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کراو کۆملگایک کرامتی مرۆڤـی یکۆملگایکی بمدەن
ــدا ســروەرە، یــاســاکش  ــیــای ــزراوە، یــاســا ت تــیــا پــار
سرچاوەکی ویستی ئازادی گل، کۆملـگـایکـی ئـازادو 
دیموکرات، گل خۆی لپـنـاوی خـۆیـدا حـوکـمـی خـۆی 

 .دەکات، دادپروەری یکک ل کۆگ سرەکییکانی
بگومان کۆملگایکی لمجۆرەش هیچ کاتک خۆڕسـک و 
 ـکـی بـکار و مـانـدوبـوونـویستی بکو پب می نیید
وچـــان و لخـــۆبـــوردوانی،تـــاکـــو پــــــدەگـــات، ئگر 

 .پویستیشی بقوربانی زۆر لوە گورەتریش نبت
کۆملگای کوردستانیش لدەرئنجامی ئو کشـو هوا و 
مژووە وشکی پیایدا تپڕیـوە، تـازە وا خریـک لژـر 
 ل دەنی بۆ دەکات، بـۆیمکی بلگایی کۆموە گوپنج
قۆناغی ئستا و داهاتووی درژیش پویستی  بچاودـری 
 وە، چـونـکبواری یاسایییتی لتایبب یت هو تایبچ
کۆملگا لڕگای چسپاندنی سروەری یاساوە پدەگـات، 
بشوەیکی تایبتیش ئو بوارەی یاسا، کوا پیوەنـدی 

یوە هپاراستـنـی مـافـی مـرۆڤـش .   بش پـرکم ئئ
 وە، چـونـکـزەرانستۆی پـارئ توک دەکسموو که
ئوان جگ لوەی شارەزای یاسان، لپیوەندی ڕۆژانشن 
لگل هاووتییان و دەستکانـی دەوت، بتـایـبتـی 

 ١.دەستی دادوەری و جبجکردن
بۆ  ڕاپڕاندنی ئم ئرکش ئـامـراز لدەسـت پـارـزەران 

زۆرن، جا چی لڕگای پناساندنـی مـافـی مـرۆڤ 
بت بخک، یا چـاودـریـکـردنـی دەوت بــت 
لبــواری ڕیــزگــرتــن لمــافکــانــی مــرۆڤ، یــاخــود 
یارمتیدانـی مـافـخـوراوان بــت بـۆ گڕانـدنوەی 

 ٢.مافکانیان
بندە بپـی ئزمـونـی خـۆی لگل دادگـاآـانـی 
کوردستان لم باوەڕەی کوا سیسـتمـی دادوەری 
لکوردستان ل کالوەیکی یاسایـی دەچــت کوا 
ل هموو الینکوە پویستی بنـۆژەنـکـردنوە و 
ــیــش  ــان ــوردســت ــی ک ــزەران ــار ــدان هی، پ ســواق
 ل م زەلـــکـــاوە یـــاســـایـــیوەی ئنـــگـــدانپل
لپرسینوە بدوور نـیـن، بـکـو دەتـوانـم بـــم 
بئنقست کمترخمن چـونـک ئرکـی خـۆیـان 
وەکو چـاودـری برژەوەنـدی گشـتـی تـا ڕادەیک 
فرامۆش کردووە، مگر بشک لپارزەرانی ئازا 
و لخۆ بوردوو نبت کوا پویست بناوهنانیـان 

 .ناکات ئوان خۆیان ناسراون
ــی  ــان ــی ــی کــــشــی بشــی هرە گورەی هــاووت
کوردستان، بتایبتی چـیـنـی هژار، هتـا ئگر 
ئاگاداری مافکانـیـشـان بـن، گیشـتـن ب دادگـا، 
چونک لوانی پۆسیکی وا خرجییکـی زۆری 

جا ئرکی پارزەری کـورد لــرەوە .   ل بکوتوە

 ئرکی پارزەران لبواری پاراستنی مافی مرۆڤدا
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ــدەی خدا ــتــدەکــات بــبــــدەســت پــ ژار بــۆکــی ه
ئم .   گڕاندنوەی مافی خوراویان بب هیچ برامبرـک

سیستمش ل هموو جیـھـانـدا پیـەو دەکـرـت کوا 
ــاســراوەب ــپــی  pro bono publicoن ــرنســی وات پ

 ٣.بخشینی خزمت لپناوی برژەوەندی گشتی
خــزمت بخشــیــن هردەم بمــانــای ئوە نــایت کوا 
پارزەر خزمتکی بب برامـبر پــشـکش بـکـات، 
بلکو بمانـای ئوەش دـت کوا پـارـزەر ڕاسـتوخـۆ 

ــت، ب ــر ــار وەرنگ ــۆی لداواک ــتکی خ ــاداش ــپ  ــو ک
ــا  لســرچــاوەیکــی تــر وەکــو بــودجیکــی گشــتــی ی

 .ڕکخراوکی نودەولتی
هر بــۆ نــمــوون ڕــکــخــراوی نتوەیکــگــرتــوەکــان بــۆ 

،کۆمیسیۆنکی تایبتی  UNDPپرۆگرامی گشکردن 
ــــاوی ــــدووە بن  COMMISSION ONدامزران

LEGAL EMPOWERMENT OF THE 
POOR کۆمیسیۆنی پال پشتیکردنـی یـاسـایـی ل وات 

هژاران، بۆ یارمتـیـدانـی ئو پـارـزەرانی کوا کـاری 
 .پیرۆزی خۆبخشی یاسایی دەکن

کۆمیسیۆنک لالین خانمی مادلن ئۆلبـرایـت، وەزیـری 
دەرەوەی پشوی ئمریـکـا سـرکـردایتـی دەکـرـت، و 
یکک لئرک سرەکییکانی ئوەی کوا پـارـزگـاری 
کردنی یاسایی تنھا قغانک نبـت بدەسـت خـاوەن 
هز و دەستۆیشتوان، بکو ببت مافکی دابینکراو بۆ 

 .هموو هاووتییان
بـۆی پــشـنـیـار دەآم آوا سـنـدیـكـای پـارـزەران، 
کؤمیتیکی تایبت پک بھنت بۆ داکۆآیکردن لمافی 
مرۆڤ لکوردستاندا و پشکشکردنی یارمتی یـاسـایـی 
بو هاووتـیـیـانی پــویسـتـیـان پــی هی، یـاخـود 
 ن بتـا زووە دەسـت نـاکزەران خۆیـان بـۆچـی هپار
بخشینی بشک لکاتی خۆیان بۆ بۆ پاپشتی کردنـی 
هاووتییانی کمـدەرامت و پراوـزکـراو لکـۆملـگـای 

 کوردستانییدا؟
لم باوەڕەم کوا ئامادەگی لم جۆرە الی زۆربی هرە 

زۆری پــارــزەرانــی کــوردســتــان هی، و ڕــژەیکــی 
برچــاویشــیــان بکــاری لم جــۆرە هســاون،بم 

  بــووە، بــۆینــراو نیـکــی ڕاگــوەی پــرۆگـرامــشـل
داوەتنـامیک ئـاراسـتی سـنـدیـکـای پـارـزەرانـی 
کوردستان و هموو پارزەرە بڕزەکانی کـوردسـتـان 
دەکین، لڕـگـای هنـگـاوی لم جـۆرە ڕووخسـاری 
کوردستان لسر ئاستی نودەوتی جوانتـر بـکن، 
لپناوی پاراستنی کرامتی مرۆڤ و دابـیـنـکـردنـی 

 .دادپروەری بۆ هموو کسک بب جیاوازی
 
 
 

 پراوزەآان
بۆ زانیاری زیاتر له سه ر ئرککانی پـارـزەر لـه . ١

بــواری مــافــی مــرۆڤــدا تــکــایــه ســردانــی مــاــپڕی 
 :سندیکای پارزەرانی ئمریکی بکه له

 pdf.mrpc/cpr/org.ababnet.www 
سندیکای پارزەرانی بریتـانـی لـه مـاـپڕەکی . ٢

خۆیدا زیاتر تیشک دەخاته سـر پیـوەنـدی نــوان 
 org.sihrg.wwwڤ پارزەر و مافی مرۆ

٣   . تـكـای مم سیسـتر ئسبۆ شارەزایی زیاتر ل
ڕە بكپم ماردانی ئس 

uk.co.publicinterestlawyers.www 
بۆ ئاشنابوون بم ركخراوە تكـای سـردانـی ئم . ٤
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