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  ئراق- رمی کوردستان ستووری هه ی ده  پرۆژه تووانینک له
 

  شید رهربوار 
 

  کی پشه
کک  ست یه  ده له، ]”ئراق-رمی کوردستان هه“[دانیشتووانی باشووری کوردستان، 

تکی شایانباسی بۆ  رفه ده  وه ئه.  بووانڕزگاریر  کانی داگیرکه ترین جۆره  دڕنده له
می  کوو سیسته  تیایدا باسی گرینگی وه که خساند ڕه یاسیی جیددیکی س یه پرۆسه

تیی، یاسا و  یه ریی کۆمه روه یموکراسیی، دادپهبردن، د ڕوه خۆبهبۆ سیاسیی 
  . ژر باس بخرنه  لی سیاسیی دیکه مکگه تی یاسا و چه حکومه
جگیرکردنی کوو  وهوتی  ستکه دهکانی باشووری کوردستان  وتنه رکه ڕین و سه ڕاپه

ی  لی دیکه ستگاگه مان و داموده لهزراندنی پار رمی کوردستان و دامه تی هه حکومه
 ”هرم هه“و  ستوورک بۆ دانیشتووانی ئه ودان بۆ دانانی ده هه. شون خۆیدا هنا به
قامگیربوونی  ی سه  مایه بنه ده  وه پکه   که وتانه ستکه و ده دان به  درژه  له شکه به

  .سیاسیی
 جی  ستووره و ده ودان بۆ داڕشتنی ئه کردن و هه نگاونان بۆ ئاماده  هه وه و ڕووه له

  کی کوردستان، به  خه  که دایه و خانه  کۆنکرتکردنی ئه له.  رین و پزانینه ئافه
ن، داوای  کانی خۆیان بکه توانن پرسیاره ده ، وه  بیروبۆچوونکه موو جۆره هه

کی  یه  ئایینده له   وا که؛ و دروستکاری لبگرنج ی به خنه ن و ڕه  بکه وه ڕوونکردنه
س و گرووپ و توژ و چینی  که کانی تاکه  مافه ستوورک که  ده نزیکدا ببت به

  .گای کوردستان بپارزت کۆمه
کوردی ها  روه کردن و هه ئامادهرکی  ی ئه وانه دا بۆ ئهستخۆشیکردنم ڵ ده گه له

 من بۆچوونی ، ستووره و ده  هیوای باشترکردنی ئه به، ستۆگرتووه ئه یان وه که نووسینه
   من به نم که یه زانم ڕای بگه  گرینگی ده  به وه یه و باره له  .بم رده ر ده سه  لهیخۆم
  .گرم رده لک وه که” ستوور دهی   پرۆژه “ی  واژه سته  ده  له”ستوور ده“ی جگه
ک   نه  ئاخافتنهی کوردی وه که الیه  له که یهکوردی زمانهداڕشتنی  دا،  ستووره ی ده ژهۆم پ له

باری  لهها  روه هه.  یهبییدا ره عهزبانی ریی   ژر کاریگه  له وه کی دیکه الیه  له،نووسین و
 و  تی کوردستاندا باوه  خۆرهه گشتیی له  به  که هو ستاندارد هئ،  وه هڕنووسی کوردی

و  ی ئه وه نوێ داڕشتنه رله  سه کی دیکه  واتایه به.  گیراوه رچاو نه به ، له وتووه رکه سه
ر  به  له،ک  یه.  گره نه رککی پویست و حاشاهه  ئه وه ڕووی زمانیه   له ستووره ده
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ی  ه  جیددی مامه بت به  ئیتر ده ی کهیخی زمانی کورد ر بایه به  له، دوو.خی زمان  بایه
 ئاستی   له سمیی که  تکستی ره ت به باره تی سه تایبه  به.ین دا بکه گه سمیبوونی له ڕه
  .دا بت شنه م چه له
 م پشنیاری خۆم بۆ دووباره م زیاتر کۆنکرت بت ئاماده که خنه ی ڕه وه ئه بۆ
ڵ  گه  له.سپردرت یان پ ده رکه و ئه  ئه نم که یه  بگه نانه و الیه  به که ی تکسته وه ڕشتنه دا
و  ندک له  هه  به رپی ئاماژه سه  بهوێ   و له دا لره م باسه م له ده وڵ ده شدا هه وه ئه
  .م  بکه نه هه

    
  ستوور ر ده سه کانی من له خنه ، پشنیار و ڕه ئاماژه
  :م که  ده و خانه  به  ئاماژه هو ی خواره یه و شوه من به

  
بوونی   هه هچونک. ست پ بکات  ده وه” خودا“ ناوی   بهستوور پویست ناکات ده. ١
و   و به ستووره و ده م بۆ ئه نی سھه یداکردنی الیه  په بته دا ده ستووره و ده له” خودا“

و  ندی به  پوه  که وه لکه تگه  بابه  به مه نی سھه و الیه ردانی ئه ستتوه ش ده یه شوه
” خشیون ادی بهمیز  ئاده خوا به...  “٣ و ٢کیی، دی  شی پشه به.   نییه وه ستووره ده

ی  وشه. ناپویستنی   س وشه”خشین به“ و ”میزاد ئاده“، ”]خودا[= خوا “ی  وشه
و ئایین نگ و ڕووخسار و توخم   ڕووی ڕه  له که یه  زمانی کوردییدا وشه له” مرۆڤ“

  . رناتیڤکی باشتره ته  ئه وه رئه به  و له نه  بالیه وه زه گه ڕهڕ و  باوه
  
 باسی  یا له ئازار؟  هه١٨٢یان ” زار  هه٨٢ “١١، دی  ی، کۆتایی بگهکی شی پشه به. ٢

ی ڕابردوودا بکرت  ده  سه م له  کۆی قوربانیان النی که  به ئاماژه  هڕزاریخوازییدا دروست
نگی  تای جه ره  سه له مژووی مۆدرندا  له؟  بکرت و مژووه شک له بهباسی نھا  یان ته

ی جودا   شوه  ئراقدا کورد به  ئستایش له چونکه(ا ئستایش  ت وه که جیھانیی یه
ی رکردن ده ربه کردن و ده ئاواره.  داوه  نیوملیۆن قوربانیی نه متر له کورد که) کوژرت ده
متر  تاوانی که کورد دراون،   له  که  زیانی دیکه ، ب له ملونیش زار و بگره دان هه سه
 دانی رهه ،سهفید  خۆیی پاشا محمودی حه ربه نگی سه  جه ه با بووانین. کوشتن نیین له

می  هاتنی سیستهتی و  ڕووخانی پاشایهکانی پاش  ڕووداوهیلوول،  بارزان، شۆڕشی ئه
  وجا له  و ئه١٩٧٥-١٩٧١، سای ١٩٦٩-١٩٦١ سای  لهتی   تایبه بهکۆماری بۆ ئراق 

ی قوربانیانی سڤیلی کورد  اره خۆمان بپرسین ژم لهپاشان  و ٢٠٠٣تا   هه١٩٧٦سای 
  ؟بن ند ده چه)  و زیندانیان رگه پاشان پشمه(
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  مکهر عیراق هه-کوردستان“) ١ (ی کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٣
 –ستان کورد“ بنووسرت  یه وه ی ئه که دروسته. ”یدرایداتی عیراقی ف وه  نو ده له

   کوردستانیان ئاگادارن که.” رمکی فیدڕاه تی ئراقی فیدردا هه هو  ناو ده ئراق له
ر بۆ  هه.  هاتووه نه” فیدرال“ی  تی ئراقدا وشه وه  دهکانی یهسمی  ڕه نهی شو  زۆرینه له

 . نووسراوه نه” فیدراڵ“ی  تی ئراقدا تا ئستا وشه وه سمی ده ڕی ڕه  ماپه له  نموونه
 ١٩٥٨تای سای   کوده  له کهی   و دروشمانه هو و نووسراوو نا ئهواتا هشتا 

  .ن ماوانکوو خۆی وهدیومانن،
  
ی  کوو زۆربه روه م، هه که  یه)٣(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٤

متر  یشتنی هاسانتر بت و که  تگه ش بکرت وا که ش به بت به  ده کانی دیکه خاه
  .ڵ بگرت  هه وه لکدانه

  
   ددان به ستووره م ده ئه“) ٦(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٥

تی  تایبه ، به یه زیاده” نت رمی کوردستان ده لی هه ی گه ی ئیسالمیی زۆرینه ناسنامه
   ڕگا له  که وه و ڕگایه ستوور له ده. بت  ئارادا هه ک له چت نادنییاییه  وا پده چونکه

بت   ده هگرتنو ڕز ئه. گرت  ده ڕانه و بیروباوه ک ناگرت ڕز له هیچ ئایین و ئایینزایه
 . وه ی ئایینی و نائایینی بگرتهڕک  بیروباوه موو جۆره هه

 نادروست” کیی یاسادانن ره کی سه  یه رچاوه تی ئیسالم سه ریعه ماکانی شه بنه“ی  ڕسته
 دونیای ئستای ل گه  له یه م رسته ئه  . ته سه ڵ کردنی ئایین و ده کهک ت یه شوه و به

ت  نانه  و ته وه ته  نایه راره رقه ڕ به کانی بیروباوه س و جۆره که  ئازادیی تاکه مۆدرندا که
 من . یه ریی مرۆڤدا هه روه ماکانی دیموکراسیی و سه ڵ بنه گه ی لهسنسیپیتی پری دژایه

ک   یاسایه کی هیچ جۆره یه رچاوه  سه تی ئیسالم هیچ جۆره ریعه  شه  کهم که پشنیار ده
  کات و به خوداکان نه/تی خودا رایه س نونه  که  که  هاتووه وه ئیتر کاتی ئه. بت نه

 گۆڕی  س له رکه هه“پرینسیپی . کیلیان  وه کات به  و خۆی نهکات  نه  قسه وه وانه ناوی ئه
  .هنت  ده و باسه کۆتایی به” خۆی
  .پویست نییه  یه م مادده له” م که یه“ خای  یه و شوه به

کانی  گۆڕه  نه ڵ حوکمه گه ک دابنرت ناکۆک بت له یاسایه“] ناب[م  خای دووه
کانی مرۆڤ و  مافه“ڵ  گه ها له روه م بنووسرت هه که من پشنیار ده. ”دیموکراسی

  .”مرۆڤریی  روه سه
 هیچ  م که  بکه وه  به زانم ئاماژه  گرینگی ده م به م به ستوور البده ه باسی د وت له نامه
دینی  الحه ڕۆی سه .وه  ژر پرسیاره سک ناتوانت موسمانبوونی کورد بخاته که
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ی  وانه  پچه  کوردستان، به ئیسالم له.   باشیی ناسراوه به مژووی ئیسالمدا  یوبی له ئه
دا خاونیی  وه  و له ت بووه وه  ده ن و دوور له  بالیه میشه  هه، وه راوس تانی ده وه ده
  دانه رهه و سه ئه.  وه ته  هشتووه س و خودایه که ندی تاکه  پوه ستی خۆی که به مه

و ریی   ژر کاریگه یبینین له  کوردستان ده مۆ له ی ئه  ئیسالمیه ییه  ڕکخراوه سیاسییه
) وی فه سه(و ئران ) عوسمانی(تی تورکیا  سته دوو دهتی  رمه یا تیشدا به  زۆر حاه هل
  تی سیاسیی له سته ستھنانی ده ده  و وه ی شیعه وه یدابوونی بزووتنه په.  یدا بووه په

.  وه ته  کوردستان خستووه ی ئیسالمیی له وه  قازانجی بزووتنه ی به مه ئراقدا ئه
 ژر  ونه کردنی نووسینکدا بکه  ئاماده لهکورد یی تدارانی سیاس سته پویست ناکات ده

 ئیسالم و  موو جۆره  هه بهزانین   ده  که راوسیوه تانی ده وه ریی ده کاریگه
  . کوردن  دژ به وه یانه کی دیکه ئایدیۆلۆژیه

 خۆی  وه مینه زهر   پرسی سه بهبت  دهستوورک   ده که یه وه ر شتک گرینگتر ئه  هه له
کی  ندیه وت پوه یانه ی ده سانه که و تاکه ئه.  وه ه پرسی ئاسمان بهک   بکات نهریک خه

و  ئه  ک پیان خۆشه یه ر شوه  هه توانن به بت ده ڵ خودای خۆیاندا هه گه ڕۆحیان له
سانی   که یاندن به گه ی زیان نه  چوارچوه له ، نوان خۆیان و خودایاندا  له ندیه پوه
  .ڕابگرن،  دیکه
ت و دووری یاسا و  وه  ده  جیایی دین له  بگوترت که ش گرینگه وه دا ئه ندیه و پوه له

  وانه  ئه ت دیاره به  ئه. کانی ئایینه تی ئازادیی جۆره مانه  دین باشترین زه ریی له دادوه
  .ن که گر ده ندی خۆیان مستوه وه رژه  به وه  ناوی دین و ئایینه  به  که وه ناگرته

  
   دووباره م، پویستی به  چواره)٨(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٦

 دروست  یه و مادده ک له س و دوو و یه بۆ خای   کشه چونکه   یان البردنه وه داڕشتنه
  .کات ده
  
  رانه روه دادپهشکی  به “،م که یه) ٩(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٧
کی بۆ  یه  ڕژه  که یه وه من پشنیارم ئه.  یه وه قابیلی لکدانه” کان  فیدڕایه  داهاته له

   لهنجا په  ، بۆ نموونه وه یه و ڕژه روو ئه  سه چته  باری ئاساییدا نه  له دابنرت که
  .د سه
 و  نرده“ دانانی ،م دووه) ٩(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده

ئستا . بت  ده که تیه  تایبه  باسه  چونکه، دا نادروسته و خاه له” کانی خوندن کورسیه
 بۆ  وه ره  خوندکار وا بنردرت بۆ ده  که ماوه  نه و شوازه ی جاران ئه  کۆنه و شوه به

 و  ماوه  نه مانه ه ز و جۆره ئیتر ئه. عسی بوون و شیوعی بوون  به خوندن، بۆ نموونه
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  له  کهبت  ههر دکاتی بۆ خون تیریای تایبهر کری گه ئه.  وه  بیر بکرته قه و ئه نابت به
  بت به بخونت دهت،  وه ر حیسابی ده سه  له  خۆڕایی، واته ی وت به وه ره ده

   .، باس بکرت وه بته ی تیادا نه و جیاکاریواردن  جی هه ڕوونیی، وا که
  
  کدار له ناب ملیشیای چه“) ١٢(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٨
من . گرت ده وباسکی زۆر هه  قسه مه  ئه.”ی یاسا پک بھنرن ی چوارچوه وه ره ده

   له، یان یاسا ڕگای پ بدات نگه  ڕه  که  کیه نه و الیه  یان ئه سه و که  ئه.م که پرسیار ده
م  که یار دهنمن پشنی میلیشیای خۆی بت؟  وانت خاوهت ی یاسادا، ده ناو چوارچوه

ک  کدار و ب چه رجکدا میلیشیای چه لومه  ژر هیچ هه ک و له یه  هیچ شوه  به که
ن و  ههو ئاسایش   و هزی پۆلیس]سوپا [ رگه  کوردستان هزی پشمه له. بت نه
موو  هه. واو سپردرت و تهب پی یاسا و ڕسا پ  کیان بهراستن پا موو جۆره ههبت  ده

  وه رپرسیاره  واژۆی به  پی پرۆتۆکۆی تۆمارکراو به بت به  ده مانه ئهکار و بارکی 
  .بگیرن هه
  
ر بازاڕی  سه  له ر قسه گه ئه). ١٥(ی  کان، مادده کیه ره ما سه م، بنه که ی یه رووازه ده. ٩

موو   هه  به بت ئاماژه وا ده ، ئه راره رقه  ئورووپای خۆرئاوا به ی له یه و شوه  به ئازاده
 و پارزت لمنت و ده سه  ده و بازاڕه  ئازادیی ئه  بکرت که ندیانه و یاسا و ڕسابه ئه
 و پرینسیپ و  بت چوارچوه  ده"بازاڕی ئازاد" .کات ویشی ده  جه ها که روه هه
می خوندن،   سیسته ندی به  پوه م کاره ئه .بت رپرسیارتیی هه رکداریی و به ئه
.  یه  هه وه  و ئاسایشی هاووتیانهدریی، ڕگاوبان و هاتوچوو یی و چاوهندروست ته

ژی  قامگیردا نه تگوزاریی باش و سه بوونی خزمه  هه  ئاسایش و له  له مرۆڤک که
دا وجودی  گایه  کۆمه و جۆره  بازاڕی ئازاد لهشدار بت و به بازاڕی ئازاددا  ناتوانت له

 و یاسا  ک ماتماتیک و فیزیک هاوکشه  و وه مکی سیاسییه بازاڕی ئازاد سیسته.  نییه
کانی دزی و راووڕووت و  ها جۆره روه  بازاڕی ئازاددا هه له.  یه و ڕسای خۆی هه

  زانین که  ده ئمه.  ئارادا نیین له)  زۆر نزمر ئاستی سه ر له گه مه(یی  نده وتکردن و گه زه
  ته ندک جار چوونه  و ههخراپیدانڕی  و په ی له نده کانی گه  کوردستان شوه له

ی  کانی دیکه  و شوه تنه دۆستایه، نیپۆتیزم،  ها خزمخزمنه روه هه. قۆناخی دزی
 ڕوونیی  بت به ه د مانه موو ئه هه. رچاون به له تووندی  و چاوپۆشیلکلردن بهخشین  به

 مانای  ئازاد نابت به.  کی نییه نا بازاڕی ئازاد مانایه ده. یان پ بکرت ئاماژه
 تایی ره فکی سه ڕاک و فکه ڕاکهس بۆخۆی و  رکه هه مانای  به  ، واته بتپریمیتیڤ
  کک له  یه م خاه ئه. زووی خۆی بکات  ئاره بوو به تی هه سته س ده ر که  هه بت که
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نگی  ک پارسه مان و خه ت و پارله  حکومه  که هداریی رمایه می سه کانی سیسته  پایه ره هه
  . وه  هاسانیی ئاووڕی ل بدرته روا به گرن و ناکرت هه سیاسیی ڕا ده

  
 شارستانی و  م، مافه که شی یه کان، به تیه ڕه  بنه م، مافه ی دووه رووازه ده. ١٠

  .”مرۆڤ“بگۆڕدرت بۆ ” میزاد ئاده“ی  م، وشه که یه) ١٩( ی کان، مادده سیاسیه
 /تیربارانکردن /دان سداره له / سزای کوشتن  دت که و مانایه ه ب م خاه ئه. م دووه

بت   ده م خاه ئه. بت توانت هه  یاخود ده یه ناوبردن هه  بۆ له ی دیکه خنکاندن و شوه
ت   ڕه وه کانیه  شوه  سزای کوشتن به م که که من پشنیار ده.  وه  دابژرته دووباره

وتن  ی پشکه ندا نموونه تی ناوه  خۆرهه م له ین النی که وبده بت هه  ده  ئمه. وه رتهبک
ک  بگرت نه  پ هه وه رپرسیارییه  به ک له ی یه  پله ین به ک درست بکه گایه  و کۆمهبین
  .سزا
ستی   و گربه یه رگیریی و پکھنانی خزانی هه سهس مافی هاو موو که هه“م،  شته هه

  یه م ڕسته ئه. ”نادرێ نجام ردووال ئه ندی هه زامه  ب ڕه  زۆری و به رگیریی به هاوسه
س  موو که هه “ :وه م ئاوا دابژرته م النی که که من پشنیار ده.  واوه ناڕۆشن و ناته
 ب  رگیریی به ستی هاوسه گربه.  هی رگیریی و پکھنانی خزانی هه مافی هاوسه

  .”نجام بدرت ردووال نابت ئه ندی هه زامه ڕه
ی ئایین  کانی دیکه ها شوه روه و هه” ب زهه مه/ئایینزا“ی   ڕای من وشه م، به نۆیه

ناکرت ناوی . زیاد بکرت] بودایی و هتادیی، د حمه هایی، ئه بهشتیی،  رده زهکوو  وه[
ی   گشتیی وشه ر به یان هه. هنرت  نه وانی دیکه ت و ناوی ئهک دووانک بھنر یه
ر  به له . باشتره کار ببردرت به”  وه کانیانه موو شوه  هه کان و ئایینزاکان به ئایینه“
 پی   به و ناوانه موو ئه بت هه  هنرا، ده هنین یان که بت ناو نه  دهی یا وه ئه

  . ڕابگیرت  نوانیاندا هاومافیی لهی  وه بۆ ئهلفابت ڕیز بکرن  پرینسیپی ئه
 جگای   چونکه وه  دابژرته  دووباره م خاه ئهم  که من پشنیار دهم،  یه خای ده
ستدرژیی  ر، ده شه توانج، ته“رم بۆ  تی هه ی حکومه پناسه.   جیاوازه  فره ی وه لکدانه
ندک   هه له؟  چییه” کان و  هتاد ئایینیه  تی به  و سووکایه کی دیکه ر مافی خه بۆ سه
 کسان  که چونکه.  نییه” دز “ لمنت که نرت بیسه داده” دز “ ی به هو  ئه تدا باشتره حاه
   بتوانت، ب له سیش نییه  و که ها دۆالریان دزیوه  ملونه  به ن که تدا هه سته  ده له

 زۆر یاسادا   له وه رئه به له.   دزی کردووه هس و که  ئه لمنت که ی گشتیی، بیسه ئاماژه
” ر و هتاد شه توانج و ته“ی  له سه مه. لمنت  بسه وانه بت پچه نی تاوانبارکراو ده الیه
 و دارن سیاسیی بارگه- کولتور  به وانه  ئه. یه  هه وه  دۆخ و کولتوره ندیی به پوه

ر بۆ  گه ئه .گۆڕدرن  ده بۆ هی دیکه  وه سک و چینک و شونکه  که ماناکانیان له
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م بۆ ناکرت  که یی بت، من پرسیار ده نده ر ئسکی گه تدارک تا سه سته  ده نموونه
   پیرۆزیه تی به سووکایه“ی  وشه؟  وه بو بتهر  سه دۆالری له و  ری پارهکاریکات
   له شه ڕه گرن و هه ده جودا ههی  وه  لکدانه ن که  وشانه و جۆره ها له روه هه” کان ئایینیه

تیب و  ال و خه س و پشنوژ و مه هیچ که. ن که ڕۆکی دیموکراسیی ده  ناوه ساختار و له
 خودا و ری نونهکیل و   وه ن به ستوورک نابت خۆ بکه دار و ده تمه سیاسه
  .  دۆخی واوه ته خستووه ش خۆی نهی"ڤاتیکان" تا ئستا .کان ره مبه پغه
ک خۆ  ن خه ته ندروست و دیموکراسییدا عاده گای ته  کۆمه  له یش بم که وه ت ئهب ده
و  وێ ئه وله سکیش لره ر که گه ئه. پارزن ربینی ناشیرین ده کانی ده  جون و شوه له

 پویست ناکات گشت و  که )ئیستیسنایه ( نه گمه ده  وه زاند ئه ی به یه نووسراوه یاسا نه
  .ر بسووتنین سه هی ل کۆمه
ژاران و   بۆ هه کک که نھا چه تدا ته سته نبوونی ده تی بۆگه ندک حاه  هه له

باشتر . یشیان ل دابمارت که و چه ناکرت ئه.   جوندانه وه منته تان ده سته بده
ر   به نا بباته دات په  خۆی نه  مرۆڤ ڕگا به ت خۆی وا چاک بکات که سته  ده وایه
  .ربین  بۆ خۆدهی نادروست شوه

  که یه  پناسه م پویستمان به ن، بهی پکردن بکه” تی سووکایه“تی  بت دژایه ده  ستهرا
  . وه ینه م بده چۆن وهی بزانین  وه ، بۆ ئه”تی سووکایه“بۆ 

و  تا ئه ،دا ه گای ئاوه  کۆمه له.  ی زیاتره وه  ڕوونکردنه  پویستی به م خاه م، ئه یازده
  ندیی به  پوه گات که یی نه وه ته س و نه که ندیی ناسکی تاکه وه رژه  به ی زیان به کاته
   الینه کک له  یه.وت که ست ده  زانیاریی چۆن ده گرینگ نییهبت،  نه وه باسه

وتن  ستکه بت توانستی ده ده] ت فافیه شه[کانی ئازادیی و دیموکراسیی و ڕوونیی  گرینگه
  ی زیان به و کاته تا ئه .ڵ موو تاککی کۆمه  بۆ ههیداکردنی زانیاریی بت و په
ت  سته ده ،گات  نه ڵ  یا کۆمهنی دیکه ت و ئازادیی الیه رامه  ویژدان و که س و به که تاکه
  ؟م که یدا ده  من چۆن زانیاریی په قی چییه هه

 پی یاسا  اودریی و گولگرتنک به چ موو جۆره  هه م که که م، من پشنیار ده دووانزه
 دیاریکردنی کات و شون و  ویش به  ئه.نجام بدرت ئهمان  نگدانی پارله  ڕگای ده و له

  . بکات و کاره بت ئه تک بۆی نه سته س و ده  هیچ که. وه و یاسایه میچی ئه
و ” دان پیادا هه “. وه  دابژرته  دووباره م که که من پشنیار ده. ٤م، خای  ژده هه
ن   مرۆڤ هه بۆ نموونه.  دیالۆگی سیاسیی شک بن له توانن به ده”  وه بۆهنانه پاساو“
کی فاشیست   بیرک یان ئایدیۆلۆژیه تیی به آلیه  هۆی ناتوانایی سیاسیی و کۆمه  به که

  وه نکردنه ڕوو ، و پویستیان به” وه پاساوی بۆبھننه“یان ” ن ڵ بده هه“یان تۆتالیتاردا 
 رم ر هه ترسیی سه  و مه رانه کاری تکده  به مه ئهناکرت . یشتنی باشتر بت و تگه
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رانسی   تۆله. جیه  نابه وه  ڕووی سیاسییه  له  که یه ک هه ڕۆییه دا زده لره. دابنرت
 دیموکراسیی جوانیی و گرینگیی .بت بت ڕووخسارکی کۆنکرتی هه سیاسیی ده

  .   وه  و ب مانایشی تدا بته"ی قۆڕ قسه" جگای   که ودایه له
تی  سه کارهنانی بۆ ده تی به ی و چۆنیه که رچاوه ب داهات و سه حزب ده“. خای پنج

من پشنیار .  ی زۆره ره وبه  جگای بنه یه م ڕسته ئه. ”ند ئاشکرا بکات تمه یاسایی تایبه
 ئاوا  بۆ نموونه. کار ببردرت به” ک یه اوهموو حیزب و ڕکخر هه“ی  م وشه که ده

ی  رچاوه بت بتوانت داهات و سه ک ده یه موو حیزب و ڕکخراوه هه“:  وه دابژرته
تی  چۆنیه“ ڕای من   به.”ند ئاشکرا بکات تمه تی یاسایی تایبه سته بۆ دهداهاتی خۆی 

  ت و بهبنک   الیه تکدا که  حاه له.   نییه وه  باسه ندی به ن پوه سه ئه” کارهنانی به
  و کاته  بت، ئه وه  جگای لووانین و لپرسینه رخان بکات که ک بۆ شتک ته یه پاره
  .یتی یسکی تایبه  که بکرت به  و ڕووداوه ئهنھا  تهتوانرت  ده

رکردنی   ده لهست  به مه.  کی ناڕوونه یه ڕسته. ” یه خه ده ڵ قه کۆمه رکردنی به ده“م،  نۆزده
  ست له به رمدا، یان مه  ناو هه  له  ڕاگوزانه ست له به ئایا مه؟  ڵ چییه  کۆمه به

 ژر   له م قسانه ر ئه گه ئهرم؟  و دیو سنووری هه  بۆ ئه رکردنه ملی و ده کۆچباری زۆره
تووری س  ده  له  ئمه وا جی خۆی نییه عسدا نووسراون ئه کانی به ری ڕاگوزانه سبه

 ژر ڕۆشنایی  ستووری کوردستان له ناکرت ده. خۆماندا شتی وا سووک بنووسین
 دۆخی ئستادا  ر له گه خۆئه.  وه تکی داگیرکار و فاشیستدا بنووسرته سته ی ده وه  کرده
ر  م گه  به.بت باشتر و ڕوونتر بینووسین وا ده زانرت ئه  گرینگ ده ر به رحاڵ هه هه به
ن  ن خاوه  الیه  لهر کار  سه  له ره کرکار و کارگهرکردنی  ده، رکردن ده  هلست  به مه

 پی   وردیی ئاماژه به یاسای کاردا   لهتب  و ده ه نیی ی ئره  جگه وه ، ئه وه کاره
  .بکردرت

  
 ]کسانیی یه[کسانی  یه) ٢٠(ی  مادده. ١١
کی  یه ڕسته.  نادروستهکی  یه ڕسته ” کسانه یه یاسا  ر به رامبه س به موو که هه“: م که یه

  .رک بن کسان، هاوماف و هاوئه م یاسادا یه رده به بت له مووان ده هه:  ئاوا دروستتره
  
  ]یی[مافی هاونیشتیمانی ) ٢١(ی  مادده. ١٢

 م به.  کی کوردیی جوانه یه وشه” وت“ی نیشتیمان بۆ هاوواتای  وشه  من پموایه
 پی  ر به  ههیزانت ۆی بزانت یان نه نیشتیمانی خ  به دی خۆیدا وتک مرۆڤ له
  به” هاووتیی“ی   من وشه وه رئه به له.  بت و نیشتیمانه ئه” هاووتیی“توانت  یاسا ده
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ی   پاشان خۆیشیان وشه که ستووره  دهکاری ی ئاماده سته دهر   هه.زانم ندتر ده سه په
  .ک دوو نه” واو“ک   یه بهت  به ، ئه کارهناوه به   شونی دیکه لهـیان ” هاوتی“
  هک یه ، ڕسته”...واو کردبت نی ته مه  ته ساڵ له) ١٨(ک  ر هاووتییه هه“[:] ، م که یه

من .  ساڵ١٩  ببت بهالو   ت که ب و مانایه توانت به ده  ، چونکه جی باس و تبینیه
  ژده نی هه مه  ته که وردستانرمی ک ی ههک ر هاووتییه هه: تی یه که  دروسته مه  ئه پموایه

 ١٧نی  مه  ته دا که و مانایه  له سایی١٨نی  مه  ته  پی نابته ، واته بتساڵ) ١٨(
  . یه بژاردنی هه و هه نگدان مافی ده ،جبھت بهسایی 

ر  سه  زۆر وتی دونیا گفتوگۆ له  و له  ساه١٦نگدان  نی ده مه ته) مسا نه( ئوتریش  له
 پی  بت به  کوردستانیش ده  له م باسه ئه  واته که.  نگدانه نی ده مه  ته ویه نهمکرد که

  .نگ و کولتور رهه  ئابووریی و فهت و  بت بۆ سیاسه یشتنی ئمه تگه
  نگه  خۆکاندیدکردن ڕه ت به باره سه.  کراوه ستووردا باسی خۆکاندیدکردن نه  ده له
   باسکه مه م ئه به. ودار بت بژاردن بره نی هه مه مان ته  هه  بت که وه ست ئه به مه
 ساییدا توانای ١٨نی  مه  ته ئایا الوانی کوردستان له. ین ر بکه سه ی له بت قسه ده
 ٢١نی  مه ته  نگه  ڕه ؟ بۆ نموونه یه رپرسیاریی خۆکاندیدکردنیان بۆ پۆستی با هه به

،  یه  هه وه ره لک فاکته  گه ی بهندی  پوه یارهش د مه ئه. نکی گونجاو بت مه  ته٢٣یان 
 وانی کورد بۆ پرسیاری وجه و و نهرپرسیاریی ال  توانای سیاسیی و به بۆ نموونه

ن م.  یه  هه وه وتنه ی پشکه ری دیکه  خوندن و فاکته ندی به  پوه تیی، که گشتیی و تایبه
هاونرخ   مانای  کرۆکی خۆیدا به له دیموکراسیی  موومان که  بیری هه وه نمه د وه ئه

بت  مووان بۆیان هه بت هه می دیموکراسییدا ده  سیسته  له.مووان دت بوونی ژیانی هه
  ن دته مه  ته ست به رپرسیاریی پوه  ئاستی به  که ودایه ئا له. شدار بن دا بن و به گه له

  .ترسین ری نه سه  گفتوگۆکردن له بت له  و دهپش
 سای   له  بۆ نموونه ین که  الوک بده  ئایا ڕگا به  که یش گرینگه وه  ئهپاشان

 ١٨  بژاردن پ بنته  پش ڕۆژی هه رج نییه م مه  ساڵ، به١٨  نته پ دهبژاردندا  هه
  ستت، واته  ڕابووه وار سای دیکهچبت   ده و الوه کردنیدا ئه تی قبوڵ نه  حاه ساڵ؟ له

) ستاتستیک( ئاماری  له. ست  ده وه وته که بژاردنی ده لی هه  ساڵ تا هه٢٢  بت به ده
   کهیه مان هه نه مه و ته ند الوی له بژارندا چه  سای هه  له وت که که رده باشدا بۆمان ده

دا  نه مه و ته  له  الوی ئمه بت بزانین که  گشتیش ده به.  چت  کیس ده نگدانیان له ده
  . یان ناشدار بن به

کوردستان وتکی .   هاسان نییه بژاردنه م هه  بۆ ئه م پرسیاره  ئه زانم که من ده
  یه بردنمان هه ڕوه  خۆبه  ساڵ له١٧زموونی  ی ئه  وا نزیکه م ئمه به.  داگیرکراو بووه
  .ین  بکه ه تدا مامه ڵ سیاسه گه له جیددیتر   هاتووه وه و ئیتر کاتی ئه
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بوونی   هه  به  ئاماژه  که یه وه  ئه هاتووه ستووردا نه  ده  و له ها گرینگه روه وی هه ئه
می   سیسته له.  کراوه نه” بژاردن دامی هه “ واته” بژاردن هه“تی بۆ  دامکی تایبه

 و یاسا  وه ی فاکت و ڕوونکردنه له سه  مه خۆ که ربه بوونی دامی وا سه دیموکراسییدا هه
هاووتیی . بت بت هه  و ده کییه ره  خۆ سه  بگرته رینگی دیکهو ئامار و شتی گ

  .خاون ڕابگات زانیاریی  ستیان به دههاسان و خرا بت  می دیموکراسیی ده سیسته
  

  به.  کی ناڕوونه یه ڕسته” واو کردبت  سای ته١٨“  یه و بگه ک له شی یه به: م دووه
  یه بۆی هه “ یه و بگه شی دوو له  به . وه مه هد م ده  وهک ی خای یه مان شوه هه

  ن؟ کان کامانه تیه  تایبه دی پۆسته مانای چی؟ ئه” ربگرت کان وه  گشتییه پۆسته
   له  که هـ”هاتوچوو“ ڕاستییدا   له یه و وشه ئه.  یه ه کی هه یه وشه” هاتوچۆ“: م سیه
کی  یه  وشه”هاتنوچوون“،  وهکی لکدرا یه ڵ چوو پک دت و وشه گه ی هات له هوش
  .مان مانا دت هه  به  که ی لکدراوه دیکه

 عرض =رزوحاڵ  هع“.  دروسته”  یاداشتنامه/ هسکانام“.  یه ه هه” سکا“: م چواره
کی  یه م ڕسته ، به دروسته” گرن ری نه  وه وانیش بۆیان نیه ئه“ی  ڕسته. ”الحال

  .”ری بگرن بت وه وانیش ده ئه“ بگوترت  دروستتره.  رنیه نه

   رانه روه دادپه] گاییکردنیداد[مافی ) ٢٢(ی  مادده
کک  ، یه یه لک مانای هه گه” بار“ کوردیدا   له. یه ه هه” تبار تۆمه“ی  وشه: م سیه
 تا  چونکه.  دروسته” گومانلکراو/ تکراو تۆمه “.گیرت ده  هه  که یه و شته  ئه وانه له
کوو  ی وه و وشانه موو ئه ریی هه بۆ پرسی دادوه.  نییه” تبار تۆمه“ت لمندر سه نه

  .ر بدرت سه  دروستیی بیاریان له بت به دهتاوانبار گومانلکراو، تاوان، تاوانکراو، 
  
  م شی دووه به
  کان تی و ئابوورییه یه  کۆمه مافه

  
  )٢٤(ی  مادده. ١٣

نجام   ب خواهیشتی خۆی ئه رمانک به فهس ناچار ناکرت کارک، یان  که“: م چواره
 بنووسرت  دروستتره.  رنییه نههاوکات  نادروست بت و  توانت  ده که  ڕسته”بدات

  .”نجام بدات رمانک ب خواهیشتی خۆی ئه س ناچار بکرت کارک یان فه نابت که“
ی   بازنه منگرتن لهستدا داوالکردن، دهتکا، “ مانای   و به فارسییه” خواهیشت“ی  وشه
یین و دکور  نه ش که ی هاوبه  وشه. ناگونجت و مانایه ر به ودا هه له. دا، دت وه پاڕانه

کی  یه  وشه”خواهیشت“م  ، به  نوان زمانی کوردیی و فارسییدا زۆره  فارسیین له نه
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 ب  به“سرت بت بنوو  ده واته که.  یه  کوردییدا هه  و هاوواتای خۆی له ش نییه هاوبه
  .”زی خۆی حه/ویستی/خواستی
  . کی ناڕوونه یه ڕسته: م پنجه

  
  )٢٧(ی  مادده. ١٤
  دروستتره.  ، ناڕۆشنه” هوزیمی تی ته ڕه واوکردنی قۆناغی بنه خوندن تا ته“: م که یه

  .”ندیی شی ناوه بهتا ، یان )٩(واوکردنی پۆلی نۆ  تا ته“بگوترت 
 و   بۆچوونکی ئایدیۆلۆژیی کۆنه،” گایه تی کۆمه ڕه خزان کرۆکی بنه“: م سیه

 ئازادیخواز و نوخواز ئستا  پ و له  چه  الی جۆرک له ونه که ی ده ی لیبراالنه زۆرینه
وی  ڕو له )ژن و پیاو و منداڵ=    ماه بنه(  یه م قسه ئه.   هناوه  قسانه و جۆره وازیان له

ت نابت  ت و حکومه وه  ڕای من ده به. گرت ده ی زۆر ههک یه ره وبه بنه  وه ئایدیۆلۆژییه
توانت   ده واده خانه. پویست ناکاتن  سه ئه  یه و ڕسته ئه.  وه و باسه  ئه نه ست بخه ده

 نۆرمی  لهخیزان   رج نییه  مه ر بۆ نموونه هه. بت ی هه ی دیکه شوه
 و جی  روسته د که وامی ڕسته هرد شی به به.  بگرت رچاوه  سه وه هتروسکسوالیته

بت بپارزرن و  دایکان و مندان ده“: بت ئاوا بگۆڕدرت م ده تی، به خۆیه
ی  ودا وشه ر له  ڕای من هه  به.” بکرت خه ده ی ئابووریی مندان قه وه وساندنه چه
  .ر  سه ـیشی بخرته” تاندن و فریودان ه خه سکس، هه“ی  وه وساندنه چه
 ژنان  توانت زیانی جیددی به ستی باش بت ده به ندیش مه  چه یه و ڕسته ئه: م وارهچ
کو  ، به نییه” تی ی تایبه خانه “  پویستیان به و ژنانه  ڕای من ئه به. نت یه بگه

. ن ر بکه  ژیانیان مسۆگه  وا که یه هه” کار/ تی ی تایبه مووچه/ رماه ده “ پویستیان به
ن چۆن بژین  ده وان خۆیان بیار ده ئهدا پ درا  ی مووچه  شوه یان له پارهر کاتک  هه

  . نییه”  وته ککه ژنانی په“ر  سه دا پرس له  خۆ لره. کوێ بژین و له
 نا رپه سانی ب سه  شونک بۆ که دا پویستهکی ئیمرؤژی یه گه ر کۆمه  هه له  دیاره
...  و  ماه ڵ مرد، بنه  گه وت له یهومت و نا قه  لی ده  ژنک که بۆ نموونه. بت هه
درژی و تس  ده ، تا لهبتدا یی کاتیی ت  شوه  به بت که  ههیک یه  جگهتب ، دهبژی

بت  ده  و شوینانه بگومان ئهم  به. کات بپارزدرت ی لده شه ڕه م هه رده  هه تاوان که
  ته سه رکی ده  پاشان ئه.بت ههوماو  سی لقه کهرزانی  ی کاتی و تا دامه شوه  نیا به ته
  سه و که بۆ ئه) ج بوون  شونی نیشته وانه له( زووترین کات  بهرجی ئاسایی  لومه هه

  )دابین بکات
  
  )٢٨(ی  مادده. ١٥
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  )المستھلک(ران  کاربه مافی به
  بت، بۆ نموونه ههکی  یه زراوه مه دابت ت ده وه ده.  واوه  ناته یه م مادده ی ئه ڕسته

 یاسا  بهر  کاربه به/ واوی مافی کیار دا ته و دامه و له” ران کاربه دامی به/ دامی کیار“
ب کیاری دنییا .  می بازاڕی ئازاده بازی سیسته رده هزترین به  کیار به.دابکوترت

  . بازاڕی ئازاد وجودی نییه
  
  م شی سیه به

  ]ئراق [-رمی کوردستان  کانی هه  جۆراوجۆره کانی پکھاته یی و ئایینیه وه ته  نه مافه
  له  ی وتانی دیکه  پاره وت به نابت مزگه   بۆ نموونه ی که وه  ڕای من باسکردنی ئه به

ر   سه ر بچته کسه  یه یه و پاره ر شتی وا ڕوویدا ئه گه ئه.  گرینگه  وه بکرتهکوردستان 
.  چی ل بکات  بیار بدات که ته زاره و وه  پاشان ئهوقاف و تی ئه زاره ی وه بودجه

  وه  دانیشتووانی کوردستان بکاته ر کوردستانیی بت و بیر له گه وقاف ئه تی ئه زاره وه
ر  گه دروست بکات ئهیان سیناگۆگک ک   کسایه یه و پاره  به توانت بۆ نموونه ده

  وه  و ئه ڕاستیی شتکی وایان پویسته  کانی کوردستان به ه و جووسیحی  مه بزانت که
ی  وه بت سنوور و میچی کار و بیرکردنه  کوردستان ده له. بت  قازانجی گشتییدا ده له
 یان  خۆشخانه وت نه تی ناوبراو بیه زاره  وه نگه ڕه.  بگۆڕدرن تانه زاره  وه و جۆره ئه
 ناوی   که ر شتکه سه  له که باسهر  گه ئه.  وه  گوندک بکاته دریی له چاوهکی  یه کهنب
خوندنی ئایینی   دا که  یاسایانه و جۆره له  بۆ نموونه . وا خر جۆری زۆره  ئه“ خره“
 خودی   له بت که  نه وه نھا ئه  ته ر به کان هه تیبه ال و خه  مه  که  گرینگه وه  ئه وه گرته ده

یش  وه ئه. ن ر بکه به موو شتک له  هه وی خۆیان بزانن که دیس یان ئایینه قورئان و حه
 ئاسمانی  ی ئایینهما  مژوو و پرینسیپ و بنه  بهت باره ها سه روه  هه وانه  ئه  که گرینگه

  . بخونن و بزانن کانی دیکه و نائاسمانیه
  
  )٣٠(ی  مادده. ١٦
وانی ئاینکی  یه ر په سه وانی ئاینک له یه ستیی په کانی باری که ناب حوکمه“: م که یه

بت  ـیش ده” ب زهه مه/ئایینزا“ی   و وشه واوه م ناته  به ، دروسته”پندرن دا بسه دیکه
 پی  سمیی به  ڕه  به ی شیعهب زهه م مه ، به  ئران ئایین ئیسالمه له. زیاد بکرت

  یه وهو ش  و بهبن زهه مه ی دانیشتووان شیعه نه ئراق زۆری له.  سته وور بادهتس ده
ب  زهه مه شیعه و  ساالرییه سوننهراوس   زۆر وتی ده  له. سته  باده بی شیعه زهه مه
  .ن وساوه چه
  



 13

  م شی چواره به
  کان تیه وه  نوده  و یاسایه یماننامه وتن و په ڕککه

  
ا تی ئیسالمیید ریعه ڵ شه گه تی له  دژایه توانت له م ده ، به دروسته) ٣٧(ی  مادده. ١٧
م پ  تادا ئاماژه ره  سه ک له ر وه  هه وه رئه به کرت؟ له  چۆن ده و کاته ی ئه ئه. بت

ی  وه نگاوی جیددی سیاسیی بۆ جوداکردنه  کوردستان بتوانین هه  له ئمهبت   ده کردووه
  . وه ینه کال بکه  یه و باسه ین و ئه ت، ئایین و یاسا بده وه ئایین و ده

  
  م هی سی رووازه ده
  ]ئراق [-رمی کوردستان  کانی هه ته سته ده
  م که شی یه به

  ]ئراق [-مانی کوردستان  پارله
  
  )٤٠(ی  مادده. ١٨
ر  سه  له ی بیاردانه رچاوه تی یاسادانان و سه سته یراق دهع –مانی کوردستان  رله په“

نگدانکی   ده نی لهکا ندامه رمی کوردستان و ئه لی هه کانی گه نووس سازه  چاره پرسه
  .”بژردرن ده وخۆی نھنیدا هه گشتیی ئازاد و ڕاسته
. پویست ناکات” کانی نووس سازه  چاره ر پرسه سه له“م  که یه:  یه من دوو تبینیم هه

ن  ندک الیه ندک پرس بۆ هه  هه ، چونکه”کان ر پرسه سه له“ بنووسریت  سه  به وه ئه
ک و  ی یه ی ڕسته برگه: م دووه. نووسساز بن متر چاره ان کهتوانن زۆرتر ی  ده میشه هه

  . وه ک جودا بکرنه یه   خاک له دوو به
  
  )٤١(ی  مادده. ١٩

مان بۆ ژنان  کانی پارله  کورسیه٣٠ % م له النی کهئایا .  کی ناڕوونه یه ڕسته: م دووه
  کرن یان نا؟  دهرخان ته
  
  )٤٨(ی  مادده. ٢٠
ی  وه ره کالکه نگی یه مان ده رله رۆکی په ک بوون سه ک یه کانیش وه هنگ ر ده گه ئه... “

نگ بۆ   پاشتر ده فته ک هه  یه  بت که وه توانت ئه رناتیڤکی باش ده ته ئه. ” یه هه
نھا  ته. توانت بگۆڕدرت لک بۆچوون ده دا گه یه فته و هه له.  وه مان پرس بدرته هه

  .بت ی هه وه ره کالکه نگی یه مان ده رۆکی پارله  سه وه پاش ئه
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  )٤٩(ی  مادده. ٢١
  ش به ک یان بیارک پشکه یاسایه ییزتوانن پشنیا مان ده رله ندامی په ئه) ١٠ ( ده“
تی  جی خۆیه ڕای من  به.  م توونده  و هه م ناڕۆشنه  هه یه م ڕسته ئه. ”ن مان بکه رله په
ک یان بیارک  ی یاسایهرپشنیا“ت ب بۆی هه مان ندامی پارله ک ئه یهت  نانه ته

توانت  خۆ ده ربه ندامی سه ک ئه  یه یه جاری وا هه. ”مان بکات رله  په ش به پشکه
 بۆ  بت و پویست ناکات کات و وزه خی هه  بایه پشنیاری زۆر گرینگ و به

   .رف بکات نگ سه ی ده وه کۆکردنه
  
  )٥٠(ی  مادده. ٢٢

.  وه متر بکرته  که یه و ژماره تی ئه جی خۆیه.  س زۆره که) ١٠ ( ی ده ژماره: م دووه
  بت هنده مان ده ندامی پارله ئه.  ندامیشدا نادروست نییه ک ئه تی یه  حاه ت له نانه ته
 و هۆی  گه ، ب به  خۆوه ر له  هه بند بت کهرپرسیارتیی و سیاسیی  ستی به هه

کی بندی سیاسیی و  ڕووانیه بت چاوه  ده  ئمه.کات  نه وه نهباش، داوای لپرسی
  .بت منتاران هه  پارله ووشتیمان له ڕه
  
  )٥١(ی  مادده. ٢٣

بت ڕوون   ده  و ئیمتیازه ر مووچه سه  له ر قسه گه ئه.  ناڕۆشن و ناپویستهی  ڕسته
ریان  سه  ڕوونیی له  بهبت  و ده گادا گرینگه  کۆمه  کارک له موو جۆره هه. بنووسرت

 .بدون
  
  )٥٣(ی  مادده. ٢٤

دا  یه بگهو  له” سامناک“ڵ  گه له” وره تی گه خیانه“ی  م وشه که من پشنیار ده: م چواره
  .بگیرت هه

ست  به مه” مان رله ندامانی په ر سی ئه سه ی دوو له  زۆرینه به“ین  کاتک ده: م پنجه
  نک به ر الیه گه دا؟ ئایا ئه و کاته بوو له ندامانی ئاماده  یان ئه گشتیی  به ندامانه  ئه له
بن  شدار نه بهکی وادا  یه وه  کۆبوونه ندامانی خۆی کرد له  ئه ست داوای له نقه ئه
ت بۆ  کی تایبه یه  بگه بت؟ ئایا پویست به  قازانجیدا نابت، چۆن ده ی له وه رئه به له

   له یه مان بۆی هه ندامکی پارله ئایا ئه؟  دا پویست نییه وه  کۆبوونه بوون له ئاماده
 وا  یه ند جارک بۆی هه ر خوکدا چه  هه بدات یان له” بۆش“نگی  موو پرسکدا ده هه
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کوو ئستای  ری وه روه گای حیزبپه  کۆمه  له لکن که  پرسیارگه مانه بکات؟ ئه
  .  کوردستاندا گرینگه

رم  ههی  زنه ی ناو خه پاره یاندنی ڕژه  ڕای من ڕاگه به.  واوه ی ناتهک یه بگه: م وته حه
کوو  بت وه  ده  ئمه چونکه. کان کیه ره  سه رکه  ئه بت لهکک  بت یه ده) ت ک حکومه نه(

روباری  بۆ کا یه زنه و خه شکی ئه ن بهبت و پاشا ی خۆمان هه زنه رم خه هه
م   بۆ ئه ستووره م ده  ئه م که گه من تده. رخان بکرت م تهر تی هه ی حکومه چوارساه

ت و  وه  ده میشه  وتانی دیکتاتۆر و تۆتالیتاردا هه له.  ی تدایه موکورتیه  که جۆره
ت  حکومهش اوجا پ ئه.  ته مووی هی حکومه ت هه وه ی ده پاره. ک شتن ت یه حکومه

. خۆن  سوندی پ ده ش باترن که و خودایه له  هت و حکومه ئهکانی  ندامه  ئه ندک له هه
ودا  له.  سیاسیی جودایه) ستروکتوری( وتی دیموکراسیی پلورالیستدا ساختاری  له
   به  و چرکه ته وه یی هی ده وه ته ی نه زنه خه.  یه ت شتکی دیکه  و حکومه ت شتکه وه ده

و  شکی ئه وجا به ئه. ر  سه ی بته  پارهیی وه ته  پی فرۆشیاریی نه بت به  ده چرکه
رتکی  موو که بت هه  ده کرت که رخان ده ت ته ی حکومه  بۆ کاروباری چوارساه یه پاره

   دوو جار له  پی خولی ساڵ، بۆ نموونه بت به ش ده یه و بودجه ئه.  وه وت بگرته
 بۆ .شدار بم توانم تیایدا به دهر پویست بکات من  گه  ئه  باسکه مه ئه. سادا، بدرت

ی   بودجه ی له ر پاره رابه د به  سه بت که کی هه یه زنه توانت خه تک ده وه  ده نموونه
ی  که زنه  خه  که یه تیش هه وه ده. وت بت که ی تیادا پاشه که ته ی حکومه چوارساه

 .ت وام بکا ی چوار ساه  بۆ بودجه بت پاره  ده  نزمه هنده
مان  وی ناوخۆی پارله  په بۆ نموونه.  ی زۆره ره وبه  جی بنه یه م بگه ئه: م یازده

و  نی ئه  بالیه و کاته ئه. نجام بدرت  ئه وه کانه ن کۆی پارته الیه تی له جی خۆیه
نازانرت ک ختیش  پشوه و  وه گرته مووان ده  هه  چونکه،بت هزتر ده  به وه په

م  بت النی که وکی ناوخۆ ده نا په ده. هنت ماندا ده  پارله نگ له  دهزیاترین
ق  ده کان رجی رۆژ و گۆڕانکاریه لومه ڵ هه گه له و  وه چوارساڵ جارک بنووسرته

  . و بگۆڕدرت وه توانرت نوێ بکرته دههاسانتر وکی داکوتراو  په. درتب
کانی و  ره رمانبه و دیاریکردنی میالکی فه...  “ که هوامیی بگ رده شی به  به ت به باره سه
 ”کانیان کانی و دیارکردنی مووچه ره رمانبه زراندنی فه ی و دامه که مندنی بوودجه خه

کو  دا بت، به خۆیانمان ندامانی پارله  توانای ئه ستۆ و له  ئه  نابت له شتکن که
ی   کابینه ت به باره  سه مه ئه. بت هه  سته به و مه تی بۆ ئه بت دامکی تایبه ده
 وتانی   وتانی دروستی دیموکراسییدا، بۆ نموونه له. بت وا بت زیرانیش ده وه

 ٣٦٥ پی کاری  مان به ندامانی پارله ی ئه  و مووچه یه یه و شوه خۆرئاوای کالسیک، به
 کاردا  لهو ڕۆژکی سای پ مو بت هه مان ده ندامانی پارله  ئه واته.  ساکدا  له ڕۆژه
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ریی   فریاگهی کوو بنکه  کاری سیاسیی جیددی وه.ی کاری پسپردراو بن بن یان ئاماده
  . کاردا بت ست له  ده میشه ت ههب  ده ندروستیی وایه ته
  
  )٥٦(ی  مادده. ٢٥

می ر رۆکی هه رسوومکی سه  مه دا به وه ی خواره تانه م حاه مان له رله په: م دووه
  . وه شته وه ده کوردستان هه

 دوای  ک له زاریی جیاوازی یه ی پشنیازکراوی وه  س کابینه دا به ی نه ر متمانه گه ئه“
رۆکی   سه باشتر وایه. رمدا رۆکی هه ست سه  ده  له یه وره تکی گه سته  ده مه ئه. ”کدا یه
ر  گه ئه.  بکردرت اتیڤی جیاواز قسهرن ته ر ئه سه  بکات و له وه رم داوای ڕوونکردنه هه
ن  ته ترس بت عاده  نه وه  ڕووی سیاسییه خۆ و له ربه  سه مانک هنده  ڕاستیی پارله به

  بت که  میکانیزمی وا ده که  پی دۆخه م به و ده ئه  دات، چونکه م ڕوو ده شتی واش که
  . وه کاته ت نه زاریی ڕه ی وه س جار کابینه

  
  )٥٨(ماددی . ٢٦

   و له مان نادروسته ی پارله وه بژاردنه توانینی هه بۆ نه” رجی دژوار لومه هه“ی  وشه
  ستمان له به  ڕوونی بین مه بت به  ده ئمه.  نابت قابیلی قبوڵ بت وه ڕووی سیاسییه

  ڕدا وا که  کاتی شه توانرت بنووسرت له  ده ، بۆ نموونه چییه” رجی دژوار لومه هه“
ی  وه  پاش تاقیکردنه  و یان که وه ترسیه  مه وته مان بکه ندامانی پارله انی ئهژی

  . وه  هیچ جۆرک کۆببنه توانن به میکانیزمی جیاواز نه
 کاتی  مان له ندامانی پارله  ئه  که وتووه کنیک وا پشکه زانین ئستا دونیای ته  ده ئمه
خۆ .  وه توانن کۆببنه ر شونکیش بن ده  هه  له وه کنیکی تازه  هۆی ته بهڕیشدا  شه

 مانای توانای   به وه کۆبوونه. ت بوونیی نایه ئامادهی  وه  مانای کۆبوونه  به وه کۆبوونه
توانینی  کانی نه  هۆیه واته که. چاو بت  و پویست ناکات چاوبه ئاوگۆڕی ڕایه

 دۆخی زۆر  بژردراو، له ههمانی  پارله. بت ڕوونتر بت مان ده ی پارله وه بژاردنه هه
 .ی خۆیدا کۆتایی پ بت  واده بت بتوانت له بت، ده تیدا نه ناسک و تایبه

 
  م شی دووه به
  جکردن تی جبه سته ده
  
  رمی کوردستان رۆکی هه سه: م که یه
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 سوندی ٧١ی  منتاران و مادده  سوندی پارله٤٤(ی  کوو مادده روه هه )٦٣(ی  مادده. ٢٧
  : ت ئاوا ده) زیران رۆکوه زیران و سه نی وه نجوومه ندامانی ئه ئه
 –ل و خاکی کوردستان  کتی گه  یه وه  دسۆزییه  به  کهخۆم  سوند ده وره  خودای گه به“

ی بپارزم تکان بگرم و سامانی گش ر کاره  بهستوور و یاسا  ده عیراق بپارزم، و ڕز له
  .”م ل بکه کانی گه ندیه وه رژه واوی چاودریی به  ته و به

  به ووشتیی ی یاسایی و ڕهن به“:  ئاوا بخوردرت و سونده م ئه که من پشنیار ده
سامانی گشتیی و  رم هه  خاکیڵ گه له  وه  دسۆزییه  بهم ده دهدانیشتووانی کوردستان 

واوی چاودریی   ته و بهکان بگرم  ر کاره ستوور و یاسا به  ده پارزم، و ڕز لهیانب
رپرسیار و   به  خۆم به کی دیکه ر هاووتیه کوو هه وه. م ل بکه کانی گه ندیه وه رژه به
  .”نم کانم داده رکه جکردنی ئه رکداری جبه ئه
تک بۆ  مانه  هیچ زه  شتی دیکه و به خودا  سوندخواردن به:  یه مه لیلی من ئه ده

 ملیارد  به ناڕاست  به   جیھانی ئیسالمدا ڕۆژانه  له زانین که  ده ئمه. دسۆزیی نادات
 و  گرتووه سی نه تا ئستا خودا که. خوردرت  ده انی دیکهس  که  خودا و به سوند به

  ینه خه با خۆمان نه.  وه ته پچراوه  زۆر لنه م نه  که ر سوندخواردن نه سه س له که
رپرسیار   به  که نکه  به ویستمان به پ ئمه.  وه هستی ناپویست داوی سۆز و هه

وا   ئه ر سوندخواردن سیمبولیکه گه نا ئه ده. رک رابگرت رپرسیاریی و ئه ر به رانبه به
  . بت باشه ر نه هه
  
  ) ٦٥(ی  مادده. ٢٨

م  ئه. ” پی یاسا ڕسومک به رکردنی مه  ده تی زیندانیان به لبوردنی تایبه“: م نۆیه
 .خۆ بت پویست ناکات ربه  دادگا تیایدا سه می دیموکراسیی که  سیسته  له خاه

ودار و   پی یاسای بره خۆ به ربه  دادگای سه رچی کاتک که به ئازادکردنی ک و له
  پاندبت؟ کی سه واردن سزایه بھه

  
ندکردنی حوکمی ئیعدام یان سوککردنی بۆ زیندانی  سه په“: م یه ی ده ه دماد. ٢٩
گرتن و  ڵ هه گه من له: ک یه.  وه ره ی سه مان شوه  هه ش به م خاه ئه. ”اییت تاهه هه
/  وه پداچوونه دادگای با و  وه ئه: دوو.  حوکمکی کوشتندام موو جۆره دانی ههڕتوو

 . بدات سوککردنی سزا ت به باره بیاری سهبت بتوانت   ده  که یه وه چوونه پداهه
  .خۆ ربه  سهیشک یه نده روه ر په نھا بۆ تاک و هه کو ته  به،اویش بیار بۆ کۆ ن ئه

  وه پاش کۆبوونه“:  زیاد بکرت یه و بگه  بۆ ئه یه و ڕسته تی ئه جی خۆیه: م هه دووازده
  .”رگه پشمهیدانی  مهبای ی  رمانده رگریی، ناوخۆ، ئاسایش و فه زیری به ڵ وه گه له
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ڵ دیاریکردنی  گه له“:  زیاد بکرت یه و بگه  بۆ ئه یه ڕستهو  تی ئه جی خۆیه: م هه سزده
  .”یان وه ی مانه رمان و جگا و ماوه رک و فه ئه
 دوای خای  مان له کانی پارله رکه ڵ ئه گه رم له رۆکی هه ندی سه  پوه ت به باره سه

و  ک لهزۆر. وباسی زۆرن  جگای قسه.  کۆتایه ی بیستوچوار که  تا مادده وه پازده
  . بسپردرنزیران رۆکوه  سه توانرت به  ده رکانه ئه

نجام بدرت و  دا ئه” رم ڤانی هه زره“ ناو خودی  ر له کرت هه م ده خای بیستوسیه
  . تی سیاسیی تدا نییه  و جیددیه م زۆر سیمبولیکه  و چواره بیستخای

  هاتووه دا ) ٧٤ و ٦٥، ٦٠(ی  ادده م جار له) ٥( پنج  که” ڤان زره “ی  وشه من پموایه
ش ا و پ بووه هه)  رگه پشمه(ریالیان  ست هزی گه ی بنده وه ته زۆر نه.  جیه نابه
سوپای “ئیتر   باشتر وایهکوردستان   ودوا له مه له.  کیان پکھناوه وتن سوپایه رکه سه
  . بت هه” وردستانک
  
  )٦٨(ی  مادده. ٣٠

) ٦١(ی   مادده  به بت ئاماژه  و ده یه ه  ڕاستییدا هه  له کات که  ده)٦٤(ی   مادده  به ئاماژه
و   ک له بت بنووسرت که  ده کراوه) ٦٤(ی   ماده  به  ئاماژه ر خودئاگانه گه خۆ ئه. بکات
 /ن و الیه  یان ئه سانه که/  سه و که ئه و  وه بژرته ده رم هه رۆککی هه دا سه دۆخه
  ؟  پ دراوهانی ته سته و ده  ئه کووه  له  نانه الیه
مان  رۆکی پارله م سه به“:  زیاد بکرت یه و بگه  بۆ ئهشتکی واتی  جی خۆیه: م دووه

 پی   به کات که ج ده  جبه و کارانه نیا ئه و نادات و ته  بری ئه هیچ بیارکی نوێ له
  . ”بن یدا ده دا په یه و ماوه سرووشتی کار له

  
  رمی کوردستان زیرانی هه نی وه نجوومه ئه: م هدوو

  
  .می من  وه له) ٢٧(ی خای  مان شوه  هه به. سوند) ٧١(ی  مادده. ٣١
  
  )٧٦(ی  مادده. ٣٢
رم،   هه دانیشتوویکی ر هاووتیه  هه من پموایه.   گۆڕانه م، پویستی به که یه

  .رک و هاوماف بن رمدا هاوئه سای ههم یا رده به بت له دهقام،   و مه جودی پله باوه
دیاریکردنی  بۆ ، خۆیه ربه  سه ، کهبت دامک ده.   جی باسه یه م بگه ئه: م دووه

ی و  که زیران و جگره نی وه نجوومه رۆکی ئه ئیمتیازی سه و رماه ، ده مووچه
  .مان ی پارله مان شوه  هه  دروست به.بت کان هه زیره وه
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  م شی سیه به
  ریی ی دادوه سته هد
  کان ما گشتییه بنه: م که یه
  
  )٧٧(ی  مادده. ٣٣
رمی   هه ریی له تی دادوه سته ده“بت بنووسرت  ده.   داڕژراوه ه  هه یه م بگه ئه

واتا  ( میان پداگرتنه که یه .” خۆیه ربه سه“ک  ، نه”خۆ بت ربه بت سه کوردستان ده
  .بت وا بت  ده ، واته میان حوکمه و دووهه)  وا بت رج نییه مه
  
  )٧٨(ی  مادده. ٣٤
  : وه  دابژرته یه م شوه بت به ده. )٧٧(ی  ی مادده مان شوه  هه به
ی   دیکهتکی سته هیچ دهنابت  یاسا   له خۆ بت و جگه ربه بت سه ریی ده دادوه“
خۆ بت و  ربه بت سه ده و  خۆیه ربه سهریی  دادوه“ یاخود .”بت هه  روه  سه ر و له سه به
  ر و له سه ی به تکی دیکه سته هیچ دهنابت  یاسا   له جگه و  وه خۆ بھرته ربه سه
  .”بت هه  روه سه
  
  )٨٠(ی  مادده. ٣٥
. ل ناکات  ناوبردنی گه  و پویست به ی وتانی تۆتالیتار و دیکتاتۆره  قسه یه م ڕسته ئه
ی  و بنکه س و گرووپ بکردرت، ئه که  تاکه ر به رانبه ریی به کی دادوه یه ه  هه ر جۆره هه

   باس له  ئمه  که  گرینگه وه ئه. ل ک گه ، نه ی داوه که  بیاره  که رپرسیاره  به رییه دادوه
  .ک دت  چ مانایه  به ین حای بین که که می دیموکراسی ده سیسته

  
  )٨١(ی  مادده. ٣٦
کانی  ته سته  بۆ ده یه و شوه ناڕوون و ناکۆنکرتن و بهکرن  باس دهی  و ئیمتیازانه ئه

بت ڕوون  ده”  وه پاداشته“ و جۆری   مووچه  به و ئیمتیازانه ئه. هاتوون  نه دیکه
  . وه بکرنه

  
  )٨٩(ی  مادده. ٣٧

تی  جی خۆیه.  موکورته که”  بکات نانه و الیه بوو له ره  داوای قه یه بۆی هه... “
   ماددی و کاتیی و گیانیانه و زیانه موو ئه بوو بۆ هه ره  داوای قه یه بۆی هه“نووسرت ب

ی   ڕژه  که یش گرینگه وه ئه. ”وتوون کی کهسوکاری نزی ر خۆی و که سه  له بکات که
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  کات که  وا ده مه ئه. کانی خۆی، دیاری بکرت رجیه ی خه وه  دانه بوو، ب له ره قه
  .دات  نه نده روه ر په سه  هاسانیی بیار له به و   خۆوه روا له ریی هه همی دادو سیسته

  
  ستووریی دادگای ده: م دووه

  
  )٩٢(ی  مادده. ٣٨

ندامانی   ئه]ی [ری نی دادوه نجوومه ڵ ئه گه  ڕاوژکردن له رم به رۆکی هه سه“: م دووه
رۆکی   بۆ سه تکی زۆره هست  ده مه  ڕای من ئه به. ”]ت[پاوێ  ستووریی ده دادگای ده

   له  بۆ نموونه کی پاوتندا که یه  لیژنه رم له رۆکی هه بوونی سه  هه نگه ڕه. رم هه
. رناتیڤکی باشتر بت ته زیران پک بت ئه رۆکوه و سهمان  ندامی پارله  ئه)٧(فت  حه

 و  ر سیمبولیکه ر هه گه ئه ؟ قینه  یان ڕاسته کی سیمبولیکه رپرسیاریه  به و پاوتنه ئایا ئه
نھا  ته  وا به  ئه  جیددیه ر به گه ئه بت؟ خۆ هیچ خۆ ماندووکردنکی ناوت، بۆچی هه

  . س ناکات رم به رۆکی هه سه
  وه رمی کوردستانه رۆکی هه ن سه الیه رسومک له مه “ ی به  ڕسته من پموایه: م سیه
. وه ـ ـه” رم تی هه رۆکایه ری سه هتف ده“  ا بکرت بهکاند ته ی حاله  زۆربه له” زرن مه داده
کنیکی و  رکی خۆی بۆ کاروباری گشتیی ته هتف بت ده ر ده رم هه رۆکی هه م، سه که یه
ر  سه له ڕاستیی  رم به رۆکی هه  سه  که یره پاشان شتکی سه. بت  و هتاد هه وه مدانه وه
  ئایا به. نگ بت دوا دهنگ و  نھا ده ته  وانه و ئهمو زراندنی هه زراندن یان دامه دامه

ر   سه  بخاتهدا وه کرده   له رپرسیاریانه و به موو ئه  هه یه رم ئاماده کی ههۆر ڕاستیی سه
نیا  تهزانین،   ده ی که رانه و فیلته کان، پاش ئه زراندنه ر دامه گه ستۆی خۆی؟ ئه شان و ئه

و  توانت ئه رم ده رۆکی هه ری سه فته وا ده ویست بت ئهکی سیمبولیکیان پ ندیه زامه ڕه
 کات و توانا و  ئایا بیپوین کهبت  وا ده ر نا، ئه گه خۆ ئه.  بکات کاره
  گونجت یان نا؟ دا ده یه و شوه لهرم  رۆکی هه کانی سه رپرسیاریه به
  
  )٩٤(ی  مادده. ٣٩
م   النی که ماندا که کی پارله یه وه م کۆبوونه هرد به  له باشتر وایه.   ج باسه یه م ڕسته ئه

م  رده به ک له ، نه]ن ن بده به:  بخونه[  بن، سوند بخۆن ندامانی ئاماده دووسی ئه
  .رمدا رۆکی هه سه
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  )٩٥(ی  مادده. ٤٠
. ”ن ر بده سه ندی له زامه ندامی دادگا ڕه نج ئهپم  الی که  به پویسته... “: م شه شه

قایم  ی زده که رم و جگره رۆکی هه ری سه نگه  ب هۆ سه ، چونکه کی ناپویسته هی ڕسته
  .کرت ده
  
  م ی پنجه رووازه ده
  داواکاری گشتیی: م که یه
  
  )١٠٢(ی  مادده. ٤١

کی  یه کو شوه بین، به ره  عه  که  نییه وه رئه هه” ناحیه“و ” زا قه“کوو  ی وه وشه
دێ، :  بۆ نموونه. بت مان هه  ساختارکی دیکه  ئمه باشتر وایه.  خستنیشهڕک

  .، شار، پارزگا شارۆچکه
  .ون ربه  سه بت که”  و دھاتانه شار و شارۆچکه “و  ئهموو بت کۆی هه پارزگا ده

  )١٠٤(ی  مادده. ٤٢
  چونکه. بت  بۆ پارزگا ده زا و نه  بۆ قه  بۆ گوند و نه نه” وانی شاره“ی   ڕای من وشه به

 بۆ  من پموایه. گرت  ده رچاوه  سه وه بردنی شاره ڕوه  به خۆی له” وانی شاره“ی  وشه
   کات و به  پوستمان به  شتانه م جۆره یی بۆ ئهکی کارگ یه ی ناو بۆ بنکه وه دۆزینه

ڕاستیی   به وین که لکدا بکه گه  دوای وشه  به  که سسوڕاو و ڕووناکبیره سانی هه که
بت زۆر ورد و جیددی  ستوورک ده  ده  که وه مه که ی ده من دووباره. ت بپکتس به مه
گرینگدا کارکی  شتی وا  کردن له له په.  و واتادا بکات ڵ زمان و وشه گه رخورد له به

ی  وانه و نه موو ئه  و بۆ هه  مژووه چته ستوورک ده  ده بت بزانین که  ده  ئمه. خراپه
توانرت بگۆڕدرت،  ده قۆناخی جیاوازدا  ستوور له  ده دروسته.  دن  که شه ئایینده

  ین؟ یکه ین بۆ نه ر ئستا بتوانین کاری باشتر بکه  هه م کاتک که به

  )١٠٥(ی  مادده. ٤٣
.   و شاره ی دێ، شارۆچکه ی بودجه له سه کان مه نه  گرنگترین الیه کک له ڕاستییدا یه  له
  . ی زۆره وه  ڕوونکردنه  پویستی به یه م مادده ی ئه که  یهشی به  وه رئه به له
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  م شه ی شه رووازه ده
  کان خۆیه ربه  سه ]یسیۆنهکۆم [ کۆمسیۆنه و  سته ده

  )١٠٧ (ی مادده. ٤٤
تی پکھنانی  چۆنیه  وردتر و ڕوونتر باس له گرینگه  و خانه  ئهخی بایهر  به له: م که یه
نھا   ته به. ن وه  و دیوانانه سته و ده  پشت پکھنانی ئه  له ن کهی  بکه و میکانیزمانه ئه
  .س ناکات ک به بوونی یاسایه هه

ند   چه  که ی دوواییدا بینوومانه م سانه  له ئمه. رێ ی سه مان شوه ر هه هه: م دووه
بوونی   هۆی هه  کوردستان به نگیی له رهه ریی و کولتوریی و فه شواندنی هونه

   که یکانیزمی ڕوونتره م  پویستمان به وه ته کوو نه ه و ئمه. کردراون” وه ژکارانهڕاو“
  .ند بت  چه وانه دابنین و توانای ئه” ڕاوژکار “ ک به

  
  )١٠٩(ی  مادده. ٤٥

 بت یان  وه رمه رۆکی هه  سه ست به نھا پوه  ته به” رم نی ئاسایشی هه نجوومه ئه“ئایا 
  ؟ له  چییه وه ر نا، پاساو بۆ ئه گه مانیش؟ ئه رۆکی پارله  و سهزیران رۆکوه سه

بت تا  بن، ده تیی نه ندکی زۆر تایبه کان، هه  ئاسایشیه می دیموکراسییدا پرسه سیسته
  .فاف بن کی با شه یه ڕاده

  
  م وته ی حه رووازه ده

  کان  داراییه حوکمه
  
  )١١١(ی  مادده. ٤٦

ی  زنه  ناو خه ی دنه و داهاتانه موو ئه هه“سرت  بنوو گرینگتر و هاسانتره
  . ”:کوو ، وه وه ته وه ده

  )١١٢(ی  مادده
تکردن بھنین و  حمه  زه  واز له  که ، دروستتره”کرت  یاسا دیار ده سای دارایی به“

ری   پوه ین به  پی سای زایینی بکه  به٣١/١٢ تا ١/١  وخۆ سای ڕۆژژمر، واته ڕاسته
   دووباره وه منته  حیسابیاندا ده  له٣١/١٢ستگاکان تا  ی داموده و پارانه موو ئه  هه.کات
  .ت وه ی ده زنه  خه وه ڕته بگه
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  )١١٣(ی  مادده. ٤٨

س مانگ پش “:  وه  بکرته تی ئاوا فۆرموله  جی خۆیه یه م ڕسته ئه :م دووه
کاری ی  بودجه پرۆژهبت  دهندیدار  پوهنکی  موو الیه ههواوبوونی سای دارایی کار،  ته

   .” ئراق-مانی کوردستان  پارله خۆی بۆ سای داهاتوو بداته
  
  )١١٤(ی  مادده. ٤٧

،  وه کاته  ڕوون ده که بوونه خه ده قه  یه و مادده ک، ئه ، یه یه ری هه سه دوو تبینیم له
ر خۆ تاپۆکردن،  سه له“ی   دوو، وشه.اترپچی ناک  سزای سه  به م ئاماژه به

  .زیاد بکرت” بکن“ی   پش وشه یه و مادده بت بۆ ئه ده” وتکردن بۆخۆبردن، زه
  
  م شته ی هه رووازه ده

  مووارکردنی  و هه وه ستوور و لکدانه کارپکردنی ده
  
  )١١٧(ی  مادده. ٤٩

  یه دهو ماد  ڕای من ئه به. ستت به بۆ کارکردن ده ی کۆن  شوه تا ئستایش پشت به
مانی کوردستان،  سمیی پارله ڕی ڕه  ماپه یاساکان له“:  وه  بکرته بت ئاوا فۆرموله ده
نی  ڕی الیه  ماپه  و لهرمی کوردستان تی هه ڕی حکومه ماپهزیران و  ڕی وه  ماپه له

   نه  زووترین کات، به  به دا"ودار یاسای نوی بره" ژر ناونیشانی  دا لهندیدار پوه
رمی  هه  کانی سمیه  ڕه  ڕۆژنامه ها له روه هه. وه کرته ک، بو ده یه فته  هه نگتر له رهد

  .” وه کرته  ڕۆژانی جیاوازدا بو ده ک له ر یه سه م دوو جار له کوردستانیشدا النی که
  
  )١١٨(ی  مادده. ٥٠
پاش “:  بۆ نموونه.  هی وه کردنه  فۆرموله  دووباره  پویستی به یه م مادده  ڕای من ئه به
  لهکی گشتییدا   راپرسیه رمی کوردستان له لی هه رانی گه نگده ی ده ندیی زۆرینه زامه ڕه
م ڕای  رده به ک مانگ له م یه بت النی که ده. کرت ده ند سه  په ستووره م ده ری، ئه سه

. بت ر ههگرتن و پشنیا خنه تی پرسیارکردن، ڕه ک مانگیش مۆه یهگشتییدا بت و 
  بهبت  ده  خنانه ڕهپشنیار و پرسیار و و  ی ئه وه تی بۆ کۆکردنه ی تایبه بنکه
  .”بت  هه وه درسی روونه فۆن و ئیمایل و ئه له ته ژماره
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  )١٢٠(ی  مادده. ٥١

رۆکی   سه ناپویست و زۆر بهتی  سته  و ده  نادروسته یه م مادده ی ئه شه م به ئه: م دووه
ی ئستای  م دۆخه تی له  تایبه  به.دات  ده کانی دیکه نه  کوردستان و الیهرمی هه

  ئمه.  وه ببژردرنه بت هه مانیش ده م پارله رم و هه رۆکی هه م سه  هه کوردستاندا که
تی   جیددیه بت له ن ده که ی دیموکراسیخوازیی و دیموکراسیبوون ده شه ی بانگه وانه ئه
تی و پارتی سیاسیی  سایه یر و کهبسانی ڕۆشن دا که م دۆخه  له ن که  تبگه م باسه ئه

   که  نییه وه ر ئه سه  له که ئایا پرسیاره. ن و قبویش بت  بکهموارکردن ههبتوانن داوای 
  ین؟  بکه تووانی کوردستان ئامادهستوور بۆ دانیش  باشترین ده وه  پکه ئمه
تی  وا جی خۆیه  ئهبژرن ده  هه ستتوره م ده  ئهرم ی دانیشتووانی هه وه رئه به له

رمدا  رۆکی هه مان و سه رۆکی پارله ڵ سه گه  ڕاوژ له کان به  سیاسیه رانی پارته نونه
ستوور   ده نگدان به  بۆ دانانی ڕۆژک بۆ دهشنیارپ) وانیشی تدا بت ئه  رج نییه مه(

مانکی نوێ  بژاردنی پارله  پاش هه وته ت بکهب ن ده تمه  حه و ڕۆژه  ڕای من ئه به. ن بده
تاوتوی خۆ   کاوه به ڕایگشتیی بتوانت  ت بدرت که مۆهک   خه بهش کات  هندهو 

  .بکات
نوێ  رله بت الببرت یان سه  ده یه م مادده له) ٤(و چوار ) ٢(شی دوو   به وه رئه به له

  . وه  بکرنه فۆرموله
ختکردن و   مانای ته  به  که کی فارسیه یه موارکردن وشه ههر  ده چینه  نه م باسه له

 مانای  ژار به ی هه بۆرینه مباره  پی هه به زمانی کوردیدا  له. هشتن دت نگ نه ئاسته
ی کوردیمان   وشه ئمه. ”ڕکوپک کردن“توانین بین   ده ، که دت”وتوو ڕکوپک که“

ی  ر وشه ر هه گه خۆ ئه. ڕوونترن  یه و وشه لهن و کارهنان د کی به که  به  که زۆره
   له چونکه. د ڕوون بت داسه  سه ی له بت ماناکه وا ده هنین، ئه کارده به” موار هه“

ی   وشه. وه  مانای جیاواز بداته ین که ک کار بکه یه  وشه باسی سیاسییدا ناتوانین به
 نازانین کوێ   ئمه ، چونکه ستوورک ناجۆر و نادروسته ڕکوپک کردن بۆ ده

  .”کرت ڕکوپک ده“
لیلی سیاسیی و ئابووریی  بت هۆ و ده کان ده بت بگۆڕدرت و گۆڕانه  ده ستووره و ده ئه

  .کۆنکرت بنبت و   ههیان هۆی دیکهو کولتوریی و 
  
  )١٢٢(ی  مادده. ٥٢
ردانی  سه ندی له زامه  ڕهڕۆژ دوای) ١٠ ( ی ده  ماوه رمی کوردستان له رۆکی هه و سه... “
  له) وقائیعی کوردستان(رمی  ی فه  ڕۆژنامه ی له وه دا، بوکردنه که  گشتیه  ڕاپرسیه له
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   چونکه یه وه  داڕشتنه  دووباره واوی به کی ته پویستیه  یه م مادده ئه. ”گرێ ستۆ ده ئه
. تی ی دوو و سیه ر بگه هس م له من قسه.   دیاره ی پوه له  و په واوه ی ناته که کوردیه
کی  یه  شوهی سی بگهدات و  رم ده رۆکی هه  سه تی ناپویست به سته ده دووی  بگه
   که وه  بکرته  الببردرت یان وا فۆرمولهدووی  تی بگه جی خۆیه. یاندن  بۆ ڕاگه کۆنه
من  سیی  بگهبۆ . رم بدات رۆکی هه  سه به) شریفیی ته(تیکی سیمبولیک  سته ده

  .م که  ده)١١٧(ی   بۆ مادده یه م نووسراوه می ئه وهی  وه کردنه  دووبارهیپشنیار
  
  یان نووسیوه که ستووره ی ده انهڕز  بهو  ئه  که ها پموایه روه ر من هه ده  به م خانه له
  : نموونه بۆ . رچاوگرتووه به  حیزبی و کاتییان وهندی وه رژه به
 کات و   بوو پویسته ستوور کاتک ئاماده  ده  که کردووهبیر لهیان  تیهسو ڕا ئه. ١

وان و  ر ئه گه ئه.  رمه ستوور بۆ دانیشتووانی هه ده. بکرترخان  تی باشی بۆ ته مۆه
ستوور  دهیان لبکرت، چۆن  له بت یاخود په توانن یان بۆیان نه وان نه کانی ئه پکھاته

  واندا بت؟ ندیی ئه وه رژه  به توانت له ده
ی زانیاری  بازنهیا و شبوونی میلی هه ر نه سه ختی له جهک  یه  هیچ شوه به. ٢

ن و   هه  کوردستان کامانه زانین له  ده ئمه.  کردووه ی حیزبی و سزادانی نه وه کۆکردنه
یی  وه ته  دامکی ئاسایشی نه هاتووه  نه وه ئایا کاتی ئه.  کون ر به  و سه چییان کردووه

  بت؟ فاف و دیار هه شه
گرن و   ده رچاوه  سه  کووه  له و سامانه  ئه که.  دواوه ر سامانی حیزبی نه سه له. ٣
ن   کامانه و ڕکخراو و حیزبانه  ئهبت؟ دا باس چی ده وه ی ئه وه ره  ده بت بیگرن و له ده
  ؟ وه ته انیان کۆبووهندام ی ئه تی و ئابوونه ندامه ی ئه  پاره  سامانیان به که

  .” کوێ بوو؟ ت له مه ئه“ بپرست  وه کی کوردستان نابت س بکاته هیچ هاووتیه
رپرسیی سیاسیی  وقاف، به تی ئه زاره  وه  پ یاسا، بۆ نموونه  به  که کراوه باس نه. ٤
. ن یکه  کوردستان ده وت له ی مزگه وه  بۆ کردنه تانی دیکه وه  ده  بت که و پارانه ئه

  راوس به تانی ده وه  ده وه  داخه  و به کراوه کوردستان تا ئستایش خاککی نه
ی   پاره وه ئیسالمه ناوی  ی به تانه وه و ده موو ئه هه.  رداوه تیان توهس توندیی ده

کو  ن، به ده  حیزبی نه س و به که  تاکه بت به ن ده ده وت دروست کردن ده مزگه
و بیار بدات   و ئه وه ندیداره تی پوه زاره ی وه ی بودجه زنه  خه بچتهبت   ده هک پاره به
  . یه و شوه ریگرت چی لبکات و چۆن بیکات و به ر وه گه ریبگرت یا نا، ئه وه
یی  وه ته  و بانکی نهت وه ی ده زنه خهبوونی  ههر  سه هیچ له  م پکردووه ک ئاماژه وه. ٥
 وتانی تۆتالیتار و  نھا له  ته  که م پ کردووه  ئاماژه وه ره سه من له . نووسراوه نه

کی  یه زراوه ت دامه وه ده.  ت نییه وه ت ده حکومه.  ته  هی حکومه زنه دیکتاتۆردا خه
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موو  ی جیاواز پک دت و هی هه زرۆکه دان دامه  سه یان و بگره  ده له   که سیاسییه
بردنی  ڕوه  بۆ به کی سیاسییه تیه رایه ت نونه حکومه.  یه ییندهدانیشتووانی ئستا و ئا

ر  سه م له  ئاماده وه  خۆشیه من به. کی زۆر دیاریکراودا یه  ماوه کانی وت له کاروباره
  .بگرمکی گشتیی  و بۆ خهندیدار  نانی پوه  سیمینار بۆ الیه م باسانه ئه
  ب له،  ئاگادارین ئمه.  کراوه ژنان نهتی  تایبه دۆخی  تی به کی تایبه یه هیچ ئاماژه. ٦

کوشتن و سوتاندن و   ولدان و کوتانها  روه ، ههواردن ندین جۆری هه چه
ی  ستوور ئاماژه تی ده  جی خۆیه وه رئه به  له. رفراوانه ند به ژنان چه یسووتاندان به

 ٨ بۆ  بژاردندا، واته ه دوو خولی ه م له ، النی کهنگاو بکات ک هه ڕوون بۆ کۆمه
  تک له  حکومه س ناکات که  به وه ئه. رکدار بن سن و ئه کان پی هه ته  حکومه  کهساڵ،
می خوندن،  موو سیسته  هه و کارانه ئه.  وه وێ بکاته وله  لره ک دوو بنکه یهکدا  یه ماوه
  . وه گرته  ده دریی و شتی دیکه ندروستیی و چاوه ته
 بۆ کار  وه ره  ده ی له وانه ئه بۆ  وه و مافی کار و مافی ژیان و مانهفی مرۆڤ باسی ما. ٧
  . کراوه  نه کوردستان دنههنرن یان  ده
زانین کوردستان   ده  کاتکدا ئمه  له کراوه ژار نه تیدانی وتانی هه باسی یارمه. ٨

ر  نگالدیش، هه کوو به  وه موونهژار، بۆ ن تیدانی وتانی هه یارمه.  نده تمه وه وتکی ده
تیدانی  یارمه.  ووشتی و ئتیکیشه کو پرسکی ڕه ، به نھا پرسکی سیاسیی نییه  ته به

ری هاوپشتیی و  نگه میش بت، سه کی زۆر که یه  ڕژه ر به گه ژار، ئه وتانی هه
ی  وه ردنهکدان  ت من ئاوه به ئه .کات و ده  خۆمان پته و ڕز لهتی سیاسیی  جیددیه

هزکردنی   بهیداکردنی کار و می ریفاهی گشتیی و په ستهکوردستان و دابین کردنی سی
ڵ  گه م هاوپشتیی له زانم، به رکی ئستای خۆمان ده  ئه بهیی   و پیشهیمای ئابووری بنه

   .کات هز ده رپرسیارتیمان به ی کار و بهژاردا دیسپلین جیھانیی هه
 باس  م پ کردووه،  ئاماژه وه ره سه کوو له روه ، ههت وه ی ده نهز ر خه سه هیچ له. ٩
  . کراوه نه
  
  دا به م کاته لهم  ، به  نییه وه که ستووره  ده ندی به وه پ  که  خای دیکه ت به باره سه

  :یبت توانت هه ده  وه بژاردنه هۆی هه
  
 گوایا   که یه ی هه و مانایه ئهوخۆ  وخۆ و ناڕاسته  ڕاسته کرت که لک ده گه قسه. ١
بوونی  تی هه یه دژا”گۆڕانلیستی “   و که ـ ـه” لیستی کوردستانیی“می  رهه ستوور به ده
  کوردستان ی جیددی لهنان موو الیه ی من ئاگادار بم هه هنده.  کات  ده ستووره و ده ئه
م  لهشنیاریان بۆ گۆڕین پ و  خنه  ڕهی وانه ئه. ن که ستوورک ده بوونی ده بات بۆ هه خه
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کو داوای  ن، به ستووره م ده  به ستوورن و نه بوونی ده  هه  دژ به نه،  یه دا هه ستووره ده
  وه ته  بابهم له . کی کوردستانه ر هاووتییه ههیش مافی  وه ئه. ن تیایدا که گۆڕانکاریی ده

موو   هه ئمه. هنت کارنه  بهدنبژار کی هه کوو چه وه  ستووره م ده س ئه م که که داوا ده
 .کی کوردستان بت ی خه  شایسته ین که  بکه ستوورک ئاماده بت ده  ده وه پکه
 ،کرت ج نه جبهستوور  ده   که یه وه ان لهن ترسم س ده ندک که وێ هه وله لره. ٢
ند  تی ناوه ههوتووی خۆر یش پاساوی دواکه وه بۆ ئه،  باشه  که ستووره دهنا  ده
و  ترسیی له ر و پ مه ته لی خه گه  قسه  واز له  زۆر گرینگه  من پموایه. وه هندرته ده

بت  ستوور بت ده کردنی ده جنه  جبه  ترسمان له ی ئمه وه پش ئه.  بھنین جۆره
ج  ی گوایا جبه وه رئه به  له  که که  چ بیانوویه وه ئه. ستوورکی باش بین نی ده خاوه

ر بۆ خۆمان ماندوو   هه ر وایه گه ئه. واو ڕازی بیین می خراپ و ناته رهه  به ناکرت به
بت و هیچ  کردن هه ج نه ک نابت بۆ جبه  هیچ بیانوویه وه ین؟ پاش ئه بکه
خۆ دانستووانی . دا بکات و جۆره  شمشای له بت فوو به تک نابت بۆی هه تسه ده

بت  بوو ده  هه ستوور که ده.  تداران نییه سته ڵ ده گه  لهیان اتهگشۆخیی و کوردستان 
ک   کوردستان کۆمه  له ئمه. کردنی ج نه  بۆ جبه ک نییه هیچ هۆیه. ج بکرت جبه
م  راهه وتن فه رکه وتن و سه ی پشکه مینه  ڕاستیی زه  به  که یه ری گرینگمان هه فاکته
 دانیشتووانی کوردستان خوازیار و داواکاریی  که  یه وه  ئه رانه و فاکته ک له یه. ن که ده

  . کاری بھنین توانین به  ده  که یه مان هه  پاره م، ئمه وتنن، و دووه گۆڕانکاریی و پشکه
کاری تی کوردستان  حکومه  ین که ر بکه سه ختی له  جه یش گرینگه وه  کۆتاییدا ئه له. ٣

کرا   و ده موکورتیی زۆره  که م که شایان باسن، به  و کارانه ندیک له  و هه  کردووهزۆر
ردوو   هه  من پموایه. نجام بدرایه ی ڕکوپکتر و خراتر ئه  شوه شتی زۆر باشتر و به

  . وه بژاردنه  هه م به بت و هه  هه وه ستووره  ده ندیان به م پوه توانن هه  ده نه و الیه ئه
  

  :نجام رئه سه
و پاشان  ٢٤/٦/٢٠٠٩   له ستووره و ده  ئه”موارکردنی هه“مان بۆ  نی پارلهنگدا ده

 زیاتر  که  نادروستهکارکی  دا ٢٥/٧  ری له سه نگدان له ر ده سه سووربوون له
  کی دیکه یه  شوه  ئستا به که” ڕی براکوژی شه“ ماکی   له شکه  و به قۆچی سیاسیه ڕه شه

رمی  تی هه مان و حکومه ندامانی پارله ئه. نونت هخۆی ددا   فۆرمکی دیکه و له
ک مانگ بۆ  نھا یه یان دا ته و بیاره وان ئه ی ئه و ڕۆژه  ئه زانن که کوردستان ده

ر قازانج و  گه قکی سیاسیی، ئه موو ئه  هه به. مانکی نوێ مابوو بژاردنی پارله هه
مانی نوێ   بۆ پارله و بیاره ئه] بت ده[با  رچاو بگیرت، ده به ندی گشتیی له وه رژه به
و  ر ئه م هه  زۆرن، به  هۆی دیکه دیاره. وان ر مزی ئه  سه ته  و بخرایه جبھرایه به



 28

  م پ کردووه  ئاماژه وه ره  سه ین و من له ده  نه م باسه  به ی درژه وه  بۆ ئه سه  به هۆیه
  :ن مانه  گرنگترینیان ئه که

o کی ن پارلهده وێ ههمان تردری کات  به   که مانه و پارله دی بۆ ئه ئه.  بژبه پ  
 دات؟  نهستوور دهر  سه بیار له  که ری خه ترین نونه تازهڕاستی 

o م هه رۆکی هه سهده ر تهردروه  که وه بژوخۆی به وخۆ و ناڕاسته ندی ڕاسته  پ  
 و؟  پاش ئه کوته  ئایا بۆ نه. یه  هه وه ستووره ده

o که ستوور بۆ خه ده  .ک ده  خه وه ر ئه به له هت مۆامان و  بت و کاتی ت
خاتری “ر  به ناکرت له. لی پ بدرت سه  تروته  و پرسیاریان به وه بیرکردنه

  ستووره و ده  کرت که ئه تی وا باس ده  تایبه به. رامۆش بکرت ک فه خه” ك خه
ک   خه بت کاتکی وا به  ده یه و شوه به. کاره چوار ساڵ  می زیاتر له رهه به

 .بت می چوار سایان هه رهه ی به وه  کاتی خوندنه بدرت که

 کام   به  ستووره ده و پرۆژه ک بزانت ئه ۆی بوو خهجی خها  روه هه  من پموایه
 .  .هتاد و  ی تچووه ند پاره  و چه ڕیوه دا تپه قۆناخانه

   آۆمسیۆنیها روه کان و هه  سیاسییه گرووپ و ڕکخراو و حیزبه  ا له کۆتاییدا داو له
زۆر ی من و  م خانه رچاوگرتنی ئه به  له  به م که که  دهآان بژاردنه  هه خۆی ربه  سه بای
 و  وه مدانه وهر دیاریکردنی کاتک بۆ  سه  جیددی گفتوگۆ و ڕاوژ له  به دیکهسی  که

  .ن نگدان دیاری بکه ووان و پاشان بۆ دهی دانیشت وه کاردانه
ستوور  و دهرم  رۆکی هه مان و سه بژاردنی پارله ههی  پرۆسهوتن بۆ  رکه هیوای سه

ج بکرن و  دا جبه  دۆخی ئارام و ئاسایش و هاوڕیانه خوازم و هیوادارم له ده
رکی  ئهبووندا  وه کهکردن و پ هه وه  ڕاگرتنی پرینسیپی ئاشتیی و پکه مان له که ریه هه
  .ین  بکه وش پیاده  جیددی و ب خه رشانمان به سه
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