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یەکەم :بواری سیاسی
 1ـ بەهێزکردنــی دەنــگ و ســەنگ و قورســایی کــورد لــە بەغــدا و لە هاوکێشــە
ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییەکانــدا و خەباتــی بــەردەوام بــۆ تێگەیاندنــی هەموو الیەک
لــە مافــی ڕەوای چارەنووســی گەلی کوردســتان.
 2ـ بەدیهێنانی کۆدەنگییەکی کوردســتانی ،کە لە پێناو ماف و بەرژەوەندییە
بااڵکانــی گەلەکەمانــدا ،ناکۆکییــە نێوخۆییــەکان تێپەڕێنــێ و لەســەر نەگــۆڕە
نەتەوەیــی و نیشــتمانییەکان کــۆک و یەکڕیــز بێــت تــا ببێتــە زامنــی پاراســتنی
مافــە دەســتورییەکان و شایســتە داراییەکانــی هەرێــم و بەشــی ڕەوای خەڵکــی
کوردســتان لــە ســەروەت و ســامانی ههمــوو عێــراق.
 3ـ پێداگیریــی لــە ســەر پابەندبــوون بــە بنەماکانــی شــەراکەت و تەوافــوق و
هاوســەنگیی لــە ئیــدارەی عێراقــدا وەک پرنســیپ بــۆ بەشــداریی لــە حکومەتــی نوێــی
فیدراڵــی.
 4ـ جێبەجێکردنی ماددەی 140ی دهســتوور و پێداگریی لەســەر گەڕاندنەوەی
هەمــوو ناوچــە کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم و دیاریکردنی ســنوری
کوردســتان و کۆتاییهێنــان بە دواخســتن و خۆدزینــەوە لە جێبەجێكردنی.

 5ـ دامەزراندنــی حکومەتێکــی بەهێــز ،کــە بتوانــێ دەســەاڵت و س ـهروهریی یاســا و
شــەرعیەت لەسەرتاســەری کوردســتاندا پیــادە بــکات و یەکپارچەیــی خــاک و گەلــی
هەرێمی کوردســتان بپارێزێ و کۆتایی بە زۆن و زۆنکاری و دەســتوەردانی ئەحزاب و
یاساشــکێنی و سیاسـهتی دووفاقــی و فــەوزای سیاســی و ناوچەگــەری بهێنــێ.
 6ـ نووســینەوەی دەســتوورێکی کوردســتانیی هاوچــەرخ ،کــە ببێتــە مەرجەعی
چــارەی گرفتــەکان و گرێبەســتێکی کۆمەاڵیەتیــی سیاســی ،کــە مافــی هەمــوو
پێکهاتەکانــی کوردســتان دەسنیشــان و دابیــن بــکات.

 8ـ ڕێكخســتنی نوێنهرایهتــی و پهیوهندییـهكان و گفتوگــۆ لهگـهڵ حكومهتــی
فیدرالــی لهچوارچێــوهی دهســتووردا لــە پێنــاو تایبهتمهندکردنــ ی دامــودهزگا
رهســمییهكانی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان.
 9ـ ئــازادی هەڵســوڕانی سیاســیی لــە هەمــوو جێیەکــی کوردســتان بــۆ هەموو
ئاڕاســتە سیاســییەکان بهپێــی یاســا دابیــن بکــرێ و هــەر جــۆرە ئیرهابێکــی
فکــری و پاوانکارییەکــی سیاســی قەدەغــە بکــرێ .هاوکاتیــش هــەر نەهجێکــی
تیرۆریســت و تونــدڕەو ،یــان کۆنەپارێــز و دواکەوتــوو ،کــە لەســەر بنەمــای رەگــەز و
ئاییــن و ئایینــزا جیــاکاری لــە نێــوان هاواڵتیانــدا پەیــدا بــکات ،یــا دژ بــە ئازادیــی
کوردســتان بێــت ،بــە یاســا قەدەغــە بکرێــن.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

 7ـ پەیوەندییــە سیاســی و دیبلۆماتــی و ئابوورییەکانــی هەرێــم لەگــەڵ
دەرودراوســێ و وواڵتانــی جیهــان پــەرەی زیاتــری پێبــدرێ و لــە ئاســتی جــاران
پتەوتر و فروانتر بکرێ لەســەر بنەمای ڕێزگرتنی ســەروەریی یەکدی و ڕەچاوکردنی
بەرژەوەندیــی هاوبــەش لهرێــی نوێنهرایهتیی ـه رهســمییهكانی حكومهتــی ههرێمــی
كوردستان.
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 10ـ كاركــردن بــۆ چارهسـهركردنی گرفتــی ئــاوارهكان بهگشــتی و باشــتركردنی
باروگوزهرانیــان .هــاوكات ههوڵــدان و هــاوكاری لهگــهڵ حكومهتــی فیدرالــی بــۆ
دابینكردنــی ســهقامگیریی لــه ناوچهكانیــان بــه مهبهســتی گهڕانهوهیهكــی
شــهرافهتمهندانه و ســهربهرزانه و ژیانێكــی ئاســووده.

دووەم :ئیدارە و ئابووری و ریفۆڕمى گشتی
بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8
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لیستی پارتی شێلگیرانە کاردەکات بۆ:

 1ـ پێداچونەوەیەکی میتۆدیانەی گشــتی بە ئابووری کوردســتاندا لەســەر بنەمای
زیادکردنــی جۆرهكانــی ســەرچاوەی داهــات و پشــت نەبەســتن بــە کەرتــی نــەوت
بەتەنیــا .بوژاندنــەوەی کەرتەکانــی کشــتوکاڵ و پیشــەگەڕی و گەشــتیاری تــا ببنــە
هاریــکاری کەرتــی نــەوت .هاندانــی ســەرمایەگوزاری و وەبەرهێنــان لــەو بوارانــەدا و
دەرچواندنــی هــەر یاســا و رێســایەک کــە بــۆ ئاســانکاریی لــەو بوارانەدا پێویســت بن.
 2ـ جیــا لــەو رێکارانــەی تــا ئێســتا بــۆ شــەفافیەت و زواڵڵــی لــە بــواری
داهاتەکانــی نەوتــدا لــە الیــەن حکومەتــی هەرێــم پەیــڕەو کــراوە ،رێــکاری دیکــەی
پێویســت بــۆ هەرچــی زیاتــر شــەففافیەت لــە تێکــڕای بوارەکانــی داهــات و
خەرجیــدا بگیرێتەبــەر.
 3ـ بودجــەی کوردســتان ،دوای چــوار ســاڵ بێبودجەیــی ،جارێکــی دیکە و بە پێی
ئەولەویاتــی ســێکتەرە هــەرە پێویســتەکان و بــۆ خزمەتــی پرۆســەی گەشــەپێدان و لە
بەرژەوەندیــی خەڵکــی کوردســتان و كهمكردنـهوهی خهرجییـهكان گەاڵڵــە بکــرێ،
ك ـ ه وەاڵمــدەرەوەی خواســت و پێویســتی و ئەولەویەتــی خەڵــک بــێ و هەمــوو
ســێکتەرەکان بگرێتــەوە و هەمــوو ناوچــە جیاجیــاکان لێــی ســودمەند بــن.

 4ـ هاندانــی ســەرمایەگوزاریی نێوخــۆ هاوشــانی ســەرمایەگوزاری دەرەکــی و
قۆســتنەوەی هەمــوو بــوار و دەرفەتــەکان بــۆ بوژاندنــەوەی بــازاڕ و ڕەخســاندنی
دەرفــەت و هەلــی کاری یەکســان بــۆ گەنجــان و دەرچوانــی زانکــۆ و هیــچ هەاڵوێــرد و
جیاوازییــەک لــەو بــوارەدا چیتــر رێگەپێــدراو نەبێــت.

 6ـ نوێکردنــەوە و پێشخســتنی میکانیــزم و نەهجــی کاری تــەواوی دام و
دەزگاکانــی حکومــەت بــە جۆرێــک ،کــە لەگــەڵ پێشــکەوتنەکانی ســەردەم بگونجێن و
بــە توانــا و کارامەیــی و پســپۆڕییەتی و پێوەرەکانــی شایســتەیی بەڕێوەبچــن.
دەرفەتــی یەکســان بــە خوێنــی نــوێ و کــوڕ و کچــە گەنجەکانــی واڵت بــدرێ بــۆ
بەرێوەبردنیــان بــە بــێ گوێدانــە ناســنامەی حزبییــان.
 7ـ پێوەرەکانــی وەزیفــەی گشــتی رێکبخرێنەوە و ئەنجومەنــی ڕاژە دابمەزرێ و
پێوەرەکانــی شایســتەیی و پســپۆڕیی و خزمــەت بکرێنــە بنەمای وەرگرتنی پۆســت
و پلە.
 8ـ سیســتمی مووچــە و خانەنشــینی و هەمــوو جــۆرە ئیمتیازاتێکــی مــاددی
لەســەر بنەمایەکــی شــەفاف دابڕێژرێنــەوە ،کــە عەدالەتــی کۆمەاڵیەتــی بەدیبێنێ.
 9ـ بــە یاســا و رێســای توونــد ڕێ لــە هەمــوو جــۆرە قۆرخکاریــی و ســوودی
نابەجــێ و کوالێتــی خــراپ لــە بازاڕ و چاالکییە ئابورییەکاندا بگیــرێ .دەرفەتی چاالکی
ئابــووری بــۆ هەمــووان بــە یەکســانی فەراهــەم بکرێــت و هەرچــی کــەم و کورتییەکــی
یاســایی لــە ڕێکخســتنی ئــەم بوارانــەدا هەیــە چارەســەر بکرێن.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

 5ـ جێبەجێکردنی ڕیفۆرمێکی کارگێڕیی و ئابووریی سەرتاسەریی گشتگیری
فــراوان ،کــە هەمــوو جومگەکانــی حوکمڕانــی و کایەکانــی کۆمەڵگــە بگرێتــەوە.
ڕیفۆرمێــک ،کــە لــە خزمەتــی خۆشــگوزەرانیی خەڵــک و بەدیهێنانــی دادگەریــی
کۆمەاڵیەتــی و کۆتاییهێنــان بــە دیــاردە دزێوەکانــی گەندەڵــی و بەهەدەرچوونــی
داھاتــی گشــتی و نارێکــی کارگێڕیــی و ئابووریــدا بێــت.
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 10ـ پێشخســتنی سیســتمی کەرتی بانک (حكومی و ئههلی) و بەســتنەوەی
بــە بانکــە جیهانییــەکان و پێداچوونــەوەی یاســا و رێســاکانی وەبەرهێنــان و
زەمینەســازیی بــۆ کۆمپانیــا پشــکدارەکان،کە دەرفــەت بــە ســەرمایەی بچــووک و
ســوودمەندبوونی هاواڵتیــان دەدات.
 11ـ بــە دەســەاڵتکردنی ھەرچــی زیاتــری دەزگاکانــی چاودێــری دارایــی و
دەســتەی دەســتپاکی و دادگاکان و دامەزراوەکانــی شــەفافیەت و بەدواداچــوون و
لەگەڵیــدا کــۆی پرۆســەی کارگێڕیــی و دارایــی و ئابووریــی کوردســتان بخرێنــە ژێر
چاودێریــی یاســایی وردەوە.
بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8
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سێهەم :کشتوکاڵ و پیشەسازی و بازرگانی و
گەشت وگوزار
بایەخدانــی زیاتــر بــەم کەرتانــە ،کوردســتان رزگار دەکات لــە پشتبەســتنی
ســەرەکی بــە داهاتــی نــەوت ،بۆیــەش لیســتی پارتــی هــەوڵ دەدات ئــەو کار و
هەنگاوانــەی پێــش قەیرانــی دارایــی و بڕینــی بودجــە لــە الیەن حکومەتــی هەرێمی
کوردســتانەوە بــۆ بوژاندنــەوەی ئــەو کەرتــە ئابورییانــە کــراون ،بــە گوڕوتینێکــی
زیاتــرەوە درێژەیــان پێبــدرێ و بکرێنــە ئەولەویــەت ،لەوانەیــش:

1ـ پشــتگیریی زیاتــری جوتیــاران و پیشــەوەران و دابینکردنــی پێویســتییەکانی
پەرەپێدانــی پــڕۆژە و کارگــە و کێڵگــە و بــاخ و ســامانی ئاژهڵیــی ،تــا کوالێتی و ئاســت و
چەندایەتــی بەرهەمەکانیــان بــەرز بێتــەوە و پێداویســتییەکانی نێوخــۆ تێــر بــکات.
2ـ هەمــوار و کاراکردنــی هەمــوو ئــەو یاســا و رێســایانەی ،کــە بەرهەمــی
خۆماڵــی لــە کێبەرکێــی دەرەکــی و زیانپێکەوتــن دەپارێــزن.
3ـ پاراســتن و گلدانــەوە و رێگرتــن لــە بەفیڕۆچوونــی ئــاو و ســەرچاوەکانی
ئاودێــری .درێــژەدان بــە زیادکردنــی ژمــارەی بەنــداوەکان و ئیدارەدانێکــی
خەمخۆرانەتــری ســەرچاوەکانی ئــاوی ژێــر زەوی.

 4ـ گرنگیدانــی زیاتــر بــە گەیاندنــی هەمــوو خزمەتگوزاریــی و پێویســتییە
هاوچەرخەکانــی ژیــان بــە گونــدەکان وەک هاندانــی ژیانــی گونــدەواری و
بوژاندنــەوەی کشــتوکاڵ .هەروەهــا دەســگیرۆیی و پێدانــی قــەرز و ئاســانکاری بــۆ
پــڕۆژە کشــتوکاڵییەکان.
 5ـ درێــژەدان بــە هاندانــی دروســتکردنی کارگــە پیشەســازییەکان ،بــە تایبەت
لەو ســێکتەرانەدا ،کە لە کوردســتان کەرەســتەی خاویان لەبەردەســتن و دەتوانن
بــە نرخــی هەرزانتــر و کوالێتــی باشــتر لەبەرهەمــی دەرەکــی ،پێویســتییەکانی
بــازاڕی کوردســتان تێربکەن.

 7ـ بایەخدانــی زیاتــر بــە کەرتــی گەشــتیاریی ،کــە دەکــرێ یــەک لــە
سەرچاوەکانی داهاتی کوردستان بێت .هاندانی سەرمایەگوزاریی لەم کەرتەدا و سوودبینین
لــە ئەزموونــی واڵتانــی گەشــتیاریی و پێشکەشــکردنی هەر ئاســانکارییەک ،کە بۆ
گەشــەپێدانی ئــەم بــوارە پێویســت بێــت.
چوارەم :خزمەتگوزارییەکانی ژێرخان
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەر لە بڕینی بودجە و قەیرانــی دارایــی ،زۆربەی کەم
و کورتییەکانی خزمەتگوزاریە بنەڕەتییەکانی وەک کارەبا و ئاو و رێگاوبان و گواستنەوە و
سووتەمەنی و شارەوانی و خزمەتگوزارییە گشتییەکانی چارەسەر کرد .بەرهەمی کارەبا
بــووە چەنــد بەرامبــەری جــاران گەرچــی لەگەڵ زیادبوونی بەکارهێنانـدا هەر لە کێبەرکێدا
بــوو .پڕۆژەکانــی ئــاو هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتانی گرتــەوە .تۆڕێکــی فراوانی شــەقام
و رێگاوبــان و پــرد لــە سەرتاســەری کوردســتان راکێشـران .ســووتەمەنی و جۆرەکانــی

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

 6ـ گرنگیدانــی زیاتــر بــە کەرتــی بازرگانی بەرەچاوکردنی پاراســتنی بەرهەمی
خۆماڵــی لــە کێبەرکێــی بەرهەمــی دەرەکــی .هاوشــانی گرنگیدانــی زیاتــر بــە
فەرمانگەکانــی چاودێــری بازرگانــی و کۆنترۆڵــی جۆریــی بۆ پاراســتنی بەکاربەری
کوردســتان لــە بەرهەمــی خــراپ و کوالێتــی نــزم.
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بە نرخی گونجاو و بە کوالێتییەکی لەبار دابین کران .جێدەســتی شــارەوانییەکان بە جوانکاریی و
خاوێنڕاگرتنــی شــارەکانەوە بینـران .بــەاڵم دیســان قەیرانــی دارایــی ئاســتەنگی خســتە
بەردەم ئەو پرۆســەیە و بۆ چەند ســاڵێک لە گەشــەی وەســتاند و نەیهێشــت ئەو پڕۆژە
تەواوکاریانــە بەرهــەم بێــن ،کــە لە هەریەک لەو ســێکتەرانەدا بڕیاریان لێدرابوو .ســەرباری
ئەوەیــش خزمەتگوزارییــەکان بــەردەوام بــوون ئەگــەر بــە کەم وکورتیشــەوە بووبێت.
لیســتی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان بەڵێــن دەدات کاربــکات بــۆ
دەســتپێکردنەوەی پەرەپێــدان لەهــەر یــەک لەو ســێکتەرانەدا ،کە قەیرانــی دارایی
لــە گەشــەی وەســتاندبوون.
بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8
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 1ـ هــاوکات کاردەکەیــن بــۆ ئەوەی خزمەتگوزارییە گشــتییەکانی وەک کارەبا و ئاو
بە سیستمێک رێکبخرێنەوە ،کە زێدەخەرجیی و بەهەدەردانیان تێدا نەمێنێ و بەشی
پێویستییە ڕاستەقینەکانی خەڵک بکەن و هەمووانیش وەک یەک لێی سوودمەند بن.
 2ـ کاردەکەیــن بــۆ ئــەوەی بایەخــی زیاتــر بــە پڕۆژەکانــی ژێرخــان بــدرێ و
هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتان لێــی ســوودمەند بــن و هیــچ ناوچەیەک هەســت بە
پەراوێزخســتن و فەرامۆشــکردن نــەكات.
پێنجەم :پێشمەرگە و شەهیدان و ئەنفالکراوان
لیســتی پارتــی دیموکراتی کوردســتان خزمەتــی پێشــمەرگەی پارێزەری
کوردســتان و بنەماڵــەی شــەهیدانی ســەربەرز و و ئەنفالکــراوان بــە
شــەرەفێکی مــەزن و شــانازییەکی بێوینــە دەزانــێ و بۆیــەش:

 1ـ کاردەکەیــن بــۆ تەواوکردنــی پرۆســەی یەکگرتنــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە لەشــکرێکی نیشــتمانی بەهێــز و پڕمەشــق و پڕچەکــدا بهالدانــی
ئاســتهنگه دروســتكراوهكانی بهردهمــی.
 2ـ وەرگرتنــەوەی مــاف و بەرکــەوت و شایســتە زەوتکراوەکانــی پێشــمەرگە لــە
حکومەتی فیدراڵی و بەرزکردنەوەی ئاســتی ژیان و گوزەرانی خۆیان و خانەوادەکانیان
بــە جۆرێــک ،کــە لەگــەڵ پیرۆزیــی ئەرکەکەیــان بگونجێ.

 3ـ دابینکردنــی خزمەتــی زیاتــر بــە کەســوکاری شــەهیدان و ئەنفــال و
تەواوکردنــی پڕۆژەکانــی نیشــتەجێبوونیان بهبــێ جیــاوازی و بەرزترکردنــەوەی
ئاســتی ژیــان و گوزەرانیــان و بایەخــی تایبــەت بــە مناڵەکانیــان لــە بــواری
دابینکردنــی خوێنــدن و تەندروســتی و هەلــی کارەوە.
 4ـ ههوڵــدان بــۆ پاراســتن و پێشخســتنی ئــهو ســهقامگیریی و ئاسایشــ ه
دابینكــراوهی ســااڵنێك ه بـ ه هیمهتــی ڕۆڵـ ه چاوکراوەكانــی دامــودهزگا ئهمنیهكانــی
كوردســتان دهســتهبهركراوه.

یــەک لــە دەرهاویشــتەکانی قەیرانــی دارایــی زیادبوونــی کێشــەی بێــکاری و
کەمبوونــەوەی هەلــی کار بــوو .لیســتی پارتــی چاالکانــە ڕووبــەڕووی ئــەم گرفتە
دەبێتــەوە لــە رێــی:

 1ـ گرتنەبــەری هەمــوو ئــەو ڕێکكارانــەی ،کــە بــازاڕی کار دەبوژێننــەوە و
دەرفەتــی کار دەرەخســێنن.
 2ـ بە پێی پێویست دەرکردنی هەر یاسا و رێسایەک ،کە هێنانی کرێکاری بیانی
مەرجدار دەکەن ،تا زۆرترین دەرفەت بۆ گەنجانی بێکاری کوردستان بڕەخسێ.
 3ـ گرنگیــدان بــە خوێندنــی پیشــەیی و ئەو بوارانەی کە پســپۆڕیی پێویســت
بــۆ بــازاڕی کار لــە کوردســتاندا ئامــاده دهكهن.
 4ـ گرتنهبهری سیاســەتی پاڵپشــتیی پڕۆژە بچووکەکانی الوان و دەســگیرۆیی
کردنیان.
 5ـ کەمکردنــەی دیــاردەی بێکاریــی دەمامکــدار لــە دام و دەزگاکانی حکومەتدا
کــە رێگــەی لــە دامەزراندنــی الوانــی خــاوەن بڕوانامە و پســپۆڕیی گرتووە.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

شەشەم :کار و کێشەی بیکاری
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حەوتەم :تەندروستیی گشتی و پاراستنی خێزان
بەرزکردنــەوەی ئاســتی خزمەتگوزارییەکانــی کەرتــی تەندروســتی یەکێــک
بــووە لــە بابەتــە جێبایەخەکانی حکومەتــی هەرێم ،چونکە راســتەوخۆ پەیوەندە
بــە ژیــان و مانــی هاواڵتیانــەوە ،پێشــتر لــەو بــوارەدا کاری بەرچــاو کــراون و
النــی کەمــی خزمەتگوزاریــی تەندروســتی و فریاکەوتــن لــە شــار و شــارۆچکە و
گوندەکانــدا دابیــن کــراون ،بــەاڵم هێشــتا ئــەو بــوارە لــە ئاســتێکی ســەردەمیانەدا
نییــە ،بۆیــە لیســتی پارتــی بەڵێــن دەدات:
بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8
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 1ـ چــاو بــە ســەرتاپای سیســتمی تەندروســتیدا بگێڕدرێتــەوە و کــەم و
کورتییەکانــی پــڕ بکرێنــەوە تــا گەیشــتن بــە دابینکردنــی گەرەنتــی تەندروســتی
بــۆ تــاک بــە تاکــی خەڵکــی کوردســتان هاوشــێوەی ئــەو سیســتمەی لــە واڵتانــی
پێشــکەوتوودا پەیــڕەو دەکــرێ.
 2ـ بازرگانیــی دەرمــان و کەرەســتەی پزیشــکی بخرێتــە ژێــر کۆنتــرۆڵ و
چاودێریــی تــا بــە تــەواوی رێگــە لــە هاوردەکردنــی دەرمانــی بــێ کوالێتــی و
بازرگانــی بــە ژیــان و تەندروســتی هاواڵتیانــەوە بگیــرێ.
 3ـ لــە بــواری پاراســتنی خێــزان و ئافرهتــان و مندااڵنــدا ،لیســتی پارتــی
بەڵێــن دەدات ،کــە بــەردەوام بێــت لە رێگریی یاســایی لــە دیاردەکانی دەســتدرێژیی و
تووندوتیــژی بەرامبەریــان.
 4ـ دژایەتــی هــەر جیاکارییــەک بــە هــەر بڕوبیانوویــەک بێــت لــە نێــوان نێــر و
مێــدا کــە ببێتــە مایــەی بێبەشــبوونی ئافرەتــان لــە دەرفەتەکانــی کار و چاالکییــە
گشــتییەکان کــە بــۆ پیــاو دەرەخســێن.
 5ـ بایەخــدان بــە ســەالمەتی منــداڵ و پــەروەردە و پاراســتنیان لــە
ســەختییەکانی ژیــان و کێشــە خێزانییــەکان و کارپێکردنــی ســەخت و زۆرەملــێ.

هەشتەم :پەروەردە و خوێندن و خوێندنی بااڵ
لــە ســااڵنی رابــردوودا کەرتــی پــەروەردە و خوێنــدن زیــاد لــە هەمــوو
کەرتەکانــی دیکــە کەوتــە بــەر کاریگەریــی قەیــران و تێکــەڵ بە ملمالنێی سیاســیی
کــرا و بــەو هۆیــەوە پرۆســەی خوێنــدن لــە بەشــێکی کوردســتان زیانــی گــەورەی
بەرکــەوت ،بــەاڵم بــە هیممەتــی پــەروەردەکاران و مامۆســتایانی دڵســۆز ڕێگــە
نــەدرا پەکــی بکەوێت.ئــەم رەوشــە بەشــێک لــە زانکۆکانیشــی گرتــەوە و ئەوانیش
کەوتنــە بــەر مەترســی بایکــۆت و وەســتانی پرۆســەی خوێنــدن.
لیســتی پارتــی وێــڕای پێزانینــی بەردەوامــی بــۆ رۆڵــی مامۆســتایان و
هەڵوێســتیان لــە رۆژە ســەختەکاندا ،کار دەکات بــۆ:

 2ـ پەرەپێدانــی تەکنەلۆژیــای زانیــاری و نوێکردنــەوەی بەردەوامــی میتۆدەکانی
خوێنــدن تــا لەگــەڵ رەوتی پێشــکەوتنە زانســتییەکانی ســەردەم بگونجێن.
 3ـ پێداچونــەوەی سیســتمی قبوڵــی مەرکەزیــی قوتابیــان بــە جۆرێــک لەگەڵ
خواســت و ویســتی قوتابیانــدا بگونجێ.
 4ـ کۆتاییهێنــان بــە کێشــەی کەمــی قوتابخانــە و قەرەباڵغــی پۆلەکانــی
خوێنــدن و هەمــوو ئــەو کــەم و کورتییانــەی دهبنـه هــۆی پێشــنهكهوتنی ئاســتی
خوێنــدن و فێربــوون.
 5ـ دابینکردنــی ژیــان و گوزەرانێکــی شایســتە بــە پیشــەی هەســتیاریی
مامۆســتایەتی بــۆ تــەواوی مامۆســتایانی کوردســتان.
 6ـ گرنگیــدان بـ ه كلتــوری بــاوهڕ و ئایینـ ه جیــاوازهكان و رێزگرتنــی پیاوانــی
ئایینــی و دابینكردنــی ژیانێكــی شایســت ه بۆیــان.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

 1ـ پاراســتنی حــەرەم و ســەربەخۆیی زانکــۆ و قوتابخانــە و ناوەندەکانــی
خوێنــدن و دورخســتنەوەیان لــە ملمالنــێ و دەســتوەردانی ئەحــزاب.
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نۆیەم :کلتوور و وەرزش و الوان
 1ـ لیســتی پارتــی وەک هەمیشــە کاردەکات بــۆ پەرەپێدانــی کلتــوور و زمــان و
هونــەر و داهێنانــی رەســەن ،کــە بەشــێکن لــە توخمــە پێکهێنەرەکانــی ناســنامەی
نەتەوەییمــان ،هــاوکات کار دەکات بــۆ زەمینەســازیی بــۆ تەواوی نەتــەوە و کلتوورە
جیاوازەکانــی کوردســتان تــا گوزارشــت لــە خۆیــان بکــەن و پــەرە بــە زمــان و
هونــەر و ڕەســەنایەتی و فەرهەنگــی خۆیــان بــدەن.
بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8

14

183

 2ـ هــەوڵ دەدات داهێنەرانــی بــوارە کلتوورییــەکان لــ ه هونهرمهنــدان و
نووسـهران..هتد ،وەک جــاران دەســگیرۆیی بکرێــن و مــاف و داهێنانیــان پارێــزراو
بێــت و بتوانــن بــە بەرهەمەکانیــان ژیانیــان دابیــن ببێــت.
 3ـ کارکــردن لــە پێنــاو ڕەخســاندنی کەشــێکی نیشــتمانیانە بــۆ گفتوگۆکردن
ســەبارەت بــە گرفتەکانــی میدیــا و چارەســەرکردنیان ،کــە شــێک ،کــە تیایــدا
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی کوردســتان و ئاسایشــی نەتەوەیــی و ئاشــتی کۆمەاڵیەتــی
تیایــدا ســەروەر و پارێــزراو بێــت.
 4ـ وەرزش لــە ســایەی بایەخدانــی حکومەتــدا کاروانێکــی باشــی بــڕی و
گەیشــتە ئاســتێکی بــەرز ،قەیرانــی دارایــی لەســەر ئــەم بوارەیــش ڕەنگــی نەرێنی
دایــەوە ،لیســتی پارتــی بــە بایەخــەوە لــە وەرزش و وەرزشــکاران دەڕوانــێ و کار
دەکات بــۆ دابینکردنــی پشــتیوانی زیاتــر بــۆ ئــەو کەرتــە گرنگــە.
 5ـ شــیاندن و بەرزكردنــەوەی ئاســتی زانیــن و كارامەیــی الوان و هاندانــی
كلتــووری بڕواكــردن بــە تواناكانیــان لــە بەڕێوەبردنــی جومگەكانــی حوكمڕانــی و
کارگێڕیــی و چاالكییــە گشــتییەكاندا.

دەیەم :لێبوردەیی نێو کۆمەڵگه
کوردســتان والتێکــی فرەڕەنگــە لــە ڕووی ئاییــن و ئایینــزا و نەتــەوە و
پێکهاتەوە ،فەرهەنگی لێبوردەیی ئایینی و نەتەوەیی و پێکەوەژیانی ئاشــتییانە
لــە ســیما گــەش و دێرینەکانــی کۆمەڵگەی کوردســتانە ،لیســتی پارتی پاراســتنی
ئــەو کلتــوورە دێریــن و ســەنگینە بــە ئەرکی خــۆی دەزانــێ و کاری هەمیشــەیی بۆ
قوڵکردنــەوەی دەکات لــە رێــی:

 2ـ کارکــردن بــۆ رێگریــی لــە توندرۆیــی و دەمارگیریــی ئایینــی و عرقــی و
عەشــیرەتی و هــەر توندرۆیەکــی دیکــەی زیانبەخــش بە ئاشــتەوایی کۆمەاڵیەتی  ،جا
لــە هــەر ســەرچاوەیەکەوە بێــت.
 3ـ کارکــردن بــۆ رێگریــی لــە بەکارهێنــان وقۆســتنەوەی ئاییــن بۆ مەبەســتی
سیاســی و تێکەڵکردنــی بــە ملمالنێ و کێبەرکێــی حزبایەتی.
 4ـ داكۆكیكــردن لـه مافـه سیاســی و کارگێڕیــی و كلتوورییهكانــی توركمــان و
كلــدان ســریان ئاشــوور و ئهرمـهن و ،ههروههــا مافــی كوردانــی ئێــزدی و فهیلــی و،
كاركــردن بــۆ دهســتهبهركردنیان.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

 1ـ هاندانــی بەردەوامــی دیالۆگــی نێــوان ئاییــن و ئایینــزاکان و قوڵکردنــەوەی
گیانــی لێبوردەیــی ئایینــی و لێکگەیشــتن و یهكترقبوڵكــردن و لێکنزیکبونــەوە.
ههروههــا بایەخــدان بــە تێکەڵیــی فەرهەنگیــی نێــوان نەتــەوەکان و پێکهاتەکان و
قووڵکردنــەوەی گیانــی خۆشویســتن و هاوچارەنووســی.
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بەرنامەیلیستی
پارتیدیموکراتیکوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان
2 0 1 8
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