
راگیاندنی ھاوبیرانی کوردایتی
سبارەت دەستورو سرۆکایتیی ھرم

الین سیاسییکانی ھرمی ئو دو بابت، لمرۆژاندا، بۆت جگی مشتومی 
دەستی دەرەکیش، . نخوازراوی لئکرێکوردستان، بجۆرێ مترسیی گرژی و کاردانوەی 

بۆ نانوەی ئو مشتومەوە، ژەھری خۆی بژێ ھمیش ئامادەو درژە بۆئوەی لدرزکی 
بۆی !لدەسدانی دەسکوتکانی باشوری کوردستاندوبرەکی، تا رادەی شڕی ناوخۆو

رای لروی ھستکردن ب لپرسراویی نیشتمانی و نتوەییوە، بپویستی ئزانین 
ئو دو بابت، بخین بر دیدی ئو الینانو تکا خۆمان، وەک چارەسرکی گونجاو بۆ 

:بمجۆرە،جماوەری نتوەکمان

بب .کی سیاسییڕەتیی بۆ ھمو قوارەت ک دەستور، پویستییکی بنسبگنوی
تائستاش دو جۆر دەستور ل . دەستور، یاساکان بپاپشت ئمننوەو ئش بالڕدابچن

بۆئم ھرمی ئم ) مرن(و دەستوری بگۆڕ)جامد(دەستوری نگۆڕ: کراوەجیھاندا پیەو
داڕشتنی بۆ. زۆرنیندەستوری بگۆڕ پسندترە چونک جارێ خاوەن ئزمونکی دەستوریی

ھر گۆڕینکی دەستور، ئب سرەتا لپرلمانوە گ بکرێ و دوایی دەستور، یا 
ھرمی بالیئموە دەستورێ گونجاوە بۆئمۆی . بپی یاسایکگشتپرسیی بۆبکرێ

خۆگرتبی لمایانم بنئ کوردستان ک:



لسرەکان بکشبو ناوچانشوە ک،دەسنیشانکردنی سنورەکانی ھرم-1
برزگای . نناوئپارروەھا بکوردستانھکبوە لشژو بژایی مدرب وە کیشموس ،

ی پش زایین لئاشورییکانیان سندەوە612بتایبتی لو رۆژەوە ک میدییکان سای 
،سردەمی عوسمانیشدا، شاری موسلھمو. دوایئوەی ماوەیک داگیریانکردبو

ک عرەب لموسدا، بونی ژمارەیبئستش .پایتختی والیتی موسی کوردیبوە
زگایو پارئ ،مینبن یاکروی جوگرافیزۆرینژویلتی خۆی و مکوردستانوە لی

نیی، نحکومت کیشن و تاکبۆھیچ الی.نابت بشک لعراقی عرەبیناکوێ و
ئو رەگزە .سبرداری بستک لخاکی نیشتمانبب، دەنپرلمان نحیزب نتاککس
.لھموڕویکوەان پارزراوبنتوەییمافیپویست ناکوردیانش ک لکوردستاندان،

یپیوەندییکانھزی چکدارو ئاسایشی نیشتمانی،: بدامودەزگاییکردنی کرتکانی-2
تندروستی و خوندن، میدیا، پیشسازی و کشتوکاڵ، دارایی، دادوەری،دەرەوە، 

.ھر کرتکیتر، ئاوەدانکردنوەو نیشتج ووەرزش

ببریاری پرلمانی کوردستان و پدانی کمکردنوەی دەستکانی سرٶکی ھرم-3
.ئو دەستان بدامودەزگای ئو کرتانی ئاماژەمانبۆکرد

دا ک مافی دیاریکردنی چارەنوس بدا ب ھرم بپی ەنوسینی بندک لو دەستور-4
.ھاوتیانی ھرموەگشتپرسییک لالین 

و مۆرکی پاراستنی سروەریی و یکپارچیی قوارەی سیاسیی باشوری کوردستان -5
.ئو قوارەیبدابھرالین و کسکوە ک ھوی کرتکردنی ) الخیان(ناپاکی 

ساڵ جارک، بپی گشتپرسییک لالین 4ھرم، ھر ھبژاردنی سرۆکی -6
:ھۆکارەکانی ئم خا. نک لپرلمانوەسرجم خکی باشوری کوردستانوە

.پرلمان دەستی یاسادانان نک ھبژاردن-ا



لناوەوەوھموکسک، بۆئم پۆست، کراوەب بۆبۆئوەی بواری خۆپاوتن-ب
 بۆھمو نتوەو بولبسرۆکی ھرم، ئب سیم-ج. پرلمانیشلدەرەوەی 

ی ئوەش کات دەستبرئب ک لالین زۆریننونرایتی ھمو نتوەبکا،
تنیا ئندامانی پرلمانوە ک بریتین نک لالین،ھاونیشتمانیانوە ھبژردرێ

ری پارتییننولکا. کانسیاسییسیاسیی ی پارتییکدا زۆرینیگھیچ کۆمنیش ل
ل نن، بۆیکناھکی پن خالیت لرۆکی وکاندا، سراستین دیموکراتیی تی وزورب

.میللتوە ھئبژردرێ نک پرلمان

ی سرەوە، ئیتر 3بگی سنورداربو، بپی ،ک دەستکانی سرۆکی ھرم- د
بپچوانوە، ئگر ھمو .سرۆکی ھریم، بونی نابمترسیی تاکەوی و دیکتاتۆربونی 

، ئوسا مترسیی تاکەوی و دیکتاتۆربونی پرلمان دەستکان بکوت دەس پرلمان
!چاوەروانئکرێ

و النگیرو دسۆزانوەی، بردکی ک ل نیھادکی پاک بھیواین ئم راگیاندنمان
.سروەری و ئارامی و ئاسایشی نتوەییمانالری نابت سر بردک بۆ ت

یھاوبیرانی کوردایت
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