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كرد   بآلودا)كوردستاننَيت (  لة مالَثةِري بابةتَيكي) ج خاليد مةجيد فةرة( كاك  ) 2004 / 3 / 1(  لة

لَيرةدا منيش  ) . بؤضوونَيكي ياسايي لةسةر نامةكةي مهاباد قةرةداغي( شاين بووة وة لة ذَير ناوي
بَيطومان .  ارةكةي كاك خاليد بنوومسةوة  ئاماجني ووت سةر ناوةرؤك ودةمةوَيت سةرجنةكامن لة
بكةم ، ) هاباد ةم( وة ين ية كة بةرطري لة ناوةرؤكي سياسي نامةكةي بةِرَيز لَيرةدا  مةبةسيت من ئة

 ، بةِرَيزيان لة سةر ووتارةكةي  و سةرجني ِرةخنةييم هةيةضونكة منيش لةِرووي سياسي يةوة تَيبينم
ة و لة َيب دةنطي بةرانبةر بة كردةو بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ناِرةزايةيت نامةيةكي لةوجؤرةم ثَي باشترة

) يةكَييت ( ِرةفتاري دةزطاي سيخوِري و سةركوتكةري ئةمن ، قاميقاميةت ، ثؤليس و شارةواين يةكةي 
ئةوةم ثَي باشترة لة َيب دةنطي ئةو كؤلكة نووسةرانة كة هيض بايةخَيك بةكَيشة . لة دةربةندخياندا 

 يان تةهنا خةريكي كؤمةآليةيت يةكان نادةن و دةست بةكآلوةكةيانةوة دةطرن تا با نةي بات ،
ئةو هةلَوَيستةي ئةوم ثَي . ثِروثاطةندةي ذَيربةذَيرن بؤ شكاندين كةسَييت خاوةن قةلَةمة نةبةزةكان 

باشترة لة َيب دةنطي ئةو هةموو بةناو ِرَيكخراوةي ذنانة كة لة بةرانبةر تاوانَيكي كؤمةآليةيت وا 
ئةو هةلَوَيست . وة و مَيشَيك ميوانيان ين ية طةورةدا كة دةرهةق بة شةش ذن كراوة قِرو قةثيان كردو

دةربِرينةي مةهابادم لةو َيب دةنطي يةي شِريةشِريكةراين كؤمؤنيزمي كرَيكاري ثَي باشترة كة بؤ فويتَ 
بةهةرحالَ ، بطةِرَيمةوة سةر ئةسلَي .....كردين ئةندامَيكي ذنيان مَيشكي سةريان خستينة خوارةوة 

 .مةبةست 
( ري ضةمكة ياسايي يةكانةوة و  ئةو لة ب دةيةوَيت طةمةيةكي سياسي بكات لة ثشيت يش    كاك خاليد

كات لةو نووسةرانةي كة هةلَوَيستيان لة سةر كردةوةي ناياسايي و هةِرةشةي ياسايي دة) يةكَييت 
 بة طرتووة كة دةرهةق) يةكَييت ( بةربةريانةي بةِرَيوةبةراين ئاسايش ، ثؤليس ، قاميقام و شاراوةين 

لة خؤيان نواندووة )  شةميا ( خَيزانَيكي هةذار و شةش كيذؤلَةي ئةو خَيزانة و بة تايبةتيش شةخسي 
 ئةو خةريكي طةمةيةكي سياسي ية و دةيةوَيت لةم ِراستة كاك خاليد كةسَيكي ياسايي ية ، بةآلم. 

( و داثلَؤسَينةرانةي ِرَيطايةوة نووسةرانَيكي تر لة كردةوةي بةربةري يانةي ئةو دةزطا سيخوِري 
ان ترسَينَيت و ِرووي ِرةشي ئةو تاوانكارانة سثي َيب دةنط بكات و يان بة خةيالَي خؤي بي) يةكَييت 

كاك خاليد طةمة سياسي . بكاتةوة و لَيفةشِرةيةك بةسةر ئةو تاوانةي مةسئوليين يةكَييت دا بدات 
دةمةوَيت ئةوة بةبريي بةِرَيز مةهاباد [ :يةكةي بةم ِرستة بة ناو ياسايي يانة دةست ثَي دةكات 

ي 11 لة مادةي 1هبَينمةوة كة لة بِرطةي قةرةداغي و ئةواين تريش كة لةسةر ئةو بابةتة نووسيوويانة 
هةموو كةسَيكي طومان لَيكراو بة تاوانَيك بةَيب تاوان دا ( جاِرننامةي طةردووين مايف مرؤظ دا دةلَي 

لة دادطايةكي ئاشكرادا كة هةموو زةمانةتَيكي داكؤكي لة خؤ كردين بؤ دةنرَي هةتا تاوانباري يةكةي 
اسايي ية با بزانني نامةكةي ئةو بةِرَيزة لةكوَي ي ئةم بةندة ي) بةسةر دا دةسةثَي دابني دةكرَيت 

 ي 11باشتر بوو كاك خاليد نةطةِرَيتةوة بؤ ئةو بِرطةية لة مادةي  ] . ...مافةكاين مرؤظ داية
 ي ئةو 11ئةوةي كة لة كوردستان كاري ثَي نةكرَيت  ماددةي  جيهاين مايف مرؤظ ، ضونكة جاِرننامةي

كاك خاليد خؤي لة كوردستان ذياوة و دةزانَيت كة خةبةرَيك لة ضةسثاندين ئةو . جاِرننامةيةية 
 كة لة  نةك هةر ئةوةش ، بةلَكو بة حوكمي ثيشةكةي ، وةك ثارَيزةرَيك. لة كوردستاندا ماددةية ين ية

 لة هةموومان زياتر ئاطاداري ديزة بةدةرخؤنةكاين ناو  ، ئةودادطاي شاري سلَيماين دا كاري كردووة



دادطاكاين كوردستانة و دادطاكان سةربةخؤيي يان ين ية و بة تووندي لةذَير طوشارةكاين ئةم حيزب و 
لة سةر ديدي فآلنة ضةكدار بةهؤي تةلةفؤنَيكي فآلنة لَيثرسراو و تةه. ئةو سةركردةو مةسئول دان 

 تاوانَيك لة ئاماجني خؤي ال لة سةرلةسةر كَيشةيةكي كؤمةآليةيت وحاكمةكان بِرياري حاكمةكان  
لةوةش طرنطتر ئةو  . ثَيشَيل دةكرَيتو ئةسلَي سةروةري ياسا بة شَيوةيةك لة شَيوةكان دةدات 

داِرَيذراوة و لةاليةن دةزطاي ري عَيراقيدا  لة ضوارضَيوةي دةستوياسايانةي كة لة عَيراق و كوردستاندا 
، لة ِراسيت دا زؤربةيان ثَيضةوانةي بةندةكاين جاِرننامةي و تةنفيز دةكرَين ثؤليسةوة تةنفيزكراون 

 ئةطة بِريارة كاك خاليد بة .جيهاين مايف مرؤظن ، ئةمة جطة لة شَيوة و ِرةوشيت تةنفيز كردنةكةيان 
وة هةلَوَيست لة سةر نووسينةكةي كي ياسايي يةة بَيت و لةِروانطةيةدواي كؤمةلَطةي مةدةين يةو

دةبوو ئةو ِراسيت يةشي بدركانداية كة لةكوردستاندا كار بة ماددةي مةهاباد و ئةواين تريش بكات ، 
ي بضووك لَيكراو بوون بة تاوانَيك هةزاران كةس كة طومان.  ناكرَيت  نةكراوة و  ي ئةوجاِرنامةية11

 ، جا ئيتر ئةو تاوانة سياسي ، يان كؤمةآليةيت و ئابووري بَيت ، بةر لةوةي تاوانةكةيان ة يان طةور
ثؤليسةوة شةقكاري كراون ، لةسةر ئيسثات بكرَيت ، هةرلةاليةن ئةو دةزطاي داثلَؤسَينةري ئاسايش و 

سةر بووة ، بةآلم يان نيوةطيان كراون و هةندَي جاريش ِرَيكةوتووة كة طومان لَيكراو تةهنا طوماين لة
 كاك خاليد ، وةك ثارَيزةرَيك. لةذَير ئةشكةجنةو ئازاردا تاوانةكةي بةزؤر بةسةردا ساخ كراوةتةوة 

ضي خؤيان كة سةر و كاري لةطةلَ ئةو كَيشانةدا هةبووة ، زؤر باش ئةو ِراسيت يانة دةزانَيت ، بةآلم بؤ
اننامةي مافةكاين مرؤظ خباتة بةردةمي  ي بةي11 طَيل دةكات ؟ بةِرَيزي بةرلةوةي ماددةي يلَ

ي ثَيشَيلكةراين نووسةرانَيكةوة كة تةهنا قةلَةمةكةيان بة دةستةوة ماوة بؤ ِرووبة ِرووبوونةوة
 ناسَيك  و ثسثؤِرَيك لةو  وماف مرؤظ لة كوردستاندا ، دةبوواية وةك ياساِراستةقينةي مافةكاين

و ماددةيةي بداية بةِرووي ئةو دةسةآلتدارانةدا كة خؤيان بكردايةو ئةلةسةر بوارةدا ، ضاالكانة كاري 
ةوَيت بةمششَيري ئةو بةِرَيزة دةي  ئةوئَيستا ض قةوماوة كة. ِرؤذانة ثَيشَيليان كردووة و ثَيشَيلي دةكةن 

ئَيمةي ثَي بثةِرَينيت ؟ ئةو طةمةيةي كة ئةو  بةِرَيزة دةيكات وةك كاين ِرةخنةطرةماددةية مللي قةلَةمة
 بونيادناين كؤمةلَطةيةكي مةدةين و ثاراستين مافةكاين مرؤظ ، بةلَكو  ئةو ين ية بؤةنطةوة بووينبةت

طةمة كردنَيكي سياسي و اليةنطري كردين تةرةفَيكي تاوانبارة لة كَيشةكةدا ، طةرضي هةولَيش دةدا بةم 
من لَيرةدا ثشتطريي لةو  [:ثةرةطرافة ِرازي مان بكات كة ئةو اليةنطري هيض اليةكي ئةو كَيشةية ين ية

كةسانة ناكةم ِرةنطة ئةو قسانةش ِراست بن و ئةوان تاوانبار بن موستةحةقي ئةو سزايانة بن كة بةثَي 
 بة َيب بنضينة ناوي كةسَيك بزِرَينيت بةرةنطاري لَيثرسينةوةي ي ياسا دياريكراوة بؤ هةركةسَيك

من لَيرةدا باس لة . قةرةبووي نةقديي بكات قةزايي دةبيتةوة كةسي ناو زِراو بؤي هةية داواي 
بريا  ] .  ثرةنسيثة ياسايي يةكان دةكةم و حمامي هيض يةكَيك لة هةردوو تةرةيف ئةو كَيشةية نيم 

و ئةو ) يةكَييت ( وابواية و كاك خاليد باسي لة ثرةنسيثة ياسايي يةكان بكرداية و نةبوواية حمامي 
ي جواين شارةكان ناوَيرَي خؤيان نيشان بدات و وةك طةلة طورطي مةسئولة داوَين ثيسانةي كة كضَيك

بؤ دةبةن ، بةآلم بةداخةوة ِرؤحي سياسي ووتارةكةي كاك خاليد ثةيامَيكي تر بة ئَيمة شاآلوي  برسي 
( ئةو بةِرَيزة ثَيي واية كة . لةوةش بطوزةرَيني و بطةِرَيينةوة سةر طومانةكةي كاك خاليد . دةدات 

كةي )ِرةنطة ( ، خودي طومان و  )  يان ِراست نةبنقسانةش كة شةميا كردوويةيت ِراست بنِرةنطة ئةو
مديري تَيكداين : ي من لة كاك خاليد ئةمةية يةكةمني ثرسيار. كاك خاليد ثرسياري تر دةوروذَينَيت 

وان ئةو ئاسايشي دةربةندخيان ض ثةيوةندي يةكي بة مالَة هةذارَيكةوة هةية ؟ بؤضي كَيشةيةك لة نَي
خَيزانةو مديري بة ناو ئاسايشَيك دا دروست بووة ؟ ثةيوةندي وكَيشةكة خزمايةيت و ثةيوةندي 

 بةخوَيي ضَيشتيش ناطةن بة.. نةخَير  خوَيين ية لة نَيوان مديري ئةمنةكةي يةكَييت و ئةوخَيزانةدا ؟ 
 وةو خانةوةداية كةسي طومان لَيكرا ئ..كَيشةكة كَيشةيةكي سياسي بووة لة نَيوانياندا ؟ نةخَير . يةكتر 

ئةو خَيزانة سةربةحيزبَيكي ئيسالمي تريؤريست . و خوانةخواستة خمابرايت بةعس بوون ؟ نةخَير 



ئةو كضانة كة ضةتة و مافياكاين تالَةباين ذةهري َيب ئةخالقي يان ثَيدا ِرشتوون ، َيب . بوون ؟ نةخَير 
ئةوكَيشةية لةم حالَةت و طرمانةيشدا يش بووبن ، بةآلم ئةخالق بوون ؟ طرميان و تةهنا طرميان وا

ثةيوةندي يةكي بة دةزطاي سةركوتطةري ئةمن و جةنايب بةِرَيوةبةري ناوطةلَ برسي ئةو ئيدارةيةوة 
ين ية و طةر سةروةري ياسا زالَ بَيت و ئاسايش ِرؤلَي دابينكردين ئاساييشي نةتةوةيي لة ئةستؤ بَيت  

ةيوةندي بة ئاسايشي نةتةوةيي يةوة ين ية و كَيشةي يةكي كؤمةآليةيت و قةزايي ، ئةوا ئةوكَيشةية ث
كةواتة لة هةموو حالَةت و ئةطةرةكاندا كَيشةكة زؤر ئاشكراو ِروونة و تةعدا لةو خَيزانة . ناوخؤيي ية 

مان و سةر سوِرثرسيار وكراوة لة اليةن ئةو جانةوةرانةوة و ئيتر ئةوة ثَيويسيت بة داناين نيشانةي 
لةوةش بطوزةرَييني ، ئةطةر ئةو كَيشةية ِراسيت يةكي ين ية ، ض كةسَيك ئامادةية . بَيت ين ية ) ِرةنطة (

ئةو سيناريؤ بؤ شكاندين كةسايةيت كؤمةآليةيت  خؤي دروست بكات و لة بآلو كراوةيةكةوة خؤي 
" ئةمِرؤ " بآلوكراوةي .. هةرطيز ! ؟بَيت " ئةمِرؤ " ناوزِراو بكات ؟ تؤ بلََي ي ئةوة بزنسي بآلوكراوةي 

دراوشاوةترين كاري لة مَيذووي ِرؤذنامةطةري كوردي دا ئةجنام داوة كة بوَيرانة دةسيت خستة سةر 
 كة ِرؤذانة باندة عةسابةو كَيوي يةكاين تالَةباين ئةجنامي دةدةن و ي كؤمةآليةيت كَيشةو تاوانَيك

 . ثةردةثؤشيان دةكةن 
 ثرسيارانةي سةرةوةش ناضَيت بةطوَي ي دا ، ضونكة ئةو ثَيش وةخت بِرياري داوة كة     كاك خاليد ئةو

ئةو بةناِرةزايةيت يةوة . بكات ) يةكَييت ( بة ياسا دةمكويت نووسةراين دذي ئةو تاوانة و دذي 
ة جارَيكي تر ئةو بةِرَيزة دةكةوَيتة ئةو هةلَةيةوة كة حوكم لة سةر شتَيك دةدات ك: [ دةنووسَيت 

 كة دةبوو ئةو ئةو ِرؤذنامة ي لة دوو جةمسةري كَيشةكة بآلو كردووةتةوةِريثؤرتاذَيكة و قسةي اليةنَيك
بةِرَيزة ضاو ثَيكةوتين لةطةلَ ئةو خةلَكانةش بكرداية كة ئةوتؤمةتةيان خراوةتة ثالَ و قسةكاين 

 لةطةلَ ِراو بؤضووين هةندَيك لة ئةوانيشي وةك تةقليدَيكي ِرؤذنامةطةر كة بةدواي ِراسيت يةكاندا وَيلَة
لَكي ئاطاي لة هةموو اليةنةكاين ئةوكَيشةية ؤضكةية بآلوبكردايةوة بؤ ئةوةي خةدانيشتواين ئةو شار

بَيت و دواتر خوشكة شةميا و خَيزانةكةي داواكةي خؤيان لة دادطا قةيد بكرداية و ئةوكاتة نؤرةي 
و كاك خالد خؤت  ] .  كردن لة مافةكاين ذنان دةهاتنووسةر وماف ناس و ئةوانةي ضاالكن لة داكؤكي

كة لة دواكةوتوانةيةدا حةكةم بة سةر ئةو بارة كؤمةآليةيت و كةلَتوري يةدا بة ويذداين  خؤت  بكة 
هةرئةوةندة بةس ين ية بؤ ئايا . شارؤضكةي دةربةندخيان و هةموو كوردستاندا بووين هةية 

َيب ( هةرزةكارَيك ثةجنةي ايةيت كؤمةآليةيت كضَيك و ذنَيك كة ناوزِراندن و سوككردن و شكاندين كةس
طرفتةكة لةوةداية كة نةك .  قسة كةوتة زارَي ، دةكةوَيتة شارَيك : ي بؤ درَيذ بكات ؟ ئةلََين !! )ئةخالق 

ؤضكةكةن و هةزاران سةط و طورطي ر، كة حاكمي شا!!" ثياو ماقولَ "  ضوار  ، بةلَكوتةهنا هةرزةكارَيك
ن بةدةورداية ، لةماوةيةكي زةمةين درَيذدا خةريكي ناوزِراندين ئةو بةدبةخت و َيب دةسةآلتانة بوون يا
ئةي قوِر بةسةري ئةو دانيشتووان و هاو ووآليت يةي . ..ِراثرسي ضي ؟ ئيتر دانيشتواين شاري ضي و . 

 نةخوازةآل لة ، ئةويش بة ثَيضةوانةي ئةو ثياو ماقوآلنةي جةاللةوة قسة دةكات و هةلَوَيست دةطرَي
 شةوي دوايي تةرةمةكةي دةبَيتة خؤراكي ماسي ناو بةنداوةكةي  بة دلَنيايي يةوةِرؤذنامةيةك دا ، كة

 ....دةربةند 
 كاك خاليد دةيةوَيت ثينةي ئةو ِرسوايي ية و هةموو ِريسوايي يةكاين تري باندة مافياكاين جةالل       

بة ئَيمةي نووسةران يان بؤ سةربازة ئةمريكي يةكان ين مةسئولةكانكرد طةواد خةبةري دوَيَين.بكات 
ئيتر .. خةبةري تةعداكردنيامنان لة خَيزاين هاو ووآليت يةكي هةذارةوة ثَي دةطات و ئةمِرؤش دةطات 

! نازامن بةِرَيزت بؤضي ضاو لةو هةموو ِراسيت ية دةثؤشيت و شةِري ياسا بة ئَيمة دةفرؤشيت ؟
  مرؤظلكةري مايف ئَيمة بة ياسا بترسَينيت ، ئةوة خةوة كة كؤمةلََيك ثَيشَي) يةكَييت  ( دةتةوَيت لة بري

ةوة تةهنا ِريثؤرتاذَيك  ئ !!نةخَير كاكي ماف ناس.. .بتوانن بة ياسا جةنطي قةلَةمة سةركَيشةكان بكةن 
 ناوطةلَي برسي ةلَكو ئةوة سةرطوزةشتةي ِراستةقينةو تالَي ئةو خَيزانةية كة تةسليميين ية ، ب



 وة تا ئةمِرؤ  سةدان تاواين وايان 1991ئةوة مشتَيكة لةخةروارَيك و لة  .  تالَةباين نةبووةطورطةكاين
ئةجنام داوة و سوكايةيت يان بة مافةكاين ذناين كورد كردووة ، كة دوايني منوونة يان ئةمة نابَيت ، 

 بةِرَيوةية و طةر مبَينني ِراسيت ئةم قسانة لة بةلَكو تاواين دِرندانةي تري لةو جؤرة دةرهةق بةذنان
 .دا دةبينينةوة يشئاوَينةي ِرؤذان و مانطةكاين داهاتوو

                                  
   

                                                     March 1, 2004  
                                                        Toronto 


