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حةمة تؤفيق رةحيم ،بةرثرسي ثةيوةندييةكاني طؤ ِران:

هيض كات كؤبوونةوةمان لةطة َ
ل ثارتي و
ديـمانة :زيرةك عةبدول ِرةحمان
بة َالم تاكو ئ َيستا اليةني هةر َيمي
كوردس��تان بة راش��كاويي باسي
َ
لةطةل
هؤكارةكان��ي نةك��ردووة.
ئةوةدا نين ئيم��زا كؤبكر َيتةوة
بؤ هةركةس�� َيك ،كة ئةمجارةيان
بؤ ماليكيية ي��ان جار َيكي ديكة
هةر كةس�� َيكي ديكة ب َيت .بةَلكو
َ
لةط��ةل ئةوةداين ئةو ثرس��انة
ل��ة ثةرلةمان��ي ع َيراقدا باس
بكر َي��ت .ئةوكاتي��ش كة
طو َيم��ان لةه��ةر دووال
بري��ار دةدةين
ط��رت ِ
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َ
لةطةل طؤظاري
لة ديمانةيةكدا
شةثؤل بةرثرسي ثةيوةندييةكاني
ط��ؤ ِران« ،حةمة تؤفي��ق رةحيم»
ب��اس لةضةندي��ن بابةتي طرنط
َ
لةطةل ئيمزا
دةكات و دةَل َيت :ئ َيمة
كؤكردنةوة نين ،ث َييواية باش��ترة
ن��وري ماليكي ب َيت��ة ثةرلةمان و
ل َيثرس��ينةوةي لةطةَل��دا بكر َيت
ئةوكاتيش لة روانطةي ثرسيار و

وة َالمةكانةوة راي خؤيان دةب َيت.
شةثؤل :ع َيراق لةقةيرانداية
و ناكؤكي هةي��ة لةن َيوان اليةنة
سياسييةكاني ع َيراق .وةك طؤ ِران
ت َي ِروانينت��ان ب��ؤ ئ��ةم قةيرانة
ضيية؟.
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :ئ َيمة
ث َيش��تريش باس��ي هةَلو َيس��تي
خؤمان كردووة .راستة قةيران َيك
هةية لةن َي��وان هةر َيم و بةغداد،

بريار دةدةين .بؤية كات َيك ضووة
ِ
ثةرلةرماني بةغداد و ثرس��ياري
ل َيكرا ،ئةوكاتيش ئةو وة َالمي خؤي
دةب َيت ،ئ َيمةش ئةوكات لة ثرسيار
بري��ار دةدةي��ن
و وة َالمةكان��دا ِ
َ
هةَلو َيستمان ضي دةب َيت .بةالم بؤ
ئ َيمة روون نيية ك َيش��ةكان لةسةر
ضيية ،ئةطةر لةسةر نةوت ب َيت و
بةو ش َيوةيةي ئ َيستا دةفرؤشر َيت
َ
لةطةل دةكر َيت و كةس
و مامةَلةي
ث َي��ي نازان َيت ئ َيمة هةَلو َيس��تمان
جؤر َيكي ديكة دةب َيت ،ئةطةريش
بزاني��ن ئةو نةوتة ب��ؤ هةر َيمي
كوردستانة و ميزانيةكةي ديارة و
دةض َيتة بودجةوة و حسابةكان
دي��ارن هةَلو َيس��ت َيكي
ديكةمان دةب َيت.

شةثؤل :ليس��تي هاوثةيماني
َ
لةطةل ل َيسةندنةوةي
كوردستان كة
متمانةن لة نوري ماليكي تاضةند
راو َيذيان بة ئ َيوة كردووة؟ لةسةر
ئةو ثرسة ئايا هيض هةماهةنطييةك
هةية ل��ة ن َيوان ليس��تي طؤ ِران و
هاوثةيماني كوردستاني؟ ضوونكة
زؤر جار باس دةكر َيت لةمةسةلة
هةَلو َيستمان ضي دةب َيت.
شةثؤل :هةند َيكجار باس لةوة نيش��تيماني و نةتةوةييةكان��دا
دةكر َيت ك َيشةكاني ن َيوان هةر َيم نو َينةران��ي ك��ورد ل��ة بةغداد
و بةغ��داد ب��ة شةخس��يكراون يةكدةنطن؟.
و نيش��تيماني ني��ن .ئاي��ا ئ َيوة
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :ئ َيمة
ث َيتانواية ك َيشةي هةر َيم و بةغداد
تائ َيس��تا هي��ض ش��ت َيكمان بةدي
شةخسيية و نيشتيماني نيية؟.
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :ئ َيمة نةك��ردووة ،تةنان��ةت لةن��او
نازانين ه��ؤكارةكان ضين ،كات َيك هاوثةيمان��ي كوردس��تاني ئ َيمة
هؤكارةكانمان زاني لةس��ةر ئةوة بةش�� َيك ني��ن ل َي��ي ،زؤرج��ار
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يةكيَتي رةت نةكردؤتةوة
هةس��ت دةكةين ناكؤك��ي هةب َيت
ناكؤكييةكاني��ش ،بؤنموون��ة
ماليكيية.
شةثؤل :واتة ث َيتواية لة ن َيوان
ثارتي و يةك َيتي ناكؤكي هةية؟.
حةم��ة تؤفي��ق رةحي��م :وا
ثي دةكةم.
هةستي َ
ش��ةثؤل :ئاي��ا دةوَلةتان��ي
ئةقليمي هؤكارن؟.
حةمة تؤفيق :رةنطة دةوَلةتي
ئةقليمي ب َيت يان شتي تايبةتي و
حزبايةتي ب َيت.
ش��ةثؤل :ئةط��ةر ك��ورد لة
راب��ردوودا ناوبذي��وان بووب َيت
ئ َيستا بةش َيكي سةرةكي ك َيشةكاني
ع َيراقة ئايا ناحةكيمي سياس��ةتي
كورد ب��ووة ك��وردي بةئ َيس��تا
طةيان��دووة يان ك��ةم ئةزمووني
بووة؟.
حةم��ة تؤفي��ق رةحي��م:
يةك َيك لة ك َيش��ة س��ةرةكييةكان
َ
لةط��ةل بةغ��داد ئةوةية
ك��ورد
كورد س��تراتيجيةت َيكي ئاسايشي
نةتةوايةت��ي نةب��ووة .زيات��ر
مةس��ائيلي حزبي زاَلبووة بةسةر
ملمالن َيكان��دا ،ه��ةر بؤي��ة ئةو
ك َيشانة بة بةردةوامي ماونةتةوة
و دةشم َيننةوة.
ش��ةثؤل :ئ��ةو ك َيش��انة
ض��ؤن ضارةس��ةر دةب َي��ت؟ .ئايا
ليذنةيةك��ي
دروس��تكردني
دانوس��تان ،بؤ ضارةس��ةركردني
ك َيش��ةكان دةب َي��ت لةس��ةر ض
بنةماي��ةك ب َيت بؤئ��ةوةي دواي
كؤبوونةوةكان موتابةعة بكات؟.
حةم��ة تؤفي��ق رةحي��م:
دةب َي��ت بةرنامةيةكي ئاسايش��ي
نةتةوايةتي��ت هةب َي��ت و م��ن
هةميش��ة باوة ِرم بةوةي��ة كورد

ناب َيت بةش�� َيك ب َيت لة ضارةسةر،
ضوونكة بةش�� َيكة لةك َيش��ةكان،
ث َيم باشة ك َيشةكان لةسةر ناوضة
دابر َين��راوةكان و كةرك��ووك و
ِ
ماددةي س��ةد و ض��ل ب َيت ،نةك
لةس��ةر مةسائيلي دةس��تكةوتي
تايبةتي ،لة ثةرلةماني هةر َيميش
ب��اس دةكر َي��ت ك��ة دةب َي��ت
ئةنجوومةن َيك��ي راو َيذكاري��ي
طفتوطؤك��ردن هةب َيت ل��ة ن َيوان
هةر َي��م و بةغ��داد بؤئ��ةوةي
مةس��ائيلي حزبي و دةستكةوتي
تايبةت��ي َ
زال نةب َي��ت بةس��ةر
ك َيشةكاندا.
شةثؤل :ئةو ليذنةية دةب َيت لة
كي ث َيكب َيت؟.
َ
حةمة تؤفيق رةحيم :دةب َيت لة
خةَلكي ثسثؤر و ب َياليةن ث َيكب َيت
كة دةستكةوتةكاني هةر َيم بخاتة
سةرو دةستكةوتةكاني حزبايةتي
و طروث و طروثكارييةوة.
ش��ةثؤل :نزيكبوونةوةي��ةك
هةية لة ن َيوان حزبة كوردييةكاندا
ب��ة تايب��ةت ل��ة ن َيوان ط��ؤ ِران
يةك َيت��ي ،ثارت��ي و ط��ؤ ِران .ئةم
نزيكبوونةوةيية ضؤن دةبينن؟.
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :هيض
كات َي��ك رةتم��ان نةكردؤت��ةوة
كؤبوون��ةوة و ئاَلوط��ؤ ِري بيرو ِرا
بكر َيت ،ئةمةش لةث َيناو ئةوةداية
ئ َيم��ة را و بؤضوونةكاني خؤمان
ثي
بَل َيي��ن ،بة َالم تائ َيس��تا كاري َ
نةكراوة ،ئ َيم��ة بزووتنةوةيةكي
مونافيس��ي ئةوانين و دوذمنيان
نين.
ش��ةثؤل :ئ َيوة زؤر جار باس
لةوة دةكةن كؤبوون��ةوة لةث َيناو
كؤبوونةوة دةكر َي��ت ،بة َالم هةر

خؤش��تان باس ل��ةوة دةكةن هةر
لي
كات َي��ك داواي كؤبوونةوةتان َ
بكر َي��ت كؤبوون��ةوة دةكةين ،لة
بةجي
كات َيك��دا داواكانت��ان ج َي َ
ناك��ةن! .ئةم��ةش ناض َيت��ة
ضوارض َي��وةي كؤبوونةوة لةث َيناو
كؤبوونةوة؟.
حةمةتؤفي��ق رةحيم :نةخ َير
ناض َيت��ة ئ��ةو ضوارض َيوةي��ةوة
بةَلك��و دةض َيت��ة ضوارض َي��وةي
ئةوةي ئ َيم��ة ئامادةين لة هةموو
ش��و َين و بوار َيك را و بؤضووني
خؤم��ان بَل َيين .ئ َيمة دانانيش��ين
طفتوطؤ بكةين لةث َيناو طفتوطؤدا،
ث َيمانواية ئةوة را و هةَلو َيس��ت و
بؤضوونةكاني ئ َيمةية.
شةثؤل :ضاود َيران باس لةوة
دةك��ةن ،نزيكبوون��ةوة لةن َيوان
ئ َي��وة و يةك َيتي��دا هةي��ة .ئايا
كؤبوونةوةكاني ئ َي��وة و يةك َيتي
نزيكبوونةوةي دروستكردووة؟.
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :هةر
كات َيك داوا بكر َيت بؤ كؤبوونةوة
بة مةرج َيك كؤبوونةوة لة ث َيناو
كؤبوونةوة نةب َيت و بؤ ئاَلوطؤ ِري
بي��رو ِرا ب َيت ،ئ َيم��ة راي خؤمان
وتووة.
ش��ةثؤل :ئ َي��وة حزب َيك��ي
عةلمانين ب��ة َالم هاوثةيمان َيتيتان
َ
لةطةل حزب��ة ئيس�لامييةكاندا
لةسةر ض بنةمايةكة؟.
حةمةتؤفيق رةحيم :لةس��ةر
بةرنام��ةي ش��ةش ثاك َيجيةك��ة
و ريفؤرمكردن��ي هةر َيم��ي
كوردستانة.
شةثؤل :ئةوان بة عةقَلييةت َيك
و ئ َي��وة بة جؤر َيك��ي ديكة ،ئايا

ئةمة تةبايي دروست دةكات؟.
حةمةتؤفي��ق رةحيم :تةبايي
س��ي اليةنمان لةسةر
هةية ،هةر
َ
ئةو شةش ثاك َيجة ر َيككةوتووين.
ش��ةثؤل:ئةم ر َيككةوتنة تاكو
كةي دةب َيت؟.
حةم��ة تؤفيق رةحي��م :ئةم
جاري مةس��ةلةيةكي
ر َيككةوتنة
َ
ديكةية .بؤ نموونة ئةوان لةسةر
ماليك��ي هةَلو َيس��ت َيكيان هةية،
ئ َيم��ة هةَلو َيس��ت َيكي ديكةم��ان
هةية ،بة َالم كاريطةريي دروس��ت
نةكردووة ،لةس��ةر يةكطرتوويي
ئؤثؤزيس��يؤن لة كوردستان .ئ َيمة
لة مةسةلةكاني هةر َيم و ئةوانةي
ثةيوةندييان هةية بةضاكس��ازيي
هاو هةَلو َيستين.

ئ َيمة
مونافيسي
ثارتي و
يةك َيتين
بة َالم
دوذمنيان نين
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يةكيَتي رووي لة شكستة
مانؤ ِرةكـاني يةكيَتي
بي ئةنجام دةرضــوون
َ

راثؤرت :كوردة ئةحمةد
بي دةرئةنج��ام بوون ،بة
ط��ؤ ِران َ
تايبةت كة بزووتنةوةي طؤ ِران بة
فةرمي رايطةياند ئةو ستايشانةي
مام جةالل بؤ نةوشيروان مستةفا
تةنيا بيرخستنةوةيةكي م َيذوويية
و هيض��ي ت��ر .جط��ة لةم��ةش
ضاود َيران��ي سياس��يي ث َييانواية
يةك َيتي ه َيش��تا رووي لة شكستي
زياترة بة تايبةت ك��ة باَلباَل َين و
ئةجينداي شةخس��يي ئا ِراستةي
سياسةتي يةك َيتي دةكات.

يةك َيتي نيشتمانيي كوردستان
لة يادي  37ساَلةي دامةزراندنيدا
نمايش�� َيكي سةرتاس��ةريي ل��ة
كوردس��تان س��ازدا ،لةاليةك��ي
تريش سكرت َيري طشتيي يةك َيتي
ل��ة وتار َيكي��دا ل��ة هةم��ان لة
بؤنةدا زياد لة ث َيويس��ت ستايشي
ر َيكخ��ةري بزووتن��ةوةي طؤ ِران
«نةوش��يروان مس��تةفا»ي كرد،
بة مةبةس��تي هةنطاوي زياتر بؤ
لة يةكت��ر نزيكبوون��ةوة .بة َالم
لة ب��اري واقيعييةوة ه��ةم مانؤ ِر
با َلبا َل َين ..ش َيرثةنجةي يةك َيتي
و كةرنةظاَلةكان��ي يةك َيت��ي ،هةم
ل��ة ديمانةيةك��ي ث َيش��ووي
َ
لةط��ةل «دانا
هةوَل��دان ب��ؤ نزيكبوون��ةوة لة طؤظاري «ش��ةثؤل»
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س��ةعيد س��ؤفي» ثةرلةمانتار و
كادري ث َيش��كةوتووي يةك َيت��ي،
باس لةوة دةكات دياردةي باَلباَل َين
بة زةقي لة ن��او يةك َيتيدا بووني
هةية ،بؤية ئةو ثةرلةمانتارة ئةو
دياردةية بة ش َيرثةنجةي يةك َيتي
ث َيناس��ة دةكات و ث َييواية بووني
ئ��ةو دياردةي��ة يةك َيتي ضةندان
هةنط��او ب��ؤ دواوة ه َيناوةت��ة
برك َيي
بةتايبةت كة يةك َيتي لة ك َي ِ
َ
لةط��ةل
سياس��يي طةورةداي��ة
ركابةرةكاني كة بريتين لة ثارتي
و طؤ ِران.
د.فوئ��اد مةعس��وم ئةندامي

ث َيش��ووي مةكتةب��ي سياس��يي
يةك َيتي ث َييواي��ة يةك َيتي هةر لة
سةرةتاوة تا ئ َيس��تا سروشت َيكي
بةرةي��ي هةب��ووة ،ب��ةو ث َييةي
يةك َيتي لة ئةنجام��ي يةكطرتني
س��ي رةوتي جي��اواز ث َيكهاتووة،
َ
بؤي��ة ك َيش��ةي دةس��تةطةريي
بةش َيك بووة لة م َيذووي سياسيي
ئ��ةو حزب��ة .مةعس��وم ث َييواية:
ي سروشت َيكي
لةس��ةرةتادا يةك َيت 
َ
نيمض��ة بةرةي��ي هةب��وو ،بةالم
طرفت��ي ئةو كات��ة ئ��ةوة بوو،
يةك َيت��ي بةث َيي ذم��ارةي َ
بال و
ث َيكهاتةكاني ر َيكخستني هةبوو،
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سي ر َيكخس��تني هةبوو ،لة
واتة َ
بريار
تيدا
ي
يةك
ي

يةكةم

ي
كؤنطرة
َ
ِ
لة يةكخس��تني ر َيكخس��تنةكان
درا ،ب��ة َالم تايبةتمةندي��ي
فيكريي باَلةكاني ه َيشتةوة ،تاكو
لةكؤنط��رة ي دووةم��دا ئ��ةوةش
الدرا ،لة ئ َيستا يةك َيتي ث َيويستي
بة ر َيكخستنةوةي َ
بال و رةوتةكان
لةطةل سروش��تي
َ
هةي��ة ،تاك��و
ي بطونج َيت،
نيمضة بةرةيي يةك َيت 
لة بري ئ��ةوة ي يةك َيتي كوتلة و
هةظال و ئةو هةظاَلي
َ
طروثي ئ��ةم
ت َيدا ب َيت ،باشتر واية رةوت و َ
بال
هةب َيت كة بنضينةيةكي فيكريي
هةب َيت ،ئةو كات لة زؤر نةخؤشي
و طرفت رزطارمان دةب َيت.
نياز سةعيد عةلي ،بةرثرسي
ثةيمانط��اي كادران��ي يةك َيت��ي
ث َييواية ،زاَلبووني ئةجينداي تاك
و طروثةكان بةس��ةر ئا ِراس��تةي
سياس��يي يةك َيتيدا س��ةرضاوةي
كؤي نةهامةتييةكاني ئةو حزبة.
جطة لةوةش رايدةطةيةن َيت «ئةو
بؤشايية ي دروس��تبووة ،ويست و
خواس��تي هةموو (ي.ن.ك) نيية،
بةَلكو خواست و بةرذةوةنديي ئةو
تاك و طروثانةية لةس��ةر بنةماي
ي (بةش��ةكة ي خؤم)،
رةضاوكردن 
دةسة َالتي خؤيان بةه َيز و تؤكمة
دةكةنو وةك ديفاكتؤ دةيسةث َينن
و كاري ث َيدةكةن ،ئةمة يةك َيكة لة

هةَلتؤقي��ن و تةشةنةس��ةندن 
ي
ئةج َينداي تايبةتي تاكو طروث،
بةس��ةر ئةج َين��داي طش��تطيري
(ي.ن.ك) دا».

يةك َيتي رووي لة سةركةوتن نيية

بة وتةي ضاود َيراني سياسيي،
ئاين��دةي سياس��يي يةك َيت��ي
نيش��تمانيي رووي لة سةركةوتن
نيي��ة ،بةَلكو م َي��ذوو و ئايندةي
يةك َيتي بريتيية لة يةك ثرؤسةي
ضةن��د بارةوة بووة ك��ة دةكر َيت
بَل َيين خوالنةوةي��ة لة ناو بازنة.
تةنانةت س��ةركردةكاني يةك َيتي
خؤيان ث َييانواية يةك َيتي ئاسؤيةكي
رووني نيية ،ئةمةش بةهؤي ضةند
فاكتؤر َي��ك ،لةوان��ة :ئينش��قاق
و جيابوون��ةوةي باَل��ي ريفؤرم،
مانةوةي ش��ة ِري دةس��تةطةريي،
الوازيي س��ةركردايةتي ئ َيستاي
يةك َيتي.
فةرةي��دون عةبدولق��ادر،
ئةندام��ي ث َيش��ووي مةكتةب��ي
سياس��يي يةك َيت��ي ث َييواي��ة
س��ةركردايةتي يةك َيت��ي ب��ة
بةراوورد بة رابردوو الوازة .ئةو
سةركردةيةي ث َيش��ووي يةك َيتي
وتيشي :س��ةركردايةتي ئ َيستاي
يةك َيت��ي لةج��اران الوازت��رة.
اليةنةك��ةي
جيابوون��ةوةي
نةوش��يروان ل��ة يةك َيت��ي نةك
ه��ةر نةيتواني نةخؤش��ييةكاني

زؤرتر ضاوثؤش��ي لة كةموكورتي
ت و زؤرتر
ريزةكاني ناوخؤي بكا 
سياسةتي رازيكردن بخاتة شو َين
هةنطاوةكاني ضاكسازيي.
ئةو س��ةركردةيةي ث َيشووي
يةك َيت��ي ث َييواية جط��ة لةوانةش
بؤش��ايي لةن َي��وان جةم��اوةر و
يةك َيت��ي دروس��تبووة ،هاوكات
ش��ت َيك نةماوة بة ناوي كاركردن
بة ياس��ا و ر َيس��ا حزبييةكان و
ثةي��رةوي ناوخ��ؤ ،ئةم��ة جطة
ِ
لةوةش يةك َيتي ش�� َيواز َيكي كؤن
ثيادة دةكات لة هةَلسو ِراني حزبيي
برواي
و بواري ر َيكخستندا .كة بة ِ
ئ��ةو ئةمانة هةمووي مةترس��ي
طةورة و جيددين لةسةر ئ َيستا و
ئايندةي يةك َيتي نيشتمانيي.
عةت��ا قةرةداغي ،نووس��ةر
و ضاود َي��ري سياس��يي ،ث َييواية
يةك َيت��ي ئايندةيةك��ي روون��ي
َ
لةطةل ئةوةش��دا
نيي��ة ،ب��ة َالم
سةركردايةتي ئ َيس��تاي يةك َيتي
دةتوان َي��ت نموون��ةي كؤمةَل��ةي
رةنج��دةران دووب��ارة بكاتةوة و
حزبةكة لة م��ةرط رزطار بكةن.
ئ��ةو ضاود َي��رة رايدةطةيةن َيت:
ئاين��دةي يةك َيت��ي نا ِروون��ة و
ضةن��دي تةمةن��ي م��ام جةالل
َ
بض َيتة س��ةرةوة و تةندروس��تي
ناج َيطي��ر ب َي��ت ،ئةوةن��دة باري
طش��تي يةك َيتي��ش ناج َيطي��ر و

ي تاكو طروث
ي تايبةت 
تةشةنةسةندني ئةج َيندا 
ي نةهامةتييةكاني يةك َيتيية
سةرضاوة 
قةيرانة ر َيكخراوةيية قورسةكان 
ي
ن��او (ي.ن.ك) ،ئةط��ةر زياتريش
بس��ةني ،ئةوا ئةج َينداي
تةشةنة
َ
تايبةتي تاك و طروث ،بة تةواويي
دةب َيت��ة ئةَلتةرناتيظي ئةج َينداي
طش��تطير ي (ي.ن.ك)» .بةرثرسي
ثةيمانط��اي كادران وتيش��ي
«دةتوانين بَل َيين س��ةرضاوةيةكي
ي نةهامةت��ي و رةخنةو
س��ةرةك 
سكاالَ و طلةيية ئا ِراستةكراوةكاني
(ي.ن.ك) ،دةطة ِر َيت��ةوة ب��ؤ

دةس��تةطةريي ن��او يةك َيت��ي
ضارةسةر بكات بةَلكو شو َينةواري
خؤشي لةسةر بةج َيه َيشت .ئ َيستا
ناتةباي��ي بة ئاش��كرا دةبينريَ
لة ئاس��تةكاني س��ةركردايةتيدا
و ت��ا ئةندازةيةكي��ش ش��ؤ ِر
بووةت��ةوة .ب��ةو جيابونةوةي��ة
بار َيكي نالةباري تر هاتة كايةوة،
يةك َيت��ي نةيتواني بةمةبةس��تي
ضاكس��ازيي هةنطاوةكاني ريفؤرم
بةرةو ث َيش��ةوة ببات و ناضار بوو

ن��اروون دةب َي��ت .ئاي��ا ل َي��رةوة
يةك َيت��ي دةتوان َيت بطة ِر َيتةوة بؤ
رابردووي كؤمةَل��ةي رةنجدةران
كة ث َيك َيه َينةري يةك َيتي بوو.
وتيش��ي :ل��ة خراثتري��ن
بارودؤخدا س��كرت َيري كؤمةَلة و
نوخبةيةك لة سةركردةكاني ث َيش
هةَله َينان��ي هةنط��اوي يةكةم بؤ
شؤ ِرش دةس��تطيركران و سكرت َير
لة س�� َيدارة درا ،بة َالم بةهيمةتي
دةس��تةيةكي ك��ةم ل��ة كادرة

سةركردايةتي
ئ َيستاي يةك َيتي
نيشتمانيي
كوردستان لة
جاران الوازترة

ث َيش��كةوتووةكاني ئ��ةو كاتةي
كؤمةَل��ة ،نةك هةر ر َيط��ا نةدرا
كؤمةَلة ه��ةرةس به َين َيت ،بةَلكو
لة ماوةيةكي كورت��دا توانرا ئةو
ر َيكخراوة بةر شكس��ت كةوتووة
زيندوو بكر َيتةوة و بةكؤشش��ي
س��كرت َيري دووةم��ي كؤمةَلة و
دةستةيةك لة هاو ِر َيكاني كؤمةَلة
ر َيط��اي س��ةختي خةبات��ي طرت
و هةر ث��اش ئةو هةس��تانةوة و
رابوونةوةية ،سكرت َيري دووةمي
كؤمةَل��ةش ش��ةهيد ك��را ،بة َالم
س��كرت َيري س�� َييةمي كؤمةَلة و
هاو ِر َيكان��ي لة س��ةركردايةتي
كؤمةَل��ة تواني��ان كؤمةَل��ة لةو
شكس��تة دةرباز بكةن .ئايا ئ َيستا
ئةو ئيرادةية لة ن َيو سةركردايةتي
يةك َيتي��دا هةي��ة ،بتوان��ن وةكو
قؤناغ��ي دواي دةس��تطيركردني
س��كرت َيري يةكةم��ي كؤمةَلة و
قؤناغ��ي دواي ش��ةهيدبووني
س��كرت َيري دووةم��ي كؤمةَلة ،لة
ئةطةري كؤضكردني س��كرت َيري
يةك َيتيدا ،يةك َيتي بة ِر َيوةببةن و
لة هةرةس دةربازي بكةن؟.
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عةبدولستار مةجيد ،ئةندامى مةكتةبي سياسيي كؤمة َلى ئيسالمى:

ساردييةك هةية لة هةلَويَستى يةكيَتى
لة متمانة وةرطرتنةوة لة ماليكى
ديمانة :فةرةيدون ب َيوار
عةبدولستار مةجيد ،ئةندامى
مةكتةب��ي سياس��يي كؤمةَل��ى
ئيس�لامى ،لةم ديمانة تايبةتةي
«ش��ةثؤل»دا ب��اس ل��ة قةيراني
ع َي��راق دةكات و ث َييواية لةاليةن
دةوَلةتاني دراوس�� َيوة دةس��ت لة
كاروب��اري ع َي��راق وةردةدةر َيت،
ثاش��ان ب��اس ل��ة هةَلو َيس��تي
اليةنةكاني ئؤثؤزيس��يؤن دةكات
لة ك َيشمةك َيش��ي ن َيوان بةغداد و
هةول َير.
َ
شةثؤل :ت َي ِروانين و هةلو َيستى
كؤمةَلي ئيسالمى بؤ قةيرانةكاني
ئ َيستاى ع َيراق ضيية و ضؤنة؟.
عةبدولس��تار مةجي��د :ئ َيمة
ث َيمانواي��ة قةيران َيك��ى حةقيقي
و ئاَلؤز لة ع َيراق��دا هةية .لةبةر
ئةوةى هةند َيك وآلتي دةوروبةر
و وآلتاني تريش دةس��تيان هةية
لة ك َيش��ةكانى ع َي��راق ،ئةمةش
وايك��ردووة ضارةس��ةركردنى
ك َيش��ةكان زةحمةتت��ر ب َي��ت و
ب��ةرةو ئاَلؤزتر بض��ن .لة هةمان
كات��دا ئ��ةو ر َيككةوتنانةى كة
لةن َي��وان ث َيكهاتةكان��ى ع َيراقدا
ك��راوة و ع َي��راق لةس��ةر ئ��ةو
بنضينةية ث َيكه َينراوة ،ئ َيستا ئةو
بنضينةية ت َيكضووة و س��ووننة و
كورد هاوبةش��ي حةقيقي نين لة
برياردان و
ثرؤسةى سياس��يي و ِ
بة ِر َيوةبردنى ع َيراق .بؤية ئ َيستا
ث َيش��نياري ئةوة ل��ة ئاراداية كة
متمانة لة ماليكى وةربطير َيتةوة،
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هةر ضةندة ئةوة هةموو قةيرانةكة
ضارةس��ةر ناكات ،بةَلكو بةش َيكى
ضارةسةر دةكات ،ضوونكة ماليكى
َ
لةطةل زؤربةى ه َيزة سياسييةكان
و سةركردةكان ثةيوةنديى نةماوة
و ن َيواني ت َيكضووة.
بؤية من ث َيمواية قةيرانةكانى
ع َيراق ضارةس��ةر ناب��ن ،مةطةر
س��ي
ع َي��راق دابةش بكر َيت بؤ
َ
دةوَلةت ،مةبةس��تم ئةوةية شيعة
لةخواروو دةوَلةتى خؤي هةب َيت،
لة ناوة ِراست سووننة دةوَلةتى خؤي
هةب َي��ت ،لة كوردس��تانيش كورد
دةكري
دةوَلةت��ى خؤي هةب َي��ت،
َ
س��ي دةوَلةتة لةس��ةر
دواتر ئةم َ
كؤمةَل َي��ك بنةم��ا و ر َيككةوتنى
هاوبةش ئارةزوومةندانة يةك َيتى
ع َيراق دروست بكةن.
ش��ةثؤل :ئةو دةوَلةتانة ك َين
كة دةس��ت لة كاروب��اري ع َيراق
وةردةدةن؟.
عةبدولس��تار مةجيد :لةوانة:
كؤم��اري توركي��ا كاريطةري��ي
بةسةر ع َيراقةوة هةية و كؤماري
ئيس�لاميش كاريطةريي و قسةى
هةية لةسةر قةيرانةكانى ع َيراق.
ئةم دوو دةوَلةتة بة دوو ئا ِراستةى
َ
لةطةل
جي��اواز كار دةكةن ،ئ َيران
مانةوةى ماليكيي��ةوة و توركياش
َ
لةط��ةل البردن��ى ماليكيي��ة لة
ثؤستةكةى .هةروةها وآلتانى تري
عةرةبيش بةش َيوةيةك لة ش َيوةكان
قسةيان هةية لةسةر قةيرانةكانى

ع َيراق.
ش��ةثؤل :دةوتر َي��ت كات َيك
َ
كؤم��ةل ل��ة
ثةرلةمانتارةكان��ى
بةغ��داد واذوويان ك��ردووة بؤ
الدانى ماليكى ،كؤماري ئيسالمى
َ
كؤمةل
ئ َيران ثةيام َيكى ئا ِراستةى
دةكري
كردووة و ث َيي ناخؤشبووة.
َ
ث َيم��ان بَل َييت ناوة ِرؤكى ثةيامةكة
ضي بووة؟.
عةبدولس��تار مةجي��د :ئ َيمة
ثةياممان ث َينةطةيش��تووة ،بةس
برادةران��ى ئ َيرانى ث َيش��نياريان
كردووة ك��ة قةيرانةكانى ع َيراق
لة ن َي��وان س��ةرؤكى كوتلةكان و
س��ةرؤكى حزبةكان بة طشتيي لة
كؤنطرةيةكى فراواندا ضارةس��ةر
بكر َي��ت .وةآلمي��ش ئةوةي��ة كة
بةرذةوةندي��ى طةالن��ى ع َي��راق
لةوةداي��ة متمانة لة نوري ماليكى
وةربطير َيتةوة.
دةوتر َي��ت
ش��ةثؤل:
ثاش��طةزبوونةوةى مام جةالل لة
ناردن��ى واذووى ثةرلةمانت��اران
ب��ؤ ثةرلةم��ان بةمةبةس��تى
ل َيس��ةندنةوةى متمانة لة ماليكى،
ثةيوةستة بة فش��اري ئ َيران و لة
ذ َير فش��اري ئ َيراندا هةَلو َيس��تى
مام جةالل ط��ؤ ِراوة ،راى ئ َيوة لةو
بارةوة ضيية؟.
دةبي
عةبدولس��تار مةجيد:
َ
بة ِر َي��ز مام ج��ةالل وةآلمى ئةو
ثرس��يارة بداتةوة ،ئاي��ا لة ذ َير
فش��اري ئ َيرانة ك��ة واذووةكانى

بةرذةوةنديى
طةالنى ع َيراق
لةوةداية
متمانة لة
نوري ماليكى
وةربطير َيتةوة
نةن��اردووة ب��ؤ ثةرلةم��ان
بةمةبةس��تى ل َيس��ةندنةوةى
متمانة ل��ة ماليكى ،ي��ان ر َيذةى
واذووةكان نةطةيش��تؤتة ر َيذةى
ياس��ايي؟ .بةآلم ساردييةك هةية
لةهةَلو َيس��تى برادةرانى يةك َيتى
لة متمانة وةرطرتنةوة لة ماليكى،
ئةمةش كؤمةَل َيك رةهةندى خؤي
هةية كة من ل َيرةدا باس��يان ل َيوة
هةستدةكري
ناكةم .بةآلم ئ َيس��تا
َ
ئةو س��اردييةى يةك َيتى كؤتايي
َ
لةطةل كؤدةنطى
هاتووة و ئ َيس��تا
كوردن.
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س��ي حزبة
ش��ةثؤل :ئ َي��وة
َ
ئؤثؤزيس��يؤنةكة كاري هاوبةش
و ليذن��ةى هاوبةش��تان هةي��ة،
َ
كؤمةل
كةض��ي ثةرلةمانتاران��ى
و يةكطرت��وو واذووي��ان كرد بؤ
ل َيس��ةندنةوةى متمانة لة ماليكى،
بةآلم ه َيش��تا بزووتنةوةى طؤ ِران
بي هةَلو َيستة ،بؤضي؟.
َ
عةبدولس��تار مةجي��د :ئ َيمة
سي حزبة ئؤثؤزيسيؤنةكة
وةكوو َ
ث��رؤذة
بةردةوامي��ن لةس��ةر
ِ
ضاكس��ازييةكانى خؤم��ان ب��ؤ
طؤ ِرانكاري��ي ل��ة سيس��تمى
حكومرانيي هةر َيمى كوردس��تان.
ِ
بةآلم هي��ض ر َيككةوتن َيكمان نيية
ك��ة ئ َيمة ب��ؤ هةموو ش��تةكان
يةكدةن��ط و يةكهةَلو َيس��ت بين.
بةَلكو هةر حزب َي��ك بؤ هةند َيك

بة ئاسايي و سروش��تى دةزانين
و ث َيويس��تيش ناكات ئةو هةمووة
ك َيش��ةيةى ل َيبكةو َيتةوة .ه َيش��تا
بري��اري
برادةران��ى ط��ؤ ِران ِ

ئةندام َيك��ى
ش��ةثؤل:
َ
سةركردايةتى كؤمةل لة وتار َيكيدا
��ي :خ��ؤري ئؤثؤزيس��يؤن لة
دةَل َ
ئاوابوونداية ،ئةو قةناعةتةى لة

قةيرانةكانى ع َيراق ضارةسةر نابن ،مةطةر
سي دةو َلةت
ع َيراق دابةش بكر َيت بؤ َ
ث َيش��هات و رووداو ك��ة د َيت��ة
ث َيش��ةوة هةَلو َيستى سياسيي خؤي
َ
كؤمةل بة ئةركى
هةية .ئ َيمة وةك
شةرعي و نيش��تمانى سةر شانى
خؤمانى دةزانين كة لةم قؤناغةدا
َ
لةطةل ئ��ةو رايةين كة متمانة لة
ماليكى وةربطير َيتةوة.
البردنى سةرؤك وةزيرانيش

كؤتاييان ن��ةداوة ،بةس رةنطة لة
قؤناغى كؤتاييدا لة يةكهةَلو َيست
و يةكدةنط��ى ك��ورد دةرنةضن.
لة كؤبوون��ة هاوبةشةكانيش��دا
روونكردن��ةوةى ث َيويس��ت ل��ةو
بارةوة بة يةكتري دراوة ،كة بؤضي
ئ َيمة واذوومان كردووة و ئةوان
بؤضي واذوويان نةكردووة؟.

ضييةوة سةرضاوةى طرتووة؟.
عةبدولس��تار مةجي��د :ئةوة
راي خؤيةت��ى ،ب��ةس ث َيمواي��ة
بةو جؤرة نيية و ل��ة ئاوابووندا
نيي��ة .بةآلم لة راب��ردوو بةهؤي
س��ةرقاَلي اليةنةكان ب��ة بابةتى
ناوخؤي��ي ،بةتايبةتى برادةرانى
يةكطرتوو ك��ة خةريكى كؤنطرة

ب��وون و بةه��ؤي قةيرانةكان��ى
هةر َيم و بةغ��داوة ،ئةم قةزيانة
كاريطةريي��ان هةب��ووة بةس��ةر
هةَلو َيس��تةكانى ئؤثؤزيسيؤنةوة،
ضوونك��ة ئؤثؤزيس��يؤن وةك
نةثرذاوةتة س��ةر ئةو
ث َيو َيس��ت ِ
قةزيانة كة ث َيويستة ضي بكةين.
بةآلم ئؤثؤزيس��يؤن ب��ؤ هةموو
ثرؤذةى خؤي هةبووة
ث َيشهاتةكان ِ
و ث َيشكةش��ي كردووة .تةنات بؤ
ئيدارةكردنى قةيرانةكانى هةر َيم
ثرؤذةيةكى
و بةغدا ئؤثؤزيسيؤن ِ
ئا ِراس��تةى س��ةرؤكى هةر َي��م و
س��ةرؤكى حكوومةت و ثةرلةمان
ك��ردووة و تائ َيس��تا وةآلمي��ان
نةداوةتةوة.
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طؤ ِران لة كؤنطرة دةترسيَت

نةوشيروان مســتةفا
ترسي لة ئينشقاق هةية
راثؤرت :شةثؤل
ل��ة م��اوةي دوو هةفت��ةي
راب��ردوو بزووتن��ةوةي طؤ ِران،
كؤنفرانسة ناوخؤييةكاني لةسةر
ئاستي هةردوو ثار َيزطاي سل َيماني
و هةول َير بة ِر َيوة برد ،هةرضةندة
هةَلبذاردنةكان ك َيشة و ملمالن َيي
زياد ل��ة ث َيويس��تي ت َيدابوو ،لة
هةمان كات سةركردةكاني طؤ ِران
لة ر َيذةي بةشداريي هةَلسو ِراواني
كرا
طؤ ِران نيطةران ب��وون كة ت َي ِ
 %70ت َينةدةثة ِري .لةاليةكي ترةوة
ضاود َيراني سياسيي ئةم هةنطاوةي
ط��ؤ ِران وةك ئامادةكاريي��ةك بؤ
كؤنط��رةي حزبةك��ة دةبيني��ن
س��ي س��اَلة مؤَلةتي
كة زياتر لة َ
حزبي هةية و هيض كؤنطرةيةكي
نةبةستووة .ضاود َيراني سياسيي
ئةوةش ناش��ارنةوة طؤ ِران ترسي
زؤري هةية ل��ة كؤنطرة و خودي
نةوشيروان مستةفا ضةندان جار
دةربريوة كة رةنطة
ئةو ترس��ةي
ِ
ئينشقاق لة ريزي بزووتنةوةكةدا
رووب��دات ،بةتايب��ةت ك��ة
كؤمةَل َي��ك كوتل��ة و ن��ةوةي
برك َييانة بةمةبةس��تي
جياواز ك َي ِ
س��ة ر كر د ا ية تيكر كر د ني
بزووتنةوةي طؤ ِران.
عيم��اد عةل��ي ،ضاود َي��ري
سياس��يي ث َييواي��ة دياردةيةكي
ئاس��ايية لة هةر ر َيكخس��تن َيكي
سياس��يدا ملمالن َي��ي حزب��ي و
برك َيي ن َيوخؤي��ي رووبدات و
ك َي ِ
تةنانةت تا راددةيةك ب َيت بطاتة
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حاَلةتي دةستةطةريي و وازه َينان،
ئةم��ةش بةث َيي ئ��ةو زةمينة و
رؤش��نبيرييةي ل��ة كوردس��تان
ل��ة ئاراداي��ة .ئ��ةو ضاود َي��رة
سياس��يية وتيش��ي «بة ث َيي ئةو
ر َيوشو َينانةي طؤ ِران لة ضاالكيي
و لة هةَلبذاردن��ة ن َيوخؤييةكان
طرتونيةب��ةر ،هي��ض دةردان َيكي
س��ةلبيمان نةبيني ،تةنانةت ئةو
ش��و َينانةي ئاَلؤزيي ت َيدا بوو لة
ثرؤس��ةكة دواخ��ران ،دةكر َيت
ر َيوش��و َيني هاوش�� َيوة لة كاتي
كؤنطرةش بطر َيتة بةر و ئةطةري
ناكؤك��ي ط��ةورة ك��ةم بب َيتةوة.
َ
هةول و تةقةآلكان
تةرخانكردني
ب��ؤ س��ةركةوتني كؤنطرةكةيان
لةه��ةر كات َيكدا بيبةس��تن زؤر
وريايي دةو َيت ،ض لة دياريكردني
كات��ي كؤنط��رة ي��ان ضؤن َيت��ي
ر َيكخس��تني و بة ِر َيوةبردني يان
جةختكردن لةس��ةر ئةو بابةتة
طرنطانةي ل��ة كؤنطرةيةكي وةك
ئ��ةوةي بزووتن��ةوةي طؤ ِراندا
ث َيويس��تي ث َييةت��ي ،ب��ؤ زياتر
تؤكمةكردن��ي ريزةكاني��ان و
زياتركردني كاريطةرييةكانيان لة
كوردستان».
عيم��اد عةل��ي ث َييواي��ة
«بزووتنةوةي ط��ؤ ِران ،ئةطةري
طةورةي لة ث َيشة كة نةرجسييةت و
خودثةرستي و بةرذةوةندخوازيي
تةس��ك كاريطةريي خؤي هةب َيت
لةسةر رةفتار و كردةوةي زؤر َيك

ل��ة كادرةكان��ي ،كة ثش��تخاني
دياريك��راوي خؤي��ان هةي��ة و
ب��ي ك��ون و
بزووتنةوةك��ةش َ
كةلةب��ةر نيي��ة كة ئيس��تغالل
نةكر َيت ،ئ��ةم ئةطةرةش تا د َيت
طةورةت��ر دةب َيت��ةوة ئةطةر بؤ
قؤناغ َيك��ي دوور و در َيذتريش
بزووتنةوةك��ة ل��ة ث��ارة و
دةس��ةآلت دوور ب َيت» .وتيش��ي
«لةم حاَلةتةش��دا زؤر ئاس��ايية
ملمالني ن َيوخؤييةكان تةش��ةنة
َ
بك��ةن و ب َيهودةيي َ
بال بةس��ةر
كادران��دا بك َيش�� َيت و ب��ةدواي
دةرف��ةت و ر َيطةيةك��ي ت��ردا
بطة ِر َي��ن .بزووتن��ةوةي طؤ ِران
وةك ر َيكخراو َيك��ي سياس��يي
ن��وي و ب��ةو ش�� َيوةية و ب��ةو
َ
س��ةرةتاوة ئةط��ةر زةروورةتي
م َيذوو تةزكيةي نةكات تووش��ي
شكستيش دةب َيت ،بةتايبةتي لةم
س��ةردةمةدا ك��ة حزبايةتي لةم
واقعةي كوردس��تاندا ث َيويس��تي
بة ث َيداويستي وا هةية هيض كات
حزب��ة د َيرينة شؤ ِرش��ط َيرةكان
ث َيويستيان ث َيي نةبووة».
س��ةالح مةزن هةَلس��و ِراوي
ط��ؤ ِران و بةرثرس��ي ث َيش��ووي
بزووتنةوةكة لة هةول َير ث َييواية
«ئ��ةو ثرؤس��ة هةَلبذاردنةي لة
ش��ار و قةزاكان ئةنجامدةدر َين،
ناتواني��ن بَل َيي��ن كؤنفرانس��ي
ن َيوخؤيي��ة ،ضوونكة خو َيندنةوة
و طفتوط��ؤي راثؤرتةك��ةكان و

بري��ار لةس��ةردانيان،
دواج��ار ِ
هةروا دةستنيش��اني نو َينةراني
كؤنطرة ئةنجام نادر َين ،ضوونكة
ب��ة فةرم��ي ئامادةكاري��ي بؤ
كؤنط��رة نةك��راوة و كاتةك��ةي
نةبي ئةو
ديارينةكراوة ،ئ��ةوة َ
ثرؤس��ةي هةَلبذاردن��ة راه َينان
و ئةزمون َيك��ة ب��ةرةو ئاق��اري
كؤنطرة» .ئةو هةَلسو ِراوي طؤ ِران
وتيش��ي «رووداني ئينش��قاق لة
ن َيو بزووتنةوةي طؤ ِران بة دوور
دةزانم و طؤ ِران ئةو مةترسييانةي
ت َيثة ِران��دووة ،وا ض��اوة ِروان

عيماد عةلي:
َ
هةول و
تةقةآلكان بؤ
سةركةوتني
كؤنطرةي طؤ ِران
وريايي زؤري
دةو َيت
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دةك��ري ،لةم��ةودوا ش�� َيوازي
َ
دامةزراوةيي و سيستماتككردني
كاروب��اري ن َيوخؤي��ي و
سياس��يي،
دامةزراوةكان��ي
ئةنجوومةني ش��ار و قةزاكان و
ذوورةكان��ي بزووتنةوةي طؤ ِران
وةرضةرخان بة خؤوة ببينن».
س��ةالح م��ةزن ئةوةش��ي
«بزووتن��ةوةي
خس��تةروو
ط��ؤ ِران ضةتر َيك��ي هاوبةش��ي
ب��ؤ رةنط��ة جياوازةكان��ي ن َيو
بزووتنةوةك��ة ث َيكه َين��اوة ،كة
طش��ت هةَلس��و ِراوةكاني ط��ؤ ِران
ل��ة ه��ةر ئةنجووم��ةن ،ذوور و
دةستةيةكي بزووتنةوةكة بن ،لة
ناوةوة ي��ان دةرةوةي و َالت بذين،
لة ئاس��ت َيكي بةرزي هؤشياريي و
هةس��تكردن بة بةرثرسيار َيتي
ل��ة ئاس��ت بزووتنةوةكةي��ان
و بةرذةوةندييةكان��ي ط��ةل و
نيش��تمانةكةيان هةَلس��وكةوت
دةكةن ،بؤية خاَلة هاوبةشةكاني
ن َيوان هةَلس��و ِراواني ط��ؤ ِران بة

هةموو رةنط��ة جياجياكانييةوة
لةس��ةر بةرنامةي كار و ئامانجي
نةخش��ة بؤك َيش��راو دامةزراوة،
هةبوون��ي بير و بؤض��وون يان
دةسث َيش��خةريي ز َيتر ئةزمووني
بزووتنةوةك��ة دةوَلةمةن��د و
ثتةوتر دةكا».
كةري��م ضؤل��ي ،ضاود َيري
سياس��يي ث َييواي��ة «ل��ة ماوةي
رابردوودا كة ط��ؤ ِران خةريكي
هةَلبذاردن��ي
ئةنجامدان��ي
ناوخؤي��ي ب��ووة ،ئةطةرضي لة
ضاو هةند َي��ك هةَلبذاردني تردا
ك َيش��ةكانيان كةمتر بووة ،بة َالم
بي طلةيي و كةموكو ِريش نةبوو،
َ
هةرضةند ئةمةش ناب َيتة هوكاري
ئةوةي بَل َيين ،مادام بزووتنةوةي
دانةبراوي ناو
طؤ ِران بةش�� َيكي
ِ
اليةنة سياسييةكاني كوردستانة
و خؤيش��ي لة اليةن َيكي سياسيي
كوردس��تان جيابووةت��ةوة ئةوا
ب َيطوم��ان ل��ة كؤنطرةكةيان��دا
تووشي ئينش��يقاق و ل َيكترازان

بروايةدام
دةبــن ،ب��ة َالم ل��ةو ِ
ئةط��ةر جيابوون��ةوةش لةن��او
بزووتنةوةك��ةدا روونةدات ئةوا
ب َيطوم��ان وازه َينان و دانيش��تن
روودةدات» ضوونك��ة دةم َيك��ة
دةن��ط و بؤضووني جي��ا لة ناو
دةبيس��تري و
ريزةكانيان��دا
َ
ملمالن َيي بةدةس��ته َيناني ثلة و
ثاية و دةس��تكةوتيش هةميشة
ئامادةط��ي هةية ب��ة تايبةتيش
كة ط��ؤ ِران ل��ة بزووتنةوةيةكي
دري بؤ
جةماوةريي��ةوة دةط��ؤ ِر َ
حزب َيك كة بةدةس��ته َيناني ثلة و
ثاية دةب َيتة طةورةترين هة ِرةشة
لة يةكطرتوويي ريزةكاني».
كةري��م ضؤل��ي ،وتيش��ي
شةخس��ييةتي
«كاريزم��اي
نةوش��يروان مس��تةفا ل��ة
ضوارض َي��وةي بزووتنةوةك��ةدا
كاريطةريي طةورةي هةية لةسةر
يةكريزيي ئةنداماني
ثاراس��تني ِ
َ
بزووتنةوةك��ة ،بةالم ثرس��يارة
ب��ي وة َالمةكة ئةوةي��ة ئايا ئةو
َ

كاريطةريي��ة دةتوان َي��ت ب��ةر
يةككةوتن��ي بةرذةوةندييةكان
لةن��او ري��زي بزووتنةوةك��ةدا
ك��ةم بكات��ةوة ي��ان بيخات��ة
يةكريزيي
خزمةت��ي يةكطرتن و ِ
بزووتنةوةك��ةوة؟ .وة َالم��ي ئةم
ثرس��يارةش ب��ة دةرئةنجام��ي
كؤنطرةك��ة دةدر َيت��ةوة .ن��ةك
ب��ةوةي ل��ة ئ َيس��تاوة ث َي��ش
رووداوةكان بكةويــ��ن و
دةرئةنجامةكان ب��ة ثؤزةتيظ و
ن َيطةتيظ دياري بكةين ،ضوونكة
دةكري ب��ة ه��ةردوو ديوةكةدا
َ
بؤضوونةكانم��ان هةَلة بن .بة َالم
دوا بؤضوون��م ئةوةي��ة ئةطةر
طؤ ِران ل��ةم بارودؤخةدا كؤنطرة
ناكةوي،
ببةس��تي ئيش��يقاقي ت َي
َ
َ
ضوونك��ة بارودؤخ��ي ناوخؤيي
دةخ��وازي
و هةر َيمي��ش ئ��ةوة
َ
ئةوان��ةي لة هة ِرةمي س��ةرةوةي
ج��اري ب��ة
بزووتنةوةك��ةن
َ
يةكطرتوويي بم َيننةوة و يةك َيتي
ريزةكانيان بثار َيزن».
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د.جةواد مةال ،سةرؤكي كؤنطرةي نيشتماني كوردستان:

كؤنطرةي نةتةوةيي
باشترين ريَطاية بؤ

ضارةسةري كيَشةكاني كورد
ديمانة :سةرنووسةر
د.ج��ةواد م��ةال س��ةرؤكي
كؤنطرةي نيش��تماني كوردستان
لةم ديمانة تايبةتةي «شةثؤل»دا
ب��اس ل��ة دؤخ��ي رؤذئ��اواي
كوردس��تان و ئةطةري دةوَلةتي
كوردي��ي و طرنطيي بةس��تني
كؤنطرةي نةتةوةيي كورد دةكات.
ش��ةثؤل :ض��ؤن دة ِروانيتة
دؤخي سياسيي كورد لة رؤذئاواي
كوردستان و ث َيتواية دؤزي كورد
دواي رووخاني رذ َيمي ئةسةد بة
كوي دةطات؟.
َ
د.جةواد م��ةال :بة هةزاران
دةرف��ةت هات��ة ث َي��ش ب��ؤ
دامةزراندني دةوَلةتي كوردستان
و ئ��ةو دةرفةتان��ة هةم��وو
رؤذ هةي��ة ،ب��ة َالم ثارتةكاني
كوردس��تان دذي دامةزراندني
دةوَلةت��ي كوردي��ن .رةوش��ي
كاتي ئةس��ةد ضؤن ب��وو دواي
رووخانيش��ي هةر وةكوو خؤي
دةم َين َيتةوة .ضوونكة ثارتةكاني
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كوردان نايانةو َيت ئةو دةرفةتانة
بؤ خؤيان بقؤزنةوة .هةر وةكوو
واب َيت ك��ة خواردن َيكي خؤش و
بة لةززةت ل��ة بةردةمتدا ب َيت
و نةتةو َيت بيخؤي��ت! ،جا ئةو
خواردنة خؤشة ض سوود َيكي بؤ
تؤ دةب َيت؟.
ش��ةثؤل :ث َيتواي��ة ه َي��زة
رؤذئ��اواي
كوردييةكان��ي
كوردستان توانيوويانة لة ئاست
ئةو شؤ ِرش��ة طةورةيةدا بن كة
ئ َيس��تا لة رؤذئاوي كوردستان و
سوريا لة ئاراداية؟.
بري��اري
د.ج��ةواد م��ةالِ :
بةش��داربووني ثارتةكان��ي
رؤذئاواي كوردستان لة شؤ ِرشي
س��وريا لةن��او ضوارض َيوةيةكة
نةض َيتة دةرةوةي خؤثيش��اندان
و ب��ة ش�� َيوةيةكي ئاش��تيانة،
نازان��م طةل��ي ع َي��راق و
كوردس��تان توانيبوويان رذ َيمي
س��ةدام حس�� َين بة ش�� َيوةيةكي

بروخ َين��ن؟ .كوردس��تانن .من بة دةيان َ
سال
ئاش��تييانة
ِ
َ
بري��اري بةش��داربووني ثارتة هةولمداوة بؤ بةستني كؤنطرةي
ِ
كوردييةكاني رؤذئ��اوا تةنيا و نةتةوةيي كوردس��تان لةس��ةر
تةنيا ئةوةية كة لة ضوارض َيوةي
خؤث َيش��انداني ئاش��تيخوازانة
دةرنةض��ن! ،نازان��م ئايا طةلي
ع َيراق و كوردس��تان دةيانتواني
رذ َيم��ي س��ةدام حس�� َين ب��ة
بروخ َينن؟.
ش َيوةيةكي ئاشتيانة ِ
بري��ارة كؤنطرةي
ش��ةثؤلِ :
نةتةوةي��ي كوردس��تان ب��ة
بةش��داريي كوردي ه��ةر ضوار
ثارضةي كوردستان ببةستر َيت.
طرنطي��ي و بةه��اي كؤنط��رةي
نةتةوةيي لة ضيدا دةبينيتةوة؟.
د.ج��ةواد م��ةال :كؤنطرةي
نةتةوةيي كوردس��تان باشترين
ر َيطاي��ة ب��ؤ ضارةس��ةركردني
ك َيش��ةكاني طةلي كوردس��تان،
ب��ة َالم ثارت��ة طةورةكان��ي
باشووري كوردس��تان تةنيا بة
َ
لةط��ةل كؤنطرةي نةتةوةيي
دةم

دامةزراندني
دةو َلةتي
كورديي بة
ب ِرياري دل َيرانة
و نةترسانة
دةتوانر َيت ب َيتة
كايةوة
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خاكي كوردس��تان ،بة َالم ثارتة
طةورةكاني باشووري كوردستان
زؤر دذي كؤنط��رةي نةتةوةي��ي
كوردس��تان وةس��تان .ئةط��ةر
ثارت��ة طةورةكان��ي باش��ووري
كوردس��تان كؤنطرةي نةتةوةيي
كوردس��تان ببةس��تن ،ب��ة الي
منةوة س��ةدي س��ةد دةعوةتي
دَلس��ؤزاني كؤنطرةي نةتةوةيي
كوردس��تان ناكةن ب��ة تايبةتي
كؤنطرةي نيشتمانيي كوردستان
كة لة ساَلي  ١٩٨٥دامانمةزراند،
لةالي��ةن (ثرؤفيس��ؤر جةم��ال
َ
ذةنرال عةزيز ئاكرةيي
نةبةز و
و ثرؤفيس��ؤر محةم��ةد س��اَلح
طاب��وري و دوكت��ؤر موزةف��ةر
بارتوما و ش َيخ لةتيف مةريواني
و ئةندازيار بروسكة ئيبراهيم و
دوكتؤر سةالح جمور و دوكتؤر
جةواد مةال و هتد.)...
ل��ةوي باس
ش��ةثؤل :ل َيرةو
َ
َ
لةوة دةكر َيت زةمينة بؤ دةولةتي

كورديي هاتؤتة ئارا .بة راي ئ َيوة
زةمينة ب��ؤ دةوَلةتي كورديي لة
باش��ووري كوردس��تان هاتؤتة
ئارا؟.
د.ج��ةواد م��ةال :زةمينةي
دامةزراندن��ي دةوَلةتي كورديي
ثةيوةس��ت نيية ب��ة زؤربووني
ذم��ارةي خةَل��ك ياخ��ود ب��ة
ضةكي طران يان ب��ة ثارةيةكي
زؤرةوة ..هةند َي��ك خةَل��ك بة
بي ض��ةك و ث��ارة توانيوويانة
َ
و َالت��ي خؤي��ان دابمةزر َين��ن
ك��ة تةنان��ةت ذمارةي��ان لة ٧٠
هةزار كةس دةرب��از ناكات !،كة
َ
لةطةل ذمارةي
ئةوةش يةكس��انة
دانيش��تواني ش��اري تةقتةقي
خؤمان .ئازاديي و دامةزراندني
دةوَلةتي كورديي بةناني وش��ك
برياري دل َيرانة و نةترس��انة
و ِ
دةتوانر َيت ب َيتة كايةوة.
شةثؤل :ئ َيس��تا ك َيشةيةكي
زؤر لة ن َيوان باشووري كوردستان

و دةوَلةت��ي ع َيراق بووني هةية .ناوضةكاني تري كوردستان دذي
بة بؤضووني ئ َيوة ضارةس��ةري كورد بةردةوامة.
ئ��ةم قةيرانة ض��ؤن دةكر َيت؟
جيابوونةوة باشترين ر َيطةضارة
نيية؟.
د.جةواد مةال :جيابوونةوةي
باشووري كوردس��تان لة ع َيراق
باشترين ضارةس��ةرة ،بة َالم بة
راي من ك َيش��ةي ئ َيس��تاي ن َيوان
باشووري كوردستان و دةوَلةتي
ع َيراق لةسةر ئازاديي كوردستان
نيي��ة ،بةَلك��و ك َيش��ةيةكة بؤ
وةرطرتني ضةند دؤالر و مةقام
لة ناو دةوَلةتي ع َيراقدا .ضوونكة
سةربةخؤيي كوردس��تانمان لة
دةس��تضووة .م��ن كةركووك و
َ
موسل و خانةقينم لة بير ضووة،
لة ترس��ي لة دةستداني سل َيماني
و هةول َي��ر و ده��ؤك ،ضوونكة
بة رةزامةندي��ي كورد تةعريب
دةكر َي��ن و هةروةه��ا ئةنف��ال
و كوش��تن ل��ة كةرك��ووك و لة

جيابوونةوةي
باشووري
كوردستان لة
ع َيرا ق باشترين
ضارةسةرة
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نةوشيروان مستةفا دةيةويَت لة ثارتي نزيك ببيَتةوة

بؤضي نةوشيروان مستةفا بةشداريي
ثرسةي دايكي «بةرهةم سالَح»ي نةكرد؟
ئا :سةناريا خاليد
نةوشيروان مس��تةفا يةك َيكة
لةو س��ةركردة سياس��ييانةي كة
ناوبانطي بةوة دةركردووة طرنطيي
ن��ادات ب��ة هةند َيك ل��ة ئةركة
كؤمة َاليةتييةكان ،لةوانة زؤر بة
دةطمةن دةبينر َيت بةش��داريي لة
ثرس��ةي كؤضكردووان��دا بكات،
بة وتةي س��ةركردةيةكي يةك َيتي
تةنانةت بةش��داريي لة ثرس��ةي
كةسوكاري خؤيشيدا ناكات .بة َالم
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ثر ك َيش��ة
وةك بينيمان لةو كاتة ِ
و هةرايةي وةك س��اَلي رابردوو،
بةش�� َيوةيةكي ضاوة ِرواننةكراو،
نةوش��يروان مس��تةفا بة ياوةري
ش��اند َيكي هاو ِر َيي بةشداريي لة
ثرس��ةي «حةمايل خان» دايكي
«مةس��عود بارزان��ي» س��ةرؤكي
هةر َي��م و ثارت��ي ك��رد ،بة َالم
دواي س��اَل َيك بةهيض ش�� َيوةيةك
بةش��داريي ل��ة ثرس��ةي باوكي

«عةلي باثير» نةكرد!! ،لة كات َيكدا
عةل��ي باثي��ر هاوثةيمانييةت��ي
و وةك ئؤثؤزيس��يؤن ضةندي��ن
ثرؤذةي هاوبةشيش��يان هةية .لةم
ِ
دواييانةش ،بةش��داريي ثرسةي
«رووناك رةئ��وف بةط»ي دايكي
«بةره��ةم س��اَلح»ي نةك��رد ،لة
كات َيكدا بةرهةم س��اَلح هاو ِر َي و
س��ا َالن َيكي زؤريش هاوسةنطةري
نةوشيروان مستةفا بوو.

ث َييانواي��ة
ضاود َي��ران
بةش��داريينةكردني نةوشيروان
مس��تةفا لةو دوو ثرسةي دواييدا
ب��ة واقيعي طوزارش��ت لة خودي
نةوشيروان مس��تةفا دةكةن وةك
كةس�� َيك كة كةمترين ئيلتزاماتي
كؤمة َاليةت��ي رادةثة ِر َين َي��ت،
ب��ة َالم ئ��ةوةش رادةطةيةن��ن
ناوب��راو
بةش��دارييكردني
ل��ة ثرس��ةي دايك��ي س��ةرؤكي
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هةر َي��م ،ثةيوةنديي ب��ة ئةركة
كؤمة َاليةتييةكةوة نةبووة و زياتر
عةريزةيةك��ي سياس��يي بووة بؤ
ثارتي بة مةبةستي نزيكبوونةوة،
يان بة مةبةستي ئةوةي ثارتي لة
بري يةك َيتي ،بزووتنةوةي طؤ ِران
لة سل َيماني بة فةرمي بناس َين َيت و
دةمراستي ئةو دةظةرةي ث َيي
وةك ِ
دةوتر َيت زؤني سةوز مامةَلةي لة
تةك بكات.
براي��م ج��ةالل ،ئةندام��ي
ئةنجوومةن��ي ناوةن��دي يةك َيتي
ث َييواي��ة نةوش��يروان مس��تةفا
كةمتري��ن بةش��داريي ثرس��ةي
ك��ردووة و دةَل َي��ت «ئةوةن��دةي
من ئاطادار بم نةمبيس��تووة كاك
نةوش��يروان بةش��داريي ثرسةي
كةسي كردب َيت ،تةنانةت كةسوكار
و نزيكةكانيشي .بةشدارييكردني
دايكي «مةس��عود بارزاني»ش بة
راي م��ن هةل َيك ب��وو قؤزتييةوة
ب��ؤ رةدي زيارةتةكةي مةس��عود
بارزاني كة ث َيش��تر كردبووي بؤ
الي ئةم .لةوة زياتر هيض مانايةكي
ناطةيةن��ي» .لةاليةكي ترةوة
تر
َ
بةرزان ئةحمةدك��وردة ئةندامي

برايم جةالل:
نةمبيستووة
كاك نةوشيروان
بةشداريي
ثرسةي
كةسوكاري
خؤيشي كردب َيت

س��ةركردايةتي يةك َيتي لة بارةي
نةضووني نةوش��يروان مس��تةفا
ب��ؤ ثرس��ةي دايك��ي د.بةرهةم،
بة «ش��ةثؤل»ي راطةيان��د :ئةوة
ثةيوةندي��ى بةخؤي��ةوة هةي��ة،
ثرسيار َيكى شةخسيية و لة جياتى
ئةوان وة َالم نادةمةوة.
دارا محةم��ةد ئةمي��ن،
ئةندامي س��ةركردايةتي كؤمةَلي
ئيس�لامي ث َييواي��ة ه��ؤكاري
بةش��داريينةكردني نةوشيروان
مستةفا لة ثرس��ةي باوكي عةلي
باثي��ر ئةوةية ناوب��راو تةنانةت
بؤ مةبةس��تي سياسيش سةرداني
هةول َير ن��اكات .ئ��ةو ئةندامةي
َ
كؤمةل وتيش��ي
س��ةركردايةتي
«كاك نةوش��يروان ه��ةم ت َيلي بؤ
مامؤس��تا عةلي باثير كردووة و
هةم نو َينةري ناردووة بؤ ثرسةكة،
ئةوةش زؤر ئاسايية و َ
قبول كراوة
لةاليةن مامؤستا عةلي باثيرةوة.
ئ��ةوةش دةزانن كاك نةش��يروان
زؤر كةم سةرداني هةول َير دةكات
و هيض طلةي��ي ل َيناكر َيت ،ئةو بؤ
مةزوع َيكي سياس��يي س��ةرداني
هةول َير نةكات ،ث َيويس��تيش نيية
بؤ ثرس��ةيةك س��ةردان بكات».
بةث َيضةوان��ةوة «عةبدولس��تار
مةجي��د» ل��ة ل َيدوان َيك��دا ب��ؤ
ش��ةثؤل رايدةطةيةن َيت كة ث َييان
ناخؤش بووة نةوشيروان مستةفا
بةشداريي ثرسةي باوكي ئةميري
كؤمةَلي ئيسالمي نةكردووة.
مةجي��د
عةبدولس��تار
ل��ة ل َيدوانةكةي��دا ب��ؤ ش��ةثؤل
«دةكري ثرسيار لة كاك
وتيش��ي
َ
نةوشيروان خؤي بكةن كة بؤضي
بةش��داريي نةك��رد لة ثرس��ةي
باوك��ي م.عةلي باثير» .وتيش��ي
«ئ َيم��ة وةك كؤمةَلي ئيس�لامى
ضاوة ِر َي��ي ئةوةم��ان دةكرد كاك
نةوش��يروان بةش��داريي ثرسةى
باوك��ى مامؤس��تا عةل��ي باثير
بكات .هةر ضةندة كو ِرةكةى خؤي
ناردبوو و هةند َيك ثةرلةمانتاري
طؤ ِرانيش بةش��داريان كرد ،بةآلم

ضاوة ِروانى زياترم��ان هةبوو لة
كاك نةوش��يروان» .ئةندامةكةي
َ
كؤمةل رةتيشي
مةكتةبي سياسيي
كردةوة بةش��داريي نةوش��يروان
مس��تةفا لة ثرسةي دايكي هةر َيم
ه��ؤكاري سياس��يي هةبووب َيت و
«برواناكةم ثةيوةنديى بةم
دةَل َيت ِ
مةس��ةالنة سياس��يانةوة هةب َيت،
ضوونك��ة ئ��ةوة مةلةس��ةيةكى
دةبي خؤي
كؤمةآليةتيية .ب��ةآلم َ
وةآلم بداتةوة كة بؤضي واية».
لة در َي��ذةي ل َيدوانةكةيدا بؤ
ش��ةثؤل ،عةبدولس��تار مةجي��د
وتيش��ي «ث َيمواية ثرسةى دايكى
سةرؤكى هةر َيم كة خ َيزانى مةال
مس��تةفاية تايبةتمةندي��ى خؤي
هةب��ووة ،ئةوانيتري��ش بةث َيي
قورس��ايي خ��ؤي تايبةتمةنديى
خؤيان هةية .من دةَل َيم با بابةتة
كؤمةآليةتييةكان ت َي َ
كةل بة ثرسة
سياس��ييةكان نةكةي��ن .رةنط��ة
بةش�� َيكى ثةيوةنديى بة ثرس��ة
سياس��ييةكانةوة هةب َي��ت ،بةآلم
ث َيموانيي��ة بةو ش�� َيوةية ب َيت كة
ضاود َيراني سياس��يي باس��ي ل َيوة
دةكةن».
لةاليةكي تريش��ةوة ،ث َيشتر
«ئاوات ش َيخ جةناب» هةَلسو ِراوي
دي��اري بزووتن��ةوةي ط��ؤ ِران،
ئ��ةوةي راطةياندب��وو ،راس��تة
بةش��داريي نةوش��يروان مستةفا
ل��ة ثرس��ةي دايك��ي س��ةرؤكي
هةر َي��م ،راثة ِراندن��ي ئةرك َيكي
كؤمة َاليةتي��ي ب��ووة ،ب��ة َالم لة
هةمان كاتدا بةو ث َييةي «مةسعود
بارزان��ي» س��ةرؤكي هةر َي��م و
س��ةرؤكي ثارتيية ،بةشدارييةكة
رةهةندي سياسيش��ي هةية .بة َالم
ل��ة ب��ارةي بةش��داريينةكردني
نةوش��يروان مس��تةفا لة ثرسةي
دايكي بةرهةم س��اَلح كة هاو ِر َيي
د َيرين و هاوخةباتي نةوشيروان
مستةفا بووة ،ثاشان ثرسةي باوكي
«عةل��ي باثير» ك��ة هاوثةيماني
بزووتنةوةي طؤ ِرانة .حةمةتؤفيق
رةحيم بةرثرسي ثةيوةندييةكاني

دارا محةمةد ئةمين:

كاك نةوشيروان
نةك بؤ ثرسة
بؤ مةسةلةي
سياسيش ناض َيت
بؤ هةول َير
ط��ؤ ِران ب��ة «ش��ةثؤل» راطةياند
كة ئ��ةوة ش��تي تايبةت��ي كاك
نةوشيروان خؤيةتي.
ل��ة در َي��ذةي ل َيدوانةكةي��دا
ب��ؤ «ش��ةثؤل» بةرثرس��ي
ثةيوةندييةكان��ي بزووتن��ةوةي
طؤ ِران وتيش��ي «بةشدارييكردني
كاك نةوشيروان لة ثرسةي دايكي
هةر َيم و بةش��داريينةكردني لة
ثرسةي دايكي بةرهةم ساَلح ،ئةوة
مةس��ةلةيةكي تايبةتي خؤيةتي
بريار دةدات
و هةر كةس��ة خؤي ِ
بروات بؤ ثرس��ة يان نةض َيت؟».
ِ
ل��ة بةرامب��ةر ئ��ةو راي��ةي كة
ث َييواية بةش��داريي نةوش��يروان
مستةفا لة ثرسةي دايكي سةرؤكي
هةر َيم ،هةنطاو َي��ك بووة بؤ خؤ
نزيككردن��ةوة ل��ة ثارتي ،حةمة
تؤفي��ق رةحي��م بة «ش��ةثؤل»ي
راطةياند «نةخ َير ئةوة مةسائيلي
كؤمة َاليةتي و تايبةتيية ،من خؤم
ضووم بؤ هةردوو ثرسةكة».
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بةرزان ئةحمةد كوردة -ئةندامي سةركردايةتي يةكيَتي:

ئامادةباشي خؤمان كردووة
بؤ هةلَبذاردني ثاريَزطاكان
ديمانة :ريَبوارى ئازادى
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة
ئةندامي س��ةركردايةتي يةك َيتي
لةم ديمانة تايبةتةي «شةثؤل»دا
ب��اس ل��ة ثرس��ي هةَلبذاردني
ثار َيزط��اكان و قةيران��ي
هةنووكةي ع َيراق دةكات ،ثاش��ان
تيش��ك دةخات��ة س��ةر ئةطةري
دروستبووني دةوَلةتي كورديي و
ئةو زةمينانةي بؤ دروس��تبووني
ئةو دةوَلةتة ث َيويستن.
شةثؤل :ث َيتواية دواكةوتنى
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هةَلبذاردن��ى ثار َيزط��اكان ل��ة
بةرذةوةندي��ى دوو اليةن��ة
سةرةكييةكةى دةسة َالت ب َيت؟.
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
دي��ارة ئ��ةم مةس��ةلةية
ثةيوةستة بة كؤمس��يؤنى با َالى
هةَلبذاردنةكانةوة ،تا ضةند ساز
و ئامادةن ،ئ َيم��ة وةك (ي.ن.ك)
ئامادةباش��ي خؤمان كردووة لةم
رووةوة ،يةك َيت��ى ه َيز َيكى لةبن
نةهات��ووى جةماوةري��ى هةية

َ
س��ل
و لة هيض كات و س��ات َيكدا
لة هةَلب��ذاردن ناكات��ةوة ،ئ َيمة
ئاس��تةنطمان دروست نةكردووة،
دةتوانى
بةَلكو ئةوة كؤمس��يؤن
َ
رؤذى هةَلبذاردن دةس��ت نيشان
ب��كات ،دي��ارة ئةم��ةش خ��ؤ
دةوى.
ئامادةكردنى َ
ش��ةثؤل :جياوازي��ى ل��ة
ئ��ةداى مةَلبةندى ر َيكخس��تنى
س��ل َيمانى يةك َيتى لة ئ َيس��تادا و
لة س��ةردةم َيك تؤ ل َيثرس��راوى

مةَلبةند بووى ضيية؟.
كؤمةَل َي��ك
ش��ةثؤل:
رؤذنامةنووس ل��ة راطةياندن َيكدا
ب��اس لة خؤثيش��اندان دةكةن لة
بةرامب��ةر ت َيثة ِراندنى بودجةى
 ،2012ئةط��ةرى خؤثيش��اندان
ض كاردانةوةيةك��ى ن َيطةتيظ��ى
نى؟.
سياسيى دةخولق َي َ
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
ب��ة راى م��ن ث َيكه َينان��ى
كةمثين َيك��ى ل��ةو ج��ؤرة ب��ة
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مةبةس��تى ضاود َيريكردنى دام
و دةزط��اكان كار َيكى زؤر باش��ة
ن��ةك خؤثيش��اندان ،هةند َي��ك
رؤذنامةنووسى بو َيرى تياداية و
دةتوان َيت زؤر شت بورووذ َين َيت،
دةتوان ل��ةم ر َيط��ةوة خزمةتى
حكوومةت لة اليةك و ميللةتيشى
ثى بك��ةن لةاليةكي ت��ر ،واتة
َ
ثى راست بكةنةوة لة
حكوومةتى
َ
كةموكو ِرييةكان.
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
ضاكت��ر واي��ة ئةم ثرس��يارة لة
كادران��ى مةَلبةندى س��ل َيمانى و
ك��ةرت و كؤميت��ةكان بكةي��ت،
ئةطةرض��ى ئ َيم��ة هةمووم��ان
بةرنامةك��ةى
هةوَلدةدةي��ن
(ي.ن.ك) ثيادة بكةين.
وروذاندن��ى
ش��ةثؤل:
َ
دؤس��ييةكانى طةندةلى لة اليةن
داواكارى طش��تيي ض��ؤن ل َي��ك
دةدةيتةوة؟.
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
بة ث َيى ياس��ا داواكارى طش��تيى
ب��ؤى هةية هةر دؤس��يةيةك كة
بيةوى بةدواداضوونى بؤ بكات و
َ
ل َيكؤَلينةوةى بؤ ئةنجام بدات ،بة
دؤسييةكانى طةندةَليشةوة ،ديارة
ئ َيمة كة بانطةش��ةى سةروةريى
ياس��ا دةكةين هةر ب��ؤ ئةوةية
ملكةضى ياس��ابين و ثش��تيوانى
لة ج َيبةج َيكردنى بكةين ،ر َيطة
نةدةي��ن كةس دةس��ت وةربداتة
كاروبارى ياساييةوة.
ث َيتانواي��ة
ش��ةثؤل:
قة َالضؤكردنى طةندةَلى دةكر َيت؟
دةكرى؟).
(بة ضةندى تر؟ ضؤن
َ
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
طةندةَلى دياردةيةكة لة سةراسةرى
جيه��ان و بة زؤرى ل��ة و َالتانى
رؤذهة َالتى ناوة ِراس��ت بة ر َيذةى
جياواز بوون��ى هةية ،ديارة ئةم
دياردةية ماوةيةكى زؤرى دةو َيت
تاكو كةم بكر َيتةوة و ريشةك َيش
بكر َي��ت ،ئةوي��ش زيات��ر ب��ة
دامةزراوةكردنى دامودةزطاكانى
حكوومةت و هؤش��ياركردنةوةى

كؤمة َالنى خةَلك و ضاالككردنى
كؤمةَل��ى
ر َيكخراوةكان��ى
مةدةن��ى دةكر َيت ،وات��ة دةب َيت
هةمةاليةن��ة كارى ب��ؤ بكر َيت،
بة تةني��ا بة حكووم��ةت خؤى
بني��ر ناكر َيت،
ئ��ةم دياردةي��ة
ِ
دةبى ميللةتيش هاوكاريى
بةَلكو َ
بكات ،ث َيويس��تة س��ةرجةم ضين
َ
ه��ةول ب��دةن بؤ
و تو َي��ذةكان
بةطذداضوونةوةى ئةم دياردةية،
ديارة ئةم��ةش ماوةيةكى زؤرى
دةو َيت ،تاكو ئاس��تى هؤشياريى
و نيش��تيمانى بةرز دةب َيتةوة كة
هةموو داروبةردى ئةم نيشتيمانة
لى
بة هى خؤى
بزانى و بةرطريى َ
َ
بكات.
ش��ةثؤل :ئةو هةَلو َيس��تةى
سةرؤك كؤمار سةبارةت بة متمانة
س��ةندنةوة لة ماليكى ثةيوةنديى
ب��ة ثابةندبوونى دةس��توورةوة
هةية ياخ��ود داخوازيى و َالتانى
دراوسى؟.
َ
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
ب َيطوم��ان ثةيوةندي��ى ب��ة
ثابةندب��وون بة دةس��توورةوة
هةي��ة ،بة ِر َيز مام ج��ةالل وةك
س��ةرؤك كؤمار تاكو ئةو كاتةى
دةب��ى هةموو
س��ةرؤك كؤمارة،
َ
نةتةوة و ث َيكهاتةكانى ع َيراق بة
يةك ضاو تةماش��ا بكات ،بؤ ئةو
مةبةستةش لة بةردةم ثةرلةمانى
ع َيراق سو َيندى ياسايى خواردووة،
بة َالم طةر بطاتة ئةوةى هةَلو َيستى
نةتةوايةتى بؤ طرفتةكانى هةر َيم
َ
لةط��ةل هاوثةيمانى كوردس��تان
هاوهةَلو َيس��تة ،هةموو كات مام
جةالل بةرذةوةندي��ى طةلةكةى
خس��تؤتة ث َي��ش بةرذةوةنديى
حزبةك��ةى خؤي��ةوة ،م َيذووى
خةبات��ى م��ام جةالل ئ��ةوةى
س��ةلماندووة زؤرجار ل��ة ث َيناو
يةكريزيى هةر َيمى كوردس��تان
ِ
و هاوثةيمان��ى دةس��تى لة مافى
حزب��ى هةَلطرت��ووة ،ئةمةش لة
ث َين��اوي بةرذةوةندي��ى ب��ا َالى
نيش��تيمانى و طةلى كورد و ئةو

قؤناغة هةس��تيارةى ك��ة ث َييدا
ت َيثة ِريوة.
ش��ةثؤل :دةنط��ؤى دةوَلةتى
كورديى لة باش��ورى كوردستان
ئةط��ةرى نزيكة ياخ��ود زياتر
ريكالميية؟.
ب��ةرزان ئةحم��ةد ك��وردة:
دةوَلةت��ى كوردي��ى ئ��اوات و
ئامانجى هةم��وو تاك َيكى كوردة،
ل��ة ئامانجة هةرة لة ث َيش��ينة و
ديارى حزبة كوردييةكانى س��ةر
طؤ ِرةثانى سياس��ى كوردس��تانة،
وات��ة ئامان��ج كوردبوون��ة و
دروستكردنى كيان َيكى كورديية،
ب��ة َالم ثرس��يارةكة لةوةداي��ة
ك��ةى و ضؤن؟ دي��ارة وةكو طةل
ئةو ئ��ةو مةرجانةمان هةية كة
ثى بووة
زؤربةى طةالن��ى دنياى َ
بة دةوَل��ةت ،ب��ة َالم بارودؤخى
كوردس��تان تةني��ا بة دروش��م
نابى بة
ياخود ب��ة راطةيان��دن َ
دةبى هةلومةرجى
دةوَلةت ،بةَلكو َ
بى ،ضوونكة ئ َيمة
بابةتى ئامادة َ
نةيارةكانمان و َالتانى دراوس�� َين
ك��ة دذى ث َيكه َينان��ى دةوَلةتى
كوردي��ن ،ئةوانيش كاريطةرييان
لةس��ةر بوارةكانى ئاب��وورى و
سياس��يى هةر َيم��ى كوردس��تان
هةي��ة ،هةروةه��ا ل��ة ع َيراقدا
عةرةبة ش��ؤظ َينييةكان ئاستةنط
دروست دةكةن.
كةوات��ة لةم كات و س��اتةدا
دةك��رى دةوَلةتى كورديى
ضؤن
َ
رابطةيةنرى و هيض ثشتيوانييةكى
َ
نةب��ى؟ ب َيطومان
ةتي��ت
ن َيودةوَل
َ
و َالتانى ئيقليم��ى هةمووى دذت
دةوةس��تنةوة ،طةر سنوورةكانت
َ
كى س��ةودا و
ل��ى طيرا
لةط��ةل َ
َ
مامةَل��ة دةكةيت؟ ل��ة بةرامبةر
رووبة ِرووبوونةوةى تةنطذةكاندا
كوى
ئاكامى ئ��ةو دةوَلةت��ة بة َ
دةط��ات؟ لةب��ةر ئ��ةم هؤيانة و
ضةندي��ن هؤى تر ،م��ن ث َيمواية
دةب��ى زةمينةى بوون بة دةوَلةت
َ
فةراه��ةم ب َيت ،ث َيويستيش��ة بة
وردي��ى و ديقةت��ى ت��ةواوةوة

مام جةالل
َ
لةطةل
هاوثةيمانى
كوردستان
هاوهة َلو َيستة
بروانر َيت ،وةكو
لةم مةس��ةلةية ِ
ضؤن طةلى ك��ورد ث َيش راثة ِرين
ب��ة حوكم��ى زات��ى رازى بوو،
بة َالم ب��ارودؤخ و هةلومةرج َيك
هاتة كاي��ةوة كة بوو بة خاوةنى
هةر َيم��ى خ��ؤى و فيدراَلييةتى
ضةسثاند.
دةبى ب��ة بةرنامة
ئ َيس��تاش َ
خةب��ات بكات ب��ؤ فراوانكردنى
هةر َيم��ى كوردس��تان و
طة ِراندن��ةوةى ئ��ةو ناوضانةى
كة داطي��ر ك��راون ،ث َيويس��تة
ئ��ةو ناوضانة به َينر َينةوة س��ةر
هةر َيمى كوردس��تان ك��ة ز َيدى
باوانيانة و م َيذووش دةستةبةرى
ئةم راس��تييةية .وات��ة هةنطاوى
يةك��ةم طة ِراندن��ةوةى ناوض��ة
دابراوةكان��ة بؤ س��ةر هةر َيمى
ِ
كوردستان ،ثاشان هةنطاوى ديكة
دةبى حس��ابات بؤ
بنر َيت ،بة َالم َ
بك��رى ،ضوونكة
هةلومةرجةكة
َ
برياردان ئاس��انة ،بة َالم زامنى
ِ
س��ةركةوتن و هةنطاونان بؤ ئةو
سةركةوتنة طرنطة.

ذمارة( )11تةمموزى  ،2012سالَى يةكةم

No.11 Jul. 2012 1st Year

يةكيَتي بةرةو ئيَران دة ِروات

ئا ِراستةي يةكيَتي
بةرةو ئيَرانة نةك رؤذئاوا

راثؤرت :هؤزان

ضةن��د مانط َيك��ة دؤخ��ي
سياس��يي لة ع َيراق بة قةيران َيكي
س��ةختدا ت َيدةثة ِر َيت .طؤ ِرةثاني
سياس��يي ع َي��راق لة م��اوةي ئةم
ضةن��د مانطةدا بؤت��ة مةيدان َيك
ك��ي و ملمالن َي��ي ه َيزة
ب��ؤ ك َي ِ
بر َ
َ
لةط��ةل يةكت��ر،
سياس��ييةكان
ل��ةو ن َيوةن��دةدا ملمالن َيي نوري
ماليكي س��ةرؤك وةزيراني ع َيراق
َ
لةط��ةل نةيارةكاني��دا يةك َيكة لة
قورسترين ملمالن َيكاني هةنووكة
لة ع َيراقدا .كورد بةش َيكي طرنطي
ئةو ث َيكهاتةيةية كة دذي ماليكي
هةنط��او هةَلدةه َين َي��ت ،ت��ا ئةو
ئةندازةي��ةي هةموو قورس��ايي
خؤي بةكاردةه َين َي��ت بؤ الداني
سةرؤك وةزيران .يةك َيتي و ثارتي
وةك دوو ه َيزي سةرةكي كورد لة
سةرةتاوة كؤك بوون لةسةر الداني
ماليك��ي ،ب��ة َالم دوات��ر طووتار
و هةَلو َيس��تي يةك َيت��ي طؤ ِران��ي
بةسةردا هات ،كة هةَلو َيستيان لة
الداني «ماليكي»يةوة بؤ دايةلؤط
َ
لةط��ةل حكوومةتي ناوةند،
طؤ ِري
ضاود َيران��ي سياس��يي ث َييانواية
ئةم طؤ ِرانة لة هةَلو َيستي يةك َيتي
ثةيوةندي��ي هةية ب��ة داخوازيي
كؤماري ئيسالمي ئ َيران و سوثاي
قودس��ةوة .جطة لةوةش هةند َيك
لة ضاود َيراني سياس��يي ث َييانواية
كة ئا ِراستةي يةك َيتي بةرةو ئ َيران
دة ِروات و ئةم��ةش ثرؤس��ةيةكة
َ
س��ال لةمةوبةرةوة
لة ضةندي��ن
دةستيث َيكردووة.
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َ
فةيس��ةل خةليل ،نووس��ةر
و ضاود َي��ري سياس��يي ث َييواية:
بةرلةوةى باسى هةَلو َيستى ئ َيستاى
تاَلةبان��ى و يةك َيت��ى بكر َي��ت،
ث َيويستة سةيرى ئةو باكطراوندة
بكر َي��ت ،كة باس ل��ة ثةيوةنديى
ن َي��وان تاَلةبان��ى و ئ َيران دةكات.
ث َيشتر قسةى زؤر لةسةر تاَلةبانى
دةكرا طواية لة ئ َيرانةوة نزيكة و
كاريطةريى ئ َيرانى بةس��ةرةوةية،
لةوان��ة بةرثرس��ى ث َيش��ووى
موخابةراتى ع َيراقى ليوا محةمةد
َ
لةطةل
ئةلشةهواني لة ديمانةيةكى
كةناَلى ئةلشرقية بة ئاشكرا وتى
«تاَلةبان��ى ئةفس��ةرى فةيلةقي
قودس��ة و زةَلماى خةليل زاديش
ئةمة دةزان َيت» .ش��ةهوانى دواى
رووخان��ى بةع��س بةرثرس��ى
موخاب��ةرات ب��وو .جي��ا لةوةش
مةشعان ئةلجبورى لة رؤذنامةكةى
َ
لةطةل
نوسيبووى «تاَلةبانى يارى
هةموو اليةك دةكات ،بة َالم لةطةلَ
ئ َيران ناتوان َي��ت بيكات ،ضوونكة
ئ َي��ران ض��اك ل��ة يارييةكان��ى
تاَلةبانى دةطات».
ئ��ةو ضاود َي��رة سياس��يية
ئةوةش��ي راطةيان��د «هةرضةندة
ثةيوةندي��ى بةرجةس��تةكراو لة
ن َي��وان تاَلةبانى و ئ َي��ران ضةند
جار َي��ك بةدك��راوة لةوانةش لة
ش��ة ِرى ناوخؤ ،بة َالم دةكر َيت لة
س��ةرةتادا ئةو قس��انةى سةرةوة
كة لةس��ةر تاَلةبانى ك��راوة ،بة
طومان َيك بزانين ،بة َالم بةالى زؤر

كةس��ةوة ،ئةو هةَلو َيس��تةى بةو
دواييةى تاَلةبانى ئةو طومانانةى
س��ةرةوة تؤختر دةكاتةوة ،من بؤ
كارى رؤذنامةوان��ى ل��ة نزيكةوة
َ
لةطةل ئةندام َيكى كوتلةى
قس��ةم
س��ةدر كرد ،ئةوانيش بة ئاشكرا
ئةوة ناش��ارنةوة تاَلةبانى لةذ َير
فش��ارى ئ َيرانةوة بووة ،كة رةنطة
ئةمةش ب��ةالى زؤربةى كوردةوة
ج َيطاى داخ و مخابن ب َيت».
َ
فةيس��ةل خةلي��ل ،وتيش��ي
«ئةطةر واب َي��ت دةرئةنجامةكانى
ئ��ةو هةَلو َيس��تةى تاَلةبانى ضى
دةب َيت؟ يةكةم ش��ت ترازانى ئةو
َ
لةط��ةل بارزانى
ثةيوةنديي��ة كة
هةيةتى ،هةرضةندة تا ئ َيس��تا لة
زارى سةرؤكى هةر َيمةوة طومان َيك
لة هةَلو َيستى تاَلةبانى نةدركاوة،
بة َالم ئةط��ةر ئةو هةَلو َيس��تةى
بروات
تاَلةبانى بةو ئا ِراس��تةية ِ
اليةنةكان��ى ت��رى ع َيراقيش لة
تاَلةبان��ى نيطةران دةب��ن ،واتة
تاَلةبان��ى دةكةو َيت��ة ن َيوان دوو
هةَلو َيس��ت ي��ان رةزامةندي��ى
اليةنةكان��ى ع َي��راق ،ئةوان��ةى
كة نةيارى ماليكي��ن ،يان دةب َيت
رةزامةندي��ى ئ َي��ران بةدةس��ت
به َين َيت ،رةنطة ئةمةش بؤ يةك َيتى
و تاَلةبان��ى طرنط ب َيت ،ضوونكة
ئةمرؤ
هةموو الي��ةك دةزان��نِ ،
ثةيوةندييةكان��ى تاَلةبان��ى و
يةك َيتى وةك ثةيوةنديى بارزانى
و ثارت��ى نيية ،لة حاَلةت َيكش��دا
ثاراس��تنى ثةيوةندي��ى ئ َي��ران

لةالي��ةن تاَلةبانيي��ةوة طرنط��ة،
بةدووري��ش نازانر َي��ت رؤذانى
داهاتوو هةَلويس��تى ئةو قورستر
يةك��ى
ب َي��ت ،ل��ة هةَلبذاردن��ى
َ
ل��ةم دوو بةرذوةنديي��ة ،رةنطة
زيرةكى سياسيانةى تاَلةبانيش وا
بكات ،كة تةج��اوزى ئةوة بكات،
خؤى و يةك َيت��ى لة ئيحراجبوون
بثار َيز َيت».
ه��او ِر َي باخةوان ،نووس��ةر
و ضاود َي��ري سياس��يي ث َييواية:
ئ��ةم مةي��ل طؤ ِري��ن و مةي��ل
تازةبوونةوةي حزبةكان ،ش��ت َيك
نيي��ة ثةيوةنديي بةم بارودؤخةي

َ
فةيسةل خةليل:

كوتلةى سةدر
ئةوة ناشارنةوة
تا َلةبانى لة ذ َير
فشارى ئ َيراندا
بووة
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ئ َيستاي كوردس��تانةوة هةب َيت بة
تايبةت��ي ،بةَلكو ئةمة كار َيكة كة
رةطو ِريش��ةي ن��ةك دةطة ِر َيتةوة
بؤ س��ةردةماني ميرنش��ينةكاني
كورد ،بةَلكو ثةيوةنديي بة خودي
دروستبووني كوردةوة هةية وةك
(نةتةوة)يةك .ئةو فرة رةطةزانةي
ك��ة كورديان ث َيكه َيناوة ،ه َيش��تا
لة بؤت��ةي ك��وردا نةتواونةتةوة
و نةيانتواني��وة هةم��وو ث َيكةوة
تةندروس��ت
نةتةوةيةك��ي
ث َيكبه َينن ،بؤية تاوةكو ئ َيستا بةو
ش َيوة بةش بةشيية رةفتار دةكةن
و ئةم لةدذي ئةو دةب َيتة نؤكةري
عوس��ماني و ئةوي تريش دةب َيتة
نؤكةر َيكي ب َينرخي س��ةفةوي!..
هةر بؤية بةرذةوةنديي طشتيي يان
بةرذةوةنديي هاوبةش بةدر َيذايي
م َيذوو لة كوردس��تاندا بوون َيكي
بةرضاوي نةبووة و هةر ئةمةشة
كة بووةتة ه��ؤي ئةوةي كة كورد
نةب َيتة خاوةني ماَلي خؤي.
هاو ِر َي باخ��ةوان لة در َيذةي
قسةكانيش��دا وتي :خو َيندنةوةي
م��ن ب��ؤ ه��ةر مامةَلةيةك��ي
يةك َيت��ي و ثارت��ي ئةوةي��ة كة
ئ��ةم دوو ه َيزة تةني��ا كؤثييةكي
ميرنش��ين و هؤزةكان��ي جارانن
و ئ َيس��تا ناو َيكي تريان لةخؤيان
ناوة! ه��ةر بؤي��ة بةرذةوةنديي
اليةنييان��ةي خؤي��ان ل��ة ث َيش
هةموو بةرذةوةندييةكةوةية ،ئةو
رةفتارانةش��ي ك��ة دةيكةن تةنيا
كؤثييةك��ي رةفتاري ميرنش��ين
و هؤزةكان��ة و ش�� َيوازةكةيان
طؤ ِري��وة! ئةطينا ل��ة ضاوطدا هةر
هةمان رةفت��ارن .جاران هؤزةكان
خةرماني يةكترييان دةستووتاند،
ضوونكة خةرمان سةرضاوةي ه َيز
و زيندةطيي هؤزةكاني بةرامبةري
بوون ،ئ َيس��تا خةرمان سووتاندن
بووةتة بارةطا سووتاندن ،ضوونكة
بارةطا سةرضاوةي ه َيز و زيندةطيي
هؤزة نو َييةكانن.
ئاس��ؤ محةم��ةد ،ضاود َيري
سياس��يي ث َييواية ك��ة يةك َيتي لة
هةشتاكاني س��ةدةي رابردووةوة
َ
لةط��ةل
ثةيوةندي��ي بةتين��ي

ئ َي��ران هةية ،تةنان��ةت ناوضةي
س��ل َيماني بؤت��ة طؤ ِرةثان َيك��ي
بةه َي��زي تةرات َين��ي دةزط��اي
هةواَلطري��ي ئ َي��ران «ئيتالعات».
ئةو ضاود َيرة سياس��يية وتيشي:
بة ئاش��كرا دةبينر َيت ئا ِراستةي
يةك َيتي ب��ةرةو ئ َيرانة ،تةنانةت
لة ب��واري س��ةرمايةطوزاريي لة
شاري سل َيماني ئةمة رةنطدانةوةي
هةبووة ،ضوونكة زؤرتريني ئةو
كؤمثانيايانةي لة ناوضةي نفوزي
يةك َيت��ي كار دةك��ةن كؤمثاني��ا
ئ َيرانييةكان��ن ،بةث َيضةوان��ةوة
ثارتي ئا ِراستةكةي بةرةو توركيا و
رؤذئاواية ،بؤية ئةو كؤمثانيايانةي
ل��ة هةول َير كار دةك��ةن كؤمثانيا
تورك��ي و رؤذئاواييةكان��ن .ل��ة
ثرس��ي ئةم دواييةي ع َيراقيش��دا
ئةوة بة ئاشكرا دةركةوت يةك َيتي
ئامادةية بة خاتري ئ َيران ثش��ت
بكاتة هاوثةيمانة ستراتيجييةكةي
«ثارتي» كة س��اَلي  2009لة مةرط
رزط��اري كرد .كةوات��ة دةتوانين
بَل َيين دؤستايةتي يةك َيتي و ئ َيران
َ
لةطةل هةر
لة دؤستايةتي يةك َيتي
ه َيز َيكي تري كوردستاني قووَلتر
و بةه َيزتر و بةتينترة.

ئاسؤ محةمةد:
دؤستايةتي
يةك َيتي و ئ َيران
لة دؤستايةتي
هةر ه َيز َيكي
تري كوردستاني
بةه َيزترة
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حوسيَن يةزدانثةنا -جيَطري سةرؤكي ثارتي ئازاديي كوردستان:

عةرةب تواناي نةماوة دذايةتي
دةولَةتي كورديي بكات

ديمانة :ستيظان شةمزيني
حوس�� َين يةزدانثةنا ج َيطري
سةرؤكي ثارتي ئازاديي كوردستان
لةم ديمانة تايبةتةي «ش��ةثؤل:دا
باس لة دؤخي سياسيي رؤذهة َالتي
كوردس��تان و طرنطيي بةس��تني
كؤنطرةي��ي نةتةوةي��ي كورد و
ئةط��ةر دامةزراندن��ي دةوَلةتي
كوردستان دةكات لة باشوور.
ش��ةثؤل :دؤخ��ي رؤذهة َالتي
كوردس��تان ض��ؤن دةبيني��ت؟
ث َيتوانيية حزبة كوردستانييةكان
لة رؤذهة َالتي كوردستان كةمترين
كاريطةرييان ماوة لةس��ةر دؤخي
سياسيي ئةو بةشةي كوردستان؟.
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حوس�� َين يةزدانثةن��ا :ل��ة
ل َيكدان��ةوةي ط��ةورةدا دؤخ��ي
رؤذهة َالت��ي كوردس��تان هةر بة
فاكت��ةرة س��ةرةكييةكاني وةك
داطيركراويي خاك و بندةس��تي
ط��ةل و هةبووني دةي��ان هةزار
ه َيزي ثؤش��تة و ثةرداخي سوثاي
ثاس��داران و ئةرت��ةش ك��ة ل��ة
ضةندين لةش��كردا ر َيكخراون و
حوكم��ي دام و دةزطا ئةمنييةكان
بي ماف��ي كورد و
ل��ة الي��ةك و َ
طرتن��ي ضاالكان��ي سياس��يي و
مةدةني و كوش��تني رؤَلةي كورد
ل��ة س��نوورةكان لة الي��ةك و لة

خاَلي بةرانبةريش��دا َ
كؤل نةداني
تاكي ك��ورد و هةبووني جووَلةي
كوردايةت��ي لةدةي��ان خان��ةي
جؤراوجؤردا دةناس��ر َيتةوة .ئةو
خو َيندنةوةية دوورة لة راستي.
حزب��ةكان ب��ة راددةي
باردؤخي خؤي��ان كارييطةرييان
هةي��ة .بة َالم لة راس��تيدا حزبي
دةتواني ئةكتةري
كاتي
َ
سياس��يي َ
ضاالك��ي طؤ ِرةثان��ي سياس��ةت
بي ي��ان لة دؤخ َيكي ئ��ازاددا لة
َ
ب��ي ئةوةش
ن��او خةَلكي خؤيدا َ
ل��ة رؤذه��ة َالت نةك ب��ؤ حزبي
سياس��يي بةَلك��و ب��ؤ طروث َيكي

دةبي
كاري مةدةنيش نيي��ة ،يان َ
لة ثرؤسةي شة ِر َيكي طةرموطو ِردا
بي ،كة ئةوةش ل��ة حاَلي حازردا
َ
ل��ة طؤ ِر َي��دا نيي��ة .كةموكو ِريي
س��ةرةكيي ئ َيم��ة ل��ة رؤذهة َالت
َ
لةطةل ئةوةدا لة دؤخ َيكي
ئةوةية
ل��ة ب��اردا نين كةضي خؤش��مان
باري خؤم��ان ئةوةندةي ديكة الر
كردووة .لةم هةلومةرجةدا دةكرا
ب��ة كؤمةَل َيك هةنطاوي سياس��يي
طرين��ط تا راددةي��ةك دؤخي لة
بارم��ان قةرةب��وو كردبايةتةوة.
َ
لةطةل
بة َالم بة داخ��ةوة هاوكات
ئةوةي ل��ة دؤخي لة ب��اردا نين،
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نةمانتوانيوة بة هةنطاوي سياسيي
ثر بكةينةوة.
طةورة ئةو بؤشايية ِ
ئةط��ةر حزب��ة سياس��ييةكاني
رؤذهة َالت ضةن��د هةنطاوي وةك
دامةزراندني ب��ةرةو ث َيكه َيناني
«دةوَلةتي رؤذهة َالتي كوردستان

بةه َيزبووني ناسيؤناليزمي كورد
بووةتة خةم و ترس��ي سةرةكيي
ئ َيران .س��ةرضاوةي ئةم ترسةش،
تاك و كؤي كورد لة ناو جةرطةي
شارةكانداية.
ش��ةثؤل :كار ب��ؤ طر َيدان��ي

وةك يةك نةتةوة ث َيكةوة ببينن.
ناتواني
كورد ئةطةر ئ َيس��تا
َ
نيش��تمانةكةي يةكبخات��ةوة و
يةك ق��ةوارةي سياس��يي ث َيكةوة
دةتواني ب��ة طة َالَلةي
بني ،خ��ؤ
َ
َ
سياس��يي دياريك��راو ،خؤي وةك

بةه َيزبووني ناسيؤناليزمي كورد بووةتة
خةم و ترسي سةرةكيي ئ َيران
ل��ة دةرةوةي و َالت» وةك
ئاَلترناتيظي حاكمييةتي دةوَلةتي
ئ َيران لة كوردستان و يةكخستني
ث َيش��مةرطةيان
ه َيزةكان��ي
هةَلطرتب��ا ،ب َيطومان هةلومةرجي
حزبةكان و كاريطةرييان لة س��ةر
ناوخ��ؤي و َالت جؤر َيك��ي ديكة
دةبوو .بة َالم داخةك��ةم كوا ئةو
بيرة نةتةوايةتيية ،كوا ر َيبةراني
سياسيي ئازا و بو َير؟.
ش��ةثؤل :باس لةوة دةكر َيت
طؤ ِرةثاني سياس��يي لة رؤذهة َالتي
كوردس��تان َ
ضؤل بووة و كؤماري
ئيس�لامي ئ َيران جط��ة لة ثذاك
هةست بة هيض مةترسييةك ناكات
لةو ثارضةية ل��ة دذي خؤي .ئ َيوة
راتان ضيية؟.
حوس�� َين يةزدانثةنا :ترسي
راس��تةقينةي دةوَلةت��ي ئ َي��ران
ل��ة نةت��ةوةي ك��وردة .ضاالكيي
حزبايةت��ي بة ث َي��ي كات و دؤخ،
هةرا و بةرتةسك دةب َيتةوة ،بة َالم
ني.
نةتةوةك��ة لة ج َيي خؤي دةم َي َ
ترس و دَلنيايي ئ َيران لة بوون و
نةبووني ذمارةيةك بةرهةَلستكار
نيية ،بةَلكوو ،ترس��ي سةرةكي لة
ثةرةطرتني بي��ري نةتةوايةتيية.
بؤ ئ َيران ش��ة ِري حزب َيك و ضةند
حزب َيك ،ئةرك و ترس َيكي طةورة
نيية .لة رابردوودا ش��ة ِري زؤر و
َ
لةطةل كردووة .بة َالم بة
طةورةيـان
قةت ي��ةك هةنطاو وريابوونةوةي
نةتةوةي��ي و دووركةوتن��ةوةي
نوي بة
خةَلك بة طشتيي و نةوةي َ
تايبةتي لة ئ َيرانض َيتي بؤي ج َيي
نيطةراني نةبووة .بؤية لة راستيدا

نةتةوةي��ي
كؤنطرةيةك��ي
كوردس��تاني دةكر َي��ت ب��ة
بةش��داريي كوردي ه��ةر ضوار
ثارضةي كوردستان .ئ َيوة طرنطيي
كؤنطرةيةكي نةتةوةيي لةم ساتةدا
ضؤن دةبينن؟.
حوس َين يةزدانثةنا :ث َيكه َيناني
كؤنط��رةي نةتةوةيي زؤر لة م َيذة
الي ثارت��ي ئازاديي كوردس��تان
ب��ة بابةت َيكي طرنط و ث َيويس��ت
َ
س��ال لةمةوبةر ،لة
دان��راوة٢٠ .
يةكي ل��ة ثلينؤمةكاني كؤميتةي
َ
«بؤتي»
ناوةنديي كة ل��ة بارةطاي
َ
بةس��ترا ،ئةم بابةتة كةوتة ناو
ئةدةبيات��ي سياس��يي ئ َيم��ةوة.
هةروةها ساَلي  ٢٠٠٠لة كؤنفرانسي
ضوارةم��ي ثارت��ي ئازادي��ي
كوردستاندا ،بة ش َيوةي دياريكراو
داوام��ان ك��رد كؤنطرةيةك��ي
نةتةوةيي ل��ة هةول َيري ثايتةخت
ببةس��تري .هةروةه��ا يةك َيك��ة
َ
ل��ة خاَلةكاني ثرؤطرام��ي ثارتي
ئازادي��ي كوردس��تان .بؤية ئيمة
ث َيكه َيناني كؤنطرةي نةتةوةييمان
بري��ار و بابةت َيك��ي
ث��ي ِ
زؤر َ
طرينط��ة .ل��ة م َيذة كات��ي ئةوة
هاتووة ،كورد لة ثارضةكراوييةوة
ب��ةرةو يةكب��وون و ناوةندييةت
ب��روا .كات��ي ئةوةية ك��ة ه َيز و
ِ
سةركردة سياس��ييةكاني هةموو
ثارضةكاني كوردس��تان ،لة ه َيَلة
طش��تييةكاندا ،ر َيككةون و ماف و
ئةركةكان بةسةر يةكةوة ث َيناسة
بك��ري .هةروةها
و دةسنيش��ان
َ
ناوضةك��ة و ناوةن��دة طرينط و
بريار بةدةستةكاني جيهان ،كورد
ِ

يةك نةتةوةي يةكطرتوو ،دةربخا.
جيهاني ئ َيستا بؤ وةرطرتني كورد
وةك ي��ةك نةتةوةي س��ةربةخؤ
(ن��ةك وةك ع َيراق��ي و ئ َيران��ي
و تورك��ي و س��ووري) دةرفةتي
زؤري ت َيداية .ئةم خا َالنةي باس��م
كردن ،هةمووي بؤ وةدةس��ه َينان
و طرتني ج َيطة و ث َيطةي باش��ترة
ل��ة هةر َيمةك��ة و جيهاندا ،بة َالم
اليةن َيك��ي ديك��ةي ث َيويس��تيي
كؤنطرةي نةتةوةيي و يةكطرتني
سياسيي كورد ئةوةية كة :شيمانةي
طؤ ِرانكاريي��ة جيؤثؤلةتيكييةكان
لة ناوضةكة زؤرة .كورد بةه َيزةوة
دةتوان��ي ل��ةو طؤ ِرانكارييانةدا
َ
ب��ي .بة َالم
ئةكتةر َيك��ي ضاالك َ
ببي بة
ب��ي،
َ
دةكري َ
ئةطةر الواز َ
ذ َي��ر ش��ةثؤلةكاني طؤ ِرانكاريية
بي
جيؤثؤَلةتيكييةكان��ةوة .بؤية َ
دوو دَلي ثشتيوانيي لة ث َيكه َيناني
كؤنطرةي نةتةوةيي دةكةين.
ش��ةثؤل :ثرس��ي دةوَلةت��ي
كورديي بؤتة رؤذةظي سياس��يي.
خو َيندنةوةت��ان ب��ؤ دةوَلةت��ي
كورديي ضيية؟.
حوس�� َين يةزدانثةنا :ثرس��ي
راطةياندن��ي دةوَل��ةت ،بؤ كورد،
هةَلبذاردن نيية ،بةَلكوو ث َيويستي
و زةروورةتة .بة ديتني من كورد
لة ضوارض َيوةي ئ��ةو دةوَلةتانةي
ب��ة س��ةرياندا دابةش��كراوة،
هةرطيز و لة هيض هةلومةرج َيكي
س��ةقامطير و لة هي��ض فؤرم َيكي
دةوَلةتدا بة ئاوات و ئامانجةكاني
خ��ؤي وةك نةتةوةيةك ناطا .ئةو
هةلوومةرج��ةي ئ َيس��تا بؤ كورد

ل��ة باش��وور هةي��ة ،بةرهةمي
َ
لةطةل ع��ةرةب نيية.
ر َيككةوتن
بةَلك��وو بةرهةم��ي بارودؤخي
ه َيرش��ي رووخاندني حكوومةتي
سةدام حس�� َين و ثارسةنطي ه َيزة
لة ن َيوان كورد و عةرةبي ع َيراقدا.
كورد لةو كاتةدا ب��ة ه َيز بوو و
تواني هةم لة كوردس��تان لة سةر
عةرزي واقع خؤي بةه َيز بكا هةم
لة ن��او دامةزراوةكاني دةوَلةوتي
ع َيراقدا( .هةَلبةت بة باوة ِري من
كورد دةبوو ل��ةو كاتةدا دةوَلةت
رابطةيةني) .ئةوة ئ َيستا دةبينين
َ
ت��ؤزي خؤ
اليةن��ي عةرةبي بة
َ
كؤكردنةوة هة ِرةش��ةي ش��ة ِر و
ثةالمار لة كورد دةكا .بة باوة ِري
من ه��ةر ضةن��د ل��ة تاكتيكدا،
طؤ ِرين��ي كةس��ةكان ل��ة بةغدا،
بايةخي خ��ؤي هةية ،ب��ة َالم لة
مةوداي ستراتيجيدا ،هيض شت َيكي
دةبي
بنة ِرةت��ي ناط��ؤ ِر َي و كورد َ
وةدواي ثرؤذةي بة دةوَلةتبووني
بكةوي.
خؤي
َ
لة راس��تيدا ر َيطايةكي ديكة
جطة لةوةش بؤ ك��ورد نيية .كات
بة قازانجي كورد ناض َيتة ث َيشةوة.
هةتا ئ َيس��تا النيكةم  ٤سيس��تمي
سياس��يي لة جيهاندا ط��ؤ ِردراوة.
ب��ة طؤ ِريني هةر سيس��تم َيك كة
ل��ة ضوارض َي��وةي ميترؤثؤلةكان
روودةدا ،و َالتان��ي ثة ِروا َي��ز
كةوتوونةت��ة ب��ةر رةحمةت��ي
ئ��ةو سيس��تمة ط��ؤ ِراوة و ه َيزة
با َالدةس��تةكاني .دؤخي ئ َيس��تاي
َ
لةطةل س��اَلةكاني  ٢٠٠٣تا
جيهان،
 ٢٠٠٧جياوازة .ئةو ماوةية جيهان
لة سيس��تمي تاك جةمس��ةرييدا
دي
ب��وو .لةو كاتةوة ،جيه��ان تا َ
زياتر ب��ةرةو فرة جةمس��ةريي
ب��وون دة ِروا .روون نيية داهاتوو
��دي .ه��اوكات ه َيدن َيك
ض��ي ل َي َ
ئةطةر و ش��يمانةي طؤ ِرانكاريية
جيؤثؤَلةتيكييةكان هةية .توركيا
بة خ َيرايي روو لة طةشةية و وةك
ئةندام َي��ك لة طرؤثي و َالتاني E8
دةكري ل��ة داهاتوودا
ث َيش��بيني
َ
بب َيتة ه َيزي ط��ةورة .عةرةبةكان
بةو جيؤثؤَلةتيكة بةه َيزةيانةوة،
لةوانةي��ة روو ل��ة يةكطرت��ن و
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هاوثةيمان َيتي بكةن.
ئ َيران بة تةماي بةه َيزكردني
هياللي ش��يعةية .خ��ودي ع َيراق
و َالت َيكي دةوَلةمةندة ،ئةطةر خؤي
بة باش��ي كؤ بكاتةوة ،حيساب َيكي
طةوةري هةية لة ئاستي جيهاندا.

ثرؤذةي
توانايةي نيي��ة دذايةتي ِ
بة دةوَلةتبووني كورد بكا ،توركيا
ب��ة ه��ؤي بةرذةوةندييةكانيةوة
(ن��ةك ئايدؤلؤذيا و ثر َينس��يثة
سياس��ييةكاني) لةسةر ئةوة ثشت
ل��ةو هةموو قازانجة ن��اكا كة لة

ث َيش��ةنطة لة هةنطاونان بةرةو بة
دةبي ح��ةول بدا
دةوَلةتب��وونَ ،
راي طشتيي كوردستان بة هةموو
ث َيكهاتةكانييةوة و ثاَلثشتي هةموو
ني و
ه َيزة سياسييةكان بة دةستب َي َ
ثرؤذةك��ة بب َيتة هي
لة راس��تيدا ِ

ئ َيران لة هةموو ك َيشة و هاوك َيشةيةكي
سياسيي ع َيراقدا تةرةفة
ل��ةم ن َي��وةدا و لة ه��ةر كام لةم
حاَلةتانةدا ،بؤي هةية ،كورد بةم
حاَلةتةي ئ َيستايةوة سات و سةوداي
بكري .بة َالم ئةطةر بب َيتة
لةسةر
َ
دةتواني
س��ةربةخؤ،
ةت��ي
دةوَل
َ
ئةكتةر َيكي ضاالكي ئةم هاوك َيشة
نةب��ي بة ذ َير
بي،
َ
و ئةطةران��ة َ
ساتوسةوداي ه َيزةكاني طةورةتر
لة خؤيةوة .لة رووي واقعيش��ةوة،
هةم بنةماكاني ب��ة دةوَلةتبوون
هةي��ة و هةم دةرفةت��ةكان هةن.
ل��ة حاَلي ح��ازردا ع��ةرةب ئةو
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َ
ط��ةل ك��ورد هةيةتي .ئ َي��ران لة
دةبي،
حةولي ت َيكدةرانة بةردةوام َ
ناتواني بب َيت��ة لةمثةري
ب��ة َالم
َ
دةوَلةتي كوردي��ي .دةم َين َيتةوة،
باري ناوخؤيي كورد.
ب َيطوم��ان يةكطرتووي��ي و
يةكريزي��ي ك��ورد مةرج َيك��ي
ِ
ثرؤذةكةية.
بنة ِرةتي سةركةوتني ِ
يةكريزيي
ب��ة َالم يةكطرتوويي و ِ
لة ث َين��او وةديه َيناني ئةو خةونة
ل��ة م َيذينةي��ة ن��ةك ل��ة ث َيناو
لي بةرداني .ئةو ه َيزةي
دةس��ت َ

هةمووان .بة َالم خؤ ئةطةر هةموو
ثرؤذةكةوة،
ه َيزةكان نةهاتنة ناو ِ
نابي ،لةبةرئةوة
ه َيزي ث َيش��ةنط َ
بي .ئةوةي
دةستبةرداري ِ
ثرؤذةكة َ
ثرؤذةي بة دةوَلةتبوون
دذايةتي ِ
دةس��ووتي .لةم
بكا ،بؤ هةميشة
َ
ثرؤذةي��ةدا ك��وردي ثارضةكاني
ديكةش قوو َاليي س��تراتيذيي و
ه َيزي ثش��تيوانن .لة ن��ةورؤزدا
دانشيتواني رؤذهة َالتي كوردستان
خؤيان حازر ك��رد بوو كة ئةطةر
رابطةيةني ،بؤ
هةول َير دةوَل��ةت
َ
برذ َينة سةر شةقامةكان
ثشتيواني ِ
و شاديي و خؤشي بنو َينن.
شةثؤل :باشووري كوردستان
َ
لةط��ةل ع َيراق.
ل��ة ك َيش��ةداية
ث َيتانواي��ة باش��ترين ر َيطةضارة
بؤ كورد لة باش��ووري كوردستان
ضيية بؤ دةربازبووني يةكجاريي
ل��ةم ك َيش��ة و قةيرانان��ةي ناو
ع َيراق؟.
حوس�� َين يةزدانثةن��ا :ب��ؤ
دؤزين��ةوةي ر َيط��ا ض��ارةي
دةب��ي بطة ِر َيينةوة
ك َيش��ةيةك،
َ
بؤ س��ةرةتا و دةسث َيك و هؤكاري
سةرهةَلداني ك َيشةكة .ئةم ك َيشةية
ئةم��رؤ نيي��ة .ك َيش��ةيةكي
هي
ِ
كؤن��ة ل��ة س��ةردةم َيكي نو َي��دا
س��ةريهةَلداوةتةوة و تةش��ةناي
ك��ردووة .هؤكاري ئةم ك َيش��ةية
ئةوةية ك��ورد مافي دياريكردني
ضارةنووس��ي زةوتكراوة و كاتي
خ��ؤي ب��ة زؤري زؤرداريي و بة
زةب��ر و زةن��ط لك َين��دراوة بة
دةوَلةتي دةس��تكردي ع َيراقةوة.
َ
ط��ةل
سةرةتاكةش��ي هاوكات��ة

لكاندنةك��ة .ئ َيس��تا ك��ورد ل��ة
هةن��اوي جيهان َيك��ي ط��ؤ ِرادراو
و هةلومةرج َيك��ي ل��ة بارتر لة
راب��ردوو ،حةول دةدا ئةم كؤت و
ني و اليةني عةرةبيش
بةندة بثس َي َ
دةي��ةوي ،بة
ب��ة ث َيضةوان��ةوة،
َ
تون��دي ب��ة بةغداوة ش��ةتةكي
بداتةوة .ر َيطا ضارة ئةوةية هةموو
ش��تي بطة ِر َيتةوة بؤ ئةسَلةكةي.
َ
واتة ر َيطاضارةي يةكجاريي هاتنة
دةرةوةي ك��وردة ل��ةم دةوَلةتة»
ئيتيحاديي��ة» ناموبارةك��ة و
دامةزراندني دةوَلةتي نةتةوةيية.
ش��ةثؤل :رؤَل��ي كؤم��اري
ئيس�لامي ئ َيران ض��ؤن دةبيني
ل��ة قةيراني ع َيراق��دا؟ هةند َيك
ث َييانواي��ة ئ َي��ران كاراكت��ةري
سةرةكيية لة طةمةكةدا و تةنانةت
طؤ ِراني هةَلو َيستي يةك َيتي لةسةر
داوا و بة فشاري ئ َيران بووة؟ ئ َيوة
لةو بارةوة ض سةرنج َيكتان هةية؟
حوس�� َين يةزدانثةن��ا :ئ َيران
ئةكتةر َيك��ي ضاالك��ي طؤ ِرةثاني
سياس��ةتي ع َيراقة و ئةلةم َينتي
ش��يعة و ئازادبووني ثؤتانسيةلي
ل��ة ع َيراق��دا ب��ة ث َيضةوان��ةي
سةردةمي حوكمي بةعس ،بووةتة
ث َيطةيةكي بةه َيز بؤ ئ َيران .بؤية
لة راستيدا ئ َيران لة هةموو ك َيشة
و هاوك َيشةيةكي ع َيراقدا تة ِرةفة
و ب��ة ث َي��ي قورس��اييةكةي كار
دةكاتة س��ةر ثرؤسة سياسيةكاني
ئةو و َالتة .ماليكي سياسةتةكاني
ئ َي��ران ل��ة ع َيراق ثي��ادة دةكا و
قاسم س��ل َيماني فةرماندةي طشتي
ه َيزي قودس��ي س��وثاي ثاسداران
كة كةيس��ي ع َيراقي لة ئةستؤية،
ثي ديكتة
سياس��ةتةكاني ئ َيراني َ
دةكا .ب��ة َالم هةرض��ي ل��ة مة ِر
يةك َيتي نيش��تماني كوردس��تانة،
س��ةرة ِراي بؤضووني جياواز ،بة
دووري دةزان��م لةم ثرس��ةدا ،بة
يةكريزيي
ث َيضةوانةي ثاراس��تني ِ
بطري.
كوردس��تاني هةَلو َيس��ت
َ
برياري دةس��ت لة كار ك َيشانةوةي
ِ
بة ِر َي��ز مام جةالل س��ةركؤماري
ع َيراق هةَلو َيست َيكي طرينط بوو.
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شةثؤل وردةكاريي لة بارةي باخيَكي د.بةرهةم سالَح بالَودةكاتةوة

بةرهةم سالَح
باخيَك بة  160دةفتةر دؤالر دةك ِريَت
بةدواداضوون :جوان بةرزنجي

بةره��ةم س��اَلح باخ َي��ك لة
س��ةيرانطاي م َيرطةث��ان بة يةك
مليؤن و ش��ةش سةد هةزار دؤالر
دةكر َي��ت لة كات َيك��دا حكوومةت
ِ
كؤمةَل َيك ر َيوش��و َيني دةكردووة
بؤ رووخاندني باخي بةرثرساني
سياسيي .بةث َيي ئةو زانيارييانةي
دةستي «شةثؤل» كةوتووة ،بةرهةم
س��اَلح ج َيطري دووةمي سكرت َيري
طش��تيي يةك َيت��ي نيش��تمانيي
كوردس��تان ،باخ َيك��ي طةورة كة
ظ َياليةك��ي طةورةش��ي ت َيداية لة
دةكر َيت.
س��ةيرانطاي م َيرطةثان
ِ
شةثؤل ئةوةشي زانيوة ئةم باخة،
ث َيش��تر موَلكي تايبةتي «د.الظة»
بووة كة ثسثؤري نةخؤشييةكاني
ضاوة و هاوسةري سةرمايةدار َيكي
ناسراوي شاري سل َيمانيية .بةث َيي
زانيارييةكانيش ئةو باخة بة يةك
مليؤن ش��ةش س��ةد هةزار دؤالر
« 160دةفت��ةر» لةالي��ةن دكتؤرة
كردراوةتةوة و
بةره��ةم س��اَلح ِ
ئ َيس��تا بووةتة موَلك��ي ئةو .بة
وتةي خاوةن باخةكاني سةيرانطاي
م َيرطةث��ان لة م��اوةي رابردوودا
دةنطؤي ئ��ةوة لةو س��ةيرانطاية
بَ
الوبؤت��ةوة بةرهةم س��اَلح ئةو
َ
كريوةت��ةوة ،بةالم دواتر
باخةي ِ
بةهؤي ئ��ةوةي رؤذانة ئؤتؤمبيل
و ثاسةوانةكاني ناوبراو سةرداني
ئةو باخة دةكةن دةركةوتووة كة
دةنطؤ راست بووة.
بةث َي��ي وت��ةي خ��اوةن
باخ َيكي س��ةيرانطاي م َيرطةثان،

باخةكةي بةرهةم س��اَلح ،يةك َيكة
ل��ة باخة طةورةكان��ي م َيرطةثان،
رووبةرةكةش��ي بة  25-20دؤنم
مةزن��دة دةكر َي��ت .ئ��ةو خاوةن
باخةك��ة ك��ة نةيويس��ت ن��اوي
بَ
الوبكر َيت��ةوة بة «ش��ةثؤل»ي
راطةيان��د ،ث َيش��تر دةنطؤي ئةوة
هةب��وو كة ئ��ةو باخ��ة لةاليةن
كردراب َيتةوة،
دكتؤر بةرهةم ساَلح ِ
بة َالم ئ َيستا بة ئاشكرا ثاسةوان و
ئؤتؤمبيل��ة تايبةتةكاني بةرهةم
س��اَلح لة ناو باخةكةدا دةبينر َين
و تةنانةت ئةو طروثة ثاسةوانةي
كة ثاس��ةوان َيتي باخةكة دةكةن
لة دةس��تةي تايبةت��ي د.بةرهةم
ساَلح ث َيكهاتوون .خاوةن باخةكةي
م َيرطةثان ئةوةش��ي بة ش��ةثؤل
راطةياند ،ئةو باخةي كة بةرهةم
كريوة يةك َيكة
ساَلح لة «د.الظة»ي ِ
ل��ة كؤنتري��ن باخةكان��ي ئ��ةو
ش��و َينة ،جطة ل��ةوةش ظ َياليةكي
تياية كة ب��ة رووكاري دةرةوةيدا
دي��اردة ظ َياليةك��ي خ��اوةن
موسةفاتي بةرزة .خاوةن باخةكة
ثشتراستكردةوة لة ر َيي
ئةوةشي
ِ
كرين و
خ��اوةن نووس��ينطةكاني ِ
فرؤش��تنةوة هةواَلي ئةوة دزةي
ك��ردووة ك��ة ئةو باخ��ة بة 160
دةفت��ةر دؤالر لةالي��ةن ج َيطري
كردراوة.
سكرت َيري يةك َيتييةوة ِ
زانيارييةكان��ي
بةث َي��ي
َ
ش��ةثؤل ،بةرهةم س��الح ج َيطري
س��كرت َيري يةك َيت��ي ،جط��ة لة
ثؤس��تة حزبييةك��ةي ،ضةندين

ث��رؤذةي ديك��ةي ل��ة ب��واري
ِ
بازرطاني هةي��ة .جطة لةوةش لة
ضةندين سةرضاوةوة تةئكيد لةوة
كراوةتةوة كة بةرهةم ساَلح ثشكي
هةية ل��ة كةناَل��ي تةلةفزيؤنيي
نالي��ا ك��ة خ��ؤي ب��ة كةناَل َيكي
سةربةخؤ ث َيناسة دةكات .هةروةك
ضاود َير َيك��ي سياس��يش باس��ي
كريني ئةم باخة لةاليةن
دةكاتِ ،
«بةرهةم ساَلح»ةوة هاوكاتة لةطةلَ
بري��اري حكوومةت��ي هةر َيم بؤ
ِ
س��نوورداركردن و رووخاندن��ي

باخي بةرثرسياني سياسيي كة لةم
ضةند ساَلةي دوايي بؤتة مؤديل.
ش��ياوي وتنة م َيرطةثان كةوتؤتة
باكووري خؤرئاواي س��ل َيمانيي و
لة ئ َيس��تادا بووةت��ة ج َيطةيةكي
طةش��تياريي ،جط��ة لةم��ةش
ضةندان ب��اخ و ظ َيالي طةورة لةو
طوندة طةش��تيارييةدا دةبينر َين
ك��ة م َي��ذووي دروس��تبوونيان
دةطة ِر َيت��ةوة بؤ دواي ثرؤس��ةي
ئازاديي ع َيراق لة ساَلي .2003
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عادل بةرواري ،راويَذكاري ثيَشووي ماليكي:

هةلَويَستي ماليكي زؤر الوازة و
اليةني بةرامبةر زالَة
ديمانة :زيرةك
ل��ة ديدار َيك��ي تايبةت��ي
«ش��ةثؤل»دا« ،عادل بةرواري»
راو َي��ذكاري ث َيش��ووي ماليكي،
باس لة قةيراني ئ َيستاي ع َيراق
و ث َيطةي سياسيي ماليكي دةكات،
ه��اوكات رايدةطةيةن َيت ماليكي
هةَلو َيس��تي الوازة .لة بةش َيكي
ت��ري ديمانةك��ةدا ب��اس لةوة
دراوسي دةست
دةكات دةوَلةتاني
َ
لة كاروب��اري ناوخ��ؤي ع َيراق
وةردةدةن.
ش��ةثؤل :دواي نةناردن��ي
نامةي��ةك ب��ؤ س��ةندنةوةي
متمان��ة لة «ن��وري ماليكي» بؤ
ثةرلةم��ان ،لةالي��ةن س��ةرؤك
كؤماري ع َيراق��ةوة .دةطوتر َيت
ئ َيران كاريطةريي هةبووة لةسةر
ب��رواي تؤ
مام ج��ةالل؟ .ب��ة ِ
دةوَلةتاني ئيقليمي و بة تايبةت
ئ َي��ران تاضةن��د كاريطةرييان
هةبووة لةسةر سةرؤك كؤمار بؤ
نةناردني ئةو نامةية؟.
برواناكةم.
عادل ب��ةرواريِ :
راستة لة رووكةيةوة مام جةالل
تةمس��يلي طةلي ك��ورد دةكات،
ب��ة َالم ل��ة رووةك��ةي ديكةوة
تةمسيلي هةموو ع َيراق دةكات،
بةو ث َيي��ةي س��ةرؤك كؤماري
ع َيراق��ة .هةرضةندة ثرؤس��ةي
سياس��يي لة ع َيراق كةموكو ِريي
زؤرة ،زؤر ش��تي ناياس��ايي و
نادةس��تووريي هةي��ة ،ب��ة َالم
ث َيط��ةي س��ةرؤك كؤم��ار ل��ة
ئ َيس��تاي ع َيراقدا تةش��ريفيية
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و س��يمبؤلة و دةب َي��ت ب َياليةن
ب َيت .دةس��ت َيوةرداني دةوَلةتاني
دراوس��ي ل��ة ع َيراق��دا هةية
َ
ب��ة تايبةت ئ َي��ران و توركيا و
سعودية و ئةمةريكا .من ناتوانم
ئةو مافة بة خ��ؤم بدةم بَل َيم لة
ذ َير كاريطةريي ئ َيران بووة يان
نةبووة ،بة َالم خؤي هةَلو َيس��تي
خؤي راطةياند.
ش��ةثؤل :م��ام ج��ةالل
دةستث َيش��خةريي كؤنط��رةي
نيش��تيماني كرد ،ب��ة َالم تاكو
ئ َيس��تا كؤنطرةكة ساز نةكراوة،

دةست َيوةرداني
دةو َلةتاني
دراوسي
َ
لةع َيراقدا
هةية

ئايا ناكؤكي ن َيوان اليةنةكانة كة
شكستي بة كؤنطرةي نيشتيماني
ه َيناوة يان ترس هةية كؤنطرةكة
بي ئاكام ب َيت؟.
َ
ع��ادل ب��ةرواري :راس��تة،
نيش��تيماني
كؤنط��رةي
دةستث َيش��خةريي س��ةرؤك
كؤمار بوو ،ب��ة َالم هةريةك لة
ليس��تي هاوثةيماني كوردستاني
و ع َيراقيي��ة و رةوت��ي س��ةدر
متمانةي��ان ب��ة بةَل َينةكان��ي
ماليك��ي و حزبي دةعوة نةماوة،
هةر بؤيةشة بةدةم كؤنطرةكةوة
نةض��وون ،ئةمةش ب��ةو ماناية
بروايان بة س��ةرؤك كؤمار
نيية ِ
َ
بروايان بة حزبي
كو
ل
بة
نةبووة،
ِ
دةع��وة نةبووة ،ئ َيس��تاش بؤتة
مايةي قةيران َيكي سياس��يي كة
متمانة ل��ة ن َيوان هيض يةك َيك لة
شةراكةتةكاني سياسةت نةماوة،
لة كات َيكدا ث َيش��تر براي يةكتر
بوون و لة يةك سةنطةردا شة ِريان
دةك��رد و سياس��ةتيان بة ِر َيوة
دةب��رد ،تاك��و ديكتاتؤرييةت
رووخا .ئ َيستاش كة طةيشتوونة
َ
لةطةل يةكتر قسة ناكةن
خاَل َيك،
و هةريةكةيان دةيانةو َيت ثيالن
دذي ئةوي ديكة دابن َيت ،لةبةر
بةرذةوةنديي حزبي و تايبةتي
و كورسي و دةسة َالت.
ش��ةثؤل :ئاي��ا هةم��وو
كوتلةكاني ناو ثرؤسةي سياسيي
ع َيراق و حكوومةت لةم قةيرانة
بةرثرسيارن يان بة تةنيا نوري

ماليكي و حزبةكةي خولق َينةري
ئ��ةم قةيرانة ب��وون و هةر بة
ئةوانيش ضارةسةر دةب َيت؟.
ع��ادل ب��ةرواري :ب َيطومان
هةموو كوتلةكان بةش��ي خؤيان
بةرثرسيارن ،بة َالم بةرثرسياريي
طةورة و طرنط لةس��ةر ش��اني
دةس��ة َالتي ج َيبةج َيكردن��ة،
ك��ة ئ َيس��تا ثةيوةندي��دارة بة
ن��وري ماليكي و ئةو س��ةرؤك
وةزيرانة ،دةستووريش هةموو
دةسة َالت َيكي ث َيداوة ،بة َالم بةث َيي
نيزامي ع َيراق هةر لةسةرةتاوة تا
ئ َيستا بة ر َيككةوتن قةيرانةكان
ضارةس��ةر كراون ،بة َالم كات َيك
ئةوان طةيش��توونةتة ئامانجي
خؤيان وازيان لة ش��ةريكةكاني
خؤيان ه َيناوة ،قةيراني سةرةكي
ئ َيس��تاش نةبوون��ي متمان��ةي
س��ةرؤكي هةر َيمي كوردس��تان
و ليس��تي ع َيراقيية و س��ةدر و
ن َيوان «ماليكي»ي��ة ،ئةوةش لة
كات َيكداي��ة ك��ة س��ةدرييةكان
طةورةتري��ن كوتل��ةن ل��ة ناو
هاوثةيماني نيشتيماني.
َ
شةثؤل :لة ئ َيستادا هةلو َيستي
ماليكي ضؤن دةبينيت؟ .ئايا هيض
طؤ ِرانكارييةك لة هةَلو َيستةكاني
هةية لة بةرامب��ةر نةيارةكاني
ي��ان ه��ةروةك ج��اران مامةَلة
دةكات و باكي بة هيض نيية؟.
عادل بةرواري :هةَلو َيس��تي
ماليك��ي زؤر الوازة و اليةن��ي
بةرامب��ةر زاَل��ة .ل��ة ن��او

23

بارزاني هيض
متمانةي بة
بة َلينةكاني
ماليكي
نةماوة
ثةرلةماني��ش نو َينةران��ي هةر
س��ي كوتلةك��ة و موس��ةقلين
َ
ث َيكه َين��اوة،
ليذنةيةكي��ان
ئةركي��ان ئةوةية س��ةرث َيضيية
دةس��توورييةكاني ماليك��ي كؤ
بكةن��ةوة و بيكةنة مةحزةر َيك
بؤ ئةوةي ئةو كاتةي بانط َيشتي
«ماليكي»يان كرد هةموو رةخنة
و س��ةرث َيضة دةس��توورييةكان
نيشاني ثةرلةمان و خؤي بدةن.
ش��ةثؤل :بةث َي��ي ئ��ةو
ر َيككةوتنامةي��ةي حكوومةتي
َ
لةط��ةل
ع َي��راق هةيةت��ي
ئةمةريكا ،ئاي��ا ئةمةريكا بؤي
هةية دةس��توةربداتة سياسةتي
بةغداد .ئةط��ةر دةتوان َيت بة ض
ش َيوةيةكة و كةي دةتوان َيت؟.
شةثؤل :بةث َيي ر َيككةوتني
س��تراتيذيي ن َيوان ع َي��راق و
ئةمةريكا .ئةمةريكا مافي هةية
دةستوةربداتة سياسةتي ع َيراق
ل��ة رووي ئةمن��ي و ئاب��ووري
و رؤش��نبيريي و بازرطان��ي،
ب��ة َالم ئةمةريكا فش��ار ناكات

لةسةر هيض كةس�� َيك و تةيدي
دانوس��تاندن دةكات .مانطانةش
هةَلو َيس��تي خؤيان ب��ؤ كوتلة
ط��ةورة و بضووكةكان��ي ع َيراق
رادةطةيةنن.
شةثؤل :باسي ئةوة دةكر َيت
ماليك��ي نةرم��ي نوان��دووة و
داواي كؤبوون��ةوة دةكات ،ئايا
بارزان��ي ئامادة دةب َيت دةس��ت
ل��ة هاوثةيمانةكان��ي بةربدات
َ
لةط��ةل
لةث َين��او كؤبوون��ةوة
ماليك��ي و ج َيبةج َيكردني ئةو
داوايانةي كورد؟.
ع��ادل بةرواري :س��ةرؤك
بارزان��ي هي��ض متمان��ةي بة
بةَلينةكان��ي ماليك��ي نةماوة،
ئ��ةو كةس��ايةتييةكي وا نيية
تةني��ا بة راي خ��ؤي كار بكات.
دوو خوليش��ة ماليكي س��ةرؤك
وةزيران��ة ،زؤر دانيش��توون
و بةَل َين��ي داوة و وةرةق��ةش
واذؤ ك��راوة .ث َي��ش وةختي��ش
هاوثةيماني دووقؤَل��ي لةن َيوان
ماليكي و بارزاني هةبوو لةسةر

ئاس��تي هةردوو حزبي دةعوة و
ثارتي ديموكراتي كوردس��تان،
بةجي
بة َالم ماليكي ئةوةشي ج َي َ
نةكرد .بؤي��ة هيض متمانةيةكي
ث��ي نةم��اوة و ئةط��ةر اليةني
َ
س�� َييةم سةرثةرش��تيار نةب َيت
بروا ناكةم
لةكاتي دانوس��تاندن ِ
بةب��ي ئ��ةوة لةطةلَ
بارزان��ي
َ
ماليك��ي دابنيش�� َيت ،ضوونكة
دةزانر َي��ت ئةنجامةك��ةي هيض
ناب َي��ت .ل��ة هةم��ان كاتي��ش
ر َيككةوتن َيكي ستراتيذيي هةية
لة ن َيوان ئةياد عةالوي و سةدر
و بارزان��ي ،ئةم��ة جطة لةوةي
س��ةرؤك ليستن ،لة هةمان كاتدا
تةمس��يلي زؤرين��ةي ميللةتي
ع َيراق دةكةن و زؤرينةيان لةوان
برواش��م نيية بارزاني
ث َيكد َيتِ ،
َ
لةطةل
بةبي هاو ِر َيكان��ي خؤي
َ
ماليكي دابنيش�� َيت و هةَلو َيستي
ئةوانيش هةر بةو ش َيوةيةية.
ش��ةثؤل :مامةَل��ةي ماليكي
َ
لةطةل بةرثرسة كوردة با َالكاني
ناو حكوومةتي ع َيراق ضؤنة بة

تايبةت تؤ كة ث َيشتر راو َيذكاري
نوري ماليكي بوويت بؤ كاروباري
هةر َيمي كوردستان؟.
عادل بةرواري :من ثاَل َيوراوي
هةر َيمي كوردستان بووم بؤ ئةو
ثؤستة ،هةر خودي «ماليكي»ش
واذؤي لةسةر ثؤس��تةكةم كرد،
لة س��ةرةتاش ن َيوانم��ان خؤش
ب��ووة و يةكترم��ان دةبيني و
دانوستاندن لة ن َيوانمان هةبووة،
بة َالم كات َيك ئةو ك َيشانةي ن َيوان
هةر َي��م و بةغداد س��ةريهةَلدا،
لةن َي��وان بارزان��ي و ماليك��ي،
نو َينةران��ي كورد ل��ة بةغداد
بيني��ان كة هةَلو َيس��تي ماليكي
َ
َ
لةطةل منيش
لةطةل ثارتي طؤ ِرا،
بةهةمان ش�� َيوة ط��ؤ ِرا ،من بة
َ
لةطةل ئةوان بووم بؤ
طر َيبةست
َ
س��ال ،طر َيبةستيش
ماوةي يةك
دةتوانر َيت لة ماوةي ئةو ساَلةدا
هةَليوةش�� َيننةوة و دةس��ة َالتي
خؤيةتي.
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شيرين عيبادي داواي ئازادكردني كةبودوةند دةكات

مةرط هة ِرةشة لة طياني محةمةد سةديق
كةبودوةند و كو ِرةكةي دةكات

راثؤرتي :جةمال نةجاري
محةمةد سةديق كةبودوةند،
رؤذنامةن��ووس و س��ةرؤكي
ر َيكخ��راوي ماف��ي مرؤظ��ي
كوردستان لة ئ َيران لة شةممةي
رابردوووة لة بةنديخانة ماني لة
خواردن طرتووة .كةبودوةند لة
نامةيةكدا ئاماذةي بةوة كردووة
تا ئةو كات��ة ر َيطا نةدةن ضاوي
بة كو ِرة نةخؤشةكةي «ث َيذمان»
بكةو َي��ت ،ب��ةردةوام دةب َيت لة
مانطرتني خؤي .ثريناز حوس َيني
هاوس��ةري محةمةد س��ةديق
كةبودوةن��د رايطةيان��دووة كة
لة رؤذي دووشةممةي رابردوو
َ
لةطةل
ل��ة ضاوث َيكةوتن َيك��دا
هاوس��ةرةكةي لة بةنديخانةي
ئ َيظين��ي ت��اران ،زانيوويةت��ي
كةبودوةند لة رؤذي ش��ةممةي
راب��ردوووة ماني ل��ة خواردن
طرتووة .هاوس��ةري كةبودوةند
ئاش��كراي ك��رد ،ث َيش��تريش
هاوس��ةرةكةي ماني لة خواردن
طرتووة و بةرثرساني بةنديخانة
داواي��ان ل َيكردووة ك��ة ئةطةر
كؤتايي بة مانطرتنةكةي ب َين َيت
ئةوة ر َيط��ة دةدةن ض��اوي بة
كو ِرةكةي بكةو َيت ،بة َالم بةَل َيني
خؤيان نةبردة سةر.
س��ةرضاوةيةكي نزي��ك لة
بنةماَل��ةي كةبودوةند تايبةت
بة طؤظاري ش��ةثؤل رايطةياند:
ثاش ئةوةي سةرؤكي ر َيكخراوي
مافي مرؤظ��ي كوردس��تان بة
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دةربرين
نيش��انةي نا ِرةزاي��ي
ِ
ب��ة بارودؤخ��ي بةنديخانة و
ب َيب��ةش ب��وون ل��ة مؤَلةتدان
ماني ل��ة خواردن ط��رت ،باري
تةندروستي ت َيكضوو و ِرةوانةي
بنكةي تةندروستي بةنديخانةي
ئ َيظين كرا .سةرضاوةكة وتيشي:
محةم��ةد س��ةديق كةبودوةند
دواي ئةوةي مان��ي لة خواردن
طرت ثةس��تاني خو َيني دابةزي
و باري تةندروستي ت َيكضووة و
دةس��تبةجي رؤذي يةك شةممة
َ

بةرثرساني
بةنديخانة
مؤ َلةتي
ضارةسةري
ثزيشكي بة
كةبودوةند نادةن

4ي ئةم مانطة طةيةندراية بنكةي
تةندروستي بةنديخانة «ئ َيظين»
و خراي��ة ذ َي��ر ضاود َيري��ي
ثزيشكي .سةرضاوةكة ئاشكراي
ك��رد كةبودوةن��د بة دةس��ت
ني،
نةخؤشي ثرؤستاتةوة دةناَل َي َ
بة َالم بةرثرس��اني بةنديخانة
مؤَلةتي ضارةسةكردني ث َينادةن
و هةوةه��ا ث َيذماني كو ِريش��ي
تووش��ي نةخؤشي ش�� َيرثةنجة
هات��ووة و ل��ة يةك َي��ك ل��ة
نةخؤش��خانةكاني تاران لة ذ َير
ضاود َيريي داية و تا ئ َيستا ئيزن
بة محةمةد سةديق كةبودوةند
ن��ةدراوة ضاوي ب��ة كو ِرةكةي
بكةو َيت.
لةاليةك��ي ديك��ة ش��يرين
عيبادي وةرطري خة َالتي نؤبَلي
ئاش��تي ،داواي ئازادي محةمةد
س��ةديق كةبودوةندي كرد كة
لة تاران رةوشي تةندروستي لة
مةترس��يداية .هةروةها هاوكات
هةر ي��ةك ل��ة فيدراس��يؤني
ن َيونةتةوةي��ي كؤمةَلطاكان��ي
مافي مرؤظ ،كؤمةَلطاي داكؤكي
ل��ة مافي م��رؤظ لة ئ َي��ران و
ب��ي س��نوور لة
هةواَلن َيران��ي َ
َ
ط��ةل ش��يرين عيب��ادي رؤذي
بانطةواز َيكيان ب َ
الو كردؤتةوة.
لة بانطةوازةك��ةدا راطةيةندرا:
بارودؤخي مافي مرؤظ لة ئ َيران
دةب��ي.
رؤذ ب��ة رؤذ خراثت��ر
َ
ئ َيم��ة ش��اهيدي مةرط��ي ج َيي

طوماني طيراوان و هةَلسوكةوتي
ناشياو لةطةَليان لة سةرانسةري
بةنديخانةكان��ي ئ َي��ران و بة
تايبةت بةنديخان��ةي ئةوين و
رةجايي شارين .مةترسي مةرط
هة ِرةش��ة لة طي��راوان دةكا .بؤ
نموونة رةوش��ي تةندروس��تي
نةرطس موحةم��ةدي ،محةمةد
س��ةديقي كةبودوةند و ضةند
ضاالكوان��ي ديكة زؤر خراثة و
داوا ل��ة كاربةدةس��تاني ئ َيران
دةكةين لة هةَلسوكةوتي خراث
لة طةَليان خ��ؤ ببو َيرن و ضيتر
ذيانيان نةخةنة مةترسييةوة.
لة رؤذهة َالتي كوردستانيش
ر َيكخ��راوي ماف��ي مرؤظ��ي
كوردستان كة دامةزر َينةرةكةي
محةمةد سةديق كةبودوةندة ،لة
بةياننامةيةكدا داواي لة هةموو
ضاالكان و ر َيكخراوةكاني مافي
مرؤظ ك��ردووة بؤ ثش��تيواني
لة كةبودوةن��د دوو ضاالكواني
ديكة ثش��تيواني لة بانطةوازي
ش��يرين عيبادي بك��ةن .ثاش
بةياننامةك��ةي ر َيكخ��راوي
مافي مرؤظي كوردس��تان350 ،
ضاالك��ي سياس��يي ،مةدةني و
رؤذنامةواني ك��ورد و ئ َيراني،
لة نامةيةكي س��ةرئاوة َالدا كة
بؤ «ناوي ثيالوي» ،كؤميس�� َيري
ب��ا َالي ماف��ي مرؤظ��ي نةتةوة
يةكطرتووةكاني��ان ن��اردووة،
��راي نيش��انداني نيطةراني
و َي ِ
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خؤيان لةمة ِر دؤخي تةندروستي
كةبودوةن��د ،داوايان لة ثيالوي
بةدواداضوون��ي
ك��ردووة
دؤس��يةي كةبودوةن��د بكات.
ئةو ضاالكان��ة و َي ِراي ئاماذة بة
خةبات��ي كةبودوةند ل��ة ث َيناو
مافي مرؤظ ،باس��يان لة رةوشي
نالةباري جةستةيي ناوبراويش
ك��ردووة ،هةر لةم ث َيناوةش��دا
داوا لة كؤميس�� َيري با َالي مافي
مرؤظي نةت��ةوة يةكطرتووةكان
دةك��ةن هةوَلي خ��ؤي بدات بؤ
ئةوةي بةرثرس��اني ئ َيران رازي
بكات تا كةبودوةند ئيزن بدةن
لة دةرةوةي زيندان ضارةسةري
بكري و ضاوي بة
ثزيش��كي بؤ
َ
بكةوي.
كو ِرة نةخؤشةكةي
َ
لة اليةكيتر ر َيكخراوي ذناني
ئازةم َيهر كوردستان كةمثةيني
ثش��تيوانيكردن ل��ة محةم��ةد
سديق كةبودوةند رادةطةيةن َيت
و داوا ل��ة ضاالكاني سياس��يي،
مةدةن��ي ،رؤذنامةنووس��ان،
ش��اعيران ،نووس��ةراني كورد
دةكات ئةم كةمثينة واذؤ بكةن،
وةبيري ويذدانة بةخةبةرةكاني
جيهاني د َينين��ةوة كةبودوةند
بة هؤي داكؤكي ل��ة مافةكاني

مرؤظ لة اليةن ر َيذيمي كؤماري
ئيس�لاميي ئ َيران��ةوة زينداني
كراوة و داواكارييةكانيش��ي لة
ضوارض َي��وةي مافةكاني مرؤظ
و ماف��ي ه��ةر بةندكراو َي��ك
دان .ه��ةر بؤي��ة داواكارينبة
مةبةستي ثشتطيريي لة محةمةد
سديق كةبودوةند طوشار بخةنة
سةر ر َيذيمي ئ َيران و بةم جؤرة
هةنطاو َيكي مرؤظدؤس��تانة بة
مةبةستي ضةسثاندني مافةكاني
مرؤظ لة ئ َيراني ذ َير دةسة َالتي
ر َيذيمي س��ةرة ِرؤ و ثاوانخوازي
كؤماري ئيسالمي هةَلطرن.
محةممةد سديق كةبودوةند،
رؤذنامةنووس و دامةزر َينةري
ر َيكخ��راوي ماف��ي مرؤظ��ي
كوردستان ،لة ر َيكةوتي بةهاري
 2006ةوة دةستبةسةر بووة و لة
دادطاي شؤ ِرشي تاران بة تاواني
هةوَل��دان ب��ةدذي ئاسايش��ي
نةتةوةيي لة ر َيطاي دامةزراندن
و بة ِر َيوةبردن��ي ر َيكخ��راوي
مافي مرؤظي كوردس��تان بة 10
َ
سال بةنديخانة و بةهؤي تةبليغ
دذي سيستمي كؤماري ئيسالمي
َ
لةط��ةل
لةر َيط��اي ث َيوةن��دي
ر َيكخ��راوة ن َيودةوَلةتييةكان و

راطةياندنة طشتييةكان بة يةك
َ
س��ال بةنديخانة و سةرجةم بة
َ
س��ال مةحكووم ك��راوة و لة
11
دادط��اي ث َيداضوونةوةي تاراندا
َ
س��ال
حوكمةك��ةي كراوةتة 10
بةنديخانة.
كةبودوةند بةهؤي  7مانط
راطيراني لة ذووري تاكةكةسي
و دؤخي نالةب��اري بةنديخانة،
تووشي نةخؤشييةكاني ريخؤَلة،
طورضيلة و ث َيست بووة و تةنانةت
دووجار جةَلتةي م َيشك ل َييداوة
و هةتا ئ َيس��تا هيض هةوَل َيك بؤ
ضارةس��ةريي نةخؤش��ييةكاني
ن��ةدراوة .لة ب��واري ضاالكيي
رؤذنامةوان��ي و ماف��ي مرؤظدا
س��يخة َالتي
كةبودوةن��د
َ
ن َيودةوَلةت��ي «بريتيش ثر َيس
ب��راودي بةريتاني��ا ،ه َيلم��ةن
ه َيم��ت و ر َيكخراوي ضاود َيريي
ثيبةخش��راوة.
مافي مرؤظي» َ
ماوةيةك لةمةوب��ةر ئةمةريكا
داواي ل��ة حكوومةتي كؤماري
دةستبةجي
ئيسالمي ئ َيران كرد
َ
محةم��ةد س��ةديق كةبودوةند
سةرؤكي ر َيكخراوي مافي مرؤظي
كوردستان و  90رؤذنامةنووسي
ديكةي بةندكراو ئازاد بكات.

كةبودوةند
تووشي
نةخؤشييةكاني
ريخؤ َلة،
طورضيلة و
ث َيست بووة و
دووجار جة َلتةي
م َيشك ل َييداوة
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شوان محةمةد تةها ،ثةرلةمانتاري هاوثةيمانيي كوردستان:

دةولَةتي ياسا
بةربةستة لةبةردةم
ضارةسةركردني كيَشةكان
ديمانة :شةثؤل
ش��وان محةم��ةد تةه��ا
ثةرلةمانت��اري هاوثةيماني��ي
كوردس��تان ل��ة ئةنجوومةن��ي
نو َينةران��ي ع َيراق ل��ةم ديمانة
تايبةتةي «ش��ةثؤل»دا تيش��ك
دةخاتة س��ةر قةيراني ع َيراق و
رايدةطةيةن َيت دةوَلةتي ياس��ا و
ماليكي بةربةرس��تن لةبةردةم
ضارةس��ةري ك َيشةكاني ع َيراق و
ثاشان ث َييواية ئةطةر ك َيشةكاني
ع َيراق ضارةس��ةر نةب��ن ئةوة
ع َي��راق ب��ةرةو دابةش��بوون
دة ِروات.
ش��ةثؤل :ئايا ب��ة طؤ ِريني
نوري ماليكي ،ك َيش��ةكاني كورد
َ
لةطةل ع َيراق ضارةس��ةر دةبن؟
ث َيتواية بة طؤ ِريني تاكة كةس َيك
دؤزي كورد لة ع َيراقدا دةض َيتة
ث َيشةوة؟.
ش��وان محةم��ةد :رةوش��ي
سياسيي ع َيراق لةم ئان و ساتةدا
طةل��ي ك َيش��ةي هةمةج��ؤري
َ
ت َيكةوت��ووة ،رؤذ ل��ة دواي رؤذ
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قةيرانةكان بةرةو ئاَلؤزيي طوزةر
دةكةن ..ضوونكة ك َيشةكان تةنيا
لة ناكؤكييةكان دروست نةبووة،
بةَلك��و سروش��ت و ث َيكهات��ةي
ق��ةوارة سياس��ييةكان لة يةكتر
جيان .بة واتا ت َي ِروانيني ليستي
َ
لةط��ةل ت َي ِروانيني
ع َيراقيي��ة
ليس��تي هاوثةيماني نيش��تماني
بؤ ئاين��دةي و َالت و ضؤنييةتي
حوكمراني��ي
ئيدارةكردن��ي
ِ
ل��ة ع َيراق��دا ل��ة يةكت��ري
جي��ان .س��ةبارةت ب��ة كرؤكي
ثرس��يارةكةتان ،بةَل َي البردني
ماليك��ي ك َيش��ةكان ضارةس��ةر
ناكات ،ب��ة َالم بةربةس��تةكاني
ب��ةردةم ر َيط��ا ضارةس��ةرةكان
دةب��ات .مةبةس��تمان ل َي��رةدا
ئةوةية ،دةوَلةتي ياسا بةربةستة
لةب��ةردةم ضارةس��ةركردني
ك َيشةكان لة ع َيراق بةش َيوةيةكي
طشتيي.
ش��ةثؤل :هةند َيك بؤضوون
ث َييانواية يةك َيت��ي بة ناضاريي

هةَلو َيس��تي دذي ماليك��ي وةكوو خؤيان ئاماذةيان ث َيكرد كة
وةرطرت .ئاي��ا بؤضي يةك َيتي تا طواية ئةوان دةنطيان بة ماليكي
دوا دوايي��ةكان نةهات��ة بةرةي نةداوة و دةنط بة البردنيش��ي
ن��ادةن .دةتوانم ئةوةن��دة بَل َيم
نةياراني نوري ماليكي؟.
ش��وان محةم��ةد :ث َيمانواية
س��ةرجةم قةوارة سياسييةكاني
كوردي��ي ل��ة ب��ةردةم ثرس��ة
ي��ةك
ضارةنووسس��ازةكان
هةَلو َيس��تيان هةية .س��ةبارةت
ب��ة يةك َيت��ي نيش��تماني ل��ة
كؤبوونةوةكان��ي هةول َي��ر و
نةج��ةف ئامادةيي��ان هةبووة و
هةمان هةَلو َيستيان هةبووة.
شةثؤل :فراكس��يؤني طؤ ِران
لة ثةرلةماني ع َيراق ،واذؤيان بؤ
البردني ماليكي نةكرد .ث َيتواية
هؤكارةكان��ي واذؤ نةكردنةك��ة
بؤضي دةطة ِر َيتةوة؟.
دةكري ئةم
ش��وان محةمةد:
َ
ثرسيارة ئا ِراستةي هةَلسو ِراواني
ط��ؤ ِران بكر َيت ،يان ئا ِراس��تةي
ئةنداماني طؤ ِران لة ئةنجوومةني
نو َين��ةران بكر َيت .بة َالم ئةوةي

دةنطنةداني
ليستي طؤ ِران
بؤ البردني
ماليكي
مةنتيقي ت َيدا
نةبوو
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ثاس��اوةكةيان (مةنتيق)ي نيية
تةنيا ثاساوة ضيتر نا.
َ
شةثؤل :هةند َيك دةل َين دواي
ئةم ك َيش��ةي ماليكي دةركةوت،
ثارتي بةرةو ئا ِراستةي توركيا-
ئةمةري��كا دة ِروات و يةك َيت��ي
ب��ةرةو ئا ِراس��تةي ئ َي��ران –
رووس��يا .خو َيندنةوةت بؤ ئةمة
ضيية؟.
ش��وان محةمةد :رةنطة ئةمة
ل َيكدان��ةوةي هةند َيك ضاود َيري
سياس��يي ب َي��ت ،بة مةبةس��تي
بة ال ِر َيدا بردني راس��تييةكان.
َ
لةط��ةل ماليكي
ك َيش��ةي ئ َيم��ة
َ
طوزارش��ت لة ئي��رادةي خةلكي
كوردس��تان دةكات ،ضوونك��ة
س��ةرجةم ك َيش��ةكان ثةيوةستة
بة خواس��تي خةَلكي كوردستان.
ث َيداطرتن��ي س��ةركردايةتي
كورد بةو ئا ِراس��تةن كةوا مافة
رةواكان��ي خةَلكي كوردس��تان
دةس��تةبةر بكر َين و ثرؤس��ةي
ديموكراس��ي لة ع َيراقيش��دا بة

ش�� َيوةيةكي تةندروست ج َيطير
بي.
َ
ش��ةثؤل :ثةرلةمانتاران��ي
طؤ ِران دةيان��ووت كؤكردنةوةي
واذؤ ب��ؤ البردن��ي ماليك��ي
نادةستووريية .ئايا كؤكردنةوةي
واذؤ دذي ماليكي نادةستووريي
بوو؟.
شوان محةمةد :من ث َيموانيية
ئةمة ل َيدوان��ي ثةرلةمانتاراني
ط��ؤ ِران ب َيت ،ضوونك��ة ل َيدوان
يان قس��ةي لةم ج��ؤرة ب َيئاطايي
ني.
دةطةي َي َ
شةثؤل :لة قةيراني ع َيراقدا،
ثةرلةم��ان و حكوومةتي هةر َيم
هيض رؤَل َيك��ي نةب��وو ،رؤَلةكة
س��ةرؤكايةتي هةر َيم دةيط َي ِرا.
بؤضي ثةرلةماني كوردس��تان و
حكوومةتي هةر َيم رؤَلي كارايان
نةبوو؟.
ش��وان محةمةد :رةنطة ئةم
نةبي ،ضوونكة
ثرسيارة زؤر ورد َ
ل��ة زؤرين��ةي كؤبوون��ةوةكان

س��ةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي ناكؤكةكاني ن��اوةوة و دةرةوةي
حكوومةت و اليةنة سياسيةكاني ع َيراق بةم ئا ِراستةية دة ِروات.
ديك��ةش بةش��دارييان هةبووة.
بة َالم لةبةر ئةوةي سةرؤكايةتي
هةر َي��م وةك��وو دةزطايةك��ي
هةَلبذ َي��ردراوة،
ش��ةرعي
َ
سروش��تي كار ئةم دةسةالتةيان
دةمراس��تي ئيرادةي
ث َيداوة كة ِ
خةَلك��ي
داخوازييةكان��ي
كوردستان ب َيت.
ش��ةثؤل :ث َيتواي��ة دؤزي
كورد لة ع َيراق ضؤن ضارةس��ةر
دةب َيت؟ ث َيتوانيية جيابوونةوةي
ضارةس��ةر َيكي
كوردس��تان
سةرةكيية؟.
ش��وان محةم��ةد :ئةط��ةر
رةوشي سياسيي ع َيراق بةم جؤرة
طوزةر ب��كات ،ث َيمانواية ،دوا ِرؤذ
و ئاين��دةي ع َي��راق تةني��ا بة
درووستبووني ضةند هةر َيم َيكي
ديك��ة ك َيش��ةكان يةكالي��ي
دةكات��ةوة .وات��ا دةرةنجام��ي
هاوك َيش��ة سياس��يية ث َي��ك

ك َيشةي ئ َيمة
َ
لةطةل ماليكي
طوزارشت لة
ئيرادةي خة َلكي
كوردستان
دةكات
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طولَباخ بةهرامي:

هةميشة خؤم بة
ديمانة :ضنوور عوسمان

طولَباخ
بةهرا
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راطةياندنكار
ك
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ميدياييدا.
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شةثؤل :ضؤن دةتوانيت
وةك شاعير و راطةياندنكار،
ئةم دوو دونياية واتة شيعر
و راطةيان��دن بةيةك��ةوة
ببةستيتةوة؟.
بمةوي
طوَلب��اخ :ئةط��ةر
َ
راس��تطؤيانة باس لةم بابةتة
بك��ةم .ل��ة راس��تيدا من هيض
ثةيوةنديي��ةك ل��ة ن َي��وان
راطةياندن و ش��يعردا نابينم.
هةر بؤي��ة هيض��كات خؤم بة
بةش�� َيك لة دونياي راطةياندن
نازان��م وةك ش��اعير .ئةوةي
كة ئ َيس��تا م��ن لةو ب��وارةدا

وةك��وو ثيش��ة ،كار دةك��ةم
َ
لةطةل
دونيايةك��ي هاوتةريب
هي��وا دَلخوازةكاني من نةبووة
بةَلكوو كة دواتر هاتمة بواري
راطةياندنةوة ئ��ةوكات توانيم
تةوازن و با َالنس�� َيك لة ن َيوان
ئةو دوو بابةتةدا ببينمةوة.
دةزاني يةك خاَلي هاوبةش
بتوان َي��ت ل��ة ن َي��وان كار و
ئيحساس��اتي شةخسيدا بووني
هةب َيت دةتوان َيت س��ةرةتايةك
ب َيت ب��ؤ طر َيدانييان ث َيكةوة لة
برواي
فةزايةكي هاوبةشدا .بة ِ
من و بةث َيي ئ��ةو ئةزموونةي
لةو دوو ب��وارةدا هةمة ،تةنيا
ل��ة كؤنتاك��ت و ضوون��ة ناو
دوني��ا و بيركردنةوةكان��ي
َ
لةط��ةل دونيا
ب َيس��ةر و بينةر
و بيركردن��ةوة و فانتازي��اي
خو َين��ةر ،خاَل��ي هاوب��ةش
دةتوان َي��ت بوون��ي هةب َيت كة
ئةم دوو دونيا دوورة لة يةكتر
نزيك بكاتةوة.
ش��ةثؤل :بؤضي هةميشة لة

راطةياندن��ي كوردييدا جواني
رووخس��ار مةرجي يةكةمة بؤ
ئةو ب َيذةرة ئافرةتانةي لة تيظي
دةردةكةون؟.
طوَلب��اخ :ناتواني��ن بَل َي��ن
هةميشة مةرجي سةرةكي بووة.
بة َالم وةكوو مةرج َيك دانراوة،
ث َيمواي��ة هةم��وو مرؤظ َيك لة
ناخي خؤيدا هةست بة جواني
دةكات و هةم��وو هةوَل��ةكان
بؤ ثاراس��تني ئةو جوانييةية.
م��ن ل��ةو ب��اوة ِرةدام جواني
رووخس��ار ناتوان َيت زةمانةتي
طةورةي��ي رؤح��ي م��رؤظ
ب��كات .ئةو ئينس��انةي حةز و
ئارةزووي وةك خؤشةويس��تي
دةبةخش َيتة كار و ثيشةيةك كة
تياي��دا كار دةكات ئةوة جواني
راستةقينةي هةية .من ث َيمواية
بي
هي��ض كةس�� َيك ناتوان َي��ت َ
ئ��ةوةي جوانييةكاني دةرووني
خ��ؤي ث َيناس��ة كردب َي��ت لة
رووخساريشدا جوان بنو َين َيت.
ب��ة طش��تي ميدي��اي بينراو
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ث َيويس��تي بة هاندان و راك َيش��اني
خةَل��ك هةية ب��ؤ طرينطي��دان بة
بابةت َيك كة ل��ة راطةياندندا بووني
هةية ،ب��ة َالم توانايي و ثس��ثؤريي
دةتوان��ي زياتر ه َيزي
لة بوارةكةدا
َ

ت َي ِرواني��ن و عةقَلييةتة بطؤ ِردر َين..
كةي؟ منيش نازانم .وةكوو سوهراب
��ي (ضش��مها را بايد
س�� َيث َيهري دةَل َ
شست ..جور ديطر بايد ديد).
شةثؤل :ث َيناسةت بؤ خؤشةويستي

ثَيشمةرطة دةزانم
راك َيش��ان ب َيت لة َ
ثال ئةوةدا جواني
رووخس��ار ب��ؤ ئةوان��ةي تةنيا لة
رواَلةتدا خوالسة دةبنةوة.
ش��ةثؤل :تاضةن��دة راطةياندني
بينراو سةختة بؤ ئافرةتاني كورد؟
ب��ة مانايةكي ت��ر ئاس��تةنطةكاني
ب��ةردةم ئافرةت��ي ك��ورد ضيية بؤ
هاتنة ناو دونياي راطةياندن؟.
طوَلب��اخ :ه��ةر كار َيك ك َيش��ة و
ئاس��تةنطي تايبةت��ي خ��ؤي هةية،
بة َالم بؤ ئافرةتان زؤر زياتر .بةث َيي
هةَلكةوت��ةي كؤمةَلطاكاني��ش ئةو
ئاستةنط و بةربةستطةلة جياوازن.
بةداخةوة ئةوةي من ل��ة كؤمةَلطاي
ئاينيي و مةزهةبيي راديكاَلي ئ َيرةدا
دةيبين��م ،زؤر زةحمةت��ة فةهم��ي
واقع َي��ك بكةين كة نةخ��وازراوة و
دةبي لةطةَليدا بذين.
هةموو رؤذ َيك َ
َ
ت َي ِروانين��ي كؤمةلط��ا ب��ؤ ذن،
عةقَلييةت��ي س��ةرضاوةطرتوو ل��ة
نةريت��ة ك��ؤن و دواكةوتووةكاني
كؤمةَلط��ا ،الوازبوون��ي ثرس��ي ذن
وةكوو مرؤظ َيكي خاوةن شووناس��ي
تايبةت و طةل َيك هؤكاري كؤمة َاليةتي
ديك��ة بوونةت��ة بةربةس��ت َيكي
جيددي لة ب��ةردةم كاركردني ذنان
و ل��ة هةمووي��ان طرينطتر خانماني
دةب��ي ئةو
راطةياندن��كار .ب��ة َالم
َ

ضيية؟ بةتايبةت كة خؤشةويس��تي
بابةتي سةرةكي زؤربةي شاعيرانة؟.
طوَلباخ :خؤشةويس��تي هةميشة
ب��ي خؤشةويس��تي
هةي��ة .مرؤظ َ
مرؤظ َيكي تةنيا و تةريكة.
ش��ةثؤل :لة ئةكاونت��ي خؤت لة
فةيسبووك ضةند و َينةيةكت بة جل
و تفةنطي ث َيشمةرطايةتييةوة داناوة،
ئايا جةنابت ث َيشمةرطة بوويت؟ ئةي
ث َيناسةت ضيية بؤ ث َيشمةرطة؟.
طوَلب��اخ :م��ن ث َيش��مةرطايةتيم
نةكردوة وةكوو ت َيثة ِراندني دةورةي
تايب��ةت .ب��ة َالم هةميش��ة خؤم بة
ث َيش��مةرطةي ئ��ةو ر َيب��از و بير و
ب��اوة ِرة دةزانم ك��ة ل��ة ث َيناويدا
خةبات دةك��ةم .ئ��ةوة طةورةترين
ثيرؤزيية بؤ من ك��ة هةرضةندة لة
باوةشي خاك و نيشتمان و لة كؤ ِري
خؤشةويس��تةكانمدا دوورم ،ب��ة َالم
جلوبةرطي ث َيش��مةرطة ثةناطةيةكي
ث��ر ل��ة
رؤح��ي و مةعنةوي�� 
يو ِ
ثيرؤزيية بؤ من كة ش��انازيي ث َيوة
دةك��ةم .كةس ناتوان َي��ت ئةوةندةي
ث َيشمةرطة خاكي خؤشويستب َيت ،كة
تةنيا ث َيش��مةرطةية ،خاكي دةذين و
ئاسماني َ
بال دةطرنةوة.
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شيالن عوسمان:
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ديـــمانة :ش َي َ

هونةريش بووة بـ
ش��ةثؤل :ل��ة زؤرين��ةي
بوارةكاندا و هونةر بة تايبةتي
هةميش��ة ويس��تراوة ئافرةتان
ئةم��رؤدا
كةث��ت بكر َي��ت .لة
ِ
تاضةند ئ��ةو ر َيطرييانة بؤ ئةو
ئافرةتانةي دةيانةو َيت ب َينة ناو
بواري هون��ةري طؤراني وتنةوة
ماوة؟.
شيالن عوس��مان :من نازانم
ب��ؤ تائ َيس��تا ر َيطري��ي ه��ةر
م��اوة؟ ،ئةوةندةي م��ن ئاطادار
ب��م هونةرمةن��د زؤر بووة بة
تايبةت هونةرمةن��دي ئافرةت.
ديارة ر َيطريي كةم بؤتةوة ،طةر
نةبووبي لة خوا بةزياد
كةميش
َ
ب َيت هونةرمةن��دي كضمان زؤر
نابي.
َ
ش��ةثؤل :ئ��ةوةي ك��ورد
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ب��ةردةوام ش��انازيي ث َي��وة
دةكات ل��ة ب��واري هون��ةردا
رةس��ةنايةتيية ،ك��ة ئةم��ةش
ل��ة ئ َيس��تادا كاَلبوونةوةيةكي
كي هؤكاري
بةخؤيةوة بينيووةَ .
ئةم كاَلبوونةوةيةية؟.
ش��يالن عوس��مان :ب��ة
دَلنيايي��ةوة هون��ةري كورديي
كاَلبوونةوةي��ةك بةخؤي��ةوة
دةبين َي��ت ،ب��ة َالم ئ��ةوةش
دةطة ِر َيت��ةوة ب��ؤ هونةرمةند،
ضوونك��ة ه��ةر هونةرمةن��دة
كاري كورديي ناش��رين دةكات،
هيوادارم ئةوةندةي كاري ب َيطانة
دةكةنة كاري كورديي ،هةوَلبدةن
كاري كورديي فؤلكلؤريي جوان
تؤمار بك��ةن ،ضوونكة هونةري
ب َيطانة عةيبة بؤ ئ َيمة.
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ش��ةثؤل :ضاول َيكةري��ي لة
هونةردا بؤتة دياردة و ئ َيس��تا
هةمووي دةيةو َيت دةربكةو َيت،
دةركةوتن��ي هةند َي��ك كةس
لة هونةردا تاضةن��د زياني بة

ش��يالن عوس��مان :نةخ َير،
ب��ة راي م��ن جوان��ي هونةر
مةرجة ن��ةك جوان��ي مرؤظ،
طوي لة طؤراني
ئةطةر كةس�� َيك َ
دةبي
هونةرمةند َي��ك بطر َي��ت َ

ــة كوتلةكاريي
هونةري كوردي��ي طةياندووة و
رةسةنايةتي خستؤتة ل َيذييةوة؟.
شيالن عوسمان :زؤر راستة
هونةرمةندم��ان زؤرة كة تةنيا
ب��ؤ دةركةوت��ن كار دةكات،
بةتايبةت ئ��ةم ئافرةتة نو َييانة
تةنيا نمايش��ي خؤيان دةكةن و
هيضي ديكة ،كارةكةشيان بةالوة
مةبةس��ت نيية .هةر ئةوانةش
هونةري كورديي لةق كردووة.
ش��ةثؤل :ئ َيس��تا هةند َيك
ئافرةت طؤران��ي دةَل َين كة جطة
لةنمايش��كردني جةستة هيضي
ديكة نيية .ثرس��يارةكة ل َيرةدا
ئةوةية ئاي��ا جوان��ي ج َيطةي
دةنطخؤش��ي دةطر َيت��ةوة الي
وةرطر؟.

ط��وي لةكارةكةي بطر َيت
جاري
َ
َ
ئنج��ا لة كةس��ةكة ،ب��ة َالم بة
داخ��ةوةم الي ئ َيم��ة ث َيضةوانة
بؤتةوة.
ش��ةثؤل :مةزاج لة هونةردا
ب��ة روون��ي ب��ةدي دةكر َيت،
بةجؤر َيك هةم حكوومةت و هةم
ناوةن��دة هونةرييةكانيش كاري
ب��رواي تؤ
لةس��ةر دةكةن .بة ِ
هؤكاري كاركردن لةسةر مةزاج
ضيية لةهونةردا؟.
شيالن عوسمان :دةطة ِر َيتةوة
ب��ؤ ئةوةي هونةري��ش بووة بة
كوتلةكاري��ي ،ضوونك��ة واي
ل َيهاتووة ئةطةر سةر بة حزب َيك
نةبي��ت كارت باش ن��ا ِروات .لة
كوردس��تان هةموو كار َيك واي

ل َيهات��ووة ئينج��ا دةب َيت كاري
هونةري��ي ض��ي ل َيهاتب َي��ت؟،
ئةوةش دةطة ِر َيتةوة بؤ مةزاج.
ش��ةثؤل :بؤض��ي زؤرينةي
ئةمرؤ لة
طؤرانيية كوردييةكاني ِ
بازنةي عةش��ق و خؤشةويستي
ث َيتوانيي��ة
دةخول َيت��ةوة،
ئ َيم��ة طؤرانيمان ث َيويس��تة بؤ
س��ةربةخؤيي و نيش��تيمان و
نةت��ةوة؟ بؤضي ل��ةم اليةنةوة
كةمتةرخةمي هةبووة؟.
بروا بكةن
شيالن عوسمانِ :
منيش ئ��ةوة نازانم ،بة َالم هةر
هونةرمةند َي��ك ئ��ازادة كاري
عةش��ق ب��ؤ خ��ؤي دةكات يان
كاري ديك��ة دةكات ،من خؤم لة
هةموو لةو كاران��ةم بة ئةنجام
طةياندووة.
شةثؤل :هةند َيك هونةرمةند
ل��ة تةلةفزيؤكان��ةوة بوونةتة
رةم��ز و تةني��ا ئةوان نيش��ان
دةدر َين .دةمةو َيت بثرس��م ئايا
لة تةلةفزيؤنةكانيش��دا لةسةر
ئةساسي مةزاج كار دةكر َيت يان
ميدياكاني كوردس��تان بة يةك
ض��او س��ةيري هونةرمةندةكان
دةكةن؟.
ش��يالن عوس��مان :نةخ َير
وةك��و ي��ةك س��ةيري هةموو

هونةرمةند َيك ناكر َيت و خؤيان
ك َيي��ان ب��ةالوة ثةس��ةند ب َيت
دايدةبةز َينن و ك َيش��يان بةالوة
مةبةس��ت نةب َيت داينابةز َينن.
ب��ؤ نموون��ة كةناَلي ئاس��ماني
هةية بةرنامةي هونةريي هةية،
س��ةير دةكةي��ت ضةندين جار
هونةرمةند دووبارة دةكةنةوة،
ضوونك��ة مةبةس��تيانة .ئينجا
ئ َيمة دةب َيت ض��ي بكةين؟ هةر
دةب��ي خؤمان مان��دوو بكةين.
َ
مةبةس��تي من دةركةوتن نيية
تةني��ا مةبةس��تم ئةنجامداني
كاري هونةري��ي جوان و ر َيك و
ث َيكة.
ثرؤذةي
تازةترين
ش��ةثؤل:
ِ
نو َي��ت ضيي��ة؟ .ضوونك��ة
ماوةيةكي زؤرة ئةلبوومي نو َيت
بَ
الو نةكردؤتةوة؟.
ش��يالن عوس��مان :ضةن��د
ثرؤذةيةكي نو َيم لةبةر دةس��تة
ِ
كاري لةس��ةر دةك��ةم ،ب��ة َالم
جاري باسي ل َيوة ناكةم ضوونكة
َ
كارةكةم زؤري م��اوة .هيوادارم
كاري جوان ث َيشكةش بة طو َيطرة
خؤشةويستةكانم بكةم و كاري
جوانيش بدةم بة طو َيياندا.
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مذدين:

َ
َ
بالوكردنــةوةي وينــــةي
َ
مةمكةكــــانـم وةالم بوو

ديمانة :شاخةوان دوكانى
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مذدي��ن س��اَلح خانم��ة
طؤرانيب َيذي ناس��راوي كورد ،لةم
ديمان��ة تايبةتةي «ش��ةثؤل»دا
كؤمةَل َي��ك زانياري��ي و نه َيني لة
بارةي ذياني تايبةتي و هونةريي
خؤيةوة بؤ خو َينةران و طو َيطراني
دةنطي خؤي ئاشكرا دةكات.
ش��ةثؤل :مذدي��ن تاضةند لة
خؤي رازيية؟.
:Mzhden
World
بةه��ؤي خو َيندنةوةكان��م و
ئةزمووني هونةريي و نووس��ين
��ي لةخؤم
و ئةزموونةكان��م بةَل َ
رازي��م و دةمةو َيت بةردةواميش
ل��ة نو َيبوونةوة بم هةتا باوة ِر بة
خؤبوونم سوود بة بةرامبةرةكانم
بطةيني و ف َيربن ضؤن باوة ِرت بة
َ
خؤت دةب َيت ،دوور لة خؤباييبوون
كة ئةنجامي كةمبووني كاريزماي
كةسةكةية لة ناو جةماوةر.
ش��ةثؤل :بؤض��ي ل��ة هةوَلي
دابةزاندني ك َيشي لةشتدايت؟ ئايا
سةرنجراك َيش��اني بةرامبةر وا
بؤ
ِ
دةكةيت؟.
 :Mzhden Worldث َي��م
سةرنجراك َيش بم لة ضاوي
خؤشة
ِ
ثياو َي��ك ك��ة خؤش��ـم بوو َيت و
خؤشي بو َيم .ثاشان جوان و ر َيك
ئةن��دام بم بؤ ض��اوي جةماوةر،
ضوونكة سةردةم وا دةكات ش َيوةت
طرنط��ي هةب َي��ت ب��ؤ طةياندني
دةنطت ،طرنطيش تةندروس��تيمة،
ضوونكة درؤية بَل َيم تةندروستي
ث َي��ش جوانكاريية .بةم ش�� َيوةية
ك َيشي نموونةيي خؤمم طة ِراندةوة
و لةمة زياتر ويستم نيية دابةزم،
 22كيل��ؤ لةك َيش��م دابةزاند كة
ث َيش ئ��ةو كات��ةش وةك مؤد َيل
بووم ،وات��ا الي خ��ؤم طة ِرامةوة
دؤخي جاران.
ش��ةثؤل :رات ضيية بةرامبةر
ئةو هونةرمةندانةي طؤراني بياني
دةَل َين؟.
 :Mzhden Worldب��ة
يةك وشة  welldonئافةرين و
هاندةرم ،زؤريشم ث َيخؤشة .خؤشم
بة ضوار زم��ان طؤران��ي دةَل َيم:
كوردي��ي و تورك��ي و عةرةبي و

ئينطليزي��ي ،ئةط��ةر طؤرانيم بة
هؤَلةندي��ش بؤ بنووس��ر َيت ،بة
خؤش��حاَلييةوة دةيَل َي��م و تواناي
ئةو زمانةشم هةية.
ش��ةثؤل :ب��ؤ ل��ة كارةكانت
راوةس��تاوي؟ ئايا بة نيازي كاري
نوي نيت؟.
َ
:Mzhden
World
هونةري كورديي كاركردني ث َيوة
ديار نيية ،هةموو هونةرمةندان بة
دةوري خؤياندا دةسو ِر َينةوة .كاري
تةقليديي دةكةن و كة نةكردنيشي
هةمان مانا دةبةخش�� َيت .ببوورن
م��ن لةوش�� َيوةية ناب��م و ئةطةر
ماوةيةكيش وةس��تانم ث َيوة ديار
ب َيت بةنووس��ين هؤشياريي ب َ
الو
دةكةم��ةوة .كاري نو َي��م هةي��ة
ب��ة َالم خ��ؤم طرنط��ي ث َينايةم تا
كؤتاي��ي ث َيبينم ،ضوونكة كارةكة
تةقليديية ئةطةرضي عاشقانةية.
ب��ة َالم كار َيك��ي تازةم نوس��يووة
لة ضيرؤك و بيرؤكة و ت َيكس��ت
و ميل��ؤدي مذدي��ن وات��ا خؤم،
كؤمثانيايةكيش هةية سثؤنس��ةر
ب َيت ،ل��ة راو َيذي ئ��ةو كارةدام،
بة َالم كاتم دانةناوة كةي ئةنجامي
بدةم و دووريشة لة رووتبوونةوة
ضوونكة ئةوة دووبارة ناب َيتةوة،
ضوونكة ئةوة تةنيا فةلسةفةيةك
بوو ثةيامةكةي طةيشت يان دةطات
لةداهاتوودا.
شةثؤل :لة ثةيجةكةتدا باسي
س َيكس��ي تاكة كةس��يت كردووة،
مةبةستت لةمة ضيية؟.
:Mzhde
World
باس��ي دةس��تثة ِرم كردووة!! بؤ
هؤش��يارييدان كة بةش�� َيوةيةكي
تةندروس��ت بكر َي��ت ضوونك��ة
ش َيواز َيكي تةندروس��تي س َيكس
ب��ي ئةوةي
و ب��ة تاَلبوونةوةيةَ ،
خؤت كةم بكةي��ت ،تةنيا بؤ حةز
ثركردنةوةت لة كةس�� َيكي تردا،
ِ
زؤرن ئةوانةيثياون دةَل َين خؤيان
س��ووك كردووة بؤ س�� َيكس ،من
دةَل َيم خؤيان ئاسانفرؤش كردووة.
من طرنطي بة تاك دةدةم و دةنطي
تاك الم دةنط��ي كؤمةَلطاية نةك
َ
كؤمةل ث َيناسة ب َيت.
تةنيا دةنطي

ش��ةثؤل :ورووذاندن الي تؤ
ضي دةطةيةن َيت؟.
 :Mzhden Worldض َيذي
ورووذان��دن تةني��ا ل��ةض��اوي
ثياو َيكي خؤشةويستي دَلم دةبينم
ثي نابةخش�� َيت.
وةكوو تر هيضم َ
ورووذان��دن ئةطةر بة زانس��تي
ت َيطةيش��تب َيتي و دةروونناس��يت
خو َيندب َيتةوة بةهرةيةكة هةموو
كةس نايزان َيت .بؤ ئةو كةس��ةي
خؤش��ت دةو َيت زؤر ض َيذبةخشة
و هةروةه��ا ل��ةبي��ري مةكة بؤ
خؤش��ت ،ضوونكة ح��ةز يةك َيكة
لة بنةماكاني خؤشةويس��تي ،بةم
ش�� َيوةية خؤشةويس��تي دورست
سةرنجراك َيش��ان،
دةب َيت :بينين و
ِ
بي
حةزل َيك��ردن .خؤشةويس��تي َ
بةرامبةر واتا ب َيئةوةي ضاوة ِر َيي
بكةيت كةس��ةكة خؤشي بوو َييت،
ث َيم تةندروست نيية و واشناكةم.
ئ َيس��تا ئامؤذطاريت��ان دةك��ةم
خؤشةويس��تي ب��ة ضاوة ِروان��ي
هةس��تي بةرامبةر ب َيت ئةطةرنا
كؤتاي��ي ث َيبه َين��ن ضوونك��ة
دةروونت��ان الواز دةكات و
هؤرمؤنةكان��ت نار َيك كار دةكةن
كة بة سةرةتاي نةخؤشي ناسراوة.
ش��ةثؤل :خةياَلبوون ث َيويستة
بؤ مرؤظ تا بطاتة ئارةزووةكاني؟.
:Mzhde
World
ث َيوس��تة هونةرمةند يةك َيكة لةو
ب��ي ئةم ئارةزووة
بوونةوةرانةي َ
ناذي ،خةياَلبوون��ي من دةكر َيت
لة يةك ثةرداخ ئةيران (ماس��تاو)
بي .ط
يةك ك��وث ضا بةليم��ؤن َ
ياخ��ود و َيطرتنم ل��ة موزيك و
بي.
وش��ةي ث َيناس��ةكاني هةست َ
َ
خةيال بم بة ئةلكحول
مةرج نيية
َ
ئةطةرض��ي دةخؤمةوة ،بةالم زؤر
بة كةم��ي ضوونكة ك َي��ش زياد
دةكات ث َيم تةندروست نيية بة َالم
ض َيذ بينين بةش�� َيكة ل��ة ذياني
تةندروس��ت ئةط��ةر دوو هةفتة
جار َيكيش ب َيت ئاسايية.
ش��ةثؤل :رةنط��ة خةَل��ك بة
هةَلة لة رووتبوون��ةوة بطةن ،لة
كات َيكدا ل��ة زؤربةي و َالتانيدنيا
رووتبوونةوة ئاسايية؟.

 :Mzhden Worldوا ديارة
و َالتي خؤيان بةبةش�� َيك نابينن
لةجيهان و ب َيئاطان لة ث َيشهاتةكاني
جيهان و ثيشكةوتني بير .ناشَل َيم
رووتبوون��ةوة س��ةقافةتة .م��ن
خؤم ل��ة وانةم ئةط��ةر ثةيام َيك
نةب��وو ب��ؤ رووتبوونةوةكة زؤر
بازا ِريي و خؤفرؤشيي لة قةَلةمي
دةدةم و الم ناش��رينة ،ب��ة َالم كة
م��ن رووتبوومةوة مةبةس��ت َيكي
س َيكس��يي ورووذ َين��ةرم نةبوو،
بة دةليلي ئةوةي  22كيلؤ ك َيش��م
زياتر ب��وو ،وتم خؤت��ان َ
قبول
بك��ةن وةك من ضؤن بةم ك َيش��ة
زؤرةوة خ��ؤم َ
قبول دةكةم كة زؤر
سةختيش بوو لةو كاتةدا وا بكةم،
ضوونكة ئةس��َلةن ث َيش ئةوكاتة
ثي َ
قبول نةدةكرا دةمووت
خؤمم َ
َ
ئةم��ة من نيم ،ب��ةالم ثتةويي و
زانستي بيركردنةوةم ئةو كارةي
ث��ي ئةنجام��دام .رووتبوون��ةوة
نيش��انداني جواني و ناش��ريني
دةستنيش��ان دةكات ،ئةط��ةر
ثةيام َيك��ت ب��ؤ نووس��ي دةب َيتة
فةلسةفةي سروشتي كة لة جيهان
ئةم فةلس��ةفةية باوةو كةسان َيك
هةن هةر ب��ة رووت��ي دةذين و
دةضنة ش��و َينة طشتييةكاني وةك
بي نووس��يني
س��ةر بةحر ،واتا َ
بير َي��ك بؤ رووتبوونةوة لةش��ت
بثار َيزةو رووت مةبةرةوة ،ئةطةر
ضي دذي نيوة رووتي نيم و بةَلكو
ثي جوانة كات َيك لةشت
زؤريش��م َ
ثي
رةنطي
و
نيتةوة
ي
از
بة جل دة ِر َ
َ
دةبةخشيت.
شةثؤل :هؤكاري ضي بوو لةم
ماوةي��ة دا و َين��ةي مةمكةكانت
بَ
الوكردةوة؟.
:Mzhden
World
حةز َيكي شةخس��ي خؤم بوو لةو
كاتةدا هاتة ب��وون!! وة َالم َيكيش
بوو بؤ كةسان َيك كة و َينةكةميان
كاتي قةَلةويي بيني قس��ةيان بة
ناشرينيي سنطم وت .ويستم ث َييان
بَل َيم ه��ةر زةمانةو جواني خؤي
هةية .من ئ َيس��تا لةو كاتةش كة
رووتبوومةوة سنطم جوانترة.
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شنة ثيَنجويَني -رةخنةطري هونةريي:

درامـاي كورديي
َ
َ
بةرةو هةلـــدير دة ِروات
ديمانة :شةثؤل
ش��نة ث َينجو َيني نووس��ةر و
رةخنةط��ري هونةريي لةم ديمانة
تايبةت��ةي «ش��ةثؤل»دا تيش��ك
دةخاتة س��ةر درام��اي كورديي
و هؤكارةكان��ي تؤران��ي بين��ةر
لة درام��ا كورديي��ةكان .ث َييواية
درام��اي كورديي هةنطاونان َيت بؤ
ث َيش��ةوة ،بؤية بينةري كوردي لة
خؤي تؤران��دووة و بينةري كورد
ل��ة ناضارييدا ثةن��ا بردؤتة بةر
دراما بيانييةكان.
ش��ةثؤل :ئاس��تي هونةري��ي
درام��ا كورديي��ةكان ض��ؤن
هةَلدةس��ةنط َينيت و ث َيتواية لة ض
ئاست َيكي هونةرييدان؟.
ش��نة ث َينجو َين��ي :دراما بؤ
خ��ؤي بةَلطةي بوون و ثةيوةنديي
مرؤظةكان بةيةكترةوة دةطةيةن َيت
لة هةم��وو م َيذوويةكدا .هةروةها
طاش��ة هةرضةندة

زمان��ي كؤمةَل
رؤش��نبيريي و زمان و سروشتي
كؤمةَلطاطانيش جياواز بن ،هونةر
و ئ��ةدةب دووانةيةك��ي بَلن��دن
ل��ة ثاي��ة بةرزةكان��ي بونيادي
بةرةوث َيش��ضوون ،دةبن��ة ه��ؤي
ناس��نامة و روويةكي شارستاني
َ
كؤمةل .برةو ث َيدانيان و مامةَلةي
دروس��ت لةتةكي��ان كؤمةَلط��ة
دةخاتة س��ةر رةوتي طةشةكردن
و ب��ةرةو ث َيش��ضوون .ميدي��اي
سةربةس��ت و هون��ةري ش��انؤ و
دراما و فيلم و هؤنراوة و موزيك
و هونةري ش�� َيوةكاريي و نووسين
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و رؤمان و هةموو كاية ئةدةبي و
هونةرييةكاني دي ث َيويس��تييةكي
َ
كؤمةل و ث َيشخس��تني،
رةهان بؤ
ئامراز َيكن بؤ هؤش��ياركردنةوةي
هاونيشتمانيان لة ك َيشةكانيان.
َ
كؤمةل ئامادة
هةروةها تاكي
دةك��ةن ب��ة دي��د و ت َي ِرامان��ي
تابتواني مامةَلةيةكي
نوي
هزريي َ
َ
س��ةردةميانة به َين َيتة كايةوة لة
ف َيربووني ر َيز ل��ة راي يةكطرتن
و هون��ةري طفتوطؤك��ردن و
خو َيندن��ةوةي بي��ر و بؤضووني
جي��اواز و برةو ث َيداني لةس��ةر
جةم كاية رؤشنبيرييةكاندا .طةر
بمانةو َي��ت ش��يكردنةوةيةك بؤ
ئاس��تي درام��اي كورديي بكةين
ئةوة بةداخةوة تا ئ َيس��تة دراماي
كوردي��ي خاوةني ناس��نامةيةكي
هونةري��ي و فةلس��ةفي خ��ؤي
نيي��ة ،زةمينةي دراما لة ئاس��تي
خ��وازروادا نيية .ب��ة بؤضووني
م��ن زادةي ضةن��د هؤكار َيكن و
دةتوانين لة ضةن��د تةوةرةيةكدا
شي بكةينةوة.
تةوةرةي يةكةم -دةسة َالت و
سانسؤركردني دةق و بابةتةكانة:
ثي��ادة نةكردن��ي ئ��ةو كةش و
هةوايةي ب��اس ل��ة ديموكراتي
دةكات و ر َيطرت��ن ل��ة هةمب��ةر
هةم��وو ئ��ةو باب��ةت و دةق��ة
هونةرييان��ةي ئا ِراس��تةي دةزطا
ثةخش��كةرةكان و ب��ة تايبةتي
كةناَل��ة تةلةفزيؤنةكان و هةموو

ئ��ةو دةزط��ا بةن��او هونةرييانة
دةكر َي��ت ،بة ثاس��اوداني ئةوةي
َ
لةطةل كاري تةلةفزيؤن و بةرنامة
و ثرؤطراميان��دا نايةت��ةوة و
نةبوون��ي ئةم ئازاديي��ة دةب َيتة
خاَلي دةس��تث َيكردن ل��ة بةردةم
كاري جيددي و تازةطةرييدا.
ت��ةوةرةي دووةم -نةبوون��ي
دةق��ي درام��ي ي��ان نةبوون��ي
س��ةليقةية ب��ؤ هةَلبذاردن��ي
بابةت َيكي درام��ي :ئةمة خاَل َيكي
س��ةرةكي ث َيكهات��ةي دراماي��ة.
نةبوون��ي ضي��رؤك و دةق َيك��ي
رؤمانتيكي و بةرجةستةنةكردني
بابةتة مرؤيي و كؤمة َاليةتييةكان
و فةرامؤش��كردني ضيرؤك��ي
َ
َ
رمن��دال بة تايبةتي
مندال و م َي
بوونةتة فاكتةر َي��ك كة دراماي
كوردي��ي الواز كردووة .نةبووني
ضيرؤكنووس يان سيناريؤنووسي
دراماي��ة ،ب��ؤ نووس��يني ئ��ةو
بابةتان��ةي ك��ة ت َيكهةَلضوون��ة
مرؤييةكان و كار و كاردانةوةيان
دةستنيش��ان بكات ث َيويس��تت بة
درامان��ووس ي��ان ضيرؤكنووس
هةي��ة ،ض��وون كاري درام��ا
طوزةركردن��ي بينةرانة بة كات و
سةردةم َيكي جياوازدا و لة هةمان
كاتدا ثاكبوونةوةية ،رةنطدانةوةي
واقعيشة.
اليةن َيكي تري ئةم ك َيش��ةية
نةبووني سةليقةية بؤ هةَلبذاردني
بابةت��ي دراما ،ثاش��ان نةبووني

روانطةي��ة الي دةره َين��ةر ي��ان
نووس��ةر كة ئةمة زؤر بةرووني
بةتةو َيَل��ي درام��اي كوردييةوة
دي��ارة ،ب��ؤ نموونة ت��ؤ كات َيك
دةبي
بابةت َيك دةستنيشان دةكةي َ
هةبي بؤ
ثالن َيكي ث َيش��وةختةت
َ
دا ِرش��تنةوةي ئةو دةقة ،هةر لة
هةَلبذاردني ناوي دراما و رس��تن
طري
و ضني��ن و دروس��تكردني َ
(حبكة) بؤ ئةوةي بينةر تووش��ي
هةَلض��وون و داض��وون بكةيت و
ئارةزووي بةردةوامي ال دروس��ت
بكةي��ت ،هةَلبذاردني لؤكةيش��ن

دراما
كوردييةكان
باس لة راستي
كؤمة َلطا ناكةن
و كو ِري رؤذي
خؤيان نين
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و مكي��اذ و ديزاي��ن و جلوبةرط
و ئ َيكسس��وارات و رووناك��ي و
موزيك كاري س��ةليقةي نووسةر
َ
لةط��ةل بووني
يان دةره َين��ةرة
خؤشةويستي و راستطؤيي تا بب َيتة
خةم َيكي طةورة و كاري تةواوةتي
بكري .راس��تة هةوَل َيك هةية
بؤ
َ
َ
ب��ؤ دراما ب��ةالم ناض َيت��ة قاَلبي
ئةزم��وون و تازةطةرييةوة و هيض
نوي ناخاتة سةر خةرماني
شت َيكي َ
بةهاكاني دراما .بةرد َيك ناخةتة
س��ةر بةرد َيك بؤ دروستكردني
باَلةخانةي دراماي كورديي .بطرة
بةش َيوةيةكي نا ِراستةوخؤ هةوَلي
دا ِرماندن دةدةين ،ئةوةش بةرؤكي
يةكي لة دةس��ة َالتدار و
هةم��وو َ
دؤس��تاني هونةر دةطر َيتةوة كة
ئةو بةرثرسيار َيتيية م َيذوويي و
هةنووكةيية لةبار دةبةن.
س�� َييةم-
ت��ةوةرةي
كاري تةكنيك��ي و نواندن��ة:
نةبوون��ي هةموو ث َيداويس��تيية
كادي��رة
تةكنيكيي��ةكان،
تةكنيكيي��ةكان هؤكار َيك��ي ترن
بؤ نزمي ئاستي دراماي كورديي،
س��ةرجةم كارة هونةرييةكان هةر
لة مؤنت��اج و كام َي��را و مكياج و
دةره َينان ث َيويستييةكي بنة ِرةتين
ب��ؤ ئةنجامطةياندن��ي كار َيك��ي
ث َيش��كةوت و مؤد َيرن ،لةمانةش
طرنطتر نةبوون��ي كاري نواندنة.
بة راس��تي ئ َيمةي كورد تا ئ َيستة
ناتواني��ن جياوازي��ي بكةي��ن
ل��ة ن َي��وان كاري ش��انؤ و كاري
تةلةفيزيؤن��دا ،هةموو هةَلضوون
و داضوونةكانم��ان زيادة ِرؤييةكي
تةواوةتي ث َيوة دي��ارة ،نةبووني
نةفةس��ي نواندن��ة ،هةس��ت بة
ميكانيزمي كارةكتةرةكان دةكةيت
كات َيك رؤَلي كارةكتةر َيك دةط َي ِرن،
لةبةر ئةوة هةس��ت بةو نةنطيية
دةك��ري لةكات��ي نواندنيان��دا و
َ
س��ةرنجي تؤ وةك بينةر بؤ الي

خؤيان راناك َيشن ،ئةمة لة كؤتاييدا
متمانةي بينةر لة دةست دةدات و
نامؤي دةكات بة خؤي.
دةب��ي ئةكتةر ثاش��خان َيكي
َ
هةب��ي لة
باش��ي
رؤش��نبيريي
َ
رووي هونةريي��ةوة ،راه َينان��ي
باش��ي هةب َي��ت و كارةكةي وةك
خؤشةويست َيك لة ئام َيز بطر َيت و
مامةَلةي ل��ة تةكدا بكات .ئةكتةر
َ
عةقل
دةبي جةس��تة و دةنط و
َ
و رؤحي خ��ؤي بةكاربه َينيت ،تا
وا ل��ة بينةر بكات ب��ة زةحمةت
لة كةس�� َيتي خؤي جياي بكاتةوة
و كةرةس��تةكاني بريتيي��ة ل��ة
ض��ر بينين ،ت َيبين��ي ،ئةفراندن
ِ
و طوزارش��تكردن ،ئةزم��وون و
يادةوةريي ،جووَلة و هاوسةنطي.
ثرس��يار ل َي��رةدا ئةوةي��ة ئاي��ا
ئةكت��ةري ك��ورد هةم��وو ئةو
ئامادةباش��ييةي ت َيداية و هونةر
بؤ خزمةتي هونةر دةكات و لةمانا
راس��تةقينةكةي ت َيطةيشتووة يان
بةشداريي هونةر وةك دةركةوتن
و بذ َيويي ذي��ان دةكات؟ .وة َالمي
ئةم ثرس��يارانة ب��ؤ خو َينةر بة
ج َيدةه َيَل��م .نوان��دن هون��ةرة
بي ،هةر
بةق��ةدةر ئةوةي ثيش��ة َ
وةكو ريضارد بؤلسالفسكي قوتابي
(ستانسالفسكي) دةَل َيت.
تةوةرةي ض��وارةم -نةبووني
كرين و
كؤمثاني��اي تايبةت ب��ة ِ
فرؤش��تني كارة هونةرييةكان��ة:
نةبوون��ي كؤمثاني��اي تايب��ةت
بة درام��ا و هةروةه��ا نةبووني
بازا ِريشة .تا ئ َيستة هةموو جؤرة
كار َيك��ي بزنس ل��ة و َالتي من و
تؤدا هةية لةاليةن دةسة َالتداران
و بازرطاناني و َالتة سوتماكةكةم،
ب��ة َالم كاري هونةري��ي نةبؤت��ة
بتواني بازا ِر
خةم َيكي ط��ةورة و
َ
دروس��ت ب��كات و فرؤش��تني
بةرهةم��ة هونةريي��ةكان ل��ة
بطري كة ئةمة لة هةموو
ئةس��تؤ
َ
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ش��و َين َيكي ئةم جيهانةدا دروستة
دةك��ري ،ب��ة َالم ديارة
و كاري ث َي
َ
الي ئ َيمة ه َيش��تا زةمينةي هونةر
ئ��ةو بةهاي��ةي نةدؤزيوةت��ةوة
اليةن��ي جوان��ي و ئةزم��وون و
تازةطةري��ي دةستنيش��ان بكات،
بطرة خؤ ئ��ةم كارة ل��ة و َالتاندا
وةك كار َيك��ي بزن��س س��ةيري
َ
لةط��ةل بةرهةمه َيناني
دةك��ري،
َ
هةر كار َيك��ي هونةريي قازانجي
مادديي ب��ة دواوةية ،ب��ة َالم تا
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ئ َيس��تة ئةم ر َيضكةي��ة الي ئ َيمة
نيية ،ئةوةي هةية لةس��ةر ئاستي
دةردةك��ةوي ن��ةك وةك
ت��اك
َ
َ
ثرؤفيس��ؤنال كاري
كؤمثانيايةكي
هونةري��ي و مؤد َي��رن بةره��ةم
به َين َي��ت .ئةم خا َالنة و زؤرتريش
وايك��ردووة ئاس��تي درام��اي
كورديي ب��ةرةو هةَلد َير دة ِروات
و مةرط��ي ناوةخت��ةي درامامان
ث َي ِرادةطةيةنن.
ش��ةثؤل :ث َيتوايي��ة هؤكاري

ئةوةي بينةري كورد بايةخ نادات
بة زنجي��رة درام��ا كوردييةكان
بؤضي دةطة ِر َيتةوة؟.
ش��نة ث َينجو َين��ي :ث َيمواي��ة
بين��ةري كورد باي��ةخ دةدات بة
درام��ا كوردييةكان ،ب��ة َالم ئةوة
ناتواني لة
درام��ا كوردييةكان��ة
َ
ئاس��ت داوا و خواس��ت و ئازار و
مةبةستةكاني بينةردا ب َيت ،ئةوة
زؤر َيك ل��ة درام��ا كوردييةكانة
ئاستي س��يناريؤيان زؤر نزمة و

ناتواني هةس��تةكاني تاكي كورد
َ
و َينا بكات ،نةبووني كاري نواندنة
الي زؤر َي��ك ل��ة كارةكت��ةرةكان
كة ناتوانن بة ش�� َيوةيةكي س��انا
رؤَلةكاني��ان بةرجةس��تة بكةن
دادةبر َيي لة
هةر بؤية ه��ةر زوو
ِ
ناتوان��ي كاريطةريي
دراماك��ة و
َ
هةب َي��ت لةس��ةرت ،نةبوون��ي
فةزاية ل��ة كارة درامييةكاندا تا
واي ل��ة بينةريش كردووة فةزاي
بي و مةوداي
بيركردنةوةي تةسك َ
بيركردنةوةي زؤر نيية ،هةست بة
َ
لةطةل ئةمانةشدا
ب َيزاريي دةكات،
ناوة ِرؤكي دراما كوردييةكان باس
لة راس��تي كؤمةَلطاكة ناكةن يان
كاتي
كو ِري رؤذي خؤيان نين يان َ
بابةت َيك��ي م َيذوويت بؤ بة دراما
دةكةن م َيذووش��ت بؤ دةش َيو َينن.
ب َيطومان ئةم كارانةية وا لة بينةر
دةكات س��ةيركةري دراما بياني و
دؤبالذكراوةكان بن.
شةثؤل :هةند َيك رةخنةطري
هونةريي ث َييانواي��ة دةره َينةري
درام��ا كورديي��ةكان توان��اي
مةعريف��ي و ئةكاديم��ي و
دةره َينان��ي هونةرييان كةمة .تؤ
ضؤن لةمة دة ِروانيت؟.
ش��نة ث َينجو َين��ي :ب َيطومان
توان��اي ئةكاديم��ي طرنطة بة َالم
مةرجيش نيي��ة ،تةنيا ئةكاديمي
بوون مةرج نيية بؤ س��ةركةوتني
كاري هونةريي ،بةَلكو ثاشخان َيكي
مةعريفي ب��ةردةوام و هةوَلدان
و خؤشةويس��تي و س��ووربوون
و ل َيبوردةي��ي و خو َيندن��ةوةي
دةك��ري
ب��ةردةوام و بيني��ن
َ
بتكاتة كةس�� َيكي بة س��ةليقة و
كاري هونةري��ي ن��اوازة ئةنجام
بدةي .بؤ نموونة عوس��مان ض َيوار
مامؤستا بوو ،بة َالم وةك شانؤكار
و دةره َين��ةري ش��انؤيي رؤَل��ي
طةورةي بينيووة لة ث َيشخس��تني
بزووتنةوةي ش��انؤيي كورديدا.
هةروةه��ا ش��ارةزايي مامؤس��تا
ئةلي مةردان لة هونةري مةقام و
ئاوازدان��ان و ذةنيني هةند َيك لة
ئام َيرةكان و شارةزاييةكي طةورة
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دراما
كوردييةكان
هةنطاو نان َين
بؤ ث َيشةوة و
كار بؤ تؤراندني
بينةر دةكةن
ل��ة مةقامدا ك��ة مامؤس��تاكاني
مةقام��ي ع َيراق��ي ب��ة رابةري
خؤيان��ي دةزان��ن .كةس�� َيكي
ئةكاديمي نةبوو ،بة َالم جؤر َيكي
تازةي بؤ مةق��ام زياد كرد كة تا
ئ َيستة وةكو قوتابخانةيةك سةير
ندري.
دةكري و دةخو َي َ
َ
دةره َين��ةر بةهمةني قوبادي
زؤرب��ةي كارةكتةرةكاني خةَلكي
ئاسايين و لةس��ةر ئاستي و َالتان
ناسراون ،ئةمة ناكاتة ئةوةي ئ َيمة
ثرؤفيس��ؤناَلييةت رةت بكةينةوة،
َ
لةطةل
نةخ َي��ر ب َيطومان طرنط��ة
ثاش��خان َيكي زانستي بةردةوامدا.
وةلي
ناتوانين بة رةه��ا بثةيظين َ
كارة دراميي��ةكان زؤر َي��ك ل��ةو
راستيية دةس��ةلم َينن ،زؤر َيكيان
ثاشخان َيكي مةعريفي و هونةريي
ث َيويس��تيان نيية ،يان ئ َيمة ه َيشتا
ت َيطةيش��تنمان بؤ هونةري دراما
َ
لةطةل نةبووني
لةو ئاستةدا نيية،
طياني ل َيب��وردن و ئامادةباش��ي
بؤ زةمين��ةي رةخن��ة وةرطرتن
و دروس��تبووني طفتوطؤيةك��ي
س��ةردةميانة .ب��ؤ نموون��ة ت��ا
نابينري
ئ َيستة كاري هةرةوةزيي
َ

لة درام��ا كوردييةكان��دا ،مةرض
نيية هةر خؤت س��يناريؤنووس و
ئامادةكار و دةره َينةريش بيت ،بؤ
هةندي كاري م َيذوويي وا باشترة
َ
بة هاوكاريي ضةند دةره َينةر َيك
يان نووس��ةر َيك كار َيكي دراماي
م َيذوويي بةرهةم به َينر َيت.
هةروةه��ا زؤر َي��ك ل��ةم
دةك��ري ئيتر
كاران��ة كة ثةخش
َ
ناك��ري،
بةدواداضوون��ي ب��ؤ
َ
هةرضةندة ل َيرةش��دا رؤشنبيران
و رةخنةطراني��ش بةش��دارن لةم
كةموكو ِرييةدا كة ئةو بابةتانةي
دةكري ئاست َيكي خراثيان
ثةخش
َ
ناك��ري و ناب َيت��ة
هةي��ة ب��اس
َ
خةم َيك بةو بيانووةي ئةو بابةتة
ل��ة ئاس��تي نووس��يندا نيية يان
لةس��ةر كةناَلة تةلةفيزيؤنييةكان
ناكري لةسةر
بةرنامةيةك ئامادة
َ
هةموو ئةو رةخنة و بؤضوونانةي
لةس��ةر ئ��ةو كارة دراميي��ة كة
نوسراوة و طفتوطؤكردن لةسةري
ب��ة بانطه َيش��تكردني ضةن��د
هونةرمةند و ضيرؤكنووس��ي بة
ئةزم��وون و دةره َينةر تا بتوانن
س��ةر لةبةري دراماك��ة لة رووي
باش��ي و خراثي ش��ي بكر َيتةوة
و س��وودي بؤ هةنطاوي داهاتوو
هةب َيت ،نةك دواي ثةخش��كردني
دراماكة بة ه��ؤي كولتووري خزم
بكري
ل��ي
َ
خزم َينة دةستخؤش��ي َ
ي��ان ب َيدةنطي هةَلب��ذاردن ،هةر
بؤية درام��ا كوردييةكان هةنطاو
نان َين بؤ ث َيشةوة بطرة رؤذ بةرؤذ
ئاس��تةكان دادةبةز َي��ن و كار بؤ
تؤراندن��ي بينةر يان س��ةيركةر
دةكةن.
شةثؤل :ئايا لة شكستي دراماي
كورديي نيية ،بينةري كورد ثةنا
دةبات��ة بةر زنجيرة دراما توركي
و كؤرييةكان؟.
ش��نة ث َينجو َين��ي :ب َيطومان
راستة ثشك َيكي طةورة بةر دراماي
خؤماَلي دةكةو َيت كة لة ئاس��تي
ض َي��ذ وةرطرتني بين��ةردا نيية،
هةروةه��ا تاكي ك��ورد ه َيندةي
رؤَل��ي خ��ؤي لة درام��ا توركي و

ئارةبييةكاندا دةبين َيتةوة لة دراما
كوردييةكاندا بةرجةستةي ناكات،
بةرجةس��تةكردني خؤشةويستي
كة بابةت َيكي سةرةكي طةنجانمانة
و بط��رة تةمةن��ة جياوازةكان��ي
تري��ش طرنطي��ان ب��ؤي هةي��ة
ناك��ةوي ل��ة درام��ا
بةدةس��ت
َ
خؤماَلييةكاندا ،ئاس��تي نواندن لة
دراما بيانييةكان��دا زؤر بةرزن،
هةروةه��ا هةَلبذاردني كارةكتةرة
سةرنجراك َيش��ةكان و مؤد َيالتي
ِ
جلوبةرط و مكياذ و ئ َيكسسوارات
خاَل َيكي تري س��ةركةوتني دراما
تورك��ي و ئارةبييةكان��ة ،ب َيئاطا
ل��ةوةي مةبةس��تي س��ةرةكي لة
درام��ا تورك��ي و ئارةبيي��ةكان
ش��ة ِر َيكي هونةريي و سياسيي و
س��ايكؤلؤذيية بةرامبةر بة تاكي
كورد و كولتوورةكةي.
دةب َيت ئةوةم��ان بير نةض َيت
ئةمرؤ س��ةردةمي جيهانطيريية،
ِ
تاكةكان��ي كؤمةَلط��ا ئ��ازادن و
دةتوان��ن ب��ة رووي جيهان��دا
بكر َينةوة و طرنطييةكانيان بةالي
بروات ،بؤ نموونة
كاري بيانيشدا ِ
درام��ا م َيذوويي��ة دؤبالذكراوة
كؤريي��ةكان بينةر َيك��ي باش��ي
لةهةم��وو تةمةنةكان��دا بؤ خؤي
راك َيشاوة و ئالوودةي سةيركردني
دةكري تا ئاست َيك سوودي
بوون،
َ
هةب َيت و ئاش��نابووني م َيذوو و
كولتووري و َالت َيكي ترة ،هةروةها
بابةتةكان��ي زؤر نزيكن لة ذياني
واقيع��ي كؤمةَلط��اي ئ َيم��ةوة و
دةس��ة َالتداراني ت َيدا دةبينينةوة
كة ضؤن ميللةت دةضةوس َيننةوة،
هةَلطري كؤمةَل َيك راس��تي ذياني
ئ َيم��ةن ك��ة ض��ؤن ه��ةذارةكان
س��ةردةم َيكدا
لةهةم��وو
ئازارةكاني��ان يةكة و ضاوضنؤك
و بةرذةوةندثةرستانيش بةردةوام
بة دواي ثلة و ثاي��ة و ناوبانطي
ناشةرعييةوةن.
ئةمان��ة وا لة بين��ةري كورد
دةكات كاتي خ��ؤي تةرخان بكات
يان كات��ي تايبةتي بؤ دروس��ت
ب��كات ب��ؤ س��ةيركردني ،بة َالم

ناب��ي بب َيتة
ث َيمواي��ة ئةم��ةش
َ
دةبي لة كؤتايدا
ثيش��ةمان بةَلكو َ
هةر بطة ِر َيينةوة بؤ كاري دراماي
خؤماَلي و ثةيوةس��تبوون ث َيوةي،
هةروةك ض��ؤن ماهاتم��ا طاندي
دةَل َي��ت ئةوة ئينطلي��ز نيية ئ َيمة
داطي��ر دةكات بةَلكو ئ��ةوة ئ َيمة
خؤماني��ن كار ب��ؤ داطيربوونمان
دةكةين ،ب��ة ثةيوةندييكردن بة
ئينطلي��زةكان و طةورةكردنيان و
كرين��ي هةموو ث َيداويس��تييةك،
ِ
ئةوة تاك��ي هينديية ر َيطة دةدات
داطي��ر بكر َيت .مني��ش ث َيمواية
ئةوة ئ َيمة خؤمانين بةرثرسيارين
لة هةموو ئ��ةم داطيركردنانة كة
رووبة ِرووم��ان دةب َيت��ةوة ،هةر
بؤية ث َيويستة لةسةر رؤشنبيران
هةر لة ضيرؤكنووس و دةره َينةر
و رةخنةط��ر و س��ةنديكا
هونةريي��ةكان كار َيكي تةواوةتي
بك��ري و بتوانن هةَلو َيس��تةيةك
َ
بةرامبةر كةمتةرخةمي وةزارةتي
رؤش��نبيريي بك��ةن و هةوَل��ي
تةواوةت��ي وةط��ة ِر بخ��ةن ب��ؤ
بوذاندنةوةي بزووتنةوةي دراماي
كورديي.

دراماي كورديي
خاوةني
ناسنامةي
هونةريي و
فةلسةفى
خؤي نيية
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شةثؤل نهيَني شةوة سوورةكاني

طةنجاني سليَماني ئاشكرا دةكات
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ن��ةوزاد ،تةمةن��ي نزيكةي
 30س��اَلة ،ذياني هاوسةرطيريي
ث َيكه َيناوة ،وةك خؤي وتي ثةلةي
كردووة لة ذنه َينان��دا .يةك َيكة

ئ َيم��ة موش��تةري ب��ةردةوام
سي ئافرةت و ضوار
َ
َ
بووي��ن طو َي��ي ث َين��ةدا ،بةالم
ثياو بووين
برؤن نزيكةي
نةوزاد باس��ي ل��ةوة كرد ،ث َيي وتين ئ َيس��تا ِ
دوايي��ن ج��ار ك��ة ش��ةو َيكي  7ئ َي��وارة ،خ��ؤم تةلةفؤنتان بؤ

كري .ثاش��ان هاتينة
ميوةم��ان ِ
س��ةرضنار ،لةو َي��ش كةب��اب و
كري .كاتذم َير
طؤشت َيكي زؤرمان ِ
 7:30ئ َي��وارة «م» تةلةفؤن��ي بؤ

لة موش��تةريية بةردةوامةكاني
ماَلةكاني لةشفرؤش��ي ،تةنانةت
هةند َيكجار بؤ هةمان مةبةس��ت
ضؤتة دةرةوةي س��ل َيماني ،وةك
كةركووك و هةول َير .نةوزاد باسي
لةوةش كرد زياتر لة هةشت ساَلة
بةردةوام��ة ل��ة هاتؤضؤكردني
ماَلةكاني لةشفرؤشي ،بةتايبةت
َ
لةط��ةل هةند َي��ك هاو ِر َيي��دا،
مانطان��ة ش��ةو َيك ل��ة هاوينة
هةوارةكان ر َيكدةخةن ،بؤ بةزم
و سةرطةميي خؤيان ،ئةوةش بة
ئامادةبوون��ي ضةند ئافرةت َيكي
لةشفرؤش.

كوي
دةك��ةم و ث َيتاندةَل َي��م ل��ة َ
ئافرةتةكةنتان تةس��ليم دةكةم.
ئافرةتةكانيش دووانيان عةرةب
و يةك َيكيان كورد بوو).
كابينةكاني هاوينة
هةواريَك
نةوزاد باس ل��ة وةرطرتني
ئافرةت��ةكان دةكات و دةَل َي��ت
(كة لة ماَلي «م» هاتينة دةرةوة،
كاتذم َي��ر نزيكي «»4ي عةس��ر
ب��وو ،ويس��تمان خ��واردن و
خواردن��ةوة ئام��ادة بكةين بؤ
ش��ةوةكةمان .ضووين��ة يةك َيك
لةوي
لة س��وثةر مارك َيت��ةكانَ ،
باي��ي  40دؤالر خ��واردن و

كردين ،ث َي��ي راطةياندنين ثاش
 10خولةكي ت��ر لة ضؤ َالييةكاني
ثشتي نةخؤش��خانةي «شؤ ِرش»
ئةوي.
بوةس��تين ،ئ َيمة ضووينة َ
دواي ئةوةي «م» هات ،كضةكاني
تةس��ليمي ئ َيم��ة ك��رد و خؤي
رؤيش��ت ،ئ َيمةش طة ِراينةوة بؤ
ناوجةرط��ةي ش��ار ب��ؤ ئةوةي
بكرين ،بةتايبةت بؤ
مةشروبات ِ
ئةو ئافرةتانةي لةطةَلمان بوون.
دواي ئةوةي كة خواردنةوةشمان
ك��ري ،ب��ة دوو ئؤتؤمبي��ل
ِ
ب��ة ر َيكةوتي��ن ب��ؤ يةك َيك لة
هاوينة ه��ةوارةكان ،كة هةمان
رؤذ نيوة ِرؤك��ةي ،كابينةيةك��ي

َ
لةط��ةل ئافرةت��ة
س��ووريان
لةشفرؤش��ةكان ،بردب َيتة سةر،
 20رؤذ ث َيش ئ َيس��تا بووة ،واتة
س��ةرةتاي مانط��ي راب��ردوو.
زياتر لة بارةي ش��ةوةكةيانةوة
دوا و وت��ي (ضووين��ة الي «م»
ك��ة سةرثةرش��تي طروث َيك��ي
لةشفرؤشي دةكات لة ناو سل َيماني،
 600دؤالرم��ان ل��ة بةرامب��ةر
ث َيدان��ي  3ئافرةتي لةش��فرؤش
ث َيدا ،ئةو ئافرةتانة لة  8ش��ةو
ت��ا  8بةياني لةطةَلم��ان مانةوة.
ب��ة َالم ئ َيمة ضوار ثي��او بووين.
ب��ري ثارةكة
«م» هةند َي��ك لة ِ
ن��ا ِرازي ب��وو ،ب��ة َالم ضوونكة
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طةشتيارييمان لةو هاوينة هةوارة
حيج��ز كردبوو .ب��ة كورتي 9
ئةوي ،ئيتر
شةو بوو طةيشتينة
َ
َ
بةوي شةوة
طةيش��تنمان
لةطةل
َ
سوورةكةمان دةستيث َيكرد).
شةويَكي سوور لة
ئاميَزي هاوينةهةواريَك
نةوزاد باس لة طةيش��تنيان
ب��ة هاوينةهةوارةك��ة دةكات و
ئةوي ،لة
دةَل َي «هةر طةيش��تينة َ
ماوةي ضةند دةقيقةيةكدا م َيزي
خواردن و خواردنةمان رازاندةوة.
دةستمانكرد بة خواردنةوةيةكي
َ
لةط��ةل كضةكاندا.
ثر لة ض َي��ذ
ِ
تةني��ا هاو ِر َييةكم��ان نةب َي��ت

«ئةو ش��ةوة ت��ا بةياني خةوتن
نيية ،ئةطةر خ��ةوت ب َيت لةبةر
كي
دان��س و طؤران��ي و هةَلثة ِر َ
ناتواني��ت بخةوي��ت .ئ َيمة ئةو
ش��ةوة ت��ا بةيان��ي نةخةوتين،
وا بزان��م دواي  5:30بةيان��ي
خةوتي��ن ،وات��ة لة  9ش��ةوةوة
ت��ا  5:30بةياني ه��ةر خةريكي
بة ِر َيكردني خؤشييةكاني خؤمان
بووين لة دانس و مومارةس��ةي
س�� َيكس .هةمووم��ان ب��ة نؤرة
دةضووين��ة الي ئافرةتةكان بؤ
مومارةسةي س�� َيكس ،هةرجارةي
َ
َ
لةطةل ئافرةتةكان
لةطةل يةك َيك
دة ِرؤيش��تين بؤ ئ��ةو كارة .ئ َيمة

بةَلكو وت��ي ،لةوانةية س��ةدان
طةنجي تري��ش لةهةمان وةختدا
لة «تبيات» بن ،كة ئةم وش��ةية
لة زاري لةش��فرؤش و س��ةرؤكي
طروث��ة لةشفرؤش��ييةكانةوة بؤ
ئ��ةو ش��ةوانة بةكاردةه َينر َيت.
نةوزاد زياتر دوا و وتيشي «من
ضةندان كةس��ي تريش دةناسم،
كة بةو ش�� َيوةية مانطي جار َيك
يان دوو هةفتة جار َيك ،شةو َيكي
لةو ش�� َيوةية بؤ خؤشيي خؤيان
دروست دةكةن ،بة َالم ئةم شةوانة
مةس��روفاتيان زؤرة ،ئ َيمة تةنيا
ئةو ش��ةوة نزيكةي يةك مليؤن
دينارمان مةسرةف كرد ،كة هةر

لةشفرؤش��ي دةكات ،زياتر باسي
ئةو شةوة سوورانةي كرد و وتي
«مةرج نيية ،هةر ل��ةو كابينانة
ئةو شةوانة بة ِر َيبكر َيت ،هةية لة
ماَلي خؤيان ئةوة دةكات بةتايبةت
ئ��ةو كاتانةي ماَل��ي يةك َيك لةو
طةنجانة َ
ضؤل ب َيت يان كةس��يان
لة َ
مال نةب َيت .بة َالم ئةمة ترسي
زياترة ،ضوونك��ة ضاوي طة ِرةك
و دراوس�� َيي لةس��ةرة ،لةوانةية
ثؤليس ئاط��ادار بكةنةوة ،بة َالم
قرةن.
بي ت��رس و ِ
كابين��ةكان َ
زؤرجاريش ئةم ش��ةوانة لة ماَلة
لةشفرؤشييةكانيش��دا دةكر َين،
بة َالم ئ��ةو ما َالنةش ئةمين نين،

م��ةي نةخ��واردةوة ،ئةوي��ش
لةبةرئةوةي بةهؤي نةخؤش��يي
طةدةوة دكتؤرةكان ل َييان قةدةغة
كردووة .هةر ئةوةن��دة كةم َيك
س��ةرممان طةرم كرد ،ئيتر سةما
كي و خؤش��يي
و دانس و هةَلثة ِر َ
دةس��تيث َيكرد .ئةمة شت َيكي زؤر
خؤشة ،هةست بة مورتاحييةكي
زؤر دةكةيت ،لةناو ئةو كضانةدا
دانس و س��ةما دةكةيت و كةس
ضاود َي��ر نيي��ة بةس��ةرتةوة.
ب��روا بكةن ئةمة ل��ة رابواردنة
ِ
س َيكسييةكة خؤشترة».
ن��ةوزاد ل��ة بارةي ش��ةوة
سوورةكةيانةوة زياتر دوا و وتي

وةك ئ��ةو طروثة ب��رادةرة هيض
ك َيش��ةيةكمان نةب��وو ،قةتيش
نةمانبووة لةس��ةر ئافرةتةكان،
ضوونك��ة هةية لة ن��او خؤياندا
لةس��ةر ئافرةت��ةكان دةب َيت��ة
ش��ة ِريان ،بة َالم ئ َيم��ة كؤمةَل َيك
ب��رادةري نزيك��ي يةكتري��ن،
نةمانه َيش��تووة ئ��ةو حاَلةتة لة
ناوماندا دروست بب َيت».
تةنيا ئيَمة نين لة شةوة
سوورةكاندا
نةوزاد باس��ي لةوةش كرد،
ئ��ةوان تةني��ا ط��روث و كةس
نين ،ش��ةوة س��وورةكاني خؤيان
لة ش��اري س��ل َيماني بة ِر َيبكةن

يةك َي��كان زياتر ل��ة  200دؤالري
بةكةوت .ئةمة بؤ هةموو طةنج َيك
دةستنادات .من بة شةخسيي خؤم
مانطي يةك جار بةش��داريي ئةو
شةوانة دةكةم كة لةشفرؤشةكان
ث َييدةَل َي��ن -تبي��ات .-ضوونكة
هةموو كات بةهانة نيية شةو َيك
لة ماَل��ةوة بضيت��ة دةرةوة و تا
بةياني نةيةيت��ةوة ،يان هةموو
كات ئةو توانايةت نيية كة ثارةي
ئةو شةوانة دابين بكةيت ،بة َالم
مانطانة شةو َيكي لةوجؤرة بةسة
بؤ يةك َيكي وةك من».
نةوزاد ك��ة ضةند س��اَل َيكة
ب��ةردةوام س��ةرداني ماَلةكاني

ثر
ضوونك��ة ل��ةوة دةض َي��ت لة ِ
ثؤلي��س بي��دات بة س��ةرياندا،
هةمان��ة خ َيزان��ي هةي��ة ،ل��ة
حاَلةت��ي لةو ش�� َيوةية تووش��ي
ك َيش��ةي زؤري خ َيزانيي دةب َيت».
نةوزاد لة كؤتاييدا وتيش��ي «من
ئ��ةو دياردةية بة ب��اش نازانم،
بة َالم تاكة ر َيطةي��ة بؤ طةنجان،
خؤزطة لةم و َالتة هؤَلي ديسكؤ و
دانس ب��ة ئازادانة هةبوواية تا
طةنج ر َيطةي نةكةوتباياتة ئةو
شو َينانة».
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طةنجي خويَنمذ لة كوردستان تةنيا وةهم بوو

طةنجي خويَنمذ
لة كوردستاندا بووني نيية
راثؤرت :شةن كةركووكي

«طةنجي خو َينمذ كة طواية
خو َين��ي يةكت��ري دةخ��ؤن،
درؤيةكي طةورة بوو ،هةند َيك
رؤذنام��ة و ب َ
الوك��راوة تةنيا
سةرنجراك َيش��ان و فرؤشي
بؤ
ِ
زؤر ب َ
الويان ك��ردةوة .ئةطةر
دياردةيةكي وا هةية ،كوا ئامار؟
ذمارةي ئةو كةس��انة ضةندن؟
ل��ة كو َي��ن؟ ض فةرمانطةيةكي
تةندروس��تي ئ��ةو هةواَلةي
ثشتراس��تكردؤتةوة؟ ك��وا
ِ
ديمان��ةي ئ��ةو كةس��انةي
كي
ئ��ةو كارة دةك��ةن؟ ك��وا َ
بيس��توويةتي طةنج َي��ك بةو
ك��ي خزم و
هؤي��ةوة بمر َيت؟ َ
كةسوكاري خؤي هةية خو َينمذ
ب َي��ت؟ ئاي��ا بوون��ي طةنجي
خو َينمذ حاَلةت��ة يان دياردة؟
ئةمانة هيض��ي ديار نين .بؤية
ناتواني��ن ئ��ةو دةنطؤيانة بة
راست بزانين .،بةداخةوة ئةمة
تةنيا هةواَلي هةَلبةس��تراوي
ضةن��د ب َ
الوكراوةيةك��ة ك��ة
ب��ة ضةواش��ةكاريي خؤي��ان
دةذ َينن» .ئةمةي سةرةوة وتةي
«ذي��ان حةس��اري» تو َيذةري
دةروونيية ،كة وةك خؤي باسي
دةكات ،لةوةتةي ئةو هةوا َالنة
بَ
الوبؤت��ةوة طواي��ة طةنجي
خو َينمذ هةية لة كوردس��تان،
بة دواي ئ��ةو هةواَلةدا ضووة
و ب��ؤي دةركةوت��ووة تةني��ا
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ضةواشةكاريي بووة.
ئةو تو َي��ذةرة دةروونيية،
باس��ي ل��ةوةش ك��رد ،هي��ض
س��ةرضاوةيةكي فةرمي��ي
نةيس��ةلماندووة حاَلةت��ي لةو
ش�� َيوةية هةب َي��ت ،لة ئاس��تي
كؤمة َاليةتيش��دا هةس��تي
ث َينةك��راوة ،بؤية ئةو ثرس��ة
تةنيا وةهم َيكة و ل��ة خةياَلي
ضةند رؤذنامةنووس َيكدا هةية
بؤ بازا ِر ثةيداكردن .حةساري
وتيشي «من ،باوكان و دايكان
ئاط��ادار دةكةمةوة ك��ة دَلنيا
ب��ي غةم ب��ن ضوونكة ئةو
و َ
دياردةية لة كوردستاندا بووني
نيي��ة ،تةنيا لةس��ةر كاغةزي
ضةن��د ب َ
الوكراوةيةك بووني
َ
لةطةل ئةوةش��دا
هةية ،بة َالم
دةب َيت ئاطاي��ان لة كو ِر و كضة
هةرزةكارةكانيان ب َيت ،تووشي
الدان��ي كؤمة َاليةت��ي نةبن و
سةرس��ام نةبن ،ب��ة هةند َيك
دياردةي خؤرئاوايي كة ئ َيستا
لة و َالتاني ئةوروثا وةك تاوان
س��ةيري دةكر َي��ت و ثؤليس
ل َيث َيضينةوةي لةطةَلدا دةكات».
كان��ي ئةك��رةم ،كض َيك��ي
تةمةن  22ساَلة ،سةرسو ِرماني
دةرب��ري ل��ة ب��ارةي
خ��ؤي
ِ
ئةوةي لة كوردستان طةنجاني
خو َينم��ذ هةب��ن و ث َييواي��ة
ئ��ةوة زيات��ر ديعايةية نةك

راس��تي .ئةو طةنجة وتيش��ي:
وةك خو َيندكار َيك��ي زانكؤي
س��ل َيماني تووش��ي شؤك بووم
ك��ة رؤذنامةي��ةك باس��ي
كؤل َيذةك��ةي ئ َيم��ةي كردبوو
طواي��ة ذمارةي��ةك طةنج��ي
خو َينمذي ت َيداية ،ئةو هةواَلة
هيض راس��تييةكي ت َي��دا نيية،
من قؤناغي س�� َييةمم ئةوةندة
ب َيئاطا نيم نةتوانم ئةو طةنجة
لة تةنيش��تمةوة ببينم ،بة َالم
رؤذنامةنووس�� َيك ل��ة دةرةوة
بيبين َيت .تةنانةت ث َيمواية ئةو
دياردةية نةك ه��ةر لة زانكؤ
بةَلكو لة هةموو كوردس��تاندا
بووني نيية ،ئةطةر حاَلةت َيكي
ش��ازيش هةب َيت ،دياردة نيية
ضوونكة شتي ش��از لة هةموو
كؤمةَلط��ة و كات و س��ات َيكدا
قابيلي ئةوةية روو بدات.
د .بةختي��ار محةم��ةد،
وةك ثزيش��ك َيكي ثس��ثؤر،
رةتيدةكات��ةوة ك��ة هي��ض
حاَلةت َيك��ي ل��ةو ش�� َيوةية لة
نةخؤشخانةكان تؤمار كراب َيت،
بؤية ئةو بة دَلنياييةوة ئةوةي
راطةيان��د كة هيض كةيس�� َيكي
ل��ةو ج��ؤرة نة الي ثؤليس��ي
هةر َيم نة لة نةخؤشخانةكاني
هةر َيم��ي كوردس��تان بووني
نةبووة تا ئ َيستا .ئةو ثزيشكة
وتيشي :خو َينمذةكان طروث َيكي

دياريك��راوي نام��ؤن ،ك��ة
ل��ة ر َيط��ةي برينداركردن��ي
ئةندام َيكي جةس��تةي خؤيان
ب��ة مووس ي��ان ضةق��ؤ ،يان
ل��ة ر َيط��ةي برينداركردن��ي
يةكت��رةوة ،ئ��ةو خو َين��اوة
دةخؤنةوة ك��ة لة برينةكةيان
د َي��ت .ئةمةش ل��ة زؤر َيك لة
و َالتان��ي رؤذئاواي��ي بووني
هةية ،ب��ة َالم ئ��ةم دياردةية
ل��ة كؤمةَلطة ئيس�لامييةكان
زؤر ب��ة دةطمةن بين��راوة .لة
ع َيراقي��ش ب��اس لة ش��تي وا
دةكر َيت .لة سايتي «سؤمةريية
نيوز» هةواَل َيكي لةو ضةشنةم
خو َيندؤتةوة ،بة َالم ثؤليس��ي
كؤمة َاليةت��ي ع َيراق��ي ئ��ةو
هةواَل��ة رةتدةكةن��ةوة .ل��ة
هةر َيمي كوردستانيش اليةنة
ثةيوةندي��دارةكان هةواَلي لةو
جؤرة رةت دةكةنةوة.
ثاظ َي َ
��ل ئ��اوات ،طةنج َيكي
تةمةن  20ساَلة ،بةش َيوةي ئيمؤ
جلوبةرط دةثؤش َيت ،ئةوةشي
ب��ؤ حةز َيك��ي تايبةتي خؤي
ط َي ِراي��ةوة ك��ة وةك طةنج َيك
ئ��ارةزووي ئ��ةو مؤديلة وةك
جلوب��ةرط دةكات .ل��ة بارةي
دةنطؤي طةنجة خو َينمذةكانةوة
وت��ي «زؤرج��ار لة ش��ةقام و
شو َينة طش��تييةكاندا توانجيان
ل َي��داوم ،طواية م��ن خو َينمذم،
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ئ��ةوةش تةني��ا لةبةرئةوةي
بةش�� َيوةي ئيمؤ خؤم دةطؤ ِرم،
لة كات َيك��دا من تةنيا حةزم لة
مؤديلي ئيمؤية لة جلوبةرطدا،
ئةطينا كةس َيكي نو َيذكةرم و لة
ئ َيس��تاوة خؤم ئامادة كردووة
ئةم رةمةزانة ب��ةرؤذوو بم».
«بروا ناكةم
ئةو طةنجة وتيشي ِ
لة كوردستان طةنجي خو َينمذ
هةب َي��ت ،ضوونك��ة ك��ةس
نةيبينيوة ئةمانة هةبن ،تةنيا
ئةوةية بيس��توومانة ،خةَلكي
بروا بة شت َيك ناكات
ئ َيستاش ِ
بيبيس��ت َيت و نةيبين َيت .وةك
خؤم ئةمة ب��ة ديعاية دةزانم
و ئيس�لاميية تون��د ِرةوةكان
لةم ج��ؤرة ديعايانة زؤر ب َ
الو

دةكةنةوة دذي ئةو طةنجانةي
بة دَلي ئةوان نين».
ش��وان جةالل ،ثس��ثؤري
زانس��تة كؤمة َاليةتيي��ةكان و
مامؤس��تاي زانك��ؤ ،ث َييواي��ة
ل��ة رووي كؤمة َاليةتيي��ةوة
ئ��ةو دةنط��ؤ و هةوا َالن��ة
كاريطةري��ي نةر َين��ي دةكةنة
س��ةر دةرووني خةَل��ك ،بؤية
هةقواي��ة رؤذنامةنووس��ان
لةم ثرس��ةدا ديقةت��ي زياتر
بطرن .ئةو مامؤستايةي زانكؤ
وتيشي «بةدر َيذايي سةدةكاني
خو َينم��ذةكان
راب��ردوو،
َ
بوونةوةر َيك��ي خةيال��ي و
ميتؤلؤذي��ي ن َي��و ضيرؤك��ة
ميللةكان و ئةفسانةكان بوون،

زؤرجاري��ش ئ��ةم بوونةوةرة
خةياَليي��ة هاتؤتة ن َيو رؤمان و
فيلمة هاوضةرخةكانيشةوة ،بؤ
نموونة هؤلي��ؤد دةيان فيلمي
بة فؤرمي جودا جودا لةس��ةر
ئ��ةو بوون��ةوةرة خةياَليي��ة
َ
لةطةل
بةرهةمه َيناوة .ب��ة َالم
ئةمةشدا لة رووي واقيعييةوة
جؤرة نةخؤش��ييةك هةية كة
ث َيي دةوتر َيت ثورفيريا ،وا لة
نةخؤش دةكات بب َيتة كةس َيكي
خو َينم��ذ ،ئةم نةخؤش��ييةش
زياتر بؤماوةيية ،لةوة بةوالوة
خو َينمذةكان لةن َيو داس��تان و
ضيرؤكةكاندان نةك واقيع».
ش��وان ج��ةالل وتيش��ي
«هةم��وو ئ��ةو دةنطؤيان��ة

رةتدةكةم��ةوة ك��ة ب��اس لة
خو َينمذةكان��ي كوردس��تان
لةوي
دةك��ةن ،ئةطةر ل َي��رة و َ
حاَلةت َيك��ي وا هةبووب َي��ت
نةخؤش َيك بووة كة دووضاري
نةخؤش��ي ثورفيريا بووة .بة
رةهاي��ي دةَل َي��م لة ئ َيس��تادا
طةنجي خو َينمذ لة كوردستاندا
بووني نيية ،تةنانةت ئةوانةي
ع َيراقي��ش دةركةوت هةمووي
درؤ بووة و ئامانجي سياس��يي
لة ثشتةوة بوو ،بة َالم طرةنتي
نيية ب��ؤ ئةوةي ل��ة ئايندةدا
ئةم حاَلةتة لة كوردس��تانيش
سةرهةَلدا».
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هؤ َلندا بة نيازة  1300ثةنابةري ع َيراقي بطة ِر َين َيتةوة بؤ ع َيراق

شةثؤل وردةكاريي بة زؤر ناردنةوةي
ثةنابةراني كورد ئاشكرا دةكات
راثؤرت :شاخةوان ئةكرةم -هؤ َلندا

لةماوةي ضةند ساَلي رابردوو
ديثؤرتكردن��ةوةي ثةنابةران��ي
ك��ورد و ع َيراق��ي ل��ة ئةوروثا
دةس��تيث َيكردووة و لة ئ َيستاشدا
ثرؤس��ةكة فراوانتر ب��ووة .وةك
تيم��ي رؤذنامةوان��ي طؤظ��اري
«شةثؤل» سةرداني كونسوَلخانةي
ع َيراق ل��ة هؤلندامان كرد .ضةند
ثرس��يار َيكمان لة (مزاحم مفتي)
كونس��وَلي ع َيراق لة هؤَلندا كرد
بي هةَلو َيستن دةربارةي
كة بؤضي َ
بة زؤر ناردن��ةوة ي ثةنابةران و
ديثؤرتكردنةوةي��ان؟ .موفتي لة
وة َالمدا وتي «ئ َيمة وةك سةفارةت
و كونس��وَليية زؤر هةوَلمان داوة،
َ
هةول دةدةي��ن ،هةتا
ئ َيس��تاش
ل��ةم دانيش��تنةي دواي��ي لةطةلَ
وةزي��ري ك��ؤض و كؤضبةران��ي
ع َي��راق ،محاوةلةم��ان ك��ردووة
َ
لةط��ةل حكوومةت��ي هؤَلن��دا و
َ
رامانطةياندوة ئ َيمة قبولي ناكةين
بة هيض ش َيوةيةك هةر ثةنابةر َيك
بطة ِر َيتةوة بة ش َيوةي زؤرل َيكردن»
.
هةنديَك ثةنابةران خؤيان
داواي طة ِرانةوة دةكةن

كونس��وَلي ع َيراق ،بؤ شةثؤل
وتيش��ي :بةش�� َيك لةوان��ةي
ن َيردراونةتةوة بة ر َيطةي ياسايي
خؤي��ان ن َيردراونةت��ةوة و دواي
داخس��تني كةيس��ةكانيان .ضؤن
بري��اري دادط��ا
دةتواني��ن دذي ِ
بوةس��تين؟ ئةو جؤرة كةس��انة
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بري��اري تةواوةتيان ل��ة بارةوة
ِ
دراوة ب��ؤ ث َينةدان��ي ئيقام��ة و
ناردنةوةي��ان ،ئ َيم��ةش ئاطامان
ل��ي نةب��ووة ،ئةطةر ئ َيم��ة ث َيي
َ
بزاني��ن بة زؤر ناردن��ةوة هةية
َ
لةط��ةل
ل��ة كؤبوونةوةكانم��ان
حكوومةتي هؤَلن��دا ث َييان دةَل َين
َ
ه��ةول دةدةين ر َيطا بطرين
و دوا
َ
لةبة زؤر ناردنةوةيان ،بةالم زؤر
كةسي تر كةيسي تةواو بووة ،خؤي
د َيت ب��ؤ المان بؤ كونس��وَلخانة،
داوا دةكات بين َيرين��ةوة .ئ َيمةش
ل��ة هةم��ان رؤذدا ئيجرائات��ة
ياس��اييةكان تةواو دةكةين بؤي،
َ
لةطةل دروس��تكردني ثاسثؤرت و
دواتر ثةيوةنديي بة ()IOMةوة
دةكةين بؤ مةس��ةلةي هاوكاريي
فرؤكة و
ماددي��ي ،ئةوان تكت��ي ِ
دةدةني بةش�� َيوةيةكي زؤر
ثارةي
َ
فرؤكةخانة و
مرؤظانة دةيبةن��ة ِ
دةيطة ِر َيننةوة.
مزاح��م مفتي ،ل��ة در َيذةي
وتةكانيدا وتيش��ي «باوة ِر بكةن
كؤبوون��ةوة نيي��ةباس��ي ئ��ةم
مةس��ةلةية نةكةين .ن��ةك ئةمة
ئ َيم��ة باس��ي ئ��ةو طرفتان��ةش
دةكةينبةسةر ئةو ثةنابةرة د َيت
كة دةطة ِر َين��ةوة ع َيراق .لة رووي
ك َيش��ةي دةرووني و كؤمة َاليةتي.
َ
لةطةل وةزي��ري كؤض و
ئةمج��ارة
كؤضبةراني ع َي��راق و حكوومةت
مانراطةياندن
و دادطاي هؤَلندا ،ث َي ِ
ئةوانةي د َين��ة هؤَلندا زؤربةيان
ك َيشةي سياس��يي وكؤمة َاليةتيان
هةية ،ناتوان��ن بطة ِر َينةوة .ئ َيمة
ب َيهةَلو َيس��ت نةبووي��ن دَلنياش
بن قةت نايكةينة منةت بةس��ةر
ع َيراقييةكانمان��ةوة ك��ة بَل َيي��ن
ئةو ئيش��ةمان بؤ كردوون .،زؤر
ناخؤشيش��ة ئ َيس��تا  1300كةس��ي
ع َيراقي بة ك��ورد و عةرةبةوة لة
ليس��تي هؤَلنداية بؤ طة ِرانةوةيان
ب��ؤ ع َي��راق ،ب��ة حكوومةت��ي
هؤَلنديمان وت��ووة ئةمانة دةب َيت
بدةني ،لةبةرئةوةي
ئيختياريي��ان
َ

هةي��ة طةنجة ،هةي��ة خ َيزاندارة
و زؤريش��يان منداَلةكانيان لةبةر
خو َيندن��ة ،حكوومةت��ي ئ َيس��تا
فك��ري كردؤتةوة بةو ش�� َيوةية
فرؤكةيان
ناكر َيت و ناب َيت سواري ِ
بكةن بؤ طة ِرانةوة».
هيض ريَككةوتنيَكمان
بؤ ناردنةوةي ثةنابةران
نةكردووة

كونس��وَلي ع َيراق ل��ة بارةي
ئ��ةوةي ع َي��راق ل��ة بةرامب��ةر
فرؤش��تني ن��ةوت ب��ة هؤَلةندا
ئامادةية ثةنابةران وةربطر َيتةوة
وتي «باوة ِر بكةن ئةوة راست نيية!!
ضوونكة فرؤشتني نةوت ،دةب َيتة
واردات ب��ؤ حكوومةت��ي ع َيراق،
ئةوة ثةيوةنديي ب��ة ثةنابةرةوة
نيية ،ثاش��ان ئةو ثةنابةرة خؤ بة
ر َيطاي ياس��ايي نةهاتؤتة دةرةوة،
سنووري ع َيراق كراوةية ،لة ساَلي
 1990ت��ا ئ َيس��تا ه��ةر هاوو َالتي
ع َيراق��ي د َيت��ةدةرةوة و موَلكي
دةفرؤش�� َيت ب��ؤ ئ��ةوةي بطاتة
ئةوروث��ا ،ل َيرة كةيس��ةكانيان بة
خراثي بة ر َيكردووةكةناتوان َيت
داكؤكي لة راس��تي كةيس��ةكةي
خؤي ب��كات ،دةرئةنجام ئاوهايان
بةس��ةر د َيت .بؤية هيض بنةماي
نيي��ة بةرامبةر ناردن��ةوة ئ َيمة
نةوتيان ث َيبفرؤشين».
مزاح��م مفت��ي ،رةتيش��ي
ك��ردةوة هي��ض ر َيككةوتن َي��ك
لةن َيوان ع َي��راق و هؤَلندا كراب َيت
بؤ ناردنةوةي ثةنابةران بةرامبةر
بة خؤشبووني قةرزةكاني ع َيراق
لةالي��ةن هؤَلةن��داوة .وتيش��ي
«كة كؤنط��رةي ثاري��س طر َيدرا
لة ئةنجامدا ل��ة  %80قةرزةكاني
ع َي��راق خ��ؤش بوون ن��ةك هةر
هؤَلن��دا بةَلكو ل��ة هةموو جيهان
ئةوان��ةي كة ع َي��راق قةرزاريان
بووة هةت��ا دووةل��ي عةرةبيش
هةموويان ل َييخؤش بوون ،ئةمةش
ثةيوةندي��ي ب��ة ثةناب��ةرةوة
نيي��ة» .وتيش��ي «حكوومةت��ي

هؤَلندا س��ةرةتا محاوةلةيان كرد
ثةنابةرةكان بن َيرنة كونسوَلخانة
و ل َيرة (ليزة ثاسة)يان بؤ دروست
بكةين واتا بة ثاس��ثؤرتي كاتي
ب��ؤ يةكج��ار س��ةفةر .ئ َيمة ئةو
داوايةمان رةت كردةوة و قبوَلمان
نةكرد ،ثاش��ان مةرجمان دانا كة
تةنيا دةب َيت جنسية و ناسنامةي
باري شارس��تاني ئةس��َلي هةب َيت
ئةوجا بؤيان دةكةين ،بة َالم ئ َيمة
دةزاني��ن زؤر كةس نييةتي ،بؤية
نةمانه َيشت ئ َيمة بكةنة وةسيلة بؤ
ناردنةوة ،ئ َيس��تا بة ليزة ثاسةي
خؤيان خةَل��ك دةن َيرنةوة ،بة َالم
برواتةوة
هةر كةس�� َيك بيةو َيت ِ
ب��ة ئازادي��ي ،د َي��ت ب��ؤ المان
ثر دةكةينةوة
ثي ِ
(طعاون خط��ي) َ
دةبي لة ثي��ش ضاومان ئيمزا
كة َ
و ثةنجة مؤر بكات ،ثاش��ان ئ َيمة
كارة ياس��اييةكاني بؤ دةكةين و
دةين َيرينةوة».

طة ِراوةيةكي ئةوروث��ا دابنر َيت
(بة هاوكارييةكةوة) دَلنيام لةوةي
كؤضبةر َيك��ي زؤري تاراوط��ة
دةطة ِر َينةوة كة زؤربةيان هةَلطري
زانستي نو َيشن.
ئةندامةك��ةي ثةرلةمان��ي
كوردس��تات ئةوةش��ي راطةياند
«ث َيويس��تة حكوومةت بةرنامةي
هةب��ي ب��ؤ ئ��ةو ئاواران��ةي
َ
دةطة ِر َيندر َينةوة بؤ كوردس��تان،
ضوونك��ة ئةواني��ش هاوو َالت��ي
كوردستانن ،بة هؤي ئةوةي خةَلكي
كوردس��تانن دووض��اري زةرةر و
نةهامةتي ب��وون ،ئ َيس��تاش كة
وةزع��ي هةر َيم لة رووي ئابووري
و سياس��ييةوة طةشةس��ةندني

ثيَويستة حكوومةتي هةريَم
بةرنامةي هةبيَت

د.دانا سةعيد سؤفى ،ئةندامي
ثةرلةمان��ي كوردس��تان تايبةت
بة طؤظاري ش��ةثؤل وت��ي :ل َيتان
ناش��ارمةوة ئ��اوارة طة ِراوةكاني
ئةوروثا تا ئ َيس��تا وةك طروث َيكي
دياريكراو و خاوةن ث َيداويس��تي
تةماشا ناكر َين .ثرسي ثةنابةراني
بريار
ط��ة ِراوة نةبؤت��ة خةم��ي ِ
بةدةس��تاني ئةم هةر َيمة .ك َيشةي
ثةنابةران��ي ط��ة ِراوة لةالي��ةن
حكوومةت��ةوة وةك ك َيش��ة
نةناس��راوة ك��ة ث َيويس��تي ب��ة
بي .بةهؤي ئ َيستا
ضارةسةركردن َ
زروفةكة ط��ؤ ِراوة ،ثةنابةر َيك كة
ل��ة ئةوروثا د َيتةوة كوردس��تان،
هةب��ي،
ئةط��ةر ثاشةكةوتيش��ي
َ
بةشي ئةوة ناكات ذيان َيكي ئاسايي
دةست ث َيبكاتةوة .ئ َيستا كورد َيكي
زؤر ك��ة دانيش��توي ئةوروث��ان
بة طش��تيي ج َيطاي نيشتةج َييان
نةم��اوة ل��ة كوردس��تان ،ئةطةر
ج َيط��اي نيش��تةج َيبوون بؤ هةر

كونسو َلي ع َيراق لة

هؤ َلندا :ئ َيمة ر َيطا
نادةين بةزؤر
هاوو َالتيانمان
بطة ِر َيندر َيتةوة
بؤ ع َيراق
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ب��ة خؤي��ةوة بينيوة ،ث َيويس��تة
ئاوارةكانيش لةو طةشةس��ةندنة
سوودمةند بن .ئةركي حكوومةتة
لة خةرجييةكان ي��ان لة بودجة
ج َي��ي بؤ بكاتةوة ،ب��ة َالم ئةطةر
ث َيويس��تي كرد لةثةرلةمان ياساي
ب��ؤ دةردةكةي��ن ،ب��ؤ ئةم��ةش
ث َيويس��تيمان بة دروس��تكردني
جؤر َي��ك ل��ة كؤدةنطيي��ة ،ك��ة
ثةناب��ةرة طة ِراوةكاني ئةوروثاش
وةك طروث َيك��ي زةرةرمةند مافي
قةرةبوويان هةية».
ريَككةوتن لةطة َ
ل سويَد
كراوة بؤ ناردنةوةي ثةنابةران

د.دانا سةعيد سؤفى ،ئةندامي
ليستي كوردس��تاني لة ثةرلةماني
كوردس��تان ،وتيش��ي «كةم َي��ك
ب��ة دواداضوون��م ب��ؤ ثرس��ي
ناردنةوةي ثةناب��ةران كردووة،
بةرةس��مي دامودةزطاكاني هةر َيم
رايانطةيان��دووة ئ��ةوان هي��ض
ر َيككةوتن َيكيان بؤ طة ِراندنةوةي
ثةناب��ةران ئيم��زا نةك��ردووة،
َ
ثارس��ال ب��ة س��ةرؤكايةتي
من
وةفد َيكي ثةرلةماني كوردس��تان
س��ةرداني ثةرلةماني س��و َيدمان
كرد و لة ديدارة فةرمييةكانماندا
َ
لةط��ةل ثةرلةمانتاران��ي حزب��ة
َ
جياوازةكان��ي ئةو والتة باس��ي
ئةو ثرسةمان كرد ،بة َالم وة َالمي
ئةوان ئ��ةوة ب��وو ر َيككةوتنيان
َ
لةط��ةل حكوومةت��ي ع َي��راق و
وةزارةت��ي دةرةوةي ع َي��راق
هةية بؤ ناردن��ةوةي ثةنابةراني
ع َيراق��ي و هةر َيمي كوردس��تان.
بة َالم س��ةبارةت بة و َالتةكاني تر
زانياري��ي تةواو لة بةردةس��تدا
نيية».
ئ��ةو ثةرلةمانت��ارة ب��ة
«ش��ةثؤل»ي راطةيان��د «ب��ة
ث َي��ي زؤرب��ةي ر َيككةوتن��ة
نابي
ن َيودةوَلةتيي��ةكان ثةنابةر َ
ب��ي رةزامةنديي خؤي
بة زؤر و َ
بن َيردر َيت��ةوة و َالتةك��ةي ،ب��ة
باوة ِري من ئةوةي ثةنا بؤ و َالت َيكي
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تر دةبات ،بيان��ووي خؤي هةية،
كةس بؤ خؤش��ي ذياني غةريبي
ري ،ناردنةوةي ثةنابةر
هةَلنابذ َي َ
بؤ ئةو ش��و َينةي ل َي��ي هاتووة و
بي طو َيدانة هةلومةرجي تايبةتي
َ
ثةنابةرةكة و هةلومةرجي بابةتي
َ
لةط��ةل بنةماكاني مافي
و َالتةكة
ناطونج��ي .جياوازييةك
م��رؤظ
َ
دةب��ي دابن َيي��ن لة ن َي��وان ئةو
َ
ثةنابةران��ةي بة ويس��تي خؤيان
َ
لةط��ةل ئةوانةي بة
دةطة ِر َينةوة
زؤر دةن َيردر َين��ةوة ،ئةوان��ةي
ئيقامةيان هةية و ئةوانةي نيانة.
ضوونك��ة ئةوان��ةي بة ويس��تي
خؤيان دةطة ِر َينةوة دةضنة خانةي
بر َيك
ثرؤطرام��ي يؤنامييةوة كة ِ
ِ
هاوكاريي��ان ث َيش��كةش دةكةن،
هةرضةند بةث َيي بةدواداضووني
ثرؤطرامة بة باش��ي
ئ َيم��ة ئ��ةم ِ
بةج��ي نةكراوة ل��ة هةر َيم.
ج َي
َ
هةروةها ئةوانةي ئيقامةيان نيية
و ديثؤرت كراونةتةوة ،ث َيويستي
زياتريان بة هاوكاريي حكوومةتة
ب��ؤ دةس��تث َيكردنةوةي ذيان��ي
ئاسايي خؤيان».
ماليكي داواي طة ِراندنةوةي
ثةنابةراني كرد

رؤذنامةن��ووس «ط��ؤران
دوكان��ى» ل��ة واش��نتؤنةوة بؤ
ش��ةثؤل ،وتي «ديثؤرتكردنةوةى
ثةنابةرانى ع َيراقى بة طشتيى لة
دواى س��اَلى ()2003وة ك َيشةيةكى
طةورةى دروستكردووة ،زؤرينةى
ئام��اذةكان وا نيش��اندةدةن
اليةن��ى س��ةرةكيى ك َيش��ةكة
خ��ودى حكوومةت��ى ناوةن��د و
حكوومةتى هةر َيمى كوردس��تان
خؤيان��ن ،ضوونكة جط��ة لةوةى
ه��ةردوو حكووم��ةت ضةندي��ن
جار بةئاش��كرا داواى ناردنةوةى
ثةناب��ةرة ع َيراقييةكاني��ان ل��ة
و َالت��ة ئةوروثييةكان كردووة بة
بيانووى ئيس��تقراربوونى رةوشى
سياس��يى ع َي��راق بة طش��تيى و
هةر َيمى كوردس��تان بة تايبةتى،

ه��اوكات ل��ة ضةندين طةش��ت و
سةفةرياندا سياسييةكانى ناوةند
و هةر َي��م ئ��ةو داواكارييةيان لة
و َالتانى ئةوروثى كردووة».
َ
«ثارسال
طؤران دوكاني ،وتيشي
نورى ماليك��ى لة س��ةفةر َيكيدا
ب��ؤ و َالتانى ئةوروثا بةئاش��كرا
ئ��ةو داوايةى ل��ة ئةوروثييةكان
ك��رد ،س��ةركردايةتي كورديش
ل��ة زؤرب��ةى س��ةفةرةكانياندا
نا ِراس��تةوخؤ ئةو داواكارييةيان
لة زؤربةى و َالت��ة ئةوروثييةكان
ك��ردووة .ئةط��ةر حكوومةت��ى
هةر َي��م طةرةكيانة ب��ة جيددى
كار لةس��ةر ضارةس��ةركردنى
ئةم ك َيش��ةية بكةن ب��ة تةنيا لة
فرؤكةخانةكانى هةر َيمةوة
ر َيطةى ِ
دةتوانن ئةم ك َيش��ةية ضارةس��ةر
بكةن ،ئةويش بة وةرنةطرتنةوةى
ثةناب��ةرة ديثؤرتك��راوةكان و
ر َيطرييك��ردن ل��ة نيش��تنةوةى
فرؤكان��ةى ثةنابةران��ى
ئ��ةو ِ
ديثؤرتك��راوى ل��ة خؤطرتووة،
فرؤكةخانةى
تاك��و ثارس��اَليش ِ
بةغداد ر َيطةى بة نيشتنةوةى ئةو
فرؤكانة نةدةدا سةرنشينةكانيان
ِ
ثةناب��ةرة ديثؤرتك��راوةكان
ب��وو ،بة َالم تائ َيس��تا ه��ةر دوو
فرؤكةخانةى هةول َير و س��ل َيمانى
ِ
ئةو كارةيان ئةنجام نةداوة».
ل��ة كؤتاي��ي قسةكانيش��يدا،
ئ��ةو رؤذنامةنووس��ة ،وت��ي
«لةاليةكي ت��رةوة ئةوةى ج َيطةى
هةَلوةستة لةسةركردنة زؤرينةى
اليةن��ة سياس��ييةكانى هةر َي��م
نو َينةرايةتيان هةية لة زؤرينةى
و َالت��ة ئةوروثيي��ةكان ،ئةم��ة
جطة ل��ةوةى حكوومةتى هةر َيم
نو َينةرى خؤى لة تةواوى و َالتانى
ئةوروثا هةية ،بة َالم تاكو ئ َيس��تا
ن��ةك هةر هيض كار َي��ك نةكراوة
ب��ؤ ر َيطرييكردن ل��ة ناردنةوةى
ئةمرؤ
ثةنابةران��ى كورد ،تاك��و ِ
هةَلو َيس��ت َيكى جيدديش نيش��ان
نةدراوة بؤ ئةو مةبةستة ،ئةوان

ثةرلةمانتاريَكي

كوردستان :ث َيويستة
حكوومةت
هةبي
بةرنامةي
َ
بؤ ئةو كةسانةي
دةطة ِر َيندر َينةوة
بؤ كوردستان
هةميش��ة هةر َيمى كوردستانيان
وةك بةهةش��ت َيك ب��ؤ ذيان��ى
مرؤظ��ى ك��ورد و َين��ا ك��ردووة
الى ئةوروثيي��ةكان ،ه��ةر بؤية
يةك َيك لة كاريطةريى ناردنةوةى
ثةنابةرانى كورد ئةم و َيناكردنة
نامةنتقييةى سياسييةكانى كوردة.
بةداخيش��ةوة حكوومةتى هةر َيم
ئةمرؤش��ى لةطةَل��دا ب َيت
هةت��ا ِ
نةيتواني��وة ذيان��ى ثةنابةر َيكى
ديثؤرتك��راو ئاس��ايى بكاتةوة،
ن��ةك كار لةس��ةر ر َيطريكردنى
ناردنةوةيان بكات».
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ث َيويستمان

بة شؤ ِرشَيكي سَيكسيية
ستيظان شةمزيناني
س�� َيكس غةريزةيةك��ي نةم��ر و
هةراش��ي مرؤظة ،لةوةت��ي مرؤظ هةية
بةهؤي ض َيذبينين لة س َيكسةوة تامي لة
بوون و ذي��ان وةرطرتووة .رةنطة ئةطةر
س َيكس لة ذياني مرؤظ به َينينة دةرةوة
هيض بةهايةكي ئةوتؤي نةم َين َيت ،ياخؤ
سروش��تي مرؤظ بطؤ ِر َيت بؤ ئاذةَل َيكي
د ِرندة .ضوونكة س َيكس بةدةر لة ض َيذة
ب��ي هاوتةكةي ،ئاراميي و ش��اديي بة
َ
مرؤظ دةبةخش َيت ،ئةمةش واي ل َيدةكات
لة بري تاريكبووني دونيا لة ث َيش ضاوي،
بروان َيت .بؤية لةو
بؤ ئاس��ؤيةكي روون ِ
بروايةدام ئةطةر س َيكس بةو هةموو تام
ِ
و ض َيذةوة بوون��ي نةبوواية ،ئادةميزاد
ق��ري ت َيدةك��ةوت ،ضوونك��ة
زؤر زوو ِ
س َيكس لة ثرؤس��ةيةكي ض َيذبةخشةوة
دةب��ووة هةو َين و داينةم��ؤي كارطةي
َ
مندال خستنةوة.
كؤمةَلط��ةي كوردي��ي ،يةك َيكة لةو
كؤمةَلطة س��ووننةتييانةي س َيكس وةك
ثرؤس��ةيةكي ناضاريي س��ةير دةكات،
بؤية تةنيا يةك ر َيطةي بؤ دؤزيوةتةوة،
كة ئةويش ثرؤس��ةي هاوس��ةرطيريية،
بةدةر لةمة هةر مومارةسةيةكي س َيكس
تاب��ؤ و ش��وورةيي و ش��كاندني ه َيَلي
س��وورة ،ئةمةش توندوتيذيي بة دواي
خؤي��دا دةه َين َيت بةرامبةر بة كةس��ي
سنوورش��ك َين ،ه��ةر ل��ة توندوتيذيي
مةعنةوييةوة هةتا دةطاتة توندوتيذيي

بةرجةس��تة يان بَل َيين جةستةيي .بؤية
كؤمةَلطةي كورديي بة يةك َيك لة كؤمةَلطة
تةقليديية ضةث َين��ةرةكان د َيتة هةذمار
َ
كؤنترؤل و سةركووتي رةمةكي
لة رووي
س َيكس��ةوة ،ئةمةش سةرضاوةي لة ئاين
و تراديس��يؤنة ميللييةكان و فةرهةنطي
نةتةوة سةردةس��تةكاني كوردستانةوة
طرت��ووة ،كة رةطوريش��ةيةكي ثتةويان
هةية و حاَلي حازريش هةموو كؤمةَلطة
بة ش�� َيوةي طش��تيي بوونةتة ثاسةواني
ئةو كولتوورة كؤن و بةسةرضووة.
برواي م��ن ،كؤمةَلطةي كورديي
بة ِ
بةش�� َيوةيةكي طش��تيي ث َيويس��تي بة
و َيناكردن��ةوة هةي��ة ،كولتوورةك��ةي
ث َيويس��تي ب��ة ب��ذار هةية .ش��ؤ ِرش
نةك ريفؤرم ب��ؤ ئ َيم��ة زةروورةت َيكي
م َيذووكردة .مةبةستيش��مان لة شؤ ِرش
هةرا و هورياي سياس��يي و جةنطي سةر
ش��ةقامةكان نيية ،بةَلكو مةبةستمان لة
ش��ؤ ِرش ،بةرةنطاربوونةوةي كولتووري
كؤن و ض َيكردني كولتووري نو َيية ،ئةمةش
زةمانةت��ي طؤ ِرانكاريي ل��ة كؤمةَلطةدا
دةكات .لةو ن َيوةن��دةدا ئ َيمة وةك كورد
ث َيويستمان بة شؤ ِرش َيكي س َيكسيية ،بةو
واتايةي س�� َيكس لة عةيب و تابؤ رزطار
بكةين و بيكةينة ثرؤس��ةيةكي ئاسايي
كة بةش َيكة لة ث َيداويستي ذياني مرؤظ،
بروانين
وةك غةريزةيةكي نةم��ر بؤي ِ
ن��ةك نةفرةت َيكي ناضاريي .ث َيويس��تة

شؤ ِرش�� َيك بةرثا بكةين س َيكس وةك
كردار َيكي مرؤظانة س��ةير بكات ،نةك
وةك ئارةزوويةك��ي د ِرندانة ،ضوونكة
لة س َيكس��ي ئاس��اييدا ثةالم��اردةر و
ثةالماردراو بووني نيية.
س�� َيكس لة كؤمةَلط��ةي كوردييدا،
تابؤيةكي س��ةر زمانة ،بة َالم لة واقيعدا
ئاوات َيكي طش��تيية .لةب��ةر ئةم هؤكارة
رةنط��ة ث َيويس��ت ب��كات ،كودةتايةك
بةس��ةر ئةم نةري��ت و روانطة باوانةدا
بكةين كة س َيكس��ي ئ��ازاد يان ئازاديي
س�� َيكس لة قةفةزي تاوان دادةن َيت ،كة
ئةوةش ر َيطةخؤشكةرة بؤ ئةوةي س َيكس
بب َيتة ثرؤس��ةيةكي نه َين��ي و خةباتي
ذ َيرزةميني بخواز َيت .ث َيويس��تة ئ َيمةي
ك��ورد ،شؤ ِرش�� َيك لةمب��ارةوة بكةين،
رؤش��نبيران و ث��ةروةردة و خ��ودي
دةس��ة َالت دةتوانن لة ش��ةترةنجةكةدا
��رن و هةريةكة بةث َيي
رؤَلي طرنط بط َي ِ
ث َيويس��ت خةباتي بؤ بكةن .بة تايبةت
رؤشنبيران دةتوانن بة ت َيزة نو َييةكانيان
ثايةكاني كؤمةَلطةي ك��ؤن هةَلتةك َينن،
نةك وةك ئ َيستا بوونةتة موهاتةراتضي
عةيارة بيست و ضوار .ئ َيمة لة كؤتاييدا
دةَل َيي��ن ئ��ةي رؤش��نبيران خيانةت لة
وةزيفةكانتان مةك��ةن و لة هةرةوةز و
شؤ ِرش��ي هةَلتةكاندني كولتووري كؤن
بةشداربن بة تايبةت بؤ طؤ ِريني ديدي
كؤن سةبارةت بة س َيكس.
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توانج ضةقؤ بة كضان هةلَدةطريَت

كضيَك ثياوي  70سالَة تــــ
:

راثؤرت :شةنطة جةليل

ثي��اوي ك��ورد ،ل��ة كات َيكدا
ب��ةالي ئافرةت َيك��دا ت َيدةثة ِر َيت
َ
ض��ؤل ب َيت ،خؤي
و ش��و َينةكةش
ناطر َي��ت ئةط��ةر توانج َي��ك بة
تايبةت��ي توانج��ي س َيكس��يي
نةطر َيت��ة ئافرةتةكة .ئةمة وتةي
«ش��ةرمن عوس��مان»ي تةمةن 33
س��اَلة .ئةو ث َييواية كة توانجدان
بةش�� َيكة لة كولت��ووري ثياواني
كؤمةَلط��ةي كورديي و ئةوةش��ي
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ب��ؤ خراثي ث��ةروةردةي خ َيزاني
و قوتابخانة طة ِران��دةوة كة ئةو
دوو ش��و َينة ت��اك بة باش��ي و
دروستانة ثةروةردة ناكةن .بةَلكو
وةك كارطةيةكي خراث بةرهةمي
بي كةَلك دةخةنة دةرةوة.
خراث و َ
«بروا ناكةم لةم
شةرمن وتيش��ي ِ
سةر رووي زةمينة هيض ميللةت َيك
هةب َي��ت ه َين��دةي ك��ورد توانج
بطر َيت��ة خةَل��ك ب��ة تايبةت لة

دذي ئافرةت ،ئةمةش هةَلقو َالوي
عةقَل��ي ثياوس��االريي و طر َي��ي
دةروونيية».
جومع��ة،
ش��يرين
فةرمانبةر َيكي تةمةن  36س��اَلة،
ث َييواية هيض ئافرةت َيكي كورد نيية
لة كوردستان ذياب َيت رووبة ِرووي
توانج��ي ثياوان��ي كؤمةَلطةكةي
نةبووب َيتةوة .باس لةوةش دةكات
زؤربةي توانجداني ثياواني كورد

س َيكس��يية ،بة دةطمةن ثياو هةية
توانج بدات توانجةكةي س َيكسيي
نةب َي��ت و ب��اس ل��ة جةس��تةي
ئافرةت نةكات .ش��يرين لة بارةي
ئةوةي خؤي رووب��ة ِرووي توانج
بووةت��ةوة ،وت��ي «ب َيطووم��ان
ضةندان ج��ار رووبة ِرووي توانج
بوومةت��ةوة ،تةنان��ةت جار َيك
ل��ة نزيك فةرمانطةك��ةي خؤمان
طةنج َيك توانج َيكي زؤر ناشيريني
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ـوانجي سيَكسيي تيَطرتووم
ئا ِراستة كردم ،بة َالم دوايي لةناو
فةرمانط��ة ،خ��ؤي و مامةَلةكةي
هاتن��ة بةردةس��تم و مني��ش
ئيش��ةكةيم وةك خؤي راثة ِراند،
بة َالم دوايي ث َيمووت شةرم لة خؤت
بك��ة ،تؤ لة دةرةوة وتت هةي لةو
جالنة هةرض��ي ئةخالقة تيايدا
نيية ،ئ َيستا من بة ئيشةكةي خؤم
ث َيمووتي ئةخالق ضيية و ضؤنة».
طوَلس��تان دَلشاد ،خو َيندكاري
زانك��ؤي س��ل َيماني ،باس��ي لةوة
كرد جاري وا هةي��ة لة رؤذ َيكدا
ضةندان ج��ار توانج��ي ل َيدراوة،
ئةوةشي بؤ دواكةوتوويي و كةمي
ئاستي رؤش��نبيريي ئةو كةسانة
طة ِران��دةوة كة توان��ج لة كضان
دةدةن .طوَلستان وتيشي «لةوانةية
تؤ ي��ان خو َين��ةري طؤظارةكةتان
بروا نةكات ،لةاليةن ثياوي وةهاوة
ِ
توانجي س َيكسيم ل َيدراوة تةمةني
نزيكةي َ 70
سال بووة و مووي رةش
لة سةر و سم َيَليدا نةدةبينرا ,ئايا
دةبي
ئةمة دواكةوتوويي نةب َيت
َ
ضي ب َي��ت؟» .ئ��ةو خو َيندكارةي
زانكؤ باسي لةوةش كرد ،هةند َيك
لة طةنجان تةس��ةور َيكي خراثيان
لةسةر خو َيندكاراني زانكؤ هةية،
بؤي��ة ه��ةر بزان��ن خو َيندكاري
زانكؤيت ،دةيان توانجي ناشرينت
ل َي��دةدةن ،ك��ة زؤرب��ةي ئ��ةو
توانجانةش ش��تي جنس��ين يان
طاَلتةكردنة بةش َيوازي خؤ طؤ ِرين
برين.
و قذ ِ
ني ياس��ين ،خو َيندكاري
ش�� َي َ
قؤناغ��ي يانزةهةم��ة ،وةك خؤي

باس��ي دةكات ت��ازة تةمةن��ي
َ
س��ال و خؤي بة
طةيشتووةتة 18
طةنج َيك��ي مود َيرن و ك��راوة لة
قةَلةم دةدات ،بة َالم لة هةمان كاتدا
وة َالمي ئ��ةو كةس��انة دةداتةوة
توانج��ي ت َيدةطرن .وتيش��ي «من
وةك هةند َي��ك ئاف��رةت ني��م،
وة َالمي توندي ئ��ةو طةنجانة يان
ئةو ثياوانة دةدةم��ةوة ،توانجي
ناشرينم ئا ِراس��تة بكةن ،ئةطةر
ئافرةتان خؤي��ان ط َيل نةكةن لةو
توانجان��ة و وة َالمي��ان بدةنةوة
ئيتر ناتوانن بةو ش�� َيوة ناشرينة
ني باس لةوة
بةردةوام بن» .ش�� َي َ
دةكات ،ئ َيس��تا ضةندان كض هةن
ك��ة ضةقؤ هةَلدةط��رن بؤ ئةوةي
ل��ة حاَلةت َيكدا ك��ة رووبة ِرووي
توانج يان تةح��ة ِرووش بوونةوة
ب��ؤ بةرطرييك��ردن ل��ة خؤيان
بةكاريبه َينن.
كاردؤ س��ةالح ،طةنج َيك��ي
تةمةن  22ساَلة ،وةك خؤي باسي
دةكرد ،هةرطي��ز توانجي لة هيض
ئافرةت َيك نةداوة ،ضوونكة خؤي
َ
قةب��وول ناكر َيت هيض كةس
ث َيي
توان��ج ل��ة خوش��كةكاني بدات،
بؤية ض��ؤن خؤي ث َيي ناخؤش��ة،
خةَلكي تريش بةهةمان ش�� َيوةية.
ئةو طةنجة لة بارةي توانجدانةوة
وتيش��ي «زؤربةي ئةو كةسانةي
توانج لة ئافرةت دةدةن ،كةساني
نةخو َين��دةوار و نارؤش��نبيرن،
هةند َيكيان بة مةبةست وا دةكةن،
ضوونكة هةية توانج لةو ئافرةتانة
دةدات جلي تةسك و رووت لةبةر

دةك��ةن ،ئةمةش بؤ ئ��ةوةي ئةو
ئافرةتان��ة بترس��ن و ضيتر ئةو
ج��ؤرة جالن��ة لةب��ةر نةكةن».
ئ��ةو طةنج��ة ل��ة قسةكانيش��دا
ئاماذةي بؤ ئةوة ك��رد ،طةنجاني
ئ َيس��تا رؤش��نبيرترن ،بؤية واي
دةبين َيت ئةو دياردةية ئ َيس��تا لة
كةمبوونةوةداية.
هؤط��ر س��ةعدي ،طةنج َيكي
تةم��ةن  27س��اَلة و ش��ؤف َيري
تةكسيية لة ناو ش��اري سل َيماني،
باس��ي لةوة كرد ك��ة زؤر َيك لة
ثياوان خوويان ب��ة توانجدانةوة
طرت��ووة ،تةنانةت ب��اس لةوةش
دةكات هةند َيك شؤف َيريش هةمان
رةفت��ار دةنو َينن .ئةو ش��ؤف َيرة
وتيشي «زؤر ش��ةرمة مرؤظ لةم
سةردةمة ث َيش��كةوتووةدا توانج
لة ئاف��رةت بدات ،ئايا كةس هةية
ث َيي خؤش ب َيت ،توانج لة خوشك
و داي��ك و هاوس��ةري بدر َي��ت؟
بة دَلنياييةوة ك��ةس نيية ،بؤية
هةقواية هةموو كةس كة ويس��تي
توانج بدات ،ئةو ثرسيارة لة خؤي
بكات ،كة ئايا ث َيي خؤش��ة توانج
بدر َيت ل��ة كةس��ة نزيكةكاني؟
ئةطةر ئةو ثرسيارةي لة خؤي كرد
بة تةئكيد توانج نادات لة خوشك
و هاوسةري خةَلكي تر».
بةيان حةمةس��اَلح ،تو َيذةري
دةرووني لة ب��ارةي توانجدانةوة
لةالي��ةن ثي��اوةوة ،ث َييواية ئةوة
ك َيش��ةيةكي كؤمة َاليةت��ي و
كولتووريي د َيرينة و بةش�� َيكة لة
نةريتي شارةكان ،بة َالم لة كؤمةَلطة

رؤذهة َالتييةكاندا زؤرترين توانج
رووب��ة ِرووي ئافرةتان دةب َيتةوة.
ئ��ةو تو َيذةرة باس��ي ل��ةوة كرد
بةث َي��ي هةند َي��ك دات��ا ك��ة لة
ضةند س��اَلي ث َيش��وو كرابوون،
دةركةوتووة  %93ئةو توانجانةي
ل��ة ئاف��رةت دةدر َي��ت ،توانجي
س َيكس��ين .ل��ةو بارةوة وتيش��ي
«بةث َيي ئام��ارةكان دةركةوتووة
كة زؤرترين توانجدان لة ئافرةت
توانجي س َيكسيية ،ئةمةش زادةي
ضةثاندني س َيكس��يية الي ثياوان،
ئةو توانجة بةش�� َيكة لة ثرؤسةي
خؤ بةتاَلكردنةوة ،بة َالم بةر َيطةي
نادروست و نةشياو» .ئةو تو َيذةرة
ئاماذة بؤ ئ��ةوةش دةكات بةث َيي
ئةو داتايانةش دةركةوتووة %79
ثياوان توانجيان لة ئافرةت داوة.
بةيان حةمةس��اَلح لة در َيذةي
قسةكانيدا ئةوةي بة «شةثؤل» وت
َ
لةطةل
«ث َيويستة ياسا ل َيثرسينةوة
ئةو ثياوانة ب��كات ،كة توانج لة
ئافرةتان دةدةن ،ضوونكة ئةوةش
بةش�� َيكة لة تةحة ِرووشكردن بة
ئافرةتان ،ب��ة َالم بةش�� َيوةيةكي
مةعنةوي��ي و س��ووكتر ل��ة
تةحة ِرووشي جةستةيي ،هةقواية
ياس��ا كاري خ��ؤي ب��كات ،بة َالم
ث َيش ياس��ا ،ثرؤس��ةي هؤشياريي
كؤمة َاليةت��ي طرنطترة ،ضوونكة
ئةطةر لةس��ةر توانجدان ،ثياوان
دةستطير بكر َين ،سبةي تا ئ َيوارة
ثر دةبن و ج َيطةي
طرتووخانةكان ِ
بةتاَلي تيا نام َين َيتةوة».
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بايز ميراودةلي

كؤمةَلطايةك بة درَيذايي مَيذوو
خاك و ئاو و بير و هؤش��ي داطير
كرابَي��ت ،كؤمةَلطايةك لة زؤرينةى
مافة سةرةتاييةكان بَيبةش كرابَيت
و بةردةوام س��ةركووت و ضةوساوة
بووبَي��ت ،ئةس��تةمة تاكةكان��ى
بتوانَيت خاوةنى ئيرادةيةكى بةهَيز
«لةثر َيكدا
بَيت و ك��ورد وتةن��ى ِ
ببَيت ب��ة كو ِرَيك» .تاكى كؤمةَلطاى
كوردي��ي ب��ة درَيذاي��ي مَي��ذوو
ضةوس��اوة و كؤيلةى ئةو دةسة َالت
و نةتةوانة بووة كة دابةش��كراون
بةسةرياندا و بة بةردةوامى وَيناى
عَيراقَيكى يان ئَيرانَيكى يان سوريا
ي��ان توركيايةكى ي��ةك ثارضة لة
زهنيدا دروست كراوة ،ئةم ثرؤسةى
بة كؤيلةكردنةش مرؤظَيكى ئيرادة
الوازى بةرهةمهَين��ا و بؤضوونَيكى
لةال طة َالَلة كردووة كة ئةم تاكة يان
ئ��ةم نةتةوةية ثلة نزم و بضكؤلةية
و س��ةربةخؤيي و جيابوون��ةوةى
ل��ةو دةوَلةت و نةتةوةي��ةى ثَيوةى
لكَينراوة ئةستةم و بظةية.
بــــةجؤرَي��ك ش��ـــكاندنى
س��ايكؤلؤذياي ئةم تاك��ة كورديية
كاريطةريى بةردةوام��ى هةية ،كة
ئَيس��تا لةم هةرَيمى كوردس��تانةدا
خاوةنى حكوومةت و دام و دةزطاى
خؤمانين ،كةض��ي خةَلكانَيكى زؤر
هةن كة باس��ي دةوَلةت��ى كورديى
دةكرَيت وةكوو ئةوة واية قورئانت
سوتاندبَيت يان هةَلةيةكى طةورةت
كردبَي��ت ،ب��ة هي��ض ش��َيوةيةك
ش��تَيكى ل��ةو ج��ؤرة ناضَي��ت بة
مَيشكياندا ،لةاليان كارَيكى ئةستةم

و موس��تةحيلة .ئةم��ة جطة لةوةى
كة جار ج��ارة هةندَي��ك اليةن و
ر َوش��نبير و س��ةركردةى سياسيي
كورد ب��ة لَيدوانةكاني��ان ئينتماي
نةتةوةي��ي تاكى ئ��ةم كؤمةَلطاية
ب��ي رةحمان��ة ل��ة
دة ِروخَين��ن و َ
دةيانبرنةوة و دةيانةوَيت
ئةذنؤوة
ِ
بة هةمان سايكؤلؤذياي رووخاوةوة
تاكى ئةم كؤمةَلطاية بةردةوام بَيت
لة كؤيلةيي و ذَيردةستى.
هةندَيكج��ار دةوَلةتى كورديى
ب��ة خةون��ى ش��اعيران دةزان��ن,
هةندَيك جار بة موس��تةحيالن لة
قةَلةمى دةدةن ،جا ئ��ةم لَيدوانانة
ئةط��ةر ب��ؤ موجامةلة بَي��ت يان
تاكتيكي سياس��يي بَيت بةهةر دوو
ديوةكةي��دا س��ووكايةتيكردنة بة
ئيرادةى كؤمةَلطا و قسةى لةو جؤرة
بؤ رؤشنبيرَيك يان سةركردةيةكى
سياس��يي جَيط��اى طوم��ان و
ثرس��يارة و لَيدوانَيكى تةندروست
نيي��ة ,لةمَي��ذوودا بةش��َيكى ئةو
تَيكش��كانةى س��ايكؤلؤجياي تاكى
ك��ورد دةكةوَيت��ة ئةس��تؤيان،
ثركردن��ةوةى ئ��ةو
بةمةبةس��تى ِ
بؤشايية دةروونييةى كة دةوَلةتانى
هةندي سياسةتمةدارى
ناوضةكة و
َ
خؤماَل��ى لةن��او تاك��ى كؤمةَلطاى
كورديدا ضاندوويانة و كاريطةريى
جَيهَيش��تووة ,بؤئ��ةوةى ئةو تاكة
بطاتة ئةو ئاستةى كة هةست بكات
ئةويش وةك هةر مرؤظَيكى تر يان
نةتةوةكانى ترى س��ةر ئةم زةمينة
مافي هةية و لةس��ةر خاك و ناوى
خؤي دةوَلةتَيكى هةبَيت و سنوورى

جوطرافياي لةسةر نةخشةى جيهان
دةستنيشان بكرَيت.
س��ةرةتا ثَيويس��تمان ب��ة
ثرؤذةيةك��ى
ئاش��تةوايى و ِ
نيش��تمانى و نةتةوةيي يةك دةنط
و يةك هةَلوَيس��تى ثارت و اليةنة
سياس��ييةكان هةية ك��ة دةوَلةتى
كورديى بكةنة س��تراتيذى خؤيان
ثةيرةو
و لة رووي مةبدةئييةوة لة ِ
و ثرؤطرامةكانيان��دا جَيطي��ري
بك��ةن و ب��ة بةردةوام��ى كارى
لةسةر بكةن .دواتر ثَيويستمان بة
ثةروةردةك��ردن و بونيادنانةوةى
تاك هةية بؤ ئ��ةوةى ئيرادةى ئةم
كؤمةَلطاي��ة بةرز بكةينةوة ئةوةش
لة رَيطاى ثرؤطرامَيكى بة بةرنامة و
ئا ِراستةكراوى راطةياندنة حزبيي و
حكووميى و ئةهلييةكانةوة دةبَيت,
ه��اوكات دةكرَي��ت حكووم��ةت لة
رَيطاى سيس��تمى ثةروةردةوة بةها
و طرنطى دةوَلةت بكاتة مةنهةجي
خوَين��دن و وَيناى ل��ة زهنى تاكى
كوردا دروس��ت بكات ،ضوونكة لةم
قؤناغةدا ئَيمةى ك��ورد بةر لةوةى
دةوَلةت رابطةيةنين لةسةر زةمينةى
واقيع ,ثَيويستمان بة زةمينةسازيى
و وَيناى دةوَلةتة لة زهنى خؤماندا
ب��ؤ ئةوةى ل��ةو وةهم و ترس��ةى
بةدةوَلةتب��وون رزطارم��ان بَيت و
لة ئايندةدا بة ي��ةك هَيز و بازوو
و بير و باوة ِرَيك��ى ثتةوةوة ئا َالى
سةربةخؤيي دةوَلةت هةَلبكةين.

