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  نةوزاد مةمحود عةيلنةوزاد مةمحود عةيل... ... دةسةالَيت سياسي كوردستان ئةو ئةزموونةي ريفؤرمي طةرةكة دةسةالَيت سياسي كوردستان ئةو ئةزموونةي ريفؤرمي طةرةكة 
  

ئةوةي دويين نةخوينيتةوة ئةمِرؤي ثيدروستناكري وئةوةي ئةمِرؤ هةنطاوةكاين وورد بنيانةو ثتةوة نةبن 
كان وبةِرةهةندةكاين سبيين ناباتةوة هينانةوةي ئةم ثةرةطرافة كورت وسادةية بؤئةوة نيةكة بةقوالَيية

، ليرةدا مةسةلةيةكي دياريكراو هةية كة دةمانةويت قسةي لةسةر بكةين. ئةم سي زةمةنةدا بضينةوة
كةوا ضاوةِرواندةكريت بةهةلَبذاردنيكي نويي ثةرلةماين . ئةويش دةسةالَيت سياسي ئايندةي كوردستانة
ةسةلةي هةلَبذاردين ثةرلةمان بؤكؤمةلَطةكان و نةتةوة م. كوردستان سةرةتاكاين ئةم ئايندةية دابِريذريت
ئةويش لةبةرئةوةي كةئيمة ئيستا لةبةردةم قوناغيكي ، و طةلةكانيدي ضةندة طرنطة بؤ ئيمة زياتر

و هةم بةوديوةشدا ، هةم بةو ديوةدا كةدةمانةويت بةمايف سياسيانةمان بطةين، ميذوويي ضارةنووساز داين
بةم تيطةيشتنةش ئيمة لة دةروازةي ثيويستبووين هةنطاوي . مةلَطةيةكي مؤديرن بنيكة دةمانةويت كؤ

بؤ بةسةركةوتنربدين ئةم هةنطاوانةمشان دةبيت زؤربةووردي لة خويندنةوةي ئوميدةكاين ، طةورة داين
كردنةكامناندا قسة، هةلَسوِرانةكان، دةبيت بةسةرجةمي ثرؤذةكان، دويين و لة ئيستةي بةديهاتوودا بني

  . ثيداضوونةيةك كةِرةخنة طرانةو ثرسيار وروذاندن بيت. بضينةوة
يةك جار ! سالَة 13ئيمة ئيستا ثةرلةمانيكمان هةية و تةمةين ،  بؤئةوةي زؤر بةسادةيي بدويني دةلَين

كمان هةية حكومةتي!! هةلَمانبذاردووة و هةلَبذاردين زادةي حالَةتيكي حةماسي دواي راثةرين بوو
لةاليةن ئةم حكومةتةوة –كوردستاين باشوور –تةنيا بةشيكي ئةم ثارضةيةي كوردستان !! دووئيدارةية 

شتا ، ئةو بةشةيتري نيشتمانةكةمان لةطةلَ ئةو هةموو طؤِرانكاريانةي رووياندا، حوكمراين دةكريكةضي هي
 ئةوةي ساغنةكردؤتةوة كةديتةوة سايةي يان راستتر دةسةالَيت سياسي كوردستان، ئةوة ساغنةكراوةتةوة

  . !!ئةم حوكمرانية يان هةروا بةداطريكراوي دةمينيتةوة 
ئةو ثرسيارة طةورةيةي كة لةئيستادا و لةبةرامبةر ئةم تايبةمتةنديةي كوردستاندا بةرةو ِروومان 

 ئةوةي ئوميدي ئيمة بوو ئايا ئةوةي ئيمة دةمانةويست و. !بؤئيستامان ئاوةهاية ؟: دةبييتةوة ئةوةية
تؤ بلَيي طريي ! بؤضي خواست و ئوميدةكاين دوينيمان لةطةلَ ئيستةمان نةهاتةوة؟ !ئةوةية كةئيستا هةية؟

يان لةوةداية كةلةدوينيي ، ئةم نةهاتنةوةية لةوة دابيت كة ئةو ئوميد وخواستانةمان ئةنديشةبووبن
  …     و خةخمؤر نةبووين؟هةنطاونامنان بةرةو ئةمِرؤ ووردبني

 سالَي تر هةلَبذاردنيكي نوي 4 دا وابِرياربوو دواي 1992دواي هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان لةسالَي
كةخؤمان ، بيانوي ئةم نةكردنةش شةِري ناوخؤبوو. بةالَم نةكرا، بؤ ثةرلةماين كوردستان بكريتةوة

كةضي بةخؤمان . يناويترو مالَ كاولكةرترمان دةكردهةلَمانطريساندو خؤمان جةولة دواي جةولة خو
بةواتايةكتر بةفةرماين دةرةوة وازمان لةيةكتري كوشنت . ِرانةطرياو بةفةرماين دةرةوة شةِرةكةمان ِراطرت

هةلَبذاردين ثةرلةمان . شةِر وةستا كةضي دواي زياد لةسةد كؤبوونةوة ئيدارة يةكنةخرايةوة. هينا
ثرسيار ليرةدا . ئةم هةلّبذاردنة وةك بةشيك لةهةلَبذاردنةكاين عيراق دةكريتئيستةش . نةكرايةوة

ئايا بِرياري . . ئةوةية تؤبلَيي ئةطةر خؤمان سةر ثشك بوويناية لةوةي هةلَبذاردن ئةكةينةوة يان نةْ
ةي ئةي ئةطةر هةلَبذاردن نةكةينةوة ئةم دوو كةرتبوون! ئةوةمانئةدا كةهةلَبذاردن بكةينةوة ؟
  . !حكومةتةكةمان هةروادريذة ناكيشيت ؟

لةوانة ،  سالَةي تةمةنيدا هةنديك كاري طرنطي ِراثةِراندووة13ِراستة ثةرلةماين كوردستان لةماوةي ئةو 
لةهةموو ئةمانةش ، بةياساييكردين ضاالكية سةنديكايي وئيداريةكان و بةشيكي ضاالَكية كؤمةالَيةتيةكان

ثةرلةمان ئةم كارةطرنطانةي راثةراند . كة بِرياريكي ضارةنووسازبوو، بوو"فيدرالَيةت"طرنطتر بِريارداين 
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ثةرلةمان نةيتواين لةزؤرهةنطاوي  بةآلم. بةالَم كي دةلَيت ئةمانة ثرؤذةي ثةرلةمان خؤي بوون
ار بكات تةنانةت نةيتواين هيض ثرؤذةيةك لةمبارةوة ثيشني، ضارةنووسازي تردا هيض بِرياريك وةرطريت

نةيتواين نةك بةياساييكردن وشةفافيةتكردن بةلَكو  ثةرلةماين كوردستان. وطفتوطؤي لةسةر بكات
سانسؤر وبطرة ثرسياريكي هةبيت لةسةر داهايت كوردستان وضؤنيةيت خةرج كردين ئةو داهاتة 

نةيتواين ببيتة دامةزراوةيةكي . وطيرانةوةي ئةو داهاتة بؤ خةلَك وباشكردين طوزةراين خةلَك
بةدريذايي تةمةين ئةم . تاليثيضانةوة لةطةلَ حكومةت و لةطةلَ وةزيرةكاندا بكات، سةرووحكومةت

ئةمة لةكاتيكدا كة وةزارةتيك نية ، ثةرلةمانة هيض وةزيريك لة ثةرلةماندا ليثيضانةوةي لةطةلَ نةكرا
هةموو ئةم نةتوانينانةش وا دةكةونةوة كة الي ئيمة لة كوردستان . لَيلةكوردستاندا ثِراوثِر نةبيت لةطةندة

) . ثةرلةمان دةسةالَيت خةلَك ونوينةري خةلَكة (ثرسياري طةورة لةسةر ئةو دةستةواذةية هةبيت كة دةلَيت
  نةيتواين ئةم شةِرة ، نةيتواين ري لةهةلَطريساين شةِري ناوخؤ بطريت ثةرلةماين كوردستان

نةك هةر ئةمة بةلَكو بؤ طةرمتركردن و خويناوي كردين زياتري ئةم شةِرة كورسيةكاين ، تينيتبوةس
  . ثةرلةمان طواسترانةوة سةنطةرةكاين بةرةكاين شةِري كورد كوذي

. ثةرلةماين كوردستان نةيتواين بؤ هةلَويست وبِريارة ضارةنووسسازةكاين كوردستان مةرجةع بيت
لة هاوثةميانييت كوردو هاوثةميانان ، ؤبوونةوةكاين ئةوساي ئوثؤزيسيوين عيراقينةيتواين لةك، لةوانة

لة ِريكخستنةوةي ئيداريانةي ، لةداناين ِريذةي كورد لةئةجنومةين حوكمِراين، بؤ رووخاين رذيمي بةعس
كردن لةسةر ئةو لةداِرشتين ياساي ئيدارةي كايت عيراق و ئيمزا ، عيراق وبةشي كورد لةم ريكخستنةوةية

ياساية و دواتريش لةثؤستةكاين كورد لةحكومةيت كايت عيراق مةرجةع وسةكؤيةك بيت ودةنطيكي هةبيت 
هةموو . نةيتواين لةبةرامبةر مةرجةعة ئاينيةكاين عةرةبةكان مةرجةعيك بيت بؤ كورد. وثرسيكي ثيبكريت

. مان ضةند ثلة لةخوارحزب ودةسةالَيت حزبةوة بيتئةمانةش وا كةوتنةوة كة ثةرلةمان ودةسةالَيت ثةرلة
 وا كةوتةوة كةتيِروانيين دةرةوة لةئيمة و زؤر جاريش تِريوانيين خؤمان بؤ خؤمان لة خشتةمان بةريت كة

هةر لةدارو بةردي ئةو مالَةو كةرةسةكاين ئةو مالَةو كةسةكاين ناو ئةو ، ) ئيمة مالَيكمان هةية لةحزب(
كةئيمة دةستوريكي نةنووسراومان هةية  واكةتةوة. حزب ِرةنطكراوين وبةحزب سواغدراوينمالَةمان بة

هةلَبذاردنيش بؤ ، تةنيا بؤ هةلَبذاردنة، خةلَك بؤ هةلَبذادن"يةكةم ديِرو مانشييت يةكةم الثةِرةي ئةوةية كة
ةستورةدا حكومةت وثةرلةمان لةم د. "تةنيا بؤ حزبة، دةسةالَتيش بؤ حزب، تةنيا بؤ دةسةالَتة، دةسةالَت

  . !بةالَم ئةوةي حوكمِراين دةكات حزبة ، هةن
لةناو حكومةتداو لةسةروو حكومةتةوة ،  لةناوثةرلةمانداو لةسةروو ثةرلةمانةوة حزب ثةرلةمانيكي ترة

هةموو ئةم قسانةش دةمانباتةوة سةر هةلَبذاردين ثيشووي ثةرلةمان وضؤنيةيت . حزب حكومةتيكي ترة
ذمارةيةك ، كة بةهؤي ريذة بةرزي ذمارةي كورسيةكاين هةرليستة بؤ ضوونة ثةرلةمان. م هةلَبذاردنةئة

 طةر كةرتبووين ئيدارةي كوردستان وهةلَثةي بؤياغي شةرعيةت –ليست وحزب لةدةسةالَت دوور خرانةوة 
 –دةبوو بؤ هةر ئيدارةية نةبواية هيضكام لةو حزبانة ضانسي بضوكترين بةرثرسي ئيداري نة

دوو حزب ، تةنيا دووليست، بةديويكييتريشدا هةر ئةم ميكانيزمةي ضوونة ثةرلةمان وايكرد دووليست
هةر كةسة بةشةكةي خؤي بردةوة " كؤسة كؤسة"كةهةر ليكدي زويربوون . كورسيةكاين ثةرلةمان بةرنةوة

هةر . ةكشت كةئةويش حزبةوايكرد حزب وحكومةت وثةرلةمان ناوونيشاين جياواز بن بؤ ي. طريفاين خؤي
  . بؤية ئةندامة ثلة بةرزةكاين حزب كورسيةكاين ثةرلةمان و ثؤستةكاين حكومةتيان وةرطرت

ئةم تايبةمتةندي ثيدانةي ئيستامان شتيكة كورديك وكوردستانيةك نية بةواتاي ،  ئةم هةموو شتانة
كةرازيبيت هةمان ئةزموون ،  نةضيذتيبراستةقينةي كورد بوون وكوردستانيبوون كةتاالَوي ئةم ئةزموونةي
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يةكةم . ئةزمونيك كة تيايدا خةلَك لةكةناريك وحكومةت ودةسةالَتيش لةكةناريكيترن، دووبارةبيتةوة
، هةنطاو بؤ دووبارةنةبوونةوةي ئةم ئةزموونة و بؤ ئةوةي وةك ضؤن ئةمِرؤمان لةدويين دةضيت

بة كام ، نني ضؤن سةرمايةي دةنطمان وةبةردةهينني و دةنط بة كيدةبيت بزا، سبةينيشمان لةمِرؤ نةضيت
كة ئةطةر مةراممان بيت جاريكي تر بةو ئةزمونة تالَةي سيانزة سالَةي رابردووماندا ، ليستة دةدةين

نةضينةوة كة ثراوثرة لة خوينرشتين يب بةرهةمي الوي كورد و ثراوثرة لة طةندةلَي ئيداري و ثاشقولطرتن 
دةبيت دةنطمان بؤ ليستيك بيت كة رابردووي رةخةنطرتن بووة لةو ،  يةكتري و ثاشقولطرتن لة جةماوةرلة

 . ئةزمونة تالَة و ئوميدي ئايندةيةكي طةشي ليدةكريت


