
؟کانبۆکشهرهسهو چارهرم دروستهمۆی ھهسیستمکی سیاسی بۆ ئهچ /11موهکورته

بۆ . تییهو کۆمهزمونکی سیاسیئهو بهک یاساناسکوهکرێئهملجار ئاڕاستهگهکهیهو پرسیارهئهمهئه
:موه

ئاینی دیکتاتۆری، نهدیموکراسی نهنه.یننرممۆی ھهئهئارادان، ھیچیان کای پبای ی لهو سیستمانهئه
.تاد...سۆشیالستی وداری نهرمایهسهنه. ب ئاینینه

بارودۆخ و یهوهی ئهھۆکه. جاوبگونبۆ وتک گونجاوب، بۆ وتکیتر نهو سیستمانهرکام لهشی ھهئه
ت ، بۆرۆژھهدانیهراسی بۆ رۆژئاوا ئاوهدیموکئسته: ونهبۆ نم.ویترلهم وت جیاوازهئهیژینگه

:چاکوایهواتهکه.ره، لره ھز رابهرهروهوێ یاسا سهلهچونکه،ماورانییه

کانی پارزگهلهرکامھه. پکبرۆکھاوسه5لهتیرۆکایهنکی سهنجومهئهرم،  ھهرۆکیجیاتی سهله-ا-1
یهم رگهبه.تیرۆکایهنی سهنجومهبۆ ئه دیاریکارۆکھاوسهوهکیهرھه،بژاردنی گشتیھهبهرم، ھه
.نامنسکداکهستی تاکهدهلهتسهوی و قۆرخکردنی دهترسیی تاکهمه

رۆکی سه:مجۆرهبهنشکهتی دابهرۆکایهکانی سهکارهوتن،رکهبژاردن یاھه، بهخۆیانداناولهننجومهئه-ب
کارگی ،نی یاساداناننجومهرۆکی ئهسه، زیراننی وهنجومهرۆکی ئهسه،کانکدارهچهھزهرۆکی سه،ننجومهئه
.ڵکۆمهکی بهتییهرۆکایهسهبتهرم ئهتی ھهرۆکایهسه،یهم رگهبه.ننجومهئه

.ڕو ئاشتیشبریاری شهلهرپرسببهب ورمی برۆکی ھهکانی ئستای سهتهسهمو دهن ھهنجومهئه-ج
.نگبی دهزۆرینهبهانشیکانیبریاره

.شریفاتیبی زیاتر تهکهواتا کاره.ڕمھهی وهرهو دهوهناوهلهبکارمتی ھهرایه، نونهننجومهرۆکی ئهسه-د

شیھاوبهکییهوهکۆبونهله. تزارهی وهکابینهزیران راسپرێ بۆ پکھنانینی وهنجومهرۆکی ئهسه،ننجومهئه-ه
یا وهتکرتهسندکرێ یا رهپهنگ، کابینهی دهزۆرینها، بهنی یاساداناندنجومهتی و ئهرۆکایهنی سهنجومهئه

.نگ بچده2تی، بهرۆکایهنی سهنجومهی ئهرۆکنگی سهکاندا، دهنگهی دهکیکیهری وهگهئهله. گۆڕانی تیابکرێ
رکام لهھهکانیی بریارهوهشاندنهوهھهموارکردن،یاو ھهوهتی پیاچونهسهدهتی،رۆکایهی سهننجومهئه-و

.نگی دهزۆرینه، بهببکانی رۆکهھاوسه



خۆ بۆ ربهکی سهیهزگهدهبتهبتک زارهوهر ھه.پکب)کنۆکراتته(روهپیشهسانیکهت لهارهزی وهکابینه-2
.کانیڕاندنی کارهراپه

.سترنبهنهوهتکهزارهھیچ وهبهبن وخۆربهکی سهیهزگهیان دهکهریهھه،بانکی ناوندیری و تی دادوهسهده-3

بژاردنی گشتیھهبهپکبی دوکتۆران بوانامهیا خاوهی یاساناسندامئه15نی یاسادانان لهنجومهئه-ا-4
.بژرێی خۆی ھهندامئه3ک یهر پارزگهھه،وهکانهرزگهاکی پن خهالیهله

و جکردنجبهکانیتهسهدهلهوهری و لپرسینهموارکردن، چاودیاسادانان، ھهلهکانی بریتیبرکهئه-ب
ی وهندنهسهکانی و ر راپۆرتهسهدواداچون لههرشتیی دیوانی چاودریی دارایی و برپه، سهبانکیری و دادوه

.2/3ی زۆرینهبهزیرکر وهھهلهمتمانه

موار، یاھه.رنسندبکتی پهرۆکایهنی سهنجومهنی یاسادانان و ئهنجومهی ئهنگی دهزۆرینهیاساکان به-ج
.یانوهکردنهتیاره

بژاردنبھهبهکهکیتریهزگهر دهتی و ھهرۆکایهنی سهنجومهنی یاسادانان و ئهنجومهلی پاوتن بۆئهھه-ج
ت میللهوهبه.تییی و ئاینی و پارتایهوهتهزی و نهگهوان ب جیاوازیی رهمب بۆھه، کراوهوهلهن گهالیهله
.برۆی خۆیئهیشسکهستیی تاکهکه.کاننیا پارتهک تهنهبژری راستینهھهبتهئه

سزادانی بۆ ناو دیوانی چاودریی داراییدالهتکی تایبهیهپکھنانی دادگهکان، گشتییهدادگهلهجگه-5
.مای گشتیی و دزی لهندهگه

گۆڤار، 1، رۆژنامه2تی ڤی، 2نیا ، تهمکی گشتیبکرنهی ئستا،یاندنکانی راگهھۆکارهمو ھه-6
ک یاسایه، بهیهو ماوهدوای ئه.ڕخرنگهوهوهیاندنهتی رۆشنبیری و راگهزارهن وهالیهلهساڵ10ی بۆماوه
.وهیاندن رکخرتهراگه

ان یا نشینکردنیخانهبهوهمکرنهکه% 50ی ڕژهبه،یشرانرمانبهفه.کانرمانگهفهھشتنی رۆتین لهنه-7
کردنی شهلی گهھهسازی و کشتوکای،تی پشهتایبه، بهتیشرتی تایبهکه.تایبهرتی تیان بۆ کهوهگواستنه

خسنرێ،بۆبه



کان و مامۆستا زیادهبک زانکۆ زیاتری تدانهیهک لهیهجۆرێ ھیچ پارزگهبهوهمکرنهکهکانزانکۆ-8
.کانییهئامادهخوندنگهکان و یمانگهپهبۆوهبگوزرنه

نیا بۆ نوژی تهکاننیسهو کهوتمزگهئاینزایی، ئاینی وجیاوازییی و لهتوندوتیژیرگریکردن لهبۆ-9
داب ریعهکانی شهکۆلجهنیا لهتهی ئاینیی وانهوهوتنه. وهکرن ب وتارخوندنهرخانتهو پرسهڵکۆمهبه
.کانئاسمانیهئاینیهکۆلجی زانستهبهش بگۆڕێریعهناوی کۆلجی شه.کاندانیسهوت و کهمزگهک لهنه

ربازیی شقی سهمهمانگ3ی بۆماوهز،گهردو رهھهلهواوکرد،سایی ته18نی مهتهسک کهمو کهھه-10
.رجکرێیان بۆخهبێ پاره،شمانگه3و ئهرجییاتوچۆو خهھبۆ .پبکرت

ب، ملیۆن دینار زیاتر نه2متر و لهزار دینار کهھه400لهمانگانه،تیڕهکی بنهیهھیچ موچه-11
زار ھه200وتوانی ب داھاتیش ککهبۆ په.وهینانیشهنشو خانهزیران و یاساکارانرۆکان و وهی ھاوسهموچهبه

.کانیانبپی بی وانهبهکانی خوندندامو قۆناغهھهلهی مامۆستایانیشموچه.دینار

کان و گشتییهخۆشخانهنهپدان و زۆرکردنیرهپهندروستی بۆ ھاوتیان دابینکرێ بهدنیایی ته-12
زمونکار وئهوی پزیشکموچه. تتایبهیخانهستهو خهرمانخانهو دهزمونگهو ئهھشتنی نۆڕینگهنه
و خۆڕایی بۆ ئهبهرمان ری پزیشکی و دهسهچاره. کانیانبپی بارستایی و بی کارهنسازیش بهرماده

ب، ی کارتی دنیایی نهشوهئه.ندهندروستی ئهی دنیایی تهپارهمبکی کهکیپشهسانهیھاوتیانه
. ربکرێسهکان چارهخانه گشتییهستهخهلهپارهبه

ر ھه.یی یا ئاینیبوهتهزی یا نهگهی رهر بنچینهسهلهدرێ کهھیچ رکخراوکی سیاسی نهبهرگه-13
.ی گشتیبوجهک بهنهڕوهکانی ببرێ بهندامهی ئهئابونهبهشرکخراوکی

.تیشرتی تایبهرتی گشتی و کهب بۆکهکراوهناردهو ھهھاورده-14

کانی تیا یی و ئاینیهوهتهنهس و پکھاتهکهریی یاساو ماف و ئازادیی تاکهروهسهستورک کهداڕشتنی ده-15
.بگرنچاوهرسهوهورهستدهدیاریکراب و یاساکان لهوردستانی تیاپارزراوب و سنوری ک

بتهرم ئهتی ھهرۆکایه، سهکوردیانهسیستمکی بتهوایی ئهرمانهسیستمی فه،کرانوانهئهکه
ری پزیشکی سهچاره، ت نامنکیی ناو میللهره، دوبهو دیکتاتۆری دروستنابڵکۆمهکی بهتییهرۆکایهسه

وهزیاده، بهکانداھاته گشتییهوسا ی نامن و ئهندهربو گهروهیاسا سهب، کهرئهروهیاسا سه، بئاسانئه



.کانکدارهچهکی پویستیش بۆ ھزهو دابینکردنی چهوههکانپرۆژهرجییخهو موچهبهنکهکان ئهرجییهشی خهبه
.گ بۆ ئایندهدهک یهبپارزرێ وهبک دراوانهستوانرێکو ئهبه

. یاساو رنمایی رکبخرنبه،کانکارییهورده. رموایی ھهرمانهی سیستمی فهکانی ئستهگشتییهبۆھهمهئه
، خۆییشربهسهری گهئه. رگرتنی پشنیارنو وهخنهازو رهنوسین و رای جیاورسهش، شیاوی لههگشتیانم ھهئه
گوزیان یهوهک ئهرم، وهمۆی ھهستانی ئهدهکاربهبۆ یهرنامهم بهدنیاشم ئه.وێجیاوازی ئهیرنامهبه

.دوایهم رۆژان رۆژیان لهبه! بۆبژمری


