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 توركیا بۆ هەڵبژاردنی )پارتی دۆزی ئازاد(بەیاننامەی هودا پار

 ــ 2018ــ حوزەیران  

 بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان

هەڵبژاردن لە توركیا ئەنجام دەدرێت بەو هیوایەن خودا  2018ی حوزەیرانی 24لە بەرواری 

 ئەو هەڵبژاردنەمان بۆ بكاتە مایەی خێرو خۆشی بۆ واڵتەكەمان.

پشتگیری لە گشت پرسی توركیا كرد لە پێناو گۆڕینی  2017ی نیسانی 16هودا پار؛ لە 

بەرایەتی سەربازی. وە شێوازی دەستوری سەپێنراو، هەروەها بۆ كۆتای هێنان بە بەڕێو

هەروەها هودا پار بەژداری لە  ی ئەیلول.12گۆڕینی دەستوری سەربازی دەسهەاڵتی 

ی حوزەیران دەكات لە پێناو  فەراهەم كردنی شارستانی و گۆڕان كاری لە 24هەڵبژاردنی 

دەستوری واڵت، بە ناونیشانی"پێش مرۆڤ پێشتر داد پەروەری" ئەمە بەهای شارستانی و 

 پێشكەوتنی ئێمەیە.  

 ئامانج لەم دەستورەــ 1

دامەزراندنی بنەمای دادو ئازادی لەسەر نیشتیمانێكی پڕ لە كۆمەڵگا؛ بۆیە دەبێت یاسا بۆ 

، ئاینهەمو كەسێك وەك یەك جێ بەجێ بكرێت، دەبێت یاسا سەروەر بێت، هەروەها دەبێت 

 گیان، مال و نەوە پارێزراوبن، نابێت هیچ جیاوازیێك لە نێوان هاواڵتیان بكرێت. 

 زمان و شوەزار ــ 2

وە وتاری سیاسی نێوان پارتی دەست هەاڵت و ئۆپۆزسیۆن گەشتۆتە ئاستی گەمە بەداخە

پێكردن. ئەو ناكۆكیە لەناو كۆمەڵگا دەبێتە مایەی دوبەرەكی. ناكۆكی ئێمە دەبێتە هۆی 

بەرژەوەندی ئیمپڕیالیزمەكان تاكو ئێمە بكەوینە ژێر دەستەی ئەوان. جگە لەمە كارێكی تر 

 نیە. 

زیمان هەبێت بەاڵم دەبێت ئەو شێوازە بێت كە سیاسی و مرۆڤایەتی هەرچەندە ئێمە چیاوا

ڕەچاو بكرێت وە گونجاو بێت. شێوازی " وتنی مرۆڤ بە دەست خۆیەتی" ئێمە وەكو 

بزانین هیچ دەست  شبزوتنەوەیەك دەڵێین" پێش مرۆڤ پێشتر داد پەروەری" دەبێت ئەوەش با
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ابێت بۆ بەرژەوەندی سیاسی ناكۆكی كەوتێكی سیاسی لە سەروی بەهای مرۆڤەكان نیە. ن

بێت كەشێكی وا دروست بكرێت تاكو ی پێ بكرێت. دەربخرێتە ناو كۆمەڵگا دژایەتی یەكت

مرۆڤ بتوانێت بیرو بۆچونی خۆی بە ئازادانە بڵێت. نابێت كەس خواستی خۆی زاڵ بكات 

 بەسەر كەسانی تر.

 دەستوری نوێ خواستی گەلەــ 3

ی 12لەالیەن بەڕێوبەرایەتی كودەتاچیەكانی سەربازی لە كە  1982دەستوری كودەتای ساڵی 

چەك سەپێنرا. داوای زۆرینەی هاواڵتیان دانانی دەستورێكی  ئەیلول ئامادە كرا بەزۆر بە

نوێیە. پێویستە دەستوری نوێ پاك بێت لە هەمو بیر كردنەوەو ئایدۆلۆژیا بەڵكو دەبێت 

ورت و پوخت بێت. دور بێت لە ڕەگەز دەستورێكی هاواڵتی بێت. دەبێت بەشی دەست پێكی ك

 پەرستی بەڵكو باس لە ماف و ئازادی مرۆڤەكان بكات.

هەروەها ئایدۆلۆژیا لە سەر مرۆڤەكان  نابێت هێیچ مادەیەكی تیا بێت شایستەی گۆڕین نەبێت،

فەڕز نەكات. دەبێت دەقی سوێند خواردنی پەڕلەمان بگۆڕێت. نابێت لە سەر كەس فەڕز 

 .بێت بە بیردۆزێك بخوات؛ دەبێت سوێند خواردن بۆ بەرژەوەندی كۆمەڵگا بكرێت تاكو سوێند

دەبێت دەستوری نوێ بەشێوەیەكی وا ئامادە بكرێت نەبێتە هۆی ناكۆكی و دوژمنایەتی لە نێو 

هاواڵتیان؛ دەبێت لە سەر خالی هاوڕا دابنرێت. نابێت هیچ یاساێك لە دژی باوەڕی خەڵكی 

 مسوڵمان دابنرێت.

سەرۆك كۆمار روەها هەپەروەریە بهێتە جێ كە تاكو ئێستا قوربانی بۆ دراوە دەبێت ئەو داد

 هەیە. ینهیچ بیانوێكی نامێنێت توانای گۆڕی

ناكرێت جیاوازی نێوان هەژار و دەوڵەمەند  ،دەبێت جێگرەوەی سەربازی بگۆرێت

بكرێت)دەوڵەمەندەكات لە بڕی ئەركی سەربازی ئەنجام بدەن پارە دەدەن( هەروەها دەبێت 

 بە زۆر نمێنێت بەلكو ببێتە ئارەزو.سەربازی 

 دەبێت بودجە بە یاسا لە دەستور دیاری بكرێت تاكو زیادە ڕەوی نەكرێت لە بەكار هێنان.
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سەبارەت بەمافی هاواڵتی بون" هەمو هاواڵتیانی كۆماری توركیا دەبێت وەكو یەك مافی 

 هاواڵتی بونیان هەبێت ئەمە ئەركە."

 راستنی ژیری(ئازادی بیركردنەوەو تێڕامان)پاــ 4

ئەوەی مرۆڤ لە شتەكانی تر جیا دەكاتەوە ژیریە. مرۆڤ بەهۆی ژیری لەو بابەتانە جیا 

دەكرێتەوە كە لەگەڵی ئاڵودە بوە هەرەوەها بەهۆی ژیری لە تواوی بونەوەر چیاوازە. دەبێت 

لە ئازادی نیشانەی هەبونی  نبیركردنەوەو جۆرەكانی بدرێت. ڕێگرت بە تەواوی ڕێگە بە

 مرۆڤەكان. رەبەرامبستەمە 

بەرو كۆمەڵگا دەبێت ئازاد بێت، ئەگەر بۆ ئەوەی بیركردنەوە كاری گەری هەبێت بۆ دەورو

بگەینرێت، بۆ ئەوەی چارەسەری  دبابەتەكانی بیر كرنەوە ئازاد بن بە ئاسانی دەتوانرێت سو

گرتن ، هەروەها ڕێگە ێریگكێشەكان بكرێت دەبێت بیر بكرێتەوە، بۆ چونی بەرامبەر وەر ب

 لە بیر كردنەوە ستەمێكە لەگەل فیتڕەتی مرۆڤ، 

ملی، ڕەگەز پەرستی، جیاوازی، هەروەها نەهێشتنی كەلتورو دابو  چەوساندنەوە، زۆرە

 نەریت نەهێشتنی ئازادیە ڕێگرتنە لە فیتڕەتی مرۆڤ.

تەندروستی، دەبێت ڕێگری بكرێت لە باڵو بونەوەی مادە  لە پێناو پاراستنی ژیری و

بەهەمو جۆرەكانی هەروەها یاسای بۆ دەربكرێت، لە هەمان كاتدا ڕێگە نەدرێت  هۆشبەرەكان

 بە باڵو بونەوەی بەدر ڕەوشتی.

 ئازادی باوەڕو پەرستنــ 5

پێوستە هەمو شتێكی گونجاو لەگەل بنەمای مرۆڤ ڕێگەی پێبدرێت ئاسان كاری بۆ بكرێت 

هەمان كات بە دەستور هەروەها دەبێت ئازادی تەواو هەبێت بۆ باوەڕداری و پەرستن لە 

 پارێزگاری لێ بكرێت. بە پێچەوانەی ڕەوشت و كەلتوری شاز لە ناو كۆمەڵگا. 

باوەڕی هەبێت لە پێناو بونیاد نانی دەزگاكانی كۆمەڵگا. لە هەمان  وئەركە تاك ئازادی بیر

 كات دەبێت دایك و بابەكان ئازاد بن لە وەی چۆن منداڵەكانیان پەروەردە دەكەن.
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ێوە پێویستە لە سەر دەوڵەت تەواوی ڕێگری و بەر بەستەكان لە بەردەم باوەڕی بەهەمان ش

بیرو باوەڕێك بەزۆر بەسەر هاواڵتیان نەكاتە ئەرك، بەڵكو هاواڵتیان البەرێت، هەروەها هیچ 

 تاك ئازادی باوەڕو پەرستنی هەبێت.

 كەمایەتی نەتەوەكان و ئاینەكان، ڕێگری كردن لە جیاكاری و نەژاد پەرستیــ 6

هەمومان یەكسانین بەرامبەر یاساو خزمەت گوزاری گشتی، پێسویتە لە سەر دەوڵەت 

 جیاوازی نەكات لە نێوان هاواڵتیان لەسەر بنەمای نەتەوە یان ئاین.

دروست نیە بۆ دەوڵەت جیاوازی لە نێوان هاونیشتیمانیەكانی بكات بەهۆكاری زمان و ئاین 

 و نەتەوە و هۆز.

 پێچەوانەی ئەمانە دەبێت سزادان هەبێت، بە داواكاری دەستور و یاسا. 

 پرسی كوردــ 7

چارەسەری ئەو پرسە دەبێتە هۆی خۆش گوزەرانی لە واڵتەكەمان و ناوچەكەو جیهانی 

دنی ئەو پرسە زیان دەگەینێت بەهەمو ركئیسالمی بەگشتی، پێچەوانەكەی چارەسەر نە

 ئەوانەی باسمان كرد.

هەمو بەرژەوەندیەكان و ڕێگاكان بەكار دەهێنن لە  بابەتە بە هەڵ دەقۆزنەو زەكان ئەوێزله

وەكو چۆن هەوڵی لەناو بردنی پێشكەوتنی ئیسالم دەدات  پێناو پاراستنی كیانی سەهیۆنی، هەر

چەند بابەتێك بەدەستیەوە دەگرێت وەكو پرسی كورد لە پێناو بەرژەوەندی خۆی، بە هەمان 

نی شەڕ دەكات دەهێتە ناو كارەكانمان ئەوەی دەیكات بۆ هاوڕێیەتی شێوە ئەمریكا هاوپەیما

 كوردەكانی نیە.

چارەسەری بەبێ ئەوەی  زلهێزەكان پرسی كورد بۆ برژەوەندی و لە پێناو دادپەروەری 

 ویستە بەیەكەوە كار بكەین بۆ چارەسەریێكی گونجاو.ێخۆیان بەكار بێنن. پ

یا هودا پار هەوڵێكی نوێیدا بۆ چارەسەری ئەو پێش بڕیاری هەڵبژاردنی پێشوەختە لە تورك

 پرسە.



5 
 

زۆری پرسەكان لە واڵت نابێت ببنە هۆی كەم كردنەوەی گرنگی دان بەو پرسە لە كاتێكدا 

 بۆتە برینێكی بەردەوام، چارەسەری ئەو پرسە چەندین پرسی تر چارەسەر دەكات.

توركەكان لە ئاسیای  هەزاران ساڵە لە ئەنادۆڵ دەژین پێش ئەوەی كوردەكان ئەوانەن

 كەكانیان ژیاون. رناوەڕاست بهێن،  بەدرێژای مێژو كوردەكان لە گەڵ برا تو

دەرگاێكی گەوەر لە شەڕی "مالز كرد"  1071ئەوەی بوە هۆكاری مێژو گۆڕین لە ساڵی  

بەڕوی كوردەكان كرایەوە لە شەڕی دژی ڕۆمەكان، لەو كات بە پشتیوانی كوردەكان لە 

 ز سەلیم یەكێتی ئومەتی ئیسالم بەشێوەیەكی گەورە هەبو، سوڵتان یاو

هەوڵەكانی ڕۆژ ئاواو  ئیمپڕیالیزمەكان  1915هەروەها لە شەڕی" جناق قلعە" لە ساڵی 

 شكەستیان هێنا لە داگیر كردنی ئەستەمبۆڵ بەڵكو دەرگاكانی ئەنادۆڵیان لەسەر داخستن. 

چی هەیە لەم واڵتە، ئەوان لەو خاكە كرێ كوردەكان ئەوانەن لە ئێستاشدا دەورێكی گرنگیان

 نینە بە ڵكو  كوردەكان خاوەنی ئەو واڵتەن خۆیان بونیادیان ناوە.

ئەو ناكۆكیە نەتەوەیەی لە ئێستا هەیە لە پێشتر بونی نەبوە، بەهۆی سەر هەڵدانی بیری 

ی دەستی نەتەوەی گەالنی تر دەوڵەت بونیاد نرا لەسەر بنەمای نەتەوەی، دواتر ڕەگەز پەرست

 پێكرد.

لە پێشتر چەند هەوڵێك نرابو بۆ چارەسەری ئەو پرسە بەاڵم سەر كەوتو نەبون. حكومەت وا 

پیشانی دەدات كە پرسی كورد چارەسەری كراوە كێشەكانیان لە تیرۆرو بابەتی ئابوری  

بەرتەسك كردونەتەوە، بەاڵم لەڕاستیدا پەرسی كورد بەردەوامە كۆتای نەهاتوە پرسی 

 ە پێویستە چارەسەر بكرێت بەشێوەیەكی دروست و دادپەروەرانە. هەمومان

چارەسەری لەناو دەست پێدەكات بەوە ناو نراوە"كێشەی كورد" بەاڵم ئێمە دەڵێین" پرسی 

 ێنان بە كێشە وا دەزانرێت كە كوردەكان هۆكاری كێشەن ئەمەش ڕاست نیە.هكورد" ناو 

هەروەها ناوەندەكەیان لە جیهانی ئیسالمی گەلی كەرد بەشێكی گرنگن لە ئومەتی ئیسالم 

ناچێتە دەرەوە. چارەسەر نەكردنی ئەو پرسە زیانی دەبێت بۆ ناوچەكە هەروەها ئەگەر هاتو 

 ی بۆ ناوچەكەو تەواوی جیهانی ئیسالمی دەبێت.چارەسەریش كرا سود
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ران عێڕاق سوریا ــ  ەتانەی كوردیان لەسەر دابەش كراوە بریتین لە ــ توركیا ئێڵوەئەو د

لە دژی الیەنێك بەكار نەهێت. بەڵكو دەبێت یارمەتی دەر بن بۆ چارەسەری  پێویستە ئەو پرسە 

 پرسەكە.

ئێستا كاتی دەست كاری كردنی گشت یاساكانە نابێت لە بەرژەوەندی یەكێتی ئەوڕوپا كار 

 بكرێت. بكرێت، بەڵكو دەبێت بە دادپەروەری و برایەتی چارەسەر

مار گیری نەتەوەی،  دەبێت كار بۆ زمان و چارەسەری دەبێت دەوڵەت دور بێت لە دە بۆ

 كو بكرێتە زمانی فەرمی لە توركیا.تاردی بكرێت، وناسنامەی ك

 پەروەردەــ 8

كەوتنی واڵت پەیوەستە بە ئاستی خوێندن، ئەو گۆڕان كاریانەی لەم سااڵنەی دوای ئەنجام شپێ

 پێویستی بە گرنگی دانی زیاتر هەیە.دراون لە كەرتی پەروەردە بەس نینە، 

بەهۆی ناجێگیری سیاسەتی پەروەردە گۆڕان كاری بەردەوام لە مەنهەج ئەمەی خوارەوە 

 پێویستە نیشان بدرێت.

 بێت لە بیرو ئایدۆلۆژیای دیاری كراو. سەرەتا دەبێت مەنهە دابنرێتەوە دور

سازی لە پەروەردە بكرێت چاك ئەگەر ئەو هەنگاوەی باسمان كرد ئەنجام نەدرێت ئەستەمە

 یان بەرو پێش ببردرێت.

پێویستە مەرجی خوێندن بەیەك زمان نەمێنێت، دەبێت دەوڵەت زمانەكانی كوردی و 

 عەرەبیش زیاد بكات لە خوێندن.

 دادپەروەریــ 9

دادپەروەری بنەمای فرمان ڕەوایە لە دەوڵەت، پێویستە سیتەمی دادگاكان لە سەر بنەمای داد 

دەبێت مێشكی دەوڵەت پاك بگرێتەوە لە تێڕوانینی بۆ هاواڵتیان،  هەروەها پەروەی بێت،  

 الدانی تەواوی ئەوستەمەی بەهۆی كودەتاكانی ڕابردو ئەنجام دراون.
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هەبونی لێپرسینەوەكان لە دادگا بۆ ماوەیەكی درێژ،  زۆر بەداخەوە بۆتە هۆی نەمانی ئومێدی 

 هاواڵتیان بە دادگاكان.

ی توركیا كە ڕێكخستەكانی فتح 1997ی شوباتی 28كەسانێك بەهۆی كودەتای لە ئێستاشدا 

 هللا گولەن ئەنجامیاندا دەچەوسێنرێنەوە لە زیندانەكانی توركیا.

پێویستە دادگاكان دوربن لە ئایدۆلۆژیای دیاری كراو، هەروەها دەبێت بەند كراوان ئازاد 

 بكرێن كە بە سیناریۆ دەست بەسەر كراون.

 ایباری نائاســ 10

 ڕایگەیاند. 2016ی تەموزی 15باری نائاسای لە دوای كودەتا سەرنەكەوتوەكەی دەوڵەت 

كانی جیاواز بون، دەست كرا م كاردانەوەاللە ڕاستیدا ئەمە تەنها دژی كودەتا چیەكان بو، بە

بە جیا كردنەوەی فەرمان بەران لە بەڕێوبەرایەتیەكانی حكومەت، بەشێوەیەكی گشتی كاری 

ی هەبو لە سەر هەمو هاواڵتیان بەتایبەتی ئەو ناوچانەی كوردەكانی تیا دەژین، گەری خراپ

 ئەگەر بپرسن لە هاواڵتیانی ناوچەكە دەڵێن باری نائاسای هیچ خێرێكی تیانیە.

 90پێویستە كۆتای بە باری نائاسای بێت كە بۆتە هۆی سزادانی هاواڵتیان بەشێوەی سااڵنی 

باری نائاسای لە واڵت. هاواڵتیان لە كارەكانیان دور  خەڵك دەچەوسێتەوە بەهۆی هەبونی

ویست ئەنجام ێدەخرێنەوە هەروەها پارتە سیاسیەكان بە ئارەزی خۆیان ناتوانن كارو چااڵكی پ

بدەن، لەسەر بنەمای ئەو هۆكارانی باسمان كرد بە مادەی یاسایەكان ئازادی هاواڵتیان دیاری 

 بێت. دەكات پێویستە باری نائاسای  كۆتای پێ

 ئابوریــ 11

سەرمایەداری بەرژەوەندی تاكی خستۆتە پێش كۆمەڵگا، ئەمەش كەلتورێكی خراپ و وەحشی 

بەی واڵتانی جیهان بونی هەیە تەنانەت لە توركیاش هەیە گەریە، ئەو جۆرە سیستەمە لە زۆر

رسیێتی لە زۆربەی كۆمەڵگاكان، بەاڵم لەبەرامبەردا چینێك بئەمەش بۆتە هۆی هەژاری و 

 .سەرچاوەو هێز نپەڕی خۆش گوزەرانی ژیان دەژین بە باشتریلەو 
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ئێمە وا تێدگەین گەشتنی تاك بۆ بەرزترین پلەی ژیان بەهۆی هەبونی سیستەمی 

 پێداویستیە بۆ دەستەیەك زیاد لە پێویست.دەست هێنانی  سەرمایەداری خراپە. بە

سەرچاوەكانی خۆراك لە سەر زەوی بەشی تەواوی مرۆڤەكان چونگە ئێمە دەزانین هەبونی 

  دەكات.

اری بریتیە لە " پێداویستیەكان بێ سنورن وە " بیرۆكەی سیستەمی ئابوری سەرمایەد

 بابەتەكان دیاری كراون"

 ئەمە وەك یاسا ناسێنراوە، بەڵكو ڕاستەكەی وانیە تەنها ئارەزوەكان بێ سنورن.

شتۆتە تەقینەوەی كۆمەڵگا ئەگەر دەزگا خێر خوازیەكان ڕێگر یەكسانی لە دابەش كرد گە نا

 نەبونایە لە تێك چونی كۆمەڵگاو خێزان بەهۆی ئەنجام دانی كاری خێر خوازی.

% داهاتی گشتی دەبەن، ئەو بەشەی 50ی چینی سەرو 20بە پێی زانیاریەكان لە توركیا سەدا 

ێڵی هەژارین،  ش لە ژێر ه% دابەش دەكرێت هەروەها نیوەی ئەو بەشە20ماوە بەسەر 

 ت ئەو هاوكێشە السەنگە ڕاست بكرێتەوە.پێویستە بەزوترین كا

ویستە توركیا ستراتیژیەتی خۆی بگۆڕێت لە ڕوی پەرە پێدان و ێلە بەر ئەم هۆكارانە پ

 گەشانەوە، هەمو ڕێگاكانی پێچەوانەش دابخات.

هەم هێنانی ئابوری و ەرهەروەها ناوچەكانی ڕۆژ هەاڵتی توركیا پشت گوێ خراون لە ب

 بوژاندنەوەی سەرچاوەكان.

 لە هەمو ئەو ئامارانەی هاتونە داهاتی ناوچەكانی ڕۆژ هەالتی توركیا وەكو پێویست نەبوە.

بەهیچ شێوەیەك گرنگی نادات بەو شوێنانەی كە باری سیستەمی سەرمایەداری خراپ 

اكو گرنگی نەدات بەو ناوچانە بۆ ئاسایشی باش نەبێت، بەاڵم ئەمە نابێتە بیانو بۆ حكومەت ت

 بەرهەم هێنان.
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پێویستە دەوڵەت ڕێگاكانی ڕاستەوخۆی بەرهەم هێنان بكاتەوە، بە پێی زانیاریەكان ئەو 

داری و پیشەسازی، بەتایبەت مادەی نەوتی  ئاژەڵناوچانە توانای باشیان هەیە بۆ گشتو كاڵ و 

 باش بونی هەیە لە ناوچەكە.

زرگانی زۆر باش هەیە لە ڕۆژ هەاڵت و ناوچەی ئەنادۆڵ  تاكو بابەهەمان شێوە توانای 

ئێستا نمونەی جوان نیە لەو بابەتانە دەبێت گرنگی زیاتر بە ناوچەكانی سەر سنوری عێڕاق 

زرگانی، چەند دەرگایەك بونی هەبێت لە هەمان كات و ئێران و سوریا بدرێت لە ڕوی با

 ركیاو قوبرس و جۆرجیا.وەكو تو چۆ بە بێ پاسەپرۆت بێت هەرهاتو

گەشەدانی ئابوری دەوڵەت لە بەرژەوەندی تاكە نەك كۆمەڵگا ئەگەر بێت و ڕێژەی هەژاری 

 كەم نەكرێتەوە هیچ سودێكی نابێت.

 نیە. یئەگەر داهاتیش زیاد بێت بەاڵم ژیانی هەژار نەگۆڕێت سود

ژدان بدات گرنگ وی دەبێت سیاسەتی ئابوری پاك بكرێتەوە. نابێت زیان لە داد پەروەری و

لە سیاسەتی ئابوری بریتیە لە زیاد بون ی داهات بە كەمترین تێچو، بۆیە دەبێت  جترین ئامان

وە ەجیاواز لە پیشەكان بكرێتەوە هەروەها دەبێت واڵت دور بێت لە پشت بەستن بە دەر خولی

 لەهەمان كات سیستەمی سو)ڕیبا( نەمێنێت.

 ی باجپەروەر دادــ 12

ر هاواڵتیان دەسەپێنرێت بە شێوەیەكی داد پەروەرانە بێت بە گوێرەی دەبێت ئەو باجەی بەسە

 داهات و سامانی هاواڵتیان بێت،

لە سەر شتەكان زۆر  جلە ئێستادا باج بەشێوەیەكی زۆر ناڕەوا وەردەگیرێت بەهۆی بەرزی با

جار كارمەندەكان كاتێك موچەی مانگانەیان وەردەگرن بەناچاری دەیدەنە ئەو باجەی 

یان سەپێنراوە بەهۆی گرانی كاالكان. ناكرێت دەوڵەت بەم شێوەیە باج وەربگرێت بەسەر

 بەشێوەیەك هاواڵتیان بە سەرچاوەی داهات بزانێت، 

باج لە سەر شتەكان دابنێت هەروەها دەبێت نزم ترین نرخ لەسەر زێڕ  ندەبێت كەمتری

 دابنرێت. پێویستە باجی هێلەكانی پەیوەندی كەم بكاتەوە.
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پێویستە پێداچونەوە بە بابەتی باج بكرێتەوە،  باجەكان بەشێوەیەكی گشتی كەم بێگومان 

 هەژاری بكرێت. ودەبێت ڕەچاوی پلەی دەوڵەمەند دادپەروەری، بكرێنەوە بە

 و بەد ڕەوشتی بەرتیلزیادەڕەوەی و  ڕوبەڕوبونەوەیــ 13

وی خۆش گوزەرانی هاواڵتیان نیشانەی دەوڵەتێكی سەركەوتو پیشان دەدات، زیادەڕە

بەهەدەر دانی داهاتی گشتی لە واڵت بریتیە لە هۆكاری سەرەكی  ،لە ئابوری ەنەخۆشی

 نە نەمانی ئەخالق بەدڕەوشتیە.بەدڕەوشتی جۆری زۆرە بۆ نموبەڕەوشتی، 

پێویستە دادگا لێپرسینەوەی چااڵك بكات لەسەر بەد ڕەوشتی، هەر وەكو چۆن دەبێت گرێنتی 

 ی.ڕونكردنەوە هەبێت لە داهاتی گشت

ڕێگە چارەی ڕوبەڕوبونەوەی فەسادو بەدڕەوشتی و بەرتیل بریتیە: زیاد  نلە گرنگتری

 كردنی موچەی فەرمان بەران بۆ ئاستێك تاكو گوزەرانی ژیانیان باش بێت.

 پێویستە ڕێگە لەو شتانە بگیرێت كە زیان لە بەرژەوەندی تاكو كۆمەڵگا دەدەن.

 وستیرتەندــ 14

خزمەت گوزاری تەندروستی ئەركە لە سەر دەوڵەت،  دەبێت هاواڵتیان سود لەو خزمەت 

 كە چەندین ساڵەبێ  بەرامبەر، دەبێت گرنگی زیاتر بەو ناوچانە بدرێت گوزاریە ببینن بە

وەها خزمەت گوزاریەكان ردەبێت هەمو بەربەستەكان البەرن، هە خراون ێگوپشت 

 یان.بەشێوەیەكی خێرا بگات بە هاواڵت

دەبێت ئەو نەخۆشانەی پێویستیان بە چاو دێریە چاودریان بكرێت بە بیمەی تەندروستی بێت 

 یاخو نا.

یستە سیستەمی تەندروستی پەیڕەو بكرێت هەروەها ێلە پێناو كۆمەڵگایەكی تەندروست پ

ودێری بازاڕ بكات لەو هۆكارانی دەبنە هۆی زیان بۆ تەندروستی ائەركە لەسەر دەوڵەت چ

 ناو بازاڕ.لە 

 پێویستە چارەسەری قەڵەوی بكرێت هەر لە تەمەنی منداڵی پێش قۆناغی خوێندن.
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 دابین بكات كە لە تەمەنی منداڵی و پیرینە. ەدەبێت دەوڵەت خۆراكی تەندروست بۆ ئەو كەسان

 بەرهەمی ئاژەڵ داریكشتوكاڵ و ــ 15

ببە ستێت، بۆ یە دەبێت كشتوكاڵ گرنگی ستراتیژی وای هەیە دەتوانێت بە تەنها پشت بە خۆی 

 پاڵ پشتی جوتیاران بكرێت، دەبێت زەوی كشتوكاڵی زۆر زیاد بكرێت.

هەروەها دەبێت پێشەسازی لە سەر كشتوكاڵ پێش بخرێت، پشت گیری كستوكاڵ بەشێوەیەكی 

 ست بكرێت.ورد

ێك دسیاسەت لە شوێنی تر جێ بەجێ كرا نەك لە بواری  كشتوكاڵ و ئاژەڵ داری،  بۆیە هەن

 اوردە دەكرێت لە بڕی بەرهەم هێنانی.شت ه

لەو  هەبێت هاندانئاگا هاتنەوەی واڵت لەو بابەتە ئەركە بۆ كشتوكاڵێكی نوێ، هەروەها  بە

 . بوارە

 ژیانی كار كردنــ 16

هەمو كەسێك مافی خۆیەتی لە هەڵبژاردنی كار بەشێوەیەكی ئازادانە لە كەشێكی 

ێكاری، ئەوەی جێی ئاماژەیە وەكو ئەركە خۆپاراستنی هەمو تاكێك لە ب هەردادپەروەری، 

 و ادەكان دەبێت كۆتای بێت، لەبەرامبەر دا بە هەبونی كارێكی نوێهبێكاری خاوەن شە

 گەڵ توانای كەسەكان.لەبۆ گەنجان دروست 

هەمو كەسێك مافی هەڵبژاردنی پیشەیەكی هەیە كە گونجاو بێت لەگەل خۆی. هەروەها هەمو 

و خانەوادەكەی، ناكرێت كەسێك بە نادادپەروەری  كەسێك شایستەی ژیانێكی خۆشە بۆ خۆی

 تایبەتمەندی كەسێكی تر بۆ خۆی دابنێت لە كار.

 كاركردن نابێت ڕێگر بێت لە ئەنجام دانی ئەركەكانی ئاینی.

 نابێت ڕێگە بدرێت خاوەن كارەكان كار بكەن بەبێ هەبونی بیمەی تەندروستی.

كان بكات لە پێناو بەرز كرنەوەی پلەی هەمو كەسێك مافی هەیە بەژداری چااڵكی بەرنامە

 پیشەكەی.
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 سەرمایەداری دژی كرێكارەكان. دەبێت ڕێگری بكرێت لە خاوەن كارەكان لە هێزی

ی دەبێت كاتژمێری كاركردن دیاری بكرێت بۆ كرێكارەكان، پێچەوانەكەی دەبێت سزا

 بەڕێوبەرەكان بدرێت.

كەسانەی دەزگاێك دادەمەزرێنن وە خاڵێكی تر دەبێت گرێنتی كۆمەاڵیەتی هەبێت بۆ ئەو 

 تنی هەمو ڕێگەیەكی پاراستن لە ڕودانی كارەسات.ێگر

 خێزانــ 17

هەمو پیاو ئافرەتێك مافی ئەوەیان هەیە دوای پێگەشتنی تەمەنیان پڕۆسەی هاوسەر گیری 

 پێك بهێنن.

تەندروست نابێت بەبێ خێزانی تەندروست،  خێزان گرێنتی مانەوەی كۆمەڵگایە، كۆمەڵگە

 بۆیە لە گرنگ ترین ئەركەكانی دەوڵەت پاراستنی خێزان و بونیاد نانیەتی.هەر 

پێویستە دەوڵەت یارمەتی ئەوكەسانە بكات كە توانای مادیان باش نیە تاكو پڕۆسەی هاوسەر 

 گیری پێك بێنن.

لەگەڵ ئەوەش كاری "زینا" بە یاسا تاوان نیە، ئەمە دەبێت بەتاوان هەژمار بكرێت لە یاسا 

 سزای بو هەبێت.هەروەها 

هۆی باڵو بونەی بەد ڕەوشتی  ەالبەرێت كە دەبنەن ەئەركە لەسەر دەوڵەت هەمو ئەو دەزگایان

ت چاودێری هەروەها نابێت بەهیچ شێوەیەك دەوڵەدێر دەبەن،  و خێزان و كۆمەڵگا بەروە هەڵ

 ئەو شوێنانە بكات.

ەوە چونكە، ئەو ننرێئەو یاسایەی بەناوی" پاراستنی خێزان" بونی هەیە دەبێت هەڵبوشێ

مادانەی هەیە لە یاساكە بۆ پاراستنی خێزان زیانەكانی زۆر زیاترە لە سودەكان بۆ خێزان، 

 بە پێچەوانەی وێنەی كۆمەڵگایە.

اران پیاو لە زیندانەكانن بەهۆی ئەنجام دانی پڕۆسەی هاوسەر گیری لەگەل كچانی زبە هە

 پێچەوانەی داب و نەریتی كۆمەڵگان.ساڵ، ئەو یاسایانە  18تەمەن لە خوارەوەی 



13 
 

 ئافرەتــ 18

فەراهەم ناكرێت تەنها بە پەروەردەی ئەو كەسانە نەبێت كە خاوەنی بەهای ڕەوشتن،   ئاشتوای

هەروەها ئافرەت كۆمەڵگا دروست دەكات بۆیە دەبێت هەمو  یەكەم مامۆستای مرۆڤ خێزانە،

بونیاد نانی كۆمەڵگا گرنگ او شتێكی شایستەی بۆ بكرێت، ڕەخساندنی هەڵ بۆ ئافرەت لە پێن

 ترین شتە.

 نەكرێت. نپێویستە هەمو ڕێكارێك بگرێتە بەر لە پێناو  ئەوەی زیادە ڕەوی لە گەڵ ئافرەتا

پێویستە یاسا بۆ ئافرەت دابنرێت لە پێناو ئەوەی كار بكات لە شوێنی شایستە هەروەها 

 ڕەهەندی باهای كۆمەاڵیەتیش بپارێزرێت.

و خوێندنەوە زیاد بكرێت بۆ ئافرەت، هەروەها دەبێت هۆكارەكانی  دەبێت دەرفەتی خوێندن

 كار كردنی مندااڵن نەمێنێت، وە هەڵسو كەوتی خراپ لەگەل مندااڵن قەدەغە بكرێت.

 سیاسەتی دەرەوەــ 19

ماوەیەكی  1952لەساڵی  و كاتەوە دیاری كرد كە بوە ئەندام لە ناتۆلەتوركیا سیاسەتی دەروەی 

 درێژە لەسەر بەرژەوەندی هاوپەیمانیەتەكەی كار دەكات، 

هەروەها نزیك بونەوەی توركیا لە ڕۆژ ئاوا وای كرد لە جیهانی ئیسالمی دور بكەوێتەوە، 

هەڵوێستی ئەمریكاو واڵتانی  2016ی تەموزی 15هەوڵی كودەتا شكەست خواردوەكەی 

كرد توركیا هەڵوێستەكانی خۆی بگۆڕێت بەاڵم لە  توركیا، وای رەهاوپەیمانی لە ناتۆ بەرامب

 ئاست خواستی گەل نەبون.

توركیا هەڵوستی پشت  2018ی نیسانی 18هێرشی هاوپەیمانان بۆ سەر ڕژێمی سوریا لە 

بەردەوام پێدا گری لەسەر بڕیارە دژە یەكەكانی توركیا نیشان دەدات،  شەگیری نیشاندا ئەم

 :ئەو خااڵنە دەكەینەوە

: هەبونی پەیوەندی لەگەل جیهانی ئیسالمی هەروەها بەكار نەهێنانی هێز و چەك بەهیچ یەكەم

 شێوەیەك.
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: چارەسەری هەمو كێشەكان لە ڕێگەی گفتوگۆ بەبێ ئەوەی بگوازرێنەوە بۆ جیهەتی دووەم

 دەرەوە.

سوریا، ەل ئەمەش پرسی گدەبێت ئەو بنەما سیاسیانە بەكار بێنێت لەگەڵ جیهانی ئیسالمی لە

 كە بوە هۆی زیان بۆ جیهانی ئیسالمی برینێكی تیمار نەكراوە.

 واڵتانی ئیسالمی هێز كۆ بكەنەوە گفتوگۆ بكەن بە ڕەزامەندی هەمویان. ەلەسەر ئەو بنەمایان

ڕۆڵێكی گرنگی هەبێت لە كۆتای هاتنی شەڕی یەمەن كە كارەساتی مرۆی لێ  توركیا دەبێت

 و نەخۆشی.كەوتۆتەوە بەهۆی برسیەتی 

لە هەمان كات برسیێتی و نەخۆشی لە واڵتی یەمەن پێویستی بە چەند ملیار دۆاڵرێك هەیە، 

ستان بەسەدان ملیار پێشكەش بە ئەمریكا دەكات، ئەمە هەڵوێستێكی ئازار بسعودیەی عەر

 بەخشە ئەمە وەكو شەڕی تایبەتیە.

ا ڕوی لە جیهانی ئیسالمی سیاسەتی دەرەوە دەبێت لەسەر بنەمای باش بونیاد بنرێت هەروەه

و ڕێكخراواتنی هاوكاری ئیسالمی بێت پەیوەندیان بەیەكەوە هەبێت، پێویستە لەسەر 

بەشێوەیەكی توركیا ئەندام بونی لە یەكێتی ئەوڕوپا، دەبێت داوای پەشیمان بێتەوە لە حكومەت 

 انە كاری جیهانی ئیسالمی بكات.رایپرس بەر

 پرسی فەلەستینــ 20

پشتگیری لە خۆڕاگری فەلەستین بكرێت هەروەها پێداچونەوە  ویستە بەهەمو شێوەیەكپێ

گەل ئەمریكا دوای گواستنەوەی سەفارەتەكەی لە تەلئبیبەوە بۆ بە پەیوەندیەكان لەبكرێت 

 قودسی داگیر كراو.

لە  نەوەوەز بگپاش، ێنرێتبپچڕ ڵ كیانی سەهیۆنی ئیسڕائیلپێویستە هەمو پەیوەندیێك لەگە

 ەن بخرێنە لیستی تیرۆر.كهاوكاری كیانی سەهیۆنی دەوە هەمو ئەوانەی دان پێدانانی 
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 كوردستانی عێڕاقــ 21

ی ئەیلولی 25 پرسی ئەنجام دانی گشتپێش  پەیوەندیەكانی  توركیاو كوردستانی عێڕاق

یەن گەلیش ال، ئەو پەیوەندیانە لەبوارەكانی سیاسی و بازرگانی و ڕۆشنبیریباش بو لە  2017

ت پرسی حكومەتی هەرێمی شی توركیا سەبارەت بە گپەسەند كراو بون، بەاڵم هەڵوێست

كوردانی توركیاش لەالیەكی دەرونی گەیاند بە پەیوەندیەكان، باری زیانی كوردستانی عێڕاق 

ێویستە پك هەروەها هەبونی كەشێكی پاتر، بۆ ئەوەی ئەو باری دەرونیەش چاك بكرێت 

خساندنی دەرفەتی بازرگانی و ئابوری هەروەكو پێش ڕەپەیوەندیەكان ئاسای بكرێنەوە وە 

 سی.پر گشت

ەل كوردەكانی واڵتانی ەگی عێڕاق لەرێمی كوردستاندەبێت پەیوەندیەكانی ه هەروەها

 چانە. وە پەیوەندی بازرگانی لە پلە بێت لەو ناو دراوسێش باش بێت،

 

 

 

 

 بریتیەخۆش گوزەرانی ژیان وە بەدەست هێنانی ژیانی كۆتای  بۆ جیهان یو بنەماەرپێو

 ی".لە"دادپەروەر
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