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ة هاوبةشي لة طةلَ سةروكي حكومةيت هةريم بئةم ثِروذةيةي  - : زطار عومةرِر
ِراتانطةياند هةراي زوري نايةوة ، من خوم لة ِريزي ئةو كةسانةم كة بِروام بةوة هةية بيحطة لة ئالَ و ) هةولير(

 ، بةآلم ئةم ر شوينيك ِريفورم دةتوانري جي خبري ثيويستة دةسيت بو ببةين لة هة، لة كومةلَداطوِري ِريشةيي
ليكدانةوةيةكي دياري  ، بةم ثي ية وا ضاوةِروان دةكري كة توةر ين ية لة هةلَ ومةرجي مةوزوعيدةست بردنة بةد

م دةسةآلتة سياسية مل بةو ، بِروات بةوة هةيب كة ئة ئةو زةمينةيةي كة وات يلَ دةكاتكراوت هةيب لة سةر
 ذةكةي توجطة لة ثِروكدا هةر ئةم دةسةآلتة سياسية بيرمة دةدات، لة كاتيلةئاسيت جياوازدا بة بودجةوة ِريفو ،

وةزارةيت ئةوقايف هةية، لة يت ظي خويدا بةرنامةي ديين هةية و ثياواين ئايين لة ِريزي ثيشةوةي ئةو 
ل بة خواستةكانيان دةدا، بةِراي تو ئةمة ثرسيار ناخاتة لة بار بووين ئةم تويذانةن كة ئةم دةسةآلتة م

      زمينةية ؟
 

 ي مارسي 8، لة ذؤژي جيهاين ژنان " سياسةيت يةكساين"پرؤژةي  :مةهاباد قةرةداغي
كوردستان و لة سةرمؤنيايةكي شكؤداردا لة هةولثري پايتةخت  بة ذاي گشيت ئةمساصدا 

وةك تؤ دةصثي هةراي ( بؤية  ،يةكي هةم نوث و هةم چاوةذواننةكراو بووذاگةياندرا، پرؤژة
كة بة ديدثكي كؤمةصناسييةوة بذوانينة ئةو هةراية زؤر ئاسايي دةيبينني، . )زؤري نايةوة

چونكة هةر شتثكي نوث و چاوةذواننةكراو  لة هةر كؤمةصگةيةك و لة هةر شوثنثكي دنيا بث 
 و بةرهةصسيت دةكرث و اليةنگر  و باسي زؤر دثنثتة ئاراوةذاچصةكاندنثك دةخوصقثنث و قسة

بة  .خودي ئةم حاصةتانةية كة بزوتنةوة دروست دةكات لة نثوكؤمةصگةدا. پةيدا دةكات
بؤچووين من ذاچصةكاندين لةو جؤرة بؤ كؤمةصگةي ئثمة زؤر پثويستة و وا نةبثت گؤذان 

وونناسي كؤمةأليةتيشم بةو ديدةوة رثكي بواري دةريابة الي منةوة كة لثكؤص. ذوونادات
كاردانةوةيةكي زؤر زؤر ئاسايي ، وةك رةكان دةخوثنمةوة و ئةو هةرايةهةصوثستة جؤراوجؤ

  .يش دةبوواية ئةو هةراية خبوصقثنث و زياتريش لةوة خبوصقثنثبينم و بة ذاستدة
 واكة  بة ناوةذؤكثكي " سياسةيت يةكساين"خؤ ئةوة كةم نيية پرؤژةيةكي وةك 

، لة وألتثكي ذؤژهةأليت ناوةذاستدا ذابگةيةندرثت كة تةواوي پثشكةوتنخوازانةوة



كؤمةصگةكاين نةريتني و نرخي مرؤضانةي ژن تياياندا وةك نيو مرؤض و وةك چارةكة مرؤض 
ئةوة كةم نةبوو پرؤژةيةكي ئاوا خودي سةرؤكي حكومةتثكي ذؤژهةأليت . دادةنرثت

 ئةو پرؤژةية تةا لة ناو كوردستاندا نةبوو، بةصكة لة  دةنگدانةوةي. بيناسثنثناوةذاست 
هةم لة سةر ئاسيت ميديا و هةم لة سةر ئاسيت حكومةيت سوثددا بايةخثكي سوثديشدا 

، وةك شانازييةك بؤ سوثديش لة قةصةميان م سوثدهاوأليت  كوردثكي كة من پثدرا، باشي
ة هةموو ذؤژهةأليت ناوةذاستدا ئةمة كة لئيدي ئثمة بؤ شانازي بة خؤمانةوة نةكةين  . داوة

 بكرثت و ئةوةي كة باسيشي دةكات ئثمةي "سياسةيت يةكساين"يةكةمني جارة باس لة 
ئةگةر ئثمة تةا بة چاوي بةرژةوةندي نةتةوةيي و نيشتيمانييةوة بذوانينةوة ئةم . كوردين

ودا دةمانبثت، پرؤژةية و ئةو پرؤسةيةي كة بؤ پراكتيزةكردين ئةم سياسةتة لة داهاتو
پثويستة بة هةموومانةوة شانازي بةوةوة بكةين كة كورد دةستپثشخةري دةكات لة پرسي 

گةلثك كة لة ژثر داروپةردووي وثرانكارييةكاين ذژمثي بةعسةوة و لة دواي  .يةكساين
 درثژة بة ژيان دةيان پةالماري جينؤسايدةوة دةژثتةوة و لةسةر پثي خؤي دةوةستثتةوة و

، لة هةمووشي گرنگتر ئةوةتا دةستپثشخةري دةكات بؤ خؤي بةذثوةدةبات ودةدات و 
 . بنياتناين كؤمةصگةي مةدةين لة كوردستاندا

 
كاك نثچريضان بارزاين وةك سةرؤكي حكومةت ئةم پرؤژةية دةستپثشخةرييةكي ئثمة بوو، 
ةم قؤناغة دةستپثشخةرييةكي وا پثويستييةكي ئ. و منيش وةك ذاوثژكاري بؤ كاروباري ژنان

پيشانداين ئةو . پثويستة بة پرؤژةي نوثوة پثشوازي لة قؤناغة نوثيةكان بكةين. نوثيةية
مةيلةي حكومةت بؤ گؤذانكاري ذيشةيي لة بارودؤخي ژناندا لة نثو پرؤژةي سياسةيت 

گةألصةيةكة دةكرث لة اليةن پسپؤران، مافخوازان، پرؤژةكة  .يةكساين بةرجةستةكراوة
اري مايف مرؤض بة گشيت و مايف ژنان بة تايبةيت، گةشةي پث بدرثت و چاالكةكاين بو

  بؤ ذيفؤرم لة هةموو بوارةكاندابةرنامةيةكي تؤكمةي لث پثكبهثندرثت و ببثت بة ذثذةوثك
شادمامن كة ژنان و پياوانثكي زؤري خاوةن فيكر و  . بة ئاراستةي ئاماجني يةكساين

كي گةورةي پؤزةتيض هةصيانسةنگاند و بؤ بؤچووين پثشكةوتنخوازانة وةك پرؤژةية
ةوانةشي كة دژي وةستان ئ. ئامادةيي خؤيان دةربذيوةپةيوةندييان كردووة و هاوكاريكردن 

كة بة ديدثكي كؤمةصناسانةوة لثكدانةوة بؤ  ، چونكةو دةوةسنت جيگةي نيگةراين نني
، ر نابثت بة التةوة، پثشبيين ئةو هةصوثست و كاردانةوةش دةكةيت و سةيدياردةكان بكةيت

نخوازان پثك نةهاتووة و خةصكي دژ بة يةكساين زؤرن و لة خؤ كؤمةصگة تةا لة پثشكةوت
 . قاصيب جيا جيادا ئةو دژايةتيية دةردةبذن

 
سةبارةت بة هةبوون و لةباربووين زةمينة بؤ ذيفؤرمي لةو جؤرة لة كوردستاندا بة 

.  لةبار نةبووةي وا هثندةي ئثستا بؤ ذيفؤرمبؤچووين من قةت لة ذابردوودا ئةو زةمينةية
ذاستة كوردستان ماوةي چواردةساصة لة اليةن كورد خؤيةوة بةذثوة براوة، چةند فاكتةرثكي 



كؤمةأليةيت، جيدي لة بواري جيدي و دژوار هةبوون ذثگر بوون لة بةردةم گةشةسةندين 
 :ئةو فاكتةرانةش. سياسي، كلتووري و تةنانةت ئابووريش

شة  واتة تا دوو ساصي لةمةو بةر ذژمثي بةعس مابوو، هةمي2003 ي نيساين 9تا : ميةكة
 .خةتةري پةالماردان لة ئارادا بوو

شةذي ناوخؤيي و ئاكامةكاين ماوةيةكي زؤر نةك هةركؤمةصگةي ئثمةي لة : دووةم
  . گةشةسةندن وةستاند، بةصكة بؤ دواوةي برد

كوژي خؤكة ئةميش ئاكامي شةذي ( ئيدارةدا دابةشبووين كوردستان بةسةر دوو: سثيةم
، جؤرثك لة دابذيين بناغةيي و لثكترازاين هةسيت، دةرووين و تةنانةت هزريشي لة )بوو

 .نثوان شار و شارؤچكةكاين كوردستان دروست كرد
بةألم ئثستا وةك ئةوسا . بثگومان فاكتةري تريش هةن، بةألم ئةمانة سةرةكييةكان بوون

سةبارةت بة فاكتةري يةكةم ئةوة دوو ساصة ذژمثي ديكتاتؤر . كة جياوازةنيية و بارودؤخة
لةگؤذنراوة و سةرةذاي ئةوةش بةهؤي ذووخاندين ئةم ذژمثةوة هثزثكي فرةنةژاد لة 

و كلتووري و ناوچةكةداية و چاوةدثري بارودؤخة دةكات و گؤذيين جوگرافياي سياسي 
كة، كة ئةمةش دةرفةتثكي گةورةي هثناوةتة ة بةرنامةي ئةوانداية بؤ ناوچةكؤمةأليةيت ل

  .كايةوة
سةبارةت بة فاكتةري دووةم شةذي ناوخؤيي لة ئارادا نيية و پدك و ينك لة سةرئاسيت 

ذثككةوتنثكي ) وةك لة ميدياكاندا دةيبينني و دةيبيستني(سةركردايةتيي هةردووالياندا 
ة بةهؤي ئةم ذثككةوتنةوة مام تةواو هةية، ئاكامي ئةم ذثككةوتنةش دةبينني، بؤ منوون

جةالل سةرؤكي كؤماري عثراقة و، كاك مةسعوود دةبثتة سةرؤكي هةرمث و كاك نثچريضان 
سةرؤكايةيت ئةجنوومةين وةزيران و كاك عةدنان موفيت سةرؤكايةيت ئةجنوومةين 

سةبارةت بة فاكتةري سثيةميش . ئةمانة بؤ هةموومان ذوونن. پث سپثردراوةنيشتيماين 
گرتنةوةي هةردوو ئيدارةي سلثماين و هةولثرة، كة ئةويش بة پثي كؤبوونةوةكانيان و يةك

 . هةواصةكاين ميدياي كوردي چي واي نةماوة بؤ يةكگرتنةوة
 

. كةموكوذي زؤر دةبينمديارة من وةك بؤچووين خؤم لةسةر ذثككةوتين نثوان پدك و ينك 
سةركردايةيت هةردووالدا هةية و  كة لة سةر ئاسيت  و ذثككةوتنةيچونكة ئةو ئاشتيي

 بنكردايةيت هةردووال . و اليةنگرانيانانذوودةدات، هثشتا نةگةيةندراوةتة كادران و ئةندام
هثشتا هةواصي ئةو ئاشيت و ذثككةوتنانةي سةرةوةيان بة تةواوي و ذووين پث 

ةر بة  و هةندث جار هةست بة تووندوتيژييةك دةكرث لة وتارياندا بةرامبنةگةيةندراوة
بة ذاي من پثويستة كة دوو اليةن ئاشيت و ذثككةوتن ذادةگةيةنثت، پرؤژةي . يةكتر

ئاساييكردنةوةي پةيوةندي و خاوكردنةوةي گرژييةكاين نثوانيان هةم لة سةر ئاسيت 
هةموو ئةنداماين سةركردايةيت هةردوو ال و، هةميش لة سةر ئاسيت كادير و ئةندامان و 

ئةمةش ماناي ئةوة نيية كثبةركثي حيزبايةيت نةمثنث، بة  .اليةنگرانيان، هةبثت



 و پثچةوانةوة كثبةركثي حيزبايةيت پثويستة هةبثت بةألم نةك بة ميتودي ذق و تؤصة
شارستاين و بؤ گةشةسةندين زياتري  ، بةصكة بة ميتوديذثگرتن لة پثشكةوتين يةكتر

 .كؤمةصگة
 

دانةوةيةكم هةية بؤ ئةوةي كة سةبارةت بة بذگةيةكي تري پرسيارةكةت كة چ لثك
 و ئةو پرؤژةية هثناوميةتية سةر ئةو بذوايةي كة دةسةأليت كوردي ئةو ذيفؤرمة پيادة دةكات

لة سةر ئاسيت  سةرةذاي ئةو فاكتةرانةي كة باسم كردن كة ئثستا دةبثت بة ذياليتة دةصثم، 
لة سةر  كوردستاندا، زةمينةكة لة جاران زؤر لة بارترة بؤ ذيفؤرم لةجيهاين و ناوچةيي 

ئةو . ئاسيت ناوخؤي كوردستانيشدا ئثستا كايت بنياتنانةوةي هةموو شتثكة سةرلةنوث
چواردةساصةي كة ذابوورد ئةزمووين خؤبةذثوةبردن بوو بؤ كورد، بةألم ئثستا كايت 

ئةمذؤ و ئثستا چؤن ئةم بناغةية دادةنثني ، . بناغةداناين دةوصةتثك و كؤمةصگةيةكة
ئابووري، ة لةوةي كة سبةينث و داهاتوومان چؤن دةبثت لة ذووي سياسي، بذياردةر

شتثك هةية زؤر گرنگة، ئةويش ئةوةية كة هةر ذيفؤرمثك لة . كؤمةأليةيت و كلتوورييةوة
هةر بوارثكدا ذووبدات لة كوردستاندا ئةگةر لةسةر بنةماي يةكساين نثوان ئافرةت و پياو 

كؤمةصگةي مةدةين بة بث ياساي دادپةروةرانة . ثتنةبثت، ذيفؤرمثكي سةركةوتوو ناب
نابثت، دميوكراسي بة بث بةشداري ژن مةحاصة بثتة دي، بؤية سياسةيت يةكساين 
بناغةيةكي دصنياية بؤ ئةوةي ذيفؤرمةكاين تريش و لة هةر بوارثكدا بثت، ذيفؤرمثكي 

ئةگةر دةسةألت نةيةوث ئةم ذيفؤرمانة بكات بؤ پشتگريي . شةكصي نابثت و ذاستةقينة دةبثت
كة سةرؤكي حكومةت ئامادةي ذيفؤرمي ذيشةيي ! ئةم پرؤژةية دةكات؟ خؤ لة من نةترساوة

 . لةم جؤرةية، دةبثت بة گةورةترين دةستكةويت بزانني
 

اوةتة تةا ئةم پرؤژةية نا، ئةوةندي من ئاگادارم لة هةموو بوارةكاندا دةيان پرؤژة خر
" سياسةيت يةكساين"كاين تردا سةر پث و كاري بؤ دةكرث، ذةنگة لةناو هةموو پرؤژة

هةستيارترين و قورسترينيش بثت، چونكة هثشتا لة كؤمةصگةي ئثمةدا وةك تؤش ئاماژةت 
من .  ئايني و پياواين ئايني و قسةكاين ئةوان برةويان هةية و بايةخيان پث دةدرثتووةپثكرد

 هؤشياري سياسي و كلتووري زياتر بثت و هةتا ياساي سيكوالر دابرثت و پثم واية هةتا
ةكان كةمتر ينكاين ئاييبچةسپثندرثت، كؤمةصگة پثويسيت بة ذثساكان و ذثنومايية

، لة وألتاين ةوةبا ئاوذثك لة مثژووي وألتاين خؤرئاواي پثش ذثنيسانس بدةين. دةبثتةوة
ياسا و قةشةكان فةرمايشي  حوكمي دةكرد و خؤرئاواش لة سةدةكاين ناوةذاستدا كصثسا

فةرمان بوون، بةألم لة دواي شؤذشي پيشةسازي و ذثنيسانسةوة گؤذانكاري لة هةموو 
ئاستةكاين ژياندا ذووي دا و هةتا هؤشياري زياتر پةرةي دةسةند، نؤرم و پثوةرةكان 

ذثنوماييةكاين گؤذانيان بةسةردا هات و  ياساي نوث دادةذثژران و جثگةيان بة ذثسا و 
من ناصثم ئثمةش پثنجسةد ساصمان پثويستة بؤ ئةو گؤذانانة، بةألم پثشم . كصثسا لثژ دةكرد



ئةوةي كة . وانيية بة ساص و دوو ساصثك دةگةينة ئةو ئةجنامةي كة مةبةستمانة پثي بگةين
ة، بؤ لة الي من گرنگة و جثي بايةخثكي زؤرة ئةو دةرفةتةية كة ئثستا هةية و لةبةردةستداي

پرؤژةي يةكسانيش كة سةرؤكي حكومةت خؤي پاصپشتثيت گةورةترين دةرفةتة لةبةردةم 
 . ژناين كوردستان و پثشكةوتنخوازاين كوردستان

 

، بو منوونة تةنيا هاوبةش نة بوواية لة ةية ئاستيكي فراوانتري هةبووايةئةطةر ئةم ثِروذ  - : ِرزطار عومةر
كو شان بة شاين هةلَسوِراوانيتري شارةكاين كوردستان ، بو منوونة هةلَسوِراواين كةلَ حكومةيت هةولير ، بةلَ

ئةم مةيدانة لة شاريكي وةكو سليماين دةكرا هاوبةش بن و هةمان سةثورت لة حكومةيت سليمانيش دروست 
سةرانسةري كرنةوةي نيية ببواية ، ئةو هويانة ضي بوون كة ِريطر يوون لة بةردةم كاريكي لةو بابةتة ؟ ثيت وا 

 ئةم ضةشنة كارانة ئةجنامي طةورةتري دةبوو ، ثرسباري لة سةر ئاماجنةكاين ئةم ثِروذةيةت كةم نةدةكردةوة ؟ 
 
 

پرؤژةية گشتگر و هةمةاليةنةية، بؤ ئةوة دانةنراوة تةا لة شارث ئةم : مةهاباد قةرةداغي
رؤضي كورد خةباتةكةي لؤكاص بثت و تةا من وةكو خؤم باوةذم بةوة نيية م. كاري پث بكرثت

لةمةودوا . ئةم پرؤژةية بؤ هةموو باشووري كوردستانة. شارةكةي خؤي بگرثتةوة
خؤشبةختانة شتثك نيية ناوي حكومةيت سلثماين و حكومةيت هةولثر بثت، حكومةيت 

ة هةر گوماين تثدا نيية ك. كوردستان هةية و پرؤژةي يةكساين پرؤژةي حكومةيت كوردستانة
گةشةسةندنثك لةم بةشةي كوردستاندا ذوو بدات كاريگةري لةسةر بةشةكاين تري 
. كوردستانيش دةبثت و وألتاين دراوسثش دةتوانن لة ئةزموونةكاين ئثمة سوودمةند بن

 . دةبثتبؤية هةنگاوثكي وا بؤ هةموو ناوچةكة سوودبةخش
  

 

 سالَة لة حوكمداية ، لةم ماوة دوورو دريذة ، 14 كةمي   دةسةاليت سياسي لة كوردستان بة الي-:ِرزطار عومةر
 تا دةطاتة تراذيدياي ذياين ئافرةتان ، هةر لة لووت بِرينةوة بطرة تا دةطاتة فروشتين كضاين هةرزةكار

 بة بةرضاوي ئةم دةسةالَتة تا دةطاتة ئةمِروي ئةم ووتويذةي من و تو خوسوتاندين كضاين لة تةمةين طولَ ،
 ، وةكو بةلَين نا ، بةآلم وةكو كةسيكي جدي كة بة دواي ئةم ثِروذةيةي خويت ،  سةروكي بةرداوةمةهةر 

حكومةتيش وةكو ئيلتيزاميك بة سةثورت كردن و ئيمزاكةري ثِروذةكة ، هيض ستراتيذيكتان هةية كة ئةم ثِروذةية 
 بطري يان كةمي كاتةوة ؟، ثيش بةم تراذيدياية لة سةقفيكي زةمةين دياري كراودا 

  
 ئةو كثشانة لة ئارادانةبووناية و بارودؤخي ژنان لة كوردستاندا  ئةگةر:مةهاباد قةرةداغي

. باش بوواية، ذةنگة پثويستمان بة سياسةيت يةكساين و پرؤژةي لةو جؤرة نةبوواية
ژوار لة خودي سياسةيت يةكساين و پرؤژةكاين بؤية هثنراوةتة ئاراوة كة دؤخثكي زثدة د

گوث بذين و نةك هةر لووت بذين و . كؤمةصگةي ئثمةدا ژياين ئافرةتاين داپؤشيوة



ئةتككردن، بةصكة هةموو جؤرثكي تووندوتيژي چ بة وتار، چ بة كردار بةرامبةر بة ئافرةت 
.  و دةيان نيية، كثشةي تثذوانينةنكثشةكة كثشةي ئافرةتثك و دووان و سيا.  پيادة دةكرثت
. اوكساالرييةكة كة هةميشة و لة هةموو جثيةكدا پث لة مرؤضايةيت ژن دةنثتتثذوانينة ب

ستراتيژي ئةوةية كة پثويستة ئةو تثذوانينة باوكساالرانةيةلة كؤمةصگةدا بگؤذثت و 
ئةمانة . نؤرمة كؤنةكان بگؤذثن بة هي نوث و هاوچةرخ. ذوانينثكي نوث ثنرثتة بةرهةمثت

من لةبةردةم ئةم . موومان پثويستة كاري بؤ بكةينچؤن دةكرثن و كث دةيانكات؟ هة
هةنگاوةدا ئايني و پياواين ئايني بة خةتةر نابينم، هثندةي عةقصي تةسكي حيزبايةيت بة 

هةن سوور دةزانن ئةم پرؤژةية پثشكةوتنخوازانةية و بؤ گةشةسةندين . خةتةر دةبينم
 كردين نني لةبةر ئةوةي كؤمةصگة پثويستة، بةألم ئامادةي هاوكاريكردن و پشتيواين

هةن تةا لةبةر .  لةوةي خؤيانةكردووة و سةر بة حيزبثكي ترسةرؤكي حكومةت سةپؤريت 
ئةوةي ئثستا من لةگةص سةرؤكي حكومةتدا كار دةكةم، مؤركي پارتيم پثوة دةنثن و دةمكةن 

كةم  من خؤم و قةصةم و بري و بةرهةمةكامن بؤ نةتةوةوةيةذاسيت ئة. بة موصكي پاريت
ئاوايت . نةك تةا كوردي باشوور، هي بةشةكاين تريش.تةرخان كردووة و موصكي كوردم

من لة ژياندا ئةوة بووة بتوامن لة كؤمةصگةكةمدا گؤذانكارييةك دروست بكةم و بة تايبةت 
بتوامن كاريگةرييةكم لةسةر ژياين ژناين كوردستان هةبثت و بةرةو باشتر گؤذانثك دروست 

ري بؤ ئةم مةبةستة كارم كردووة و كاريگةرمي هةبووة، بةألم لة دؤخي بة تيؤ. بكةم
ذاسيت . كؤمةصگةي ئثمةدا ئةوةندة بةس نيية تةا قسة بكةين، كرداريشمان پثويستة

ئةوةية كة ئةم پرؤژانة كاك نثچريضان بة بث هيچ قةيد و شةرتث سةپؤريت كردووة و، 
 لة ال نةهثشتمةوة كة بة تةواوي م، گوماينهةموو ئةو گفتوگؤيانةي كة لةگةص ئةودا كرد

 .باوةذةوة سةپؤريت پرؤژةيةكي وا دةكات
 

بيحطة لة زولَميكي طشيت كة وةكو ئافرةت لة ) ئةنفالكراوةكان (   ذنان ي كةس و كاري -: ِرزطار عومةر
طة ِراثورتيكي ِروذنامةطةرمي مانسةريانة ، وةكو قوربانياين جينوسايدي كورد بة زور دةردةوة دةنالَينن ، من لةم 

خويندةوة ، ريكخراويكي ئةم كةس و كارانة زور هةولَي داوة مةعاشيك لة حكومةيت هةريم وةكو مووضةي مانطانة 
لة ِراثورتيكي !!  ديناريان وةكو فةقريانة بِريوةتةوة 200وةربطري ، بةآلم ، تةنياو تةنيا بو بةشيكي كةميان 

انة لة باري شةرع و ئةوياسايانةي ئيشي ثي دةكري ناتوانن جاريكي تر خيزان ثيك ين و شوو تردا ئةم ذن
، لة ِراثرسيةكي ساييت ثةيامنيردا ِريذةيةكي زورو بةرضاو لة خةلَك بة ضاوي سوكةوة سةيريان دةكةن بكةنةوة 

ة ،  تو وةكو هةلَسوِراويكي ذنان ، وةكو ، بو ئةم هةموو فشارة ئابووري و ِروحية لة سةر ئةم ئافرةتانةي
ةشي لة طةلَ طةورةترين بةرثرس نووسةريك كة بابةيت جدي نووسيوة لة سةر ئةنفال ، وةكو كةسيك كة بة هاوب

لةم حكومةتة ثِروذةيةكةت ئيعالن كردووة ، هيض كاريك يان ِريفورميكي دةسبةجيت هةية بة هاناو بة فرياي ئةم 
  بكةوي ؟ئافرةتانة 

 



. ئةركي سةرشاين بووة هاوكاري ئةنفالةكان بكاتحكومةيت كوردستان  : مةهاباد قةرةداغي
بة ذاي من .  خثزاين ئةنفالةكان دراوة زؤر زؤر كةمة بةپثم واية ئةو مووچةيةي كة

قةرةبووكردنةوةي زياين ئابووري كةسوكاري ئةنفالكراوةكان، يان ئةوانةي كة بة 
 ئةنفال ناويان دةبةين پثويستة لة ئاستثكي تردا كاري بؤ بكرثت و پامشاوةي كارةسايت

بة ذاي من ئثستا ئةركي وةزارةيت . هةموو ئةو زيانانة حكومةيت عثراق قةرةبووي بكاتةوة
 داواي ذةمسي بؤ قةرةبووكردنةوةي زياين ماددي ئةم توثژة مايف مرؤض پثويستة ئةوة بثت

هةروةها لةسةر .  كؤماري عثراق و پةرلةماين عثراقپثشثلكراوة بصندبكاتةوة بؤ سةرؤكي
ئاسيت جيهانيشدا لةگةص ذثكخراوي نةتةوةيةكگرتووةكان دا باس لة مايف ئةم توثژة 

ديارة ئةم قسةيةش بةو ماناية نايةت كة حكومةيت هةرمثي كوردستان شاين خاصي . بكرثت
كرثت تةا پارةبةخشينةوة بثت لة ئةرككثشان و يارمةتيداين ئةوان، ئةوةي كة پثويستة ب

نةبثت بةسةرياندا، بةصكة لة ذووي ئابوورييةوة ئةم توثژة دةبث كردنةوةيان بثت بة 
لة ذووي . هةست بة بوون و بايةخي خؤيان بكةنا، تا هثزثكي بةرهةمهثنةري كار

كؤمةأليةتييةوة پثويستة پرؤژةي وايان بؤ دابنرثت كة بةكؤمةأليةيت بكرثنةوة و 
ز نةكرثن و بةو شثوةية گؤشةگرينةكرثن لة ذووبةرثكي دياريكراوي دثيةك يان دوورةپةرث

دةبث . هةموو ئةمانة بريكردنةوةي قووص و پرؤژةي گةورةي پثويستة. كؤمةصگةيةكي داخراودا
ئةوةمان لة بري نةچثت دةوصةيت عثراق بة تايبةت قةرزاري ئةنفالةكانةو پثويستة بة 

 .اتةوة كات ئةو قةرزةيان بدزووترين
 
 

ليرة ثرسيارةكامن تةواو مةهاباد خان من بة ناوي ساييت دةنطةكانةوة سوثاسي تو دةكةم ، من   -:ر ِرزطارعومة
 بوو ، ئةطةر ئيزافةيةكت هةيب ، يان ووتةيةكي ترت هةيب بو خوينةران ؟

 
فةتة  و ئةم دةر، سوپاسيش بؤ ساييت دةنگةكانسوپاست دةكةم منيش : مةهاباد قةرةداغي

 سةبارةت بة پرؤژةي سياسةيت يةكساين جوانة كة توانيم هةندث لة بريوبؤچوونةكامن 
 . ذوون بكةمةوة

 
    

 
  


