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    نةجات ِرؤسيتنةجات ِرؤسيت. . . . . .  قوتابيان قوتابيانوو خويندكاران خويندكاران لةهةلَبذاردين لةهةلَبذاردينيي دميوكراس دميوكراسييثيطةثيطة
    ِراطةياندني بةش- سليماينيزانكؤ

 ساأل  خويندينلةيةكيك لةِرؤرذةكاين،  خويندنضةند سالَيك لةمةوبةر درةنط يان زوو لةناوةندةكاين
 ئازادنةو هةنديكجاريش نائازادنة يوةيةك ثؤلةكانيان بةشييثرؤسةيةك كةتييدا خويندكاران نوينةر

،  كؤمةأل هةبووةي تر تويذةكاينو لةنيو ضيني زؤرباشينةية كاردانةوةيةكالَئةم نةريتة سا. هةلبذاردووة
  هاوِرانةبوون لةطةأل ثاريتي داماو بةهؤيضونكة لةم سالَةدا ضةندين خويندكار،  ثار نالَيميتةا سالَ

 ي ثار ئةمسالَيش جيطايهةر لةسةر هةمان كورس،  دابووي دةنط بريو بؤضوونةكاينيتدارو موخاليفالَدةسة
 لةقسة ي بةِريوةبةر بةهؤي هةنديك مامؤستاو بةِريوةبةرو جيطر لةوانةكاينيخؤشكردو لةبةرئةوة

 ثار ي سالَيئةمسالَيش لةترس.  تريبةخت نةيربد بؤ ثؤليك،  مايةوةوي خؤي لةثؤلةكةدةرضووين
ت دةنطخويريت بؤئةوةي خؤيندكار ناوينديني داهاتووي هةلَِربيتة مةترسيةوة خوينةكةوي  .  

 تر ئالَوطؤِريان ثيكرا ي ثار ساأل ضةندين مامؤستا لةقوتاخبانةوة بؤ قوتاخبانةيةكهةر لةهةلَبذاردين
 ينيك ثاريتلةهةر شو،  تةوزان لةنةك هةر لةخويندكاران بطرة لةمامؤستايانيش ِراطرنيبؤئةوة
 و خويندكاراني ِريذةي كردووة دةستكار زؤر لةدةنطة خماليفةكايني ِريذةيةك بةبووينتدار هةسيتالَدةسة

 ثار ضاو سووركردنةوةو  خراثتر لةهةلَبذاردينيلةهةموو،  كردووة تةنانةت كارطوزةراينومامؤستايان
،  خويندنطا تةنانةت لةمالَةوةشيوةوةو دةروة فشار بؤ سةر خويندكاران لةناي كوتان بووة هؤيةكوليدان
 ي شارةكة خواردووةو هةِرةشةيتدارالَ دةسة كةساين بطرة سةدان خويندكار ليدانيان بةدةسيتودةيان

 لةشيان ي تر ضاوو شوينةكاينو ليدان بةدةميهةنديكيشيان شوينةوار، مةرطيشيان لةهةنديكيان كرد
بؤية ،  ليوةرطرني ثةندون ئةمساأل ئةو شوينة بةرليدان كةوتووة بيبين خويندكارايماوةتةوةو بؤئةوة

ضونكة ، خويندكاران ئامادةنني نةك بةئاشكرا بةينيش دةنط لةذير ئةو فشارةية دةروونية بدةن
  ثار هةنديك لةخويندكارامن بيينيهةر سالَ،  ثار دووبارة دةبيتةوةيلةبةرضاويانة هةمان سيناريؤ

 باسيان لةو ليدانة كرد كةبةدةسيت،  تةلةفزيؤن دةركةوتني زؤرةوة لةشاشةي هيالكيوةكةتكةبةش
 بوون ئةيان ووت ئيمة يسالَ) 18 (ئةو خويندكارانة كةهةموويان لةذير تةمةين، تدار خواردبوويانالَدةسة
ةسةرةتاوة زؤر هيمنانة ل،  ليستةكةمان كردووة ثِر لةهيواوة دةنطمان داوةو كارمان بؤسةرخستينيبةدلَيك

 مةكتةبةكان سةرنةكةوتن و ثؤلةكاني لةزؤربةي كةزانيان ئيديم دوايالَبة، هةلَبذاردن بةِريوة دةضوو
  .  كةِرؤلَيان هةبوو لة هةلَبذاردنداي ئةو خويندكارة هةلَسوِراوانةكةوتنة ضاو سووركردنةوةو ليداين

 ئةو هةموو يلةكؤتاي،  قوتابيان بووو خويندكارانير ثا هةلَبذارديني بضووكيئةمة ضةند منوونةيةك
 ثيويست بةدةستبهينن ي شارو شارؤضكة كةزانيان ناتوانن دةنطصفشارةش هةر ِريكخراوو لةهةند

  .  لةقةلَةمداي خؤيان لةهةلَبذاردنةكان ِراطةياندوو هةلَبذاردنةكةشيان بةناشةرعيثاشةكشة
 ي ِرذيمةكةو سةدام ِرووخاينيةكةوة ذيان كوردستان لةدوا بةيو ئاسايشيهةرضةندة ئيستا لةِروو

 تاك هيشتا كث كراوةو ي دةنط بريوباوةِرو هةلَِربيينيم فشارالَبة،  بةخؤيةوة بينيوةي زؤريئاراميةك
 ثيمواية ئةمةش هيشتا ص ثيشيل دةكري دلَ ئازادييةكاينيتةواو، ص دةرنابِر ديدو بؤضوونةكاينيبةئازاد
  .  بطرين ِريز لةديو بؤضوونةكاينو بةرامبةرمان قبوأل بكةيني بؤئةوةذ دةوي زؤرتريكاتيك

 زؤر ي طفتوطؤيةكص قوتابيان ليرةو لةوو خويندكاران ِريكخراوةكايني ضةندين كؤبوونةوةيئةمسالَيش دوا
ليرة ثيان وابوو  ،وكرانةوةالَ ثةيامةكان بو جيا بةالغيبةدوو ئاراستة.  ثارو ئةمساأللةسةر هةلَبذاردين

 بكةن باشترة نةوةك ئةندامةكانيان بكةونة ذير هةِرةشةو ص ئةو لةنيو خويندنطاكاين ذيرزةميينخةبايت
 ئةوةيان هةبوو يلةهةمان كاتيش مةرج،  ِروويداص ثار لةوي ضاوترسينيان بكةن وةك ئةوةوليدان
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 ئينجا خويندكاران بضنة وصجنامةكان ئاشكرا بكر ئةص ثار ئاشكرا نةكراوةو دةبكةئةجنامة ِراستةقينةكاين
ِرةنطة ئةوانيش ،  بيت بكريتئةوانيش ثييان واية هةلَبذاردنةكان هةرضؤين،  هةلَبذاردنبةردةم سندوقةكاين

ودةكةنةوة كةئةوان زؤر الَ راطةياندنةوة وا بم لة ميديكاينالَبة، وةكو ثيويست بؤ هةلَبذاردن نةهينة ثيشةوة
 ي دةخةنة ئةستؤلَ ئةمسا هةلَبذاردين نةكردينيوةئؤبالَ. يان دلَنيان لةهةلَبذاردنةكان سةردةكةونلةخؤ

  .  عيراقو كوردستاني بارودؤخي ليكدانةوةص بةرامبةر بةبيِريكخراو
 كة ِريكخراوةكةيان ي قوتابيان بةو ئاراستةيةو ِراطةياندن لةنيو خويندكاران لةكةنالَةكاينص هةندصلةو

 هةلَبذاردن دةخةنة  نةكرديني لةخويندكارةكان وةردةطرن كة ئؤبالَص هةنددةيةويت ديدو بؤضووين
 ص دةوتري هةر خويندكاريك ثيشتر ئاطادار دةكريتةوةو ثي ضاوثيكةوتين ضةند ِريكخراويك لةكايتيئةستؤ

 لةسةر وص ئةوييدارة ئيبيطومان ئةمةش كاردانةوةو كاريطةر، كة بة ض ئاراستةيةك قسة بكات
  .  قسة دةكةن هةيةي ئةوانةو خويندكارانبؤضوونةكاين

 قوتابيان و خويندكاران ِرابردوو هةرضةندة هةموو ريكخراوةكاينينالَم ساالَبة،  ثار نايماوةتةوة بلَيني سالَ
 ي تويذناين جوان بوو بؤ ِراهييم نةريتيكالَبة، بةئاشكرا بةشداريان لة هةلَبذاردنةكان نةكردووة

  .  كوردةواريني كؤمةلَطاي هةرة زيندوويخويندكاران كة تويذ
 دايةوةو ي تر ِرةنط دامةزراوةكاينص ئةم تويذة هةستيارةوة هةلَبذاردن لةهةنديهةر لةِريطا

 وةك هةلَبذاردين،  تريش ضاويان لةم هةلَبذاردنة كرد تويذةكاينو هةبوو ضيني باشيدةنطدانةوةيةك
 مامؤستايان و هةنديك لة ثةميانطا تةكنيكيةكانيو سليماني زانكؤ نيو كؤليذةكاينبةشةكاين يسةرؤك
 ي بوونة ثيشِرةو ثيشةواو هةلَبذاردنيان نةهيشتي ترسيخويندكاران لةنيو كوردةوار،  تري دامةزراوصهةند
 داهاتوو درووست دةكات وةكاين طةورة لةنيو نةيئةمةش ئوميديك، ي كوردةواري تر ذيار تويذةكاينوضين

 ئةم نةريتة دميوكراتية ي خؤيان كةلةضوارضيوة دميوكراتيةكاينيوبؤ طةيشنت بةئاماجنة ثيشةي
  درووستبووينو هةلَبذاردن لةكوردستاني ثرؤسة بةرةو ثيشضوويني دةكةن بة ئوميديمافةكانيان ديار

 و طةل بؤ خزمةتكردين كةثييةيتيبةرنامةية كةبةرامبةرمان قبوأل بكةين بةو يئةو هةستة هوشيارية
 .  كوردستاني يةكطرتووي حكومةتيكينيشتمان لةضوارضيوة


