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  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيف  ئاسؤئاسؤ ...   ...  !!؟؟ضةكوشةكةي ثةرلةمانضةكوشةكةي ثةرلةمان

  
دواين دانيشتين ثةرلةماين كؤن واتة ثةرلةمانة هةلَبذيردراوةكةي 

 كراو تيايدا بة برياريك خؤي 7/4/2005 كة رؤذي 19/5/1992
هةلَوةشاندةوةو ريطةي خؤشكرد بؤ هاتين دةنطة نوي و متمانة 

ةريككةوت لة هةولير من ب، ثيدراوةكاين ئةجمارةي هةلَبذاردن
هاوسةفةري باكم بووم و ضوينة بالَةخانةي ثةرلةمان و ثاش 
خويندنةوةي ضاالكيةكاين ضةند سالَي رابردوي ئةم دةزطايةو 
يةكةم هةولَي كورد بؤ بة ياساييكردن و بة دامودةزطاكردين 
كايةكاين كوردةواري و دةركردين ياساي خؤ هةلَوةشاندنةوة و 

طةلةك ، ن و كؤمةلَيك خالَ و بةندي ديكةخانةنشينكرد
 2005كانوين دووةمي 30خؤشحالَبووم كة ثةرلةماين نوي كة لة 

لة دةنطدانيكي رةمسيدا ئةندامةكاين دةستنيشانكرا كة خويين تازة ئةكاتةوة بةري ئةم ثةرلةمانة لة 
و سةدامي ديكتاتؤريش لة سجندا كاتيكدا كة كؤمةلَيك طؤران رويانداوةو رذيمي بؤطةين بةعس لةناوضوة

 هةمانكات هةر لة سةيركردين ضاوةكاين باوكمةوة هةستيكي غةريب و ؟جلة ضلَكنةكاين خؤي ئةشوات
دلَتةنط دايطرمت بةوةي ضؤن كؤمةلَيك ثةرلةماننتيري كورد بةديار ئازارةكاين طةيل كوردةوة ثريي ضؤكي 

ثلةيةي ئيستا ئةطةرضي يب رةخنة نةبوو دووضاري جؤريك ثي دادان و نةوةستان تاوةكو كورد طةشت بةم 
كة يب ، لة ضةقبةسنت هاتبوو بةالم لةطةأل هةر كةموكوِريةكيشدا كةس ناتوانيت بلَيت ثةرلةمان نةبوو

هيض ثيشينةيةكي سياسي ثةرلةماين و يب هيض ثيشينةيةكي كولتوريي و دامودةزطايي وةكو ثةرلةمان 
 دذايةيت و شةرة ناوخؤيي و سةنطةرطرتنة خويناويةي حيزيب كورديدا تا ئةمرؤي لةطةأل ئةو هةموو

  . ئازادي هينايان
 هيشتا كورد وادةر ئةكةويت لةخةم نةرةخسيوةو هةرجارةو هةرةشةيةك دزة ئةكاتة ناو مالَةكةيةوة 

 دايطرمت بةوةي كة من جاريكي تريش سةرسامي، بةنيازي تيك و ثيك شكاندين ئةزمونة دميوكراسيةكةي
، نةك هةر كةركوك ئازادة بةلَكو ثاريزطاريكيشي هةيةو كوردةو ئيستا ئامادةي دوا دانيشتين ثةرلةمانة

لةطةأل عبدالرمحن مستةفاي ثاريزطاري كةركوك قسامن كردو تةنانةت وينةيةكي يادطاريشمانطرت 
انديدي هةردو حيزيب دةسةآلتداري كورديةو ئةوةندةي تر دلَخؤش بووم بةوةي كة كورديكي بياليةنةو ك

تاكة حيكمةتيكة لة كةركوكدا ثاش ئازادي عرياق و كةركوك كة ثةجنةي بؤ رابكيشريت و كورد 
  . بةووردبيين و ئيحساسي نةتةوةييةوة كاري بؤ كردبيت

 لةدوا لةحزةي كؤتا هاتين يةكةمني ئةزموين ثةرلةماين كورديدا يب ئةوةي كة ليسيت تازةي ثةرلةماين 
و ) ديفاكتؤ (نوي ئامادة يب وخؤي بناسيين كة دةبوو هةر ئةو كات ئامادة بونايةو ببونايةتة ئةمري واقع

مال فوئاد بةناوي ئةجنومةين كة. د، دريذةيان بةكؤبونةوةي ثةرلةمان بدايةوكاري خؤيان بكرداية
نيشتيمانييةوة دوا ووتاري داو بؤ يةكةم جار ضةكوشةكةي دابةسةر ميزةكةي بةردةميداو وويت ئةزانن 
ئةم ضةكوشة لةوةتةي ثةرلةمان ثةرلةمانة بةكار نةهاتوة بةآلم ئةمرؤ من بةكاري ئةهينم بةبؤنةي 

، ن كة خواحافيزي ئةندامة كؤنةكاين ثةرلةمانةسةركةوتنةكامنان و بةبؤنةي خواين ئةم نيوةرؤيةمشا
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كة ثرسيارم لة بةريزيانكرد كة ئاخؤ بووين ئةم ضةكوشةو شةرعيةت و زةرورةيت ضيةو كامةية لة 
كةمال طويت ئةوة شتيكي كولتوريةو وةخيت خؤي . د! ؟كاتيكدا كة بةكارنايةت تةا بؤ نان خواردن نةبيت

 و لةكايت دةنطة دةنط و قةرةبالَغي و شةرةقسةي ئةنداماندا ئةو ضةكوشة لة ثةرلةمانة كؤنةكاندا هةبوة
بةكار ئةهات بؤ بيدةنطكردن كة وةك سومبوليك تائيستاش لة ثةرلةمانةكاندا بةكار ئةهينريت و شتيكي 

  . رةمزي و سومبولييةو الي ئيمةش هةية
يثةريوة و هةموو كورد ضاوةرواين ئةوةية كة  ئيستا كة وادةي دانيشتين ثةرلةماين نوي لة كايت خؤي ت

هيوام ئةخواست ، ثةرلةمان بةو ئاقارة ترسناكةدا نةروات كة هةموو ئريادةيةكي بكةويتة دةسيت حيزب
ضةكوشيك هةبواية بدراية لة زةنطيك تا هةمووماين بةخةبةر يناية لةوهةرةشةو تةحةدياتة نوييانةي 

انةوة كة بةهيزترين دةزطاي كولتوريانةي دميوكراسي ئيمةي دوضاري كة ئةوةتا بةسةر هةريمةكةم
عةرةب خؤي ريكخستةوة لة مالَي عرياقيانةي خؤيدا و دةزطا تةشريعي و تةنفيزي ؟ ئيفليج بوون كردوة

وقةزاييةكاين ريك خستةوة بة حكومةتيشةوة و رةوةندي ديبلؤماسيةتيشي ريكخست بؤ دةرةوةو وابزامن 
وينةي نية و  وزاري عرياق لة جيهاندا بؤ ناهؤمؤجينيةت و فرة ئيتين و رةطةزي و مةزهةيبتةشكيلةي 

قورستربوو لة روخاين بةعس و دام و دةزطاكةي كة بةخةيالَي كةسدا نةئةهات كةضي ئةوان ئةو 
، ةهاوكيشةيةشيان تيثةراند بةرةو قؤناغي بنيادناين يةكجارةكي و دروستكردنةوةي طوتاري عرياقيان

ثرسيار ئةوةية ئةي هةريمة فيدرالَيةكةي ئيمة كةي ريك ئةخريتةوة و ئةبيتةوة يةك و ثةرلةمان كاري 
  ياسايي خؤي ئةكات ئايا ئةم كيشةية ئةكريت هةروا دريذة بكيشيت؟

2 


