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  تؤفيق تؤفيق   ـــؤـــؤشاهشاه... ...   يــان يةك ئــيدارة؟يــان يةك ئــيدارة؟، ، رادةمان ثصويستةرادةمان ثصويستةــــيةك ئييةك ئي
  

لةئةجنامي هةوكردين هةندص كصشةي كؤن و ضةند فاكتةرصكي نوصدا؛ شةأصكي ، ضةندساپصك لةمةوبةرو
دواي تاقيكردنةوةي . خوصناوي بةرؤكي كوردستاين طرت و زياين زؤري ماپي و جةستةيي لصكةوتةوة

ثاريت و  (دوواليةين شةأكارهةر،  دةرةكي و ناوخؤيداةكي زؤريذيةجنامي ناوبلةئ، هصزي يةكتري و
 . كةوتنة دانووستان شةأيان راطرت و) يةكصيت

ئيتر هةموو هيواكان ، ئيدارة و دوو ناوضةي زةرد و كةسك وو دوو ) ستان (لةوساوة كوردستان بووة دوو
 . ئةو دووئيدارةية ببنةوة بةيةك، بؤئةوةبوون
ثصشبينيةكي ، يت كوردي و خاكي كوردستان بؤ دووئيدارةو دووناوضةالَ جةستةي دةسةكةرتبووين

يةكصك بوو ، بةشصوةي ثراكتيك ثةيدابووين ئةو دووئيدارةيةبةپص راستة . ضاوةأوانكراو بوو
. طةلص دصرينةو دةطةأصتةوة بؤ زةمةنصكي ثصشتر، وةلص رةطي ئةو كصشةية. لةئةجنامةكاين شةأي ناوخؤ

جةستةي سةركردايةيت كوردي كردة ، ينةية كةلةناوةأاسيت شةستةكانةوةئةوة ماكـي ئةو برضونكة 
 كةبةباپي. بةشكرد ي ئةوساي بؤ دوو باپي ناكؤك و نةيار) ثاريت دميوكرايت كوردستان(، دووثارضةو

الةوصوة ئيتر ئ. ناسرابوون و بةدوو ئيدارةي جياوازةوة كارياندةكرد) مةكتةيب سياسي (و باپي) سةرؤك(
وةك سوننةتصك ، يت وةك يةكيدا نواند و دواجاربووة بةرنامة والَخؤي لةدةسة، كورد رادةيـئيـ

درصذةي كصشاو لةشؤأشي ) !ي كردالَاتةندروست باـكةبةشصوةيةكي ن (تةالَئةم ثةتاي دةسة. ثةيأةوكرا
  . نوصشدا ثةيأوكراو تائةمأؤش هةربةردةوامة

داهايت بةرةي ، يشةوة بةهةمان شصوة ثرنسيثي وةك يةكيان ثةيأوكردولةدواي راثةأين، يةكصيت و ثاريت
يان بؤهةريةكةيان داناو ئةوي تريش بؤ هةموو "سي وثصنج"رصذةي لةسةدا . كوردستانيان بةشكرد

  . حيزبةكاين تر
ديسانةوة ،  دا؛ بؤ رصطرتن لةتةقينةوةي ناكؤكيةكان92هةروةها لةميانةي هةپبذاردين ثةرلةماين ساپي 

 بةوشصوةية رصذةي ثاشانيش حكومةيت ثصدامةزراو، رنسيثي وةك يةكي و ثةجنابةثةجنا ثةيأةوكراوث
ش ئةوسا. يت ئفليج كردالَدةسةو لةسةرؤكايةيت حكومةتةوة تـا بضوكترين فةرمانطةي طرتةوة" وةكيةكي"

ةي دوو ئيـرادبة (وناوةندي بأيارواتة دوو هصزو دو. كوردستان بووة خاوةين دووئيدارةو يةك حكومةت
  .  كارياندةكردحكومةتصكدالةناوجةستةي ) جياوازةوة

تةقينةوةو سةرةجنام ! نالَ لةسةر ئاطرصكي هصدي دةكوئةو طرفتانةي، حاپة زؤري نةخاياندوم ئةو الَبة
ئيدارةي دوو، دا شةأصكي ضوارساپيونةوةي دووهصزةكة لةيةكتري و لةسةروبةندي هؤي جيابوبوونة

  . كصشةكاندا لةدايك بووناپداين كةسك و زةرد؛ لةمن
ثشتبةسنت بةهصزي دةرةكي و دوذمنان؛ بوونة ، ضةندين رصطةي نابةجص و،  ناوخؤدابةداخةوة لةشةأي

، دا درووستكرد) ستانةكة (يان لةنصوان هةردووميتؤدي بةالداخستين ملمالنصكان و ديوارصكي نةبينراو
، ضونكة ديواري بةرلني؛ لةمثةأصكي سةربازي و سياسي بوو. بةرلنيكةبةهصزتربوو لةديواري 

بةثصضةوانةي ديوارة . ت و رؤذئاواي خؤي بتاسصنصالَةنةيتواين سؤزي نصوان دانيشتواين رؤذهةبؤي
 نصوان و سايكؤلؤذيةكاينيةيت الَ ثةيوةندية كؤمةبةجؤرصك نةبينراوةكةي كوردستانةوة كة خةريك بوو

  . ةوةيان زةمحةت بصضاكبوون، كؤمةپطة الوازبكا
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هؤيةكي طرنط بن ، تصكهةپثذاين بةرذةوةندية دةرةكيةكان، تة ناوضةييةكان والَئةطةر دةستصوةرداين و
ةرةسةرةكيترة لة لةئاستياندا هؤي ه  نةبووين يةك ئيـرادةيي ئةوا!وساين ناكؤكيةكانداالَلةهة

  . قوپبوونةوةيةياندا
. ونة تاپة؛ ديسانةوة هةردوو ئيدارةكة روويان لةيةكطرتنةوائصستةو دواي ئةوهةموو ئةزمو، بةهةرحاپ

م الَئةطةرضي ئةوة هةنطاوصكة بةئاأاستةيةكي راستدا دةنرصت و دةبص دةستخؤشي و ئافةريين لصبكرص؛ بة
  .  ئةطةرةكاين راظةنةكةين وناشبص طةشبيين وامان لصبكا بةضاوي رةخنةوة بؤي نةأوانني

ـرادة لة هةپسوأاندين يةك ئيدارةدا؛ يةكصكة ـبووين يةك ئيةـ ن:پصتضونكة ئةزموون ثصماندة
ةكيةكي لةثةرلةماندا بةتايبةيت كةدةزانني ديسانةوة لةم جارةشدا بنةماي و، لةكةموكورتيةكان

ثةيأةودةكرص و دميوكراسيش لة كوردستاندا هصشتا نةيتوانيوة ببصتة فؤرمصك بؤ ضارةسةركردين 
ضونكة بةتةا دةركردين رؤذنامة و هةبووين . ةوپةتدا كارابصتكصشةكان و لةستركتووري حيزب و د

بةپكو ئةوة ثصويسيت بة ريفؤرمي . هةندص لةئازادي؛ بةس نني بؤ درووستبووين كؤمةپطةيةكي مةدةين
ناتوانص لةئاسيت ، رادة و ئيدارةي الوازدا طةشةناكات وـئيـ كةبصطوومان لة كةش و هةواي، ةطةورة هةي

  . ا خؤي راطرصتبضوكترين هةذاند
 : دةبص هةوپبدا بؤئةوةي، كةواتة ئيدارةي داهاتووي كوردستان

 . ثةرلةمان و حكومةت لةذصرضةثؤكي حيزب دةربكاو تةا لةسةر بنةماي ئةرك و ماف بةرصوةبضص
 . دةبص رصطة لة دووبارةبوونةوةي هةپةكان بطرص و نةهصپص لةضارةكردندا ضــةك بثةيظص

 . كاربؤ هةمووان بكا، بةبص جياوازي ناوضةو نةتةوةوئايني، وردستانيةك بص ودةبص حكومةيت هةموو ك
، وة يةك ئيدارةي بةهصز ثصشكةش بكا ودةبص ئيـرادةكان يةكبخاو بة هةبووين هةموو جياوازيةكانة

  . ثصكبهصنصت) مؤسسات (دةوپةيت خاوةن دةزطا
  . ويستمان بة يةكطرتين ئيــرادةكان هةيةثص، ثصش يةكطرتين ئيدارةكان: كةواتة لصرةوة دةتوانني بپصني

بصطومان نةك بؤ سأينةوةي جياوازية . ئيــرادةيةك كة بتوانص بةطووتارصكي سياسي نوص بثةيظص
  . بةپكو بؤسأينةوةي ناكــؤكية دةستكردةكـــان! سروشتيةكان
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