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  عةبدوللةتيفعةبدوللةتيف  ئاسؤئاسؤ... ... ؟ ؟ طرتن لة سليماينطرتن لة سليماين! ! ثياوثياو  

 
دياردةيةك كة ماوةيةكة بةرؤكي ئيدارةكاين هةريمي طرتوة مايةي تيرامانة بةتايبةيت حكومةيت 

ئةطةرضي بؤخؤي ئةم ، سليماين و بةدريذايي كابينةكاين ثيشوو بةقةدةر ئةم ماوةية زةق نةبؤتةوة
 زادةي ثيطةشتين ئةو خةونةية كة زيندوييت دةسةآليت كوردميان ثتةو دياردةية بةدوور لة ثياهةلَدان

ئةكات ئةويش كولتوري رةخنةطرتن و ضاوديريكردين ماف و ئةركة تاكة كةسيةكانة بةمةرجي ئةوةي كة 
دةسةالت وةك خؤي و بةشيوةيةكي تةندروستانة وةريبطريت تا ئةو ئاستةي حكومةت هةست بة رةقيبيكي 

  . كات كة تاك و هاووآلتيةكاين خؤيةيت و ضيتر ثيِراكيشي نةكاتسةرسةخت ب
 ي ئينطليزي بةكار هينا تا بابةتةكة لةاليةك وةك تةنز manلةو مانشيتةدا من بؤضي ثياوم لة بري 

ي هةر خؤثيشاندان و ) زمام املبادرة (سةرنج راكيش بيت و بةرثرسانيش بيخويننةوة لةاليةكي تريش
كة لةم ماوةدا كرابيت ثياوان بوون ئةطةرضي كضان و ذنانيش بةشداريان تيدا كردووة و مانطرتنيك 

بةالم ئايا كيشةي وواليت ئيمة بةم نؤرم و ئةخالقةي سةر ، بةزؤريش وةك باوة ذنان مافيان خوراوة
وا ئةبيت شةقام و بةردةم ئةجنومةين وةزيران و خؤطرتنةوة لة خواردن كؤتايي ديت؟ ئةطةر وابيت ئة

وةزيرو كاربةدةستةكامنان وايلَ بكةين هةرضؤنيانكردووة ئةوانيش مانبطرن بؤ يةكطرتنةوةي هةردوو 
ئةبيت بزانني مانطرتن بؤخؤي وةكو ، ئيدارةوجاِرداين دةولَةيت سةربةخؤ بة ماكياذي فيدرالَييةوة

لةِروي زةمني و بريؤكةي كولتوريك كة تيكةأل بة ئيمةبوة تةا وةكو تةكنيك هاتووة ئةطينا 
باشة قانونيك هةية كة سةالمةيت مانطريك خباتة ، ضةسثاندنيةوة هيشتا زةمينةوفةزاي بؤ خؤشنةكراوة

ئةستؤي خؤي ئةطةر طياين بةخشي؟ بؤية ئةبيت بؤ ئةم كارة بطةريني بةشوين ميكانيزمة طوجناوةكةي 
زؤر ، ريارة خيراو مؤنؤكراتةكاين ووآليت ئيمةيةثيش تةوقييت مانطرتن ئةويش فةرمانة كارطيري و ب

طرنطة بريار بؤ ثرؤذةيةك برياري طشيت بيت و لةثيناو بةرذةوةندي هةموانيشدا بيت و كايت نةبن و خيرا 
  . هةلَبوةشينةوة ئةوةندةي كة ئةبيت تويكارو شيكاروموتاآل بكريت و ئينجا واذؤي لةسةر بكريت

مانطرتنانة لةم ماوةيةدا بةكالَي لة هةولير دةركةوت و بة ضِرييش لة سليماين؟ بؤ ئةي باشة بؤضي ئةم 
وةآلمي ئةمةش ثيش هةرشت ئةطةريتةوة بؤ ثيسبووين تةواوةيت ذينطةي بريؤكراسيةيت كوردي لة 

بةشيكيشي ثةيوةندي بة طؤراين هاوكيشة سياسي و ، ثرسطةكانةوة تا ذووري قةراردادةكان
 لةطةأل خؤيدا هيناي و 9/4/2003ةوة هةيةو راستةوخؤ بةندة بةو جورئةتةي كة نؤي نيسان ئابوريةكان

، تاكي عرياقي لة تاكيكي بيدةنط وتةمبةلَ و شةرمنةوة كردة تاكيكي رةخنةطرو دةنط بةرزو زرنط
كمةي كة نزيكةي ثانزة سالَة دةست و ثةجنةو ئاوةزي طةرم و نةرمة بة بيطومان تاكي كورديش بةو حو

فةزايةكي لةو شيوةية و جارناجار بة وورتة ووريت ضاخانةو بة بؤلَةبؤلَي فةرمانطةو بة رةخنةي 
رؤذنامةكانيشةوة بوبيت هةر دةنطي بةرزكردؤتةوة و تارادةيةك خؤي هوشياركردؤتةوةو تةليسمي ئةو 

بةآلم ئةم ،  بةعسي شكاندوةوبيدةنطي و سةركزي هةلَنةبذاردوة لة بةرانبةر مافةكانيداترسةي رابردوي
دةنط هةلَربينة بؤ لةم كاتةدا كيرظةكةي بةرزبونةوةيةكي لة رادة بةدةري بةخؤوة بيين كة زؤر شوين و 

كةس نةبيت جيطةي حةساس بطريتةوة كة ثةككةوتين ئةو جيطاو يةكة ئيداريانة رةنطة لة قازاجني 
  بةتايبةيت سيستمي ثةروةردةيي و ناوةندة زانكؤيةكامنان؟
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ئةطةرضي تازةنيةو كؤنةو ضةندين جار ئةم ، مانطرتن وةكو ضةمكيكي نوي كة ديتة نيو دنياي ئيمةوة
دياردةية وةكو ضةكيكي مؤديرن بةكار هاتوة بؤ ضارةسةركردين كيشةكان و كردنةوةي طري كويرةكان لة 

تئيت بةدةر لة تةفسرية جؤراوجؤرةكان هةر بؤ هةمان مةبةست بيبؤية مانطرتن بؤ ، ستاشدا دةشي
زةرورة؟ضونكة مانطرتن لة ماف و ئةرك و طةندةلَي و ئةو اليةنة نةطةتيظانةي كة رةنطة وةزيرو بريكار لة 

رترين شويين ئؤفيسةداخراوةكةي خؤيةوة نةيبينيت ئةوةندةي دةشيت شوانيكي هؤشيار لة دوو
بةواتايةكي تر ثةجنة بردنة بؤ ئةو روبةرة تاريكانةي كة حكومةت بة ، كوردستانةوة هةسيت ثي بكات

  . ضاكي نايبينيت
ليرةوة بةدةر لةوةي كة لةروي ئةمين و سكوريتيةوة رةنطة كات طوجناو نةبيت بؤ كؤمبوين جةماوةري و 

تدةنط هةلَربين و ياخيبوين مةدةنيانة كة ليي ئةبيمان ليطوي بةآلم بؤخؤي ئةم نةطوجنانة ، رةو لةوي
ئةبيت بوتريت ، سكورييت و ئةمنيةش بؤخؤي ثيويسيت بةرةخنةطرتن و دنيايةك دةنط هةلَربين هةية

بؤضي لةخؤمان ئةمني نةبني لة كاتيكدا ئةتوانني زؤر بةئاساين هةم سنورةكامنان ديسثلني بكةين هةم 
 سةرلةنوي ريك و دادثةروةر بكةينةوة وخؤشبةختانة توانا دارايي و ئةرك و مافةكانيش

بؤية ئةبيت ئيمة لةو حالَةتة ئيرتاري و تةجنيدة عةسكةرية ، ئيداريةكانيشمان تارادةيةك بةهيزة
وةكيةكي لة ثيداين دراوة نيشتيماين و ، دةرضني بةرةو حالَةيت مةدةين و مرؤظدؤسيت بؤ تاكي كوردي

ةكامناندا ريك خبةينةوة و هةموو كةس مايف ئةو ذيانة ئاسودةيةي هةبيت كة هةندي كةس دةولَةتي
موضةيةك كة حكومةت ئةيدات بة ، هةيةيت و هةنديكيش نيةيت و هةندي مالَي شوشةيةوهةندي قوِر

ةخالقي و بؤ تاكةكاين ئةوة نةقةرزةو نةخةآلت بةلَكو بةرانبةرة بة ئةرك و ليثرسراويتيةكي ويذداين و ئ
ثيشخستين كايةكاين كوردةوارية و دةبيت ئةو ريسا زمانةوانيةش بة بنةما وةربطرين كة هةنطاويك 

  .. سةد هةنطاو نزيكمان ئةخاتةوة لة كاية دميوكرايت و مةدةنيةكان، دوركةوتنةوةمان لة ضةك
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