
   الكردستاني الديموقراطيالتحالف
28/01/2008  

��ن ��ري  دون إ��اث إ��ح��دي ا�و�ع�
	�� ���دي ��	�$  ا#�اه� !  آ�د�   !  ا#*(�م ا#'&��  وا%
  
 

  
 ����� ��	 
�����
 ه� ����� ا�	� ��ا�����، إ���
 ا� ���ن ا����ت ا	��� 
إن ا�ا�" ا�!�!  ��

���$�ء 
، و	'�وفواا��ء وا��(
 ا��)�
 /+.�- آ�د�+�د وا((0�!8�ن ���7 ���6 ه45  أن ا��2ان�
 ا
��د�
 $�2اه
 و(;ل آ�د!8�ن � �- ص�ف ا��2ان�
 ��ا��  ا����ت �� ا/دارة ا ، 
�$2�- �?- $�ا�<�� ا

����� ا�E.�ب /ن�C�!�� �  ���ن 	)���� أوBً و+<� 	)�@ اFان في الوقت الراهن تشهد كردست و.$�
 :أحداثاً وظروفاً صعبة وخطيرة على مستقبلها

 

 

الجيش التركي يقصف القرى وينشر الذعر في المناطق الحدودية واإلدارة الكردية مشلولة تماماً في   - أ
 .وقف التدخل العسكري التركيلمجال إيجاد حّل 

 بمدينة كركوك لألشهر السته القادمة  المتعلق140وخالفاً لما كان مقرراً فقد تم تأجيل تنفيذ المادة  - ب
 .قضايا المصيرية بعقلية حزبية ضيقةلليجة لضعفها المتراكم ومواجهتها ووافقت الحكومة الكردية نت

الماء والكهرباء وغالء أسعار  الرئيسية مثل وعدم توفرالخدماتوالفساد االداري  ان ظاهرة التضخم - ت
 ة المترفهة هوة عميقة بين النخبة الحاكم أوجدت وفقدان الشفافيةالمواد اإلستهالكية
 .والجماهيرالمحرومة

 السلطات التركية  والذين أوقفتهم2007 من كردستان فقد بلغ عدد المهاجرين عام تضاعفت الهجرة  - ث
 شخص، ناهيك عن الذين نجحوا في الوصول الى البلدان 12000وأعادتهم الى كردستان 

الشباب وعدم  القسط األكبر من المسؤولية بسبب إهمالها حاجات  اإلدارة الكردية تتحمل إن.األوروبية
  . لهم فرص العملتوفير

 م يقدم مرشحاً للمنصب بموجبل اإلتحاد الوطنى الكردستاني .كماهوراء  منصب رئيس الوزبقي - ج
ة  وأن القضايا الهامة الحكوميات عدم إحترام اإلتفاقذا مؤشرعلى، وهاإلتفاق الثنائي للحزبين الحاكمين

  .تحل بالمجامالت بين الماسكين بلجام الحكم في كردستان ووفق شبكات المصالح العائلية
 في األقليم هي حزبية وتعمل على تجميل صورة مرئية والمكتوبة والمسموعةوسائل االعالم الان  - ح

 ) يوئاوينة وسبه, هاوالتي(  ـك القادة الحزبيين، وما تبقى من الصحافة الحرة القليلة في كردستان
معرضة للمالحقة حسب قانون جديد، طرحه البرلمان في أربيل بضغط من القيادة الحزبية، يفضي 
الى تقليص حرية التعبير بشكل غير مسبوق، محيلة المجتمع الكردستاني الى سجن في مجال حرية 

  .التعبير
 بإماطة اللثام عن وقوع إختالسات كبيرة من قبل رئيس إقليم الدوليةا بدأت وسائل اإلعالم كم - خ

 ي بيالـ بكما أشارت محطة . كردستان ورئيس الجمهورية العراقية بلغت باليين الدوالرات
 . عن الفساد المستشرى في أوساط الحزبين وسوء اإلدارة الحكومية(BBC)يس

  
ين على اإلستمرار في إحتكار السلطة والموارد  وإصرار قيادة الحزبين الحاكمالراهن الوضع يوأمام ترد

من باب الشعور , التحالف الديمقراطي الكردستانيسيعمل ألهداف حزبية ضيقة، و ألغراض عائلية أ
، وفي مسعانا هذه نناشد الجماهير للخروج من المأزق الحالىبجد واخالص على مايلي , بالمسؤولية التاريخية
  :مقراطي الكردستاني الديالتحالفالكردية الى دعم 

  



في عزله عن القرارات  ماتقوم به القيادة الحزبيةتفعيل دور الشعب في الحياة السياسية، على عكس  -
وفسح المجال للمعارضة الديمقراطية في تشجيع المنافسة الشريفة البناءة، إذ بدونها . المصيرية

 .التوجد حياة ديمقراطية
 لكي يتمكنوا  والعائليمن التسلط الحزبيلقوات المسلحة الكردية واية الكردوالحكومة  البرلمان إنتشال -

 .في خدمة الوطن والمواطنمن أداء دورهم 
وسياسة شراء الوالءات من أجل رية  والسيطرة العشائظاهرة اإلستسالماخراج منطقة بادينان من  -

  . في السلطةالبقاء
 الصحفيين الذين  منتقدير دورنخبةو )سبه يئاوينه، ,هاوالتي( ـك المستقلة  الصحافةتثمين دور -

 لمجابهة التحديات الكبيرة في ا وعدم أهليتهقيادة الحزبين في إبراز فساد ا شجاعة فائقةأظهرو
 .المرحلة الراهنة

إستغاللهما في برامج التنمية   والعمل على، االقليم ومواردميزانيةإنهاء حالة البذخ والتالعب ب -
 .اطنتلبية حاجات المواإلقتصادية و

وبناء مجتمع مفتوح  الكفائاتعلى  حكومة أقليم كردستان مناصبد في عملية التوظيف في اإلعتما -
 جميع أشكال العنف  ومكافحة .على قيم العصر ويضمن حقوق القوميات واألديان في كردستان

 .خاصة ضد المرأة 
 ، لقد آنسارة األصدقاء في العالم فقدان الشعب الكردي للدعم الدولى وخ، القيادة الحاليةلقد تسببت سياسة

 تبني برنامج عمل مشترك، خاصة أن بعض األوساط العمل على الديموقراطيةقوى  لجميع الاألوان
مكافحة والشخصيات القيادية الكردية عبرت عن رفضها لألمر الواقع وتحلت بالجرأة والحكمة في 

 هي أمل األجيال القادمة وإليها  إن هذه القوى.قهر والقمع الحاليةاإلنحطاط وقيم اإلستبداد وسياسة ال
 .يتطلع الشعب الكردي في بناء مستقبل ديمقراطي، يسوده العدل واإلستقرار
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