
كوردستان سةربةستى ثارتى
ثارتَيكى وةك ساَلة دوو نزيكةى
سياسيى ضاالكيى كوردستانى
باوةجانى ــارف ع ئةنجامدةدات،
سكرتَيرى ثارتةكة، رةخنةلة حكومةتى
تا كة دةطرَيت كوردستان هةرَيمى
كاركردنيان مؤَلةتى رةسميى بة ئَيستا
سةرةكيى كارى ئةطةرضى ثَينةداون،
خؤرهةآلتى بؤ خةباتكردنة ثارتةكة
دةَلَيت: باوةجانى بةآلم كوردستان 
ضوار ثارضةكة كاردةكةين»، هةر «بؤ
كة ئةوةدةكات بؤ ئاماذة هةروةها
ديكةي ثارتَيكي هيض لة نة ثارتةكةى
خؤشي كوردستاني جيابووةتةوة نة
اليةنَيكيش هيض ئةلتةرناتيظي بة

دةزانَيت.
خــؤرهــةآلتــي ئَيستادا ــة  ل  *
سياسيي ئاقارَيكي ض بةرةو كوردستان

دةإوات؟
كــوردســتــان ــي ــة آلت ــؤره خ  -
لة رؤذ ـــي  ـــان رووداوةك ــة طــة أل ل
ئَيران ناوخؤي دةرةوةو دونياى
دةبَيت، طؤإانكاريي ــةإووي رووب
زؤر فشارةكان ناوخؤيدا ئاستي لة
خةَلك سة ر بؤ توندترن جاران لة
ضاالكي كةساني سةر بؤ بةتايبةت
هةواَلي نيية  رؤذ مرؤظ، مافي بواري
ضةندين حوكمداني دةستطيركردنء
ئةو بةآلم نةبيستين،  كورد  ضاالكي
ضؤكدا بة خةَلكي  هةرطيز  كردةوانة 
ثَيشكةوتنةكانء بطرة  نةهَيناوةء
بةرةو بةشَيوةي جؤراوجؤر خةبات
كؤمةَلطاي دةإوات، باش ئاستَيكي
كوردستان خؤرهةآلتي لة  كــورد
نَيوان ثارتة ناتةبايي لةسةر دابإانء
طلةين، بَيتاقةتء بة سياسيية كان زؤر
بةرنةداوة، ورة يان بةوحاَلةش بةآلم
طؤإانكاريي ضاوةإواني هــةردةم
ئةو بةثَيي ناوضةكةدا، لة دة كــة ن

كةوتوون، ئَيمة دةست زانيارييانةي
دوورةكاني زانستطا دةرضوواني لة
ســةرةإاي ــان ــوردة ك ك ئَيرانيش
زؤري دةروونيء ضاودَيريي فشاري
سيخوإييةكاني دة زطا بةردةوامي
ئاستَيكي لة بــةآلم  زانكؤكان، ناو
ئــةوة ــاي وات ئةمة  بــاشــدان،  زؤر 
كوردستان خؤرهةآلتي كة دةدات
بةرزدايةو ئاستَيكي لة بواردا زؤر لة
هةية باشيان ئامادةيي خةَلكة كةي
هة ر لة كوردستان ئيدارة كردني بؤ
ضاوةإوانكراودا. رووداوَيكي ئةطةرء
لة  هةية  ئامادةيي  ضةند  تا  *
كوردستاندا خؤرهةآلتي ثارتةكاني 

طؤإانكارييةكان؟ بةرةو
لة  هةن دَيرين  ثارتي طة لَيك  -
دةكةنء خةبات مَيذة لة كوردستاندا
بةدةستهَيناني لةثَيناو دةدةن شةهيد
خؤرهةآلتي لة كورد طةلي مافةكاني
ناوخؤء ئاستي ئةوةش لة كوردستان،
داواكارييةكاني رادة يةك تا جيهاندا
بة ئَيراني بندةستي كــوردي طة لي
ئاماذة ئةطةر بةآلم ناساندووة ، جيهان
كة دةبينين ئةوا  بكةين ئامادةيي  بة
نةكراوة، ثَيويست ئامادةييةكي
كة ساَلةي دوايدا ضة ند بةداخةوة لةم
خؤرهةآلتي طؤإانكاريي  مةسةلةي 
لةطةأل جيهان شةإي ناوةإاستء
طؤإَيدا لة  نَيونةتةوةيي ترؤريزمي 
خؤرهة آلتي لة كورد ئَيمة ي بوو،
ئةو ثَيويست وةك  كــوردســتــان
كاتة ــةم ل نــةقــؤزتــةوة، هة لة مان
ثارتةكان لةنَيو دابإان  هةستيارة دا
كة وايكرد ئةوةش ثَيكرد، دةستي
هؤشيارانة يةكدةنطء  سياسةتَيكي 
بَلَيم دةتوانم بةآلم ثةيإة ونةكرَيت،
خةَلك ثَيشكةوتوويي و لَيهاتوو
ثارتةكانيش دةبَيت  كة  وادةكــات
سياسةتي لة طشتي طؤإانكارييةكي

ثَيكبهَينن. خؤياندا
كوردستان سةربةستى ثارتى *
كارو تةنها كورديية،  ثارتَيكى  كة
ثةيوةستة ثارتة ئةم ضاالكيى ثرؤذةو
ياخود كوردستان خؤرهةآلتي بة

ثارضةى ضــوار ــةر ه مة بةستى
كوردستانة؟

ثرسيارةمان ئةو وةآلمي ئَيمة -
يةكةمي ئامانجة بةشي رووني لة بة
ثرؤطرامي بةرنامة و ناو طشتييةكاني
كة ــةوة، داوةت رووني بة ثارتيمان
سةربةستيي «ثارتي بةمشَيوةية
بة كــورد نيشتيماني كوردستان»
يةك بة  ثارضةكانييةوة هةموو
يةك بة  كورديش نةتةوةي  وآلتء 
سنوورانةش ئةو دةناسَيت، نةتةوة
بةشةكاني نــَيــوان خراونةتة كة  
لةتيان ـــةت رواَل بة كوردستانء
داطيركةرء دةستكردي بة  كردووة،
دةزانَيتء زؤرة ملييان سنووري
لةم ــة آلم ب نانَيت، ثَيدا دانانيان
بةثَيى «ثسك» ناسكةدا، هةلومةرجة
سياسيء هةَلسةنطاندني  ضةندين 
ناوضةكةدا، لة  رؤذ  ستراتيذيي
تايبةت ئَيستاي تَيكؤشاني خةباتء
داطــيــركــراوي بةشي بــؤ دة كـــات 
خةباتي واتة كوردستان، خؤرهةآلتي
خؤرهة آلتي بؤ سةردةمةمان ئةم

هةموو لة ثَيمانواية  كوردستانة، 
كوردستاندا داطيركراوي بةشةكاني
ئيتر هةية،  ضاالك سياسيء  ثارتي
بخةينة دة ست نيية دروست ثَيمان
بة آلم ديكة، بةشةكاني كاروباري ناو
نيشتيماني كة  كردووة باسمان وةك
بة ثارضة كانيية وة  هةموو بة كورد 
بة كورديش  نةتةوةي وآلتء يةك

دةناسين. نةتةوة يةك
تازة  ثارتَيكى ثارتةكةتان *
كوردييةكانى ثارتة لة ضاو دامةزراوة
كوردستان، خؤرهةآلتي ديكةي

ضؤنة؟ جةماوةرتان
تةمةني دةستبةكاربووني هَيشتا -

 ٢ نةطةيشتووةتة ثارتةكةمان خةباتي
طة لَيك لةو ماوة كورتةدا بةآلم ساأل،
نَيونةتةوةيي ديبلؤماتيء ضاالكيي
رَيكخستني هةروةها هةبووة، طرنطي
ئاستَيكي لة ناوخؤي جةماوةريي
باشتر ــةرةو ب رؤذانــة  باشدايةو
نة سةربةستيي ثارتي بةآلم دةإوات،
كوردستاني ديكةي ثارتَيكي هيض لة
ئةلتةرناتيظي بة خؤي نة جيابووةتةوة

يةكَيك الية نَيكيش دةزانَيت، ئَيمة هيض
تَيكؤشانمان كارء طرنطةكاني خاَلة لة
طرنطي بناغةية كي كــة ــة  ــة وةي ئ
هةموو ثارتةكاني لةطة أل دؤستايةتيي
خؤرهةآلتي طشتيء بة كوردستان
تا دروستبكةين، بةتايبةت كوردستان
كردووةو لةسة ر كارمان رادةيةكيش
بــةداخــةوة دةبــيــن، بــة ردة وامــيــش
ئةو بةدة م سارديي بة اليةن هةندَيك
ئَيمة ئة وةشهةرطيز دَين، نزيكاية تةوة
رةوتةي ئةو ضونكة ساردناكاتةوة،
داخوازيي طرتوومانةتةبةر ئَيمة
جوآلنةوةي ثَيداويستي خةَلكةو

كوردة. طةلي يةكطرتووي
خاوةن ديكة ثارتةكانى وةك *
ئَيستا تاوةكو ضؤن نا ئةطة ر مؤَلةتن؟

ثَينةدراوة؟ مؤَلةتان
 ٢ نزيكةي ئةوة ئَيمة بةداخةوة -
حكومةتي لة موَلةتمان داواي ساَلة
ثآ موَلةتيان هَيشتا كردووة  هةرَيم

نةداوين.
ــةردوو ه كــة ثَيتانوانيية  *
ثارتى) (يةكَيتىء دةسةآلت حيزبى
تةنانةت ثةرلةمانء وةزارةتء لةناو
ئةندامى بة ثرس فةرمانطة كانيشدا 
ئةمةش كة ناكةن، تر حيزبةكانى
حيزبةكان الى طلةيى  ـــار زؤرج

دروستكردووة؟
لةم بةتايبةت دةيبينم كة ئةوةي -
زؤر كة ثرسي دواييانةدا هة ستدةكةم
ضةندين دةكرَيت، ديكة  ثارتة كاني بة
سياسييةكان ثارتة كؤبوونةوةي جار
بارزاني ســةرؤك سةرثةشتيي بة 
شاندي ــاردنــي ن ــووة، ــوةض ــة إَي ب
توركيا بؤ كوردستانييةكان ثارتة
دةليلي وآلتاني ديكة، ئةمانة  هةروةها

ديكة. ثارتةكاني بة راثرسيكردنن
ئَيران ثَييواية  هةية رايــةك   *
فشار بيانوويةك بة جــارةو هة ر
لة ض كوردستان هة رَيمى سةر دةخاتة 
بَيت ياخود مةرزةوة رَيطاى داخستنى
بة داويةتى كة كارةبايةى ئةو بإينى
شارةكانى خانةقينء شارى سنوورى
بةستنى دةنطؤى زؤرجاريش تر،

بة هتد، ئةَلوة نء... ئاوى سةرضاوةى
هةموو ئةم  هؤكارى ئَيوة بؤضوونى 
نيية ئارامييةوة ئةو  بةهؤى طرفتانة
فةراهةم كوردستاندا لة ئةمإؤ كة

دةكرَيت؟
ئَيرانيش ئيسالميي كؤماري  -
بؤ بةهانةداية لة توركيا هــةروةك
تَيكدانيئةوهةلومةرجءدةستكةوتةي
ئةوانة دوذمني باشووري كوردستان،
توركيا لة هيضي ئَيران كوردن، طةلي
طةلي بة  بةرامبةر نةكردووة كةمتر 
بة شةكان، هةموو باشوورء لة كورد
قة وارةي ديكة شكألء بة ئَيران بةآلم
كة باشووري دةبينن دةيكات، ئةوان
ئابووريي لةئاست كــوردســتــان
ثَيشكةوتني بةرةو نَيونةتةوة ييةوة 
ذانةسةرَيكة ئةمةش دةإوات، زياتر
مافي  بة دان كة وآلتــةي  ٣ ئة و بؤ
لةبةرئةوةي نانَين، كــورددا طة لي
بةسةر دة ست ئاشكرا بة ناتوانن
بطرنةوة، كوردستاندا بةشةي ئةو
بؤ دَيننةوة  بةهانةيةك جارةو هةر
ئاسايشي تَيكداني تؤثبارانكردنء
وآلتــانء ــة وة ي ئ بؤ سنوورةكان، 
ناوضةش ئةو جيهاني كؤمثانياكاني
بزاننء مة ترسيدار ناوضةيةكي بة
كؤنسؤلطةرييان بازرطانيي كاروباري
كــوردســتــان، لــة ــةوة ــة ن ــخ دوورب
ئَيران ئيسالمي كؤماري بَيطومان
بةستني فيكري لة مَيذة لة زؤر
ضؤمي ضةندين ســيــروانء ــاوي  ئ
كوردستاندا خاكي بة  كة  ديكةية
ضاودَيري بةهؤي تَيثةإدةبَيت، بةآلم
ئةو ئاشكرا بة ناتوانن نَيؤنةتةوة يي
هةر بكةن، وةرطرتني كارةباو كارانة
ئَيرانةوة لةالية ن ديكة كةرةسةية كي
هةلومةرجي بةآلم نيية، باوة إ جَيطاي
خةَلكي سياسيي جوطرافياييء
كة ئةطةر هةَلكةوتووة كوردستان وا
ديكةي وةك هةر وآلتَيكي بمانةوَيت
سياسيي ئابوورييء ثَيوةنديي جيهان
وا مةخابن ببةستين، دراوسآ لة طةأل
هةمان هةر دراوسَيكانمان دةبينين

داطيركةرانمانن.
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باوةجاني: عارف

كونسولَطةرييةكانى كؤمثانياكانء ئةوةية بؤ دراوسآ وآلتانى هةِرةشةكانى
بزانن مةترسيى بة ئَيرة كوردستانء نةيةنة جيهان

سازدانى:
طةرميانى بَلند

(٢ -٢)

عةرةب خَيزانى هةندَيك ئَيستا *
ثارةيةكى كوردستانةوةء  هاتوونةتة 
ضيية زةمانةت ئايا  ثَيية،  ــان زؤري
ناوى لةذَير عَيراقييةكان بةرثرسة
نةنَيرنة موَلكةكانيان ثــارةو تردا
دةستةى لَيرة ثَييةى بةو كوردستان

نيية؟ نةزاهة
بَيت ــردا  ت ــاوى  ن لةذَير طــةر  -
بنةماى لةسةر دةبَيت ياساييةء
وةزيرء لةوة جطة كاربكةين،  بةَلطة
عَيراقى حكومةتى بةرثرسانى
ترةوة كةسانى رَيطةى لة لةوانةية
عَيراق، دةرةوةى ببةنة  ثارةكانيان
تا ناتوانَيت كةسَيكيش هيض بةآلم

بشارَيتةوة. شتانة ئةو سةر
رازى رازى راكردنى كَيشةى *
نةزاهة دةستةى ثَيشووى  سةرؤكى
دةوترَيت بووة؟ ضؤن ئةمريكا بؤ
لةطةأل زؤرى ديكؤمَينتى كؤمةَلَيك

بردووة؟ خؤيدا
بةردةم بؤ بانطكرا رازى رازى -
هةندَيك لةسةر نــةزاهــة ليذنةى
كة كرابوو، ئاإاستةى كة تؤمةت
هَيرشى دروستبوونى هؤى بووةى
سةباح ئــةوء لةنَيوان راطةياندن

نةزاهةدا، ليذنةى سةرؤكى ساعيدى
بةردةم بَيـتة كة لَيكرا داواى دواتر
لةطةَليداء لَيثرسينةوة  بؤ  ثةرلةمان

كة  ئاإاستةكرا تؤمةتى  ١٤ بؤ   ١٣
كَيشةى بة ثةيوةنديى  هةندَيكيان 
ساَلَيكيشدا لة هةبووةء داراييةوة

بووة،  عَيراق دةرةوةى لة رؤذ  ١٢٧
بة ثةيوةنديى تؤمةتانةش لةو هةندَيك
نهَينييةكانى هةواَلبةرة ئاشكراكردنى
لةناو هةبووة  نةزاهةوة دةستةى 
رؤَلى رازى رازى كة  وةزارةتةكاندا
وةآلمدانةوة لــةدواى هةبووة،  تَيدا
ثةرلةماندا لة تؤمةتانة، بةو بةرامبةر
ئةندام زؤرينةى دةنطدانةوةو خراية
وةآلمةكانى بة  باوةإيان ثةرلةمانان 
تةواونةبوونى بةهؤى بةآلم نةبوو،
نةتوانرا ثةرلةمان ياسايى نيسابى
وةك بسةنرَيـتةوة لــَي متمانةى
لة بةر نةزاهة، دةستةى سةرؤكى
رازى سةفةرةكةى لة هةفتة دوو
نةزاهة ليذنةى  ئةمريكا، بؤ  رازى
دادطــاء ئاإاستةى نووسراوَيكى
داوايكردووةو تيايدا كردء حكومةت
بةنيازة رازى رازى كة ئاطاداربن كة
هيض بةآلم لَيبطرن،  رَيى تا  رابكات،
واى تا بةر، نةطيراية رَيوشونَيك
زؤر كؤمةَلَيكى خؤىء بة رازى لَيهات
نازانرَيت كة ديكؤمَينتةوة بةَلطةو
هةندَيكيان كة ضيية  تـــةواوى بة 
خؤى بــةرذةوةنــديــى لة لةوانةية
هةندَيك دذى لة هةندَيكيشيان بَيتء
ماليكى حكومةتى وةزيرةكانى لة
ئَيستاش هةَلهات،  ئةمريكا بةرةو  بن

ئةوةداية هةلى لة نةزاهة ليذنةى
رازى رازى كة بكات ئةمريكا لة داوا
بكاتةوة عَيراقى حكومةتى بة تةسليم

بكرَيت. لةطةَلدا لَيثرسينةوةى تا
بؤ كردووة ضى نةزاهة ليذنةى *
متمانةى مسؤطةركردنى  وةرطرتنى 

نةزاهة؟ ليذنةى بة خةَلك
-منثَيشنيازىئةوةمبؤئةندامانى
لة دةبَيـت كرد كة ئَيمة نةزاهة ليذنةى
دةستثَيبكةين خؤمانةوة وةزيرةكانى
طةر هةبَيت، خةَلكمان متمانةى تا

بَيت، طةندةأل هةية كورد وةزيرَيكى
شيعةش سوننةو طةر بكرَيت، بانط
تريش خاَلَيكى هةمانشَيوة، بة هةبَيت
هةرضى كة ئةوةية لَيوةكراوة باسى كة
هةية طةندةَليى لةسةر  بةَلطةمان
بكةنء باسى تا رؤذنامةكان بيدةينة
وا راى طشتى دروستبَيت لة جؤرَيك

بكات. ثةرلةمان بكات باسى لَيوة لة
هةندَيك كة لةوةدةكرَيت باس *
وةزيـــرء ــة وةزيــــرء بــريــكــارى ل
لة كَيشة ثةرلةمانةكان ئــةنــدام

هةندَيكيان هةيةو بإوانامةكانياندا
بةرثرسةكانيش هةندَيك لة ساختةية،
ماَليان موَلكء نائاسايى بةشَيوةيةكى
راستةء تا ضةند زياديكردووة، ئةمة

بةرامبةرى؟ ضيية لَيثرسينةوة
لة ــة ــم ــَي ئ راســـتـــة ــــةوة  ئ  -
فؤرمَيكمان نــةزاهــة ــيــذنــةى ل
هةموو بــةســةر ــردووة ــك ــةش داب
وةزارةتةكاندا، بريكارى ــرء وةزي
بإوانامةيةكيان ضــى بزانين تــا 
بؤمانى تةسديقكراوى بة هةيةو
تريشمان ئيستيمارةيةكى بهَيننء
بةو ــارةت ــةب س ــردووة ــادةك ــام ئ
وةرطرتنى ثَيش كة  ماآلنةى  موَلكء
دواى هةيانبووةو ثؤستةكانيان
ثؤستةكانيان لــة وازهَينانيش
ضى ـــةش ـــاآلن س دةيـــانـــبـــَيـــت،
لةنَيو طؤإانكارييةكى بةسةردا دَيتء
ئةوة دةنطى ثةرلةمانةكاندا ئةندام
بإوانامةيةوة بةو هةندَيكيان هةية

هةيانة. ئَيستا كة نةهاتوون
بوارى لة طةندةَليى بةهؤى *
هةندَيك كة لةوةدةكرَيت باس نةوتدا
طةندةَليية ئةو داراييةكانى داهاتة لة
ضةكدراةكان، طروثة دةست ضووةتة

الية؟ زانياريتان
ثارةكانى لة هةندَيك راستة بةَلَى -
طروثة دةســـت دةضَيـتة نـــةوت

ميليشياكان. تيرؤريستييةكانء
ساَلى دوو ــةم  ئ مـــاوةى لــة   *
تا نةزاهة ليذنةى لة كاركردنةتدا

سةركةوتووبوون؟ ضةند
باش بةشَيوةيةكى نةمانتوانيوة -

بكةين. كارة ئةو
ضيية؟ هؤكارى *

بة ــديــى ثــةيــوةن بــةشــَيــكــى  -
شيعةو كوردء لة كة هةية ليذنةكةوة
مانط، شــةش تا ثَيكدَيت سوننة
كة ليذنةكة سةرؤكى لةبةرئةوةى
سوننةكاندا ئةندامة لةطةأل شيعةية
كؤبوونةوةى هةندَيك  تةواونةبوو، 
سةرؤكى مــنء تةنها ليذنةكةش
ئَيستاش دةكردء دانيشتنمان ليذنةكة
ماوةو هةر  هةستياريية  ئةو  هَيشتا 

ثةكخستووة. كارةكانى ئةمةش
تا زانياريى هةندَيك بةثَيى *

تةسليم  طةندةَلى  دؤسيةى   ٣٠٠ ئَيستا
بةدةم باشى بة دادطا كراوةء دادطا بة
تا ئةمةيان نةضووة،  دؤسيةكانةوة 

راستة؟ ضةند
هةندَيك لة لَيكؤَلينةوةى دادطا -
دادطا بةآلم كردووة، دؤسيانةدا لةو
بارودؤخة بؤ دةيطةإَينَيتةوة سستة
ئــةمــةشــدا ــةأل ــةط ل ئةمنييةكةء
ضةند لةسةر  رَيوشوَينى دادطــا 
حوكمةت طرتووةتةبةرو دؤسيةيةك
لة هةندَيك دةركــــردووةو غيابى
كردووة، دةستطير بةرثرسانيشى

هةن  كةس   ٣٦٦ نزيكةى لةوة جطة
ساأل  يةك بؤ  مانط ٦ لةنَيوان كة
طةندةَلىء تؤمةتى بة دةستطيركراون
سووك زؤر تاوانةكانيان هةندَيكيان
بيرضوونء لة طرتووخانةدا لة بووةو
ليذنةى رؤشتووةو ناوبانطيان ناوو
بةدواداضوونى رووةوة لةو نةزاهةش

كردووة.
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