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 2004\10\24بةغدا، 

  براي طةورة و بةريزمان ماجمةالل،براي طةورة و بةريزمان ماجمةالل،
  هةظاآلين بةِريزي مةكتةيب سياسي،هةظاآلين بةِريزي مةكتةيب سياسي،

 سالَويكي طةرم، 
ـَت يةكييت بة كؤمةيل . لة دامةزراندنييةوة قةدةري يةكييت وابووة كة حزيب داهينةر و نوخيواز بي

 و بؤتة خاوةن سةروةري طةورة داهيناين خةبايت سياسي و ثيشمةرطايةيت و فيكريةوة ِريضكة شكني بوو،
قؤناغي . لة طةشةثيداين خةبايت خةلكي كوردستان و بةديهيناين بةشيكي طرنطي ئاماجنةكاين كورد

دوواي راثةرين، و حوكمراين خؤبةخؤي كورد، طؤرانكاري بةسةر شيوة كاري ريكخراوةيي و سياسي و 
بةالم بةداخةوة   و ثرشانازميان تؤمار كردووة،بةلَي كؤمةلَي دةستكةويت طةورة. ثيشمةرطايةيت يةكييت دا

 : بة كؤمةيل اليةين سليب و نةشازيشةوة
كردووة، و بامسان لة مةترسي  )الطبقة الجديدة( زؤر جار لة ناو خؤمان بامسان لة مةترسي دروست بووين

. التطؤراين يةكييت كردووة بؤ حيزبيكي دةسةالَتداري بنكؤل بابةيت ئةوانةي ئةوروثاي رؤذهة
مةترسيمان لة وةرطةراندين يةكييت بووة لة حيزبيكي شؤرشكريي نوخيوازي خزمةتطوزاري خةلكةوة، بؤ 

 !دةزطايةكي حوكمراين سةثينراوي مشةخؤر
هةموومان، هةر نةيب بة سةر زارةكي، بة طلةيني لة باري ريكخراوةيي يةكييت، بة طلةيني لة نةبووين 

بةإلم ملمالنيي . مدروس و تةشةنة كردين فةساد لة نيؤ ريزةكامنانبرياري بة كؤمةل و برياري سياسي 
هةموومشان، . ناو ريزةكامنان هؤكاريكي طرنطي ثوكانةوةي دةزطاكامنانة، و بةتايبةيت مةكتةيب سياسي

جةالل و يةكبةيةكي  هةريةكة بة قةوارةي خؤي، بةرثرسيارة لةم وةزعةي يةكييت، بة جةنايب مام
ديارة ئةم ئةزمةيةي ئةم دووايية رةنطدانةوةي ثةنطخواردين كؤمةيل .  سياسيةوةئةنداماين مةكتةيب

 . كيشةي ناوخؤيني كة ناكري هةروا بة سانايي بةسةرياندا رابوورين
ة بكةينة دةستثيكي ضاكسازي بنةرةيت لةنيو يةكييت و ) راضلةكاندن (ئةم: ئيستا لة بةردةمي دووِريانيكني
مايةي ملمالنيي نويي دةسةالت و  يا بكريتة.  قؤناغي دوواي نةماين سةداموةالمدانةوةي ئيستحقاقايت

ئيمتيازات و دابةشكردنةوةي لة نيؤ ناوةندةكاين يةكييت، و بةمةش كيشةكاين ئيستامان نةك ضارةسةر 
نابن، بةلكة تةشةنة دةكةن و بؤ خةلكي كوردستان دةبنة مايةي مةينةيت و ئاذاوة، و يةكيتيشي ثي 

 . بةسةر كوردا دةسةثينيت) مريي شةر (و) إقطاعية (ةوة و ضةندين ووردةدةثوكيت
بؤ ريطةضارةي يةكةم دةيب بةرنامةيةكي هةمةاليةنةي جيدي بطرينة بةر بؤ ضاكسازي يةكييت بةرةو 

بؤ ئةمةش ثةيرةوةي كردين ئةم . ريكخراويكي سياسي مةدةين طوجناو لة طةل ثيويستةكاين ئةم قؤناغة
 :يويستةسةرةتايانة ث

 . حورمةيت مام جةالل وةك دامةزرينةر و سكرتيري طشيت و سةركردةي طةلةكةمان ثاريزراو بيت .1
يكي مةدةين نوخيواز ) بديل (يةكييت بكةينة حيزبيكي سياسيي مةدةين، و لةمةشدا ريضكةشكني بني و .2

 . ثيشكةش بة خةلكي كوردستان و عرياق بكةين
ةر بنةماي برياري بة كؤمةل ثةيرةوي سةالحياتةكاين بكات، دوور مةكتةيب سياسي كارا بكريت و لةس .3

دامودةزطاكاين يةكييت ناوةكةيان . لة طياين ملمالين و تةكةتوالت، بؤ مةبةسيت ضاكسازي و نويكرندنةوة
بةخؤيانةوة بيت، ببنة دامودةزطاي موئةسةسات، ثابةندي ئةو سياسةتة دةستة جةمعية بن كة 

 .  بِرياري يل دةداتسةركردايةيت يةكييت
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بِرياري سياسيي لةسةر بنضينةي زانياري و بةرذةوةندي كوردستان بيت، و دوور كةوتنةوة لة  .4
 سايل رابووردوو كؤمةيل هةلةي سياسي طةورةمان كردووة، و مةكتةيب 12لة . (موغامةرةي سياسي

 ) !سياسيش ناتواين بلي بةشداري ئةو هةالَنة نةبووم
ناكري مةكتةيب سياسي و ناوةندةكاين بريار ثاواين ئةم . نويبوونةوة هاوشاين ضاكسازي بيت .5

بةالم . يةكييت خاوةن سةروةتيكي طةورةي كاديري وةسةيت و طةجني ليهاتووة! كؤمةلة هةفالة بيت
دوون، بطرة بةهؤي ثاوانكردين دةسةالت و ئيمتيازات، و ملمالين تةكةتوالت، نةك هةر ثةروةردةمان نةكر

 . بةشيكيان سةقةتكراون يا طياين خةباتكردنيان تيا خامؤش كراوة
ثةيِرةوكردين شةفافيةت لة كاروباري داراييدا، و دووركةوتنةوةي حيزب و ناوندةكاين دةسةالت لة  .6

ِ و بوونة شةريكي خةلَك لةكار و كةسابةتيان بة ئازادكردين راستةقينةي بازاِر . كاروباري بازار
مان لة كيشةو بينةوبةرةي دةسةآليت دارايي دووردةكةويتةوة و يةكيك لةسةرضاوةكاين طةندةيل حزبةكة

 . دةسةآلمتان لةكؤلَ دةبيتةوة
دوورخستنةوةي لةملمالين  طؤِريين هيزي ثيشمةرطة بؤ هيزيكي نيزامي سةر بةحكومةيت هةريم و .7

هةلبةتة ئةمة بةشةو و رؤذيك . اندا هةيةسياسييةكان وةك ئةوةي لةهةموو سيستمة دميوكراتييةك
ناكري، بةلَكة با بةرنامةي يةكييت بيت بؤ هةلبذاردن، و ثةيوةست بيت بة ئاكامي هةلبذاردن و ِريكةوتن 

بةداخةوة وةك لة دووا كؤبونةوة برياري يل درا، هةتا بيت هيزي ثيشمةركة فراوان . بيت لةطةل ثارتيدا
 ! يةيت و بريكردنةوة لة تبعايت مايل و ئابووري و سياسيدةكةين، يب طويدانة ضؤنا

. بةهيزكردين حكومةت وةكو ئامرازي خزمةتطوزاري خةلكي و دةزطاي حوكمراين هةرميي كوردستان .8
يةكييت ِرابةرايةيت حكومةت دةكات، و تا بةديهيناين ثةرلةمانيكي راستةقينية ليثرسينةوةي يلَ دةكات، 

هةر .  رؤذانةي و بة حيزيب كردين زيانبةخشة بؤ خةلكي و بؤ يةكيتيشبةالم دةستيوةرداين كاري
بةشيكي طرنطي ئةو . بؤمنونة، ناكري و نايب دامةزراندين خةلك تةا بؤ يةكييت و اليةنطريةكاين بن

وةزير و وةكيل وةزيرانةي تا ئيستا دانراون لةسةر بنةماي والئات و توازنةكاين ناو يةكييت بوون، نةك 
 !ويي و ليزاننيليهاتو

ِرةتكردنةوةي خزم خزمينة و ناوضةطةرييت و شارضييت ثةيِرةوكردين سياسةتيكي حزبيانةي  .9
و . هاوضةرخ لة مامةلَةكردين هةظاآلنةدا، لة دياريكردين كةساين شياو بؤ ثلةوثايةو ئةركة حزبييةكان

 . ةرييت و ملمالنيي تةكةتوالترةضاوكردين سياسةتيكي كوردستانيانة هةمةطري كة دووربيت لةناوضةط
با لة ئيستاوة ليذنةيةكي . ئامادةسازي بؤ كؤنطرةي يةكييت دةستبةجي لة دوواي هةلبذاردين طشيت .10

كة ناضاري بكات ريذةيةك بة اليةين  (ئامادةكار دةستبةكار بيت بؤ هةلبذاردين سةركردايةيةتيةكي نوي
 . ) ي و طةنج و ذن بني، ئةنداماين نو%40 بؤ 30 كةممةوة، بؤ منونة با

طرنطة ئةم راضلةكاندنة بة زوويي وةرطريين بؤ سازدان و جؤشداين يةكييت بؤ هةلبذاردن و : دووا تيبيين
طةر هاتوو زوو ئةم برينة ساريذ بكةين، و . كات لة بةرذةوةندي ئيمة نية. ثاراستين يةكِريزميان

دوِراندين . ئةوا خةلك ثشتيوامنان دةبيتبةرنامةي هةلبذاردمنان بؤ ضاكسازي و نويخوازي بيت، 
هةلبذاردن نةك هةر بواري ضاكسازي يةكيتيمان يل دةطري، بةلَكة كارتيكردنيشمان لة ضارةنووسي 

 . كوردستان و عرياق دةفةوتيين
 :لةطةل ريز و سالوي هةفالتان
 بةرهةم
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