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بةياننامةي ضةند ثارتصكبةياننامةي ضةند ثارتصك ...  ... لة هةموومان ثريؤزبيتلة هةموومان ثريؤزبيت، ،  ئايار ئاياريييةكيةك   

   كوردستاني ستةمديدةيجةماوةر..زةمحةتكيشان..كريكاران
و ي ئازاداليةنطراين و  كريكارانلةم رؤذةدازياتر لةسةدةيةكة ، يةي كؤمةآليةت عةدالةيتي بانطةشةيرؤذ،  ئاياري1

 يئاآل و ِرادةوةسنت سةرمايةداريدا بيمايف و  لةبةرامبةر ستةم جيهاينيبزووتنةوةيةك وةك خؤشطوزةراين
 باشترو ئاسودةترو ئارامتر ي ذيانيكيداوا، يخؤش و  ئاهةنط طيِراينلَلةثا و  رادةطرن شةكاوة ضينايةيتخةبايت

 مِرؤشهةتا ئةة  كةي كريكاري بزووتنةوةة طرنطةكاينسةرهةلَدانلةيةكيك  ئةم ِرؤذة. دةكةنبؤ مرؤظايةيت
 يسةرةِرا، بووةئازادخيوازانة  يجوآلنةوة و  زؤر سةرهةلَداني داينةمؤةميذووئةو  يو بةدريذاي هةيةيبةردةوام

 سةكؤيةكيشة بؤ خةبايتهاوكات ، دايةكسانيخوازانة  خةبايتية لةميذوو بوو ثِرشنطداري رؤذيكيئةوة
  .ة هةموومان ثريؤزبيتلئةم سالَيادة  ؤيةب، سانةوةوضة و ستةم يةدذ لداهاتوومان

 لة بةرهةمهيناندا  ئةواينيؤلَ ِريسةرمايةدار يطةشة،  كؤمةلَنيماندوو و  بةرهةمهينكريكاران لةجيهاندا ضيين
 زياتر  هةذارايني قولَترو ذمارة ضينايةيتي جياوازآلمبة، وةةؤتكردنة كةم ئةواين ماندوييتةوهيناونة ثييكؤتاي
 ووةثةيوةستكرد مانبةراينرفة و  بضوكخاوةنداراين ي بةرضاوي بةشيكةوداو ثةرة ثييبيكار ووةوكرد

 نةتةوةيةكطرتووةكان ي ستانداردي بةثي خةلَكينزيك بةنيوة دائةو  دةسةآليتيلة رةونةق وبةكريكارانةوة
  بةناويبةرة  شكسيتي جيهان كةدواي نوي ثِرلةئاشيتي رذيميلةجي. هةذارييةوة دةذينلةخوار خةيت
 يو دميوكراسي ئازاديبانطةشة، ةوةوةتذيا ي ثيش سةرمايةداريو دلَِرةقيبيِرةمح،  بةلَين دةدراسؤسياليسيت

  . بيبناغةيةيثِروثاطةندةيةك و  بيناوةرؤكيناويك،  خوارةوة ضينةكاينبؤ و  رؤذهةآلت لةووآلتاينبةتايبةيت
 ي بؤرذوازي رذيم دةسيتيسةنديكاكان ئامراز،  زةوتكراوةنِرادةربِري و  ريكخراوبووندةيانسالَة مايفلةعيراقدا 
جمهود (ي ترةوة بةناوي كريكار هةلَوةشاوةتةوةو لةاليةك ضيين150 ذمارة يلةاليةكةوة بة بِريار، بةعس بوون

 ئةو  ئةو رذيمةيش رووخاينيدوا.ضةوسينراونةتةوةشيوة  عيراقةوة بةسةختترين يو بيناكردنةوة)حريب
 يهيض مادةو بِرطةيةكيش ) عيراق دةولَةيت بؤ بةريوةبردين كايتيياسا (تةنانةت وانة دريذةيان ثيدراريكخراو

 ي بةتةواوو ئابووريةكايني سياسبةرذةوةندية و  ريكخراوبوونمايف كريكار تيدا نيةو لةسةر ضيين
 يلةسةر زؤر مةسةلة كة عيراقيزراو تازة دامةحكومةيت.رةتكراوةتةوة ةضينئةو  فةرامؤشكراوةو بةكردةوة بووين

وارةو  ئاك وةكاينكيشة و  كوردي عاديالنة كيشةي ضارةسةروي بنةِرةتيياسا و  دةسةآلتبابةيت لةيسياس
 و  كة مافكؤكنبةآلم لةسةر ئةوة ،  تيدايةو لةثراتيكدا قةيرانطرتووةي قولَيناكؤك تاد... و راطويزراوةكان

  .دا ونبكرآيو تائيفيوةيةو نةتي ئاين دابةشبوويني خةلَك لةسيبةريجةماوةرو   كريكارانبةرذةوةنديةكاين
بةلَكو عيراق زياتر بوو بةكوشتارطاو ، دلَةِراوكآ نةهينا و  بةترسيايكؤت بةعس نةك هةر ي رذيمروخاين
كةرتارييةت  عةسكةرتارييةت نةبوو لةعيراقدا بطرة عةسي بةعس كؤتاي عةسكةرتاريةيتيكؤتاي،  جةنطمةيداين

 رابردوودا تاكة مةيدانيك كة ئةمريكاو هاوثةميانة يو يةك مانطلَ دووساي لةماوةو ثيدراي زياتريثةرة
 كردن بؤ ي ثشيثش و موخابةراتيةكان و  دامودةزطا ضةك بةدةستي بوون بيناكردنةوةلَ سةرقاي ثيوةعيراقيةكاين

موضة  ص نوي فةرمانبةريكي ثينج ئةوةندةةشانو بةةئ يك ئةو بوارة بووةو تازةدامةزراويكؤنة كاربةدةستاين
 ي هةموو خةلَكخؤشطوزةرايني و  ئازادي بةعس سةرةتاي رذيمدةكرا رووخاينئةوة لةكاتيكدا كة .وةردةطريت

 ي بةثرؤسةيةكي سياس دةسةآليتيبةو مةرجةبةآلم ،  كورد بيتي كيشةي باش بؤ ضارةسةريسةرةتايةك و عيراق
 دياريكردين و  يةكسان هةبيت بووين هاووآليتمايف و  خةلَك بسثيردريتة نوينةراين دميوكرايتبةراسيت

 ي نةوت بؤ ضارةسةرداهايت و  عيراقساماين و  بناسريتي خؤيان بةرةمسبةدةسيت نةتةوةكان يضارةنووس
سياسيةكان  و مافة مةدةين و نئازاديةكا و  تةرخانبكريتيو سياسي ئابووريو ضاكسازيبيخانةوالنةيي و بيكار

بزووتنةوة  و  بةعس ثامشاوةكاينبؤية، ئةو كارانة نةكران، عيراق لةضةك دامبالَريت و دريتثةرةيان ثيب
  .كؤنةثةرستةكان توانيان لةطؤِر سةردةربيننةوة و ئيسالمية تريؤريست
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  بازاِرو بةرهةمهينانيوةو هةموو بواريك حزبييان درووستكردوي سةرمايةداريضينيك و يةكييتيكوردستان ثارتلة
و يو ئابووري سةراسةريش هيشتا دريذة بةو دابةشبوونة سياس هةلَبذاردينيدوا، بةريوةبردنيان قؤرخكردووةو 

هيشتا ريطا ،  خؤيان كردوويانة تايبةيتيبؤ بةرذةوةند و  خةلَك كوردستان دةدةن كة دوور لةخواسيتيئيداريية
 حزب يهيشتا مل بةجيابوونةوة،  خؤيانةوة طريدةدةن بة ريككةوتينبِريارةكاين و نادةن ثةِرلةمان سةربةخؤبيت

 سةرسوِرهينةر ي ئيمكاناتيكيئةطةرض،  طرتؤتةوة حكومةيتيلةهةموو بوارةكاندا حزب جيطا و لةحكومةت نادةن
 يبيناساز و  خيزانةكاني دابةشكراو زؤرترة لةذمارةي زةويئةطةرض، وةهةيةو ثارة بةليشاو دةِرذيتة بانقةكانة

طواستنةوةيان لةجاران  و  كاآلكان بوار بؤ بةرهةمهيناينيئةطةرض،  بةخؤوة ديوةيوينةص بيطةشةيةك
 خوارةوة ي فةرمانبةريكيموضة و  وةزيريكيموضة، ي نةك ضاكةي لةخراثي خةلَك رووذياين بةآلم، رةخساوترة
جياوازية ضينايةتيةكان ، دابينناكريت ص ثي خانوويةكص كرص نويفةرمانبةر4 يموضة، ةنيوان ي دينار4900000

 هةلَبذاردندا ي لةبانطةشةي ئةو بةلَينانةيبةثيضةوانة، ناعةدالةتيةكان فراوانتر دةبنةوة و  زياتر دةبنصتاد
 قةيراين و  شتومةكياتربووةو نرخ خوارةوة زي لةسةر ضينةكايني ئابووريطوشار، دةبةخشرانةوة

 حزبة ثؤسيت و  وةزارةتي كوردستان لةضوارضيوةي خةلَكي رةوامايف.كردووةي زياديبيكار و بوونصنيشتةج
  كاربةدةستاينريفراندؤم هةم لةاليةن بةرثاكردينبؤ خةلَك  دةسةآلتدارةكاندا لةقالَب دراوةو بةكردةوة خواسيت

  . خراوةص ثشتطوشدا كاتيي لة ياساتةنانةت و  عيراقةيت حكومهةم لةاليةن و كوردستان
  انئازادخيواز..مامؤستايان..فةرمانبةران..ذنان.. ضةوساوةيجةماوةر
 يناوةرؤك و نامينن  خةريكةتةمومذةكان، وةدةركةوتوان بةئاشكرا ئةو لَ ئيمة لةطةيبةرذةوةند يجياواز

وا  و ئابووريةكانيو كؤمةآليةتي كيشة سياسيسةران لةضارةيبوونيناجد و انئةو يانةخؤويست سياسةيت
 راشكاوانةتر و لةم بارودؤخةدا ثيويستة ريكخراوتر بيينةمةيدان، هةلَداوةيسةر  فراوانناِرةزايةيت، وةنةرؤشندةب

  رابردوويسالَ ضةندي زيندووئةزموين، ن كوشندةينةخؤشدوو  و ضاوةِرواينيخؤشباوةِر،  مافةكامنان بكةينيداوا
 نيوان ي جياوازيو كةمكردنةوةص كر زيادكردينيداوا دةبيت،  خؤماندا بنييدةبيت خؤمان لةخةمداوة كةياننيش
،  بوون بكةينص نيشتةجي كيشةي رةوايو ضارةسةري بيكاريبيمة يداوا دةبيت،  موضة بكةيني زؤر كةمو الينالين

 يتر ئةو ِراستيةي دةسةآلتداران جاريكهةلَويسيت،  حكومةت نةطريتةوةي حزب جيطا دةسةآليتدةبيت داوابكةين
 اليةنة ضةث:  ثيويستةهةربؤية. دايةهيز لةيةكييت: وةك دةلَين، ببةستني مان بةهيزي خؤدةبيت ثشت كةسةملاند 

ش ديكة تويذةكاين و ضني و كريكاران و  ثيكبهينني يةكطرتووي خةباتكاريثيشكةوتنخوازةكان بةرةيةكو 
  .ندامبةزرينان ي خؤي سةربةخؤياوريكخر

   كؤمةآليةيتو عةدالةيتيئازاد يبذ.. كريكار ضيينتيكؤشاين و  خةباتصسةركةو.. ئاياريبةرزو بةِريز بيت يةك
   ئاياري لةيةكي ثيشوازي هاوبةشيكؤميتة

   كوردستاني ضارةسةرثاريت 
   كؤمؤنيستةكان لةعيراقيةكييت

   كوردستان دميوكراسيخوازاينيبزووتنةوة 
   كوردستاني سةربةخؤي كارثاريت

  باشور- كوردستاني شيوعحزيب
30/4/2005  
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   ي ئاياري1 دروومشةكاين
 .ضةوسانةوة و  ستةمكرديني دذايةتيرؤذ و  جيهان كريكاراينيرؤذ،  ئاياري1ثريؤزبيت  •
 موضة لَطة لةيجياواز و بكريت  ئةمِرؤ دياري ذياين ثيداويستيةكايني موضة بةثيي كةمالين •

 .بةرزةكان كةمبكريتةوة
 تواناكانيان زةمينة بؤ بةطةِرخستين و دةبيت لةبةرضاو بطرييت،  الوان لةكؤمةلَدايطرنط •

 .بِرةخسينريت
 و  كؤمةلَ ثيشكةوتينيسةرةكثيويسيت دوو ، حزب لةحكومةت و  دين لةدةولَةتيجياكردنةوة •

 .ن مافةكاندابينبووين
 دا ييك بِريار خةلَك هةري%51 و بيت كوردستان ي دةست خةلَك كوردستان بةيضارةنووس •

 . بناسريتيبةِرةمس
ريكخراوة زةردةكان طوزارشت ،  سةربةخؤيان هةبيتيدةبيت ريكخراوتويذةكان  و كريكاران •

 .اتان ناكريكخراوبوونيلة
 .عيراقن  و كوردستاني كؤمةلَطاي سةرةك ثيويسيتينا عةمليو دةستووري مةدةنحكومةيت •
 . حزبةكانثةرلةمان دةبيت سةربةخؤ بيت لةدةسةآليت و  هةبيتيكوردستان دةبيت يةك ئيدارة •
 يةوةي حزبيئينتيما و نةتةوةو رةطةز و ئاين يبةهؤ و  هةبيت" يةكسانبوويني هاووآلتمايف"دةبيت •

 .كريتنة يجياواز
 بةرذةوةنديةكاين و ماف و يبكريت كريكاران ديار نوينةراينيبةبةشدار كاريثيويستة ياسا •

 .يتلةخؤبطركريكاران 
ان بؤ يي ياساثشتيواين و و تاكةكةسيةكان ثةرةيان ثيبدريتيو مةدةنيدةبيت ئازادية سياس •

 .دابنريت
وةكيةكيان  مايف و  كاروبارةكاندا زيادبكريتيتةواو و  وآلت ذنان لةبةريوةبردينيبةشداردةبيت  •

 .ريت ثيبد ثياولَلةطة
  ئاياري لةيةكي ثيشوازي هاوبةشيكؤميتة
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