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پەیامی لیستی
پارتی دیموکراتی کوردستان
بۆ ههڵبژاردنی خولی پێنجهمی
پهرلهمانی كوردستان

بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بەســەری بــەرز و بڕوابەخۆبــوون و هۆشــیاریی گــەل ،بــە
ســەرکردایەتییەکی بەهێــز و یەکگرتــوو ،بە پشــتیوانیی جەمــاوەرە وەفادار و دڵســۆزەکەی ،بە
هەگبــەی پــڕ لــە هەڵوێســتی نەتەوەیــی و نیشــتمانی ،بــە بەرنامــەو دیدگایەکــی ڕوون و نــوێ
بــۆ ئاینــدە ،بــە لیســتێك لــە ســەركردە و كادیــرە لێهاتــوو و دڵســۆزەكانی ،لــەم هەڵبژاردنــەدا
بەشــدار دەبێــت ،چاوەڕوانیشــی لــە هاواڵتیــان ئەوەیــە ،کــە وەک مــاف و ئــەرک فراوانتریــن
بەشــداری تێــدا بکــەن.
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پێنــج ســاڵی رابــردوو ،ســااڵنی بەرگــری لــە کوردســتان و بەگژداچوونــەوەی ئــەو هەمــووو
پیالن و هەڕەشــە و پڕکێشــییانە بوو،کە لە ناوخۆ و دەرەوە کرانە ســەر کوردســتان و قەوارە
سیاســییەکەی و کاروانــی گەشــەپێدان و پێشــکەوتنیان راگــرت .پارتیمان لــە بەرپەرچدانەوەی
هەڕەشــەکاندا وەک هەمیشــە پشــکی پێشــڕەوایەتی بەرکــەوت .بــە پشــتیوانیی خوێنــی ئاڵــی
شــەھیدان و پێشــمەرگە قارەمانــەکان و دڵســۆزانی گــەل بەرەنــگاری شــەڕانگێزی و پیالنــەكان
بــووەوە و ســەرباری ڕەوشــی ناهاوکارانــە و گێچەڵــی نێوخۆیــی ،خــۆی بــۆ هیــچ کام لــەو
پڕکێشــییانە نەچەمانــد ،تــا دواجــار کوردســتان و قــەوارە دەســتورییەکەی پارێــزران و دۆز و
داوا ڕەواکانــی گەلــی کوردســتان بــە زیندوویــی مانــەوە و پیــان و شــەڕانگێزیی خیانهتــكاری
شکســتی هێنا.
لــە پێنــج ســاڵی رابــردوودا ،پارتــی بــە پاڵپشــتیی نیشــتمانپەروەران ڕووبــەڕووی ئــەو
نەهجــە دەستورشــکێنەی بەغــدا وەســتایەوە ،کــە بنەماکانــی تەوافــوق و شــەراکەت و
هاوســەنگیی شــێواند و بودجــە و شایســتە داراییــەکان و مافــە دەســتورییەکانی خەڵکــی
کوردســتانی زەوت کــرد .بــە هاوکاریــی دڵســۆزانی گــەل و دەســت و بــازوی پێشــمەرگە و بــە
خوێنــی هــەزاران شــەهید ،ســەرکردایەتی شــەڕی پاراســتنی کوردســتانی کــرد و ئەفســانەی
داعشــی تێکشــکاند .بە داڕشــتنی بنەمای ئابووریی ســەربەخۆ ڕووبەڕووی شــەڕی برســیکردن
بــووەوە و ســەرباری دابەزینــی نرخــی نــەوت و لێشــاوی ئــاوارەکان و خەرجیــی شــەڕی هــەزار
کیلۆمەتریــی داعــش ،توانــی کارێــک بــکات کوردســتان بەرگــەی سیاســەتی نانبڕیــن بگــرێ و
نەشــکێ .کــە بەغــدا هەمــوو رێگەکانــی لێکگەیشــتنی داخســت و چاوەڕێی خۆبەدەســتەوەدانی
لــە کوردســتان دەکــرد ،پارتــی بــە ڕابەرایەتــی ســەرۆک بارزانــی بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژوودا و
لــە ڕیفراندۆمێکــی سەرتاســەریدا ،کــۆی گەلی کوردســتانی لــە دەوری یەک ئامانج کۆکــردەوە و
ســەرباری هەڕەشــە و رێگرییــەکان ،بڕیــاری ســەربەخۆییخوازیی نەتــەوەی کــوردی سەرخســت.

دوای ســەرکەوتنی ڕیفراندۆمیــش کوردســتانی لــە هەڕەشــەی ســەربازی و سیاســی وئابــووری
پاراســت .کــە لەشکرکێشــی بــەرەو کوردســتان هــات ،پارتــی بــە گیانــی رۆڵەکانــی بەرگریــی
لــە شــەرەف و شــکۆی کــورد و کوردســتان کــرد ،خەونــی ئەوانــەی پوچــەڵ کــردەوە ،کــە
دەیانویســت بــە چاوســاغیی خاکفرۆشــان کوردســتان داگیــر بکــەن و کۆتایــی بــە قــەوارە
سیاســییەکەی بێنــن .لــە ماوەیەکــی پێوانەییــدا هاوکێشــەی دژە کوردســتانی بــە قازانجــی
کوردســتان هەڵگێڕایــەوە .ئابڵوقــە و ســزاکانی هەڵوەشــاندەوە و رایەڵەکانــی کوردســتانی
لەگــەڵ جیهــان گرێدایــەوە .بــە دیبلۆماســیەت و حیکمەتــی سیاســی پێگــە و ئیعتبــاری
ناوچەیــی و جیهانیــی بــۆ کوردســتان گێڕایــەوە.

ئەمــڕۆ ،کــە بــەرەو هەڵبــژاردن دەچیــن ،مەینەتــی و ڕۆژە ســەختەكان ڕوویــان لــە کۆتاییــە و
ئیــدی پێدەنێینــە قۆناغێکــی نــوێ ،کــە بــە پشــتیوانیی گــەل دەکــرێ قۆناغــی دووبــارە
درێژەپێدانــەوەی کاروانــی گەشــەپێدان و پێشخســتنی کوردســتان بێــت .بــۆ ئــەم قۆناغــە
پارتــی بەرنامــە و روانگایەکــی هەمەالیەنــەی نوێــی ئاماده کــردووە ،كه ههڵقواڵوی مێــژوو و خهباتی
خۆیهتــی و دەیەوێــت لــە رێــی پەرلەمــان و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە بــۆ خزمەتــی
خەڵکــی کوردســتان جێبەجێــی بــکات.
پارتــی ،کــە لــە ئەرکەکانــی سەرشــان و بەدیهێنانــی بەڵێنەکانیــدا کەمتەرخەمــی نەنوانــد،
لــە هەمــان کاتیشــدا بــە چاوێکــی واقیعبینانــە لــەو کــەم و کورتــی و ناڕێکییانــە دەڕوانــێ ،کــە
لــە کــۆی پرۆســەی سیاســی و حوکمڕانــی و ئابووریــدا هــەن و چارەســەرکردنیان لــە قۆناغــی
داهاتــوودا وهك ههمیشـ ه بــە ئەرکــی داهاتــووی خــۆی دەزانــێ.
لیســتی ()183ى پارتیمــان لــە رێــی ئــەم بەرنامەیــەوە ،لهژێــر دروشــمی (بنیاتنانــی
كوردســتانێكی بههێــز) نەخشــەڕێی چاکســازییەکی سەرتاســەری و بەدیهێنانــی عەدالەتــی

کۆمەاڵیەتی و رەخســاندنی هەلی کار و دەرفەتی یەکســان و بەهێزکردنی ژێرخان و پەرەپێدانی
کــۆی ســێکتەرەکانی ژیــان و گوزەرانــی داڕشــتووە .هەمــوو ئەوانەیــش لــە کوردســتانێکی
ســەربەرزدا کــە پارتــی وەک هەمیشــە لــە پێناویــدا خەبــات دەکات و بــەردەوام دەبێــت بــۆ
جێبهجێكــردن و ســەلماندنی مافــە نهتهوهیــی و نیشــتمانییەکان.

بنیاتنانی
كوردستانێكی
بههێز

لــەو چەنــد ســاڵە قەیراناوییــەدا ،پارتــی ســەرباری هەمــوو ئاســتەنگ و گرفتــەکان ،وەک
خەســڵەتە ھەمیشــەییەکەی ،شــانی دایە بەر بەرپرســیاریی و ڕووبەڕووی قەیرانەکان بۆوە و بە
هەمــوو توانایەکییــەوە ئەرکــی خــۆی لــە حکومەتــدا بەڕێوەبــرد .بەرگەی ڕۆژگارە ســەختەکانی
گــرت و کۆڵــی نــەدا تــا ئاســۆی چارەســەری قەیرانــەکان دەرکەوتــن.
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