ٢٠١٦ و ســێهەمین کۆنگــرەش لــە ڕێکەوتــی ٧ تــا ٩ ی مانگــی مــەی ٢٠٢٠ بــە درووشــمی 
»بــە پێگەیاندنــی نەتــەوەی دێموکڕاتیــک بــەرەو یەکێتــی دێموكڕاتیکــی گەالنــی ئێــران« بەڕێــوە چــوون. 

ناوی سیستەم:
 .»)KODAR( ناوی سیستمەکە »کۆمەڵگەی دێموکڕاتیک و ئازادی ڕۆژهەاڵتی کوردستان - کۆدارە

دامەزرێنەری کۆدار: 
دامەزرێنەر و ڕێبەر سیستەمی کۆدار، ڕێبەری گەالنی ئازادیخواز، عەبدواڵ ئۆجەالنە. 
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ئــااڵ: دارێکــی قاوەیــی بــە چــڵ و گــەاڵی زەرد بــە وێنــەی خــۆر کــە لــە ناوەڕاســتیدا ئەســتێرەیەکی ســوور هەیــە و تەختــی ئااڵکــە ڕەنگــی کەســکە و وشــەی 
»KODAR« بــە رەنگــی ســوور لــە بــن دارەکــەوە نووســراوە. 

ناوەرۆکی کۆدار: 
کۆمەڵگــەی دێموکڕاتیــک و ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  )کــۆدار(، سیســتەمێکی کۆنفدڕاڵــی کۆمەاڵیەتییــە کــە لەســەر مافــی چــارەی خۆنووســینی گــەالن 
ــی - سیاســی،  ــی کۆمەاڵیەت ــە کــە بەڕێکخســتن کردن ــاوکات سحســتەمێکی ناودەوڵەتیی ــا وەردەگــری. ه ــە بنەم ــزی ب ــازادی ژن و ژینگەپارێ ــراوە. دێموکڕاســی، ئ بونیادن
کولتــووری و دێموکڕاتیــک بــە بنەمــا وەردەگــرێ. هەمــوو پێکهاتــە ئەتنیکــی - نەتەوەیــی، ئایینــی و ئایینزایــی و کولتووریــەکان دەتوانــن بــە شــێوازی کۆمیــن، مەجلیــس، 
کۆنگــرە، ئاکادێمــی، ســەندیکا، هــەرەوەزی و حیزبــی سیاســی تێیــدا خۆیــان بەڕێکخســتن بکــەن. لەســەر بنەمــای رەهەندەکانــی نەتــەوەی دێموکڕاتیــک )سیاســی، 
کۆمەاڵیەتــی، پێکــەوە ژیانــی ئــازاد، ئابــوری، مــاف، کولتــوری، پەروەردەیــی، خۆپاراســتن و دیپڵۆماســی( بەڕێکخســتن دەکرێــن. هەڵبــژاردن و بڕیاروەرگرتنــی دێموکڕاتیــک، 
راستەوخۆلەســەر بنەمــای بەشــداری لــە هەمــوو گۆڕەپانەکانــدا بــە بنەمــا وەردەگــرێ. پێکــەوە ژیانــی جۆراوجۆریــە کۆمەاڵیەتیــەکان لەســەر بنەمــای ئــازادی و یەکســانی  
)وێــڕای لەبەرچاوگرتنــی تایبەتمەندییەکانیــان( پەســەند دەکات. لــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی کۆمەڵگــەی کــورد و ســەرجەم ئەتنیــک، ئاییــن و باوەڕیــە جیــاوازەکان لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، هەڵوێســتی دەوڵەتگــەرا و نەتەوەگەرایانــە پەســەند نــاکات و مۆدێلــی نەتــەوەی دێمۆکراتیــک بــە بنەمــا دەگــرێ. بــۆ کۆمەڵگەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ــە بەرامبــەر  ــە بنەمــا دەگــرێ. کــۆدار ل ــران ب ــی ئێ ــۆ دەرەوەی کوردســتانیش یەکێتــی دێموکڕاتیکــی گــەالن و نەتەوەکان ــەوەی دێموکڕاتیــک و ب کوردســتان، مۆدێلــی نەت
هێرشــە ســەرکوتکارەکانی دەوڵــەت - نەتــەوە وەکــوو پێکهێنانــی کۆمەڵکــوژی کولتــوری و جەســتەیی لــە ســەر گــەل و خاکــی کوردســتان و ســەرجەم کۆمەڵگەکانــی هەیــی 
لــە کوردســتان، مافــی پاراســتنی ڕەوا بەکاردێنــێ و هەروەهــا ســەرجەم مافــە دێموكراتیکەکانــی نێونەتەوەیــی و بەیاننامــەی مافــی مــرۆڤ پەســەند دەکات و پارێزگاریــان 

لێــدەکات و ڕێزیــان لێدەگرێــت و پێکیــان دەهێنێــت.  
شێوازی ڕێکخستن کردنی سیستەم: 

ــوەی مەجلیســەکانیاندا؛  ــە چوارچێ ــد، شــار و شــارەدێ ل ــن؛ ٢- ڕێکخســتنی گون ــی کۆمی ــەم شــێوەیەیە: ١- دامەزراندن ــەو سیســتەمەدا ب ــازی ڕێکخســتن کــردن ل ڕێب
٣- مەجلیســی پارێــزگا و ئەیالەتــەکان. مەجلیســی پارێــزگا لــە ڕێکخراوەبــوون و یاســاکانی بەڕێوەبــەری خۆیــدا سیســتەمی کۆنگــرەی گــەل و مەجلیســەکانی گــەل بــە بنەمــا 
ــە هــەر کوێیەکــی نیشــتمان  دەگــرێ. هــاوکات بایــەخ دەدرێتــە کۆنفدڕاســیۆنەکانی کولتــووری و ئەتنیکیــەکان. هــەر ئەتنیــک و گروپــی ئایینــزا، کولتــوری و ئایینــی ل
بــێ، بــە ڕەچاوکردنــی تایبەتمەندیەکانــی خــۆی، ڕێکخســتنی دێموکڕاتیکــی خــۆی دادەمەزرێنــێ و خۆیبەڕێــوە دەبــات و هەروەهــا نوێنــەری خــۆی لــە کۆنگــرەی کــۆداردا 

بەشــداری پێــدەکات. 
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ئۆرگانەکانی سیستەم: 
١- کۆنگرە: سەرەکیترین ئۆرگانی بڕیاروەرگرتنە لەو سیستەم دا. 

٢- شۆڕای بەڕێوەبەری: هاوسەرۆکەکانی شۆڕای بەڕێوەبەری لە ژنێک و پیاوێک پێکدێن. 
شێوازی ڕێکخستنی: 

کــۆدار بــە ڕێنمایەکانــی نەتــەوەی دێموکڕاتیــک و لــە ســەر بنەمــای کۆمیتــە جیاوازەکانــی، لــە هەمــوو 
گۆڕەپانەکانــدا خــۆی بەڕێکخســتن دەکات. نــاوی کۆمیتەکانــی بەمجۆرەیــە: 

کۆمیتــەی کۆمەاڵیەتــی، کۆمیتــەی سیاســی، کۆمیتــەی ئیکۆلــۆژی، کۆمیتــەی کولتــوور و هونــەر، 
کۆمیتــەی ڕاگەیانــدن و ڕۆژنامــەکان، کۆمیتــەی ح قــووق، کۆمیتــەی پــەروەردە، کۆمیتــەی ئاییــن و 
باوەڕیــەکان، کۆمیتــەی ئابــوری، کۆمیتــەی پاراســتنی ڕەوا، کۆمیتــەی بەڕێکخســتنکردنی بنەماڵــەی 

ــەهیدان.  ش
سیستەمی ڕێکخستنکردنی دێموکڕاتیک و حیزبەکان و ڕێکخراوەکانی ئەندام: 

- کۆمەڵگــەی ژنانــی ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )KJAR(: ئــەو سیســتمە تایبەتــی ژنانــە 
و بــە شــێوەیەکی خۆســەر و تایبــەت بــە خۆیــان لــە کــۆدار دا جێگەدەگــرێ. 

- کۆمەڵگــەی جوانانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )KCR(: لقــی ڕێکخســتنی تایبــەت بــە گەنجانە 
کــە ئەندامی کــۆدارە.

- پارتــی ژیانــی ئــازادی کوردســتان )PJAK(: پــژاک وەکــوو حزبــی پێشــەنگی شۆڕشــی 
ــووە بەئەندامــی  ــە ســاڵی ٢٠١٤ وە ب ــی کــە ل ــی کۆمەاڵیەت ــی کوردســتان و سیســتەمی کۆنفدراڵ ڕۆژهەاڵت

کــۆدار. 
ــی کوردســتان )ه.ر.ک(  ــی ڕۆژهەاڵت ــی کوردســتان )YRK(: هێزەکان ــی ڕۆژهەاڵت - یەکینەکان
لــە ٢٥ / ٢٠١٤/٠٥ســێهەمین کۆنفڕانســی خــۆی ســازکرد و نــاوی خــۆی بۆئەنــدام بــوون لــە کــۆداردا 
ــی کوردســتان  ــی ڕۆژهەاڵت ــی ژنان ــی کوردســتان )ی.ر.ک( گــۆڕی. هێزەکان ــی ڕۆژهەاڵت ــۆ یەکینەکان ب
)ه.ژ.ر.ک( کــە لــە ســاڵی ٢٠١٠ وە دامەزرابــوو نــاوی خــۆی بــۆ هێزەکانــی پاراســتنی ژن )ه.پ.ژ( گــۆڕی. 
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هــەر دوو هێــز وێــڕای پاراســتنی ســەربەخۆییان، خۆیــان لــە چوارچێــوەی پێکهاتــەی سیســتەمی کــۆدار 
دا بەڕێکخســتن دەکــەن و پاراســتنی رەوا پێکدێنــن.

حیــزب  ئــەو  هەمــوو  ڕێکخــراوە سیاســیەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان:  و  - حیــزب 
و ڕێکخــراوە سیاســیانەی کــە ســەربەخۆ و ئــازاد دامــەزراون دەتوانــن ببــن بــە ئەندامــی کــۆدار و 

بناســن.  بــە فەرمــی  کــۆدار  پەیماننامــەی کۆمەاڵیەتــی 
- دامەزراوە و ئەنجوومەنە مەدەنیەکان 

- یەکێتیەکان 
- سەندیکا و هەرەوەزییەکان

جێــی ئاماژەیــە هەمــوو ڕێکخــراوە و حیزبەکانــی ژنــان، جوانــان و پــەژاک لــە ســاڵی ٢٠١٤ دوای 
ســازدانی کۆنگرەکانیــان، بــوون بــە ئەندامــی کــۆدار. 

سیستەمی دادی کۆمەاڵیەتی: 
ئــەو سیســتەمە لــە چوارچێــوەی کــۆدار دا خۆســەرە و شانبەشــانی لــق و ڕێکخســتن و حیزبــەکان 
دادی  دیوانــی  ئەندامانــی  دەکات.  تێکۆشــان  دادی کۆمەاڵیەتــی  جێکردنــی  بــە  بــۆ  و  پێکدێــت 

کۆمەاڵیەتــی لــە الیــەن کۆنگــرەی کــۆدارەوە هەڵدەبژێردرێــن.
نەخشە ڕێگەی کۆدار: 

بــەر لــە دوازدەهەمیــن خولــی بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆک کۆمــاری و هەڵبژاردنــی پاڕڵمــان و 
مەجلیســی شــار و گونــدەکان لــە ئێــران، کــۆدار بــە مەبەســتی دێموکڕاتیزەکردنــی ئێــران و چارەســەری 
کێشــەی کــورد، نەخشــە ڕێگەیەکــی ئامادەکــرد و لــە ٢١ی ئاوریلــی ٢٠١٧ دا رایگەیانــد. کــۆدار لــەو 
نەخشــەڕێیەدا بــە مەبەســتی چارەســەری دێموکڕاتیکــی کێشــەکانی ئێــران پێشــنیاری دامەزراندنــی ٨ 
کۆمیســیۆن بــۆ بــەش و بابەتــە جیــاکان کــرد: ١- کۆمیســیۆنی حقــوق؛ ٢- کۆمیســیۆنی ســەرلەنوێ 
ــەی گــەالن؛   ــی دادوەران ــەری؛ ٣ – کۆمیســیۆنی پێکــەوە ژیان ــی ڕێوەب پێناســەکردنەوەی پێکهاتەکان
٤- کۆمیســیۆنی ژنــان؛ ٥- کۆمیســیۆنی ئاســایش؛ ٦- کۆمیســیۆنی ئابــووری؛ ٧ – کۆمیســیۆنی 

ژینگەپارێــزی ٨- کۆمیســیۆنی زمــان و کولتــوور. 
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هاوکات کۆدار بە دەرکردنی راگەیێندراوێک هەڵوێستی خۆی بەرامبەر هەڵبژاردنەکان نیشان دا و وتی چاوەڕوانی پالن و پڕۆژەی بەربژێران دەکات. 
جێــی ئاماژەیــە کــۆدار یــەک لــەو بزوتنــەوە سیســتەمیانەیە کــە لــە پێگــەی پێشــەنگایەتی گەلــدا بــە هــاوکاری پــەژاک و لــە درێــژەی نەخشــەڕێگە )بەهــاری ٢٠١٧( 
ــدا هــەر جــۆرە گۆڕانکارییــەک  ــڕۆژەی خۆی ــە پ ــد و باڵوکــردەوە. کــۆدار ل ــوو« ڕاگەیان ــۆ داهات ــە ڕێکەوتــی ٢٠١٨/٠٧/٠٨دا پڕۆژەیەکــی وەکــوو »بەڵگــەی تێڕوانیــن ب ل
لــە پێکهاتــەی سیســتەمی ئێرانــدا بــۆ ئیــرادە و بڕیــاری ڕاســتەوخۆ و ڕادیکاڵــی شۆڕشــی گــەالن دەگێڕێتــەوە و ڕۆڵــی خــۆی پێشــەنگایەتی کردنــی سیســتمی کۆنفدراڵــی 

دێموکڕاتیــک ڕادەگەیێنێــت. 

The East Kurdistan Democratic and Free Society

KODARKodar.info/en KODAR
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The East Kurdistan Democratic and Free Society

کۆمین بناغەی سیستەمی کۆنفدراڵی کۆمەاڵیەتی کۆدارە 
سیســتەمی کــۆدار، لــە ســەربناغەی کاری هاوبــەش و هــەرەوەزی پێکهاتــووە. سیســتەمی دێموکڕاســی ڕاســتەوخۆ بــێ نێوەندگیــرە. 
لــە بەڕێکخســتن کردنــی تیکــڕای چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە ســەرچاوە دەگــرێ. ناوەنــدە ســەرەکییەکانی بڕیاروەرگرتــن گەڕەکــەکان، 
شــارەکان، گونــدەکان و یەکینەکانــی کاری کۆمۆناڵــن. کۆمینــەکان، یەکینــە و بناغــەی کۆمەڵگــەی ئەخالقــی و سیاســین و هــەر تاکێکــی 
کۆمەڵگــە دەتوانــێ النیکــەم ئەندامــی کۆمینێــک بــێ و ڕۆڵــی تێدابگێــڕێ. هــەر کۆمینێــک بەڕێگــەی بەڕێکخســتن بوونــی کۆنفێــدراڵ 
پەیوەنــدی لەگــەڵ کۆمینەکانــی دیکــە هەیــە. بێجگــە لــەوە دەستنیشــان کردنــی دەســتەی بەڕێوەبــەری لــە هــەر کۆمینێکــدا ئەرکــی 
سەرشــانی ئــەو کۆمینەیــە. کۆمینــەکان بــە تێگەیشــتن و پشتبەســتن بــە هێــزی جەوهــەری خۆیــان، هــەوڵ بــۆ چارەســەری کێشــە و 
گرفتــەکان لــە ســەرجەم گۆڕەپانەکانــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی، ئابــووری، ئاســایش و پاراســتنی ڕەوای کۆمەڵگــە دەدەن. 
لــە ڕێگــەی خۆبەڕێکخســتن کــردن لــەو چوارچێوەیــەدا و بــە پشتبەســتن بــە کۆمینــی گونــدەکان، گــەڕەک و شــارەکان، قوتابخانــەکان، 
کارگــەکان، کۆپەراتیڤەکانــی )تعاونــی( کشــتوکاڵ و بازرگانــی، هێــزی جەوهــەری خۆیــان دەخەنــە خزمــەت دابینکردنــی پێداویســتیەکانی 

خۆیــان و کۆمەڵگەکەیــان. هەرکۆمینێــک لــە ڕێــی هەڵبژاردنــەوە دەســتەی بەڕێوەبــەری خــۆی هەڵدەبژێــرێ. 
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