
 ردار سه   مک بۆ حاکم قادر وه.. …الل وتی  مام جه به
کان و  ییه نووکه  هه شه ک ت به باره انی، حاکم قادر، سهوانی سلم شارهرۆکی  سهڵ  گه له رادیۆی هاوپشتی 
  . سازکرد١١/٢٠٠٥ـ٣  کی له کانی کوردستان؛گفتوگۆیه ی ئیداره نده گه
کانـدا و   راسـتییه  داننـان بـه  بـوو لـه ڕـزه و به ی ئه وه دا، خۆدزینه یهو گفتوگۆ رنجی راکشام له ی سه وه ئه

نــو کــی   خــه ق بــه رهــه  ده ی کــه قییانــه و ناهــه مــوو ئــه  هــه  لــه ی بــووو ربــازکردن و شــانخایکردنه خــۆده
  . کرت یان ده که ته ماره ئه
 و  ماـه رکـه  قـانوون تیـدا بـه م کـه ـه  قـه هی سلمانی وا دای تی ئیداره ، حکوومه ڕزه و به  ئه تاوه ره  سه له
کـانی  م کاتـک راسـتییه کرـت؛ بـه  ده  ئیـداره وه سـانی شۆڕشـگه کـهن   الیـه کان یاسایی له موو شته هه
  . بۆیان وه هنایه ری ده مه و سه یر  پاساوی سهیست رده  به خرانه ده

و  تـا ئـه ره بـوو؛ سـه  هـه وه کییـه  داگیرکردنی مـای خـهراگرتن و سه ستبه  ده ندی به یوه ی په و شونه تا ئه
 و  وه  گۆ، بایدایه کانی ماڵ داگیرکراو هاتنه م کاتک خه ؛ به کراوه س داگیر نه مای هیچ که:  وتی رزه به

ت  قـانوون بـ  جـا بـه کـی داگیرکـراوه  مـای خـه وت کـه که رده دا ده لره!   وه  قانوونی بۆ هنایه پاساوی
   قـانوون بـت یـاخود بـه تـا بـه وه  جا ئه کانک مافیان خوراوه  خه وت که که رده ده. گایی ه  که یاخود به

  یره غهتا قانوونی بت یان  وه  جا ئه )دۆالر به( ملیۆنر ته کانک پی بوونه  خه وت که که رده دهی؛ ... نره
 قانوون بـت  تا به وه سانکیش مافخۆراو، جا ئه ۆردارن و کهسانک زام و ز  که وت که که رده  دهقانوونی؛
  !رشتکی تر یان هه

 بـۆ  بـووه ک هه ریشدا قانوون و رسایه ربه می به رده  سه  له زانن که  ده وه کی باش ئه ڕیز حاکم قادر؛ خه به
ش بـت   ره مانه رووی زه:م دهند  ر چه هه  بوون، قانوونکی زامانهم  ڵ، به بردنی کۆمه روه و و به ئیداره
 راسـت و  کـی بـه تـان زانـی و خـهن قانوو نـگ بـه دره.  هـاتن  قانوونی که!ی پیاوانی شۆڕشگری  ئوه که
ی   سـکرابخانه  هـاتن لـه وه کـان یاسـایی بکرنـه بت زۆمه  ده پۆسنرا و کاتکیش زانیتان که دا دادهپ چه

ویش   بوو، ئهتان که  تۆتالیته ته سته ده پستی   پ به  که وه کتان دۆزییهدا قانوونموو دنیا ی ههکان قانوونه
  یـری گـول ئاشـق بـه  تـه ه کـ کـی کوردسـتانه ختی خه دبه  به  لهین عس بوو، ئیتر چی بکه کانی به قانوونه
  .  بووته قنه داری ژه

 پیـی  یـت بـه  ده مـاوه نفـالکردنی نـه ئـه  ک بـۆ گایـه ر ی کـه وییانه و زه ست به یوه  په یرتر، له ش سه مه له
م و  ـه  قـه یته ده کی باش ده  یاسایه ش به مه ؛ ئه وه ته کانیان دراوه نه  خاوه به  دا ده  سه ی له  رژه قانوون به

 و کـان لـه تگوزارییـه شـی خزمـه  بـه یـت کـه ، ده!)کان وییه ن زه خۆتان و خاوه(ردوال،  ندی هه وه رژه  به به
وتـانی الی خۆمـان .... ی وتـان  زۆربـه  لـه م قانوونـه ئـه:یت  تر ده ره مه ش سه مه لهچن،  رده ده نهاش به
ت  کـه گکت بـۆ دانـاو قـسه رزوو به م هه وروپا به  وتانی ئه:تۆ ویستت بیتقادر   ڕز حاکم به.  روایه هه

تزانـی   ده ، چونکـه وت نـهوروپات   وتانی ئه  کهم زۆر باشتکرد به.. پشتی خۆمان وره  وتانی ده گۆڕی به
ی  که کوله  وروپا له ئه   و ناوی قانوونکی وا له کانته  قسه وروپا گویان له کی کوردی دانیشتووی ئه  خه که
 پاشـان ،رـت مـاتی گـشتی بـه ده  ناوی خـه کی به ی مای خه%٩٠  لهت  وه  ده ، که ڕیشدا بوونی نییه ته
سـوریا، ئـران یـان ..   انـهت و لـه  ور و پـشتی خۆمـان کامـه  وتـانی ده سـتت لـه بـه  مه یین کهشت گه تنه

  وه ره ونده ر له ش هه ی ئوه که  و دیموکراتیه روپشتی خۆمانه  دوه  له م وتانه  ئه ت دیاره به  هه!! تورکیایه
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بـوو  ده !) تـان نییـه وه  مـافی ئـه کـه(هـاتبکار ماتی گـشتی بـه ده بۆ خه %٩٠ر  پاشان گه!   ئیسترادکراوه 
  !!! بووایه مای خۆی هه ، پارک و سینه گه له ، مه ، قوتابخانه خۆشخانه موو کۆنکی سلمانی نه هه
قـی  ک هه کی وه یه رده ی فه رجووتیاره هه بیاربوو   که وایه ) که ماده سه(شکردنی دابهک  روه ، هه م قانوونه ئه

وچککـی چـشتی  ی کـه کـه ریه  له کۆتاییدا هه وه ته وه ستانی ده ده هۆی دزی کاربه م به خۆی بدرتی، به
ی عادیـل؛ وا ڕـز حـاکم بـه! هنـا دهبۆ یدا  که چکهو ر که سه ستکیان به  ده ی ناڕازش بوایه وه وت، ئه رکه به

    ). که هماد قانوونی سه(بنن   و قانوونه بۆ ئاسانکاری ناوی ئهدوا و مه  بۆ له باشه
کـی  زایـه بـوونی قـه  نـه ؛ کـه کـورتی م نووسینه به کی ئه ره ستی سه به ر مه  سه وت بمه مه ه، د کۆتاییدا له 
  . کانه تارانی حیزبه سته ده ندنی  ژه  توه  چیلکه خۆ و دوور له ربه سه

م  تـی سیاسـی و ئـابووری خۆیـان لـه سـته ردنی ده پنـاو پـاوانک کانی کوردستان، له تداره سته ده حیزبه
،  وه کردۆته ک نه ب پرنسیپییه هیچ  ان لهرمی کوردستانی لنرا، سی تی هه  ناوی حکومه ی دنیا که کونجه
ی  کــه کــه ســتی خــه  ژــرده  لــدرا، کوردســتان لــهیــان مــۆری حیزب گــه کــانی ژیــانی کۆمــه مــوو بــواره هــه

ــه ــاپۆکرا ده هنرای ــهرێ و ت ــه  ل ــهر س ــامانه  حیزب ــان و س ــه ک ــه ک ــی خرای ــه ش ــه  قاس ــه ی ه ــووی  رگیزپن ب
ناتـان   زۆر جـار پـه تانچتییـهو ری  رابـه م نابـه تدان به رعییه  و بۆ شه سته به م مه ؛ بۆ ئه وه تدرانه سته ده

 تـان کـه تـه سته ندی ده وه رژه  به ی له  زۆربه عس که ی به و یاسایانه ت ئه تایبه قی یاساکان به ر ده  به بردۆته
مـوو کـاروو   هـه سـتان لـه ت ده نانـه  و تـه ر پویستیشی کردبت قانوونکتان بۆ درووسـتکردووه ، گه بوون

سـتی،  بـه  مـه  بـوو کـه که ی گۆگره ستم قسه به دا مه ت لره به  هه! رداوه  و قازاکانیش وه مه حکه بارکی مه
رۆکـی   نـاوی سـه رگـرتن لـه سـوود وه بـه(ران گرتبـوو   پـارزه ی لـه ل رگـهال  مـام جـه  بوو که راره و قه ئه

  توونـدی لـه رزیـشت زۆر بـه بـه!  کانیان داگیرکراوه وییه  زه  بکات که وانه رگری له تا بتوانن به)  وه ته حکومه
  .  بووه  و شتی وانه حامییه الل خۆی مه ڕز مام جه به:   که وه ستاییته دژی وه
 ئیمـزای   بـه و بیـاره ، ئـه ن تـۆوه  الیه کان له ی راستییه وه کردنه وانه  و پچه که کانی گۆگره ی قسهبۆ راست

ی   مـژووه و بیـاره خۆشت له  چونکه( ڕیزت ک به نهران  ستی خۆینه رده  به مه خه بانی ده الل تاه خودی جه
ع ا المحـاکم مـن سـمتمنـع:(  اه نووسـر کـه  کۆتایی بیاره  له که) رۆک زۆر باش ئاگاداری سه

        )هذا القرار    تطبیقي التي تنشآ من جراءالدعاو
 فیلک  وه وانه  دیموکراسی کوردیدا به پچه وا له  فیلک ئه ربیدا کچک  بکرته  دیموکراسی پرۆغه ر له گه
کان داگیربکات  دیا و رۆژنامهرتاپای م  و رووداوکی بچووک سه له سه وروپا مه  ئه ر له  کچک، گه کرته ده

ر   کوردسـتان گـه ش لـه وره کی گـه یه له سه  و مهک یه  آشه مان شوه  هه مت؛ بهسووڕ ری نه سیش سه و که
    ! سک نییه رسووڕمانی هیچ که ی سه  جگه وترت دووباره ر نه سه کیشی له نیا وشیه ته
 هـیچ   له یه رده  ئاشکرا و بپه م شوه ت به نانه کی ته  خه  له یهتای ره  سه م مافه ی ئه وه نهند  راستیدا، سه له

ر شـۆنکی دنیـادا   هـه بوایـه و لـه  کوردسـتان نـه ر لـه  گـه ی ئـوه م کاره  ئه! کونجکی دنیادا بوونی نییه
یایان  ک حهی کشی پووش نده وه کی ئه ؛ مدیاکان و خه یها بو )الی خۆتانیش(ی  تانه وه و ده ت له نانه ته

  ! وه هشتنه ده بۆ نه
ریکـی کـاری محامـات  رۆک خـه  بـری سـه دابا له ی ئسای پنه خته م به  ئه مانه الل زه ر مام جه بگومان گه
م  کـه یـهوا  ئـه؛  کدا بچت زییه  دوای قه  به  که یهبگرتاو  ری ئه کاری پارزه  ی له هرۆکی وت رگ بوایه و سه



 خـاتری چـاوی  ک بـه ویـش نـه بـی ئـه رده زایـی ده هی نـاڕ که ته ی حکوومه م بیاره ئه  دژی بوو له س ده که
   !بوو  بکار و بئیش ده ی که وه  خاتری ئه کو به ستی به کانی بن ده  مافخوراوه شی هاووتییه ڕه

تـی  کـانی حکومـه پوانـه   و کـه وه  هیچدا ناهته بانی، گومان له رۆک تاه  ئیمزای سه  به م دوکۆمنته ئه  
 چـۆن  خـات کـه رده  دهو راسـتییه ، ئـه و پووچـه نده ببناغـه کانی مرۆڤ جه کوردی بۆ دیموکراسی و مافه

 کـ ئـاڕ ئـاڕ  دات کـه  ده و راسـتییه ن، ئیمـزا لـه کـه  هاووتیـان تانـده وه  ناوی قانوونه تداران به سته ده
RR) (ینه رده سه   له ی که تییه و سووکاییه  ئه  هز می به  ده  له وه می راپهڕکی  خه  به وه بانییه  تااکـر ده!   



  


