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  جوتيارجوتيار ...  ... ةطاتةطاتددفيفيت فيفيت ئةوجارةمان بةكوص فيفيت فيفيت ئةوجارةمان بةكوص 

  
جصطاي دخلؤشي هةموو كوردصكي دلسؤز بوو كة يةكصيت نيشتماين كوردستان و ثاريت دصموكرايت 

 كصتةوةةكوردستان كؤتاييان هصنا بةو دوو بةرةكييةي نصوانيان كة ضةتدةها سالة طةيل كوردمان ثصي دةتل
تةا لة ثصناو حزبايةيت و .  و نةتةوايةيت دةركي ثص كرابصتبةبص ئةوةي هيض هةستصكي نيشتماين

دابةش كردين ، دةسةالت و دابةش كردين ثاوان دورست كردين دوو بةرلةمان و حكومةيت كارتؤين
حكوميةكان لةسةر خةلكاين سةر بةخؤيان بةبص ئةوةي هيض حيسابصك  دةسةالتةكان و كارووباري دائرة
ين بؤية ئةو هةنطاوة شتصكي زؤر باش بوو لة باروو زرويف هةلبذارد. رابصتبؤ خةلكاين تري كوردستان ك

بةالم دةبواية رصزيش لة خةلكي كوردستان و اليةنة سياسيةكاين تري كوردستان بطرتابواية ، ئصستادا
بؤية وا هةست دةكةم ،  بص كة طةورةترين كارةسايت بة دواوة هات1991نةك وةك فيفيت فيفتيةكةي 

ثةالري كوشندة ةوي تريان ضاكتر نابصت هةر لة ئصستاوة لةسةر شاشةي تةلةفزيؤنةكانيان ئةوةشيان ل
ئاراستةي يةكتر دةكةن كةضي جصطاي سةيرة هةردووكيان لة ليسيت هاوبةشن بؤ بةرلةماين عصراق وة لة 
تر ليسيت دميوكراتني بؤ بةرلةماين كوردستان تةا لة ثارصزطاكان ليسيت هاوبةش نني لةوة سةير

بةالم طرنطترين كاركردن س ي هةردوو اليان ثرؤثاطندة بؤ ثارصزطاكان دةكةن لة دذي يةكتر . ئةنداماين م
باشة جصطاي ثرسيار نية كة دةوري ثالصوراوةكان بؤ . بؤ بةرلةماين عصراق و كوردستانة كة بةاليانداوة

رنامةي خؤيان بطةيننة خةلكي شارةكان بؤ دةبص مةكتةيب سياسي و ة بةثارصزطاكان ضية ئةركي ئةوان
  . هةردوو حيزب بةو كارة هةلبسنت ئةطةر دميوكراتني و خؤيان بة ثصشرةو دةزاننسةركردةي 

دةبص بةرلةماين كوردستان ضؤن بةرصوة .. لصرةدا من خةمم ئصستا نية خةمةكةي من ثاشي هةلبذاردنة
ئةطةر هةردوو سةرةك حيزب بةدليان كة هيض بريارصك ناتوانص دةربكات بص بضصت وةك ئةوةي ثصشوو دة

الم بة ثصضةوانةوة ئصمةي كورد ةنةبصت ئةوة دةبصتة بةرلةمانصكي بص ناوةرؤك تةا مايف ضةثلةي هةية ب
ثصوستمان بة بةرلةمانصكي خاوةن بريار هةية كة دةمصكة ضاوةروان دةكرصت لة ذصر تاكة كةس و تاكة 

ئايا وةزارةتةكان ضؤن دابةش دةكرصن وةك جاري ثصشوو وةزير لةو حيزب . رزطارمان بصتدةسةالت 
ةجنةي ثصي تاكو ثياخود بة شصوةيةكي مؤدصرن تر هةر وةزارةتصك لة ، ياريدةرةكةي لة حيزبةكةي تر

واليةنة دةبصت كةسي تريش مايف نية كاري تصدا بكات تةا دةبص تةزكييةي ئةو تةوقي سةري سةر بة
حيزبةي هةبصت وةك عادةت وة ئةو دائرانةي سةر بة ثارصزطاكانن بة هةمان شصوة دةبصت خةلكاين تريش 

ئايا باري ئةمن و ئاسايش لة كوردوستان هةر سةر بة هةردوو حيزب دةمينص يا دةبصتة . بص بةش دةبن
 دةر نةضني دةبص لبة تةسكةي حيزبايةيتالة راستيدا ئةطةر لة كوردستان لةو ق، ملكي طةل و نيشتمان

ضونكة جص بةجص كردين خالةكاين دصموكرايت ثاشة ، دصموكراتية ساواكةمان لص بدينفاحتةي بؤ طياين 
  . رؤذصكي ئاسودةي دةبصت بؤ طةيل كوردستان
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