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  بةرنامةي ثاريت كاري دميوكرايت كوردستان بؤ هةلَبذاردنةكاين كوردستانبةرنامةي ثاريت كاري دميوكرايت كوردستان بؤ هةلَبذاردنةكاين كوردستان

  
  . ثيكهيناين دةولَةيت سةربةخؤي كوردستان و يةكطرتنةوةي نيشتمان و نةتةوة .1
  . ثشتطرييكردن و هاوكاريكردين خةبايت نيشتماين و نةتةوةيي هةموو ثارضةكاين كوردستان .2
  .  و سازشنةكردن لةسةر طةِرانةوةي ناوضة تةعريبكراوةكان بؤ سةر هةريمدياريكردين سنووري هةريمي كوردستان .3
دا بؤ دياريكردين سيستمي سياسي "ريفراندؤم"داِرشتين دةستورو متمانة وةرطرتين ئةم دةستورة لة راثرسي طةل  .4

  . يةيت لة كوردستانالَكوردستان و ريكخستين ذياين سياسي و مةدةين و كؤمة
  . لة مةسةلة ضارةنووسسازة نيشتماين و نةتةوةييةكان" راثرسي"ةل طةِرانةوة بؤ راي ط .5
ت و الَيت خةلَك و بنةمايةك بؤ ئالَوطؤِرثيكردين دةسةالَثيادةكردين دميوكراسي وةك سةرةتايةك بؤ دةسة .6

  . شيوازيك بؤ بة شارستانيكردين ملمالنيكان و ثرةنسيثيك بؤ ليك طةيشنت و دايالؤط
  . يتالَؤظ و بة ثراكتيك كردين ضةمكي هاووثاراستين مايف مر .7
لة " يةتيةكانالَسةنديكاو يةكييت و كؤمةلَة ثيشةيي و كؤمة"ئازادكردين دامةزراوةكاين كؤمةلَطةي مةدةين  .8

  . دةستيوةرداين حزيب
  . يةيت و سةروةريكردين ياسا لة سةِروةي هةر كةسيكالَضةسثاندين دادثةروةري كؤمة .9

  .  ئازادي ئافرةت وةك روويةكي بة شارستانيبووين كؤمةلَطةدابينكردن و ثاراستين .10
  . دابينكردن و ثاراستين مايف مندالَ و لة ئةستؤطرتين بذيؤي و ثةروةردةكردنيان لةاليةن حكومةتةوة .11
  . ثةككةوتةيي، ثريييت، دايكايةيت، ي بيكاري"مووضة"دابينكردين بيمة  .12
13. تدابينكردين الين كةمي طوزةران بؤ هةر تاكيزراوبيكي كوردستان تا كةرامةيت ئينسانيبووين ثاريزانيك و هةر خي .  
  . ضارةسةركردين كيشةي طراين و كريضييت و نيشتةجيبوون ئةركيكي سةرةتايي و يةكةميي حكومةتة .14
 و داناين خانةوادةي. دروستكردين كؤمةزاريكي شايستةو دياريكردين رؤذيك بؤ ستايشي شةهيداين كوردستان .15

  . شةهيدان لة ثيشةوةي ئيمتيازاتةكان و طواستنةوةي مووضةي شةهيدان بؤ ثيشةوةي ثلةكاين مووضة
دةبيت دةست ثاكانة خبريتة خةزينةي حكومةت و ضؤنيةيت ، داهايت كوردستان ساماين هةموو خةلَكي كوردستانة .16

  . خةرجكردين بؤ خةلَك زانراوبيت
  . كردين خويندن تا ثلةي دواناوةندينةهيشتين نةخويندةواري و ئيلزامي .17
بةسةردةميكردين مةةجي خويندن و شيوازي وانة ووتنةوةو دةستةبةركردين هةموو ثيداويستيةكاين سةردةم لة  .18

  . قوتاخبانةكاندا
رزطاركردين زانكؤو ثةميانطاكان لة دؤطماو ذةنط طرتووي و طؤِريين بة دامةزراوةيةك بؤ بةرهةمهيناين مةعريفةو  .19

  . تويذينةوة زانستيةكان
  . زةمينةسازي ثيويست بؤ طةِرانةوةي ئاوارةكان و قةرة بووكردنةوةي زيانةكانيان .20
  .  و قةرةبوكردنةوةي زيانةكانيانطةِرانةوةي ئاوارةكاين شةِري ناوخؤ بؤ سةر زيدي خؤيان .21
  . كردنةوةي باخضةي ساوايان لة هةر طةرةكيك داو كردنةوةي دايةنطا لة كارطةو فةرمانطةو طةِرةكةكان .22
دابينكردين خزمةتطوزاريةكان لة تؤِري كارةباو ئاوو ئاوةِرؤ و جادةي قريو قوتاخبانةو نةخؤشخانةو بنكةي  .23

  . ي كوردستانوةرزشي لة هةر طةرةكيك و طونديك
واتا بةثيي ، ريكخستين سيستمي موضةو ثلةكاين موضة بةو شيوةيةي لة دةولَةتة ثيشكةوتووةكاندا ثةيِرةودةكريت .24

  . بِروانامةو ليهاتوويي نةك دةستيوةرداين حزيب
اويستيةكاين لةطةلَ ثيد تة ثيشكةوتووةكان لة مووضةي خانةشيين بةو شيوةيةي كةالَثةيِرةو كردين سيستمي وو .25

  . ذياين سةردةم بيتةوة
بؤ تةعينكردن و بة طةرخستين هيزي كاري كؤمةلَطة لةسةر بناغةي بِروانامةو ليهاتوويي و " جملس خدمة"داناين  .26

  . دوور لة دةستوةرداين حزب
  . طرنطيدان و ثاراستين شوينةوارة ميذوويية نةتةوةيي و ئايين و كولتوريةكان .27
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تان لةم بارةوة كة ئةركةرتيكي طرنطي ئابووري الَشتوطوزارو سوودوةرطرتن لة ئةزمووين ووبوذانةوةي بواري طة .28
  . كوردستانة

بة تةكنولوذياي نوي بؤ بوذانةوةي ئابووري  وة بةرهيناين ساماين ذير زةميين و سةر زةميين كوردستان .29
  . كوردستان و بةرهةمهيناين كارةبا و نةهيشتين ئةزمةي ووزةو سوتةمةين

  . ثةيرةوكردين سيستمي ئاوديري و تةكنيكي نوي لة بواري كشتوكالَدا .30
  . سوود وةرطرتن لة تواناو هيزو هزري طةجنان وةك نةوةي نوي لة بةريوةبردين دةولَةت و بؤ ثيشكةوتين كؤمةلَطة .31
  . ي و خانوبةرةوةهاوكاريكردين كضان و كوِراين كوردستان لة ثيكةوةناين خيزان لة رووي مةعنةوي و مادد .32
هونةرمةندان و رؤشنبريان و وةرزشوانان روويةكي بة مةدةين بووين كؤمةلَطة و سامانيكي طةورةي نةتةوةن دةبيت  .33

  . ذيان و طوزةرانيان بارتةقاي ئةم طةورةيية لة داهينان و بةهرةيان بيت
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