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ليستی ژماره بەرنامەی پارتی دیموكراتی كوردستان

پرسە ستراتیژیەكانی كوردستان
پارتی دیموكراتی كوردستان تێدەكۆشێت لە پێناو:

گەڕاندنــەوەی خــاك و ســنووری راســتەقینەی هەرێمــی كوردســتان لــە . 1
رێــگای مــادەی )140( لــە دەســتووری عێراقــدا، كــە بریتیە لە ســڕینەوەی 
ئاســەواری بــە عەرەبكــردن و راگواســتنی زۆرە ملــێ لە ســەرجەم ناوچە 
كوردســتانیەكانی دەرەوەی دەســەاڵتی هەرێــم بــە شــاری كەركوكیشــەوە و 
گەڕاندنەوەیــان بــۆ ســەر هەرێــم بــە رێگەیەكــی ئاشــتیانە و بــە گوێــرەی 

ــتووری عێراق. دەس
ــەوت و گازەوە . 2 ــە ن ــتان ب ــتییەكانی كوردس ــامانە سروش ــی س وەبەرهێنان

ــە دەســتووری  ــی ) 141.112.111( ل ــی مادەكان ــە رێگــەی جێبەجێكردن ل
ــدا. ــە عێراق ــەوت و گاز ل ــی یاســای ن ــراق و دەركردن عێ

بنیادنانــی دەوڵەتێكــی راســتەقینەی هاوبــەش لــە نێــوان ســەرجەم . 3
پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینــی و مەزهەبییــەكان لــە میانــەی رەگاژۆكــردن 
ــدی  ــتنی پەیوەن ــتمانییەكان و رێكخس ــیپە نیش ــی پرەنس بەرفراوانكردن
ــەر  ــە دەر لەه ــی ب ــی فیدراڵ ــتان و حكومەت ــی كوردس ــوان هەرێم نێ
دەســەاڵتێكی ناوەنــدی خۆســەپێنەر، ئەمەیــش لــە رێگــەی بەدەســتهاتنی 

ــەردا. ــرە مینب ــی ف ــی دیموكراس ــە عێراقێك ــی ل ــتەمێكی فیدراڵ سیس
یاســاكانی حكومەتــی فیــدراڵ و بەتایبەتــی یاســاكانی، ئەنجومەنــی . 4

ــە  ــای پارت ــی، یاس ــی ئەمن ــای دەزگاكان ــدڕاڵ، یاس ــدڕاڵ، دادوەری فی فی
سیاســییەكان، چاودێریكردنــی دامودەزگاكانــی حكومــەت و بانكــی 
نیشــتمانی، ئــەو یاســایانەی ســەرەوە زامنكردنــی بنەماكانــی عێراقێكــی 

ــتەقینەیە. ــی راس ــت و فیدراڵیەتێك دروس
پابەندبوونــی حكومەتــی فیدراڵــی بــە ئەنجامدانــی ســەرژمێری گشــتی . 5

ــەی  ــی پێكهات ــتی و رەوای ــەیەش راس ــەم پرۆس ــراق، ئ ــتوانی عێ دانیش
دانیشــتوانی هەمــوو عێــراق ئاشــكرا دەكات، بەتایبەتیــش ناوچــە 
كوردســتانیەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی كوردســتان )ناوچــە كێشــە 
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ــەرەكان(. لەس
زمانــی كــوردی وەكــو لــە دەســتووردا هاتــووە زمانــی فەرمییــە، ئەركــی . 6

ــەرجەم  ــكات لەس ــتوور ب ــدەی دەس ــەم بەن ــە كار ب ــی عێراقیی حكومەت
قۆناغەكانــی خوێنــدن و دامــودەزگاكان و دراو و بەڵگەنامــە فەرمــی 
و شارســتانییەكانی دەوڵەتــی عێــراق، هەروەهــا ســەرجەم كاروبارەكانــی 

ــاوەوە و دەرەوە دا. ــە ن ــراق ل ــی عێ ــە دەوڵەت پەیوەســت ب
پەیوەندییــە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەكانــی حكومەتی هەرێــم نموونەیەكی . 7

بەرچــاو و زینــدوون بــۆ ئــەوەی عێراقیــش كەڵكــی لێوەربگــرێ تاوەكــو 
پەیوەندییــە دەرەكییەكانــی خــۆی لەســەر بنەمــای رێزگرتــن و پاراســتنی 

ســەروەری و بەرژەوەنــدی هاوبــەش بنیادبنــێ.

بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و دابینكردنی ئاسایش
كۆتایــی هێنــان بــە بارودۆخــی ناســەقامگیریی و بشــێویی و تۆقاندنــی . 1

ــۆ  ــی ب ــی ئاســایش و ئارامی ــە هــۆی دابینكردن ــان ئەمەیــش ب هاوواڵتی
هەمــوو الیــەك و پاراســتنی گیانــی هاوواڵتیــان لــە هــەر جــۆرە هەڕەشــە 
و تۆقاندنێــك بەبــێ ئــەوەی ئینتیمــای نەتەوەیــی و ئایینــی و مەزهەبــی 

و ئیتنیــی لەبەرچــاو بگیــرێ .
ــتمانی و . 2 ــی نیش ــی ئەمن ــز و دامودەزگایەك ــوپایەكی بەهێ ــی س پێكهێنان

تۆكمــە بــە بەشــداری ســەرجەم گەالنــی عێــراق بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی 
تیــرۆر و پاراســتنی ســنوور لــە هــەر دەســتدرێژیكردنێكی دەرەكــی.

ــان و گیانــی . 3 ــە یەكــەوە ژی ــەوەی ئاشــتەوایی كۆمەاڵیەتــی و ب باڵوكردن
هــاوكاری كــردن لەســەر بنەمــای رێــز گرتــن لــە جیاوازییــەكان و فــرە 

الیەنــی.
ــداو . 4 ــتی لەجیهان ــێ و ئاش ــی دراوس ــەروەری واڵتان ــە س ــن ل رێزگرت

دەســتێوەر نــەدان لــە كاروبــاری ناوخــۆی واڵتانــی دیكــە، هــەر 
ئەوانەشــن ســەروەری عێــراق زامــن دەكــەن.
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داڕژتنــی بنەماكانــی هاوكاریكــردن و هەماهەنگــی لــە نێــوان دەزگا . 5
جۆراوجۆرەكانــی ئاســایش لــە عێــراق و دەزگاكانــی ئاسایشــی هەرێمــی 

كوردســتان.
دەســتەبەر كردنــی دەزگاو ئامێروكــەل و پەلــە نــوێ و پێشــكەوتووەكان . 6

بــۆ هێزەكانــی پۆلیــس و ئاســایش و هاریــكاری و پشــتیوانیكردنیان و 
مەشــق پێكردنــی كارمەندەكانیــان.

خزمەتگوزارییە بەراییەكانی ژیان
یەكەم:- خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەكان:

دەســتەبەركردنی ئــاو و كارەبــا و خزمەتگوزارییەكانــی دیكــەی ئــاوەڕۆ . 1
ــۆ  ــاو ب ــیاو و گونج ــی ش ــان و ژینگەیەك ــە و ب ــتی و رێگ و تەندروس
ســەرجەم هاوواڵتیــان لــە سەرانســەری عێراقــدا بــە شــار و شــارۆچكە 

ــەوە. و گوندەكانی
چاالككردنــی پرۆســەی ئاوەدانكردنــەوەی گونــدەكان و بەرفراونكردنــی . 2

ســنوورەكانیان تاوەكــو هەمــوو ناوچــە وێرانبووەكانــی عێــراق بگرێتەوەو 
بایەخــدان بە ئاســتی بژێــوی دانیشــتوانەكەی و رەخســاندنی زەوینەیەكی 
گونجــاو بــۆ پەرەپێدانــی چاالكــی بــواری ئابــووری -كشــتوكاڵی، 
ــازیی  ــی پیشەس ــی تایبەت ــی كەرت ــی و هاندان ــی، پەلەوەرداری مااڵتداری

كشــتوكاڵی بــۆ بەشــداربوون لــەم پرۆســە نیشــتمانییەدا.
چارەســەر كردنــی كێشــەی نیشــتەجێبوون لــە میانــەی بنیادنانــی یەكەكان . 3

و باڵەخانەكانــی نیشــتەجێبوون و پێدانــی پێشــینەی خانووبــەرە بــە 
قــەرزی درێژخایەنــە و هاندانــی كەرتــی تایبــەت لــەم بــوارەدا.

دووەم:- كەرتی تەندروستی
ــە ســەرجەم شــار و . 1 ــی تەندروســتی ل ــی خزمەتگوزاری دەســتەبەر كردن

ــی  ــتنی كەرت ــراق و پێشخس ــی سەرانســەری عێ شــارۆچكە و گوندەكان
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ــەی  ــدان نەخۆشــخانە و بنك ــەوەی چەن ــەی كردن ــە میان تەندروســتی ل
ــی پێشــكەوتوو،  ــەل و پەل ــی ك ــە و دابینكردن تەندروســتی هاوچەرخان
ــی  هەروەهــا مەشــقپێكردنی پزیشــكان و كارمەندانــی تەندروســتی بەپێ

ــۆ دەرەوەی واڵت. ــان ب ــی زانســتی و ناردنی شــێوازە تازەكان
دەركردنــی یاســای تایبــەت بــە كاركردنــی نەخۆشــخانەكانی ئەهلــی و . 2

نۆڕینگــەی پزیشــكی.
چاودێرێریكردنێكــی تونــدی بــازاڕی داو و دەرمــان و كەرســتەكانی . 3

ــكی. پزیش
ــرۆڤ و . 4 ــی م ــی لەش ــە ئەندامەكان ــردن ب ــی ك ــی بازرگان ــە كردن قەدەغ

ــەن. ــوە دەك ــی پێ ــەی بازرگان ــزادانی ئەوان س
دەســتەبەركردنی بیمــەی تەندروســتی بــۆ هەمــوو هاوواڵتییــەك و . 5

ــی  ــەی زامنكردن ــە میان ــرۆر ل ــتی تی ــی دەس ــە قوربانیان ــدان ب بایەخ
چارەســەر و دەرمــان و گــەر پێویســتیكرد، ناردنیــان بــۆ دەرەوەی واڵت.

بنیادنانــی نەخۆشــخانەی تایبــەت بــە نەخۆشــییەكانی دەروونــی و . 6
نەخۆشــییە درێژخایەنــەكان و خــودان پێداویســتییە تایبەتییــەكان. 

سێیەم:- پەروەردە و فێركردن
دوان )قســەكردن( و خوێنــدن بــە زمانــی دایــك مافێكی حاشــا هەڵنەگرە . 1

دووپاتیــان  نێودەوڵەتییــەكان  رێككەوتنــە  و  دیكۆمێنــت  هەمــوو  و 
ــەلماندووە  ــەوەی س ــش ئ ــەیی عێراقی ــتووری هەمیش ــەوە و دەس كردۆت
بــۆ ســەرجەم نەتەوەكانــی عێــراق، جــا ئەركــی حكومەتــی عێراقــە لــە 
میانــەی كردنــەوەی قوتابخانــە بــە زمانــی دایــك، ئــەو مافــە دەســتەبەر 

بــكات.
ــە و . 2 ــری دایەنگــەكان و باخچــەی ســاوایان و قوتابخان ــەوەی زیات كردن

پەیمانگــە و كولێــژەكان لــە ســەرجەم پارێزگەكانــی عێراقــدا، هەروەهــا 
دابینكردنــی مامۆســتا و پســپۆر و ســەرجەم پێداویســتیە زانســتییەكانیان.
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بەرزكردنــەوەی ئاســتی زانســتی ســەرجەم قۆناغەكانــی خوێنــدن تاوەكــو . 3
زانكــۆكان و خوێندنــی بــااڵ و دەســتەبەركردنی پرۆگرامــی زانســتی و 

پێداویســتییە زانســتییە هاوچەرخــەكان.
زامنكردنــی ســەربەخۆیی زانكــۆكان و رێزگرتــن لــە خوێنــدن و . 4

ــدن  ــەی خوێن ــە پرۆس ــەری ل ــی و تایەفەگ ــی حزب ــت تێوەرنەدان دەس
و لەبەرچاوگرتنــی پرۆگــرام و ئاراســتەی زانســتیانەی پێشــكەوتنی 

ــۆكان. ــە زانك ــدن ل خوێن
ــر . 5 ــەی زیات ــە و پەیمانگــە پیشــەییەكان و ئەوان ــە قوتابخان بایەخــدان ب

پەیوەســتن بــە بــواری پراكتیكــی، بــۆ ئــەوەی هێــزی پێویســتی كاركــردن 
بــۆ بــازاڕ مســۆگەربكات.

ــۆ مامۆســتایان و پســپۆرانی . 6 ــان ب ــی مەشــق و راهێن ــی خول ئەنجامدان
ــە ســەرجەم ئاســتەكاندا. ــی ل پەروەردەی

ســوود وەرگرتــن لــە ئاســتی بــەرزی زانكــۆ پێشــكەوتوەكانی جیهــان و . 7
هەماهەنگــی و گۆڕینــەوەی زانیــاری و زانســت لــە نێوانیان و ســەردانی 

. كتر یە
ــارەی . 8 ــی ژم ــاو زیادكردن ــدرێ لەپێن ــان ب ــێ وچ ــاڵی ب ــەوڵ و تەقەل ه

ــە  ــی ل ــتمی دوو دەوامی ــتنی سیس ــەكان و نەهێش ــەی قوتابخان باڵەخان
ــدا. ــی خوێندن ناوەندەكان

بواری كۆمەاڵیەتی
ــەی . 1 ــە میان ــان ل ــەوە ژی ــی و پێك ــتەوایی كۆمەاڵیەت ــی ئاش ــە دیهێنان ب

ــەوەی  ــۆ كەمكردن ــردن ب ــەكان و كارك ــە كۆمەاڵیەتیی ــتنی پێكهات پاراس
جیاوازییــە كۆمەاڵیەتییــەكان، هەروەهــا بەرەنگاربوونــەوەی هەمــوو جــۆرە 
ــی. ــی و مەزهەب ــەزی و ئایین ــی و رەگ ــای نەتەوەی ــەك لەســەر بنەم جیاكاریی

و . 2 فەیلییــەكان  كــوردە  مەعنــەوی  و  مــاددی  كردنــەوەی  قەرەبــوو 
ــەرلەبەری  ــەكان و س ــابیئەی مەندائی ــەبەكەكان و س ــەكان و ش ئێزیدیی
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پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئیتنــی و ئایینــی و مەزهەبییــەكان كــە دووچــاری 
ــی  ــی حوكمڕان ــە جیاجیاكان ــە قۆناغ ــوون ل ــانەوە هات ــتەم و چەوس س

ــنامەیان. ــا و ناس ــۆی ئینتیم ــە ه ــراق ب عێ
پیادەكردنــی ئــەو مــاددە دەســتووریانەی جەخــت دەكەنەســەر مافەكانــی . 3

)توركمــان، كلــدان، ئاشــوری، ئەرمــەن( لــە عێراقــدا.
بــرەودان بــە رۆشــنبیریی هوشــیاریی كاركــردن و رەخســاندنی دەرفەتــی . 4

ــەم  ــەت ل ــی تایب ــی كەرت ــا هاندان ــووان، هەروەه ــۆ هەم ــردن ب كارك
ــی. ــتنی بێكاری ــۆ نەهێش ــوارەدا ب ب

بایەخــدان بــە بژێویــی و گوزەرانــی كەمئەندامــان و پێداویســتیە . 5
تایبەتــەكان و دەســتەبەركردنی هەلــی كاركــردن بۆیــان و ســوود 

وەرگرتــن لــە تواناكانیــان.
دەســتەبەركردنی بیمــەی )تەندروســتی، رووداوەكان، پیــرو پەككەوتەكان، . 6

ــە  ــدان ب ــن( و گرینگی ــێ نەواوبێدەرەتان ــەی ب ــان، ئەوان ــی دووگی ئافرەت
ــۆ  ــی و شــوێنی شــیاو ب ــەی كۆمەاڵیەت ــی بیم ســااڵچووان و دابینكردن
مانەوەیــان و بایەخــدان بــە تەندروســتیان و پاراســتنی شــكۆمەندی 

ــان. مرۆیی
هەمــوار كردنــی سیســتەمی كاری زیندانــەكان و گرتووخانــەكان و . 7

ــدا. ــە عێراق ــرۆڤ ل ــی م ــای مافەكان ــەر بنەم ــازی لەس ــی چاكس خانەكان
دابینكردنــی مووچــە بــۆ بێــكاران و دەرچووانــی تــازەی زانكــۆ و . 8

پەیمانگــەكان و ئەوانــەی لــە كاركــردن نەمــاون تــا كارێكــی دیكەیــان 
ــەوێ. دەســت دەك

ــكاران و . 9 ــەندیكاكانی كرێ ــەربەخۆیی س ــازادی و س ــتەبەركردنی ئ دەس
ــی،  ــی كۆمەڵگــەی مەدەن ــەكان و رێكخراوەكان پیشــەییەكان و جەماوەریی
ــەت و  ــوان حكوم ــە نێ ــە ل ــز و تۆكم ــە هێ ــی ب ــە رایەڵێك ــو ببێت تاك

ــەدا. كۆمەڵگ
ــەت . 10 ــی تایب ــە كەرت ــەی ل ــۆ ئەوان ــینی ب ــایەكی خانەنش ــی یاس دەركردن
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كاردەكــەن بــۆ دابینكردنــی دواڕۆژیــان و ســووككردنی باری سەرشــانیان 
تــا بكــرێ ژیانێكــی شایســتە بەســەر بــەرن.

لەبەرئــەوەی بایەخــدان بــە ئافرەتــان و مافەكانیــان بــەردی بناغەی گەشــە . 11
ســەندن و پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتییــە، بۆیــە پێویســتە دەرفەتــی زیاتریــان 
بدرێتــێ تاكــو بــكارن بــە كردەنــی بەشــداربن لــە گشــت ئاســتەكانی 
ــەوەی  ــووری و رۆشــنبیری، هەروەهــا هەمواركردن ــی سیاســی و ئاب ژیان
ســەرجەم ئــەو بڕیــار و یاســایانەی كــە مافــی ئافرەتــان پێشــێل دەكات و 

لــە جێگەورێگــەی مرۆیــی و كۆمەاڵیەتییــان كــەم دەكاتــەوە.
بــوار پێدانــی زیاتــرو گرنگیــدان بــە ئــازادی الوان و خواســت و . 12

ویســتی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و رۆشــنبیرییان، هەمدیــس ســوود 
ــدا. ــوو بوارەكان ــە هەم ــان ل ــە تواناكانی ــن ل وەرگرت

بایەخــدان بــەوەرزش و وەرزشــوانان لــە رێگــەی زیاتــر پشــتیوانیكردنی . 13
هەمــوو تیــپ و چاالكییــە وەرزشــیەكان و كردنــەوەی یاریگــەی هاوچەرخ 
ــداو  ــارۆچكە و گوندەكان ــە ش ــا ل ــارەكاندا، هەروەه ــەنتەری ش ــە س ل
ــۆ  ــەو رووەوە ب ــی ل ــی وەرزش ــتنی گەشــت و خول ــازدان و رێكخس س

ــە پێشــكەوتووەكان. واڵت
تایبەتمەندیەتــی . 14 داڕژتنــی بنەمــا یاســاییەكان بــۆ دەســتەبەركردنی 

وەرزشــیی بــۆ هەرێمــی كوردســتان لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی و 
ئاســیایی و هەرێمایەتــی دا.

گرنگیــدان بــە بــواری رۆشــنبیریی و ئــەدەب و هونەر و دەســتەبەركردنی . 15
تایبەتمەنــدی  و  جیــاوازی  بازنــەی  چوارچێــوەی  لــە  پێشخســتنی 
نەتەوەیــی و كارلێكتــر كردنیانــدا، هەروەهــا بایەخــدان بــە رۆشــنبیران 
و هونەرمەنــدان و ئەدیبــان لــە میانــەی پشــتیوانیكردنی داهێنــان 
و دابینكردنــی ئــازادی بیــروڕاو و باڵوكردنــەوە، پاڵپشــتی كردنــی 
پیشەســازی كاریــی ســینەما و دەســتەبەر كردنــی پێداویســتیەكانی 
بووژاندنــەوە و پێشخســتن و كارلێككردنــی لەگــەڵ ئــەو بــوارە لەســەر 



213

10

بەرنامەی پارتی دیموكراتی كوردستان ليستی ژماره

ــدا. ــی و هەرێمایەتی ــتی جیهان ئاس
پاراســتنی شــوێنەوار و شــوێنەوارە دێرینەكانــی عێــراق و كاركــردن بــۆ . 16

گەڕاندنــەوەی ئەوانــەی لــە پرۆســەی ئازادكردنــی عێراقدا تــااڵن كراون، 
هەروەهــا بایەخدانــی زیاتــر بــە گەشــت و گــوزار بــۆ شــوێنەوارەكان.

گەشەپێدان و ئابووری
روئیاوخواســتی پارتــی دیموكراتی كوردســتان رووەو بونیاتنانــی ئابوورییەكی 
بــە هێــزی فــرە رەهەنــد و پتــەوە، ئەمــەش بــەدەوری خــۆی داڕژتنــی بــەردی 
ــی  ــی كۆمەاڵیەت ــگوزەران و عەدالەت ــی خۆش ــزی كۆمەڵگەیەك ــەی بەهێ بناغ
ــیپەكانی  ــی پرەنس ــە پێ ــردن ب ــەی كارك ــە میان ــەش ل ــتەبەر دەكات، ئەم دەس
گەشەســەندنێكی درێژخایــەن و حكومەتێكــی كاراوچــاالك، جــا لــەو رووەوە 

پارتــی كار دەكات لــە پێنــاو:

یەكەم: پرسەكانی بنیاتنان
ــەی . 1 ــە رێگ ــووری واڵت، ل ــی ئاب ــی ژێرخان ــۆ بەهێزكردن ــردن ب كارك

دەســتەبەركردنی گشــت دەرفەتێــك بــۆ فــرە چاالكــی پیشەســازی، 
كشــتوكاڵ، گەشــت و گــوزار، وەبەرهێنــان، هەروەهــا پێشخســتنی بــوارە 
جیاجیاكانــی نــەوت و گاز، ئەمــەش بۆئەوەیــە تــا ئابــووری عێــراق لــە 

ــەوت نەبەســتێ. ــە ن ــا پشــت ب ــدەدا تەنی ئاین
رۆڵــی زیاتروزۆرتــر بــدرێ بــە كەرتــی تایبــەت و ســوود لــە توانســت . 2

ــانكاریی  ــەی ئاس ــی زەوین ــەم كردن ــرێ، فەراه و ســەرمایەكانیان وەربگی
ــی گەشەســەندن و  ــی دەروازەكان ــۆ وااڵكردن ــان ب یاســایی جمووجووڵی
ــووری  ــی ئاب ــتی بنەماكان ــتە پاڵپش ــەش پێویس ــان، بۆئەم بەرفراوانبوونی
ئــازاد بكــرێ و دەوڵەتیــش بــە گوێــرەی یاســا ركابەرییــەكان رێكبخــات 
ــی ئاراســتەكانی  ــە داڕژتن ــڕێ ل ــۆ بگێ ــە دەوڵەت(ئەوت و رۆڵێكــی )وات
ــا  ــەوە، هەروەه ــك مەوداودوورمەوداكان ــە نزی ــۆی پالن ــدان بەه پەرەپێ
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بــۆ بەرژەوەنــدی زۆرینــەی هاوواڵتیــان دەســتی هەبــێ لــە دەرچواندنــی 
یاســای پاراســتنی بەكاربــەر.

و . 3 گــەورە  بــە  نیشــتمانییەكان  پیشەســازییە  گشــت  هاندانــی 
پیشەســازیكارییە  و  بچووكــەكان  پــرۆژە  وێــرای  مامناوەنــدەوە، 
ــردن  ــانكاریی ك ــان و ئاس ــتی كردنی ــەوەو پاڵپش تەواوكاروكۆكەرەوەكان

یاســا. بەگوێــرەی  رێكخســتنیان  و  بۆیــان 
بێتــە . 4 ئــەوەی  بــۆ  بانكــەكان و كاراكردنیــان  پێشخســتنی كەرتــی 

ــار و بــازرگان  ــان و پیشەســازیكار و جوتی جێگــەی متمانــەی هاوواڵتیی
هەمــوو  كارەكانیــان  راییكردنــی  بــۆ  هەروەهــا  وەبەرهێنــەران،  و 

ئاســانكاریەكیان بــۆ بكــرێ. 
بــەرز كردنــەوەی بەهــای دینــاری عێراقــی لــە بەرانبــەر دۆالر و دراوە . 5

ــەكان. بیانیی
ــی ماســی و . 6 ــە بەخێوكردن ــەكان و بایەخــدان ب پاراســتنی ســامانە ئاویی

ــد كــردن. پیشەســازی قتوبەن
پەرەپێدانــی بەنــداوەكان و پێشخســتنی بەنــدەرەكان و دەســتەبەر كردنــی . 7

ــی  ــەل و پەل ــی ك ــار كردن ــوێ و عەمب ــای ن ــەل و تەكنەلۆجی ــەل و پ ك
هــاوردە و هەنــاردە و گواســتنەوەی.

دووەم: نەوت و سامانە سروشتیەكان
پەســەند كردنــی یاســای نــەوت و گاز لــە الیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانی . 1

عێراقەوە.
ــوان هەرێمــی كوردســتان و حكومەتــی . 2 رێكخســتنی پەیوەندییەكانــی نێ

ئیتیحــادی لــەم بــوارە كاریگــەرەدا، بــە گوێــرەی ئــەوەی لــە دەســتووردا 
ــاری لەســەر  ــراق بڕی ــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێ ــە الی ــووە و ل هات

دراوە، كــە بەڵگەنامەیەكــی یاســایی نەگــۆڕە.
ــەكان . 3 ــەپێدانی پارێزگ ــۆ گەش ــەوت و گاز ب ــی ن ــی داهات تەرخانكردن



213

12

بەرنامەی پارتی دیموكراتی كوردستان ليستی ژماره

بەیەكســانی، هەروەهــا تەرخانكردنــی رێژەیــەك لــە داهاتــی نــەوت بــۆ 
ــۆ  ــس ب ــن، هەمدی ــەری نەوت ــارانەی بەرهەمهێن ــەو ش ــزگاكان و ئ پارێ

ــرەی یاســا. ــە گوێ ــان ب ســەرجەم هاوواڵتی
گرنگیــدان بــە پیشەســازییەكانی نــەوت )دۆزینــەوە، دەرهێنــان، پااڵوتــن، . 4

هەناردەكــردن( و بەكارهێنانــی لــە بوارەكانــی دیكــەی وەبەرهێنانــدا.

سێیەم: كشتوكاڵ
كاركــردن بــۆ بووژاندنــەوە و پێشخســتنی كەرتــی كشــتوكاڵ لــە رێگــەی . 1

ئاوەدانكردنــەوەی گونــدەكان و دابینكردنــی ســەرجەم خزمەتگوزارییەكان 
بۆیــان و پێدانــی پێشــیینە بــۆ وەبەرهێنــان و بەخێوكردنــی مــەڕ و مااڵت 
ــە جــۆری  ــن ل ــۆو و پەیی ــی ت ــەڵ دابینكردن ــەوەر، لەگ و ماســی و پەل
ــاران  ــۆ جوتی ــوێ ب ــی ن ــەل و پەل ــتەبەركردنی ك ــا دەس ــاش، هەروەه ب
ــار  و بەخێوكارانــی مــەڕ و مــااڵت، لەگــەڵ دامەزراندنــی كــۆگای عەنب
ــڕۆژەی  ــتكردنی پ ــەكان و دروس ــە ناوخۆیی ــتنی بەرهەم ــردن و پاراس ك

ســتراتیژی و پڕۆژەكانــی ئاودێریــی.
چارەســەركردنی كێشــەكانی جوتیــاران و خــاوەن بەرهەمــە ناوخۆییــەكان . 2

ــتوكاڵی و  ــرۆژەی كش ــەوەی پ ــۆ كردن ــەت ب ــی تایب ــی كەرت و هاندان
كاركــردن لــە بــواری پیشەســازی كشــتوكاڵیدا لــە میانــەی دابینكردنــی 
ــەر  ــە بەرانب ــان ل ــتنی بەرهەمەكانی ــانكارییەكان و پاراس ــەرجەم ئاس س

ــاوردەدا. ــی ه ــان بەرهەم هەم
ئاسایشــی خــۆراك بــە بەشــێكی گرینــگ لە ئاسایشــی نیشــتمانی هەژمار . 3

بكــرێ و كاركــردن لــە پێنــاو پاراســتنیدا لــە رێگــەی چاودێریكردنــی 
ــنوورێكیش  ــن، س ــاوردە دەكرێ ــە دەرەوە ه ــەی ل ــەو بەرهەمان ــۆری ئ ج
بــۆ ئــەم بەرهەمــە هاوردانــە دابنــرێ كــە لــە واڵتــی خۆمــان بەرهــەم 
دێــن، هەروەهــا ئاســتی جــۆری بەرهەمــی ناوخــۆ بــەرز بكرێتــەوە لــە 

بەرانبــەر ئاســتی جــۆری بەرهەمــی بیانــی و هــاوردەدا.
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ــتوكاڵی . 4 ــی كش ــی بەرهەم ــد كردن ــازیی قوتوبەن ــە پیشەس ــدان ب گرنگی
ناوخــۆ بــە تایبــەت )تەماتــە، خورمــا، زەیتــون، گوڵەبەڕۆژە، گەنمەشــامی، 

تووتن،...هتــد(.

چوارەم: گەشت و گوزار
بایەخــدان بــە كەرتــی گەشــت و گــوزار و بــوارە جیاجیــاكان و . 1

پێشخســتنیان بــۆ ئــەوەی لەهــەر چــوار وەرزی ســاڵ بــەردەوام بــێ، بــە 
تایبەتیــش هەرێمــی كوردســتان و ئــەو شــارانەی مــەزارە پیــرۆزەكان و 

ــە. ــی تێدای ــوێنەوارە مێژوییەكان ش
بــواری . 2 لــە  وەبەرهێنــان  بــۆ  ناوخــۆ  تایبەتــی  كەرتــی  هاندانــی 

گەشــتیاریی لــە میانــەی ئاســانكاریی و پێدانــی پێشــینە، هەروەهــا 
ــەی  ــەدا و رەخســاندنی زەوین ــەم كەرت ــی ل ــەری بیان ــی وەبەرهێن هاندان

لەگەڵیانــدا. هاوبــەش  كاری 
ــژووی رۆشــنبیری . 3 ــدی شــوێنەوار و مێ ــی پاراســتنی تایبەتمەن زامنكردن

ــی ســمبول و  ــاكان، لەبەرچاوگرتن شــارەكان و ســەرجەم ناوچــە جیاجی
رووكارە شارســتانییەكان و نوێكردنەوەیــان لــە چوارچێــوەی پرۆســەیەكی 

ســتراتیژی نیشــتمانی كــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق بگرێتــەوە.

ژینگە:
پابەندكردنــی عێــراق بــە رێككەوتنامەكانــی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی . 1

ژینگــە و هەمواركردنــی یاســای پاراســتنی ژینگە، هەروەهــا پابەندكردنی 
بــە  پیشــەییەكان  پــرۆژە و چاالكییــە پیشەســازییەكان و  ســەرجەم 

پرەنســیپەكانی پاراســتنی ژینگــە.
پاككردنــەوەی عێــراق لــە میــن و پاشــماوەی چەكــە كیمیایــی و . 2

ــەی  ــی پااڵوگ ــەكان و دانان ــاددە زیانبەخش ــت م ــەكان و گش بایەلۆژیی
ــاوەڕۆكان. ــاو و ئ ــۆ ئ ــەت ب تایب
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و . 3 شــار  لــە  درەخــت  و  دار  چاندنــی  بەرنامــەی  بــە  بایەخــدان 
. ندا شــارۆچكەكا

چاكسازی لە بواری كارگێڕیدا
رووبەڕووبونــەوەی ئــەو گەندەڵییــەی وەك نەخۆشــییەك لــە ســەرجەم دام . 1

و دەزگاكانــی حكومەتــی عێراقــدا بــاڵو بۆتــەوە.
نەهێشــتنی بەرتیــل و خــزم خزمێنــە و مەزهەبگەریــی و تایەفەگەریــی و . 2

ناوچەگەریــی لــە دام و دەزگاكانــی حكومەتــدا.
كاراكردنی ئەنجومەنی خزمەتكردنی مەدەنی.. 3
كاركــردن لــە پێنــاو بــەرز كردنــەوە و زیادكردنــی مووچــە و دەرماڵــەی . 4

فەرمانبەرانــی دەوڵــەت بــۆ بــەرز كردنــەوەی بژێویــان بــە پێــی یاســا، 
هەروەهــا هەمــوار كردنــەوەی ئــەو یاســا و رێنماییانــەی كــە پەیوەســتە 
بــە مۆڵــەت و پشــوودان و گەشــت و گــوزاری فەرمانبــەران، بــە 

ــەردەم بگونجــێ. ــی س ــتییەكانی ژیان ــەڵ پێداویس ــێوەیەك لەگ ش
نەهێشــتنی رۆتیــن لــە دام و دەزگاكانــی حكومــەت، رێكخســتنی . 5

مامەڵــەی هاوواڵتیــان بــە ســوود وەرگرتــن لــە كۆمپیوتــەر و تۆڕەكانــی 
ــوارەدا. ــەم ب ــت ل ــوزاری ئێنتەرنێ خزمەتگ

ئازادییە بنەڕەتییەكان:
بــە مەبەســتی دەســتەبەركردنی ئازادییــە بنەڕەتییــەكان بــۆ هاوواڵتیان، لیســتی 

پارتــی دیموكراتی كوردســتان كار دەكات:
فیدڕاڵــی . 1 عێراقــی  دەوڵەتــی  دەســەاڵتەكانی  عێــراق  دەســتووری 

لێــك جیاكردۆتــەوە، جێبەجێكردنــی ئــەم پڕەنســیپە و كارپێكردنــی، 
هاوێــردەكات. لێكتریــان  و  بەهێزتــردەكات  حكومــەت  دامودەزگاكانــی 

پابەندبــوون بــە دیموكراســی وەك بنەمایەكــی حوكمڕانــی و رێزگرتــن . 2
لــە گشــت بەندەكانــی مافــی مــرۆڤ و ئازادییــە مەدەنییــەكان و 
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ــدا  ــە نێودەوڵەتییەكان ــە نام ــە بەڵگ ــە ل ــن، ك ــییەكان و را دەربڕی سیاس
ــتووری  ــردوون و دەس ــەندی ك ــووەكان پەس ــەوە یەكگرت ــوون و نەت هات

ــەوە. ــدا دووپاتكردۆت ــۆی تێ ــی خ ــش پابەندبوون عێراقی
ــۆ . 3 ــكات ب ــەم ب ــەواو فەراه ــازادی ت ــراق، ئ ــەیی عێ ــتووری هەمیش دەس

هەمــوو تــاك و كۆمەڵەیــەك بــۆ ئــەوەی بەشــدار بێــت لــە رێكخســتنی 
ــی  ــی و ماف ــەی مەدەن ــی كۆمەڵگ ــەندیكا و رێكخراوەكان ــزب و س ح
ــش  ــەر حكومەتی ــادا، لەس ــوەی یاس ــە چوارچێ ــێ ل ــاندانیان هەب خۆپش
پێویســتە ئــەم ئازادیانــە لــە چوارچێــوەی یاســادا بپارێــزێ، رووبــەڕوو 
ــكات. ــەم یاســایانە پێشــێل ب ــە ئ ــەر كارو هەڵســوكەوتێك ك ــەوەی ه بون

نەفــرەت لێكردنــی هەمــوو جــۆرە جیاكارییــەك لەســەر بنەمــای رەگــەز . 4
ــی  ــی فیدراڵ ــت، حكومەت ــنامە بێ ــن و ناس ــە و ئایی ــەوە و تایەف و نەت
دەبــێ زەمانەتــی پێشــێل نەكردنــی ژیــان و مــاف و ئــازادی هاوواڵتیــان 

ــەوە روو دەدەن. ــەم هۆكاران ــە ب ــتۆ، ك بگرتەئەس
هــەر تاكــە كەســێك و پێكهاتەیــەك و كۆمەڵەیــەك ئــازادە لــە دەڕبڕینــی . 5

رای خــۆی و ســەلماندنی تایبەتمەندێتــی نەتەوەیــی و ئایینی و مەزهەبی 
خــۆی، دەبــێ حكومەتــی عێراقیــش زامنــی ئــەو ئازادییانــە بــێ.
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پێكەوە بۆ بەدیهێنانی ئاواتی گەلەكەمان


