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لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز 

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

سەرپەرشتیار

ئەرسەالن حەسەن

لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  1-ئایدیا: 
دەدات،  فەلسەفی  و  بابەتی فیكری  وەرگێرانی  و 
تایبەت  فایلێكی  ژمــارەیــەكــیــشــدا  هــەر  لــەگــەڵ 
ــاوایـــی  لــەســەر فــەیــلــەســوف و بــیــرمــەنــدێــكــی رۆژئـ

باڵودەكاتەوە.
سیاسیيە  دیــبــلــۆمــاتــیــك: گــۆڤــارێــكــی  2-ئــایــدیــا 
و گــرنــگــی بــە لــێــكــۆڵــیــنــەوە و شــرۆڤــەكــردنــی 

سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە  3-كوردستان 
ئەو  شــرۆڤــەكــردنــی  و  لێكۆڵینەوە  بــە  گرنگی 
روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار 
پــارچــەی كــوردســتــان، لــەگــەڵ وەرگــێــڕانــی ئــەو 
بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  ــاران:  ــ 4-ب
جیهانیی  ئـــەدەبـــی  ئــەكــادیــمــی،  لــێــكــۆڵــیــنــەوەی 
هەر  لــەگــەڵ  دەدات،  ناوخۆیی  یــەکــەم  بەپلەی  و 
و  شاعیر  لــەســەر  فایلێك  چــەنــد  ژمــارەیــەكــیــشــدا 
نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان باڵودەكاتەوە، 
لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی 

كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
ــایــبــەتــە و هــەر  5-فــــۆکــــەس: وەرزنـــامـــەیـــەکـــی ت
و  تایبەت  بابەتێکی  لــەســەر  فــۆکــەس  ژمــارەیــەک 

گەرم و هەنووکەیی جیهان دەکات.

فەلسەفییەکان:  و  فــکــری  چەمکە  ــڕۆژەی  ــ 6-پ
پـــڕۆژەیـــەکـــی نــوێــی دەزگـــــای ئــایــدیــایــە و خــۆی 
دەبــیــنــێــتــەوە،  ــەورەدا  ــ گــ کتێبێکی  زنــجــیــرە  لـــە 
هــەمــوو  بــە چــەمــکــێــک،  تــایــبــەتــە  ــەر کتێبێک  هـ
الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە 
ــــەوە پــێــنــاســەیــەکــی تــێــروتــەســەلــی  ــان ــاوازەکــ ــیــ جــ
لــەســەر دەنــووســرێــت یــان وەردەگــێــڕدرێــت و ڕاڤــە و 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
فـــەلـــســـەفـــی:  نـــامـــیـــلـــكـــەی   )100( 7-پـــــــــــڕۆژەی 
بەشێوەیەكی  فەلسەفەییە  فكری  پــڕۆژەیــەكــی 
لەوانە  نامیلكە باڵودەكاتەوە )80(  وەرزی )20( 
داهاتووی  پــڕۆژەی  تریش  ئەوانی  بــاڵوكــراوەتــەوەو 

دەزگاكەیە.
8-پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: 
)100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی 
پــســپــۆڕان و شـــارەزایـــانـــی جــیــهــانــی و نــاوچــەیــی و 
نــاوخــۆیــیــن. گــرنــگــی بــەڕوداوگــەلــی گــڵــۆبــاڵ و 

ناوچەیی دەدات. 
9-پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 
تا  تــرە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 

ئێستا نزیکەی )200( كتێب چاپكراوە.
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سەروتار

ناكرێت خەباتی گەالن بۆ ماف و ئازادیی و دیموكراتی و عەدالەت بخرێتە خانەی تیرۆرەوە وەك ئەو 
بڕیارەی كە لەم دواییەدا حكومەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ســەبارەت بە سێ سەركردەی 
پ.ك.ك، دەریكرد. هەرچەندە هەندێک لە شیكەرەوانی سیاسی پاساو بۆ ئەو بڕیارە دەهێننەوە كە 
گوایە مەبەســتی حكومەتی ئەمەریكا ڕازیكردنی ڕووكەشانەی حكومەتی توركیایە و نامەیەكە بۆ 

ئەوەی بڵێت پ.ی.د، لە ڕۆژئاوا جیاوازە لە پ.ك.ك، لە باكور

لە ســەرەتای ســەدەی ڕابــووردووە ناكۆكی نێوان واڵتە ســەرمایەدارەكان و ناوەندە نێودەوڵەتییــەكان لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا جێنشین بوە، ئەم ناوچەیەی جێنەهێشتوە. هەڵبەتە ئەو ناكۆكی و ملمالنییە لە زۆر شوێنی ئەم جیهانەدا 

نێــوان ئــەو ناوەندانــە، لــە ماوەی جیــاواز و جۆراجــۆردا دەركەوتووە، هەندێــک ناوچە جار ناجارێــك  هێمنی و 

سەقامگیرییەكی بە خۆوە بینیوە، تا ڕادەیەك فاكتەری ناوخۆیی ئەو ناوچانە و پەرەسەندنە ئابووریی و كۆمەاڵیەتی و 

سیاســییەكان بە هەند وەرگیراوە، بەاڵم كە باس دێتە ســەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ئەوا ناكۆكی و ملمالنێ و مانۆڕ و 

دەســتێوەردانی نێودوڵەتی، دۆخێكی بەردەوامی دەروونی ئەوتۆی لە نێو گەالنی ئەو ناوچەیەدا درووســت كردوە كە 

وا هەست دەكەن خۆیان بە هیچ شێوەیەك لە ئاستی چارەسەری هیچ گرفتێكی ناوخۆیی خۆیان نین، تەنها پشتبەستن 

بە الیەنی دەرەكی و دەســتێوەردانی واڵتانی دیكە و پاراســتنی بەرژەوەندییەكانیان ئاڕاســتەی ملمالنێ و ڕووداوەكان 

لەم ناوچە گڕگرتووەدا، دەكات.

جگــە لە جەمســەرە نێودەوڵەتییەكان و كارتێكردنیان، جەمســەری هەرێمایەتی و گەاڵڵەنەبوونــی بنیاتنانی دەوڵەتی 

هاوچــەرخ و بــەردەوام بوونــی كارتێكردنــی پاشــماوەكانی دوو ئیمپراتۆریی فەرمانڕەوای پێشــتر لــە ناوچەكەدا كە 

مەبەستمان ئیمپراتۆری عوسمانی و ئیمپراتۆری سەفەوییە، بە جلوبەرگێكی دیكە، ئاڕاستەی سیاسەتی ئەو دوو ناوەندە 

د.کاوە مەحمود
سکرتێرى کۆمیتەی ناوەندى 

حیزبى شیوعى کوردستان

ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاستی گڕگرتوو!
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ڕوونــی  بــە  دەكات،  هەرێمایەتییــە 

هەردوكیــان و هــاوكات ســعودیە بە 

شــێوازی جیــاواز لــە درووســتكردنی 

جەمســەرگەریی و شەڕی بە وەكالەت 

بەردەوامن.

ســەرچاوەی  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 

بازاڕێكــی  گرنگــی وزەی جیهانــی و 

گــەورەی ناوەنــدە ســەرمایەدارەكانە. 

ئــەم بــازاڕە بریتــی نییــە لــە كااڵ و 

شمەكی پێویســت بۆ بەردەوام بوونی 

ژیــان و خۆشــگوزەرانی. ئــەم بازاڕە 

بریتییــە لە هەناردەی نا ســەقامگیریی 

و بارگرژیــی و پێكــدادان. ئــەم بازاڕە 

بواری خەرجكردنی چەك و تەقەمەنی 

و خەرجــی ســەربازییە كــە كۆمپانیــا 

زەبەالحەكانی پێشەســازی سەربازی لە 

جیهاندا بوژاندووەتەوە.

بەپێی ئامارەكانی پەیمانگای ئۆستكهۆڵم 

بۆ ئاشــتی، خەرجی ســەربازی واڵتانی 

ناتــۆ كــە 29 دەوڵەتە لە ســاڵی 2017 

گەیشــتۆتە 900 ملیــار دۆالر، كە تیادا 

خەرجی سەربازی واڵتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا 610 ملیار دۆالرە.

خەرجــی ســەربازی لــە ڕۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاستدا لە ساڵی 2017 بە بەراوورد 

كردن بە ساڵی پێشتری بە ڕێژەی 6.2% 

زیــادی كردوە. لــەم ڕێژەیەدا خەرجی 

ســەربازی سعودیە 69.4 ملیار دۆالرە. 

لە مــاوەی ئەم پێنج ســاڵەدا بازرگانی 

چەك لە جیهاندا بە ڕێژەی %11 زیادی 

كردوە، سعودیە دوەمین كڕیاری چەكە 

لــە جیهاندا. بە هەمان شــێوە خەرجی 

سەربازی لە ئێران بە ڕێژەی %19 و لە 

عێراق بە ڕێژەی %22 زیادی كردوە.

بــە پێــی ئامارەكانــی ئــەو پەیمانگایە 

خەرجــی ســەربازی لــە ســاڵی 2017 

گەیشــتۆتە 1.73 ترلیــۆن دۆالر، بــە 

زیادبوونی ڕێژەی %11 بە بەراوردكردن 

بە سالی 2016.

لەگەڵ بــەردەوام بوونــی بارگرژیی و 

ناكۆكــی و پێكدادانــی جــۆرا و جۆر، 

چاوەڕوانــی ئەوە دەكرێــت كە ڕێژەی 

و  جیهانــدا  لــە  ســەربازی  خەرجــی 

كڕینــی چەك و خەرجی ســەربازی لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت لە ساڵی 2018 

زیاد بكات.

ناوەندەكانــی بڕیــار لــە ڕۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاستدا سەرجەم ناكۆكی و ملمالنێ 

و پێكدادانــەكان لــە ڕوانگــەی پالنــی 

دەرەكــی و قایل نەبــوون بە بەرامبەر 

لە ســەر ئاســتی ناوخۆیی ئــەو واڵتانە 

و لــە سەرئاســتی پەیوەنــدی لە گەڵ 

نهێنــی  هەڵدەســەنگێنن،  یەكتــردا، 

مانەوەیــان تەنها لە خۆ پڕ چەك كردن 

و ملمالنێــی ســەربازی و پەالماردانــی 

بەرامبــەردا دەبیننــەوە. ئــەم لۆجیكە 

كــە بووەتە هــۆی بنەمــای حوكمڕانی 

لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، 

بنەمای پەیوەندی نێــوان دەوڵەتەكانی 

ئــەم دەڤــەرە، هۆكاری ســەرەكی خۆ 

پڕ چەك كردن و خەرجی ســەربازییە. 

هــەر ئــەم بارودۆخــە زەمینــەی بــۆ 

وابەستەیی سیاسیی و جەمسەرگیری لە 

ســەر ئاســتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 

جیهاندا درووســت كردوە. بە درێژایی 

ناوچەیــە  ئــەم  هاوچــەرخ  مێــژووی 

دەســتێوەردانی دەرەكــی و هەژمونی 

ناوەنــدە دەســەاڵتدارەكانی جیهــان و 

زلهیزەكانی بە خۆوە بینیوە، بەاڵم ئەم 

ناكۆكی و دەستێوەردانەی كە لەم چەند 

ســاڵی دواییدا دەركەوتوە، بە تەواوی 

ئەوەمــان پێ دەڵێت كــە ئەم ناوچەیە 

بۆتە گۆڕەپانی ملمالنێــی هەرێمایەتی 

و نێودەوڵەتی، حاڵەتی جەمســەرگیری 

تێــدا بــەردەوام گۆڕانكاری بە ســەردا 

دێــت. ئــەوەی كــە لــە فەرهەنگ و 

ناوچەكــەدا  حوكمڕانانــی  ئەجێنــدەی 

نییە دەستنیشــانكردنی قەیران و كێشە 

ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  كــە  گەورەكانــە 

كەڵەكە دەبێت، ئاكامی ئەم سیاســەتە 

و پەنابردنــە بــەر زیادكردنی خەرجی 

ســەربازیی و خــۆ پڕ چــەك كردنە لە 

ســەر حسابی گەشە پێدانی ئابووریی و 

پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتییە.

ناوەنــدە  نێودەوڵەتــی و  كۆمەڵگــەی 

ســەرمایەدارەكان و واڵتانی زلهێز هەر 

لــە ســەرەتاوە لــە دەستنیشــانكردنی 

قەیرانەكانی ئەم ناوچەیە ســەركەوتوو 

نەبــوون. لەمــەش زیاتــر بواریــان بە 

گەالنــی ئەم ناوچەیە نــەدا كە بە پێی 

بڕیاری سەربەخۆی خۆیان چارەنووسی 

سیاســی و سیاســەتی ئابووری خۆیان، 

بــۆ  خۆیــان  ســەربەخۆی  ڕێــگای 

گەشــەپێدان دەستنیشــان بكــەن. ئەو 

ناوەندانــە لــە ڕوانگــەی بەرژەوەندی 

خۆیان، لەجیاتــی گەاڵنی ئەم ناوچەیە 

دەوڵەتیان دامەزراند و هێڵی سنووریان 

كێشــا و شــەرعیەتی نێودەوڵەتییان پێ 

بەخشــی. هەر ئەو ناوەندانە لە جیاتی 
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گەالنــی ناوچەكە سیاســەتی ئابووریان 

بــۆ دەوڵەتەكان دانا، ئــەم ناوچەیەیان 

بــە بازاڕ و ســەرچاوەی هەرزانی وزە 

دەستنیشان كرد.

ئــەم ناوەنــدە نێودەوڵەتییانــە ئەركی 

ئابووری، وەزیفەی سیاســی و ئابووری 

واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیان لە 

ســەر نەخشــەی جیهاندا دەستنیشــان 

كرد. ئــەم ئاڕاســتەیەش ڕەنگدانەوەی 

خولیــای )ناوەندێتــی ئەوروپاییە(، بەو 

قەناعەتەیان كە شارستانی و پێشكەوتن 

و گەشەپێدان و مۆدرینزم لە ئەوروپاوە 

دەســتی پێكردوە و ئەمەش ئەو مافەی 

دەستنیشــانی  كــە  دەبەخشــێت  پــێ 

چارەنووســی جیهــان و بــە تایبەتــی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بكات.

ئــەوەی جێگای ســەرنجە كە تائێســتا 

ئــەو ناوەنــدە جیهانییانە بــە هاوڕایی 

حوكمرانانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و 

جەمســەرە ناكۆكەكان كۆكن لە ســەر 

خاڵێكی گرنگ كە ئەوەش دەستنیشــان 

ســەرەكییەكانی  قەیرانــە  نەكردنــی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتە كە لە ســااڵنی 

پەنجــای ســەدەی ڕابــووردووە خۆیان 

و گەالنــی ناوچەكەیــان لــە بازنــەی 

قەیرانی عەرەبی ئیسرائیلی كۆكردەوە. 

ئەمــڕۆش كە ئاماژە بــە قەیرانی تیرۆر 

لەم ناوچەیەدا دەدەن ئەوا دیســانەوە 

پێناســە و بەرژەوەندییە سیاســییەكانی 

خۆیــان لەگــەڵ بوونــی ئــەم دیــاردە 

تێكــەڵ  ناوچەیــەدا  لــەم  كوشــندەیە 

دەكــەن، هــەر ئەمــەش وا دەكات كە 

بنبــڕ  تیــرۆر  ڕاســتەقینەی  هــۆكاری 

نەكرێت، ئەم بابەتە مەترسیدارە لەسەر 

ئاشتی جیهان و سەالمەتی مرۆڤایەتی، 

تەنهــا لە ڕوانگەی جموجۆڵی ئەمنی و 

سەربازییەوە مامەڵەی لە گەڵدا بكەن.

سیاســەتی واڵتــە زلهێزەكان تا ئێســتا 

توانــای چارەســەركردنی قەیرانەكانــی 

نەبــوە.  ناوەڕاســتی  ڕۆژهەاڵتــی 

قەیرانەكانیــش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئاڵۆز 

تر دەبێت، ئاكامەكانی قوربانی مرۆیی 

و هەڵتەكاندنــی بنیاتــی ئابــووری ئەو 

واڵتانەیە. هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە 

بــۆ ئــەوەی ئــەو ناوەندانــە كــە نــە 

خۆیان و نــە دەهێڵن گەالنی ناوچەكە 

دەستنیشــانی سروشــتی قەیرانەكان و 

شــێوازی چارەسەركردنی بكەن، كە بێ 

گومان ئەم كارەش پێویستی بە دیالۆگی 

بــێ مەرجــی ناوخۆیــی گەالنــی هەر 

دەوڵەتێكە، هــاوكات لە گەڵ دیالۆگی 

بێ مەرجی دەوڵەتانی ناوچەكە لە گەڵ 

یەكتردا.

یەكێك لە هەرە قەیرانە مێژووییەكانی 

قەیرانــی  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 

دەوڵەتــە. دەوڵەت لــەم ناوچەیەدا كە 

لــە دوای شــەڕی جیهانــی یەكەمدا لە 

الیەن براوەكانی شەڕدا، درووستكراوە، 

چ دەوڵەتێكی براوەش بەشــداری زیاتر 

و قوربانــی زیاتری لەو شــەڕەدا داوە 

بریارەكان و دابەشــكردنی سنوورەكان 

بــە گوێــرەی بەرژەوەنــدی ئــەو بوە، 

بۆتــە قەیرانێكــی ناوخۆیی لــە بازنەی 

هــەر دەوڵەتێــك كە بەناو لــە نەتەوە 

یەكگرتووەكانــدا خاوەن ســەروەرییە. 

قەیرانــی دەوڵەت لە عێراق و ســوریا 

و لوبنــان و یەمــەن و تــا ڕادەیەك لە 

توركیــادا بە ڕوونی زەقە. ئەم قەیرانە 

بەنــدە بــە بوونی شوناســی جیاواز لە 

یەكتــر كــە بــە خورتــی و زۆرەملێیی 

ناكرێــت لە قــەوارەی یەك ســنووری 

شوناســە  كۆبكرێنــەوە.  دەوڵەتیــدا 

جیاوازەكان لە بواری نەتەوەیی و ئاینی 

و تایفەگەری و ناوچەییە، ئەو شوناسانە 

كە هاوكاتە لە گەڵ نەبوونی كولتووری 

نــا ناوەندیــی و نەبوونــی پرۆســەی 

مۆدێرنی ســەرمایەداری، و ســەروەری 

حوكمڕانــی،  لــە  ڕەهــا  ناوەندێتــی 

نابێتــە هۆی درووســتبوونی پەیوەندی 

بەهێــزی شوناســەكان و تێكەڵبوون و 

ئامێتەبوونیان، لە دواییشدا سەقامگیری 

بــۆ ئــەو پێكهاتــە دەوڵەتییانــە. ئــەم 

قەیرانــەش بێ دیالۆگــی ناوخۆیی ئەو 

گــەل و شــوناس و پێكهاتانە لە ســەر 

بنەمای ئاشتییەكی عادیالنە و قایل بوون 

بە یەكتر لەسەر بنەمای بڕیاردانی مافی 

چارەنووسی گەالن و ئیرادەی ئازادانەی 

پێكهاتەكان، چارەسەر ناكرێت.

یەكێــك لــە خاڵــە ســەرەكییەكان بــۆ 

نێودەوڵەتــی،  كۆمەڵگــەی  ئــەوەی 

واڵتــە زلهێزەكان بتوانن کــە هاوكاری 

ســەقامگیریی و ئاسایشــی ناوچەكە و 

جیهــان بن، باوەڕبــوون و قایل بوونە 

چارەنووســی  بڕیاردانــی  مافــی  بــە 

گەالن، تێكۆشــانی گەالنی زۆرلێكراوە 

بــۆ وەدیهێنانــی ئــەم مافــە، ناكرێت 

خەباتــی گــەالن بــۆ مــاف و ئازادیی 

بخرێتــە  عەدالــەت  و  دیموكراتــی  و 

خانەی تیــرۆرەوە وەك ئــەو بڕیارەی 
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كــە لــەم دواییــەدا حكومەتــی واڵتــە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا سەبارەت بە 

سێ ســەركردەی پ.ك.ك، دەریكرد. 

هەرچەنــدە هەندێک لە شــیكەرەوانی 

سیاسی پاساو بۆ ئەو بڕیارە دەهێننەوە 

كە گوایە مەبەستی حكومەتی ئەمەریكا 

ڕازیكردنــی ڕووكەشــانەی حكومەتــی 

توركیایــە و نامەیەكــە بۆ ئەوەی بڵێت 

لــە  جیــاوازە  ڕۆژئــاوا  لــە  پ.ی.د، 

پ.ك.ك، لــە باكــور، بــەاڵم ناكرێت 

ئــەم بڕیارە لــە ڕوانگــەی تومەتبارانی 

تەنها ســێ كەس بە تیرۆرەوە تەماشــا 

بكرێــت، چونكــە بابەتەكــە پەیوەندە 

بە تێكۆشــانی گەلی كــورد لە باكوردا، 

ناكرێــت تێكۆشــانی گەالن لــە پێناوی 

ماف و ئازادی و سەربەســتی بە تیرۆر 

دابنرێت.

ڕۆژهەاڵتــی  لــە  دەوڵــەت  قەیرانــی 

لــە  دیكــەی  قەیرانێكــی  ناوەڕســتدا 

گــەڵ خۆیدا هێنــاوە، ئەویش قەیرانی 

و  ئــازادی  نەبوونــی  دیكتاتــۆری، 

دیموكراتــی و حوكمڕانی باشــە. هەر 

بۆیــە دەبینین ئەم جــۆرە حوكمڕانانە 

بــەردەوام لــە قەیرانــی ئابووریــی و 

مسۆگەر نەكردنی ژیانێكی پڕ كەرامەت 

بۆ جەماوەر، دان. تەنانەت لەو واڵتانەش 

كە سەرچاوەی سەرەكی نەوت و گازە، 

ژیانی ئاســودەی بێ قەیران بۆ خەڵك 

دابین نەكراوە. بۆیە قەیرانی حوكمڕانە 

دیكتاتۆرییەكان لە گەڵ قەیرانی ئابووری 

بەرخۆردا هاوتەبــان و لەگەڵ یەكتردا 

دەژیــن، چارەســەری دەســەاڵتدارانی 

ئــەم ناوچەیەش كرانەوەی بازاڕ و قایل 

بــوون بە ڕەچەتــەی ســندوقی دراو، 

بانكی نێودەوڵەتییە بە ئاڕاســتەیك كە 

هیچ ئەركێكی ئابووریی و كۆمەاڵیەتی 

دەوڵــەت نەمێنێت، ســەرجەم چاالكی 

ئابــووری بۆ مشــەخۆرانی ناوخۆیی و 

حوكمڕانــە بیروكراتەكان كە وابەســتن 

زلهێــزەكان  واڵتــە  بەبەرژەوەنــدی 

تەرخــان بكرێت. تێكڕای ئەم ئاڕاســتە 

سیاســییانە لە بەرژەوەندی جەماوەری 

زەحمەتكێشی ئەم پێكهاتە دەوڵەتییانە 

نین.

لــەم هەلومەرجە ئاڵــۆزەی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســتدا كــە كوردســتانی باشــوور 

گۆڕپانێكــی ملمالنێی زلهێزەكانە، گەلی 

كوردســتان پێویســتی بە ســەقامگیری 

سیاسی ناوخۆیی هەیە. ئەو سەقامگیرییە 

هۆكارێكە بــۆ ئــەوەی دامەزراوەكانی 

هەرێمــی كوردســتان وەك پەرلەمــان 

و حكومــەت كارا بن، بەهەمان شــێوە 

بزاڤــی  یارمەتیــدەری  ســەقامگیری 

كاری  بــۆ  قورســایی  و  جەماوەرییــە 

دوور  داواكارییــەكان  و  جەماوەریــی 

لــە پۆپۆلیســتی، زامــن دەكات، هەر 

ئــەو ســەقامگیرییەش یارمەتــی یــەك 

هەڵویســتی گەلی كوردســتان و هێزە 

سیاســییەكانی بــۆ مامەڵەكردن لە گەڵ 

هــۆكاری نێودەوڵەتــی لــە ڕوانگــەی 

بڕیاری نیشتمانی سەربەخۆ دەدات، لە 

هەمان كاتدا زەمینە بۆ نزیكبوونەوە لە 

یەك هەڵوێستی سەبارەت بە مەسەلەی 

نیشــتمانی كوردســتانی، هەنگاونان بۆ 

جێبەحێكردنی بڕیاری مافی چارەنووسی 

گەلی كوردستان، دابین دەكات.   
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