
خۆکان ربه تکشان و سه مهح  زهشی ھاوبه ی رنامه به  
ی کوردستانینی نیشتمان مهونجو ئه بژاردنی بۆ ھه  

 
مین جار  که ری کوردستان، بۆ یهوشکی زۆری باشو مان و ڕزگارکردنی به که له ری گه ماوه  ی جه)1991(ڕینی ئاداری سای  ڕاپه
  ڕۆژی،بوو  وه  ئه.خساند مانی کوردستان ڕه رله بژاردنی په باری بۆ ھه  لهییی و خودیت کی بابه یه مینه  زه،وداو مژ له
تی  ومهوکوح ،دا)  4/7/1992 (  له،بژردراو دواتریش  ھه مانه رله و په  ئه، دا بژاردنکی مژوویی ب ونه  ھه  له)19/5/1992(

  نه ، بگهیانتوانی خۆکان نه ربه کان و سه  حیزبه ک له یه ماره ژ،)%7 (ی پاندنی ڕژه  ھۆی سه  به ،وه داخه به. کوردستان پکھات
 کاندا نوسسازه  چاره ستگهو  له ،شڕۆو ه تا ئ ، که وه وته که و ئیفلیجی ل) فیفتی -فیفتی(مانکی  رله ش په مه ئهمان،  رله په
  .کوردستان ب لی ری گه ت و نونه سه  ده  به،کارا مانکی  رله  په وه کرده  به ،یتوانیوه نه

 
، راقداعکانی  بژاردنه ک ھه ته  له ،پش لی کوردستان ھاتۆته  بۆ گه، دیکهتکی  رفه  ده، نهوزمو و ئه  ساڵ له)12( دوای،ڕۆو ئه
 ی بهین الیه ی فرهیمانکی کوردستان رله  بوونی په،دا  لره  بۆیه.وه بژردرته ده مانی کوردستان ھه رله په نوێ رله سه

   بهکوردستان،کانی  نوسسازه چاره  واسراوه ھه   کشه،ل ی گه قینه رکی ڕاسته ک نونه  وه، توانایدا ب  له  که،ت سه هد 
  . وه کالییبکاته خۆیی کوردستان یه ربه ئاقاری سه

 
بۆ  .کۆشن  تده شنه م چه کی لهمان رله دی په خۆکان، بۆ ھنانه ربه تکشانی کوردستان و سه حمه حیزبی زهدا،  بژاردنه م ھه له
مانی  رله بژاردنی په ی ھهیشدار به)  کانی دیکه نه یی و الیه پارت،ییتک یه( لیستی   لیستکی جیاواز له  به، ش سته به م مه ئه

کان و  بهزیشی ح ک لیستی ھاوبه  ته جیا لهلیستکی   بوونی ،ایهوخۆکان پیان ربه تکشان و سه حمه زه. ن که کوردستان ده
  ،ک ئاشکرایه  وه خش، چونکه به ی پ دهیکراسۆمدشارستانیی و کی  ویهوڕکا،  ندتر ده مه وه که ده  پرۆسه،دا دیکهکانی  لیسته

  .درت ی پده شه  و گهترپارز ی دهیکراسمۆ د ا بهین  ته،موو کاتکدا  ھه  له،مان که له ی گهیکیز ی و یهیکت  یهبایی، ته
  
مان   ھه  ڕوو، له نه خه  ده وه ی خواره م شوه بژاردن به ی خۆیان بۆ ھه رنامه  به،خۆکان ربه تکشان و سه حمه زهکدا،  کات له
  .ن یان بده که نگ بۆ لیسته ده، ن که دهلی کوردستان  م گه رجه سه   داوا له،دایشکات

 
ڕامیاریی بواری  

  .ن ی خۆیان بدهڕامیارینوسی  ر چاره سه  بیار له ،وه هاناد ڕی ڕیفراندۆمکی ئاز  له،دانیشتوانی کوردستان -1
 .خۆی خۆی ب ربه ت و بریاری سه سه  ده،واو  تهییر روه نی سه  خاوه،مانی کوردستان رله په -2
 . وه  جیابکرته وه کرده ، بهبردنی کوردستاندا ڕوه  به له) ییر  دادوه وراندن یاسادانان، ڕاپه (یکان ته سه ده -3
 کوردستان ی قینه ر سنووری ڕاسته  بۆ سه ،کانی دیکه بکراوه ره عه به  ناوچه م رجه  قین و سه ، خانهکورکو که -4

 . وه ڕندرنه بگه
رک و   ئه  یاسادا لهم دهر  به  له،ئایین و بیروڕایان ز، گه ڕه    ب گودانه،کوردستان یکان  جیاوازه هم پکھات رجه سه -5

 .کسانن  یهیی ھاووت،داکانیان هماف
 ربین ی ڕادهی ئازاد له  ڕز کاریپبکرێ، وسپندرێ دا بچهییت یه  کۆمهڕامیاریی و ژیانی  ی لهیمۆکراسماکانی د بنه -6

 .بگیرێ
 . پکبھنرێکانی مرۆڤ ی مۆدرن و پاراستنی مافه گه ی کۆمهناک هزگ ده -7
 . بناسنرێختی کوردستان ک پایته  وه،کورکو شاری که -8
 . بکرێدای کوردستان دیکهکانی   پارچه  لی کورد له باتی گه  خه ه لییپشتگیر -9

 . دابنرێپی و دانێکربییدیارکان،   مژووییه نامه گه ی به  گوره ، بهری کوردستانوباشوری وسنو -10
 .زنرێ  دابه ساڵ21 بۆ ی،وانی  و شاره هنی پارزگ مهونجو  ئه،مان رله نی خۆپاوتن بۆ په مه ته -11
  یکردنرکی پارزگاری  ئه و وه کخرته  یهدایی نیشتمانییرباز سهکی  یه زگه ده   له،ی کوردستان رگه ھزی پشمه -12

 . بسپردرێپ ی کوردستانیر روه سه
ی یتوورل ه کتیی و یه  کۆمه،ڕامیاریی ،یی وه ته  نه م کشه رجه رکردنی سه سه  چاره له، ران نده کانی ھه کورده -13

 . و کاران باو شکی دانه ، بهنما که له گه
 .وتوانی کوردستان لکهبوو کردنی زیان ره  و قهلی کوردستان ی گهدواداچون و دادگاییکردنی تاوانبارانی جینۆساید به -14
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   ییورو ئاببواری
  
  .ستنیشانبکرێ  ده سانه پی داھاتی به  ی کوردستان، بودجه -1
و  ی ئهوڕو کردن و خستنهجر هخ  ی لهی ڕوون،شبکرێ  دابه رانه روه هکی دادپ یه  شوه  به ، سانه و داھاتیبودجه -2

 .چاوکرێ  ڕهکان هی گشتی تگوزاریه  خزمهی پویستی، ب دا ھه یه بودجه
چوون و دادوا  بهرکی چاودریکردن، پکبھنرێ، ئه خۆ ربه سهپسپۆڕ و کی بای  یه سته  ده،یی نده بکردنی گه بۆ بنه -3

 .ب ی ھه وه تی لپرسینه سه دهو ایی ی دار وه لپچینه
 . ھانبدرێ کوردستان بۆییک ره گوزاری ده رمایه رھنان و ھنانی سه به  وه ڕزگارکرێ،یی پاوانخواز بازاڕ له -4
 .بکا........) ران نرخ، بازاڕ، گوزه( کۆنتۆی ، بتوان  که دابژرێ،وتۆ کی دارایی ئه یه رنامه به -5
 . پکبھنرێ کوردستاندا پدان له شه ی گهیژڕ رنامه ه بۆ ب،ییگشتی یساز خشه نهتی  زاره وه -6
 . ھانبدرێی نیشتمانیییگوزار رمایه  و سهییساز پدانی پیشه شه  و گه وه کردنه -7
  .کاربھنرێ  بهیینیشتمانو سامانکی کی دارایی  یه رچاوه ک سه کان وه واره ھه ، ھاوینه بدرێشتوگوزار گه  خ به بایه -8

 
  ییت یه کۆمه بواری

  
  . دابینبکرێ...)ر رزش، زانست، ھونه وه(کانی  پداویستیه ،ھزبکرێ  بهدابردن ڕوه  و بهڕامیاریی بواری  ڕۆی الوان له -1
  .کسانبکرێ یهر و  به سته  دهکاندا  یاساییه قه ناو ده  تان له کانی ئافره م مافه رجه سه -2
 . دابینبکرێییی بکار  و بیمه دابنرێساي كار ياخسنرێ، مووان به  بۆ ھهلی کارکردن ھه -3
 . باشتربکرێاندار و نه وساوه ی چهیبژو ربکرێ، به سته دهی یت یه دادی کۆمه -4
 . دابژرێییی و نیشتمانیدیموکراسی  زانستانهی  رخانه  ھاوچهکی یهما ر بنه سه  و فرکردن، له رده روه سیستمی په -5
  رگرتنی خوندکار له تی وه  چۆنیه  لهیچاکسازی،  وه  دابژرته رخانه  ھاوچهکی یه  شوه ، بهپرۆگرامی خوندن -6

 ،ندنی بادا بکرێیمانگاکان زانکۆ و پهخو. 
 . دابنرێکانی کوردستان ی شار و گونده وه  و نوکردنه وه دانکردنه میکانیزمکی مۆدرن بۆ ئاوه -7
 . دابنرێجوتیارانباری ۆ کی گونجاو ب یاسایهربکرێ و  سه ویی چاره ی زه کشه -8
 . دابنرێجبوون یرانی نیشته رکردنی قه سه  بۆ چاره، کی زانستانهپالن -9

ی، ڕامیاریران، زیندانیانی  ختکه ی گیانبه ماه نفال، بنه ی، ئهیکیمیاو کی چه(قوربانیانی یوانووت زیانلکه -10
 . وه بوو بکرته ره  قه...)ندامان مئه کان، که دوورخراوه

 . بکرێدا  سیستمی موچه  لهییچاکساز -11
 . وه ی خاونبکرتهکی کیمیاوی  چه و مینی  پاشماوه ی کوردستان له ژینگه -12
 .بکرێ غه ده  قهنمندا   بهکردن كارڵ دابنرێ و مندایت به ماف ه تايبکی هیياسا -13
 . دابینبکرێ پير و په ككه وته كانۆ ب وه سانه  و شونی حه ی ئاسودهژيان -14

 
  

   ییۆشنبیربواری ڕ
  .خسنرێ به ر و ڕۆشنبیران وسهو نیداھنانندنی  سه شه  گهبۆ، لی گونجاو ھه -1
  .کبخرێ  یهکوردیکگرتووی  زمانی یه،  و بپارزرێ وه  کۆبکرتهمان که وه ته  نهیپوور له کهو  کلۆرفۆ -2
 . بپارزرێکان یهی مژوو هوار شونه -3
 .خسنرێ ۆ بهی کارکردنیان بلی گونجاو  ھهێ ور ھانبدمیدیای ئازاد -4
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