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  سةرکةشسةرکةش ...  ... !!ثةردةي يةکةمي شانؤطةري ثةرلةمان بةدمياهي هاتثةردةي يةکةمي شانؤطةري ثةرلةمان بةدمياهي هات

  
  

a_sarkash@hotmail. com  
وةک جاأدرابوو يةکةم کؤبوونةوةي خويل دووةمي ثةرلةمان سةر 

 لة ساختماين ثةرلةمان لة هةولصري 4/6أؤذي ، لةبةياين ئةمأؤ
أاستةوخؤش هـةردووکةناپي ،  بةکارةکاين خؤي کردثايتةخت دةسيت

ئامساين کوردستان تصڤص و کوردساتيش دةقي أووداوةکاين 
  . کؤبوونةوةکةيان بالودةکردةوة

وصنةيةکي يةکجارطةورةکراوي بارزاين بةضةند ئااليةکي کوردستان 
دميـةين زاپي ، يب و ئاالکانةوةش نووسينيکي عةرةبارزاين  وصنـةيةکةيلةسةرسةري، لةهةردووالوة

  . *ناوکؤبوونةوةکة بوو
نةک يةکةم ، دميةنةکة زياترلة کؤأي ماتةميين و ساپأؤذي يادوبريةوةي بارزاين باوکي دةکرد

  . کؤبوونةوةي خويل دووةمي ثةرلةماين کوردستان
لةدووشوصين جياواز لةدوو أوانطةي جياواز وصنةي أووداوةکانيان ، کامصراي هةردوو تةلةفزيؤنةکة

 وةک ثالن و بةرنامة وصنـةکةي بارزاين هةميشة وةك باكطراوند دةخستة تصڤص کوردستان، ةخش دةکردث
 هةوپي دةدا زياتر لةطؤشةيةکي وةها وصنةکان بنصرص کة هةرضي زياتر وصنـةيةکةي کوردساتأوو کةضي 

بةهؤي ، ش بووکة ئةمة کارصکي ئاساننةبوو بةثصضةوانة يةکجار طران و زةمحةتي، بارزاين ثةراوصزکا
 أووي کامصراكةي لة أيزي ثصشةوةي دانشتنةکة بوو کة کوردسات، يةکجارطةورةيي وصنـةيةکةي بارزاين

هةندص جاريش لة سةرووي هؤپةکةأا ، بةتاييبةت سيمبوويل حزبةکةياين تيابوو) ي ن ك (سةرکردةکاين
  . وصنةکاين دةنارد

وتارةکان سةنج کصشتر ووتارةکةي بةأصز حاضم لة هةموو و، ووتارةکان بةدواي يةکتر ثصشکةش کران
کـة زؤر أاست طؤيانة دةمي طوتارةکةي کردة ، سةرؤکي کؤمةپـةي نيشتيماين عصراقي بوو، ئةحلةسةين

ئامادةبووان وئةندام ثةرلةمانةکان و طويت قارةمانصيت وئازايةيت و خوصين ئاپي شةهيداين أاثةأين أةوة 
ئةوکورسييانةي کة لةسةري ، ؤتة ئةم أؤذة وسةر ئةوکورسييانةضةند مليؤنييةکةية ئصوةي طةياند

دانيشتوون بةرهةمي خةبايت ئةو ثريةثياوة تةمةن شةست ساپييةية کة نازامن ئصستا لةذياندا ماوة يان 
  . کةکايت خؤي طويت أاثةأيينيان ثصکردين و ثشتيان تصکردين، نا

سةيرئةوةبوو ئةندام ، **ياساييان خواردئةندماين ثةرلةمان يةک بةدوواي يةکتر هاتن سوصندي 
سةرؤکي کؤمةپـةي نيشتيماين ، ثةرلةمانةکان بةثصوة سوصندي ياساييان دةخوارد کةضي سةرؤك کؤمار

  . بوونشت هةرصم لةسةرکورسييةکانيان أونييدةنيئا سةرؤکي، عصراق
  . ***کرتصرةکةين وجصطر وس ثةرلةما سةرؤکيينبةثاالوتا دةسکرياسايي  سوصنديدواي تةواوبووين

کـةمال . ت ئامادةکراو داواکرا کص ئامادةية خؤي بثاپصوص؟ يةکسةر بةأصز دخوةک سيناريؤيةکي ثصشوة
هةپسايةسةرثص ، وةک ئةکتةرصکي قاپبوو وبةتوانا أؤپصکي سةرکةوتووانةي خؤي ياري کرد، کةرکوکي

. بةأصز عةدنان موفتيش سوثاسي بةأصز د، ن ثةرلةمابؤ سةرؤکي، دبةأصز عةدنان موفيت کر، يارثصشنيو
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کـةمال کةرکوکي بؤجصطري خؤي . لة أؤپي ئةکتةرصتييةکةيدا بةأصز د ئةميش، کـةمال کةرکوکي کرد
 دفرسةت ئةمحة بةأصز، ****بؤدياري کردين سکرتصريش هةمان سيناريؤي الواز بةأصوةبردرا، ثصشنيارکرد

  . دةستنيشانکرا
،  لةليسيت زةردثةرلةمان سةرؤکين لةليسيت سةوزجصطري  ثةرلةماؤکيسةر، جارصکي تر فيفيت فيفيت

 سةرزارةکي، ئةوةي يةکجار کاريکاتؤري والواز نوصنرا لةم شانؤطاپتةجاأيية ئةوةبوو کة يةکدووجار
لة . سصکي تر هةبص خؤي بثاپصوص؟ کةبةأاسيت مايةي ثصکةنني و طريانصکي بةکوپ بووکةثرس کرا ئةطةر
دواجار طوترا ديارة کةس نيية . کة وانووسرابوو کةس نةيوصرا لة جص ي خؤي متةق بکاکاتصکدا سيناريؤ

  . ن وجصطر وسکرتصرةکةيان وةرطرت ثةرلةماخؤي بثاپصوص بؤية ئةم سص بةأصزة بص أکابةرثؤسيت سةرؤک
 سةرؤك کؤمار أصزي ياسايي بؤ،  لة ووتارةکةيدا هةرصميدةني ئاسةرؤکي مةسعود بارزاين وةک بةأصز

ين نوص  ثةرلةما سةرؤکيياسايي بؤوسةرؤکي کؤمةپـةي نيشتيماين عصراقي دانا بةالم هيض أصزصکي 
  . کة ئةمة سةرةتايةكي باش نابص، دانةنا

  . عةدنان موفيت سوثاسي هـةموواين کرد و ثةردةي شانؤةکةي دادايةوة بةأصزن  ثةرلةمائيتر سةرؤکي
  

  
  

  سويد / ئوثساال. 04 -  0 -  2005 
  
  

================================================  
لة ناسنامةي ، دانبأاين عقپي سياسي سةرکردايةيت کوردة، خبوازين يا نةخوازين ئةو نووسينة عةربيية *

  . عةرةيب ئيسالمي
دواتريش دةردةکةوص ، ةکان بةفيلتةري دو وحزبةکة أةتکراونثةرلةمان ندامةبصطومان هةمووئ**

 .  بة ثةجنا ضؤن تةواوي جةستةي ثةرلةمان وحکومةيت ئايندة دةتةنصشصرثةجنةي ثةجنا
صنيةکاين ثشت دةرطا  لةکؤبوونةوة دوواليةنيية نه، ثاالوتن و تةواوي ووردةکارييةکاين تريش*** 

  . داخراوةکان دةمصکة ئةجنامدراون
.  دبةأصز، او بوونقسةيةکي زؤر هةبوو لةسةر سةرؤک و جصطرةکةي کة بةأاسيت ئةزموونصکي تصکشک**** 

 درووست باسي ئةم کصشة وردساتمةمحود عومسان بةر لة ضةند أؤذصک لةکةناپي ئامساين ک
شصرثةجنةييةي کرد طؤيا هةردوو ال ناخوازن ئةم ئةزموونة سةرنةکةوتووة دووبارةبصتةوة کة بةأاسيت 

  . کةضي هةمان تاس وحةمام دةبينني، جصطر وةک أصطر وابوو
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