
 
دەستوور و  وزەیران و پرسیح ٠٣کردنەوەیەک دەربارەی روون
 ژاردنی سەرۆکایەتی هەرێمبنەهەل

 
 دەلیکەمال میراو

 

 
 



رابردوودا  مانگی  وەیمای زۆر خۆشەویستانم لە یکاراگەرچی پرسیارو داو  .１
 و کردنەوەم یان نەکردنەوەم دپێگەیشت کە بۆچی دەربارەی خۆکاندی

تێک ێسنالێم و هەلودا هیچ  ١٢/٩هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم گوایە لە 
داوای  ،  ابڕمندەربارەی  ئەگەرەکانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم دەر

ئەمەش خوانەخواستە لە بەر  دم لێکریمن هەر بێدەنگیلێبوردن دەکەم کە 
ە  و لە راستیی من دەمێک.  بەکەمگرتنی رای خەلک و فرامۆشکردنی نەبوو

دەیان وتارو چاوپێکەوتندا زۆر بە سەختیی و خەستیی و تۆخیی جەختم لە 
هەموو   ی ی، فشەیی و بێیاسایی و قەرەقوشکار ێتیچ، ساختە سەر درۆبازیی

ەالت بە حکومەت و نەخشەیەکی دەسراگەیاندن و  بەلێن و بەیان و پالن و 
 ١٢ەزموونی زیاتر لە ئئەمە کاری ئەمڕۆ نییە و .  کردۆتەوەئۆپۆزیسیۆنەوە 

دادەنێن  نی بۆ الپ بەلینی بۆ دەدەن و  دەیکەن وو ن  چی دەیلێهەر:  ساڵە
ا نییە و دراستگۆیی تی  تۆزقالیک نییە و قی ، ئەخال ، یاسایی ییرودەستو

، لە دەیان  یەکنموونە .  نییەدن دووکرمانێوەپخۆ دان و شایانی گرنگیپێ
لەگەڵ هەفتەنامەی  ئۆکتۆبەروتنێکی پاری مانگی اوپێکە، هەر لە چ بەڵگە

، یەکەم پرسیاریان دەربارەی  پرسی هەموارکردنەوەو  بانگ لە هەولێر
هەموو  ئەو ،  دوایی تا ئێشتاشگەرانەوەی دەستوور بوو بۆ پەرلەمان کە 

لە بەر .  هەراو زەنا فشەیەی نایەوە دەیان وتاری فشەتری لە سەر نووسرا
ە لێرەدا تەنیا بەشێکی دەنووسمەوەو وێنەی کە درێژەئەوەی وەالم

 : چاوپێکەوتنەکەش لە گەل ئەم وتارەدا دانراوە
 

نهێنی بەرگریكردنی پارتی دیموكراتی كوردستان لە دەستوور چییە كە  -1پ
نایەوێ بگەڕێتەوە پەرلەمان و تا چەندە ئەو هەوڵەی پارتی پەیوەستە بە 

ەو هاوكات تیبینیتان لەسەر پۆستی سەرۆكی هەرێمەوە ؟ رای جەنابتان چیی
هەوڵی یەكێتی و گۆڕان چیە كە دەیانەوی جارێكی تر دەستوور هەموار 

 بكرێتەوە ؟
 

بەداخەوە دەسەالت بە حوکمرانی و ئۆپۆزیسیۆنەوە :  کەمال میراودەلی
هەمیشە دەتوانن ئەو ئەجندا بۆش و بێمانایەنەی خۆیان بسەپێنن و بکەنە 

میدیا کە لە درۆو دووروویی و خۆخالفاندن و  خەڵک و  بابەتی باسو خواسی
 .  خەڵک هەڵخەڵەتاندن زیاتر نییە

 
دەوری پەرلەمان لە سیستمی بنەمالەیی !! ؟ ؟ کام پەرلەمان دەستووری چی

حیزبیدا لە درۆیەکی گەورە بۆ هەڵلوشینی بودجە و پاکانەکردنی دەسەالتی 
بەر خەلک زیاتر ی و تاوانی بەردەوامی دزیی و داگیرکاریی بەرامیناشەرع



؟ لە قسەکانی بارزانی و تاڵەبانی و رەمزە  سالە کوا دەستوور ١٢ چییە؟
 سەدانەوە تائێستا  ١٢٢٢گەندەلەکانی تری دەسەالت دا دەتوانی لە دوای 

ئاماژە بە دەستووری عێراق بێنیەوە کە دەبێ هەموو شتێ بە پێی دەستوورو 
تالەبانی پارێزەرو سەرۆک ؟ تەنیا یەک نموونەی قسەی  یاسا و تەوافوق بێ

کۆمارو سەرۆک مافیاو یان بارزانی سەرۆک هەرێم و سەرۆک حیزب و 
سەرۆک خێڵ و سەرۆک بنەماڵەم بۆ بىێنەوە کە دەبێ لە کوردستاندا بە 

؟ گەر بە  داپەروەریی رەفتار بکرێ دیمۆکراسی و پێی دەستوور ویاساو
درۆو فێل زیاتر  رێکەوتی دەگمەنیش قسەیەکی وایان دەرپەڕاندرا بێ لە

 .نییە
دا رەمزەکانی دەسەاڵت و کەسانی یەکەم دەبێ یلە واڵتانی دیمۆکراتی

بە حوکمی  پلە و پایەکەیان نموونەی دەستوور و یاساو  ێبیانەوێ و نەیانەو
راستگۆیی و دەستپاکیی و ئەخالق بن ، یەکجار هەلەیان کرد لێبووردن 

، دوو جار درۆیان کرد لە  ێبەرامبەریان لە الیەن خەڵکەوە نیشان دەدر
، بوو بە سێ جار تڕۆ دەکرین و  الیەن میدیای ئازادەوە ریسوا دەکرێن

الی ئێمە سەدی سەد بە پێچەوانەوەیە تا . وەالدەنرێن و لە بیر دەبردرێنەوە
، درۆو ساختەچێتی و خیانەت و  لە لوتکەی دەسەالت بەرزتر دەبنەوە

نی کورد لە بیرو وتەو رەفتاری ناپاکی زیاتر دەبێ تا وای لێهاتووە سەرا
خیانەت و درۆو ساختەچێتی و بێدەستووری و بێیاسایی و ىێمتمانەیی جیا 

 .نەکرێنەوە
شتێ ئەوان باسیان کردووە و باسی دەکەن لە درۆو دەڵەسە و خەلک هەر

، هەر لە باسی پەرلەمان  هەلخەلەتاندن و کات کوشتن زیاتر نەبووە و نییە
ویەکگرتنەوەی ئیدارەکان و  هێزی پێشمەرگەو ئاسایش تا  ٢٤٢و ماددەی 

بودجەو جیاکردنەوەی حیزب و حکومەت و گێرانەوەی ماڵ و ملکی گشتی و 
هەلبژاردن و دیمۆکراسی یەوە  تا باس وبابەتی راگەیاندنی دەوڵەتی 

وەندی ێکوردیی و سەندنەوەی متمانە لە مالکی و کۆنتراکتەکانی نەوت و  پ
کۆمپانیاکان و تا گیڕانەوەی پرۆژەی دەستوورێکی مردوو کە سەدی دەرەوەو 

دنی حوکم و ئیدارەی واڵت و ژیانی سیاسی و برسفر دەوری لە بەرێوە
کۆمەالیەتی و فەرهەنگیی خەلک دا نییە و تەنیا گەمەیەکی ترە بۆ کات 
کوشتن و خەلک تەفرەدان و لەوانەشە بۆ کردنی ئەم کێشەیە بە بیانوویەک 

 .   خستنی هەلبژاردنەکانبۆ دوا
 .تەرجەمەم بۆ بیبوو  ساڵ  زیاتر لە دە من تا دوو ساڵ لە مەوبەر بۆ ماوەی

راگەیاندنی  ٢٢باوەڕ بکە لەم چەند سالەدا لەوانەیە .  سی دەکرد .بی
تالەبانی و بارزانی و نێچیرو مەکتەبی ناسیاسییەکانیانم تەرجەمە کردبێ 

گرتۆتەوەو تەنیا هەندێ گرفتی  کە دەڵێن کە هەردوو ئیدارەکە یەکیان



هەر پەنجا جارەکە درۆیان کرد و ئێستا خۆشیان .  تەکنیکی بچووک ماوە
جا .  دان بەوە دا دەنێن کە دوو ئیدارەی دوو بنەمالەیی هەبووەو هەیە

حکومات و  دەزگای سیاسی دەرەوەو جیهانیی چۆن رێزی کەسانێک دەگرن 
دنیاش دەکەن؟ بەالم تەنیا کە ئەوەندە درۆ لە گەڵ میللەتی خۆیان و 

بەکاریان دێنن وەک دەاللی سیاسی و بازرگانی و بۆ مەبەستی تاالنکردنی 
 . نەوت و سامان و سەرمایەی کوردستان

 
باسی دەستووریش لە درۆیەکی بێشەرمانەی دیکە زیاتر نابێ و بۆ مەبەستی 

درۆکانی دەسەالت و ئۆپۆزیسیۆن وەک ئەو . تەکتیکی هاتۆتە ئاراوە
هەڵدەکاو شار دادەگرێ و  بارانە پیسە وایە  کە بەردەوام ناو بەناو خۆڵ

بەرچاوی خەڵک دەگرێ و و دەم ولووت و قوڕگ وهەناوی خەلک پڕ دەکا، 
بەالم  لە کەمبینایی و بێزاریی و بێتاقەتی و نەخۆشی  و دەرد زیاتر هیچ 

 . بەرهەم و ئەنجامێکی تری نییە
نەوەی دەستوورێک هەبێ کە دەوری سفری پارتی چ باکی بەگێرانەوەو نەگێرا

؟ ئەم رەمزە گەندەڵ و  لە بریاردانی سیاسی و چاودێری دەسەالتدا نییە
ئێکسپایارانەی دەسەالتی حیزبیی بنەماڵەیی مافیایی ناتوانن هیچ بگۆڕن 

ئەم بابەتەی  . چونکە گۆڕان دەبێ بە گۆڕینی ئەوان دەست پێبکات
هاتە ئاراوە؟ لە کاتی  کداچ کاتێ گێڕانەوەی دەستوور  لەم کاتەدا لە

و گوایە ئەمە بابەتی  انشدەباکۆبوونەوەی تاڵەبانی و نەوشیروان لە 
ئەمە، دوابەدوای گرتن و کوشتنی کەسێک لە . رێکەوتنی ئەم دوو الیەنە بووە

ئاستی قایمقامی سلێمانی دێت بۆ شاردنەوەی گەورەترین تاوانی گەندەڵی و 
لە کاتێکدا کە لە سلێمانی خێزانی تێدا   دزیی و بیذەنگی لێ دەکرێ،

ساڵی لە مالی خۆیدا خۆی دەکوژێ و، تا  ٩٩سەردەبڕدرێ، لە رانیە پیاویكی 
، گەنجان ون دەبن و الشەکەیان دەدۆزرێتەوە،  حەفتەیەک کەس پێی نازانێ

نەخۆشی سەرەتان و شەکرە بۆتە دیاردەو الفاو، ئاوی خواردنەوە بۆتە پەتای 
خۆشی دەروونیی  ، نه رجادده خۆکوشتن و کوشتن، مردنی سه ی تاعون، دیارده

ڵی و داگیرکردنی  نده ریی، گه روه ژاریی و جیاوازیی، نادادپه و بێهیوایی، هه
رچووانی زانکۆکان، هتد زۆر زیاتر  ویوزار و سامان،بێکاریی الوان و ده زه

ی وەک لە ، سلێمان وه ی  خۆسووتاندن زیادی کردۆته ژنکوشتن و دیارده. بوون
هۆنراوکەمدا بۆ تالەبانی وتوومە لە شاری رٶشنبیریی و کوردایەتییەوە 

و بێدادیی و بەرەالیی و " شاری گەندەلی و گەوادیی و گرانیی'کردراوەتە 
کراوەتە گەندەڵخانەیەکی بۆگەن و خەستەخانەیەکی . پەتاو مەرگی بەالش

وژرانانە، ئەم ئەم هەموو مردن و ک .گەورەی نەخۆشی فیزیکی و دەروونیی
هەموو بێدادیی و تاوانانە هیچیان لە الیەن ئەو رەمزە گەندەڵ و دڵرەق و 



ىێویژدانانەی دەسەالتەوە بە یەک  وشەش باسیان ناکرێ وەک نە بایان 
دیبێ نە باران وەک ئەو تاوانانە دەسکردی سیستمی خیانەت و دزیی 

 [ انگ تەواووتەکانی چاوپیکەوتنەکەی ب  ].  وداگیرکاری ئەوان نەبێت
 

لە سەر م  - ساختەییی پەردە  دا موپێکەوتنێکابەم چەشنە لە هەموو نووسین و چ
ترکردنی شیپ و پێوانەی من مافی میللەت وبانسپریفرێداوە و بابەتەکانی رۆژ 

ەروەرانە بووە بۆ قازانجی خەلک نەک یللەت و گۆرێنی دیمۆکراتیی و دادپژیانی م
دەسەالت و ئۆپۆزیسیۆن کە بە داخەوە  چیتییساختەهەڵپەرین بە ئەجندای درۆو 

سال زیاترە  رۆشنبیران و بۆشنبیران بەم بانێک و دوو یان دە هەوایەی ٠٢
پارتی  ویەکێتی لە الیەکەوەو  ئێستاش پیاوەکانی شاخ لە  جیاوازیی ساختەی 

دەسەالت و ئۆپۆزیسیۆن لە الیەکی ترەوە هەلدەپەرن و دەنووسن و دەشیرێنن و 
چ بنەما هینگ دەبن بەبێ ئەوەی  جگە لە سەماکردن بۆ ئاوازی حیزبحیزبێنە بێدە

 بۆ باشترکردنی ژیانی خەلک و داپەروەریی کۆمەاڵیەتی اویانرو ئامانجێکی دیاریک
 . هەبێت

کە کەسانێکی و خەمبار دەبم  بۆیە بەراستیی هەربەوەش خەمبار دەبووم 
ن بە درۆی دەسەالت و خۆشەویست و پاک و دڵسۆز هەبن هێشتا باوەڕیا

 .ێت و داوام لێ بکەن خۆم کاندید بکەمەوەبسیناریۆکانی هەڵبژاردن هە
 

ێكی حیزبەکانی کوردیی هەنگاو ونەخشەبەلێن و ەو شو یچمن هبۆیە   .２
بە جددی وەرناگرم و خۆم  باشوور، بە دەسەالت و بە ناو ئۆپۆزیسیۆنەوە، 

وەک بکەم بەوەی بە میللەتەکەم  و خۆم ناخەمە ئەو ئاستەی گالتە بە 
دەربارەی شتێک و رەخنەو شیکردنەوە وەالم و هەلوێست تێکی جددی  ش

و درۆ کە لە فشەی کاتکوژیی ی لە گەمەیەکدا بکەم ییان بەشدار  مدەربر
و هەولی هێشتنەوەی باری باوو،  ککردن و خۆهەڵخەڵەتاندنڵلەگەڵ خە
دنەوەم بۆ هەرای نێوان مالکی و چەندین وتارو شیکر. نییە ر زیات ستاتسکۆ، 

فشەیەکی هاوبەشی نێوان  بارزانی و  :بارزانی کردو هەرواش دەرچوو
 .ئۆپۆزیسیۆن

 
یان تبا بۆیە هەر وشەیەکم دەربارەی خۆکاندیدکردنم یان نەکردنم و .３

دنی روگومڕاک راگەیاندنێکم باڵوبکردبایەوە، کارێکی گاڵتەکردن بە خۆم 
نەبووم بیکەم لە کاتێکدا الم یەقین بوو، بە هەر دەبوو کە ئامادە خەڵک 

شێوەیەک بێت هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم ناکرێ و رێگای 
رێ لە پرۆسەی یان بشک. درێژکردنەوەی ماوەکەی بارزانی دەگیرێتە بەر

یاسا  دەستورو  هیچ ێکدا تلە كا. و فرۆشتن زیاتر نابێت  ڕینرو فێڵ و کتەزوی



 ەوە رانکادزو داگیرکەرو گەندەل و تاوان بەسەر  یشێیەکی خەلکو چاودیر
پۆستێک  ،دەسەالت لە سەرەوەو لە دەرەوەی حکومەتە کاتێک نییەو 

 ؟تدەتوانێت چی بگۆرێ
 

هەڵبژاردن ناکرێت وماوەکە بۆ  الم یەقین بوو، بۆ بەلگەی ئەمەش کە من 
خۆشەویستان لە  لە مانگی نیسانی رابردوودا : بارزانی درێژدەکرێتەوە

ی پرسیارەکانیانم المش وەداوای چاوپێکەوتنێکیان کرد و منی گۆڤاری هۆنیا
ە وەالمی پرسیاری یەکەمیاندا جەختم لەوە کردووە کە دایەوە کە لەوێدا ل

لە ئاست نەزۆکیی و ساختەیی و بێستراتیجیی و بەرنامەیی نی بەلێ بارزا
بۆ درێژکردنەوەی ماوەی  پەرلەمانیەکێتیی و  دەتوانێت ئۆپۆزیسۆندا، 

وەتەوە یان ارالوکنازانم چاوپێکەوتنەکە ب. سەرۆکایەتییەکەی بەکاربێنێت
 وەک لە مانگی چواردا  وەالمی منەو  بەالم ئەمە دەقی یەکەم پرسیاریان . نا

 :نبۆم ناردوولە رێگای فەیسبووک و ئیەمایل 
 

مەسعود بارزانی حەز دەکەم یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێبکەم ئایا : هۆنیا
بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی  مافی ئەوەی هەیە جارێکی تر خۆی کاندید بکاتەوە

 کوردستان؟
 

تا ئێستا لە کوردستان دەستوورێک نییە کە کاری پێ :  کەمال میروادەلی
بکرێت تا سروشتی حوکمرانیی و دەسەالتی دەزگاکانی و پرۆسەی یاسایی 

ەبوو  بە پێی دەستوور باالترین  پەرلەمانێش کە د. پۆستەکان دیاری بکات
دەزگای بریاری سیاسیی و یاسایی بێت بە ىێ دەستوور پەککەتەو 
بێدەسەالتە ئەو کاتە نەبێت کە دەسەالتی نادەستووری سەرووی خۆی، واتە 

 . سەرکردایەتی حیزبیی، بۆ رەوادان بە مەبەستی نایاسایی بەکاری دێنێت
 

رەوایی یاسایی نییە، چونکە بە پێی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم ، کە 
یاسایەکی وا گرنگ دەبێ بەشێک لە دەستوور بێت و لەگەڵ دەستوور یان بە 
بێ دەستوورێش بخرێتە رێفراندۆمەوە، تا رەوایی وەربگرێت، سەرۆکی هەرێم 

بەالم دیارە تا ئێستا .  لە دوو دەورە زیاتر مافی خۆکاندیدکردنەوەی نییە
 .ەستوورو یاسادا بە ریوە نە چووەمی بی دهیچ شتێک بە پێی یاسا لە هەرێ

 
وەک عورفی بێدەستووریی، بە پێی هەلومەرج و هۆکاری هەنووکەیی، 
درێژکردنەوەی ماوەی دەسەالتی کارا چ  هی سەرۆکی دەولەت، چ پەرلەمان، 

تا ئێستا وەک وتم  پەرلەمان . چ حکومەت شتێکی ئاسایی یە و پێشتر کراوە



یان بێدەستووریی بۆ رەوایی دان بە نایاسایی، بە شێوەیەکی نادەستووریی 
بەکارهێنراوەو هەر وا رۆێشتووەو ئەوەی پیی دەوترێ ئۆپۆزیسیۆنیش بۆ 
پاراستنی بودجەو ماچ و ماووچ و مووچەیان، نقەیان لێنەهاتووەو 

 .خۆشحالبوون لەو یاریگایە دا دەوری بێ گٶڵی خۆیان ببینن
 

ۆزیسیۆن نەیانتوانیوە یەک هەنگاو، لە ماوەی ئەم چوار ساڵەی دواییدا ئۆپ
یەک کامپەین،  یەک دەسکەوت، بۆ دیمۆکراسی و پاراستنی دیمۆکراسی و 

چونکە لە ئەساسدا ئامانج و . مافی مرۆڤی کورد و خەلک بە دەستبێنن
بۆ نموونە دەبوو . فەلسەفەو بیرکردنەوەی دیمۆکراسییان  هەر نەبووەو نییە

و هەموارکردنەوەی یاساو پێرەوی بەالی کەمەوە تا ئێستا دەستوور
ئێستا بە زمانی دەستوور و یاسا . پەرلەمانیان وەک دەسکەوت بەدیهێنابایە

. بەرامبەر پرسی سەرۆکایەتی و هەلبژاردن و حکومەت قسەیان کردبایە
کەچی هەرباکیشیان بە نەبوونی دەستوورو فشەیی پەرلەمان نییە و 

یی لە پشت دەزگا حکومییە هەمیشە وەک تاکەکەس و سەرکردایەتی حیزب
ئێستاش چ وەک تاک تاکە . پوچەڵەکانەوە سەودایان لەگەڵ دەسەالت کردووە

حیزب، چ وەک گرووپی ئۆپۆزیسیۆنی، خۆیان لە بارەی کاندیدکردنەوەی 
بۆیە جگە لەو پەرلەمانە  ىێدەسستوورە . سەرۆکی هەرێم ساغ نەکردۆتەوە

 . اتی  بەدەستەوە نییەبۆشکارە هیچ میکانیزمێکی تری شیوە دیمۆکر
بۆیەشتێکی ئاسایی یە گەر زۆرینەی پەرلەمانی هەبێت واتە گەرهەموو 
یەکیتی پاڵپشتی بکات، یاسای سەرۆکایەتی هەرێم درێژ بکرێتەوەو سالێک 
یان دوو سالی تر ماوەی سەرۆکایەتی مەسعود بارزانی درێژ بکاتەوە، یان 

 . یاسایەکە وا هەموار بکات کە ماوەی کاندیکردنەوەی بدات
بێگومان ئەمە . میکانیزمە کە لە هەرێمی بێدەستووردا هەیە ئەمە تاکە

بەالم ئەو . زەبرێکی گەورەی تر دەبێت لە دیمۆکراسی و شەرعییەت
دیمۆکراسی و شەرعییەتە کوا؟ کەی هەبووە؟  چدەستوورێک پێناسەی 
دەکات؟ کی نوێنەرایەتی دەکات و زمانحالییەتی ودیفاعی لێدەکات؟ واتە 

سیۆن  هەرگیز نە دیمۆکراتە نە بەدیلی دیمۆکراتییە نە کوا بەدیل؟  ئۆپۆزی
نەبوونی یان غیاببوونی . بەرنامەو ستراتیجی دیمۆکراتی هەبووەو هەیە

واتە خەلک، لە سیاسەت و رەفتاری حیزبی کوردیدا، هێلی هاوبەشی [ دیمۆ]
وەک وتم بۆ پاراستنی بودجەو مووچەیان  ئەوان بەشدارێکی .  هەموویانە

ەو پەرلەمانە شڕەدا کە رەوایی بە هەموو نارەواییەکانی کاریگەرن ل
 . دەسەالت دەدات

 



ئۆپۆزیسیۆن گەر راست بووایە ، خاوەنی جیهانبینیی و فەلسەفەو ستراتیج و 
 ١٢٢٩پرینسیپی راستگۆیی و ئەخالقیی بووایە، هەر لە دوای هەلبژاردنی 

لە ماوەیەکی ەوە داوای دەستووری دەکردو سوور دەبوو لە سەربەدیهێنانی 
زەمەنی دیاریکراودا ئەگینا لە پەرلەمان دەکشایەوە، حکومەتی سێبەری 
دەبوو، سیاسەتی بەدیلی لە هەموو ئاستەکانی سیاسی و ئابووری و 

یان ئەوا بەناشیرینی  . کۆمەالیەتی ماف و ئازادییەکانی خەلک  دەبوو
نگ ی شوبات نەدەکرد و شەقامیان بێدە  ٢١خیانەتیان لە راپەرینی 

 . نەدەکردو تەنانەت   مافی خۆپیشاندانیشیان نە دەکوشت
بەشداری لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتییدا خەڕەک نییە و  ش، بۆ مندوایی .４

و گەمەیەک نییە کە بە قسەو بۆ خاتری هیچ حیزب و  خۆنیشاندان نییە
او ددبۆ تەحە وترێوەک دە یاالیەنیک بیکەم و موجازەفەیەک نییە تەن

 ، تێیداەکانی سەرکەوتنانەوەی ئاسۆ و هۆکاربێ لێکد پرۆسەیەکی بە
، لە هەلومەرجێکی بابەتیی باش کە دا  ١٢٢٩دنی اربژڵلە هە. ار بمبەشد

ئەمریکیەکان وبەریاتنییەکان لە عێراق مابوون و بزوتنەوەی گەنجان و 
ەلسەفەو بەف باوەربوون  ئەنجامی لە حیزبی نوێ دەرکەوتبوون، 

نەتەوەکەم نەک تەنیا لە کۆمەلگا وپاشەرۆژیكی نوێ بۆ دروستکردنی 
 دامەزراندنی و بۆ  انداتەکەمسۆشەویخوی کوردستانە باشووربەلکو لە تەوا

کە لەسەر سێ بنەمای  نوێکراسی راستەقینە وسسیتمێکی ۆپرۆسەی دیم
بە ەزرابێت، مدا[ روەریی ەی و دادپیدەستوور و دیمۆکراس]ی یکەرەس

تگیری پرۆسەی دیمۆکراسیی شخوداو خەڵک و خۆم  و بۆ پەرێکی مەزن بە باو
بە بێ   .ێک سحەددای هیچ کەنەک بۆ تەاریم کرد، سیستم بەشدڕینی و گۆ

رتن  رێکخراوێک و لەگەل رێگ حیزب وتێکی ماددی و اهیچ ئیمکانیی
تەلەفزیۆن،   ورادیۆ واتە، بیسراودا  راووی میدیای بینوگەمارۆی تەواو

تن و ساریش لەرۆژنامەکانداو پشتگوێ خسنووردكی زۆر ێدەرفەت
چاالکییەکانم تەنانەت وەک هەوالێکی وتارو  چ لە ینەکردنەوەی هوبال

شدا نییە، هیشتا، دیکتاۆرێ چ والتیكییلە ه ئاساییش، کە گەمارۆی وا رەها
، کە من ئەوە رەفز .خەلک و رۆاڵنی هوشیاری والتەکەم وخودا  یوانیبە پشت

ن بکەم، ارەعیەتی هیچ حیزب و الیەنێك وەسفیدەکەم بە کۆیلەو 
وەک ئەنجامی سەرکەوتنی یەقینم بەدەستهێناو، ئەم سەرکەوتنە 

لە هەموو ناوچەی سەوز بە ئاشکرایی راگەیەندراو، تەنیا دەنگدانەکان 
تەزویری ئاشكراش لە هەولێرو دهۆک و بێدەنگی بێئابرووانەی ئۆپۆزیسیۆن  

بۆ ماوەی  بە تایبەتی گۆڕان  و بوونەوەیان بە کۆیلەی بنەمالەی بارزانی، 
سەرۆکایەتییەکی تەزویریی ساختەی بە مەسعود بارزانی  ساڵی تر،چوار

و  ۆیتەنیا و تەنیا بۆ جێقایمکردنی خئەویش کە دیارە . دایەوە



وەک  کوردستان هەرێمیهێناو یزبەکەی بەکاریحیبنەمالە و  یبەرژەوەندی
راسیی و یاساو عەدالەت و پڕ لە دزیی و کستوورو دیمۆەالتێكی بێ دو

مایەوەو ئەوەی پێی دەوترێت ئۆپزیسیۆنیش و تاوان  ڵییدەداگیرکاریی و گەن
نی سیستمی کۆیالیەتی بودجەو کۆیالیەتی و مووچەو لە پتەوکرد

ئازادیی کە  اسانەی هیواو خیانەتکردن لە شەقام و خنکاندنی ئەو هەن
هەشبوون، تاقە دەسکەوتێکیان لەم چوارسالەدا بە دەستنەهێناوە کە جێگەی 

 .شەرمەزاریی نەبێت
 
نان، بۆ تم داستاقە رێگایەک بۆ گۆڕین، بۆ سی: نیادا باوەئەوە لە هەموو د .５

خەلک دەستوورەو تاک و دنی مافوئازادییەکانی روکمی یاسا، بۆ زامنکح
ىێباکیی ئۆپۆزیسیۆن دەربارەی دەستوور و تەنانەت . دەستوورەو دەستوورە

نی ازبارردنی موغامەرەکەی کەلنوژاوەژاوو دوژمنایەتییکردنی دەستوور و قب
ەلبژاردنی رای خەلک دەربارەی دەستوورو هشەقام و بۆ گەرانەوە بۆ 

نانی دەستوورنامەیەکی ێو بەرهەمنەهسەرۆکی هەرێم راستەوخۆی 
بکەن پێش  لەسەرکردنی  شێلگیریی لەسەر رێفراندۆمکە  لدیمۆکراتیی بەدی

و كی چەند جاهیل  ێئەوەیە ئۆپۆزیسۆن شانەیی نوێ، نیێکدنیرابژهیچ هەل
چی هی الوە دەسەالت بەوتاریکی ەرێکی ێبکە لە پاشکۆو سلە هەزیساختەو 
 . تر نییە

 
و زامنی ئازادیی و  ، بە بێ دەستوور و سیستمجا لەم هەلومەرجەدا  .６

، و خاوەن بیرو بەرنامە-و ئۆپۆزیسیۆنێکی زیندوو دیمۆکراسیی هەڵبژاردن
چ دەورێکی لەمان دن و هەلنەبژاردن، بۆ سەرۆکایەتی یان بۆ پەرارهەلبژ

دروستکردنی لەشکرێکی تری  پەراندنی خەلک ولە هەلدەبێ جگە 
 چێتییرعییەتدان بە درۆو ساختەەش مووچەخۆرو خانەنشینی پەرلەمانیی و

 .تاوان گەندەڵیی و پر لە دزیی و داگیرکاریی و  تری  وار ساڵیچ و
 
بوو بۆ ' نوێ  ەتایەکیسەر' ی من بۆ کەمپەینی سەرۆکایەتی مدروش .７

دەستوور،  ناوەرۆکەکەی دەستوور، ەتایەدا وشەی یەکەم لەم سەر: کوردستان
هەر بە  . دەستوور بوو هەر ەکەیئامانجەکەی دەستوور و بنەماو بناغ

و یەکەم بەلێنم کە لە ماوەی سێ  بابەتی دەستوورجەختکردنی من لە سەر 
 ێکی هەرە دیمۆکراتی ئەنجام بدەم ومانگی دوای سەرکەوتنم دا دەستوور

وەو بارزانی بە پەلە خەمە رێفراندۆمەوە، پرسی دەستوور هاتە کایەیب
 .دەستووری لە پەرلەماندا تێپەڕاند



 
و ڵیکراوتەزویر ووکی شەرعی هەڵبژێردراۆ، وەک سەربۆیە من ئێستا  .８

تەم بۆ خواسو بیرو بەرنامەو هیوا سەرەتای نوێیەو  ئەو غەدرلێکراو، 
بەم  داوە و تورنامەیەکی دیمۆکراتییدا ئەنجام نەتەوەکەم لە نووسینی دەس

لە  دارم ئەم دەستوورنامەیەیواه. ەوەش بالوی دەکەمەبە ب زووانە بەش
مانەوە بۆ دلسۆزانی گەلەکەرۆشنبیران و گەنجان و الیەن هەموو 

یی و ناکۆک زبایەتییی حییجیاواز ویکی بەراستی نوێ لە سەروتایەسەرە
خی پێبدڕێت و بایە، ی یندن ودرۆسازاتەخەلو ئەجنداکانی هەل-رابردوو

و بەرپاکردنی بزاڤێکی دەستووریی  ۆوگتگ و گفۆببێتە بابەتی دایەل
 . دیمۆکراتیی لە باشوورو تەواوی کوردستاندا
والت، نە سیستممان دەبێت -ە هاوتا دەستوورمان نەبێت، نە والتمان دەبێت ن

 .نە یاسامان دەبێت نە عەدالەت سیاسەت، نە
 
 
 ١٢٢٠ی تەمووز ١


