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  کان نوسسازه چاره مان و کشه پارله: ستوری کوردستان ده
  

 وان شۆڕش شاخه
26.05.2007 

  
تی  سه مانی آوردستان ده رله په  . هاتووه دا 79کانی  رتیله م، ئه ی سیه روازه  ده لهستوری کوردستاندا  شنووسی ده ڕه له

.... رمی آوردستان لی هه آانی گه نووسسازه  چاره ر آشه سه  له بیاردانه) رجعی مه(ری  رمداو ژده  هه  له یاسادانانه
  ر آشه سه بیاردان له  مان مافی  پارله  که دا نووسراوهم که خای یه 93 رتیکلی  ئه لهمان  کانی پارله ته سه  ده به ت باره سه

  . یه دا هه  عراق-لی آوردستان آانی گه سازهنووس چاره
  
 .  وه کرنه کالده کرت و یه یریان ده می دیموکراسیدا چۆن سه  سیسته کان چین و له نوسسازه  چاره ن کشهرایدا بابزانی  به له

ستدارن،  یوه  په وه له ری وت و گه روه سهنوس و  چاره   به  که وه گرته  ده  و پرسیارانه و کشه  ئهکان نووسسازه چاره کشه
ر  سه ری له کاریگه ، یه  هه ل موو گه مترکردنی ئازادی هه ر زیاترکردن یا که سه لهری  و پرسیارانه کاریگه ستکاری ئه ده

   واته وه  ئستا و داهاتووی گشته ندی به یوه  په جۆرێ که به،  یه باشترکردن یا خراپتر کردنی بارک یا پرسک هه
بۆ  ستداره و  یوه  په وه  گشته  به  که یه ک هه یه  یا دیاردهمکک ر چه سه ری له  کاریگه که ته  بابه یا، یه  هه  وه له نوسی گه چاره
ر  سه کو بیار له نوسساز وه ی پرسیاری چاره  نمونه. یه ئامزی هه کی گرنگی ناسنامه  واتایه گه کانی کۆمه موو تاکه هه

ر  سه کگرتوودا، یا بیار له ی یه وتک  له ڵ وتکی دیکه گه بوون له کو تکه ی ڕامیاریی وت، وه واره دوارۆژی قه
یا .  داهاتوودا ل له ی گهیی ڕامیار ر ئاراسته سه یا بیار له. دا ڵ ستاتکی دیکه گه له مکی کۆنفیدرالی  دروستکردنی سیسته

  تاری کهوتنکی میلی سندکردنی ڕکه  په بۆنمونهالتکی ناوخۆیی،  سه ر ده سه لهری ستات  روه  سه شک له  به وازهنان له
نی سندکرد یا په.  و وته رگری ئه بهتی  سه ده  ت به باره ندێ بیار سه نی هه  خاوه کی ببته ره کات هزکی ده واده

کو بیار و  وهییدا  وه ته ی ڕکخراوکی نوستاتی یا نونه  چوارچوه یی له وه ته ی یا نونهستاتکی نو کانی دادگایه بیاره
بردن و  روه تی به سه بژاردنی ده ها هه روه ، هه نده  به وه  گشته کو به روه ستور هه گۆڕینی ده.  وتدا کانونی با له
  . نوسساز هتد ی بیاری چاره خانه چنه ش ده وانه بژاردنی گشتیدا ئه  کاتی هه کانوندانان له

   نییه وه  و هی ئه یه  هه وه یی وته  کانونی بنچینه ندی به یوه  په ستوری وت که دهی وتانی دیموکراسیدا   زۆربه له
 باری   ئاسایی له ستکاری بکات یا بیگۆڕت، بۆیه مواری بکات، ده ل هه  بۆ گه وه ڕانه تی کانوندانان ب گه سه ده
 یا  که  کرا و گۆڕینه وه  ئه ، که وه کالبکرته کدا یه  گشتپرسیه ل و له م بیاری گه رده  به ب بخرته ستکاریدا ده ده
دا   نوکه ستوره ی ده ربنچینه سه بژاردن له نوێ هه رله  سه، وه شته وه مان هه ب پارله هسندکرا، د  په که موارکردنه هه

ئاسانی  تواندرێ به وا نه  که  وایکردووه یه و پرۆسه ئه.  وه لبژردرته نوێ هه بردن له ڕوه تی به سه  و ده وه بکرته
  . یه ههموارکردنی  ری هه گه نگ ئه نگ دره  درهستور زۆر کاندا ده سیها دیموکر  والته  له ستور بکرت، بۆیه ستکاری ده ده
  

رگرتنی   وه یانه ڕوانن، هه  دهکان وسسازهن  چاره  پرسه از لهی جیاو  شوه کانی جیھان، به  دیموکراسیه مه سیسته
کان  نوسسازه  چاره ته ر بابه سه  بیاردان له ل له گهبیاری نھا  ک ته یه شوه گرت، به رده  وهگگرن ل زۆر به وستی گه هه
گرنگ   زۆر بهگشتی کاندا به  کانونیه ی بیاره وه کالکردنه  یه ل له ڕۆی گهڕوا و  زیاتر ده  یانه هه. ناست وا ده  ڕه به
بوونی  ک بیاری بوونی یا نه ل و خه ر پرسی گه  به تهخا مان ده  کانوندانانی ئاسایی پارلهجۆرک ناست، به ده

نوسساز و   نوان بیاری چاره دا سنورک له مه  سیسته و جۆره له.  سویسرا وتیکو  وه ، بۆنمونهن ده کانونک ده
  ل له ی گه ته سه هو د کان ئه  دیموکراسیه ته و ندێ له هه.  هلدراوه سندکردندا نه  بواری په مان له ئاسایی ناو پارله

ی  ش هۆکه وه ئه. مان نه پارله ده  ده وه کالکردنه تی یه سه ن و ده که  سنوردار دهکان نووسسازه ره چا ر بیاره سه بیاردان له
کان  موو وته  و هه یه ی جودا هه  پناسه،نوسساز ی بیاری چاره ر پناسه سه ی له وه  بۆ ئه وه ڕته گه شکی دیاری ده به
ی  پادا و گۆڕینی پارهوور کتی ئه  یه گۆرن له  پاره بۆنمونه.  وه مکه و چه ژر ئه نه تک ناخه موو بابه  هه ک کو یه وه

دا  ندێ وتی دیکه هه سندی بکات، له ل په  گه بوایه بوو و ده م هه رانده  ڕیفه ندێ وتدا پویستی به هه  یورۆ، له ناسیونال به
کاندا  ی باره زۆربه  له دیاره  . کرا ل پرسی پنه گه)  انونیدایهرجی ک ژر مه  له ش مافهو   ئه دیاره(بوو  ی هه و مافه مان ئه پارله
م  رانده ڕیفهر  گه بت، ئه  ده وه ره کالکه ل یه م بیاری گه کات، به دا دیارده که ر پرسیاره سه وستی خۆی له مان هه پارله



 

www.dengekan.com 
5/26/2007 

و   لهل تی گه سه بوونی ده و ئاستی ی دیموکراسیم  جۆری سیسته ندی به یوه کدا پهۆڕ  ناوه  له ته  بابهو کورتی ئه به. کرا
.  یه  ههسی و واتاکانیمکی دیموکرا  بۆ چه و وتانه یشتنی ئه  و تگه وه لکدانه  ندی به یوه پهها  روه ، ههیه دا هه وتانه

ری  روه  سه ندی به یوه  په ت که دان بچوکترین بابه وه ڵ ئه گه  له وانه لدان، ئه تی گه هس  بوونی ڕاکشاوی دهڵ گه ی له وانه ئه
وێ  یانه ی ده وانه ئه. ل  ژر بیاری گه ب بخرته ده  یه، ی هه وره ل واتای گه  بۆگه که یا پرسه  یه کان هه جۆره جۆرێ له به
نوسساز  موو پرسکی چاره دا نین هه وه ڵ ئه گه  له وه ستۆ ئه  ئه  بگرته ڕۆهو  مان ئه ن و پارله ل سنوردار بکه تی گه سه ده
می دیموکراسی   نوان سیسته  له  مشتومکه وه ئه. ل وستی گه ر هه به نوسسازن بخرته متر چاره ی که وانه تی ئه تایبه به

   گرنگه ر پرسه سه م له رانده بوونی ریفه.  یه وامی هه رده  به  بهییوخۆ می دیموکراسی ڕاسته  و سیستهییر نونه
می   سیسته بوونی ، چونکه یه مه  سیسته و دوو جۆره وتنکی نوان ئه کو ڕکه وهکاندا  ستیاره  هه یا پرسهکاندا  ریه روه سه

می   سیسته ه ل رزتره لی تدا زۆر به تی گه سه  بگومان ئاستی بوونی دیموکراسی و ده که(یی وخۆ دیموکراسی ڕاسته
دیھنانی  ری به گه کاندا ئه  بچوکه گه  کۆمه  و لهموو وتکدا ئاسان نییه هه  له و خته زۆر سه) ریی دیموکراسی نونه

  یه رکی پراکتیکیانه سه  چاره جۆره،  وخۆییه سته  دیموکراسی ناڕه کهریی  می دیموکراسی نونه بوونی سیسته.    گونجاوتره
  نوسسازه  چاره کاندا پرسیاره  دیموکراسیه تهزۆری و هر ی هه  زۆربه بینین له ده  م که به.  بکرت لیزهکرێ ڕیا  ده که

  وه ره کالکه  یهتی سه  ده  بهدا و پرسیارانه ڕ ئه مه ل له نھا گه  ته یه وه ی ئه  هۆکه،ل وستی گه ر هه  به هخرن کان ده گرنگه
  ندرت و وانابیندرت واو داده  ناته  به سانهو پر ر به رامبه ل به ری گه کو نونه مان وه ا پارلهد  لره چونکه.  ندرت داده

   : وانه  له وسته و هه انی ئهک ارههۆک .   وه  بداتهکانی وت واوی مرۆڤه  ویستی ته هنگ ل توان ڕه دهمان  پارلهبیاری 
  
  وه که ن خه  الیه کی دیاریکراو له یه بردن بۆ ماوه ڕوه زگای به  ده کو مان وه رلهزگای پا و دهمان  رانی پارله نونه: م که یه
بردنی ستات  ڕوه رکی کانوندانان و به  ئه ، به  ساڵ بت5-3کرێ   ده دا که  دیاریکراوه و ماوه بژردراون، له هه
بژردراوان بۆ پاراستن و باشترکردنی گوزران و  ی هه رنامه یی ستات و به پی پرۆگرامی بنچینه ش به وه ستن، ئه ده هه

لن و  ری گه  نونه  دیاریکراوه و ماوه کان بۆ ئه بژردراوه  هه سه که.  داوهک   خه بهنیان  کو به ژیانی هاوتیان وه
 مافی  وه  ئه.ستۆ  ئه گرنه ن دهبرد ڕوه  بهکانی کانوندانان و رکه  دن و ئه کی دیکه وان خه ، دوای ئه یه یان کورتماوه که کاره
وان  تی ئه سه ی ده  سنوری ماوه ن که نووسسازی وا بده نی چاره ر پرسی درژخایه سه  بتوانن بیار له یان نادات که وه ئه

  وه گه مهکانی کۆ موو تاکه  هه  به نوسساز که ر پرسی چاره سه  له وانه  ئه  گونجاو نییه بۆیه. ڕنت په دیاری تده زۆر به
  . ن ، بیار بده یه  هه وه له نوسی گه  و چاره ر ناسنامه سه ی له کی درژماوه ریه  و کاریگه ستداره یوه په

   پرسه و کرێ ئه ، ده نگیان پدراوه کی دیاریکراو و سنوردار ده یه رنامه ر به سه مان له ندامانی پارله ئه: م دووه
نگیان پ  وان ده ئه  ب که  نه وه سانه و که کانی ئه رنامه ین و به  به ندی به یوه چ په هی وه  پشه ی دته نوسسازه چاره
کانی  ی مرۆڤه هک یه که نوسی یه  چاره  به ن که تک بده ر بابه سه ر ناتوانن بیار له کو نونه وان وه ئه.  رگرتووه وه

نھا  ر مرۆڤک ته هه  ، بۆیه یه  هه وه وانه ئهی  رنامه ی به وه ره سسازی دهنو ی چارهتک  بابه ندی به یوه  و په نده  به  وه گه کۆمه
  . دیاربکات وه یه مباره وستی خۆی له توان هه خۆی ده
و  رزوو ئه ههمان  ندامانی پارله ی ئه شک یا زۆربه بهکرێ  م ده لن، به بژردراوی گه مان هه ندامانی پارله ئه: م سیه
نھا  وان ته تی ئه رایه دا بوونی نونه و باره له. تیان لبکات فره ل نه منت و گه یان پشتگیری پویستی بۆ نه تیه رایه نونه
  .رانیان پیان داون ده نگه  ده  نین که یه و متمانه نی ئه  و خاوه تییه کی ڕوواه یه شوه
وان   ئه ، بۆیه نگدانیان کردووه شداری ده  به  که رگرتووه  وه وه سانه و که ن ئه الیه مان پشتگیریان له ندامانی پارله ئه: م چواره

ک بت  ر هۆیه ر هه به ران له نگده کی زۆری ده یه کرێ ژماره ده.  کردووه نگدانیان نه شداری ده ه ب  که یان نییه وانه پشتگیری ئه
مان  ندامانی پارله ر ئه گه ئه. بژردراون  هه  که یه انهو کی الوازی ئه  واتای بوونی پشتگیریه وه ن، ئه که نگدان نه شداری ده به

 ،ن ده کک ده نووسی خه ر چاره سه دا بیار له و باره ن، له بده  نده  به وه گشته  به کهنووسساز  ر پرسکی چاره سه بیار له
  .ریان نین دا نونه  بنچینه وان له  ئه که
مان  تران و هیتریش، پارلهی گو و هۆیانه ر ئه به بت، له ل هه موو گه نوسی هه اره چ ندی به یوه ر پرسک په گه کورتی ئه به

و له  خۆی ببه ل به  واتای گهناتوان یار بدات، چونکه جیاتی هه خشل  موو گه مان واتای بوونی هه  پارله مووان ب
  .  وه ل بداته هموو گ  ویستی هه نگ له وخۆ ره  و ناتوان ڕاسته نییهماندا  هۆی پارله له
می   سیسته ل که تی گه سه درت بوونی ده وڵ ده رت، هههلد ل جده کان بۆ گه نوسسازه  چاره  پرسه کی تر که  الیه له

ل   گه کان پرس به  ئاساییه  پرس و بیاره ر له گه ئه. مندرت بکرت و بسه  پیاده،کات ی بۆده دیموکراسی بانگاشه
ل  کار بھندرت و گه ر به مان پوه کان ناکرێ هه نوسسازه  چاره  بۆ پرسه وه ن مشوریان بخۆن، ئهرا کرت و نونه نه
تی  وی و پادشایه می تاکه تهدا دژی سیس بنچینه ل له بردنی گه وهڕ ل یا به تی گه سه  ده چونکه. رامۆش بکرت فه
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و  بردن و کانونداناندا یا ئه ڕوه کانی به  پرسه  له یا گروپککس ند که سک یا چه  که جۆرک که ، به وه کایه  هاتۆته
می دیموکراسی   سیسته له. بت هایان نه تی ره سه ، ده یه  هه وه ری ستاته روه  سه ندیان به یوه  په  که ی دیکه پرسانه
ر بزان  گه ت بگۆڕت ئه سه توان ده کات دهموو  ل هه رزتر نین و گه ل به  گه بردن له ڕوه مان و به رگیز پارله رییدا هه نونه
. ل ر بیاری گه به خرته کاندا ده ی باره زۆربه نوسساز له ی پرسی چاره وه له  جگه وه ، ئه ی خۆیدا نییه که رکه  ئاستی ئه له
 کاندا نجامه ه ئ دات و خۆی له  ده که کو تاک خۆی بیاره سک وه موو که  بۆ گشت، هه نوسسازه  چاره که  پرسه که
 بدات و چۆنی داکان نوسازه چاره  ر پرسه سه بیار له خۆی ل بستن، گه   له و مافه مان بت و ئه ارلهر پ گه ئه.   رپرسیاره به

  ناسرت، که می ئۆلیگارشی ده کو سیسته  وه ک که م خه ت که سه ی ده  خانه چته ده  هو ، ئهبووت وا بیار بدات
. سدا ندێ که ندی هه وه رژه رڕۆشنایی به به ، لهوداخوازرا نهی   ئارسته  به له  و ناچارکردنی گه له تی گه سه ی ده وه تکردنه ڕه
. یخوازێ ل ده ی گه وه  ئه نه ن و گوێ ناده که زووی ده  خۆیان ئاره ن که که  ده وه  ئه سته ده تیان به سه ی ده وانه دا ئه و باره له
.   یا یاخیبوون و پکدادانی ناوخۆییه بردنه ڕوه تی کانوندانان و به سه ی ده رگرانی ئاشتیانه هش یا و هو نجامی ئه ئه

  گه کانی کۆمه  مرۆڤه کات که ده)  هنوسراو نوسراو و نه ( تیه یه  کۆمه و کۆنراکته ت پشلی ئه سه دا ده و باره  له چونکه
مان   وتکدا پارله ر له گه ئه .کات ل ده تی گه سه  بوونی ده پشلی مجۆره ندن، به  به وه وتوون یا پیه ری ڕککه سه له

ی  وه کالکردنه  یه ل له ، گه یه  هه وه ترسی ئه  مه میشه وا هه رپشککرا، ئه کاندا سه نوسسازه  چاره  پرسه  له کانونیانه
ل بیاری  انی گهک ییه  بنچینه  داخوازییه مان جیا له تکدا ببینت پارله کا بت، له ی هه وانه ی پچه وه  کاردانهداکان بیاره

  .   یه ری بوونی هه گه ش ئه وه ، ئهوهدا
 یپارتخزان یا رمانی  ر فهژ ت و الوازه و له سه مان بده مدا پارله  وتانی نادیموکراسی و جیھانی سیه  له دیاره
وتۆی  کی ئه ل گرنگی و قورساییه تی گه سه دا ڕۆڵ و ئاستی ده و باره  له بۆیه.  بردن دایه روه تی به سه  دهتدار و سه ده

  .کات  واده ند دایه وه رژه به تدار چۆنی له سه  ده یه مشوه ، به نییه
  
  ته  بابه لهمانی کوردستان مافی بیاردانی  ، پارله یه ستوری کوردستاندا هه شنووسی ده  ڕه ی له و کانونه پی ئه به

کی کوردستان  نوسی ڕامیاریی خه  تا چاره  بگره وه ستوره  گۆڕینی ده ر له ش هه وه ، ئه یه کاندا هه نوسسازه چاره
لی   بدات، گه وه ئهتوان بیاری  ل بدات، ده خۆیی گه ربه سهتوان بیاری  مانی کوردستان ده  پارله و واتایه به.  وه گرته ده

تک  سه  ده ت به باره ری کوردستان سه روه  سه ندێ له توان هه ڵ ئراق، تورکیا، ئران یا سوریا، ده پا کورد بخاته
ستکاری بکات،  ئامز بگۆڕت و ده مکی گرنگ و ناسنامه توان چه یی، ده وه ته  یا نونهتکی نوستاتی سه  ده بداته
ی  ، بگه93رتیکلی  ستور ئه  ده ت به باره سه. پنت هتد لدا بیسه ر گه هس ستور و به  ناو ده شاز بخاته توان کانونی نه ده

  .  بۆ گشتپرسی وه ڕانه ب گه مانی کوردستان به  پارله داته سکاریی ده موارکردن و ده تی هه سه م ده دووه
  ی نووسراوه و کانونه ر ئه گه ئه. مان ندامانی پارله ست ئه  ده ته راوهک د سی خه نو چاره  ستوره و ده پی ئه بهکورتی  به
یی و ویژدانی  زه ڕی به ب چاوه مان و ده ست پارله  ده داته ها ده تی ڕه سه ل ده بژاردندا گه  هه وا له سند بکرت، ئه په
می  سیسته  ، بگومان جۆرک له وه ڕته گه ل نه ها بت و بۆ گه تی ڕه سه نی ده ی خاوه مانه و پارله ئه. وان بکات ئه

کانی  مرۆڤهواتای داماینی ش  وه خۆی، ئه گرته  دهکان تداره سه  ده کی بچوکی مرۆڤه کۆمه ئۆلیگارشی و دیکتاتۆریی 
  .  بیاردان  له یه گه کۆمه

  
مان  ندامانی پارله هئدا  و باره کان بت، له نوسسازه  چاره ته ی بابه وه کالکردنه تی یه سه نی ده مان خاوه پارلهربتو  گه ئه

 ئاستی  کی گونجاو له یه  تاڕاده ندامانه و ئه کرێ ئه بت، ده تی گونجاوی هه سه مان ده توانا و لھاتوو بن، پارله زۆر به
با  ناتهل  ندی گه وه رژه ڵ به گه  له ن که که ل یا کارێ نه ری گه روه  پشلی سه ن ببته که یاندا بن و کارێ نه که تیه رایه نونه
، توانا و لھاتوو بن ندی به رچه ه هانمانتار  پارله ، چونکه  نییه  ڕیالیستانه کی  پشبینیهوه  ڕاستیدا ئه م له به. بت
تی  سه پدانی دهها  روه هه،  وه نه کهتا  گوتران به  کهی خنانه و ڕه هی ئ زۆرینهناتوانن ندی گونجاو بت،  رچه مان هه پارله
وێ خۆی تووشی  لکی هۆشیار نایه  هیچ گه ، بۆیه یه  ههنوسسازی تدا سی چارهتر کاندا مه نوسسازه  چاره ته  بابه ها له ڕه
  .  بکات ترسیه و مه ئه
  

 ژر ویژدان و  ل له نوسی گه  چاره وه ، ئهرۆک بت تدار و سه سه الی پارتی ده ستکه مان الواز ب و ده ر پارله گه خۆ ئه
تدار  سه پارتی دهرۆک و  سه  کات که ده  وه ئهمان  پارله و  دایهتدار  سه پارتی دهتدار و  سه رۆکی پارتی ده هسیی  زه به
ڕوانی بیار و کانونی  ب چاوه دهها  روه هه،  یه نوسی هه  چاره ئالوگۆڕ بهترسی  م مه رده به ل له دا گه و باره له. تی کیه ره گه
  کانی له  بیاره  که  دیکتاتۆرییهوی و ی، تاکهمکی نادیموکراس ش واتای بوونی سیسته وه ئه. بکات  وانه شاز و تاکه نه
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   وته  له و باره ی ئه نمونه. پن یان سه  ده وه له ژر ناوی گه  له مجۆره کات و به  دهکانون به  وه مانه ڕگای پارله
ت  سه  و ده ته سه زگای مۆری ده مان ده دا پارله و وتانه رچاو، له به ونه که ڕوونی ده کاندا به نادیموکراسی و دیکتاتۆره

  . هنت کار ده کانی خۆی به ندیه وه رژه مان بۆ به پارله
  
  وه کرده ین، به ی بوونیدا بکه  ماوه لهمان  تی پارله سه یری ده ین و سه مۆی کوردستان بکه ی ئه و باره یری ئه ر سه گه ئه
تدار و  سه  ئاست پارتی ده له.   و بریاری نییه ریککراوه ری گرنگدا ته گه  زۆر بوار و ئه ، له مان الوازه ، پارله وتووه کهر ده
 و  ردا گیراوه سه ستی به  ده وه که ن دوو زلھزه  الیه مان له پارله.  واندایه رمانی ئه  ژر فه  و له ته سه کاندا بده رۆکه سه
کی  یه رنامه  هیچ پرۆگرام و به  به ندامانه و ئه ئه.  یاندایه که رۆک و پارته ندی سه وه رژه به  له ن که که  ده وه کانیان ئه ندامانه ئه

  مجۆره ، به  نییه وه رانیانه نگده ن ده الیه یان له وه ترسی لپرسینه  نین و مه سته  وابه وه رانیانه نگده  ده دیاریکراو به
،   ئاستی هوشیاریان نزمه یانه کان هه مانتاره ی پارله وه له جگه.  ر بوونی نییه ر و نونه نگده  نوان ده کۆنتراکتک له

،  کانی خۆیان زانیاری گونجاویان نییه رکه ئه  ماف و  ت به باره ، سه  یا نییه ندا الوازه ل بوار و الیه  گه زاییان له شاره
  . وتوون هتد ت که ندی تایبه وه ژهر ندکردن و به مه وه دوای خۆده به

تدار  سه ندی پارتی ده وه رژه ی به سته ستکاری پرسی وابه یان دهکان بکات  رۆکه ستکاری بیاری سه مان ناورێ ده پارله
،  بردنه وهڕ تی به سه خۆی ده کهتدار  سه  پارتی ده بۆنمونه.  بکاتداتدار سه نگاوکی پارتی ده  هه یا پشگریی لهبکات، 
رچی  گه  بکات، ئه نگاوانه و هه مان ناتوان پشگریی له ، پارلهستت به وت ده نهکۆنتراکتی مان   بۆ پارله وه ڕانه ب گه

ک بوو، .د.ک و پ.ن.وتنی نوان ی ی ڕکه رهاویشته  ده تی که رۆکایه می سه سیسته.  یه  هه وه ته  سامانی نه ندی به یوه په
  . سند بکرت کدا په  گشتپرسیه  له وه که ن خه الیه  له بوایه  ده ی که وه له جگه. بوو ر نه سه گوتنی لهمان هیچ  پارله
. پاند لدا سه ر گه سه  ئراقی به  له وه ، بیاری مانه تداره سه الی پارتی ده ستکه  و ده  زۆر الوازه مانی کوردستان که پارله
مانی  دا پارله لره.  وه کالکرده نوسسازی یه بیارکی چارهل  رانی گه ژر ناوی نونه هو لل   جیاتی گه مان خۆی له پارله

لی  ر گه سه بهی  که بیارهسی  ندکه تی چه یا پادشایهمکی ئۆلیگارشی  سیسته   جۆره ربه سه کی زگایه کو ده  وهکوردستان
لدا  ر گه سه  به وه مانه ڕگای پارله رۆک بوون و له وو سهدا بیاری د نهبنچی  له که  بیاره دیاره .پاند کوردستاندا سه

 مکدا رانده ڕیفهنجامی  ئه   له ل که وستی گه ههڵ  گه  له بابوو  ناته و بیاره ئه .ی لندرا" ل بیاری گه" و ناوی پندران سه
ی  وه زایی و دروستبوونی بزوتنه  ناره  خۆی له و بیاره ر به رامبه ل به ی گه وه کاردانه. وت رکه  دهخۆیی ربه ڕ پرسی سه مه له

ی  نجامی دیکه دا زتریش بوا و ئه بارکی دیکه لهکرا   ده ، کهوه ی جۆراوجۆر دۆزیه  شوه  به م و رکخراوی دیکه رانده ڕیفه
بۆچوونی  به( بیارکی  ر به رامبه بهکیی  ی خه وه ترسی کاردانه  مه میشه وا هه  که کی زیندووه یه لگه ش به وه ئه.   وه  وته لبکه
  . یه نوسسازدا هه ر پرسی چاره سه مان له ناگونجاوی پارله) ک خه
  
تدار وای خواستبت و بریارکی  سه پارتی دهرۆک و  سهندی  وه رژه ر به گه ستور، ئه شنووسی ده وتنی ڕه رکه  ده ر له به

  و کو له  وه وه ته ڕاوه گه ل نه  و بۆ گه بووه های هه تی ڕه سه مان خۆی ده پارله  میشه ههوا  مان، ئه م پارله رده به   خستبته
  .   وکراوه یه  تائیستا په وه  کرده  به وه ، ئه دا نووسراوه که شنوسه  ڕه ی له وه  ئه بۆیه. وت رکه  ده وه ره ی سه نمونه

  ت به باره دا سه که شنووسه  ڕه ی له وه سندکردنی ئه ری په گه  ئه له، تی یه مانی کوردستان هه مۆ پارله ی ئه و هزوتوانایه به
و  رچوونی بیار و کانونی تاکه ترسی ده ، مه یه ل هه نوسی گه  چاره ترسی ئاوگۆڕ به مه،   نووسراوه مان تی پارله سه ده

لی  گه.  کیانه ره کان گه رۆکه و سه انتدار سه  ده  کهکی لبکرت یه شوه ستور به  ده یه  هه وه ترسی ئه ، مه یه و ناگونجاو هه
و  ر ئه سه کی کانونی له ریه مادرت و هیچ کاریگه کان داده نوسسازه  چاره ته ر بابه سه  مافی بیاردان له کوردستان له

ی  کۆمه  دیکتاتۆریی به لهسندکردنی جۆرک   په ستوره و ده ل بۆ ئه سندکردنی گه  په مجۆره به. دا نابت  بیارانه جۆره
  دا، چونکهر خۆی سه به  سییه ندکه تکی دیکتاتۆریی چه سه ندکردنی دهس دا په  بنچینه  له ر خۆیدا، که سه  به تییه ڕوواه
  کانه، ۆکهر سه زگای مۆری کان ده نوسسازه  چاره  بیاره ت به باره ، سه تداره سه الی پارتی ده ستکه مان ده ی پارله وه له جگه
  .  وپش وابووه مه کو له روه هه
و   یا ئه یه  هه وه له نوسی گه  چاره ندیان به یوه ی په و پرسانه کان و ئه نوسسازه  چاره ته  بابه ت به باره کورتی سه به

، ئیتر ب تدار ده سه هزگای مۆرکردنی د مان ده ، پارله یه ئامزیان هه تی و ناسنامه ایه و ته کی نه ل واتایه ی بۆ گه پرسانه
   . تدار خۆی و ویژدانی سه ده
  
 

 


