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ستونانةية ئةو درَيذةى كتَيبة، ئةم
لة بةردةوامى بة ساَلة دة ماوةى كة

نووسيومة. طؤظارةكان رؤذنامةو
قسةية” دواين “كاتى كتَيبة ئةم بةَالم
نوَي كوردستانى لة طؤشةكانى زؤرينةى
و كات لة بةَالم بَالوكراونةتةوة، هةواَل و
تايبةتدا نووسراون. سةردةمَيكى جياوازو
هةستياردا بارودؤخَيكى لة كوردستان كة

بووة.
طؤشةو نووسينى وتومة”  هةميشةش
بؤ زؤرتر طؤظارةكان رؤذنامةو لة ستون
نووسراون. رؤذ ِرووداوى و رؤذ و كات
ِرووداوةكان لة هةندَيك ئةطةر بؤية،
طوزةرابَيت سةردةمةكةيان و كات لة
رؤذنامة بؤ ستوونةكة لةبةرئةوةية ئةوة

نووسراوة”.
طؤشةكان هيوادارم ديسان بةَالم
بكات كورت قسةيةكى  توانيبَيتي 
و كوردستان” سياسى بارودؤخى “لةسةر

بكات. خوَينةران بة خزمةت
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و رووناكبيران  تواناكانى وزةء  هَيزء كؤكردنةوةى بؤ 
(ي.ن.ك)دةكرَيت لةناو بَلَيم وردتر يان لةكوردستاندا، رؤشنبيران

ضيبكرَيت؟
بةِرَيز وةكو هةية،  وا  بؤضوونَيكى لةسةر  قسة  كة ئَيستا
روناكبيران ئةنجومةنَيكى لة بير  دةكرَيت " وتى جةالل مام
وزةء بةطةرخستنى داينةمؤى ببَيتة  تا  بكرَيتةوة" رؤشنبيران ء
هةم تابتوانن ضةتردا،  يةك لةذَير كؤكردنةوةيان ء  تواناكانيان
طوَييان هةم دةستثَيبكةن، ديالؤط  ء  بَلَيين خؤيان رةئيةكانى
كاك بؤضوونةى ئةو لةطةأل تاِرادةيةك ئةمةش  لَيبطرَيت،
لةناو رةئى قائيدةكانى لةبارةى يةكدةطرَيتةوة جنديانى ئازاد

جياوازن. رةئى خاوةنى كة (ي.ن.ك)دا
كؤكردنةوةى ببَيتة  دةتوانآ ئةنجومةنة ئةم دةليلةى  بةو
لةمبارةوة ضونكة  يةكَيتيدا،  لةناو كةم النى رةئى، قائيدةكانى
لةئؤرطانَيكى بوونيان كةسةرةِراى رؤشنبير، رووناكبيرء بةسةدان

رؤشنبيرن. روناكبيرء رةئينء خاوةنى بةآلم حزبى،

رةئى قادةى رووناكبيرانء ئةنجومةنى
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بؤ بَيت باش سةرةتايةكى بتوانآ ئةنجومةنة ئةم ِرةنطة
كةبتوانن روناكبيران،  وزةى هَيزء بةطةِرخستنةوةى لةنوآ  سةر
قسةكانى وتنى بؤ ديالؤط ئةنجومةنى ببَيتة ء بَلَيين رةئيةكانيان
ء كوردستان قةيرانى روناكبيرى ء ضارةسةرى ِرةخنةطرتن ء دَليان

طونجاوةكان. ئةلتةرناتيظة
لَيكؤَلينةوةى ثَيبدرَيت ِرَيطاى ئةنجومةنة ئةم دةكرَيت
ئةدةبىء سياسىء قةيرانة ضارةسةى بؤ بكات ءبابةتى ورد

روناكبيريةكان.
ثةرلةمانَيكى لةشَيوةى بَيت ئةنجومةنَيك دةكرَيت
بَيتة ء بكرَيت ئاوةآل لةبةردةميدا ئازادى كةسنورى بضووكراوة
رؤشنبيران ء رووناكبيران ء نوسةران ئاشتبوونةى بؤ هؤكارَيك
سياسى ء روناكبيرى بةبارودؤخى طرنطيبدات رؤذنامةنووسان، ء

كوردستان. كؤمةَلطةى ء فيكرى
كَيشةكان  خةمخؤرى  بةفيعلى ئةنجومةنة، ئةم  دةبآ  
لةئةركة بةشَيك دةبآ بةآلم بن، رةئى قائيدى  بةفعلى بَيت،
لةسةر بكةن  جدى ءقسةى  ئةستؤ  بطرنة  ئانيةكان  ء  طرنط
واتا دابنَيت، طرفتةكان كَيشةء ء قةيران لةسةر ثةنجة دؤخةكةء

بطَيِرَيت. طرنط ئَيجطار ِرؤَلَيكى دةتوانآ ئةنجومةنةكة
ء بةتةرح كاريطةرى لةِرؤَلى  جطة ئةنجومةنة  ئةم واتا
رووناكبيران خواستةكانى بؤ بَيت ثردَيك دةكرَيت تازة، نةزرةيةى
ئةنجومةنة ئةم لةِرَيطاى ضاالكيةكانيان ء بةرهةم  كةكارء

بَيتةدى.
لةطؤظارَيكدا و ضاثبكات ئةوان بةرهةمةكانى ء كتَيب
وةكو هةبآ تايبةتيان بارةطايةكى بخرَيتةِروو بؤضوونةكانيان
... كؤبوونةوةء كؤِرء ء تةرحى تازةء بؤضوون ء ديالؤط مةَلبةندى
رووناكبيران نَيوان جدى موناقةشةى ء ديالؤط ذيانةوةى كةببَيتة
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ئةَلتةرناتيظ. ِرةخنةء تاِرادةيةك رؤشنبيران ء
روناكبيرء نوسةرء زؤر لةو ئةنجومةنة بةشَيكى ئةم دةكرَيت
كةقادةى وابن،  ناساندنى جنديانى وةك كة بَيت ضاالكانة 
جياواز بيروبؤضوونى ئةنجومةنةكة واتــا ئةمةش رةئين،
رؤشنبيرى بةئةركة هةم كةدةتوانآ لةخؤدةطرَيت، جياواز

هةَلبستَيت، خؤى رووناكبيريةكةى
كؤى ثرؤسةى لةسةر كةقسة ئةستؤ بطرَيتة ئةو ئةركةش هةم
بؤ دابنَيت ئةَلتةرناتيظ بكات، هاوكاري ء بكات لةهةرَيم سياسى

نَيطةتيظةكان لةخاَلة بطرَيت ِرةخنة طرفتةكانى ضارةسةرى
ثَيشةنط هةميشة  رووناكبيران نةضَيت لةياد ئةوةشمان 
خزمةت لة توانيويانة كة بوون ثَيشِرةوية لةو زؤر داينةمؤى و
طرنط قسةى ئةفراندندا  و داهَينان و نوَيبوونةوة و  كؤمةَلطة
قازانجى لة كة بكةن ئةزمونانة ئةو ثَيشِرةوى و بكةن جدى و

اليةكة. هةموو
و ئةوانة شانى لةسةر طرنطى بةشَيكى ئةركة ئةم كةواتا ئَيستا

بارودؤخةكة. ثَيناو باشتركردنى هةبَيت لة جديان قسةى دةبَى
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ئاشتى  بؤ  نؤبَل خةآلتى (١٠/ديسمبةر)دا لة  ساَل هةموو
ئاشتى ثرؤسَيسى بة جيهانى كةخزمةتى كةسايةتيةكى دةدرَيتة
خؤشطوزةرانى و ئارامى بةرقةراركردنى و مرؤظ مافةكانى و
دةكات. ديموكراسى بةديهَينانى و مرؤظايةتى كؤمةَلطةى بؤ
رؤَلى بةهؤى جيهان ئاستى لةسةر كةس دةيان كةتائَيستا

نؤبَل. خةآلتى خاوةن بونةتة لةوبارةوة ثؤزةتيظيان
بةبِرى طرانبةهاية  مادديةوة لةرووى خةآلتةكة ئةطةرضى
بةآلم هَيزة بِروانامةيةك، و  لةطةَل مةداليا يؤرؤ، مليؤن (١,٠٩)
دةداتة طرنطتر ثَيطةيةكى طةورةترةو زؤرلةوة مةعنةويةكةى
ذيان زؤرى كةبةشَيكى هيومانيستيانةى ئينسانة و سياسى ئةو

خةرجكردوة. لةوثَيناوةدا
ثَيرَيز، شيمؤن عةرةفات، ديكلَيرك، ياسر و (نيَلسؤن ماندَيال
ئةنوةر ساخارؤف، لؤسةر، مارتن عيبادى، شيرين رابين، ئسيحاق

طؤرباشؤف) سؤكى، دااليالما، سان مناحيم بيطن، سادات،
مل كراية  ئاشتيان كةخةآلتى جيهانيانةن كةسايةتية لةو

بؤ كورد؟ خةآلتى نؤبَل
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هةميشة بؤ و وآلتةكانيان و نةتةوة و طةل سيمبووَلى بونة  و
دةيانكاتة خةآلتة ئةم و لَيدةطرَيت ِرَيزيان ئينسانى كؤمةَلطةى 

ئاشتيخواز. سؤثةرمانى ثلةى
لوبى و سياسى  كةفاكتةرة هةية بؤضوون ضةند ئةطةرضى 
بةآلم نؤبَلةوةية، خةآلتةكانى ئاراستةى  و ناو  لةثشت جولةكة

بَيت. واقيعى زؤر ناكرَى
عَيراق نؤبَل، خةآلتى ــى دادوةران ليذنةى دةكرَيت بؤية
و طةورة كةسايةتى و سياسى كةضةندين نةكةن فةرامؤش
ئارام بةعَيراقَيكى خزمةت ساَلة ضةندين وآلتةدا لةم ئاشتيخواز
ئارامى و  ئاشتى و ديموكراسى ثرؤسَيسى  دةيانةوَيت و  دةكةن
نةبَيت زياتر ئةطةر كة بؤداوة زؤر قوربانيان و سةقامطيربَيت

كةمترنيية. ثَيرَيز عةرةفات و لةهةوَلةكانى
سيستانى ئايةتوَلآل و جةالل مام  بةرَيزان  ِرؤَلى بةتايبةتى
سياسية هَيزة كؤكردنةوةى و ئاشتى سةقامطيركردنى و لةعيراقدا
عَيراق سفرةى  لةسةر ناهؤمؤجينةكان تائيفية و مةزهةبى 
دوركةوتنةوة بؤ دووكةسايةتية ئةم بةردةوامى بانطةشةى و
دةرطاى كردنةوى  و  تايفةطةرى  و ئيتنى و  مةزهةبى  لةشةِرى 
و شةِر دةيان كوذانةوةى و كَيشةكان ضارةسةرى بؤ ديالؤط
سوننيةكان و شيعة سياسية هَيزة ناوخؤيى كَيشةى و قةيران
وةربطرن، ئاشتى نؤبَلى خةآلتى كةهةردووكيان وادةكــات
بةرقةراركردنى لةسةر دةبَيت ئةكتيظى  كاريطةرى كةبَيطومان

عَيراقيةكان. ماَلى يةكجارةكى و هةميشةيى ئاشتى
و يةزيدى شيعةكان، و سوننيةكان عةرةبة برا بةشاهيدى
تةنانةت محافيزكارةكان، و ليبراَل ِراست، و لةضةث مةسيحى،
سةرؤكَيكى وةكو جةالل مام توندِرةوةكانيش، ئيسالمية  هَيزة
طةر بينيوة، ِرؤَلى جياوازةكان ثَيكهاتة كؤكردنةوةى و عَيراقى
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زياتر و  زؤرتر قةيرانى دةيان ِرةنطة نةبواية ئةو ِرؤَلى ثؤزةتيظى
بخوَلقاية. لةعَيراق

ِرؤَلَيكى شيعةكانيش  مةرجةعى طةورة سيستانى، ئايةتوَلآل 
نَيوان كَيشةكانى لةِرةوينةوةى بينيوة ــةورةى ط يةكجار
ِرؤَلى طةر و عَيراق قةيرانةكانى ضارةسةرى و سوننة و شيعة
ملمالنَيى و عَيراق بارودؤخى ِرةنطة نةبواية ئةو ئاشتيخوازانةى

مةترسيدار بواية. يةكجار سوننة و نَيوان شيعة
سيستانى) و جةالل (مام بؤ ئاشتى نؤبَل خةآلتى ثَيدانى بؤية
سكةى ثرؤسَيسى سةر دةخاتة عَيراق هةم دروستة، ِراست و هةم
بةخشينى ثةِرينةوةى بؤ باشيشة سةرةتايةكى هةم ديموكراسيتر.
بؤ بةرضاوتر  بةشَيوةيةكى ئةمريكاوة و لةئةوروثا خةآلتة ئةم

ناوةِراست. خؤرهةآلتى و عةرةبى دونياى
ناوى ئةوةية شايةنى كورد هونةريشدا و ئةدةب لةبوارى خؤ
كةمال، (يةشار لةبابةتى بطرَى شوَين ليستةدا لةم داهَينةرةكانى
ئةطةرضى قوبادى) بةهمةنى و سةعيد رَيبوار بَيكةس، شَيركؤ
ثَيشبينيكراوةكانة كانديدة  لةِريزى ساَلة ضةندين  كةمال يةشار
خؤ ضاوةِروانة، هةر تائَيستا بةآلم  وةربطرَى، خةآلتة كةئةم
ئورهان ساراماطؤ، كامؤ، همنطواى، فؤكنةر، راسل، (شيمبوريسكا،
هونةرمةندة و شاعير و نوسةر لةم مةحفوز) نةجيب باموك،
بوون. داهَينان خاوةنى هةر هَيندةش و نةبوون بةتواناتر كوردانة
ئاشناكردنى لةطةَل ثَيويستة ديبلؤماسى هةوَلى ئةمةش بَيطومان
كوردا لةِرَيطاى سياسيةكانى و نوسةران بؤضوونى دةق و و شيعر

بةرهةمةكانيان.   بةجيهانكردنى و كلتور و وةرطَيِران
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بةشَيكى ئةوةى سةرةِراى لةفةرةنسا، ئيسثانيا قةرةجةكانى
دابينكراوة. بؤ ئينسانيةكانيان لةمافة زؤر

طوزةرانيان و كردونةتةوة بؤ  كامثَيكى  ثاريس لةدةرةوةى
دةبَى دةكات لةوة باس فةرةنسا كاتَى كةضى لةبارة. و باش

دةنط. دَيتة لةسةريان ئيسثانيا جَيبهَيَلن، وآلت
باريكةى (كامثى لة  ئَيران كوردستانى  ئاوارةكانى  كوردة
لة توركيا كوردستانى كوردةكانى سلَيمانى، شارى عةربةتى نزيك
ئامَيدى كامثى لة سوريا كوردستانى كوردةكانى مةخمور، كامثى

(... دهؤك لة
لةبةر هاونيشتمانيمانن و هاوخوَين و هاوزمان كةكوردى
ثةنايان بةناضارى دةوَلةتةكانيان ضةوسانةوةى و زؤرى و زوَلم

عَيراق. هةرَيمى كوردستانى هَيناوةتة
ئةمة خؤشيان و نةكراوة بؤ كةهيضيان ئةوةنيية لةسةر قسة
هَيشتا ئةوةية قسةكة بةآلم كراون، كةهاوكارى ِرةتناكةنةوة

و كوردةكانى قةرةجةكانى ثاريس
تر ثارضةكةى
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حاَل سةد خراثة طوزةرانيان و وةزع هَيندة هةندَيكيان ئةوانة
فةرةنسا. قةرةجةكانى بةحاَلى

ثارةى “بةخوا،  دةَلَى باريكة لةكامثى  ئَيرانى ذنَيكى كوردى
بيكِرم” نيية تةماتةم ثَى كيلؤ يةك

دةَلَى مةخمور لةكامثى توركيا كوردستانى ئاوارةيةكى
بةسةر نايلؤنا لةذَير زستان ساردى و هاوين بةطةرماى “ذيانمان

دةبةين”
كضةكانم “دةبَى دةَلَى سورياش كوردستانى ئاوارةيةكى

بكةن” لةبةر ماكسى بةسةرة
هةرَيمى دؤالرى دةمليار لةبودجةيةكى ناكرَى ئاخر

ئَيرة. هاتونةتة كوردايةتى لةبةر كة كوردانة ئةم كوردستان،
بةنةهامةتى ئاوا خؤفرؤش، و  جاش نةبوونة لةبةرئةوةى

بذين...!
كاولبووةكانيان وآلتة بطةِرَينةوة طةر هةركاميان  ئاخر
دؤالر (٥٠٠) مانطانة نايكةن كةدَلنيام بكةن قبوَل جاشَيتى و

وةردةطرن.
هةولَير، سلَيمانى، جةنابى ثارَيزطارى كةرؤذانة ئاسانة خؤ ئاخر
و لَيبدةن سةرَيكيان تَيثةِردةبن ئاوارانةدا ئةو كةبةالى دهؤك

دةرمانبكةن. دةرديان
بةِرَيوةبةرايةتيةكى ثارضةيةكيان هةر بؤ حكومةتة ئيشى

بطرَيت. لةئازارةكانيان طوَى و دروستبكات تايبةت
دةبن، يؤنان ئــاوارةى زؤر، ميسريةكى حةفتاكان  ساَلى
ميسرى فيلمَيكى لةئةسينا لةسينةما  رؤذَيك  طَيِرانةوةيان، بؤ
دةيانخةنة و بةسةرياندا  دةدات تاثؤليس نمايشدةكرَى، 

ميسر. بؤ كةشتيةكةوة
يؤنان باَلوَيزى و دةبَى توِرة دةزانَى بةوة سادات ئةنوةر كة
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يؤنانى “ئةوةندة دةَلَى ميسر ناوخؤى بةوةزيرى و بانطدةكات
وآلتةكانيان". بؤ بيانطَيِرةوة و بكة فرؤكةيان سوارى كؤبكةرةوة،
ثةشيمان ميسريةكان لةناردنةوةى دةزانَى، ئةوة يؤنان كاتَى
هاووآلتى ئةوانة دةَلَى” يؤنان بةحكومةتى سادات بةآلم دةبَيتةوة،
هاوآلتيةكاندا لةطةَل منيش بكةن، لةطةَل مامةَلةيان ضؤن منن،

دةكةم” وامامةَلة
كةوتن، تيرؤر بةر لةمانة بةشَيك ئَيمة لةوآلتى كةضى

دةترسن. و هةندَيكيان برسين هةندَيكيان
ئَيمة بةرثرسةكانى و لةسةركردة بةشَيك رؤذانَيك خؤ ئاخر
منداَلةكانى ثاروى و قوت و حةسانةوة ئةواندا طةرمةكانى لةكؤلَيتة

ئةوانيان دةخوارد.
دةكاتةوة. دووبارة خؤى مَيذوو زؤرجار ئاخر

و باشة وةزعى هةرَيم حكومةتى ئةوةية قسةكة بةآلم
وةك النى كةم و بكات باشتر ئةوان طوزةرانى و ذيان دةتوانَى
ميسرييةكانى وةك يان بكات هاوكاريان فةرةنسا قةرةجةكانى

يؤنان سةير بكرَين.  
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ِروودةدات تازة شتى كوردستان دَيمة كة جارَيك “هةموو
فراوانتر جادةكان ئةبينم، دَلخؤشتر و طةشاوةتر بة خةَلكةكة وةك
كة بوون، فراوان ثرؤذةكان و دةبن بَلنتر زياتر بيناكان دةبن،
هةبَى ثارةوة و نةوت بة ثةيوةنديان تةنها شتانةش ئةو ثَيموانيية

خةَلكةوة” بةخواستى ثةيوةستيشة بةَلكو
                               رةزاى تاَليبى

سؤسيال ديموكراسى سويد  لةثارتى     

نيية، بةهةشت ئةطةر كوردستان
نيية...! دؤزةخيش
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كةسَيكى كوردة، غةيرة كةسَيكى بؤضوونَيكى سةرةوة ئةوةى
و فارس بةِرةضةَلةك و  ديموكرات سؤسيال  لةحزبى سويدى
ضريكة وةك فارسى ضةثى ثارتَيكى  ثَيشووى  باآلى ئةندامى

فيدائيةكانة.
بةآلم سويدة،  وةك كوردستان  بَلَيين نامانةوَيت  ئَيمة 
و دةيَلَيين كة بَيت قسانة لةو  طوَيمان  هةميشة ناشمانةوَيت

كراوة...؟” دةيَلَيينةوة” جا ضى
هةستدةكةم كوردستان دَيمةوة كة “هةرجارَيك دةَلَى رةزا

طرنط ِروودةدات” ِرووداوى و ثَيشكةوتنى خَيرا
و وةفدانةية بيانى لةو كةسايةتية زؤر قسةى قسانةى رةزا ئةم
دور و واقيعى و بَياليانانة بةضاوَيكى و كوردستان دَينة ناوةناو كة

دةينوسن. و دةيَلَين و دةبينن كوردستان واقيعى لةموجامةلة،
دةيانةوَيت سياسى اليةنى و كةس هةندَى بةداخةوة كةضى
لةو باس تةنها ناكرَيت، بةدى ثَيشكةوتن و ئاوةدانى هيض بَلَين”
بةالى ناضن  هةرطيز و كوِرين و كةم بةَلَى كة دةكةن شتانة 

لةدةرةوة” دؤستةكانمان بؤضوونةكانى و حاَل واقيعى
هةرَيمى و توركيا نَيوان بازرطانى ئاَلوطؤِرى كاتَيك ئايا
وةكو كة دؤالر،  مليار  (٢٥) دةطاتة تر دووساَلى  تا كوردستان
ئاَلوطؤِرى بةقةدةر ذمارةية ئةو دةَلَي: توركيا بازرطانى وةزيرى

نيية؟ كةوت دةست ئوردن، و لوبنان سوريا، لةطةَل توركياية
دةستكةوت رؤذانة نةوتى بةرميل هةزار (١٧٠) ناردنى ئايا

نيية؟
جيهان كونسوَلطةرى وآلتانى  (١٧) نزيكةى كردنةوةى  ئايا
(٢٠٠٥)ةوة لة توركيا نموونة بؤ  نيية؟ دةستكةوت هةرَيم لة
برياريدا ئةمساَل تةموزى تا سودان لةباشورى هةبوة كونسوَلى

سةفارةتخانة؟ بيكاتة
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لةكوردستان بةرز مؤدَيل  ئوتؤمبَيلى (٨٠٠) هةزار بوونى ئايا
كوردستان نيية؟ خةَلكى مايةى خؤشطوزةرانى

و لةكوردستان ميديا و ِراطةياندن كةناَلى (١٢٠٠) بوونى ئايا
(SNG) و كةناَلةكانى ِراطةياندن نوسينطةى جيهانى (٣٠) بوونى

نيية؟ طرنط دةستكةوتى كةناآلنة ئةو
ئاية...؟ ئايا...

و خوَلقاوة سةرةوة وَينانةى لةم رةزا بؤضوونةكانى بَيطومان
و بينوسين و ئةمانة بَلَين نيية شةرميش نيية و موبالةغة هيضيش

ثَيوةبكةين. شانازيشى بطرة
و بيَلين بَيت، ئاسايى ثَى ئةوةشمان دةبَى ضؤن وةكو
كومةآليةتى سياسى،  ناعةدالةتى  لةهةرَيم بةَلَى  كة  بينوسين
ئةو ثَيويست وةك حكومةت و هةية دادطا نادادثةروةرى هةية.

نةكردووة. بنةبِر دياريدانةى
نيية. دةرسةد سةد ثَيويست و خزمةتطوزارى وةك بةَلَى

مرؤظةكانى الوان و و طةنجان ثَيداويستيةكانى هةموو بةَلَى
دابيننةكراوة. وآلتة ئةم

ئةنكةرة و سيئوول و ثاريس كوردستان دةمانةوَيت ئَيمة بةَلَى
جيبؤتى...! و مؤزةمبيق و ئؤطةندة نةك بَى

و جيبؤتى و مؤزةمبيق كوردستان ئةوةية هةقيقةتيش بةآلم
نةبَى. و ئةنكةرة سيئوول و ثاريس نيية، ئةطةر ئؤطةندةش

وةكو خؤى سثيةكان و ِرةشةكان وةكو خؤى شتة بؤية دةبَى
نيية، دؤزةخيش بةهةشت كوردستان ئةطةر بزانين و ئةوة ببينين

نيية.
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بةثَيى  ئةسكةندةناظياية بضووكى وآلتَيكى كة فينلةندا:
كة وآلتانةى ئةو لةباشترين يةكَيكة (٢٠١٠) ساَلى ئامارةكانى
هةية ثةروةردةي سيستمى باشترين زؤرباشة، تاكةكةس داهاتى

هةية. ماستةريان ثلةى مامؤستايانى زؤرينةى
ذمارةى و  ناسراوة سارد بةوآلتَيكى ئةطةرضى نةرويذ:
(UN) ئامارةكانى (٤,٨) مليؤن كةسة، بةثَيى نزيكةى دانيشتوانى
وةكو باشترين لةسةر يةك ساَل ثَينج ماوةى و بؤ ساَلى (٢٠١٠) بؤ
عةدالةترين و بةيةكسانترين ناسراوة، ذيان كوالَيتى بؤ وآلت

باش. و ثاك ذينطةيةكى سةرةِراى دادةنرَى كؤمةَلطةش
تونس ئوستراليا:  و ئيسثانيا  ضيلى، سويسرا،  ضين، تونس، 
تةندروستى سيستمى عةرةبى دةستنيشانكراوة كة وآلتَيكى وةكو
كةلةثَيشةوةى وآلتانة لةو  يةكَيكة ضيلى  ضينة، هاوشَيوةى

ئامارانةداية؟ ئةم لةكوَيى كوردستان،



1819

ناويان لةسةرةوة كة  تر وآلتةكانى  باشة. تةندروستى سيستمى 
سيستمى تةندروستى تَيدا كة دادةنرَين وآلت بةباشترين هاتووة

زؤرباشة. و ضاالك
(٢٠٠٩) ساَلى بؤ بَيكارى كةِرَيذةى  ئةوةدا  لةثاَل ئوستراليا:
دةذمَيردرَيت وآلتان لةتةندروسترين بةيةكَيك بووة، بةآلم (٥,٦)
كةمترين دارايةكةشدا قةيرانة لةكاتى هةربؤية ئابوريدا، لةئاستى

بةركةوتةوة. زيانى
ئةوروثا، وآلتانى لةبضوكترين يةكَيكة كة لؤكسمبؤرط:
نزيكةى كةساآلنة هةية تاكى داهاتى ــذةى ِرَي بةرزترين 

دَيت. و هؤَلندا سويسرا (٧٥٠٠٠)دؤالرة دواتر
ذينطةى باشترين كة دانراون وآلت ثؤَلندا، ئةَلمانيا: بةسَى غانا،
هاتووة، طةورةدا و ناوةند مام نزم، داهاتى لةئاست هةية سياسيان
سياسيةكةى ذينطةى نيية، بةآلم ئابوريةكى باشى غانا ئةطةرضى
وآلتة لةناو باشة، زؤر مةغريب و ئةلبانيا هيندستان، وآلتانى لةثاَل
لةوآلتة ئةَلمانيا بةآلم يةكةمة،  ثؤَلةندا ناوةندةكاندا  مام داهات
زؤر سياسيةكةى و ذينطة سيستمى ديموكراسى كة طةورةكاندا

باشة.
،ناوةندى بةتةمةنترينن مرؤظةكانى كة بةوةناسراوة يابان:
لةضاو ذاثؤنى ئافرةتى و ذنان (٨٦) ساَلة و ساَلة (٨٢) ثياوَيك هةر
ثةيوةستة بةباشى هةية، ئةوةش درَيذترين تةمةنيان وآلتانى تردا
ذاثؤن ئةوةى  سةرةِراى باش دةرمانى تةندروستى سيستمى 

ثةروةردةدا. لةبوارى دادةنرَى طةورة وآلتى بةباشترين
جةنطَيك هيض لة  سةدةية دوو  ئامارةكان  بةثَيى  سويد:

دادةنرَيت. وآلت اليةنترين بةبَى نةكردووة بةشدارى
سويد نَيودةوَلةتى شةفافيةتى ِرَيكخراوى  ئامارةكانى بةثَيى
لةئاستَيكى تَييدا شةفافيةت كة وآلتةى سَى ئةو  لةناو يةكَيكة
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ذينطةيةكى سياسيشدا لةبوارى و نيية طةندةَلى و باشداية
بةشدارى دانيشتوانى (٪٨٠) كةم النى كة هةية زؤرباشى 

دةكةن. دةنطدان
داهاتى تَيداية، ئابورى جوَلةى طةورةترين سنطاثورة:
و كارا حكومةت كةمة، زؤر  طةندةَلى و  بةرزة زؤر تاكةكةسى

بةهَيزة.
و نَيودةوَلةتى شةفافيةتى  ِرَيكخراوى هى  ئامارانة ئةو
ساَلى بؤ نيوزويكة طؤظارى  و (UN) بة سةر  ِرَيكخراوةكانى

.(٢٠٠٩-٢٠١٠)
ئامارانةن؟ ئةم لةكوَيى كوردستان و عَيراق ئةوةية قسة ئَيستا
ثةروةردةى سيستمى بَلَى كة هةية داتايةك و ئامار هيض ئايا
كة تةندروستى سيستمى يان ئاستةداية؟ لةو هةرَيم و عَيراق
ساَلة هةر و دةمرن منداَل بةهةزاران ساآلنة بؤ؟ خراثة  زؤر

ثةيدادةبَى. نةخؤشيةك
كامةية و كةميكردووة ذَيرثةنجة ِرَيذةى بَلَى هةية ئامارَيك
ئةم توشى عَيراق و زؤر لةكوردستان خةَلكَيكى كة ضارةسةرةكانى

بوون؟ ترسناكة ثةتا
لةضاو لةكوردستان بَيكارى كةِرَيذةى دةزانين ئةوةندة تةنها
وة لةكوردستاندا و ِرادةى طةندةَلى لةعَيراق بةآلم باشترة، عَيراق

زؤر بةرزن. نَيودةوَلةتى شةفافيةتى بةثَيى ئامارةكانى
بةرادةى ضةندة ساآلنة تاكةكةس  داهاتى  نازانين  بةآلم
نةوتى فرؤشتنى بؤ نموونة دةكات كةساآلنة زياد نةوت فرؤشتنى
(٨٢) مليار دؤالر بووة، و هى (٢٠١٠) بوة دؤالر مليار (٧٦) (٢٠٠٩)

ضةندة؟ داهات جياوازى بةآلم
ئةو لةكوَيى  كوردستان و عَيراق سياسى ذينطةى ئايا 

ضةندة؟ تةمةن ناوةندى و ئابورى جوَلةى ئايا ئامارانةداية؟
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ئامارانةدا و داتا ئةم لةنَيو كوردستان و عَيراق نةبوونى بَيطومان
لةناو و نَيودةوَلةتيةكان ِرَيكخراوة لةاليةن ماناى ثشتطوَيخستنة
كة هةية هةردووال بارودؤخى خراثى و نَيودةوَلةتى كؤمةَلطةى

نيية. باش
جيا لةعَيراق خؤى هةوَلبدات كوردستان كة طرنطة بةآلم

كارى ثَيبكات.    و بطرَى بكاتةوة و ئةو ئامارانة لةبةرضاو
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قةوارةى و كيان دروستكردنى و جيابونةوة مةيلى تادَيت
دةبَيتة و ثةرةدةستَينَى  جيهاندا لةسةرتاسةرى نوَى  سياسى
كةثَييوابوو بؤضوونةى ئةو بةثَيضةوانةى نةتةوةيى، خواستَيكى
كؤتايى سارد،  جةنطى كؤتايى و طَلؤباَليزةيشن سةردةمى 

دةوَلةتى نةتةوةيية. دروستكردنى و مةسةلةكانى ناسيؤناليزم
كةكؤتايى ثَييوابوو، مَيذوودا لةكؤتايى فؤكؤياما، فرانسيس
ئينسانةكانة حةسانةوةى و ليبراليزم سةرةتاى سارد، جةنطى

ئةمريكادا. ليبراليزمى سايةى لةذَير
سودان باشورى مةسيحييةكانى خؤئامادةكردنى طةرمبوونى
خةرتوم حكومةتى لةديكتاتؤريةتى  جيابوونةوة و  ِريفراندؤم بؤ
طرنط، ِرووداوَيكى دةبَيتة كةتادَيت بةشير حةسةن عومةر و
ئةطةرضى باشور. ضوونةتة ثاَل هةوَلةكانى ئةوروثاش و ئةمريكا
باشوريةكان خةونى و يةكبخات ثرؤسةكة دةيةوَيت بةشير
دارفؤريةكانيش جطةلةوة، مةحاَلة  ئةوة  بةآلم لةناوبةرَيت،

كوردستانة؟ سةربةخؤى دةوَلةتى كاتى
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هةمان داواى خةرتوم لةطةَل نَيوانيان دانيشتنةكانى لةدواين
لةداهاتوودا بَيتةدى. كةدورنيية دةكةن، سيناريؤى باشور

و جينؤسايد توشى ساَلة دةيان و مليؤنة (٤٠) كة كورد طةلى
لةمةسيحيةكانى قوربانية، هةزاران خاوةنى و بوةتةوة قةتَلوعام

لةثَيشترنيية؟ باشور
دروستبكات نيية كةدةوَلةت ثشتيوانى نَيودةوَلةتى شايةنى واتا
بطرن؟ ثشتى كؤسؤظؤييةكان  و  مةسيحيةكان هاوشَيوةى  و
طرنطةكانى ثَيطة كةهةموو باشور كوردستانى هةرَيمى بةتايبةتى

تَيداية. سياسى كيانى دروستبونى
لةسةر بابةتَيكى قسة كةئَيستا كورد، ئايا سةركردايةتى بةآلم

بؤ كردووة؟ ئامادةسازيةكى وادةكات هيض
خةونةدا ــةم ئ بةدةستهَينانى لةساتى ـــَى دةزان ئايا
لةهةركوَيى كوردَيك هةر بؤ  مَيذوويى  دةستكةوتَيكى ض
ضى كورد  تاكى كةسَيتى و بةدةستدةهَينَيت دونيايةداية ئةم 

لَيدةكات؟
ثِر و قورس ض وةها كةبِريارَيكى دةزانَى، ئةوةش بَيطومان
لةسةر ض دةهَينَيت خؤيدا بةدواى كاتى نةهامةتى ض و كَيشةية
دذايةتى ض ناوضةيى لةئاستى  ض و عيراق  ناوخؤى ئاستى

دةكرَيت...؟!
و نةئةستةم نةئاسانة، نةخةونة، كوردى، دةوَلةتى دروستبوونى
هةية؟ ثَيويستى ثارةى ئابورى و ذَيرخانى ئايا بةآلم نةسازوئامادة،
لةحاَلةتى ئايا بطرَيتةدةست؟  ئةركة ئةم هةية كاريزمايةك  ئايا
تاكى و طةنج ئينتماى ئايا سازن؟ ثَيداويستيةكان قةيران و شةِر
زمان و نيشتيمان و كةخاك طةيشتوة لةوة كورد ئايا هةية؟ كورد
خاوةنى دةوَلةت ضونكة نيية، تاثؤيةكى هةية؟ بةآلم سنورَيكى

نيية؟
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دواى و (١٩٩٠) لةساَلى سؤفيةت يةكَيتى شكستى ثاش
دروستبوون. لةسؤفةيةت كؤمار  (١٥) بةرلين ديوارى ِرووخانى
لةيؤطسالفيا دةوَلةت لةشةش زياتر و لةضيكؤسلؤظاكيا كؤمار دوو
سةربةخؤيى ئةطةرى و تيمؤرى خؤرهةآلت سةربةخؤيى ئةريتريا و
لةئيسثانيا كةتةلؤنيا و باسك هةرَيمى لةمةغريب، خؤرئاوا بيابانى

ساَلدا. بيست لةماوةى تةنها سودان باشوورى و
بارودؤخى هةموو و بوون هةق لةسةر هةمووى ئةمانة ئايا
ئايا ياريدةدةربوون؟ ناوضةيى و ناوخؤيى ئابورى، سياسي،

دابوو؟ قوربانيان هةبووة ئيمتيازيان زياتر لةكورد هةموويان
كوردستان سةربةخؤيى هاتووة دةوَلةتى ئةوة كاتى ئَيستا ئايا

بِريار؟ دةوَلةتى خاوةن خاوةنى ببَيتة كورد ِرابطةيةندرَى و
ضارةنووسة؟  و قةدةر يان ضاوةِرَيى
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جةالل) مام هةظاَل ) كوردستان ِرووداوةكانى دواى لة
دةبَى "كة ِراطةياند. خؤى بؤضوونةكانى ديداردا ضةندين لة
ثرؤسةى نادةين ِرَيطاش و بثارَيزين كوردستان بارودؤخى

. تَيكبضَيت" كوردستان هةرَيمى ئةزموونى و ديموكراسى
هةموو لة هةرَيميش سةرؤكى بارزانيش مةسعود بةِرَيز
و دةربِرى خؤى نيطةرانى ِرابردوودا رؤذى ضةند بؤنةكانى
و كَيشةكان بة كؤتايهاتن بؤ ضارةسةرة تاكة ديالؤط داوايكرد

طةنجةكان. ِرشتنى خوَين لة ِرَيطرتن
داواكارى وةَالمى وردى بة بةختيار مةال هةظاَل دواجار
داواكارييةكيان خؤثيشاندةران ضةند لة ناو كة دايةوة ئةوانةى
ِرَيزى داواكاريةكان و لَيبطرين طوَييان ئامادةين وتى هةبوو
بَلَين ثَيمان  ئةوان با نةشمانزانيبَيت طةر شتَيك و  بطرين

وَالتةن. ئةم ِرؤَلةى ئةوان
ثةرلةمان لة خاَلى (١٧) ئةجَيندايةكى داِرشتنى ثاش لة
ئؤثؤزسيؤنى وةَالمى و ثةرلةمان ضووة خؤى د.بةرهةم

....؟! قسةية دواين كاتى
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ناَلَيين “ئَيمة وتى و طرت بؤضوونةكانيشيان لة طوَيى و دايةوة
هةموومان بة وةرن با بةَالم ، نيية عةدالةتى نا و هةَلةمان نيية

بكةين” ضاكى
حكومةت سةرؤكى (١٤\٣\٢٠١١) رؤذى جاريش دواين
كة دايةوة خؤثيشاندةرانى داوةكارييةكانى (١١) هةر وةَالمى
خاَل وةَالمى بكات جَيبةجَى هةموويان حكومةت ئامادةية
حكومةتةوة و خؤم “بةناوى تةنانةت وتى و ثَيدانةوة خاَلى بة
و ِروويداوة كة هةرشتَيك لة بكةم  لَيبوردن داواى ئامادةم

“ دةكات هةرَيم سياسى بارودؤخى بة خزمةت
و ئؤثؤزسيؤن بؤ بوو وةَالم كة ثةيامانةى هةموو ئةو ثاش
اليةنى نةهاتووة سَى ئةوة كاتى ئايا جةماوةر، خؤثيشاندةر و
و ثاى ديالؤط و بَينة بَينن بة كَيشةكان ئؤثؤزسيؤن كؤتايى
خةَلكى زياتر لةوة تا قةيران ؟ بةس نيية ئيتر ئايا دانوستان؟
...؟! نةبَي كارةسات توشى سلَيمانى شارى و ئارامى نا توشى

دةبَى كة  بزانَي ئةوة ئؤثؤزسيؤنيش دةبَيت دواجــار 
بةرثرسيارانة و بةر بطرَيتة دروست و ِراست هةَلوَيستى
هةَلوَيستة لةم  طوَى و بكات دؤخةكة لةطةَل مامةَلة  ئيتر

بطرَى. ثؤزةتيظانة
هةست دةزانــن ئؤثؤزسيؤن بة خؤيان ئةطةر دةبَيت
ئاست لة بكةين سياسى و مَيذوويٍى بةرثرسيارَيتى بة
ثاَل نةضنة تر ضى هةبَيت جدييان وةَالمى و ِرووداوةكاندا 

فريادرةس. نةكةنة خؤشيان و قةيرانةكان
يؤتؤثيانة خاَلى و مةرج لةسةر ثَيداطرى ئةوان ناكرَى
نةرم و ئاشتيخواز ثةيامة هةموو ئةم وابزانن بكةن
هةردوو – ثةرلةمان – حكومةت بةرثرسيارَيتيانةى و
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كاتَيكدا لة ئةوانة، هَيزى بة سةركردة هةردوو و حيزب
و و سياسى بةرثرسيارَيتى مَيذووى ئةوةندةى هةستكردنة بة
خوَينى ِرشتنى و نةخوازراو بارودؤخى لة ِرَيطرتن كؤمةَاليةتى

كوردستان. طةنجانى
لة ئةكسةريةتن حيزب هةردوو هَيشتا كة ديارة خؤ
هةمووشيان كراوة و و باش زؤر كة ئيشى خؤ ِروونة كوردستان.
نةك هةية. طةندةَلى خراثةو بةَلَى كة ناوة بةوةدا دانيان
تةنها دةبَي و نةكراوة نا نةخَير هيض دةَلَيت ئؤثؤزسيؤن ئةوةى

بكرَيت. جَيبةجَي و ئَيمة ِراستبن داواكاريةكانى و مةرج
ــارى داواك خةَلك كة تَيطةيشت حكومةت ئَيستا
داواكاريةكانى لة طوَى  كة تَيطةيشت هةية,  ثَيشنيارى و
بدات ضاكسازى بةديهَينانى هةوَلى و بطرَى خؤثيشاندةران
بةدةنط تريش و سةرجةم اليةنةكانى ئؤثؤزسيؤن ئةطةر بؤية
لةطةَل دةبَى خؤى ساغ نةكردبَيتةوة و نةيةت هةوَالنةوة ئةم

. ديالؤطدابَيت هةنطاو و ضاكسازى و ضاكردن
بؤ ناهَيَلنةوة ِرَيطايةك ئيتر كة ئةوانن ئةوة بَيطومان
نةك كَيشةكان، بة كؤتايهَينان  و ضاكسازى  و ضارةسةر
كة بزانَي باش ئؤثؤزسيؤن دةبَيت  دةســةَالت، و خةَلك
داواكاريانةى و  خاَل ئةو هةموو  نيية مومكين  هةرطيز
نيية مةرج شياونين هةندَيكيشيان بةثةلةن، داخوازى سياسين
بِرياريان ئةوان نيية كة مةرجيش وةك ضؤن بكرَى، جَيبةجَى
جار دوو دةسةَالت  - حكومةت  نةبن، ِرازى  هيض بة دابَى
دةسةَالت – حيزب – حكومةت ضونكة  لَيبطرَيت. طوَييان
بؤ داواكــارى ــدةى  زؤروزةوةن و نواندنى نةرمى ســةرةِراى
ثَيداضوونةوة و كَيشةكان ضارةسةرى و دانوستان و ديالؤط
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لة ِرَيزطرتن و بارودؤخةكة ضاككردنى و ِرَيساكان و ياسا بة
لوتف ضاوةِرَيى تا سةر ناتوانَى بةَالم خؤثيشاندةران طةنج و
ثاى دَيتة ضؤن و كةى كة بَى، ئؤثؤزسيؤن مةرحةمةتى و
لة ِرووداوةكان بكات و كات بة طةمة و و دانوستان ديالؤط
لة تَيثةِراندنة كات ئةم ِرووداو ئةم دابَى. خؤى بةرذةوةندى
خوَيندنةوةى نةخَير ية ئةواندا سياسةتى بةرذةوةندى خزمةتى
خؤى و داواكاريةكانى و خواست لة زةرةر ِرةنطة وا هةَلةية

بدات. خؤثيشاندةرانيش و طةنجان و كؤمةَلطة
نيية وةكو مةرج ئؤثؤزسيؤن داخوازيةكانى ضونكة هةموو
بةرذةوةندى ئةوةندةى بَيت خةَلك قازانجى لة دةَلَين خؤيان

تايبةتن. داواكارى و مةرج و سياسين و حيزبى
تَيكةَل ئؤثؤزسيؤن  و خةَلك داواكاريةكانى ئةوةى  بؤ
كة , بزانن ئةوة خؤثيشاندةرانيش و طةنجان دةبَى نةكرَى
مافةكانى و خواست لة تةعبير ئؤثؤزسيؤن داواكانى هةموو
جَيبةجَى خؤيان خواستةكانى كاتَيكيش ناكات كؤمةَلطة طشت

دةكةن. هةمووان لة ثشت بوو
حكومةتيش و اليةنةكان هةموو بة ئةوةى بؤ بؤية
حكومةت ئَيستا دةستثَيبكات. ديالؤط نوَيى الثةرةيةكى
ئؤثؤزسيؤنة ئاشكراى و ِروون واقيعى وةَالمى دواين ضاوةِرَيى

ناوَيت..؟ دةوَيت و ضى ضى كة
ئامادةى ئايا ِرةتيدةكاتةوة؟ يان دةكات ديالؤط ئايا
لةوة بير ئايا دروستكردنة؟ قةيران خةريكى هةر يان دانيشتنة
ِرةوشةكة و نابَي باشى ئةنجامة سةركَيشى زياتر لةوة ناكاتةوة

..؟ دةكات ئاَلؤزتر
الى تةنها ِراستى و ضارةسةر بِريار و دواين كة دةزانَى ئايا
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بِريارو و كارت  حيزبيش هةردوو و حكومةت و نيية  ئةوان
هةية..؟! هةَلوَيستيان

فةرموون ئةوةى سةر هاتؤتة ثِرؤسةكة هةموو ئَيستا
بكةين كَيشةكان ضارةسةرى و  دانوستان و ديالؤط وةرن

. قسةى خؤيانبكةن ئةوةية دواين كاتى
مَيزى سةر وةرنة فةرموو  بةسة  بَلَين  ئيتر  ئةوةية كاتى

هةَلبطرن. سازى قةيران لة دةست و طفتوطؤ
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(٢٥٠) نزيكةى  (٢٠١١) شوباتى ١٧ى ِرووداوةكانى لةدواى 
كوردستان هةرَيمى لة رؤذنامةنووسان  بةرامبةر  ثَيشَيلكارى
ئةمنيةكانى دةزطا لةاليةن زؤرينةى لةوةى جيا  ئةنجامدراوة.
ئؤثؤزسيؤنةوة لةاليةن خؤثيشاندةرو بةشَيكيشى بووة، حكومةتةوة

بووة.
لة زياتر داكؤكى ليذنةى ِراثؤرتى شةش لة ثَيشتريش
ِراطةياندن دةزطاكانى بةرامبةر جؤراوجؤر ثَيشَيلكارى (٣٠٠)
كوردستان هةرَيمى سةرتاسةرى  لة  ورؤذنــامــةنــووســان

ئةنجامدراوة.
لة رؤذنامةنووس (٦) داكؤكى  ليذنةى  ِراثؤرتةكانى  بةثَيى

تيرؤركراون. كوردستان و كةركوك
تؤماركراون رؤذنامةنووسان لةسةر سكاَاليانةى لةو بةشَيكيش
بة ياساى و نين رؤذنامةطةرى ياساى ى (٣٥) ذمارة بةثَيى ياساى
نَيطةتيظى كاريطةرى كة تؤماركراون سزادان ياساى و مةدةنى

دةبَيت. ياساكة لةسةر

بووم...؟! شةرمةزار ئةز
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بةشَيك لةو ثَيشَيلكاريانةى دانا و طةر وامان بين واقيعيش با
واية...؟ بةَلَى رؤذنامةنووسانة خةتاى كراوة

نابةرثرسيارَيتى بةهؤى و ِراستةقينةن سكاَاليانة لةو بةشَيك
ِراستة؟ بةَلَى بوو بةَلطةو دؤكيؤمَينت نةبوونى و رؤذنامةنووس

كارى رؤذنامةنووسى لة بةدةر رؤذنامةنووسان هةندَى لة بةَلَى
بَيت. سةروةر با ياسا و تؤمةتبارن

كة  بسةلمَينَى هةقيقةت ناتوانَى ثَيشَيلكارية هةموو ئةو بةَالم
ِرَيطا و لَيساندن كامَيرا و سوكايةتى و ثَيشَيلكارى و طرتن و لَيدان

تةنانةت كوشتن هؤكارَيكى هةية. نةدان و
دةبَى ئاسايش بؤضى كة ثرسيارةدا ئةو بةدواى زؤرجار طةِراوم
هَيزةكانى طشت و مةدةنيةكان  ضاالكية ثؤليسى و  ثؤليس و
لة بةرثرسةكان ثاسةوانى ثَيشمةرطةو  جاروبار  تةنانةت و ناوخؤ

نةكةن؟ هاوكارى بدةن يان رؤذنامةنووسان
شةرمةزار داكؤكى ليذنةى سكرتَيرى وةكو ئةز هةميشة
بة ئةوة دةدةين و مذدةى بَالودةكةينةوة ِراثؤرتَيك وا كة دةبم
بةئةركى دةسةَالت و دةبَيت باش بارودؤخةكة رؤذنامةنووسان

هةَلدةستَى. خؤى
و دةدرَى دةبم كة لة رؤذنامةنووسَيك شةرمةزار ئةز هةميشة
سوكايةتى و لَيدان كة هؤكارَيك بؤ بةخؤم بكةم. قةناعةت ناتوانم

هةية. ثَيكردنيان
كة دةكةم نيطةرانى بة هةست و دةبم شةرمةزار هةميشة
مافى و زيندانى ِرةوشى خراثى باس لة نَيودةوَلةتيةكان ِراثؤرتةكة
بة جاروبار و  دةكات  رؤذنامةنووسان بةتايبةتى و  ذنان  و مرؤظ
تةنانةت و نيطةرانية مايةى كة دةضوَينَى بةعسى دةسةَالتى

بَيمانايةن. قسة كةس اليةنطرى ئةم هةندَى
و حكومةت و هةرَيم سياسى دةسةَالتى ضونكة  ئاخر
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حكومةت سيستةمى و بين ديموكراسى بِريارمانداوة هةموومان
زؤرة ِرَيذة بةو رؤذنامةنووس دةبينم كة بةَالم بَيت خةَلك هى
لة دةكةم طومان خةريكة لَيدةكرَى هةِرةشةيان و لَيياندةدرَى
بيةوَيت دةسةَالت كة دةكةم طومان ديموكراسى، سةركةوتنى

بطرَى. رؤذنامةنووسى كارى لة ِرَيز
لة كةس يةك و ثؤليس يةك ساتةش تائةم نا ئةطةر
رؤذنامةنووسان بةرامبةر ثَيشَيلكارى لةسةر حكومةت دةزطاكانى
فةرمانبةرى مافى هةمان دةَلَى ياسا كة نةدراوة. سزا و نةطيراوة

نيةتى... كة هةية
هَيندة دةسةآلت كة دةكةم بوون  ئيحراج بة هةست زؤر
خةَلكانى و سةنديكا ماندووبونى و لةهةوَل طوَى كةمتةرخةمة
بةكارى و ثَيشَيلكاريةكان لةسةر  بةردةوامة  و ناطرَى دَلسؤز

هةَلناستَيت. خؤى ياسايى
ثَيشَيلكارى و رؤذنامةنووس لَيدانى بَيت بابةس تكاية
كارةكةمان و ثيشة  لة رَيز هاواركرد زؤرمــان بةرامبةريان، 
بؤ هةية زةرةرى تكاية نةبين، ئيحراج لةوةزياتر با تكاية بطرن
مرؤظ، تكاية و مافى و هةرَيم ناوبانطى و ثرؤسةى ديموكراسى
و لَيدان بؤ نية ثاساوَيك و بطرن رؤذنامةنووسان لةكارةكانى رَيز
شارمةزارمان زياتر لةوةش و بةرامبةريان ثَيشَيلكارى و سوكايةتى
و باشتر بارودؤخةكة دةَلَين بةردةوام ئةوةى بةرامبةر مةكةن
و حكومةت بؤ لةسةرة ئامؤذطاريمان  تةنها ئَيمة  دةبَيت، ضاكتر

بكات. بةطوَيمان هيوادارين كة دةسةآلت
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لةِرووداوةكانى باس كتَيبانةى لةو يةكَيكة ياد، و ئةزموون
نيشتمانى، شؤِرش ئةركَيكى كةلة سةردةمانَيكدا دةكات شؤِرشَيك
كَيشة دةيان توشى بةآلم لةئةستؤدةطرَيت، ضينايةتى و ِرزطارى

نةهامةتى دةبَيتةوة. و
شةِرى و لةدةورةيةكدا ئايدؤلؤذيا و فيكر و شةِرى دةسةآلت

ناوخؤ لةدةورةيةكى تردا.
ضةث ِرةوتى دونيادا لةسةرتاسةرى  هةشتاكان  و هةفتاكان
مؤدَيل شَيوةية لةم طروثى و هَيز دروستكردنى و ماركسيست و
طةشةكردو وآلتانى و سَيهةم جيهانى طةالنى كةزؤربةى بوو.
كؤمةَلطةدا واقيعيةتى لةطةَل ئــةوةى بةبَى دواكةوتوو. و
و دةكرد بؤ بانطةشةيان سةرسةختانة بكةن. بةزةرورةتى هةست
وةكو ئةو تَيزةيان و تَيكرد ثشتيان دواتريش و بؤ دةدا قوربانيشيان

نةكرد. جَيبةجَى ثَيويست
داينةمؤى لةوكاتةدا، ئةَلتةرناتيظ هَيزَيكى وةكو ى.ن.ك

ياد و ئةزموون
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و ثَيشكةوتوخواز بةجةماوةرى سةردةميانة خةباتَيكى و شؤِرش
فاشى بةعسى لةطةَل كة بوو ئيرادة و ئيمان خاوةن و ضةكدار
بةطذ بوو كةضوونةوة بوو. بوو ِرووبةروو بةعس بةعسيزمى و

مةحاَلدا.
دةَلَيت. ثَيمان ياد و ئةزموون

لةكوردستان حزب ناو ملمالنَيكانى و  كَيشة يةكةم:
تائَيستاش سةرةكيانة، لةوهَيزة يةكَيك وةكو (ى.ن.ك)يش و
يةكَيكة ــؤِران ط جيابونةوةى و قةيرانانةن ئةم طيرؤدةى
سى ِرووداوةكانى كاريطةرى كةبَيطومان قةيرانةكان. لةتازةترين
لةسةر ياد) تائَيستاش و (ئةزموون ناو و ِرووداوةكانى ِرابردوو ساَلى

و كؤمةَلطةش ماوة. و حزبةكة و سةركردة تاك
ئةزموونى كةمترين ياد) و (ئةزموون رووداوةكانى دووةم:
راثةرٍِين، دواى هةربؤية حزبةكان. بؤ بةرهةمهَينانةوة
كَيشة و ملمالنَيكان سياسيةكان، هَيزة شةِرى ناوخؤ، شةِرى 
ياد وةكو ِرابــردوو ئةزموونةكانى نةيانتوانيوة بةردةوامةكان
ملمالنَي ئةزموونى بؤ هانيداوين زياتر يادةكان بةَلكو ضاولَيبكةين،

نةكردووة. قازانجى كةس كة
خوَينى براكان ياد) مَيذوويةكة لةِرشتنى و سَيهةم: (ئةزموون
بةشَيكى دووبارةن، ِرووداوةكــان لةشارةكانيش بةآلم لةشاخ،
شةِرانةدا لةم سياسيةكان هَيزة قارةمانةكانى و لةشؤِرشطَيِر زؤر
ضةكيان خةونةوة بةو نة دى. هاتة نةخةونةكانيان كة كوذراون.
و هاوسةر و خَيزان ضيية؟ كوشتنانة ئةم بؤ وةآلم كردبوو، لةشان
شةهيدةكان تاضةند و باشترة طوزةرانيان تاضةند منداَلةكانيان و ذن

هاتةدى؟ خةونةكانيان بنةماَلةكانيان و
حزبةكانى نَيوان قوَلةى ثةيوةنديية و هاوكارى ئةو ضوارةم:
طلةيشيان بطرة كاَلبوةتةوة. يةكَيتيدا لةطةَل خؤرهةآلت و باكور
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دةسةآلتى خاوةنى و دوَينَى هاوثةيمانى وةكو هةية لةيةكَيتى
ئةمِرؤ. شارى

لة(حزبى ى.ن.ك  ثشتيوانى ثَيماندةَلَيت ياد) و (ئةزموون 
شةهيدبوونى تةنانةت كؤمةَلة) و كوردستان ديموكراتى
شةهيدبوونى و ديموكرات لةثاَل يةكَيتى ثَيشمةرطةى
هةية. دَيرينى حيكايةتى (ى.ن.ك) لةثاَل كؤمةَلة ثَيشمةرطةى
بةردةوامى بؤ بَيت يادةوةريةك يادة. و ئةزموونة ئةم كةدةبَى
طوزةرانيان ذيان و و خانوو كةئَيستا حزبة. ئةم دوو هاوكارى و
ساآلنى يةكَيتى  طوزةرانى و ذيان هاوتاى زِرطوَيز و لةكؤية 

طوندةكان...! و و نؤكان زةَلَى لة هةشتاكانة
مبادى و هةَلوَيست  ثَيماندةَلَيت، ياد) و (ئةزموون ثَينجةم: 
هَيندة لةوكاتةدا  و كؤمةَلة  و  يةكَيتى  سةركردةكانى  هةندَيك 
دةكرَيت كــردووة. كاريان ئيمانةوة و بةباوةِر و بةقةناعةت
بطاتة ديالؤطةوة لةرَيطاى حزبى ملمالنَييةكى و هةركَيشة

ضارةسةر.
و ئةزموون لة طرنط خاَلَيكى  سةر خستنة  ثةنجة شةشةم:
ئةوكات لةسةركردةكانى هةندَيك بؤضوونى و ثَيشبينيكردن ياد،
فيكر بةحزبةكان. سةبارةت هاتووة  ناويان  ياد و كةلةئةزموون
ساَل بيست نزيكةى داهاتوويان. كةهةندَيكيان ثاش و مبادى و
باشة ئاماذةيةكى ئةوةش دةرضوون. خؤى وةكو ِراست و ِراستة

لةطةَلدابكرَيت. مامةَلةى و بناسين خؤى وةك هَيزَيك كةهةر
و خوَيناوى و ملمالنَييةكى سةخت ياد) و (ئةزموون حةوتةم:
يةكَيتى ناو بةتايبةتى و و فيكرى حزبى ملمالنَيى لةكَيشة و ثِر
كتَيبَيك دةدات ِرَيطا كةهةرخؤى يةكَيتية ئةوة دةطَيِرَيتةوة، بةآلم
كةِرةنطة بآلوبكرَيتةوة ملمالنَيكانى و مَيذوو  لةسةر بةواقيعى
لةسةرى كتَيبانة جؤرة لةم نةدابَى ِرَيطاى هَيزَيك هيض تائَيستا
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بكرَى. ضاث و بنوسرَى
بةضاثكردنى ِرَيطا كتَيبةكة خؤى كاتَى ئاطادارم بةآلم
لة “ِرَيطا وتى، (ى.ن.ك) بةرثرسَيكى دوايى بةآلم نةدةدرا،
بؤ كةئازادى جةاللة مام درووشمى ئةوة مةطرن. نوسةران ئازادى
كتَيبةكة هةرضاثكردنى بَلَيم دةمةوَيت بكرَيت” فةراهةم نوسةران
ِرةنطة و هَيزةدا لةناو ئةم ئازادية سةلماندنى بونى ماناى بؤخؤى

طةورةبَى. دةستكةوتَيكى ئةوةش
كتَيبة ئةم  لةسةر ثرسى خةَلكم زؤر بؤضوونى جيالةوة 
وابوو بؤضوونيان هةموويان نةجمةدين. ثشكؤ بؤضوونةكانى و
بةتايبةت نوسراوة. واقيعى و ِراستطؤيى بةوثةِرى كتَيبةكة كة
بووة بةشَيك و بووة  ِرووداوةكاندا لةناو بؤخؤشى  ثشكؤ كة
لةوانةى هةندَيك وةكو ناكرَى هةست بةآلم لةملمالنَيكة،
ثاَلةوان، و فريشتة بكةنة خؤيان دةيانةوَيت دةنووسنةوة، مَيذوو
خؤبة و ِرتوش بَى دةطَيِرَيتةوة بيرةوةريةكان رؤسؤيانة ئةم نةخَير
و سؤثةرمان قارةمان بة كةسَيك  كردنى  يان سؤثةرمانكردن

تر. كةسَيكى شكاندنى
ثشكؤ ياد)ى و (ئةزموون ضاودَير ِرةخنةى هةواَلَيكى بةثَيى
مةغزاى ماناو ئةوةش بووة. ساَل كتَيبى فرؤشترين ثِر نةجمةدين
لَيوةربطيرَيت دةرسى و بخوَيندرَيتةوة باشتر كةدةبَى هةية زؤرى
بذمَيردرَى لةئَيستادا  سةركردةكانى و حزبةكة بؤ بةشانازيش  و

بدرَى.   و كةِرَيطا بةضاثكردنى دراوة
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فارس،تورك  ئيدارةى كوردى، لةباشترين ئيدارةى "خراثترين  

عةرةب باشترة" و
                                     "بَيشكضى"

كورد، باردؤخى دؤستى ء تورك نوسةرى ئيسماعيل بَيشكضى
ثَيويستة هةرضى لةخراثييةء ِرووى ئةمنيةتى ء ء طوزةران ذيان

بكرَيت. هاوكارى زووة
طةلَيكى هةستمدةكرد “هةميشة دةطَيِرَيتةوة خؤى بَيشكضى
بةآلم دةكرَيـت، زمانى ء لةبوون نكؤَلى كة دةذى، لةتوركيا تر
ء بووم تةواو زانكؤ لة نةدةسةلماند، تا دواجار ئةمةيان توركةكان
هات، كةقائيمقام رؤذَيك سةربازى، بؤ شارؤضكةيةك بؤ نَيردرام

خراثة؟ طوزةرانى بَيشكضى ئيسماعيل
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ثَيموت منيش دةكرد، بؤ كوردةكانى قسةى تةرجةمةى يةكَيك
ئةى تر لةتوركيا بوونى نيية؟ ء زمانَيكى ء نةتةوة ناَلَيى طةل تؤ
كورد هةستمكرد "لَيرةوة دةَلَى "بَيشكضى بؤضيية؟ تةرجةمةت
داكؤكى بؤ تةرخانكرد لَيدةكرَيت، وردة وردة خؤم غةدرى ضةندة

مافةكانى. لةكوردء
آلتةدا لةو نووسةرة تاكة بَيشكضى، ئيسماعيل بَيطومان
مافةكانى لةكوردء داكؤكى بةوشَيوةية توركةء كةبةِرةضةَلةك
كورد كؤمةآليةتى سياسى، ِرةوشى لةسةر كتَيبى دةيان دةكات،

كؤَلؤنياَليكراوة..." طةلَيكى "كورد لةبابةتى هةية
كةوتة ساَل (١٧) نووسين ء بؤضوونةى ئةو لةسةر هةر -ئةو

بووة. نةخؤشى ء تووشى توركياوة زيندانى
بآلوبكرَيتةوة. ضاثبكرَيت و كتَيبةكانى نادرَي ئَيستا -ِرَيطاى

ِرَيطرى ء بَلَيتةوة وانةكانى ثَيشتر وةكو لةزانكؤ نادرَيت -ِرَيطا
لَيدةكرَيت.

ِرَيطاى كراوة  ميواندارى سويدةوة  حكومةتى -لةاليةن 
بِروا. ثَينادرَيت

خراثةء زؤر ئابوورى بارودؤخى  نييةء  موضةيةكى -هيض
دةطوزةرَينَيت. ذيان هاوسةرةكةيةوة مووضةى لةِرَيطاى مانطانة

دذايةتى بةتوندى  زؤر توركةكان، لةنووسةرة -هةندَيك 
لةكوردء داكؤكى لةبةرئةوةى  تةنها دةكةن، هاوزمانةيان  ئةم

دةكات. مافةكانى
بارودؤخى خراثةء طوزةرانى كةبارو بَيشكضى ئَيستا حاَلةوة بةم
بؤ طرفتةى هةموو ئةو تورك دةوَلةتى نييةء باش تةندروستى
نةكردووة بةختةوةريان قسانة ئةو هةرطيز ئةو دروستدةكات،

توركم" من كةدةَلَى بةختةوة كةسة دةيوت"ئةو كةئاتاتورك
ء نةويست بةختةوةريةى ئةو نةك ، بَيشكضى ئيسماعيل بةآلم
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ثؤليسدا ضاودَيري لةذَير ء لةزيندان ذيانى زؤربةى بةَلكو نايةوَيت،
لةخةَلكى داكؤكى زؤرة ساآلنَيكى ئةو بردةسةر، لةثَيناو كورددا 
ء تووشى دةكات (pkk) ء باكوور كوردةكانى ء بةتايبةتى كورد
لةسةرئةوةى تةنها  دوايانةدا لةم كةضى هاتووة، كَيشة  دةيان
(pkk) اليةنطرانى نةبوو، ئؤجةالن عةبدوَلآل بؤضوونَيكى لةطةأل
بؤضوونانةى هةموو لةو  ِرَيزيان سةرى، هَيرشكردنة  كةوتنة
زؤر بَيشكضى بؤ ِرةنطة هةَلوَيستة جؤرة كةئةم نةطرت، ثَيشووى

لةطةَليدا. توركيا دةوَلةتى مامةَلةى لة ناخؤشتربآ
نابآ لةدةوَلةتى كورد دةَلَى” هةميشة ئةو كةسةى بَيشكضى

بَيت”. ِرازى ئؤتؤنؤمى ء بةفيدراَلى بكات، داوا كةمتر سةربةخؤ
لةباشترين كوردى، ئيدارةى “خراثترين دةَلَى زياتر لةوةش

ء عةرةب باشترة”. ئيدارةى فارس، تورك
ء هةرَيم حكومةتى ء كورد ئةركى شانازيةوة هةموو بةم ئَيستا
ثةيكةرى ء خةآلت بكرَيت بانطهَيشتبكرَيت كوردستانة، خةَلكى
باشتربكرَى تةندروستى ء  طوزةرانى  ء  ذيان  ء دروستبكرَيت بؤ
بخرَينة كتَيبةكانى بكرَيء  دابين بؤ مووضةيةكى  مانطانة و
كورد خةَلكى و نةوةى نوَى و منداآلن بة خوَيندنةوةء ثرؤطرامى

بناسَيندرَيت.
كآ دةكرَيت؟ بؤ ماوة ضى تالةذياندا ضاوةِروانين بزانين ئَيستا
طةورةية نووسةرة ئةم ئةستؤ بؤ هاوكارى دةطرَيتة سةروةريية ئةو

داناوة. ذيانى لةثَيناو كورددا زؤربةى كة
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بةهةر  خؤى لة وَالتةكةى كة ئةو كةسةية ثةنابةرى سياسى
بةر دةباتة ثةنا بَيت هؤكارَيكةوة بةهةر و ِرادةكات بَيت بيانويةك
و ذيان دابينكردنى و ئةمنيةت طيانى و ثاراستنى بؤ تر وَالتَيكى

... خؤشطوزةرانى بؤى طوزةران و
خةَلكانى وَالتانى هةذار كؤضكردنى طةنجان و ِراكردن و ئَيستا
وَالتانى و باشوور) لة (جطة كوردستانةكان سؤماَل، ئةسيوبيا، لة
ئوستوراليا ئةمريكا، ئةوروثا، وَالتانى بؤ التين، ئةمريكاى ئةفريقاو

طرتوةتةوة. جيهانى سةرتاثاى ... كةنةدا و
لةمافى بةهرةمةندبوون ئَيستا كورد مليؤن دوو لة زياتر
خاوةنى بوونةتة خؤرئاواو ثَيشكةوتووى وَالتانى لة  ثةنابةرَيتى
ثاسثؤرت، لة و سوودمةندن  وَالتانة ئةو هاووَالتى و ِرةطةزنامة 
بيمةى و ــةروةردة  ث تةندروستى، خزمةتطوزارى ناسنامة، 
بوونةتة زؤريشيان و خانةنشينى و سؤسيال موضةى كؤمةَاليةتى،
هةميشةييان نيشتةجَيبوونى مافى و سياسى ناسنامةى خاوةنى

كوردستان لة هةرَيمى سياسى ثةنابةرى



4041

هةية.
بؤ بينيوة بةهةشت وةكو ئةوروثايان كوردةكان زؤرجار

... تيرؤرو و كوشتن طرتن و مةترسى ِرزطاربوون لة حةسانةوةو
بة دةدةن ئينسانى مافى ثةنابةرى سياسى ئةو وَالتانةى واتة
ديموكراسى كة بينراون لةوةوة سَييةم. جيهانى وَالتانى هاوَالتيانى
ئينسان لة ِرَيزطرتن و و مافى مرؤظ طرتووة خؤى شوَين بةتةواوى

حكومةتيان. و ذيان مانيفَيستى و ميتؤد بوةتة
و نيية كةس لةسةر سياسى مةترسى بنةبِركراوة، هةذارى

دابينكراوة. مافةكانيان ئةوثةِرى ذنان ئازادةو ئةوثةِرى تا ميديا
كاتى ئةوةى كوردستان هةرَيمى حكومةتى ئايا ثرسيار ئةوةية
بؤ بكاتةوة باوةش كة  وَالتَيك ببَيتة بكاتةوة لةوة بير نةهاتووة

بكات؟ ئةو كارة دةتوانَى ؟ ئايا ئينسانى و ثةنابةرانى سياسى
تاساوانة دةنطة لةو ِرَيز و دورطةيةك ببَيتة دةتوانَيت ئايا
ضةترَيكى ببَيتة و بطرَيتةوة ضةوساوانة ئةو بؤ باوةش و بطرَيت
ئؤثؤزسيؤنةكانى سياسى و بؤ بَيمةترسى ئارام و و بةخش خؤشى
و ثَيبدات سياسيان ثةنابةرى  مافى ئيقامةو و  ناوضةكة وَالتانى

دابينبكات. بؤ خؤشطوزةرانيان و ئةمنيةت و بثارَيزَيت طيانيان
مانا بة  و  نةكراوة ثَيويست وةكو دةبينين ئَيستا تا  ئةوةى 
كوردى ســةدان بة هَيشتا نةكراوة. ثراكتيزة ياساييةكةى
بةهرةمةندنةبوون مافة لةو كوردستانن هةرَيمى لة تر ناوضةكانى

ناوضةكةوة. لةاليةن وَالتانى تيرؤركراوة لَيشيان
ناسنامةى كوردستانن لة ساَلة دةيان كة لةوانة زؤر هَيشتا
و بهداشت وتوكانى لة ثَيويست وةك نييةو مناَلةكانيان و خَيزان
دةَلَيت ئاوارانة ذنة لةو يةكَيك وةكو بةهرةمةندنين ئامؤزشطايى
بؤ تةنها نمونانة ئةم نيية”  تةماتةم كيلؤ  يةك ثارةى “بةخوا
تورك، عةرةب، بؤ دةبَيت بةَلكو نيية تر ثارضةكانى كوردةكانى
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سيستةمة دةسةَالتى و ذَير وَالت لة كة بَي بلوض ئازةرى، فارس،
وَالتَيكى دةيانةوَيت و دةضةوسةندرَينةوة ناوضةكة سياسيةكانى
وة طيانيان ثارَيزراوبَيت و ذيان كة ديموكراسى بدؤزنةوة و ئارام
بَيطومان حكومةتى وةربطرن سياسى ثةنابةرى كةم مافى النى
طةَالَلة وةهاى ئَيستا ثِرؤذةيةكى جيالةوةى تا كوردستان هةرَيمى

بيكات. كة دةبَيت و نةكردووة
و مرؤظ مافى مةسةالنةو ئةو لةسةر لةسةرة بةَالم طلةيشى
ئازادى و ذنان رؤذنامةنووسان و كوشتنى ديموكراسى و ثرؤسةى
لة ناوضةكة وَالتانى  سياسى نةيارانى تيرؤرى رؤذنامةطةرى

مرؤظ. مافى نَيودةوَلةتيةكانى ِرَيكخراوة لةاليةن كوردستان
بةو  كار بِرياربدات ئةوةى ثَيش هةرَيم حكومةتى كةواتة  
ئينسانى و سياسى ثةنابةرى مافى دةرطاى و بكات سيستةمة
كورد غةيرة و  كوردستان دةرةوةى هاووَالتيانى و طةنجان بؤ

بكاتةوة.
خؤى ضاكتر ديموكراسى و سياسى ِرةوشى دةبَيت بِرياربدات
خؤرهةَالت لة سويد هاوشَيوةى نمونةيةكى ببَيتة و بكات
ئيسرائيل هاوشَيوةى ديموكراسى النكةى ببَيتة و ناوةِراست و

ماليزيا.... و
كة دةطرَيت سةرضاوة لةوةوة بؤضوونةشم ئةم بَيطومان
كردووةوة زؤرباش طةشةى كوردستان ئابورى هةرَيمى بارودؤخى
هةيةو ديموكراسى  فةراهةمكراوة، باش ِرادةيةكى تا ئازادى 
كةس هيض ئةوةية طرنطتر لةوانةش هةيةو و ئةهلى ميدياى
ضونكة ناكات مةسةلةية  ئةم طرنطى بة هةست كورد  بةقةدةر
ئةم نةبوونى قوربانى بوةتة زؤريش بؤداوةو قوربانى زؤرى خؤى

مافة بؤى.
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خوَيناوية، فورات بِروانة دؤك، (حةمة كتَيبةكانى خاوةنى ئةو
ماركةيان كوَيرئؤغلى، تةنةكة، مس، و ئاسمان ئاسن زةوى كاريتة،

نةمران...) طياى كرد، كؤضيان باَلندةكانيش بكوشتاية،
كورد منداآلن، ذنان، و نةهامةتى ِرةنج نوسينةكانيدا لةهةموو

ثيشاندةدات. ئينسان و نةتةوة وةكو
بة ِرَيطر و ثاَلةوان وةكو دؤك، حةمة لةكةسايةتى جارَيك
ياخيبونَيك سةركردايةتى كة دةخاتةِروو دةسةآلت و  ئاغا دذى
سادة بةفؤِرمَيكى  بةآلم  ضةث. شَيوةى  لة لةطوندةكان، دةكات

ضقورئاوا. الدَييةكانى ضةوسانةوةى ستةم و دذى
طوندنشينة، ئازارى ذنانى و ِرةنج مريمؤك نموونةى لةكاريتةدا
لةذَير دةكات ذن ضةوسانةوةى باسى  بكوشتاية، لةماركةرةيان
لةئةفسانةكانى ئاطرى باس ضياى كؤمةَلطةدا، ئةفسانةى كلتورى

سادة دةيطَيِرَيتةوة. بةزمانَيكى و كوردى دةكات كؤمةَلطةى
كةلة دةكات، خؤى لةكوردبوونى داكؤكى لةنوسينةكانيدا

كوردستان دَيتة ضقورئاوا دؤكةكةى حةمة نوسةرى



4243

بةهؤى زؤرجاران لةدايكبووة، كورد لةخَيزانَيكى ئارارات بنارى
و كَيشة توشى شؤِرشطَيِريةكانى  بزوتنةوة و لةكورد  داكؤكى
تورك دةوَلةتى غةرامةى و  سزا  و  دةستطيركردن  و نةهامةتى

بوةتةوة.
توركيا وتى” ئةَلمانى ديرشبيطَلى لةطؤظارى ئةوكاتةى
ِراوبكات” ماسيةكان ناتوانَى بةآلم بكات، وشك ئاوةكان دةتوانَى
ثارتى مةبةستى دياربوو دادطابووةوة  زؤرى  بَينةوبةردةى توشى

بوو. كوردستان كرَيكارانى
دةوَلةتَيك و اليةن و “هةركةس كةنوسيبووى ئةوكات
و ئــةدةب و ذيان بةهةموو لةناوبةرَيت طةلةكةم بيةوَيت

فشارةوة. ذَير خراية دةضمةوة” بةطذيدا هونةرةكةم
نوسةرة لةو يةكَيكة باكور،  كوردى نوسةرى  كةمالى ياشار
خةآلتى لةثاَلَيوراوانى كةناوى ِرؤمان. و ئةدةب جيهانى طةورانةى
فشارةكانى توركيا و باسدةكرَى ِرةنطة كوردبونى وةكو بةآلم نؤبَلة،
ئةوانةداية ثَيشةوةى لةِريزى تائَيستاش بةآلم كارة، لةم ِرَيطربن

وةربطرَيت. نؤبَل ئةدةبى خةآلتى كةضاوةِرواندةكرَى
(٢٠١١) ساَلى ماَلةكةى بؤ شوانى  بةكر سةردانةكةى ثاش
بةِرةسمى بةهؤى كوردستان كةبَيتة دا بةَلَينى جيالةوةى ئةو .
من بؤ ئةوة شانازية وتى” جةاللةوة مام لةاليةن بانطهَيشتكردنى

هةية” زؤرم لةوَى خوَينةرى ئاطادارم وتى،
ثةيكةر لةكوردستان نامةوَيت من دةَلَى” دواتر كةمال ياشار
حةمة وةك ثاَلةوانةكانم بؤ دةمةوَيت بةَلكو دروستبكرَى. خؤم بؤ

دروستبكرَى” ثةيكةر دؤك
ئايشة لةطةَل نزيكدا لةداهاتويةكى وابِريارة كةمال ياشار
دةَلَى” هاوسةرةكةى وةكو كوردستان بَيتة هاوسةريدا بابانى

سلَيمانى” لة باثيرم و باب زَيدى بَيمة ثَيمخؤشة
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كةسايةتيانةى لةم ِرَيزطرتنة هةم هةوآلنة، ئةم  بَيطومان
ئةركة، هةم ِرةمزن. و ناسراون دونيا ئاستى لةسةر كةئَيستا
كتَيبةكانيان و بكرَين خةآلت و لَيبطيرَيت ِرَيزيان كورد كةوةكو

ضاثبكرَي. بؤ
بةتةنها بةداخةوة زياتر لةسةد ِرؤمانة، كةخاوةنى كةمال ياشار
حكومةتى كةواثَيويستة كوردى كراونةتة لةوانةى (٢٠) نزيكةى
وةك وةرطَيِرى ضةند لةِرَيطاى و تايبةت بةبودجةيةكى هةرَيم
كتَيبةكانى هةموو تر خةَلكانى و رةحيم سيروان و شوانى بةكر

بكات. و ضاثيان كوردى زمانى وةرطَيِرَيتة سةر
حةسةن عةبدوَلآل مامؤستا مانطة ئةوضةند ئةوةى وةك نةك
بةرطى دةيةوَيت دؤك  حةمة بةرطى ضوار وةرطَيِرى  زادةى
كةس بكات ضاث وةرطَيردراو هاوِرَيكةوة كةلةِرَيطاى ثَينجةمى

ثارةكةى خةرج بكات. و نةبوو ضاثى بكات
زؤرى بةشَيكى  بةمدواييانة ئاراس دةزطــاى ضى ئةطةر
مستةفا شكور كةثَيشتر ضاثكردوةتةوة كةمالى كتَيبةكانى
خوَينةرانى ماوة  زؤرى هَيشتا بةآلم وةريانطَيِراوة،  حةسةنزادة و

بناسن. نوسينةكانى و خؤى باشتر كورد
بخرَيتة نوسينةكانى  و نوسةرة ئةم ذيانى دةبَى جيالةوةى 
قؤناغةكانى و ناوةندى و  سةرةتايى خوَيندنى  ثرؤطرامى ناو

خوَيندنةوة.
بيروباوةِرةكانى و نوسين و لةكوردبوون ِرَيز كةم النى دةبَى
لةكورد داكؤكى نوسي شتى ئةو  لةكاتَيكدا  ضونكة بطيرَى
شاخاوى بةتوركى كورد  كوردم وتى و كرد خؤى  كوردبوونى و

ناودةبرا.
بَيشكضيشبووة ئيسماعيل نوسةر بؤ دةعوةتنامة ئةو جيالةوةى
هاوكارى بةآلم كوردستان نايةتة ئةو زانيومة وةكو بةآلم  ،
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باشكراوة.
خزمةتن و ــةورةن ط هةنطاوى  دوو  ئةمةش بَيطومان
و لةنوسةر بير  كةدةبَى كوردى. ئةدةبى و كلتور بةفةرهةنط. 
بكرَيتةوة. كوردستان ترى  ثارضةكانى هونةرمةندانى  و شاعير
لةديمةشق (٢٠١٠) ثارساَل لةبيرمة تاساوة، لةطةرويان كةهاوار
كةبةعةرةبى دةنوسَى، زازا) (حةسةن كورد نوسةرَيكى طةورةى
دةذيم ئةوَى دَيمة بكات هاوكاريم هةرَيم حكومةتى طةر ثَييوتم
خؤم بةدَلى تاثِر  هاوارَيك و ئازادى  بؤ دةردَى دَلم  خةريكة

هاواربكةم.
و نوسةران كؤكردنةوةى سةكؤى  ببَيتة  كوردستان دةبَى
بَى ئيمكانيةت و لةئازادى كةمةحرومن تر رؤشنبيرانى ثارضةكانى
بةهؤى تةنها و تةنها  دةناَلَينن ئازاردا و ستةم جةورى  لةذَير و

كوردبونيانةوة.
ئيبراهيمى بَيشكضى، ئيسماعيل كةمال، (ياشار لةنمونةى

زازا...) حةسةن و دةروَيشيان ئةشرةف عةلى يونسى،
نزيكانة بةم ضقورئاوا دؤكةكةى  حةمة  نوسةرى بةهةرحاَل
ضاوى سيمبول  وةكو و بطيرَى لةباوةش دةبَى كوردستان دَيتة 

لَى بكرَيت.           
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ئةندام ٢٠١١)ية  ساَلى ِرابردوودا(مةبةست رؤذى ضةند  لة
كة كرد. ثةرلةمان ثَيشكةشى داوايةكى ئيتاَليا ثةرلةمانَيكى
ئةو وآلتة طشتيةكانى شوَينة لة قةدةغةبكرَيت حيجاب بةِرةسمى

بدرَى. سزا كرد سةرثَيضى هةركةس و
بة بِرياريدا فةرةنسا لة  ساركؤزى هاتنى  لةطةَل ثَيشتريش
سزاى و وآلتة ئةو طشتيةكانى شوَينة لة قةدةغةكردنى باآلثؤشى
بةجَى كة جَى بِريارة هةركةسَيك بؤ يؤرؤ) ١٣٠,٥ يؤرؤ – ٨٧,٥)
فةرةنسا لة موسَلمان مليؤن (٦) نزيكةى لةكاتَيكدا ئةوة نةكات

دةذين.
هةركةسَيك بؤ زيندانى ضوارساَل سزاى دانيمارك والتى لة

بثؤشَى. حيجاب شوَينة طشتيةكان لة كة دةردةضَيت
ئيسالمى جيهانى طةورةى ناِرةزايةتيةكى لةطةَل ثارساَليش
ِرَيطا نةدرَيت ئيتر بِرياريدا سويسرا حكومةتى ئيسالمى جاليةى و

ديموكراسى...؟ و حيجاب
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وآلتةدا. لةو مزطةوتةكان بةمنارةى
سياسى سيستمَيكى خاوةنى لةوةى جيا وآلتة ئةو بَيطومان
ئازادى دةكةن،  مةسيحيةت ثةيِرةوى و سيكؤالرن و مؤدَيرن
مافى هاووآلتيبوون تَييدا ِراطةياندن، ئازادى سياسى و و شةخسى

ثارَيزراوة.
ترى مةزهةبةكانى و كةمينة  و جالية بة  داوة ِرَيطاشيان
سيغةكان، هندؤس، تبتيةكان، ئيسالميةكان،  و (ئيسالم وةك
هةم ثارَيزراوة مافةكانيان هةم وآلتانة، لةو جوةكان) تاميلةكان،
بطرن ِرةخنة بكةن، ئاينيةكانيان و سياسى بيروباوةِرى لة تةعبير

بكةن. و خؤنيشاندان ساز بنوسن و
و ئازادي ئةو سايةى  لة وةريانطرتووة ئةمانة كة  مافانة ئةم
هةية، ئةمريكا و ئةوروثا لة سياسييةكة سيستمة و ديموكراسى
عةرةب، ئيسالمية، هاووآلتية ئةو ئايا بثرسين بةآلم دةكرَيـت، 
سويسرا دانيمارك، بِريارةكانى دذى كة فارسةى و تورك
بؤ خؤيان وآلتةكانى  لة ئايا دةكةن، خؤنيشاندان فةرةنسا و
دةرببِرن دةتوانن ناِرةزايةتى خؤيان وآلتةكانى لة ئايا ِرايانكردووة؟
حاكمةكانيان؟ ديكتاتؤريةتى و مةزهةب سياسى، سيستمى دذى
و ترس نَيوان لة كردووة بةراوردَيكيان ئينسانانة ئةم ئايا
كة وآلتانةى ئةو ليبراليزمى و ئازادى و خؤيان وآلتانى خةفةقانى

دةذين...؟ لَيى ئَيستا
كة نةك وآلتةكانى خؤيان لة كردووة، ئةوةيان ثرسيارةى ئايا
وآلتةكةيان دةضَيتة كة ذنَيك و  كض  هةر بةَلكو ذنانيان. و كض
و نةخواتةوة و خؤى داثؤشَي و ثةضة بكات و بكات لةضك دةبَى
بِرواى و يان جولةكةبَى طةر مةسيحى هيض نةَلَى و نةطرَى ِرةخنة

نةبَى؟ ئةو وآلتةش ئاينيةكانى و بةرَيوِرةسمة سياسي
سوكايةتى طةورةترين سياسيانةدا سيستمة ئةم سايةى لة ذن
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دةكرَين ناضار دةكوذرَين، نوسةران و رؤذنامةنووسان دةكرَيت، ثَى
كةسايةتية دةدرَين، سَيدارة لة سياسيةكان جَيبهَيَلن، وآلتةكانيان
ِرةوانةى قةولى خؤيان بة هةبَى هةر ِرةخنةيةكيان ئاينيةكانيش
ئينتةرنَيت، و ميديا نيية، ئازاد رؤذنامةى دةكةن، جةهةننةميان
و كؤنترؤَل كراوة، ياساغ هةمووى سةتةاليت يوتوب، و فةيسبوك

نوسةران. سياسى و شؤِرشطَيِر، خةَلكانى لة زيندانةكان ثِرن
دةيان كة دونياية ئيسالمى، عةرةبى، وآلتى دةيان ئةمة حاَلى
ِرووبكةنة تؤقاندنةوة  و  ترس بةهؤى  ناضاركراون  مرؤظ  مليؤن
و ذيان بكةن ئازادانةدا ئةو سيستمة لةسايةى ئةمريكا، ئةوروثا و
فةزايةيان ئةم كة خةَلكانة ئةم هةر بةداخةوة كةضى بحةسَينةوة،
تيرؤر بة بشَيوَينن جا فةزاية و سيستم ئةو خوَلقاوة، دةيانةوَيت بؤ
و ياسا دذى بة حيجاب و ناشيرين خؤنيشاندانى بة توندوتيذى، و

ناشارستانى. دياردةى
ِرَيز ئةركيانة و ثَيويستة كة بزانن ئينسانانة ئةم دةبَى بؤية
لة ئةوان بطرن، ضونكة ئةم وآلتانة ثرةنسيثى و سيستم و لةداب
تايبةتمةندى بةهةشتيش ضوونة بةهةشت، ضونةتة جةهةننةمةوة

خؤى هةية.                
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هةرَيمى حكومةتى ثَيدةضَيت ناوضةكة، خَيراكانى ئاَلوطؤِرة
كوردستانى هةرَيمى حكومةتى  و ــةآلت  رؤذه كوردستانى
خةَلكى كوردستان خواستى ئةوة بَيطومان رؤذئاواشى لَيبكةوَيتةوة.

تريشة. ثارضةكانى و
جَيطةى بوةتة هةية  حكومةتمان  يةك تاقة  كة  لةئَيستادا
كوردةكانى بطرة و تر  ثارضةكةى هةرسَى كوردةكانى  ئومَيدى
شتَيكى ئةوةش خؤ كافكاسيش.  ئةوديوى  و ناوةِراست  ئاسياى
لةسةر ضاوَيكيان ئَيرانيش ئازةرييةكانى ئةوةتا نيية. عةجيب
ئةرمةنستانة الى  دَليان توركيا ئةرمةنةكانى و ئازربانجيانة
تاميل لة ضاويان هةميشة سريالنكا ضةوساوةى تاميلةكانى و

هيندستانة. نادؤكانى
حكومةتى ثارتى،  و يةكَيتى  كة دةَلَيم، يةقينةوة  بةوثةِرى 

مةلةكشا جةاللى خةونةكةى
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كوردَيكيان هةر يارمةتى ئةوةى سةرةِراى كوردستان هةرَيمى
ِرَيكخراو و حزب طشت  يارمةتى كوردستان. لةثارضةكانى  داوة
كيانة ئةو بَيطومان كة و دوو. بَى سَى داون، كةسايةتيةكانيان و
هاوكاريان و ثارتى يةكَيتى خؤ طةر لَييانة... ضاويان  ئةوانيش و
لَييان ئاطاي  و بيكات كَى ئةى نةسوتَى بؤيان دَليان و  نةكةن
ضؤنة، ضةندة و يارمةتيانة ئةو هاوكارى و ِرَيذةى من نازانم بَيت؟
ثَيويست وةك ِرةنطة هاوكارى دةكرَين، بةآلم كة دَلنيام بةآلم
ئَيمةيان زؤرى يارمةتى و هاوكارى ئةوانيش لةِرابردوودا خؤ نةبَى
ئةوان دوَينَيى ئةوةى لةبةرامبةر ئةوةنيية قسةكة بةآلم داوة، 
و ئينسانيبوون و كورد بوون بةَلكو دووبارةي بكةينةوة. ئَيمة ئةمِرؤ
ئةركة ئةم لَيبكات وامان دةبَى ئةخالقيةكانمان و ئةركة سياسى

بطرين. ئةستؤ لة
و ثارتى  و يةكَيتى بةهةوَلى ئةمِرؤ ئةوةى دَلنياشم من 
سياسية شؤِرشطَيِرةكان لةاليةنة هةندَيك و كوردستان خةَلكى
و توركيا ئَيران، كوردةكانى دَلسؤزى بَيطومان بةديهاتووة.
و شؤِرش لةسةرةتاى طَيِراوة طةورةيان ِرؤَلى و تَيداية سورياشى

ئةزموونةدا. ئةم سةركةوتنى و هاوكارى
لةِرووداوةكانى بةتَيروانين ديفاكتؤش وةكو بؤية هةر
مَيذوويةى غــةدرة ئةو لةبةرامبةر ناوةِراست خؤرهةآلتى
كوردستان هةرَيمى ئةزموونى ثَيدةضَيت كراوة تريش لةكوردةكانى
واتا كؤثيبكةين. تريش لةثارضةكانى نزيكدا لةداهاتوويةكى
بونيادبنرَيت رؤذئاوا) (خؤرهةآلت و كوردستان هةرَيمى حكومةتى
واتا تَيثةِرَينَى. ئةوةش طرنط قؤناغَيكى كوردستانى باكوريش و
دياريكردنى بؤ  خؤشدةكات ِرَيطا كة هةرَيمى حكومةتى  سَى

خةَلكى كوردستان. و مافى ضارةنوس
هةرَيمى حكومةتى ئامادةبَى و ئاَلوطؤِرة بؤ ئةم كورد دةبَي بؤية
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ئةو كوردةكانى اليةن كة نيطةرانيانةى لةو بةشَيك كوردستانيش
شةست لةبابةتى دةستطيركردنى دروستبووة. بِرةوَينَيتةوة ثارضانة
كؤَلكَيشين خةريكى كة سنور. لةسةر ئَيران لةكوردةكانى كةس
سنور بةزاندنى بةبيانووى ِرابردوودا(ساَلى ٢٠١١) حةوتوى لةضةند
كامث لة سةريان بؤ و بةزاندنى سنوور سنورةكان تؤثبارانى يان
هاوكارى و موضة ئيقامة و و ناسنامة يان ثَينةدانى ئؤردوطاكان. و
وةكو واتا جارَيك دةرةوة. بؤ سةفةر و و تةندروستى ثةروةردةيى
بكرَى. لةطةَل ثةنابةر مامةَلةيان ئينسان و وةكو جارَيك و كورد
كة كوردةكانى ئةوةية ضاوةِرَيى كوردَيك هةموو دةزانم من
و بكةين بةشادى دةست هةموويان تا ئازادبن ثارضةكانى تريش
خةونى كوردةكان لةمَيذة كة قؤناغةية ئةو ئةمةش و هةَلةثِركَي

ثَيوةدةبينن.
هةرَيمى حكومةتى ئةركى  يةكةم بةثلةى لةئَيستادا  بةآلم
و رؤذئاوا) باشور (باكور، تر ثارضةكانى لةكوردى كوردستانة طوَى
بؤ برايان حسابى و لَيبطرَيت ِرَيزيان و بكات هاوكاريان و بطرَى
نزيكدا داهاتوويةكى لة كة ثَيبدات بةَلَينةيان و وةعد ئةو و بكات
سنورةكان و هةرَيمى حكومةتى شعورى شةريكة دةبنة ئةوانيش
ثَيكدةهَينن خؤيان و حكومةتى سةر ثشت دةكرَينة و دةبن ئاوةآل
كوِرى كاوةى و هةقيقةت دةبَيتة مةلةكشا” “جةاللى شيعرةكةى
سنة، دةكات هاوار سنةوة لةطةراجى و شانى دةكاتة جانتاكةى

سلَيمانى...! سلَيمانى.. قاميشلى، دياربةكر،
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و ئازادى لةمةيدانى  ئَيران، بطةِرَيمةوة  بدرَى “بارَيطام 
و بةئازادى

ئيعدام ئامادةم ئةوة دواى و سازبكةم كؤنسَيرتَيك ئازادى بؤ
بكرَيم”

-داريوش-

بؤى دَلى و ناكات ئازادى بةماناكانى هةست كةس هيض
كةتامى خةونى، نابَيتة يةقين تائةوثةِرى تامةزرؤيى و لَينادات

لَينةسةندرابايةتةوة. ئازادى
بؤ هاوارَيك دَلى دةرهاتبَى ئازادى ذيابَى و بةتايبةتى كةبَى
بؤ كردبَى، زيندانةوة شيشى لةوديوو بةهارى كةبؤنى بةئازادى
تاقةوزةى كردبَى كِرَيى زؤرى مانطةشةو ضنطة عةكسى بينينى
و دةربَينَى لةثشت ثةنجةرة طوَل دابَى فِرَيبدات. هةوَلى سةركانياو

داريوش و ئازادى
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شادبكات. بةديدارى ئازاد باى
و كَيشا زؤريان ِرةنجى ئازاديدا لةثَيناوى ئةوانةى كةمنين
لةو بةخشى خؤيان طيانى يان دانا، ثَيناوةدا لةو تةمةنيان نيوةى

ِرَييةدا.
لةضةثة داكؤكى بةطيتارةكةى دةيويست تةنها خارا ظيكتؤر

لةسَيدارةياندا. بكات كرَيكاران و شؤِرشطَيِرةكان
لةثشتةوة كةداوايكرد كوذرا بيروباوةِرةكانى لةسةر تةنها لؤركا

هةروايانكرد. بةآلم نةيثَيكن،
نموونةى ماندَيال نيَلسؤن كوذرا، لةوثَيناوةدا هةر حةالج
مافةكانى و ئازادى لةثَيناو ساَل حةوت و بيست زيندان، قارةمانى
دواجاربووة ئاثارتايد سيستمى كؤتايهاتنى و ِرةشثَيستةكان

ئازادى. سيمبوَلى
ساَلى ضةندين بؤرما ناسراوى تَيكؤشةر ذنة سوكى سان
تؤتاليتارى دةوَلةتى توندى ضاودَيرى لةذَير ئَيستاش و لةزيندان

وآلتة. ئةو بؤ لةثَيناو ئازادى بؤرماداية،
بةدةست نةكَيشابَى ستةمى كورد بةقةدةر ِرةنطة طةلَيك هيض
و عامَيك قةتَل و ستةمَيك و بوونى جةور ئازاديةوة و نةبوونى 
فريادِرةسى و دةكات هاوار ساَلة دةيان كورد مليؤن كةضل

نةبوو.
عةفرين و دياربةكر و  ئةوين زيندانى  و  بةعس زيندانةكانى
ترسناكةكانى ديوارة بردنى قَلش و كورد لةخؤِراطرى مَيذوويةكن
كةِربوونى و بؤ ئازادى كورد طةنجى لةبةر هاوارى زيندانانة ئةو

ئازادى. ديلكردنى ثاسةوانةكانى زيندان و طوَيى
ساَلى سةد كةلةمَيذووى ئازاديةك هةية كوردستان لةهةرَيمى
خةَلكى لةدوذمنان، جطة بةآلم نيية، نموونةى كورددا ِرابردووى
و ناو لةذَير يان فةوزا، يان بيكةنة بةرن لةناوى دةيانةوَيت تريش
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بكةنةوة. بةرتةسك مةوداكانى و سنورةكانى ثِرسيناريؤدا بيانوى
و كةسَيك و سياسيةك  و  ميديا  و  رؤذنامة  جاروبار  يان
كةهَيندة سيناريؤية، ئةو ثيادةكردنى بؤ بكرَى تاوانبار ِرَيكخراوَيك
لةدةستدانى بةقةدةر ئَيمة بؤ  ئازادى  لةدةستدانى مةترسية

هةرَيمةكةية. و ئةزموون
كة ــرن. دةط ئازاديية  لةو ــز ِرَي ئةوانةى هَيشتا بــةآلم
حزبى و شؤِرشطَيِر  كةسانى و  خةَلك  تَيكؤشانى و بةخوَين 
لةمةترسيةكانى و لَيدةكةن داكؤكى  و  بةدةستهاتووة شؤِرشطَيِر
لةوةى تَيبطةن خةَلك دةبَى بةآلم تَيدةطةن، لةدةستدانيشى
بَى بةآلم دةتوانن بذين، ِرَيطاوبان و جادة بَى بَى ئاو، بَى كارةبا،

نامَينَيت. مانايةكى ئيتر ذيان ئازادى
ثيادةى بطرَى، ئازادية لةم ِرَيز تاكَيكة هةموو ئةركى بةآلم
ئةو و  كوردستان  هةرَيمى كةديارة لَيبكات. داكؤكى و  بكات 
كةزؤر مانة هةموو و تاكَيكة  هةموو هى  كةهةية ئةزموونةى
ئةزموونةكة ثاراستنى هةم ئةركى داوة بؤية لةثَيناودا قوربانيمان
و مؤدَيرن هَيزة ليبِراَل و و ئازاديةكةش لةئةستؤى ئازاديخوازان و

داية. رؤذنامةنووسان و نوسةران و ثَيشكةوتنخواز و ديموكرات
نووسةرى ذنة  نةسرين  تةسليمة نمونةيةكى هيض  هيوادارم 
كوشتنى لةترسى ناضاربكرَى نةبَى، دروست لَيرة بةنطالديشى

ئةوروثا. ثةنابةرَيتة
نةبَى درووســت لَيرة روشــدى سةلما نموونةيةكى هيض

كةبةناضارى ثةنابةرَيتة بةريتانيا.
طةورةى فارسى هونةرمةندى بَيذ و طؤراني نموونةيةكى هيض
دةذى لةئةمريكا ساَلة لة(٣٠) كةزياتر نةبينين (داريوش) ئَيرانى
كة حةرامكراوة، لَى خؤى وآلتةكةى و  نيشتيمان و خاك و
لةهاوار ثِرن كة طؤرانيةكانى  نةغمةى لة ض  و لةِروخسارى ض
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با لةزيندانة و قاضاغ فِرينى ديلة، ئازادى كة ئازادى، تَيدةطةى بؤ
و نةبَى شاد بةديدارى با تا ثةنجةرة ثشت خراوةتة طوَل و

نةكات. باآل سةوزةآلنى
و لةبَى ئازادى لةماناكانى داريوش بةقةدةر كةس ِرةنطة هيض
ئةو بِروايةى طةيشتوةتة دواجار بؤية تَينةطات. مافيةكانى ئازادى
و ئازادى  لةمةيدانى ئَيران،  بطةِرَيمةوة بدرَى “باِرَيطام  بَلَى كة 
دواى ئةوة ئامادةم سازبكةم و بؤ ئازادى كؤنسَيرتَيك بةئازادى و

بدرَيم” لةسَيدارة



5657

بؤ هةية تايبةتى فةرمانطةيةكى  سويد، حكومةت، لة دةَلَين
دةكةنةوة ئةفراندن  و  داهَينان لة بير كة فيكرانةى  خاوةن  ئةو
لة و حكومةت بؤ داهَينانة و بيرؤكة بةخشينى تةنها ئيشيان و

ئةدات. باشيان ثَى موضةيةكى بةرامبةردا دةوَلةت
كة نةتةوةكانن جياوازةكانى ثَيكهاتة لة خةَلكانة ئةو بَيطومان

هةن. كورديش ناويشياندا لة و لةسويدن
خةَلكى شةفيق) (ئاسؤس ناوى بة كورد كةسَيكى نموونة بؤ
بانكى سيستمى داهَينانى و بيرؤكة خاوةنى سويد لة سلَيمانية

دةكرَيت. كارى ثَى كة ئَيستا وآلتة لة جيرؤ)ية (ثؤست
ئاستى لةسةر شارةزاية و ثسثؤر كةسَيكى هةردى د.لَيزان

ئايدز. نةخؤشى لة نَيودةوَلةتى
نةوت لة بوراى كرد طةورةى داهَينانى لة ئوستراليا -كوردَيك

دا.

كورد مرؤيي سةرمايةى
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كرد طةورةى نةشتةرطةريةكى ئةمريكا لة كورد -دكتؤرَيكى
مَيشكدا. لة

نوَيى مؤدَيَلى و ديزاين بيرؤكةى خاوةنى تر -كوردَيكى
لة ئةوروثا. شةمةندةفةرة ئوتومبَيل و

كاردةكةن ئةوروثا لة كة  هةبن  تر  كوردى  بةدةيان ِرةنطة
لة طةورةن ئةفراندنى و بيرؤكة و بةرز بِروانامةى خاوةنى و
كؤمثيوتةر) و باخضة ِرَيطاوبان، ئةندازيارى، (ثزيشكى، بوارةكانى
ئةو بةآلم ضيرؤكيشدا) و شيعر و فةلسةفة و (ئةدةب تةنانةت
دةستة شَيوةى لة نة ِرَيكخراون لوبيةكدا لةشَيوةى نة خةَلكانة

ثيشةكانيان. تايبةت كؤمةَلةيةكى و جةمعى
ِرةمزى سةرمايةكى وةك دةكرَيت داهَينةرانة و ثسثؤر ئةو كة
خزمةتيان و  بكةين سةيريان ثيشةيى و نةتةوةيى و  مرؤيى و

بكةين.
خزمةت و خؤشكرَيت بؤ ِرَيطايان كوردستان لة كةم النى تا

بكةن. خزمةت و بكرَين
لةثَيشةوةى هةميشة  وةرطرين، ئةمريكا طةر لةمبارةيةوة 
و نؤبَل بة باسمانكردن كة بوارةكانى زؤربةى لة وآلتانةية ئةو
ئةمةريكى ِرةضةَلةك بة ئةوانة زؤربةى كة بةآلم ئؤسكاريشةوة،
وآلتة تا دةيانباتة ئةو ئةمريكا بةآلم وآلتَيكى ترن. خةَلكى و نين

خزمةتيان دةكات. و خزمةتى بكةن
سةد ضةند بؤ خوَيندن كورسى ساآلنة ماليزيا وآلتَيكى وةكو
خوَيندنى وآلتة لةو كة دةكات دابين هيندستان خوَيندكارَيكى
و دكتؤرا تا دةكات هاوكاريان بكةن و تةواو ئةندازيارى و دكتؤرا
دووساَل دواتر مةرجةى بةو ماليزيا دةخوَينن، بةآلم لة ماجيستَير

بكةن. ماليزيا خزمةتى
كة هةية. والَيهاتومان كةسى ضةندين كوردستان لة بةآلم
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بكةن. خزمةت و كوردستان بطةِرَينةوة ناكرَين هاوكارى نةك
و حزبايةتى بةناوى  دروستدةكرَيت بؤ ِرَيطريشيان زؤرجار  بطرة
ئةوروثا. بطةِرَينةوة لةوانة ناضاركراون هةندَيك يان لَيهاتوييةوة.

بؤ خؤشبكرَيت بؤ ِرَيطايان و هةوَلبدرَيت هةم كةدةبَى
كاركردن، بؤ  بدرَيت ثَى شوَينيشيان هةم كاركردن، طةِرانةوة 
هةرَيمى ثَيشكةوتنى لة هةبَيت ِرؤَليان  دةتوانن ئةوانة ضونكة
بؤ ِرَيطريان و بكرَيت بةطوَييان لَيوةرطيرَين سوديان و كوردستان

دروستنةكرَيت.
دووةم جيهانى جةنطى دواى لة باشور كؤرياى كاتةى ئةو
طةشةكردنى بؤ دابنَيت بةرنامةيةك  ويستى  كؤرياوة جةنطى و
كؤريا) دةوَلةت لةثَيناو شت (هةموو دانا وآلتةكةى دروشمَيكيان
و ثسثؤر خةَلكانى و لَيهاتووةكان طةنجة هةموو دا بِريارى
بؤيان بوَيت ضيان  و كؤريا بطةِرَينةوة داهَينان و  فيكر خاوةن
ذنهَينان هاوكارى و و سةيارة بدرَيت، شوقة ثَى ثارةيان بكرَيت
سةرضاوةى سةفرةى و لةطةشت بانكى، قةرزى و رفاهيةتيان و

سودمةندبن. زانستى
وايكرد ضونكة بوو، سةركةوتوش  و كرد  ئةوةى بَيطومان
شتَيكى هةموو دَلسؤزيانة دةوَلةت بكةن هةست خةَلكى كة
و كرديان  و بكةن خزمةتى ئةوانيش  ثَيويستة  و دابينكردن بؤ 
ثَلنطةكانى لة يةكَيكة كة ئَيستا كؤريايةى ئةو طةياندة كؤريايان

سةرةوةية. لة زؤر فةرد دةخلى و ئاسيا
بؤ دةكات ماليزيا و كؤريا لة  ضاو  كوردستان هةرَيمى ئايا

ئةو هَيزة مرؤيية؟ ِراكَيشانى
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سةرنجى (٢٠١١) سلَيمانى شارى دَيتة هةركةس ماوةيةكة
ئةم ثَيشكةوتنةى و طةشةكردن خَيراو بزاوتة ئةو سةر دةضَيتة

ماوةيةدا. خؤيةوة بينيوة لةم بة شارة
ئَيستا و بووة تةواو - سلَيمانى تاسلوجة ِرَيطاى اليةكةوة لة
و ثَيشتر كة ِرووناككراوةتةوة، و بزانرَى شار دةروازةى بة دةكرَيت
ئاكام. بةَالم بَي خةرجكرا تَيدا دؤالرى دةيان مليؤن جار ضةندين
شَيوةيةى بةم دوكان تا تا كؤتايى بازيان و تاسَلوجةوة لة دةكرَيت

لَيبكرَى.
ضوةتة شار و شةستيةكةى كؤَالنةكان و طةِرةك قيرتاوكردنى
كارةكان نيية، هةموو كؤتايى ئةمة بةَالم جَيبةجَيكردنةوة قؤناغى
طةِرةكة تايبةتى بة  شار  طةِرةكةكانى لة  زؤر  هَيشتا ضونكة
هةموويان دةبَيت كة خزمةتطوزارين، بَي و قيرنةكراون كؤنةكان

! ماوة زؤرى هَيشتا سلَيمانى
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بكرَيت بؤ باشتريان خزمةتطوزارى و باشتر شؤستةى و قيربكرَين
هةَلوةشاونةتةوة كؤنكرَيت يان كراون قير طةِرةكانةى ئةو يان

ضاكبكرَينةوة. ديسان
عَيراقدا لة نمونةية بَي تونَيلى يةكةم كة ئةزمةر تونَيلى
دةبَيت كة ماوة كوِرى و كةم ئةطةرضى طةورةية دةستكةوتَيكى

نةكرَيت. تيادا ئيهمالى زياتر لةوة
مؤدَيرنترين و بَيوَينةترين كة ِراثةِرين زانكؤى نوَيى كامثى
هةمووان لة زياتر  عَيراقدا،  لة دةبَي زانكؤ كامثى  طةورةترين  و
طةشةسةندوتر، و ثَيشكةوتوتر  قؤناغَيكى دةباتة  سلَيمانى
بؤ مؤدَيرنى كةلوثةلى و سةوزكردنى بة طرنطى ديسان دةبَي

دابينبكرَيت.
هةندَى بهَينرَى مامؤستاكانيش دةستَيكيان ثَيدا لةوةى جطة
بدرَى هةوَل  و نيية توانايان كة دووربخرَينةوة زانكؤ لة لةوانة 

بهَينرَي. دةرةوة لة مامؤستا
دةبَيتة ئةوةش كة قةرةوَيَلةيى ضوارسةد نةخؤشخانةى
كورستان خةَلكى بؤ تةندروستى بوارى لة جوان نمونةى
بة ديسان دةبَيت طرنط ئةوةية بةَالم دواكةوتووة، زؤر ئةطةرضى

نةكةن. خةَلك طلةيى كة بكرَيت وا ئيدارة شَيوةيةكى
طةورةبوون، هةنطاوَيكى سلَيمانى - عةربةت ِرَيطاكانى
دوكان- ِرَيطاى  بووة، طرنط زؤر  -سلَيمانى  تاسَلوجة ِرَيطاى 
طةرميان-سلَيمانى، ِرَيطاى  ئَيستاش  دةستكةوتة  سلَيمانى
كؤية- ِرَيطاى لة بير دةبَي دواتريش –هةَلةبجة سلَيمانى
بكرَينة هةموويان سلَيمانى قةراغ- سلَيمانى، شارباذَير- سلَيمانى،

رؤشن بكرَينةوة. كارةبا و بة سايد دوو
بؤ طرنطة ثرؤذةيةكة دوكان-سلَيمانى ئاوى دووةمى خةتى
بكرَيتةوة سَييةم  خةتى لة بير هةرحاَلَيكدا لة دةبَي و  شارة ئةم
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ئةطةر ثَيويست بكات.
بكرَيتةوة بير لةوة داهاتوودا ثرؤذةى خزمةتطوزارى لة دةبَي
هةموو ئةو و ذَيرزةوى بخرَيتة سلَيمانى و كوردستان كارةباى
و ميترؤ خةتى بير لة و ثَيبَيت كؤتاييان و وايةرة كَيبَل و عامود

نابَي. قورسيش و كارَيكى شةمةندةفةربكرَيتةوة
حكومةت ببنة فةرمانطةكانى هةموو بكرَيتةوة لةوة دةبَي بير
بكرَين رزطار كرَيضَيتى لة بة خؤيان و تايبةت بيناى خانوو خاوةنى

باشترة. بن شار دةرةوةى لة طةر ،
ئاسايش و ثؤليس بنكةى هةموو  ئةو  بدرَى هةوَل دةبَي
و ماَل لة بةشَيك كة  كةمبكرَيتةوة ناوضةيى  كؤميتةو و

بَيت. زيادة زؤريان ِرةنطة كة و نيطةرانكردووة طةِرةكةكانيان
بكرَيتة و  بكرَي سةوز زياتر سلَيمانى  بكرَيتةوة لةوة  بير

بَيت. و طةِرةك و شارةكة سةوزتر تةواو كة ماَل زؤرةملَي
طرنطة. دةستكةوتَيكى ضةمضةماَل كارةباى وَيستطةى

تةواوبكرَي كة هةية لةوةى زووتر شار دةبَي هةوارى ثاركى
بكرَيتةوة ثاركة ئةو دروستكردنى لة بير كةوتووة، درةنط زؤر كة
كارطةى كة نالى ثاركى  ثَيبكرَى دةست قةسابخانةكة)  و(

بوارى جَيبةجَيكردنةوة. بخرَيتة تر دةطرَيتةوة زؤرى جطةرةكةو
دراوسَيى وَالتانى لة ضاو و بكرَيتةوة طةورةتر بازاِرى دةبَي

كارة ئةو بكرَيتةوة بؤ ثَيشكةوتوو وَالتانى و ئَيران وةك
بةَالم:-

كارانة ئةو ثَيش  خراثةكان و  بةِرَيوةبةر  و وةزير  دةبَي
قوربانى بكةنة خؤيان نابَيت  يةكَيتى و  حكومةت و بطؤردرَين
دةزطاكانى و دام و حكومةت لة طةندةَل و خراث خةَلكانى
لةم دابنرَين. باشتر شياو خةَلكانى ئةوان شوَينى لة دةبَيت و
سةركةوتوو فةرمانطةى و بةِرَيوةبةر ضةندين ئةزموونى بارةيةوة
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نةخؤشخانةكان، باج، ثاسثؤرت، بابةتى(فرؤكةخانة، لة كة هةية
كة ئةوانةشى و بكرَين خةَالت  ئةمانة دةبَي واتا رةطةزنامة)
كارةكان ئيدارةكردنى واتة الببرَين. نيية ِرازى لَييان خةَلك
كارى و ئيش فةرمانطةى وا هةية قورسة بؤ نمونة و طرنط زؤر
ثَيشكةوتنةى لةم لةوةى دةبَي ئةوةش بَلَيم جطة ناكةن. خةَلكى
هةرسَى حكومةت لة ئاستى دةبينَى و خؤى خةريكة سلَيمانى كة
و جَيطر  و وةك د.بةرهةم) ئةحمةد، عيماد فةتاح، (عومةر لة 
ثرؤذةكان بَلَيين دةكرَيت و هةبووة ِرؤَليان حكومةت سةرؤكى
ِرؤَلى سلَيمانى نوَيى ثارَيزطارى سةرةِراى هةرسَيكيانة هى

ثَيشكةوتنانةدا. لةم هةية طرنطى
سلَيمانى...! ماوة زؤرى هَيشتا بةَالم
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ئيسالميةكان هَيزة هةرَيمىكوردستانمَيذوويةكىتاَلىلةطةَل
لة لةشكرى مَيذووة ئةم شةِرةوة، قؤناغى ضوةتة كة زؤرجار هةية
لةشاخ كة دةيانويست دةستثَيدةكات، (الك) كوردستان ئيسالمى
يةكَيتى بةآلم  بدةن، كوردستان نيشتيمانى يةكَيتى ثةالمارى
هَيزَيكى ِراثةِرين دوابةدواى ئةوةش لةدواى كردن، تةفروتوناى
ثةيابوو، كوردستان(باسك)  ئيسالمى بزوتنةوةى بةناوى تر
هَيزى وةكو دةكرا هاوكارى ئَيرانةوة لةاليةن ئةوةى سةرةِراى
هةَلةبجة ناوضةى ثارتى، و يةكَيتى لةدواى دةركةوت سَيهةم
هةموو و ئيسالمى بةناو حكومى ذَير خستبوة هةورامانيان و
بة لةضك و ثةضة بةزؤر قةدةغةكردبوو، تَيدا ئازادييةكيان جؤرة
ملَى بوو زؤرة نوَيذكردن كرابوو. حةرام خواردنةوة كضان دةكرا،
ريتمى بةهةمان دروستكردبوو لةهةورامان تريان كابوَلَيكى واتا
دةستى هَيزة لةسةر ئةم تر جارَيكى تاَليبان بةآلم و ئةفغانستان

ئةمانةن؟! ئيسالميةكان هَيزة
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خوارد. شكستى يةكَيتى
دةيانويست  كة ثةيابوو بةدواى ئةمانيش ئةنسارئيسالم دوا
قورئان حكومى  و نةمَيننةوة هةورامان و لةهةَلةبجة بةتةنها 
شةِرَيكى ــةرةراى س بضةسثَينن، لةكوردستان بةزؤرةملَى
و كرد شةهيد ثَيشمةرطةيان ضةندين بةداخةوة بةآلم نةخوازراو
لةناوضةكة ئةمةريكا و ثارتى و يةكَيتى بةهاوكارى سةرةنجام

دةرثةِرَيندران.
و  ملمالنَي كةوتوونةتة تر هَيزى دوو ئَيستا ئةمانيش لةدواى
سةرؤكايةتى و ثةرلةمان و حكومةت و ثارتى و يةكَيتى دذايةتى

طةندةَلى. و عةدالةت و ضاكسازى بةناوى هةرَيم،
مَيذووى  بزانن كة دةبَيت هَيزة دوو ئةم هةموو شت  ثَيش
كؤمةَلطةى و نيية  خؤشةويست لةكوردستان ئيسالمى  هَيزى
بةآلم حكومةت و ثارتى طلةيشى لةيةكَيتى و لةطةَل كوردستان
دةبَيت كوردستان، و كورد بؤ نازانَى ئةَلتةرناتيظ بة ئةوان هةرطيز
نةك عيلمانيان دةوَيت سيستمى كوردستان بزانن خةَلكى ئةوةش
بطرنة دةسةآلت هَيزة ئيسالميانة طةر ئةم دَلنياشم و ئيسالمى،
دةبَيتة بةَلكو نابَيت خراثتر لةئَيستا نةك كوردستان حاَلى دةست
بزوتنةوةى سةردةمى سؤماَلى و تاَليبان  سةردةمى ئةفغانستانى
بؤية نةجات. حةرةكةى  سةردةمى جةزائيرى و الوان  جيهادى
ئةَلتةرناتيظى كة هةَلطرن  يؤتؤثياية لةو دةست  ئةوان دةبَيت
ثارتى و لةيةكَيتى طلةييةش دةبَيت ئةو ثارتين، بةآلم يةكَيتى و
و وةزارةت هَيزةى كردووة. دوو ئةم مجامةلةى زؤرى كة بكرَيت
نةداوة دةرةكيةكانيان بةثةيوةندية طوَيى و ثَيداون باشى موضةى
بةسرودى باوةِريان ئسيالميةكان كة نةكرد ئةوة  بؤ حسابيان و
هَيزة دوو ئةم ترى شتى لةزؤر نيية، ِرةقيب ئةى نيشتيمانى
هةلومةرجةى لةم لةئَيستادا دةيانةوَى بؤية كرد. ضاوثؤشيان
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ئَيستا ثَيش مانط لةضةند ضؤن وةكو وةرطرن كةَلك كوردستان
ذنى بةضةند سوكايةتيان و ثَيشةوة  هَيناية  جَيندةريان بةزمى
نوسةر لةضةند  شكاتكردن كةوتنة و كرد ذنان بوارى ضاالكى 
ثَيشتريش و بةئاين كردن سوكايةتى بةبيانوى رؤذنامةنووس و
بة تؤمةتبارن داوة. روناكبيريان و نوسةر ضةند كوشنى فتواى
كوشتنى فتواى فةرةج، فةرهاد و مةعروف عبدولخالق كوشتنى

داوة. هةَلةبجةييان مةريوان و بَيكةس شَيركؤ و ئةحمةد رَيبوار
ضونكة  وةربطيرَى هةند بة هَيزانة ئةم مةترسى دةبَى  بؤية
ئةى سرودى و نةتةوة و نيشتيمان  و خاك  بة بِروايان ئةوان
و كوردستان ئاآلى و هةرَيم  ئةزمونى و ديموكراسى  و ِرةقيب
سينةما نادى و و ذنان ئازادى و كوردى حكومةتى عيلمانيةت و
كراوة ِراطةياندنى  و  ئازادى  و مؤزيك و  شانؤ  و كآلث نادى و
بِروايان ئةوان نيية...! مةدةنى  كؤمةَلطةى  و تاك ئازادى و

هةية. شمشَيرة و قورئان بةحكومى
بكةين  هاوشَيوةكانيان دةسةَالتى سةيرى ئةطةر بؤية 
ئَيران و ضةضةنستان و جةزائير و سؤماَل يان ئةفغانستان لة
ئيسالمى مةترسى  كة تَيدةطةين باش حيزبوَلَال و حةماس و
مةترسيةكداية ض لةبةردةم كوردستان و ضةندة و ضؤن سياسى
طةندةَلى دذايةتى و ضاكسازى و ديندارى و ئيسالمةتى بةناوى

و ناعةدالةتى.
(NRT TV ديدارى لةطةَل مةال كرَيكاريش لة قسةكانى بؤ
سةردةمى نةهامةتيةكانى لة زؤر بةشَيكى بَلَين ئةوة دادةبَى
ئةو تةقينةوةكان و تيرؤر و هةَلةبجة و ئيسالميةكان شةِرى
خةَلكى كة نيية، فريشتةية ئةو دةَلَى خؤى وةكو بةرثرسة لَيى
هانى و بدات خةَلكى كوشتنى فتواى لةوالشةوة ضةواشة بكات و

بدات. كوردستان تَيكدانى و توندوتيذى
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نةهَيشتنى هةوَلى بكات، ضاكسازى دةبَيت حكومةت:
شوَينى بِروانامةو بَى  بَيكارى طةنجانى بؤ كار  بدات، طةندةَلى
بدؤزَيتةوة، ثةيمانطاكان و زانكؤ دةرضووى طةنجانى بؤ شياو

دةبَى ثرؤذةكان زوو جَيبةجَى بكات.
ئةبَى، ئاو ضاك كارةبا بَلَيين بةسةرضوو ئةوة ئيتر سةردةمى
حكومةت دةكرَى، ثَيشكةش زياتر خزمةتطوزارى و ئةبَى باشتر
لةبةر بكات عةيبدار ناشرين و نابَى خؤى حكومةت سةرؤكى و
دةبَى بيست و دة  و بةِرَيوةبةرَيك يان طةندةَل دزو  وةزيرَيكى

خانةنشين. نةك بكات تِرؤيان
و خةَلكى لة ِرَيز دةبَى بَيت شةفاف خةرجى و داهات دةبَى
نييةتى سةرؤكى حكومةت من دةزانم داخوازيةكانيان بطيرَيت(كة
دروستكراوة...) بؤ ِرَيطرى سةدان بةداخةوة هةبووة. بةَالم هةيةو

بةرثرسيار اليةنى (٨)
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و بَلَيت  هؤكارةكان باشة وا ثَينةدا ِرَيطايان ئةطةر خؤ 
لة تموحيان كة جَيبهَيَلَيت ئةوانةى بؤ بكَيشَيتةوة لةكار دةست

هةية. شوَينةكةى
حكومةت لة نةك نةيتوانى و  نيية كارا  بةِراستى ثةرلةمان:
خؤيشى ثةرلةمانةكانى ئةندام لة  نةيتوانى  بةَلكو بثَيضَيتةوة
كة قةرار نيية. خاوةن و دةخوَينَى ئاوازَيك لة توِرةبَى. هةركةسيان
ثةرلةمان لة لة ساَل زياترة كة دةيان ياسا ناوبةرم بتوانم ِرةنطة
ياساى دةستور)، (ِرةشنوسى بابةتى لة خةوَينراوة مةبةست بة
قةدةغةكردنى ياساى بةثةلة بةآلم زانيارى.... بةدةستخستنى 
و ناكات قسةى بة سوَيند بؤ ناوى كةسيش دةركرد جطةرةكَيشانى

ماَلةوة. دةضنةوة كَيشةكاندا ثشوويةتى و كاتى لة
ضاودَيرى و بطَيِرَي فةعالتر رؤَلى دةبآ هةرَيم: سةرؤكايةتى
طةر ، نةطرآ  كةس خاترى و  بكات  ثةرلةمان و حكومةت 
حزبى خراثة بآ ِرةضاوى دهؤك لة يان بةِريوةبةرَيك لة سلَيمانى

بآلوبكاتةوة. رؤذنامةكان لة ناوى و دةريبكات
لةو باواز تكاية اليةنة،  و دةسةآلت سآ ئةم بؤ ثَيشنيار:
بزانم من ئةوةندةى ضونكة بَينين ئاكامانة بآ كؤبونةوة هةموو
كةسيش وة نابَيتةوة كؤ كورد بةقةدةر نةتةوةيةك و دةوَلةت هيض
بة دةستبكةن با بآ ئاكامة و ضةنديش دةكةن ضى باسى نازانآ

كردار.. و كار
و بَينَيت هاوارة  و هاأل  فةوزاو  لةم  واز دةبآ ئؤثؤزسيؤن:
خؤثيشاندان بة كوشتدانى خةَلكى وتمان نةكاتة هؤى خؤثيشاندان

نةكرَيت. ئيسغالل زياتر لةوة ِرةواية، بةآلم بوون ئؤثؤزسيؤن و
بآ نةكردووة هيضى  حكومةت  كة نيية  واقيعى  ئةوةش
ثَيويستة هةَلوةشَيتةوة، حكومةت خؤيان بةشدارى و ئةَلتةرناتيظ
بةرهةم خوَين  بة ئةم وآلتة بزانآ دةبآ بيربكاتةوة  تر مةنتيقى
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هةَلبذاردن بة ثارتى يةكَيتى و لةدةست نادرآ، بةئاسانى هاتووة
ضاكسازى سيستم بطؤِرن، طةر قةرارة و كودةتا ناِرؤن بة هاتوون
وةك فةرموو ضاكبكةن ياساكان نةهَيَلن طةندةَلى بكةن،
هةموو زؤرينة و ببنة و بكةن هةَلبذاردن حزبةكةى ئةردؤغان و

بطؤِرن. شت
تؤزآ مةالكانتان كؤمةأل: و يةكطرتوو دينيةكانيش برا بؤ
بةم وآلتةوة زؤر ئاخر ئَيوة و بَينن لة جيهاد باواز نةسيحةت بكةن

ئَيوة بَيت. الى هةقيقةتَيك هةموو تا نةبوون هيالك
خوا فرياتان دراوسآ دَلنيام وآلتانى و خوا بة ثشتا ئةطةر خؤ
بؤ ثياوى و دةستيانة لةسةر دَليان ناوضةكةش وآلتانى ناكةوآ

نةكات. و تؤثيو طرةو لةسةر ئةسثى باشة وا عاقَليش
باشتر و  زؤرتر  و زياتر هةمووكةس لة ، ث.د.ك: .ن.ك  ى
و دةسةآلت ئةوان ضونكة بكةن،  بةرثرسيارَيتى  بة هةست
و و ثؤليس و سةرؤكايةتى هةرَيم و ثةرلةمان و حكومةت زؤرينة

دةوَلةتدارن. و ئاسايش
ديالؤط و ِرَيطاضارة دؤزينةوةى و ضاكسازى و طوَيطرتن كاتى

خؤداضونةوةية. بة و
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خةَلكى نيية ئامادةن حكومةت، وةزيــرةى ئةم  *بؤضى
لة دةَلَين بؤالى دةضَيت  هةرضيةك و بيبينن  وَالتةكةى
خؤى دَيت. فةرةنسى و ئةمريكا وةفدَيكى كة بةَالم كؤبوونةوةية.

بؤ؟ ثَيشوازيان، دةضَيتة
ثاشماوةى هةولَيرة  و سلَيمانى لة هاووَالتيةى ئةم *بؤضى
توركيا ضووة كة بةَالم شةقامةكة، سةر فرَيدةداتة خواردنةكانى 
خؤ لة خؤَلةوة؟ تةنةكة ناو دةخاتة شتةكان باش باش يان ئَيران

بؤ؟ ئةى هةية، خؤَل تةنةكةى هةولَيريش و سلَيمانى
و ضين دةضنة كوردستانةوة لة  بازرطانانةى ئةو *بؤضى
كةسيش لَييان دةفِرن و و مليؤنةر دةبنة دوو ساَل دَينةوة ثاش

ناثرسَيتةوة؟
و بةردةكةوَى هةر سةد كةس تاكسيةكى وايلَيهاتووة *بؤضى

بؤضى؟
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ئةويش و شؤفَير بة دةدرَى طران نرخى بة تاكسى لة ثِربووة شار
وةردةطرَيتةوة؟ هاوَالتى لة

و تاوانبار لةطةَل دةكات  مامةَلة وا  ــة دادوةرةك *بؤضى
بَيتاوانةكان؟

ئةنجومةنى ثارَيزطاكان ئةندام و ئةندام ثةرلةمانةكان *بؤضى
دواى هَيندة خؤيانن ئؤتؤمبيلةكانى و موضةكان خةمى لة هَيندةى

ناكةون؟ خةَلكى طرفتةكانى
بةهؤى كوردستاندا  هةرَيمى سياسى سيستمى *لةناو 
ساَالنة ثسثؤِريدا و موضة و كار  لة ناعةدالةتى  و لَينةثرسينةوة

دةضَى؟ هةدةر بة حكومةت دينارى مليؤن دةيان
دكتؤرَيك بؤضى كردوةتةوة لةوة بيرى حكومةت *ئايا
بؤ بِروات و بَيت تةواو زوو نةخؤشخانةى دةوامى ثةلةيةتى

عيادةكةى؟
ناكات ثَيشكةش خزمةتطوزاريةك ئةندازيارَيك *بؤضى
باشترين نوسينطةكةى، ضووة  كة بةَالم خؤيدا، دةوامى لةكاتى

دةكَيشَيت؟ بؤ نةخشةت و ديزاين
خواخوايةتى فةرمانطةى حكومةتة كرَيكارةى لة ئةو *بؤضى
بكةوَى؟ فريا شوَينَيكى تايبةت لة تا تةواو بَيت، زوو دةوامةكةى
طوَى دةكات  حكومةت بؤ ئيش  كؤمثانيايةى  ئةو *بؤضى 
ئةَلَيى ئةمريكيةكان الى  دةضَيتة كاتَيك بةَالم نادات. هيض  بة

بكات؟ سةرثَيضى بضوكترين ناوَيرَى كَيضةو
دواناوةندى و ناوةندى و زانكؤ مامؤستايةى ئةو *بؤضى
ثؤلةكانى لة تا فَيردةكات باشتر لةماَلةوة خوَيندكارةكانى

قوتابخانة؟
بؤ ئَيشكطرة بيانى ِرَيكخراوَيكى لة ثؤليسةى ئةو *بؤضى
فةرمانطةكانى لة جار دةيان بخةوَى. بةَالم مةزبوتةو ناتوانَى هَيندة
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خةويلَيدةكةوَيت؟ حكومةت
لوتكة؟ ماف و ئةركدا طةيشتوةتة ناعةدالةتى لة *بؤضى

و باخضة خةمى كارةكةيدا لةكاتى  باخةوانَيك *بؤضى
نيية؟ طوَلةكانى

ئةركةكةى دةزطايةك و فةرمانطة لة ضايضيةك *بؤضى
دةزانَيت؟ بَيطار بة خؤى

دوو بردنى و هَينان  بؤ بانطكرا  دووجار  باجيةك كة *بؤضى
ئةبن؟ توِرة فايل

و دةوَلةمةندةكان، هةذاران لةنَيوان جياوازيةكى زؤر *بؤضى
هةية؟ و هةذارةكان بةرثرس مناَلى

طرتووة؟ ثةرةى كؤمةَاليةتى وا ناعةدالةتى *بؤضى
و موقةدةسات و ثيرؤزى بة جوَينى هةستاو هةرضى *بؤضى

دةدات؟ وَالتة ئةم جوانةكانى شتة
بة سوكايةتى بة دةكات دةست  هةَلدةسَى  هةرضى *بؤضى

و.....؟ ثةرلةمان و حكومةت
و ثَيشمةرطة و  شةهيد شؤِرشى  ئةزموون  مَيذوو  *بؤضى

نةماوة؟ ثيرؤزيان خةبات
لةيةك شاريةكان هَيندة و شار و الدَيييةكان و الدَى *بؤضى

بَيزارن؟
و خةَلكى كوردستان لةنَيوان نوكتة بوةتة هةموو شت *بؤضى

يةكتر؟ زؤرينةيشة سوكايةتيكردن بة
هى دةَلَين ِرادةكَيشَى ثرؤذةيةك هةر بؤ ثةنجة بؤضى *

مةسئولة؟ فَالنة
نابَيت؟ هةية دووساَل تةواو ثِرؤذةى وا *بؤضى

بوةتة و سةرماية لَيكدةدرَيتةوة ثارة بة شت  هةموو *بؤضى
هةمووشت؟
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كَى طرفتة؟  هةموو ئةم  خاوةنى بة  دةكات خؤى *كَى 
شتانة خؤشحاَلة؟ئةم بةمانة كَى  دةدؤزَيتةوة؟  بؤ ضارةسةريان
ئاسانن، واتة و سادةن طرفتانة ئةم دةكات؟ وَالتة بةم خزمةت

زةحمةتة؟ و طران ضارةسةريان و قورسن يان
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ِرايطةياندبوو  (٢٠١٠/٨/١) لة (PKK) ئاطربةستةى  ئةو
رؤذى بَى بةردةوام (٢٠١١/٦/١٢) تا بِرياربوو كةوا توركيا دذى

كؤتاييثَيهَينا. (٢٠١١/٣/٢)
كة شكاند، ئاطربةستى بؤ (PKK) ئةوةية طرنطةكة ثرسيارة

ماوة...؟ خؤى لةوادةى دياريكراوى مانط سَى هَيشتا
بؤ بزانرَى بةطرنط هؤكار ضوار  لةمبارةيةوة دةكرَيت
سةرؤكى قةرةيةآلنى لةاليةن موراد بِر ئاطر كؤتايى ِراطةياندنى

-:(HPG) سةرؤكايةتى كؤنسةى
باكورى بؤ رؤذة ئةم و دةبَيتةوة نزيك نةورؤز يادى يةكةم:
هةية، خؤى تايبةتمةندى  و طرنطة زؤر (PKK) و  كوردستان
هةموو دةكات، خؤى  عةرزى (PKK) يادةدا لةم  هةمووساَل

ثَيهَينا...؟ كؤتايى ئاطربةستى بؤ pkk
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خرؤش. دَينَيتة شارةكان
ناسينى بؤ ياريدةدةرن طرنط فاكتةرى دوو كة ئةمساَليش بؤ
دةرفةتَيكى ،(PKK) و باكور كوردةكانى كَيشةى باشترى
(PKK) ئاطربةستدا ناوى لةذَير ناكرَى هةرطيز كة باشة
بةنيازة (PKK) ئةوةية، مةبةستم  بكات  عةرزة ئةم بتوانَى
بطرة و توركيا لةشارةكانى بكات طةورة خؤثيشاندانى لةنةورؤزدا
و هَيز نمايشى تا باشيشة و شياو كاتَيكى ثَييواية ئةستةنبوَليش
ِرؤَل ِرابكَيشَى بؤ و سةرنجى دونيا بكات خؤى و نفوزى جةماوةر
طةورة خؤثيشاندانةكان و دوريش نيية حزبة ئةم نفوزى و ثَيطة و
وا لَيبكةوَيتةوة. طةورةشى ثَيكدادانى و شةِر و بن جةماوةرى و
ثالنى طةرم قةنديلةوة ساردةكانى لةشاخة ئَيستا (PKK) ديارة

طوِرى نةورؤزى داناوة. و
هةنطاونةنانى سةرةراى ئاطربةست هةَلوةشاندنةوةى واتا

لةدةرفةتدا. هَيز (PKK)ية بؤ نمايشى بةرنامةى توركيا
هةَلبذاردنة (٢٠١١/٦/١٢) رؤذى ــارة ــِري واب دووةم:
باَلى (DHP) ثارتى و دةستثَيبكات توركيا ثةرلةمانيةكانى
لةو (٢٠) كورسيةى هةيةتى زياتر ش بةشدارى بكات و (PKK)

بةدةستبهَينَيت.
لةاليةكةوة بثَيكَى خاَل دوو ثةيامةى بةم بةنيازة (PKK)
تريشةوة لةاليةكى و  خؤثيشاندان بؤ دةكات  ئامادةسازى
بؤ بةهَيز  خاَلى دةكاتة  بوونة جةماوةرى و  خؤثيشاندان ئةم 
خؤيان وةكو كة حوزةيران هةَلبذاردنةكانى و دةنط كؤكردنةوةى
و ثةرلةماندا لةناو كورسين (٤٠) بةدةستهَينانى بةنيازى دةَلَين
ئةطةر خؤ هةَلبذاردنةكانةوة بةسةر دةبَى كاريطةريشى بَيطومان
نةكات زياد كورسيةكانى و دةنط ِرَيذةى (DHP) يان (PKK)
بةخؤيدا ثَيداضوونةوة دةبَى و دَيت (PKK) شكستى ماناى
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بكات.
ئاطربةست لةشكانى (PKK) دةتوانَى سود لةمةشياندا واتة

دةنط. كؤكردنةوةى بؤ وةربطرَى
ئاطربةستةكةى شكانى لةثشت ثَيدةضَيت يــةم: سَى
كةسةرنجى دةوَلةت توركيا لةسةر بَيت فشار (PKK)ةوة بَيت
كة شؤِرشة سثيةى ئةو ِرابكَيشَى ئةوة بؤ تةنانةت ئةمريكاش و
(PKK) دةستى لةسةر  سةريهةَلداوة ليبيا و ميسر  لةتونس،
طةر و توركيا بطةينرَيتة دةتوانرَى بةطةريال ئةستور  ثشت  و
-١٠٠) دةتوانَى كةم النى  (PKK) خؤ نةِروخَى دةوَلةتيش
باشة ئةمةش فشارَيكى و شةقام سةر كةس بَينَيتة هةزار (٢٠٠
بؤ هةَلطرتن بةهةنطاو ئةردؤطان، عةدالةتى حزبى ِرازيبوونى بؤ
ئةطةر هةموشيانةوة لةسةرو و كورد داخوازيةكانى و دانوستان
تةنها بهَينَيت لةئَيستادا داواكاريانة و سَى خاَل لةم واز (PKK)
باكوريش كوردى (DHP)و وة (PKK) كة شتَيك تةنها و
باجى و بثؤشَى هةنطاوة و داواكارى لةسَى ضاو ئةوةبَيت شايةنى
لةزيندانى ئؤجةالنة عةبدوَلآل كردنى ئازاد بدةن.  بؤ زياتريشى 
خاَلةكةية، هةرسَى بارتةقاى (PKK) بؤ ئةمةش و ئيمراَلى

هةميشة. بؤ نةك دةورةدا) (لةم بَيطومان بةآلم
كةبةهةَلة ئةوةية، بيزانَى  (PKK) كةدةبَى خاَل ضوارةم:
خةباتى ضةكدارى و ئاطربةست شكانى بة وابَى ثَيى و  نةضَيت

بَينَيتةدى. ئامانجةكانى دةتوانَى
(PKK) كة  جةماوةرية خةباتى مةدةنى و ئَيستا سةردةمى
حزبى و (PKK) هاوبةشى خاَلى واتا سودى لَيوةربطرَى. دةتوانَى
شةِر جةنةراَلةكانى و سوثا دذايةتى كة ئةوةبَى ِرةنطة عةدالةت
و ديموكراسى مافى كورد و دذى سياسى بكات كة سيستمى و

ئازادين.
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و عةدالةت حزبى  هاوكارى و  دذ دةكرَيت  (PKK) واتا
شةِرى و بكات مةدةنى واتا ملمالنَيى ئيستا بَى حكومةتى توركيا

شةقام. بَيتة و بكات ثةرلةمانيش كورسى
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هةواَلَيكى بةثَيى ثذاك” كوردستان- ئازادى ذيانى “ثارتى
طواية كة بَالوكردةوة، حزبةى ئةو ِراطةياندنَيكى  ”KNN“
لةسةر ِرَيككةوتوون ئَيران ئيسالمى كؤمارى و هةرَيم حكومةتى

فشارو هَيرش بؤسةر ثذاك.
شَيوةيةك بة هةرضى كة وَالتَيك ئاسايية كارَيكى ئةطةرضى
كةَلك بَيطومان و بكات ئؤثؤزسيؤنةكةى دذايةتى دةكرَيت بؤى

وةردةطرَيت. ديبلؤماسيةكانيشى و دةرةكى ثةيوةنديية لة
لةطةَل ضؤن مامةَلة هةرَيم حكومةتى لةم نَيوةدا، طرنط بةَالم

بَيت. تاكتيكيانةش طةر دةكات. دةرةكيةدا ئةجَيندا ئةم
لةاليةن ئَيستادا،  لة هةرَيم حكومةتى ِراستة ئةطةرضى 
وَالتانى فشارى و دروستكراوة بؤ قةيرانى ئؤثؤزسيؤنةوة
ماناى كات هيض و كات هيض ئةمة  بةَالم  لةسةرة. دراوسَيشى 
توركى يان ئةجَيندايةكى نيية هةرَيم حكومةتى ئيشى و ئةوة نيية

بكات. ناوَيكدا جَيبةجَي هةر ئَيرانى لةذَير و سورى

ئؤثؤزسيؤنى كوردستانى؟
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و دةستطيركردن و سةر هةر هَيزَيك فشار خستنة لة بابةتى
ئةم اليةنطرانى نائارامى بة هةستكردن و ترساندن و ِراوةدونان

هَيزانة.
ثارضة لة يةكَيك  هى هَيزانة،  ئةم  لــةوةى جيا ضونكة
ئيرادةى و خواست لة تةعبير و  كوردستانن داطيركراوةكانى
هةركاميان خاوةنى و خؤرئاوا دةكةن خؤرهةَالت و باكور، كوردانى
و كورد لةثَيناو قوربانين شؤِرش، شةهيد و خةبات، لة مَيذوويةك
زةحمةتكَيشان و كرَيكاران مافى و يةكسانى و ئازادى و كوردستان
سةركردةكانيان وَالتةكانياندا و لة ديموكراسى سيستمى بونيادى و

و خةباتطَيِربوون. كةسانى شؤِرشطَيِر هةموويان
لة ئَيستا كة كةوتوون مَيذوو غةدرى بةر ئةوان جيالةوةى
بؤ دةردَى دَليان خةريكة طةلةكانيان و ياساغن وَالتةكانيان

ئازادى.
بؤ حزبانة ئةم خةباتى ساَلةى  ضل سى،  مَيذوويةكى بةَالم
هةر ئينسانَيكى شةرةفمةند بة بدات ئةخالقياتى ئةوة دةبَيت خؤى
و بكات طرفتيان و كَيشة توشى نةكات زات كة شؤِرشطَيِر، و

بكرَين. هاوكاريش دةبَى بطرة ثَيبطرَيت طَيضةَليان
لةسةر هةواَلَيكيان كاتةى ئةو دةزانَيت باشتر ئؤثؤزسيؤن خؤ
حكومةتة ئةم بؤ طرفتى ض بَالوكردةوة، ئَيرانى ئؤثؤزسيؤنى بودجةى

لة ثذاك دةكةن...؟ ثشتيوانى ئَيستا دروستكرد. ئةوة خَيرة
ئاطادارى بة ِرابردوودا، رؤذى ضةند لة كة بةداخةوة ثاشان
شؤِرشطَيِرى كؤمةَلةى دذى لة خةَلك ئيسالمى اليةنَيكى
تازة شتَيكى ئةمة ديارة كة هاندراون. كوردستان زةحمةتكَيشانى
كةوتونةتة ناوضةكة وَالتانى  ثَيوةندى و دةست ضةند كة نيية.

سوريا. و توركيا ئَيران، ئؤثؤزسيؤنى دذايةتى
كة بطرَيت لةم مةترسيانة ِرَى حكومةتة ديسان ئةركى بةَالم



7879

و سوريا كوردةكانى pkk و و كؤمةَلةو ديموكرات سةر دةكرَيتة
نائارامة. ئَيستادا بارودؤخةكة بةتايبةت لة تر، ثارضةكانى

زؤر هةِرةشةيةكى ثذاكدا بةياننامةكةى بةداخةوةلة بةَالم
كة هةية لــةوةدا دةستى طواية  هةرَيم.  حكومةتى لة هةية

حيزبة. ئةم دذى دةطَيِرَى ناوضةيى ثيالنَيكى
لة و كةوتووة ِرووداوةكان ثَيش ثذاك ئةوةية، قسةكة واتة
لة هةِرةشةكردن بؤ بَيت ئاماذة كة نةبووة وا شتَيكى هيض كاتَيكدا

طةريالكانى. و ثذاك
و ضوارضَيوةى خاك لة ئةوة بزانَى، ئةو ثذاكيش بةَالم دةبَى
ضةكدارى خةباتى كارو نيية مؤَلةتى كوردستاندا هةرَيمى سنورى
نابَى و و تةشكيالتى ِرَيكخراوةيى و كارى سياسى لة بكات. جطة
دروست هةرَيم حكومةتى بؤ كَيشة كة بدات بةخؤى مافةش ئةو
حكومةت لة ئيرادةى ِرَيز دةبَى وة بكات. سنورةكان ئاَلؤز و بكات
كوردستان كةم النى و بطرَى هةرَيم تايبةتى سياسى بارودؤخى و

نةكات. نةخوازراو شةِرَيكى توشى
كوردستان، هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانى ثارضةكانى لة هةركام واتة
و هةرَيمةوة. كاروبارى دةستوةردةنة بدةن خؤيان بة ِرَيطا نابَى
بة تريش ِرَيطا و حزبةكانى حكومةتى هةرَيم ضؤن نابَى هةروةك

ئةوانةوة. كاروبارى بخةنة دةست بدةن خؤيان
كوردى هَيزى دوو و اليةن دوو وةكو واتا ئةركى هةردووالية
هةَلوَيستة ئةو دةبَى و بطرن طةلةكةيان ئيرادةى لة و يةك لة ِرَيز
ديموكراتةكان) و (كؤمةَلةكان  وةك هَيزى ضةند  ثؤزةتيظانةى
هةرَيم حكومةتى بؤ كَيشة نةبوونة هيضكات كة لَيبطيرَى ِرَيزى
و ِرَيطا بطرَيت هةَلوَيستانة لةم ِرَيز هةرَيميش، دةبَى حكومةتى و
كة جاروبار ضؤن هةروةك بكرَيت دروست بؤ كَيشةيان نةدات

دةكرَيت. دروست بؤيان
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تاكؤتايى (PKK) لةاليةن ئاطربةست درَيذةكردنةوةى 
ئةو دواى (٢٠١١) حوزةيرانى لة توركيا ثةرلةمانيةكةى هةَلبذاردنة
و ثارَيزةرةكانى بةهاوكارى لةئيمراَليةوة ئؤجةالن كة هات نامةية

لةقةنديل. قةرةيةآلنى كرد موراد ِرةوانةى دةوَلةتى تورك
لةنَيوان كةثَيشتر نهَينيانةى دانيشتنة ئةو جيالةوةى
(PKK) سةركردايةتى و طةشةثَيدان و داد ثارتى سةركردايةتى

كاتى. ضارةسةرَيكى طةيشتنة بؤ سازكرابوو ئةوروثا لة
(٢٤٠) بؤ ئاطربةست درَيذةكردنةوةى بَيت ضؤنَيك هةرضى
توركياية هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى تا كاتى (مةبةست تر، رؤذى
لةثشتةوةية زؤرى سياسى مةغزاى و مانا (٢٠١١ حوزةيرانى لة
درَيذبكاتةوة، ئاطربةست نةبوو نيازى (PKK) كة بةتايبةتى
فيدان و ناوخؤ وةزيرى ئاتاالى سةردانةكةى بةشير بةآلم ثاش

ئؤجةالن ئازادكردنى و ئاطربةست
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بارزانى نَيضيرظان هةولَير، سةردانةكةى بؤ ميت دةزطاى سةرؤكى
(BDP) وةفدَيكى و تورك ئةحمةد سةردانى و ئةنكةرة بؤ
و تورك بةرثرسانى نَيوان نهَينيةكانى دانيشتنة قةنديل بؤ بةنهَينى
ضةكةكان بَيدةنطكردنى سةرةكى، فاكتةرى ثَيدةضَيت ئؤجةالن

ِرَيطابدات. ئةطةر سوثا ماوةيةكى تر بؤ بَيت
دةيانةوَيت ــةردووال ه ديــارة ئةوةية،  مةغزاكان و مانا
ئةوة ئةنكةرةية ِرَيككةوتنَيك، بةآلم و بطةنة ثَيبَيت شةِركؤتايى
كوردستانى خةَلكى مافةكانى كةئيتر  بنوَينَيت  ئازايةتى كةدةبَى
زمانى نةكرَيت، قةدةغة سياسى ضاالكى دةبَى بدات، باكور 
مةدةنيةكان و سياسى زيندانية  ثَيدراوبَيت، ِرَيطا  كورد بؤ دايك
دةوَلةت ئاوةدانبكرَيتةوة، كوردنشينةكان ناوضة ئازادبكرَين،
كورد بةهاوآلتيانى سوكايةتى و ئةشكةنجة و لةئازار دةست 

هةَلبطرَيت.
هَيرشةكانى و لةثةالمار دةست (PKK) لةبةرامبةردا دةبَى
لةاليةن مةدةنيةى خةباتة ئةو هةَلبطرَيت. قةرةقولةكان بؤسةر
توركيا لةناو  مةدةنى كؤمةَلطةى ِرَيكخراوةكانى و  (BDP)

ثَيبدات. دةبات، درَيذةى بةِرَيوةى
(PKK) دةكرَيت كةداوا نيية. واقيعى كارَيكى ئةوةش بةآلم
بةآلم بَيبةزةيى، و دَلِرةق وا سوثايةكى لةبةرامبةر دابنَيت ضةك
وةكو بكةن، بَيدةنط ضةكةكانيان لَيبكرَيت داوايان دةكرَيت
هةرَيمى و ئةوروثا و ئةمريكا فشارى ثَيدةضَيت لةئَيستادا ضؤن
ترةوة لةاليةكى ئاطربةست، بؤ بَيت لةسةر دؤستانة كوردستانيان
بؤ لةسةرة عَيراقةوة و سوريا ئَيران، ثيالنيان لةاليةن فشارَيكى ثِر

بةِرَيوةبةرَيت. ئةركة ئةو سوثا كةثَيدةضَيت توركيا هاوكارى
كةبةِراستى كرد، لةواشنتؤن زؤرى طلةيى توركيا ثَيشتر
حكومةتى بؤ ئــةوةى و نــادات  (pkk) لةناوبردنى هةوَلى
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جافنا، لةهةرَيمى تاميل ثَلنطةكانى لةدذى كردووة كؤَلؤمبؤى
لةقةنديل.  (HPG) طةريالكانى دذى نةكردووة توركياى بؤ
ويكليكس بةَلطةنامةكانى بآلوكردنةوةى ثاش ِروونتر ئةمةش
زياتر ناوبردووة. شؤِرشطَيِر و بةئازاديخواز طةريالكانى ئةمريكا كة
هاوكارى ماناكانى ناضارى دانوستان و كرد و نيطةران توركياى

خوَيندةوة. (PKK) بؤ واشنتؤنى
كة هةبَيت. نهَينى و طرنط ثةيامَيكى  ثَيدةضَيت بةآلم
لةبابةتى بكات. قبوَل وادرَيذ ئاطربةستَيكى (PKK) وايكردوة
ئؤجةالن عةبدوَلآل بؤ  طونجاوتر و باشتر رَيوشوَينى  طرنطى
و زياتر دةرفةتى ثَيدانى يان ئازادكردنى  دواتريش لةزيندان.
باكور كوردةكانى باشترى  نوَينةرايةتى تا  (BDP) بؤ هاوكارى
نهَينية ثيالنة ئةو هةَلوةشاندنةوةى لةوة ذيرانةتر ِرةنطة بكات.
بؤ بةشداربوون تَيدا نَيودةوَلةتى و ناوضةيى لةاليةنى كةزؤر بَيت
لةقةنديل. (PKK) يةكجارةكى دةرثةِراندنى و توند فشارَيكى
جَيبةجَيبكرَيت، زستانة لةم و واهةبَيت  ثيالنَيكى كةثَيدةضوو
هةم لَيكرا، ِرَيطرى حزبة هةم ئةم ثيالنة ئةم بةئاطربةستى بةآلم
نَيودةوَلةتى كؤمةَلطةى  بؤ (PKK)ى باشى نيةت  و هةنطاو
ئازادكردنى ثرؤسةكة، سةركةوتنى دةَلَين ئاماذةكان دةرخست
(سان هاوشَيوةى ضاودَيرى لةذَير ماَلَيكة ثَيدانى يان ئؤجةالن
سةركةوتنى و كورد مافةكانى  دابينكردنى و  لةميانمار سوكى)

.(PKK) شؤِرشى
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نةدةكرا ِروويدا! ضاوةِروان لة عَيراقدا ئةوةى
ثَييانوابوو يةكطرتووةكانيش وآلتــة و عَيراق  طةالنى
ديموكراسى ثرؤسةى و خؤى  سكةى سةر  كةوتوةتة عَيراق
لة تازة مؤدَيلَيكى دةبَيتة دةســةآلت دةستاودةستكردنى و 

ناوةِراستدا. خؤرهةآلتى
ثؤستى دةرضوو ثَيضةوانةكةى مانط ثَينج ثاش بةآلم
هةموو دةبَى كة برد و قةيرانَيك بةرة عَيراقى وةزيران، سةرةك
تةنها عَيراق باشى هَيشتا ِرةنطة  بدةن.  باجةكةى عَيراقيةكان
شةِرى و  ضةك بؤ  ثةنايان  سياسيةكان هَيزة كة  دةبَى  لةوةدا 

نةبردووة.. ناوخؤيى
نةكراوبوو ضاوةِروان كة سةرةوة بؤضوونةى ئةو سةرةِراى
عَيراق سنورى و وآلتانى ناوضةكة كة ئةو بؤضوونةكةش ِروويدا.
بوو، ئةوانيش خةياَلةكانى ثَيضةوانةى دةزانى مةترسيان بة

دا لة عَيراق ئةجَينداى كورد
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سةركةوتوويان و بةهَيز ديموكراسى، عَيراقَيكى ئةوان كةبَيطومان
وآلتانى ناوضةكة كاريطةرى طةورةيان لةسةر ضى ئةطةر ناوَيت
عَيراق كؤمةَلطةى مةزهةبةكانى و ئيتنيك سياسيةكان، هَيزة
بوونةتة بةَلكو ضارةسةر، نةبوونة هةر نةك ئةوان بةآلم هةية،
بةشَيوةيةك و و قوَلكردنةوةى كَيشةكان قةيرانةكان لة بةشَيك
دةستوةردانة خؤى. ئةجَينداى و  بةرذةوةندى  بةثَيى هةركاميان

دةكات. سياسيةكان هَيزة لةطةَل مامةَلة و عَيراق كاروبارى
عَيراقَيكى ســةرةِراى كورد، وةكو طرنطة ئَيمة بؤ ئةوةى
و كورد مافةكانى دةستوور جَيبةجَيكردنى فيدراَلى، ديموكراسى،

هةولَيرة. - بةغدا نَيوان هةَلواسراوةكانى كَيشة ضارةسةرى
فيدراَلى نةوت، كةركوك، كؤمار، سةرةك ثؤستى هةرضى
لةطةَل بةآلم كوردة. ئةجَينداى يةكةمةكانى خاَلة لة ث.م و
لةطةَل عَيراقيانة  فؤِرمَيكى وةكو كورد ساتة ئةم تا ئةوةشدا 
ئةم بةآلم كردوة. مامةَلةى ِرووداوةكــان و سياسى ثرؤسةى
شوَينةية ئةو بيركردنةوةى كورد تا ئةم جؤرة لة و كورد فؤرمى
عَيراقدا. لة هاوبةش نةتةوةيةكى وةكو ثارَيزراوة مافةكانى كة
و و ماف خواست كة عَيراقَيك بة ببةستَيتةوة خؤى نا ناتوانَى طةر

نةبينَيتةوة. تَيدا خؤى داواكاريةكانى
مةسةلةى زؤر وردةكارى نةضوةتة ضى ئةطةر كورد لةوةى جيا
ئةطةر بزانن ئةوة عَيراقيةكان سياسية هَيزة دةبَى بةآلم طرنطةوة،
مافةكانى داواى عَيراقدا وةكو نةتةوة لة كورد مافى سةر هاتة قسة
خؤى بة عةرةب) ماف و كورد نةتةوةى (دوو واتا وةكو دةكات،
بناغةى دابةشكردنى لةسةر نةك بكات داواى مافةكانى دةدات
عَيراقيشدا دةستورى لة ضونكة سوننة) و شيعة (كورد، بؤ عَيراق
سَى نةك دةذين. عَيراقدا لة سةرةكى نةتةوةى دوو كة هاتووة

مةزهةبى جياجيا.
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بةَلكو نيية. بةشدار تةنها بة  كورد  ئةوانةدا هةموو لةطةَل
سياسى مَيذوويى، دةستورى، مافَيكى ئةوةش ضونكة هاوبةشة
بزانن ئةوة اليةك هةموو دةبَى بةآلم عَيراقدا، لة نةتةويية و
دروستبكةن كارا و باش حكومةتَيكى كورد بَى ناتوانن عَيراقيةكان
قةيران ثِر ناهؤمؤجين عَيراقَيكى ئَيستاوة بةوحاَلةى ناتوانن و

ِراطرن.
بكةن ناضار كورد نابَى  ناوضةكة وآلتانى و عَيراقيةكان واتا 
ديفاكتؤيةتى بؤ ثَيوةبنَين ثاَلى و بةرَى تر ضارةى ِرَيطا بؤ ثةنا
بة طةَلداية،  لة  كوردستانى طةلى  زؤرينةى خواستى  كة خؤى 

دَيتة ِرَى. كة و قةيرانانةى كَيشة و ئةطةر هةموو ئةو
داهاتووى بوونى خراثتر لة كورد طةر نيية، طوناه ئةوةش بةآلم
كة بةرَيت. ئةجَينداى تازة سيناريؤ و ضارة و بؤ ِرَيطا ثةنا عَيراقدا
ديبلؤماسيةتى بةطةرخستنى و بةرنامة بة ثَيويستى لةئَيستاوة

هةية. كوردى طةورةى
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باش  ئةزمونَيكى زؤر ِرةنطة دونيا، سياسيةكانى  مَيذووى حزبة
لة تايبةتى بة لَيوةربطرَيت، سودى بتوانَيت (ى.ن.ك) كة بَيت

دا. كؤنطرةى سَى
بةهؤى نوَيدا توركياى وةكو وآلتَيكى سياسى مَيذووى لة
لة ئَيستا ئاتاتورك حزبةكةى سياسيةوة، هةَلةيةكى ضةند
توركياى نوَيية، بونيادنةرى كة طةورةنيية، ثةرلةمان ذمارةيةكى
مانيفَيستى لةطةَل كة ميانِرةو، ئيسالمى حزبَيكى ثَيضةوانةوة بة
هيندستان، لةوآلتى  ثَيشةنط، بؤتة ناتةباية سيكؤالريزم

ثاشةكشةداية... لة غاندى حزبةكةى
دووحزبى كة فيدائيةكان. ضريكة و تودة حزبى ئَيران لة
دوو سايتى خاوةنى تةنها ئَيستا بوون، جةماوةر طةورةى خاوةن

تاراوطة. لة ئينتةرنَيتين
سياسةتى بةسةر باَلى سةردةمانَيك عَيراقى، شيوعى حزبى

حزبى ئةزموونى
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بةدةست كورسييةك حاَل بةهةزار  ئَيستا كَيشابوو،  وآلتةدا ئةم
نا. يان دَينَى

ناوضةكة، حزبى مَيذووى بَلَيم مةبةستمة بؤ؟ نموونانة ئةم
نةتةوةيى، مةسةلةكانى بة سةبارةت جياوازى لةضةندين بةدةر

نَيودةوَلةتى. و ناوضةيى مَيذووى، بابةتى، ئايديؤلؤذى،
هةفتاكانةوة لة ناوةِراستى بزانين (ى.ن.ك) ئةوة دةبَى بةآلم
باشور كوردستانى سياسى  طؤِرةثانى ِركابةرى بَى  قائيد، حزبى
ترى ثارضةكانى حزبةكانى ياريدةدةرى و هاوكار بطرة بووة،

بووة. كوردستانيش
توشى بةَلكو  نيية.  ِركابةر بَى حزبى نةك ئَيستا  بةآلم 
ثسثؤر دةيان بةوةية ثَيويستى كة بووة قةيران و كَيشة كؤمةَلَيك
قةيرانةكانى و ثاشةكشة فاكتةرةكانى لة لَيكؤَلينةوة بة دةستبكةن

ثَيشكةوتووخوازة. و مؤدَيرن حزبة ئةم ناو
دةستنيشانيان بكات هةَلةكانيدا، بة بنَيت دان دةبَى يةكَيتى
هةية، قةيران كة واقيعية  ئَيستا بدؤزَيتةوة، ئةَلتةرناتيظيش  و
ثَيشةنطى بة دةبَيتةوة حزبة ئةم  ضؤن بةآلم هةية، ثاشةكشة

جةماوةرى؟
كؤنطرةى كة ئةوةى بؤ هةن. زؤر و جياواز جياواز فاكتةرى
بة ثَيويستى  ِرةنطة ئةوة بةآلم سةركةوتووبَى، (ى.ن.ك)  سَى
ئةو سةر نامةوَيت بضمة من وردتر هةبَى و و لَيكؤَلينةوةى زؤرتر

ئةساسية. فاكتةرى كوتلةكارى و كوتلة ثَييانواية كة خاآلنةى
سةركةوتنى و  كؤنطرة سةركةوتنى  بؤ و  حاَلدا لةهةر  بؤية
بة ثَيداضونةوة مؤدَيرن و نوَى حزبَيكى وةكو دةبَيت (ى.ن.ك)
سةرلةنوَى داِرشتنةوةى و بكات ِرَيكخراوةيدا حزبى و هةيكةلى

بكات دةبَيت: بؤ
كوردستان حزبةكانى لة جياوازتر فؤرمَيكى دةبَى *(ى.ن.ك)
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بَيت. كوردستان خةَلكى سةرنجى جَيطةى كة بكات، ثَيشكةش
داكؤكيكارى بكاتة خؤى ثَيشوو، وةكو دةبَى *(ى.ن.ك)
ِرَيكخراوةى و ِراطةياندن ئازادى سياسى، ئازادى سةرسةختى

كؤمةَلى مةدةنى.
رؤذنامةطةرى ئازاد و ميدياى لة دةبَي ثشتيوانى *(ى.ن.ك)
كوردستان كؤمةَلطةى ذيانى لة طرنطى ِرؤَلَيكى ئَيستا كة بكات

هةية.
و ضةث طروثة هةموو هةوَلبدات دةبَيت *(ى.ن.ك)
خؤى لةدةورى حزبانة ئةو هةموو ليبراَلةكان. و سؤسياليست
بزوتنةوةى نوَينةرى وةكو خؤيةوة و بيانهَينَيتة ناو يان كؤبكاتةوة
كوردستان. كؤمةَلطةى ديموكراتى سؤسيال و ضةث و سؤسياليست
كةم جةماوةر و ِرَيكخراوانة بضوك و ئةم حزب ضى ِرةنطة ئةطةر
باَلى نوَينةرايةتى كة حزبة ناسينةوةى ئةم هؤى دةبَيتة بةآلم بن،
كؤمةَلطةى ثَيشكةوتوخوازى و نةتةوةيى و سؤسياليست و ضةث

دةكات. كوردستان
و بكاتةوة ِراطةياندن جؤراوجؤرى كةناَلى دةبَيت *(ى.ن.ك)
لة لَيبكات ثشتيوانيان بةآلم كاركردندا، لة و سةربةخؤبن كة ئازاد
خواستى بؤ ئاماذةبن دةبَى بن، بةآلم هى يةكَيتى با كةناآلنة ئةو

روناكبيران. و رؤذنامةنووسان و نوسةران و خةَلك
حزبيش دةرةوةى و ناوخؤيى ِروناكبيرانى دةبَيت *(ى.ن.ك)
نوخبةى نوَينةرايةتى ئةوانيش كة بزانَيت خؤى موَلكى بة
ِروناكبيرانةوة ئةنجومةنَيكى ِرَيطاى لة دةبَيت و دةكةن كؤمةَلطة

ِرَيكبخرَيت.
ثةرلةمانى و هةَلبذاردن سيستمى داكؤكى دةبَيت *(ى.ن.ك)
هةَلبذاردنى ِرَيطانةدات و بكات سيكؤالريزم و عيلمانى سيستمى و

دوابكةوَيت. خؤى كاتى لة حزبى و شارةوانى و ثةرلةمان
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و لةسةر ِراهَينان كار دةبَى مؤدَيرنةكان هةميشة حزبة ضونكة
ديموكراسى ثرؤسةى هةَلبذاردن كة بكةن كؤمةَلطة بةردةوامى
بةطرنطى بكات  ئاشنايان و دابينبكات ئةوان مافةكانى دةتوانَى 
كؤنزةرظاتيظةكان هَيزة ثَيضةوانةى ِرَيك ئةمةش و ثرؤسةية ئةم
ثرؤسةى و ِراوةستاندابَيت حاَلةتى  لة  كؤمةَلطة دةيانةوَيت كة

ثاشةكشةبكات. ديموكراسى
ثرؤسةى يةكةمى داكؤكيكارى دةبَيت -(ى.ن.ك)
دةستكةوتى طرنطترين كة كوردستاندا، لة بَيت ديموكراسى
ئاكامى ئَيستاشدا لة طةر شاخة، ضةكدارى شؤِرشى دواى طةورةى
طةورةترين بيكاتة دةتوانى (ى.ن.ك) داهاتوودا لة نةبَيت طةورةى

خؤى. سةرمايةى



9091

كؤمارى تؤثخانةكانى ــة(٢٠١١) ــك رؤذَي ضةند ــاوةى م
بارةطاكانى و بنكة بؤردومانكردنى بيانوى بة ئَيران ئيسالمى
زةرةر و قوربانى بوةتة كضَيك و بؤردومان دةستيانداوةتة ثذاك
ِرَيك ئةمة كةوتووة، ناوضةكة خةَلكى لة زؤريش زيانَيكى و
ناوضةكانى بؤمبارانكردنى و فرؤكةكان هَيرشى لةطةَل هاوكاتة

توركياوة. لة اليةن (pkk) بارةطاكانى و كوردستان ترى
بكةوَيتة سورياش تر ثَيدةضَيت ماوةيةكى بِروات *بةمشَيوةية
و حزبى بارةطاكانى بوونى بؤنةى بة ناوضةيةك تؤثبارانكردنى

باينجان. لة يفاق
ثةرلةمان و حكومةت هةية. تؤثبارانة ئةم رؤذانة كاتَيكدا *لة
و لَيوةوة ذَير لة بةجار جار و دةنطن بَى هةرَيم سةرؤكايةتى و

ئةمنى قةومى؟
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تؤثبارانة و ثةالمار ئةم دةبوو كة دةكةن، قسةيةك شةرمنانة
وةآلم بةتوندى بكرَيت  ثرؤتستؤ رؤذانةية، و دوايةك  لة يةك

بدرَيتةوة.
توركيا بؤ نةوت هةناردةى بداية بِريارى ثةرلةمان دةبوو
و كاآل مانط  يةك  ماوةى بكرَى هاوآلتيان لة  داوا بطرَى،

نةهَينرَيت. بةكار كوردستان لة دوو وآلتة ئةو كةلوثةلى
برذَيتة خةَلك و بكات جةماوةرى خؤثيشاندانى دواى دةبوو

بكةن. ئيدانةى ئةوكارة شةقامةكان و سةر
و بآلوبكاتةوة توند ِراطةياندنَيكى هةرَيم سةرؤكايةتى دةبوو

دةستدرَيذيانة. بةو كؤتايهَينان بؤ دابناية ماوةيةكى
بوو، تؤثخانةكانى تاران حكومةت لة كة سةرؤكى ساَل *ثار
كة ئةمساَليش كرد. كوردستانيان بؤردومانى خةستى بة ئَيران
كؤنطرةى ئؤغلؤ داود لةطةَل بوو ئةنكةرة لة هةرَيم سةرؤكى
تؤثباراندةكرد، قةنديليان توركيا فرؤكةكانى هةبوو، رؤذنامةنووسى
و ديبلؤماسى ثرةنسيثةكانى شكاندنى جطةلةوةى ئةمة
هةرَيمى سةروةرى و سيادة لة رَيزنةطرتنة سنوورة، و دؤستايةتى
دةوَلةتة ئةم ماناى ضى كة ثرسيارة ئةوة جَيطةى كوردستانيش،
بةغداية لة و باَلوَيزخانةيان لة هةولَير كؤنسوَلطةريان هةردووكيان
مةزراى و و ِرةز طوند تؤثبارانى رؤذانة بةبةرضاوى دونياوة كةضى

كوردستان دةكةن. نشينى خةَلكى طوند
طةريالكانى بوونى وآلتة دوو  ئةو  بيانووةكانى  *هةرضةندة 
تؤثةكانى ئةوان بةآلم كوردستان سنورى ية لة pkk و ثذاك
زةرةرمةنديش زؤرترين و داوة  هَيزة دوو  لةو زةرةرى كةمترين

بوون. ديفاع بَى خةَلكى
ئَيران كونسوَلةكانى  لَيدوانانةى لةو طوَيمان جار *ضةندين 
حكومةتى بةئاطادارى ئَيمة وتويانة كة هةولَير و سلَيمانى لة بووة
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ئَيستا بَى كة ِراست ئةمة طةر بَيطومان دةكةين، ئةو كارانة هةرَيم
ِرةسميان وةآلمى هةرَيم سةرؤكايةتى و ثةرلةمان و  حكومةت

نةداوةتةوة. قسانة بةم
خودى وابَيت طةر خةتةرناكة سةرةتايةكى ئةمة بَيطومان
ئيتر و دةخةنة مةترسيةوة قةومى ئةمنى ثةرلةمان  و حكومةت
هةم دةبَى نيية طةر واش ناكات، طةِران ثَيويست بة ثرسيارة ئةم
توركيا وةآلمى تؤثبارانةكانى هةم بدرَينةوة، لَيدوانانة وةآلمى ئةو

بةثيت.  يان بَى بةتؤث جا بدرَيتةوة و ئَيرانيش
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ناوضةكةء رؤذنامةيةكى ضةند ــردوودا، ِراب رؤذى  لةضةند
بآلويانكردةوة (هارئتسى)ئيسرائيلى رؤذنامةى تةنانةت عَيراقىء
كوردستانى سةردانى عوفةر) (عَيدن جولةكة كةسةرمايةدارَيكى

كؤبوةتةوة. رةسوَل) ء كؤسرةت (د.بةرهةم لةطةأل كردوةء
هةواَلةكةيان هـــةردووال كةناِراستة،  جَيطةى تائةو

ِراطةياند. ناوبراو سةردانةى لةو خؤيان بَيئاطايى بةدرؤخستةوةء
ئَيران ءتوركياء عةرةبى كةوآلتانى نيية، جار يةكةم ئةمة
ئيسرائيل لةطةأل كة”كورد بآلودةكةنةوة هةواآلنة ئةمجؤرة
لةكوردستان سةرمايةى ئيسرائيل هةية، نهَينى ثةيوةندى

دةكةن. بةثَيشمةرطة مةشق ئيسرائيليةكان خستوةتةطةِر،
سيخوِرين، كارى خةريكى لةكوردستان موساد وتيان”

لةكوردستان. زارن زةوى و كِرينى خةريكى

كوردة؟ دؤستى ئيسرائيل،
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ئيسرائيل نووسيبوويان، توركيا رؤذنامةكانى بةمدواييانةش
(HPG) طةريالكانى هَيرشةكانى و دةكات (pkk)بة مةشق
ء كات لةيةك ئازادى  كةشتى سةر بؤ ئيسرائيل هَيرشةكانى  و

ساتدا بووة.
ء دةيَلَيين عةرةبيش  وآلتى هةندَيك شتانة ئةم بَيطومان

وتويانة.
طلةييةكانى تاِرادةيةك ِرةنطة  ئةوةية  ثرسيارةكة بةآلم
دوذمنى كةدوو بَيـت، تَييدا  ئَيران هةقيقةتَيكى كؤمارى ئيسالمى
سياسى ء ئابووريان ثةيوةنديةكى هيض بةئاشكرا سةخستن ء  سةر

نيية.
ثَيشكةوتووةكانى ضةكة كةزؤربةى توركيايةك بؤ بةآلم
بَى فرؤكة تايبةتى بة دةكات بؤردوومان ثَي قةنديلى كةرؤذانة
هى ثَيدةكات باكوورى  كوردى عامى  قةتَلء ء فرؤكةوانةكان 

ئيسرائيلة.
لةنَيوانيانداية، طرنط كةرَيككةوتنامةى توركياية ئةوة
فِرؤكةوانةكانى ِراهَينانى بؤ توركيا ئاسمانى كةئيسرائيل
ئاآلكةى لةئةنكةرة تةلئةبيبيش كونسوَلخانةى بةكاربهَينَيت.

بةرزكردوةتةوة.
دةَلَين عةرةبةكان توركياء “هائارَيست” ء رؤذنامةكانى وةكو
لة يةكَيكة جيالةوةى ئيسرائيلى، سةرمايةدارى عوفةرة) (عَيدن
هةَلطرى ء ناسراوة وآلتة لةو ئيسرائيل ء دةوَلةمةندةكانى (١٠)
لةطةأل سةرمايةدارة ئةم سةيرة زؤر كةنةدية ِرةطةزنامةى
ثرؤذةى فؤسفات طةورةترين عوفةر) (ئةخَيم بةناوى كةسَيكى تر

ئةوانةوةية. بةدةستى ئوردن لةوآلتى
لةناوضةكةء نةوتين طةورةى ثرؤذةى ضةندين خةريكى
بؤرسةى ء كةشتيوانى بةرهةمهَينانى ثرؤذةى ء بانك لةضةندين
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لةطةأل هةية  ثشكيان طةشتوطوزار لةكةرتى و بةشدارة جيهانى 
ئوردن.

هةرا. بكرَيتة (كةنةهاتووة) كوردستان  هاتبَيتة طةر بةآلم
ئيسرائيل- ء ساَلة-عةرةب لةشةست  كةزياتر  لةكاتَيكدا ئةوة
هةية جولةكة لةطةأل  طةورةيان كَيشةيةكى فةلةستينةكان
سياسى- ِرةسمى ثةيوةندى عةرةبى، وآلتان زؤربةى كةضى
تةلئةبيبيش، لة كونسوَلخانةيان هةية ء لةطةَليدا هةية بارزطانيان

دةكةن. لةدذايةتى حةماس و جيهاد هاوكارى بطرة
لةكوردستانن، ئيسرائيلةكان دةَلَين زوو زوو هةر كةضى
دونيا سةرنجى دةيانةوَيت ضةواشةكاريانة، بانطةشة بةم بَيطومان
بؤ بكات ثةلكَيشى ئيسرائيل دةيةوَيت كورد ِرابكَيشن كة ئةوة بؤ

ناوضةكة.
هةرَيمى حكومةتى ء كورد دذايةتى مةترسيان ء نييةت واتة

كوردستانة.
ثةيوةندى ِرةوا بآ، كةبؤخؤيان سياسةتَيكة ئةوة ض نا ئةطةر
ء كفر كورد بؤ بةآلم هةبآ، ئيسرائيل لةطةأل ئابووريان ء سياسى

. بكات ئيسرائيليةك لة سآلو طوناهة،
ئيسرائيلى دايانى موشى سةنتةرى سةرؤكى بارةيةوة لةم
بةدةستى كورد ء ئيسرائيل نَيوان ثةيوةندى دةَآل”دروستبوونى

هةرَيمةءةية. بةرثرسانى
دةَلَى تةلئةبيب  زانكؤى لةمامؤستايانى يةكَيك هةروةها 
كوردنيية، لةطةأل ثةيوةندى دروستكردنى كَيشةمان لةطةأل “ئَيمة
سةرشانى بؤ طرانة ئةركَيكى كةئةمة دةطةين، لةوةش بةَلكو

كوردن” هاوسَيى ئيسرائيل دوذمنى وآلتانى كورد، ضونكة
و هةرَيم لةنَيوان ثةيوةندييةك واية ماناى قسةية دوو ئةم
بانطةشةيةك، كةوتونةتة ناوضةكة وآلتانى كةضى نيية، ئيسرائيل
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هَيندة ئيسرائيل نابآ ء كورد ثةيوةندى و كةلةِراستيدا دؤستايةتى
كوردداية بةرذةوةندى لة ضى ئايا بةَلكو بآ، مةترسى جَيطةى
ئةم واسةيرى كورد، سياسى سةركردايةتى دةبآ ء ئةوةبكرآ

بكات. مةسةلةية
كوردداية؟ لةبةرذةوةندى ضى
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كة   (٢٠١١) ثَيشةوة.  هاتوةتة نائارام دؤخَيكى داخةوة  بة   
بوةتةوة. (ى.ن.ك)  ِرووبةِرووى و سلَيمانية شارى لة  زؤربةى
وةكو ثشتةوةية، لة تايبةتى فاكتةرى و مةبةستدارة ديارة كة
دةَلَين “بِرؤن ئؤثؤزسيؤن ثةرلةمانتارةكانى و سياسى هةندَيك لة

(ارحل)....!”
شَيوةية بةو سةرئةنجام  خؤثيشاندان لة مانط  دوو ثاش
باشى ئاكامَيكى ساتةش ئةم تا ديالؤط ِرَيطاى كة كؤتايهات
هَيزة باشة وا ئارامبوونةوة. بارودؤخى دواى بؤ كة نةبووة.

قةيرانةكان. كؤتايى و ديالؤط سةر بطةِرَينةوة سياسيةكان
حكومةتةكةى و (ى.ن.ك) لة  زؤر  غةدرَيكى هةرضةندة

د.بةرهةم كراوةو دةكرَيت.

يةكَيتى بؤ ئينتيما
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هَيزةكانى بة بشوبهَيندرَيت  هَيزةكانى، و (ى.ن.ك)  بةوةى
كة هَيزةكانى لة كوَيداية. ئةم بؤضوونة ئاخر هةقيقةتى بةعس؟

بارودؤخةكة...؟! كؤنترؤَلى بؤ بَينَيت خؤى
هات؟ ئَيستا  بؤ و هات كةى هَيزة ئةم بثرسين. با جارَي 
تَيثةِريبوو. هَيزى خؤثيشاندانةكاندا بةسةر مانطَيك لة ثَيشتر زياتر
لةو ئةوةش ناوشار، نةهَينرانة ثَيشمةرطة و سوثا و (ى.ن.ك)
لة بةشَيك دةستةبةركردنى بؤ خؤثيشاندان كة بوو. تَيِروانينةوة
لَيطرتنة طوَى و ِرَيزطرتن شايانى طةنجانةو و مافةكانى هاوَالتيان
سةر بةرنة هَيرش طةر طةنجان بؤضوونى وابوو يةكَيتى تةنانةت

بكرَيت. كةس بةرامبةر توندوتيذى نابَى شوَينَيك.
نيانةكانى و نةرم هةوَلة هةموو ديالؤط. و دانيشتن سةرةِراى
هةرَيم سةرؤكايةتى  و  ثةرلةمان و  حكومةت و (ى.ن.ك) 

نةبوو. سةركةوتوو
دةِرؤيشت، ِرَيطايةكدا بة بارودؤخةكة ئاراستةى دواجار
و طةنج كؤمةَلَيك  داواى لة مةسةلةكة هةستيكرد يةكَيتى 
و هَيز و حكومةت و حزب لة هةِرةشة خةريكة و زياترة هاوَالتى
ِراطةياندن كة ئاراستة دةكرَيت بة شَيوةيةك دةكرَيت، اليةنطرانى
وتيان ئؤثؤزسيؤن هَيزةكةى هةرسَى سياسيةكانى و ثةرلةمانتار و

بِرؤن...!” “با
شؤِرش يان كة ِروونة. “ِرؤيشتن”  مةغزاكانى  ماناو ديارة
حكومةتةكةى. و  بارةطا و يةكَيتى ثةالماردانى و كودةتا يان
كؤنترؤَلى بؤ يةكَيتى بوو خيارةكانى لة هَيز يةكَيك هَينانى بؤية
بؤيدةركةوت لةوةى دةست دةرنةضَى.... جطة لة تا بارودؤخةكة
ضاكسازى و خزمةتطوزارى و  مةرج  و  داوا  بة خؤثيشاندانةكان

ناوةستَيت...
و حزبةكةى و  خؤيى لة داكؤكى يةكَيتى نيية ِرةوا  ئايا
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وةكو ئةوان دةَلَين “بِروات” و شارةكةى بكات؟ يان حكومةت
“ناِروات...!” نةخَير  كة  هةَلبذارد يةكةمى  خيارى  بَيطومان
و كؤنترؤَلى دةسةَالت سوثا و هَيز و بوونى نةك لة ئةوةشى

ملَى... خؤسةثاندنى زؤرة و ِرةتكردنةوةى ديالؤط
لة و جةماوةريية هَيزَيكى هَيشتا يةكَيتى لةبةرئةوةى، نةخَير،
هَيزَيكى هةر لة طلةيى طةر و هاتووة هةَلبذارنةوة سندوقى ِرَيطاى
يةكَيتى سةرةِراى نةطيرَى. لةبةرضاو ِراستية ئةو بكرَى. نابَى تر
بؤ بِروات با دةنطةكانى نيوةى كة  قبوَليكرد. سانايى بة ئةوةى
و بِروات واقيعى بة هةَلبذاردن ثِرؤسةى ئةوةية طرنط و طؤِران

بكات. طةشة ديموكراسيش
تةنانةت و لَي جيابَيتةوة لة دةنطةكانيشى بةشَيك يةكَيتى طةر
و توندى نةنواند ض كاردانةوةيةكى طؤِران. بة ئينشيقاقى يةكَيتى
و طرنط ئاسايية كارَيكى ئينشيقاق ثَييوابوو نةكرد تووشى شؤكى
كة بكةن. قبوَل هةردووالش يةكترى و بَيت كؤتايى شةِر بةبَى
كة تةوةقوعةوة ثَيضةوانةى بة ئؤثؤزسيؤن، و طؤِران داخةوة بة
د. حكومةتةكةى داو ثةالمارى ثةالمارى يةكَيتيان وابَى نةدةبوو

خؤيان... ئةجَينداى كرديانة داو بةرهةميان
يان طرت سةرضاوةى لةوةوة يةكَيتى لة طؤِران جيابوونةوةى
ئازادانة و بَيت تر دروست حزبَيكى كة ئةكرَى بوو. قةناعةتةوة لةو

كوردستاندا. سيستمى سياسى هةرَيمى لةناو كاربكات
يةكَيتى بةرَيت دةنطى و لة يةكَيتى جيابَيتةوة لة ئةو هَيزة طةر
ثَيكةوة شارَيكدا لة بكات قبوَلى و بَيت ئةويشدا هةرَيمةكةى لة و

ثَيكبَينن. ثةرلةمان حكومةت و براوةكانى تر حزبة لةطةَل
ئؤثؤزسيؤن ِراطةياندنةكانى قبوَلكرد. ئةوةشى يةكَيتى
جار ضةندين و قسةيانكرد  حكومةت. ئةنتى و ئيسالميةكان  و
ئةو لةسةر يةكَيتى بةَالم بَالوكردةوة. بنةمايان بَى هةواَلى
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و ئؤثؤزسيؤن ئازاد و ميدياى شوَينى ناوضةكةى كة  بيروِرايةى.
بكرَى.... ميديا نابَى ِرَيطرى لة و ئيسالميةكان

وا دةكرَيت ــان ِرووداوةك ئاِراستةى كة داخةوة. بة بةَالم
ئيسالمى و سياسى هةندَيك اليةنى بؤ بكرَيت كة خوَيندنةوةى
نةبوو. واقيعى يةكَيتى سياسةتى بؤ خوَيندنةوةيان ئؤثؤزسيؤن. و
قبوَلكردنى لة بَيهَيزيةوةية نةك لة مرونةتة كة ئةم زانرا وا بةَلكو
فرة بة يةكَيتى بِروابوونى و ديموكراسى ثراكتيزةكردنى و بةرامبةر

باشتر. كؤمةَلطةيةكى بؤ زةمينةسازى و دةنطى
ئؤثؤزسيؤنةوة ميدياى لة كة ناِرةوايةى هَيرشة ئةو لةوانة جيا

دةكرَيتة سةر يةكَيتى.
ضاالكية ثؤليسى غازةى “ئةو دةَلَى. ِراطةياندن كةناَلَيكى وةكو
دذ بةعس كة غازة هةَلةبجة بةكاريانهَيناوة هةمان لة مةدةنيةكان

بةكاريهَيناوة”... هةَلةبجة خةَلكى بة
يان و، جيادةبَيتةوة يةكَيتى لة بةمزوانة رةسول كؤسرةت *

ِرةواية. جيهاد بةَلَى وتيان
بة خزمةت ِراستة؟ ضةواشةكارانةية، هةواَلة ئةم كوَيى ئاخر

بارودؤخةكة. زياترى تَيكدانى لة جطة دةكات...! كَى
ئةمانة و سيناريؤية كةركووك بؤ هَيز ناردنى وتيان ثَيشتريش
حكومةتةكةى و دذى يةكَيتى ناهةقيةكانى ئؤثؤزسيؤنة ثانؤراماى

د.بةرهةم.
لةسةرى دةبَى ِرووداوانــة لةم طرنطة زؤر خاَل  دوو بةَالم

بوةستين:
بيةوَيت ضؤن ئؤثؤزسيؤن كة نيية ئاسايى هةرضةندة : يةكةم
بكات د.بةرهةم كابينةكةى و حكومةت بة سوكايةتى و دذايةتى
طرتنةدةستى و  عةدالةت نةبوونى و ناِرةزايةتى ناوى  لةذَير
و و كؤمةَل طؤِران ئاسايية كة  دانا وامان  طةر بةَالم دةسةَالت.
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بيكةن. و بيَلَين با يةكطرتوو.
نيية سياسيش كارَيكى و ياسايى نا و نيية ئاسايى ئةوة بةَالم
يةكَيتى و بةرثرسانى لة هةندَيك ِرووداوانةش لةم كة ثَيشتريش
هةية ستراتيذيان هاوثةيمانى كة ) ثارتى بةرثرسانى لة هةندَيك
دذايةتى ناِراستةوخؤ شةريكن) هةردووكيانةو هى كابينةكة و

كردووة. د.بةرهةميان كابينةكةى و حكومةت
دةكرَيت بارةيةوة شةخصى، لةم بَيت يان سياسى فاكتةرى جا
و ثارتى و يةكَيتى بةرثرسانى ديدارى و لَيدوان و نوسرا دةيان

بوون. حكومةت كة دذايةتى نموونة بهَينينةوة بة اليةنطرانى
ثارتى و يةكَيتى نَيوان لة حكومةتَيك كة ناكرَيت واتا
دةستنيشانكراوى و كانديد حكومةت سةرؤكى و ثَيكهاتووة
مةكتةبى هةَلبذَيردراوى و هةَلبذاردنة ئيستيحاقى هةردواليةو

يةكَيتية. سياسى
بؤ قةيرانى و طرفت و  بكرَيت دذايةتى شَيوةية  بةو بةَالم

بكرَى. دروست
ِرةهاى دةسةَالتى حكومةت. سةرؤكى دةبوو و بةَلكو دةبَى
قبوَل حكومةت دذايةتى بيانويةكدا و ناو هةر لةذَير و ثَيبدرَيت
هةردوو بؤ بَيطومان بَيت بَيهَيز حكومةت طةر ضونكة نةكرَيت.
رووبةِرووى ئَيستا كة لَيبكرَى طلةييانةى ئةو و خراثة هَيزةكة

دةبَيتةوة.
باشى هةنطاوى د.بةرهةم  شةشى كابينةى كة  تايبةتى بة
باشةكانى كابينة لة يةكَيكة  بةَالم كوِرى و كةم لةطةَل و ناوة
و ئيسالمى حزبَيكى و اليةنَيك و كةس طةر هةر بؤية هةرَيم.
و د.بةرهةم كابينةكة و حكومةت بؤ طرفت ئؤثؤزسيؤن دةيةوَيت
بةدوور لةمة خؤ نوسةران و كادر  يةكَيتى  دةبَى بكات. دروست
دذايةتى نةكةن با ئةمةش ناكةن بن. كة هاوكارى و بطرة بطرن
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نةكةن...! دروست بؤ كيشةى و
هيض نةدات... ِرَيطا كوردستانيش نيشتمانى يةكَيتى دةبَى وة
لة و بكات حكومةت دذايةتى خؤى بةرثرسَيكى و ئةندام و كادر
بينوسَيت و بيكات با دةكات دذايةتى هةركةس يةكَيتى دةرةوةى

بيَلَيت. و
لةم يةكَيتى بةرثرسى كادرو لة  هةندَيك خَيرة ض دووةم:
كار ثَيويست وةكو و حزبةكةيان بؤ نيية ثَيويست وةكو بارودؤخةدا

لةم هةلومةرجةدا. ناكةن قسةى خؤيان و ناكةن
دةكرَيت كة هةية واى ثَيكهاتةيةكى بؤخؤى حزب
ِرةخنة و  باسبكرَيت حزبى كؤبوونةوةى لة ِرةخنةكان و  طلةيى
بؤ ئةلفةوة لة و بطيرَى حزبى كاركردنى ئةداى و لةسةركردايةتى
حزببوون  لة دةربةستى بَى بةَالم يا. بة حكومةتيشةوة.
ثرسيارةوة ذَير دةخاتة حزبى تاكى ئَيستادا وةك هةلومةرجَيكى
حزبى ثرؤسةى كاتَيكدا لة دةكات. طرفت تووشى حزبةكةش و
قبوَل حزبَيكى هةركةس واتة ئيجبارى. نةك ئيختياريية بوون
قبوَليةتى هةركةسيش و بكات لَى ئيستيقالةى دةكرَيت نيية

لَيبكات. داكؤكى
تايبةتيداية بارودؤخَيكى لة ئَيستا يةكَيتى كة طرنطة ئةوة بةَالم
ئةندامة و بةرثرس و كادر ئةركى ئةوة. لةسةر فشارةكة زؤربةى
و بكةن بؤ قسةى و بنوسن لَيبكةن و بؤى داكؤكى حزبيةكانَيتى

جَيبةجَي بكةن. ئةركى حزبى
بدةن هةق و بكةن دذايةتى جياواز جياواز بيانووى بة نةك
“با يةكَيتى دةَلَين ضاكسازى ناوى بة ئؤثؤزسيؤن كة بةوةى

بِروات...”
بِروات...” “با و تةواو بووة يةكَيتى دةَلَين

و بكةن لَى داكؤكى كادرةكانى  كة ية يةكَيتى  ئةركى واتة
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بكات كة ئازادى ِرادةربِرين وةك هةميشة بؤ فةراهةم ئةوةشيان
بارودؤخة ئةم تَيثةِربوونى لةطةَل  هةبَيت  حزبيدا كايةى ناو لة
رؤذنامةنوسان و نوسةران بؤ  زؤرتر و زياتر  ئازادى تايبةتةدا.
بؤ ثَيداضونةوةي ئةركةكانيان و ماف و بكرَي...! فةراهةم

بكرَيت.
ئينتيماية.. طةِرانةوةى ئةمةش
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ضةند (٢٠١٠) سؤما، ئوتَيل سوتانى لةثاش بةداخةوة
ضى ئةطةر لةدةستدا. طيانيان ئيكوادؤر) (فليثينى، بيانى كارمةندى
بةآلم بووة. مةبةست بآ لَيكؤَلينةوة ليذنةى بةثَيى كارةساتة ئةم
ئابورى، سياسى،  بارودؤخى لةسةر دةبَيت نَيطةتيظى كاريطةرى 

لةهةرَيمى كوردستاندا. و بازرطانى ديبلؤماسى
بازرطانيكردنة ء فرؤشتن و كِرين مامةَلةى خراثتر، لةوانة بةآلم
كة سريالنكايانةى  ء بةنطالديشى فليثينى، بيانية،  كضة بةو
كاركردن بةمةبةستى بيانى، ء كوردى كؤمثانياى ضةند لةاليةن
ئةهليةكان كؤمثانيا ء لةفةرمانطةكان  خزمةتطوزارى  ء لةماآلن
ء ناشةرعى كارى لةوةى جطة ئَيستا كوردستان بةآلم هَينراونةتة
ئَيران ـ مافيايى(كوردىـ  تؤِرَيكى لةاليةن . دةكةن ثآ ناياساييان

بيانى كضانى بة بازرطانيكردن
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بازرطانى ء لةشفرؤشى بؤكارى قاضاغضيةكةوة، ضةند توركى)ء ــ
ثَيوة دةكرَيت. مامةَلةيان ئةوروثا بؤ ء ناردنيان سَيكسى

كؤمثانياكةوة  لةاليةن كاتَيك كضانة ئةم بةشَيوةيةك
ثَيشةكى(٣٠٠٠)دؤالر كة دادةكةن ماَلَيك لةطةأل طرَيبةست
ئةم كضة. بدرَيتة دؤالر  (٢٠٠-٣٠٠) مانطانة كؤمثانياكةء بدةنة
ئَيستا بةآلم دابنَيت.  بارمتة وةك  ثاسثؤرتةكةى لةبةرامبةردا 
بةقاضاغ رَيكدةكةونء  كضةكة لةطةأل كوردةكان. قاضاغضية

دروستدةكةن. بؤ ساختةيان ثاسثؤرتى سنورو دةيانبةنة
كة لةسنورةكان، تايبةتى بة ئةمنيةكان دةزطا ثَيويستة وا بؤية
مامةَلةيةى ئةم ئةوةى سةرةراى مةسةلةيةدا. لةم خةمساردن
كة مافيايةى جيهانةية بةشَيكة لةو تؤِرة كوردةكان، قاضاغضةية
ذنان فرؤشتنى ء كِرين خةريكى ء دةكةن ئينسانةوة بة مامةَلة
لة هةرَيمى ئةمةش زيان كة دياردةى لةشفرؤشين. و  كضان و
بازرطانى كة وآلتانةى ئةو ثاأل دةضَيتة ناوى ء دةدات كوردستان

دةكةن. بةذنانةوة
بةذنانةوة  بازرطانى يةكطرتووةكان. نةتةوة ئامارَيكى  بةثآى
ضةك. بازرطانى ء بَيهؤشكةرةكان ماددة قاضاغضَيتى لةثاأل
خؤيدا. لةِراثؤرتى  ساآلنة ء  هةية قازانجى  و داهات زؤرترين
تَيدا قاضاغضَيتيانةى جؤرة ئةم كة بآلودةكاتةوة وآلتانة ناوى ئةو

بَالوة.
ئةو لةطةأل توند ِرَيوشوَينى هةرَيم حكومةتى دةبآ بؤية 
ِرَيطا ء دَيننة كوردستان بيانيانة ئةو كة ثيادة بكات. كؤمثانيايانة
ء كضان ذنان بة كردن مةيدانى بازرطانى ببَيتة كوردستان نةدات

بَيهؤشكةر ء ماددةى لةشفرؤشى بؤ دياردةى بةكارهَينانيان
هَينان و بيانى, كضانى بة بازرطانيكردن سةرةِراى لة كاتَيكدا
بة سنورةكانةوة ِرَيطاى لة بَيهوشكةريش ماددةى بَالوكردنةوةى
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هةردوو بةَالم و مافيايى مةترسيدارترة تؤِرى و دةرةكى دةستى
تةشةنةيان تا بنةبِربكرَين و لَيبطيرَيت ِرَيطايان دةبَى بازرطانيةكة

نةسةندووة.
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ِراطةياندن كةناَلَيكى بَى سةخت ِرةنطة ضى ئةطةر
بةبَى يان دروست، و ورد داتايةكى و ئامار بةبَى هةَلسةنطَينى

كةناَلة. ئةو جةماوةرى ِرادةى بؤ ثَيويست ئامارَيكى بوونى
سياسةتى تيؤر و بةثَيى هةن ئاماذةيةك و ضةند سةرنج بةآلم
لةداِرشتنى هةية ِرؤَلى وةرطر دةكةن، لةوة كةباس ميديايى
دةتوانَى كةناَل يان  نَيرةر، شَيوة بةهةمان و كةناَلةكة  ستايلى

بهَينَيتةدى. خؤى ئامانجى هةبَى و وةرطر لةسةر كاريطةرى
كوردستان طةلى كةناَلى و كوردسات كةناَلى ِروانطةيةوة لةم
و هةية تايبةتمةنديان لةوةى زؤر جةماوةرى جيا كةناَلى دوو وةكو
كةناَلة ئةم بةآلم ئةوةى ِراطةياندندا، لةبوارى هةية طةورةى ِرؤَلى
زؤر لةبينةرانى دةكةم هةست وا تر، كةناَلى جيادةكاتةوة لةهةندَى
بَى دةتوانَى كةناَلَيك تر بةواتايةكى ببيننةوة، خؤيانى تَيدا دةتوانن

بكات. بينةرةكانى زؤرترى ئارةزووى و خواست بؤ ئاماذة
نين، تايبةتمةند كةناَلة  دوو ــةم  ئ كة لــةوةى جيا
طةورةية مةغزايةكى ماناو ئــةوةش سةركةوتوون، بةآلم

(ى.ن.ك) ميديايى تؤِرى
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دروستكردووة. خؤيان بؤ كةتايبةتمةندييان
و كةناَل سةردةمى لةدونيادا لةئَيستادا، تر بةمانايةكى
ئايا كة دةناسرَيتةوة بةوة كةناَلةكة واتا تايبةتمةندة، ِراطةياندنى

ية. دراما...) وةرزشى، هونةرى، (سياسى،
بؤ ئةوةبَي، جياوازيةكةى ِرةنطة كوردسات كةناَلى بةآلم
خةَلكانَى بؤ واتة تايبةتمةند، كةناَلى بوةتة تووَيذَيك و ضين هةر
فيلمى بؤ ئةوانة. كةناَلى دةكةن فيلم و دراما كةئارةزووى
داهَينانة، كةناَلى لةم بوارةدا بة تايبةت منداآلنة كةناَلى كارتؤنى
و ئةوةشى هةية خؤى تايبةتمةندى و جَيطة لةبوارى سياسيشدا
زيندوكردنةوةى هةَلطرتووة بؤ هةنطاوى بةتايبةتى لةئَيستادا كة
كوردستانة خؤشةويستى و بةتوانا هونةرمةندانى ِرةسةنى طؤرانى
تةها...) بةروارى،  ماملَى، زيرةك، رةزازى، (خالقى، بابةتى  لة
كةناَلَيك هةموو ِرةنطة  كة سيحرةى بةو ثةيبردنة  ئةمةش و

نةيزانَى.
هةذمار كةوا هةية، تةلةفزيؤنيمان ترى كةناَلى زؤر ضونكة
نة بةطؤرانى نةيتوانيوة خزمةت هةرطيز بةآلم طؤرانية، بؤ دةكرَى
ئةو زؤرينةى دةليلةى بةو  بكات  خؤى  بينةرانى  بة نة كوردى
لةو بؤضوون و سةرنج و فلتةر بَى بآلودةكرَينةوة طؤرانيانةى 
جةماوةرى و بينةرةكان لة ِرَيز تةنانةت ناتوانَى و دةِروات كةناآلنة

بكات. و طؤرانى كورديش و خزمةتى هونةر بطرَى خؤشى
ثرؤطرامى و ثةيِرة و  بةرنامة لة ِرَيز كة كةناَلَيك  هةر بؤية
نةطرَى، بينةرةكانى خؤزطةى و جةماوةرةكةى شعورى و خؤى

بَيت. جةماوةرى و سةركةوتوو كةناَلَيكى كة ناتوانَى بَيطومان
دةكرَيت كوردسات لة نزيك ترى كةناَلَيكى وةكو (خاك)يش
كةناَلَيكى ببَيتة و كوردسات ثشتيوانى  ببَيتة بارةيةوة لةم
كوردساتيش ئةوةى  بؤ خؤشدةكات  ِرَيطا ئةوكات  و تايبةتمةند 
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كوردسات هةم بةمشَيوةية و وةرطرَيت خؤى تايبةتمةندى باشتر
ثَيطة بةو دةتوانَى خةَلكيش هةم و ثَيشةوة دةضَيتة تر قؤناغَيكى

بكات. جةماوةرى خؤى هةيبوو باشتر ثَيشوو جةماوةريةى
وةكو هةميشة كة كوردستانيش طةلى سةتةاليتى جطةلةوانة،
كاريكردووة ِرابردوودا لة جةماوةرى هةواَلى و سياسى كةناَلَيكى
كة سةرتاسةرى خةبةرى كةناَلَيكى ببَيتة دةتوانَى لةئَيستادا
كةناَلى وةكو و جةماوةريية سياسى بةرنامةى دةيان خاوةنى
كةناَلى ثَيمواية كة تايبةتمةنتربَيت دةكرَيت و ناسراوة سياسى
و هةواَلى كةناَلى باشترين وةكو كوردستاندا لة كوردستان طةلى

ناسراوة. سياسى
ثيوكةى و نوَى كوردستانى كةناَلةكانى هةريةكة جطةلةوةى
كة خاوةنى كوردستان و راديؤى طةلى مةركةزى و ئةنسات ميديا
و دوور مَيذوويةكى  خاوةنى و خؤيانن تايبةتمةندى و جةماوةر 

ِراطةياندنن. درَيذى
سةتةاليتى تازةى كةناَلى كردنةوةى ئةوانةش سةرةِراى
سةتةاليت كةناَلى  كردنةوةى  داهاتوو هةنطاوى  و  كةركوك
نزيكةكانى كةناَلة و (ى.ن.ك) ِراطةياندنى  كرمانجى، بةزمانى
يةكَيتى بة خزمةت هةم كة بةهَيز. ِراطةياندنى تؤِرَيكى دةكاتة
و دةكات كوردى ِراطةياندنى و  سياسى  بارودؤخى و جةماوةر و
(ى.ن.ك) ِراطةياندنى داهاتوودا وةكو تؤِرى لة دةكرَيت ئةمةش

دروستبكرَي.
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سياسيةكانى لةسةركردة يةكَيك وةكو محةمةد، عةزيز
ثةيمانطاى خوَيندكارى كاتة ئةو (١٩٩٢) ساَلى دآ بةبيرم كورد
سياسيةكانى سةركردة وةكو بةسةردان بووم، سلَيمانى تةكنيكى
كورديةوة بةخةنجةرَيكى و  كورديةوة بةجلى  ثةيمانطا هاتة تر

ناسى. سياسى وةك ئةوم لةوكاتةوة
حزبى سكرتَيرى  دةورة دوو جيالةوةى محةمةد عةزيز 
عَيراق شيوعى حزبى سكرتَيرى ثَيشتر بوو، كوردستان شيوعى
ضؤَلكرد، هاوِرآ كةريم ئةحمةدى خؤى بؤ شوَينةكةى دواتر بووة
ناوةندى حزبى كؤميتةى سياسىء لةمةكتةبى ثَيشتر ئةو بةآلم 
ئةم حزبة سياسةتةكانى لةسةر كاريطةريى بووةء شيوعى عيراقيدا
بووة شاخيش سةردةمى خاكى ثَيشمةرطةيةكى هةبووةء عيراقية

.(١٩٩١) بةهارى تا

سياسى تَيكؤشةرانى
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وةكو دةكات، مامةَلة ماركسيستَيك وةكو ئَيستاش ئةو
كةزؤرجار ئةوةشدا لةطةأل دةدوآ، ِراستةوخؤ سياسيةكى هَيمن
لةطةأل كةسايةتيةك وةكو بةآلم لةسياسةت، بةدوردةطرآ خؤى
طوآ دةكرآ ء وحسابةتى لةسةر هةية ِرةوتى ِرووداوةكان رؤَلى

ثَيدةكرَيت. ِراوَيذى دةطيرَيت ء لةبؤضوونةكانى
بةحكومةت خَير كةدانى نيية سياسيانة لةء هةندَيك وةك ئةو
دةَلَيت شتَيك بةهةموو ء نانَيت حزبةكةدا دوو ء ثةرلةمان ء

(خراثة).
بؤَلةبؤأل  كةهةميشة نيية، سياسيانة لةو هةندَيك وةك ئةو
و دةسةآلتن لةطةأل ساتَيك و ئؤثؤزسيؤنن ساتَيك ء دةكةن

دةنوَينن. نةرمى رؤذَيك ء دةكةن هَيرش رؤذَيك
بة ء  بكات طلةيى  ء ناكات ميدياكان بؤ قسة هةميشة  ئةو 

خراثدا بَيتةخواروة. ء ضاك
هةرَيم ئةزموونى و ء قوربانيدانى خةَلك لةشؤِرش ِرَيز ئاوا ئةو
ئةزموونةوة بةو بووة هيالك خؤشى النى كةم ضونكة دةطرَيت،

ثرؤسةية. لةو بووة بةشَيك
لةسيستمةكةء طلةيش كةمترين طةر كةم النى ئةو خؤ
بووبآ، حزبى  بارودؤخى هةرَيمء سياسى ثرؤسةى حكومةتء 
رؤذ هةموو ئيمتيازى خؤشيكردوةء ء ماف  كةمترين داواى ئةوا
هةموو مافَيكى بةخةَلكى بفرؤشَيتةوة. كةئةويش نةهاتووة ئةوة

خةباتيكردووة. بووة ثَيشمةرطة ضونكة هةية،
ئينجا نةبوون، هيالك  ئةويش بةقةدةر  كة هةن لةكاتَيكدا
باشترى كةسيش  هةموو لة و  بةطلةييترن  كةس لةهةموو 

دةخوات.
طلةيى ء قسةبكات كةس نابآ كةئيتر ئةوةنيية ماناى ئةمة

بكةن. حزبةكة ثةرلةمان ء هةردوو ء لةحكومةت
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ئةوةية ماناى نا بَلَين خراثة، كةنابآ بةخراثة نيية ئةوة ماناى
رؤذنامةنووسَيك نووسةرء وةكو هاوشَيوةكانى محةمةدء عةزيز
جةالل مام هةركات بةرَيز دةتوانن لةنزيكةوة زؤرء  بةَلكو نين،
ء ببينن حكومةت  ء حزب بةرثرسةكانى مةسعود بةرَيز كاك و

دانَينن. لةطةأل ضارةسةريشيان بكةنء خؤيان طلةيى هةموو
بارودؤخةكةء  لةثرؤسةكةء بةشَيكن كةخؤيان هةن بةآلم
كةضى بةرثرسن، لةبارودؤخة نَيطةتيظةكةش بطرة ئةزموونةكةء

بةطلةيترن. كةس  لةهةموو
سادةية، جوانء ء هَيمن سياسيةكى نموونةى محةمةد عةزيز
راوَيذى كةدةكرَيت كوردانةى  سةركردة لةو  يةكَيكة نموونة

لَيبطيرَيت. ى طوَي ثَيبكرَيتء
طوَي مةسعود كاك جةاللء مام بةرَيزان هةربؤيةش ثَيمَيواية

دةكةن. راوبؤضوونةكانيان لةسةر حساب ء لَيدةطرن
لةِرَيوِرةسمَيكى كةسانة بنرَيت ء لة هةوَلى ئةو ِرَيز كةهيوادارم
كة بطرَيت ئةوان هيالكبوون و ِرؤَلةى ء هةوَل لةو ِرَيز شايستةدا
طةلى حةقخوازانةى خةباتى كورد.. ء ماركسيزم خزمةتى بؤ
ناوخؤيةكانى طرفتة  لةكَيشةء ئةو ِرؤَلى لةثاأل ناويةتى كورد

كوردستاندا.
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(سزا)ش هاووَالتى، بة  دةدرَى مافة سادةترين  (ثاداشت)
دةبَى هاووَالتى بةرامبةر ئيجرائاتة سادةترين شَيوة بةهةمان

بكرَيت.
ئةوةى سزا)  و (ثاداشت ضةمكةدا دوو ئةم غيابى لة بةَالم 
ثرؤفيشناَلة، بةتواناو و دَلسؤز خةَلكانى يةكةمة زةرةرمةندى
و مشةخؤر  و نامةسئول بةرةى سةركةوتنى ثَيضةوانةوة بة 

نابةرثرسيارة.
ضيية جياوازى كةواتة نةكرَي ثاداشتى دَلسؤز كةسى طةر

نادرَى...؟ سزا كة نامةسئول و طةندةَل كةسى لةطةَل
بريتيية كة واية ئينتما ضةمكى وةكو سزا، و ثاداشت ضةمكى
كة نابَيت دروست ئينتما كات هيض بَيطومان ئةرك. و ماف لة

نةبَيت. وجودى و ئةرك و ماف
و فةرمانبةر و هاووَالتى و كةس بة ثاداشت نادرَيت زؤرجار

سزا و ثاداشت
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تر دَليان خةَلكانى لةبةرئةوةى وةزيرَيكيش و و بةِرَيوةبةر ثؤليس
دةبن. عاجز دةِرةنجَى

دةكات طلةيى و دةبَيت عاجز ضونكة نادرَيت كةسيش سزاى
دووردةكةوَيتةوة. يان و

تاوانبار كة هةية، وامان نمونةى سةدان ئَيمةدا وَالتةى لةم
كة نابةرثرسيارَيتيةكةى  بةرامبةر  لة بةَلكو  نةدراوة، سزا نةك 
جَيطرى طةر بةَالم دووربخرَيتةوة دامةزراوةكان دةزطاو لة دةبوو
هةبووة، بةِرَيوةبةريش بةِرَيوةبةر. كراوةتة دواتر بووبَيت بةِرَيوةبةر
تاوانى يان بووبَى  تاوانبار و ضيكردووة بزانرَى ئةوةى  بةبَى

ئيمزايةك البراوة. كردبَيت بة
جَيبةجَى ئةرك) و (ماف سزا)،  و (ثاداشت  ضةمكانة ئةم تا

باشتر نابَيت. لةمة بارودؤخى وَالت دَلنيام نةكرَيت
ساغبَيتةوة بةسةريدا دؤالرَيك مليؤن ضةند كةسَيك سةيرة
تليفؤن و نامةو ئَيستا بةَلكو نةدراوة سزا نةك بةَالم دزيويةتى، كة
دةبوو بناغةدا لة كة ناكرَيتةوة ِرةت واسيتةكانى و دةخوات قسةى

بدرَيت. سزا
دؤسيةى سةدان بةوةى بكرَيت دةستطير كةسَيك سةيرة
سزا بَي مانط دوو دواى ساغبوةتةوة. كةضى بةسةردا تةزويرى

بؤيدةربضَى.
هَيشتا هةية،  دَيرين  و كؤن ثَيشمةرطةى دةيان  سةيريشة 
كاروبارى بؤ جار هةندَى  و ناذين خؤش موستةشارَيك  وةكو
بَي كارةكانى شوَينى باش و دةطاتة دوو بَي سَى و كؤمثانياكةى

ِرَيوة. دةضنة كَيشة
بةَالم دَلسؤز هةن، كرَيكارى مرورو و دةيان ثؤليس سةيرة

خةَالتكردنيان نةكرايةوة. لة بير هةرطيز
طةندةَليش ِرَيذةى زيادبوونى  سةرةكى هؤكارَيكى  بَيطومان
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دَلنيام بةكارنةيةت ضةمكةش ئةم تا و سزاية و ثاداشت نةبوونى
بارودؤخى و دةبن دَلشكاوتر نائومَيدترو دَلسؤزةكان ئينسانة

وَالتيش خراثتر دةبَيت. دةزطاو و سيستم
دَلسؤزان ثاداشتى  تاوانباران سزاى لةبةرخاترى حةيفة  زؤر

نابَيت. باش دَلنيام عاقيبةتى كة نةكرَى...
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بوو دا بةَلَينى وةكو ئازادى، لةثرؤسةى ساَل حةوت ثاش
هَيزةكانى (٢٠١٠)زؤرينةى ئةمساَلدا لةئابى بِرياريدا ئؤباما باراك
هَيزة ِراهَينانى بؤ سةرباز  (٥٠٠٠٠) تةنها و بكَيشَيتةوة  لةعَيراق
مانطى لة(١٦) هةرَيم سنورى ثاسةوانى و عَيراق ئةمنيةكانى

بكشَينةوة. بةيةكجارى (٢٠١١) لةكؤتايى ئةوانيش و داهاتوودا
دووةم كة(٢٧)تشرينى بووة ِرَيككةوتنَيك بةهؤى ثَيشتر ديارة
كةهاتووة ثةسةندكراوة ئةمريكا و عَيراق ثةرلةمانى لةنَيوان
دَينَيت سةربازى  بةثرؤسةى كؤتايى ئةمريكا (٢٠١١) تاكؤتايى 

لةعَيراقدا.
ئةمريكا ستراتيذى ِرَيككةوتنى ئةوةشدا لةطةَل بةآلم
دانوستانى دةتوانن “هةردووال هاتووة كةتَييدا هةية عَيراق و

ثاشةكشةى ئةمريكا،
ثاشةكشةى ديموكراسية لةعَيراق؟
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هةِرةشةيةكى لةهةر بةبةرطريكردن سةبارةت بكةن ستراتيذى
و ناوخؤيى” دةرةكى

سياسيةكان هَيزة و  لةعَيراقيةكان زؤر بةشَيكى  بَيطومان
ضةندين ضؤن وةكو ئةمريكا، هَيزةكانى بةكشانةوةى نيطةرانن
دوا ئةمريكا داوادةكةن و خؤشحاَلن ناوضةيش و ناوخؤيى هَيزي

ثاشةكشةثَيبكات. لةعَيراق خؤى سةربازى
بةقازانجى ثاشةكشةية ئةم ئايا ئةوةية قسةكة بةآلم

بيطومان نةخَير...! ديموكراسية؟ ثرؤسةى عَيراقيةكان و
ميليتاريست و تؤتاليتار سياسى سيستمى طةورةترين ِرووخانى
سيستمَيكى بونيادنانى لــة(٢٠٠٣)، ناوةِراستدا  لةخؤرهةآلتى
ثَيشتردا ساَلى لةهةشتا و عَيراق  كةلةدروستبوونى  نوَى سياسى
و ديموكراسى و ئازادى  ثرؤسةى بةديهَينانى نةبوو،  نموونةى
كةبؤ وَينةية. بَي عَيراقدا لةمَيذووى دةسةآلت دةستكردنى دةستاو
ثرؤسةى هةية. طرنطى مةغزاى زؤر مانا و عَيراقى هةرتاكَيكى
دةستكةوتى ثارَيزطا، دواتر ئةنجومةنى و (٢٠٠٥) هةَلبذاردنةكانى
عَيراق ثَيكهاتةكةى سَى ثَيكةوةذيانى . عَيراقيةكان بؤ طرنطن
هةر بةآلم كَيشةو ملمالنَيكان، شيعة) سةرةِراى و سوننة و (كورد

مَيذوويية. كارَيكى
و بةعس ِرووخانى لةثاش دةستكةوتانة ئةم كةبَيطومان
سياسيةكانى هَيزة وخودى  دةستثَيدةكات بةعسيزمةوة  كؤتايى

دةزانن. باش ئةمة عَيراقيش
ثرؤسة ئةم  ئايا ئةمريكا. هَيزةكانى بةثاشةكشةى كةواتة 
بةردةوام دةتوانن دةسةآلت دةستاودةستكردنى و سياسيانة 

بن...؟
هةية ناوخؤيى و دةرةكى هةِرةشةى ضةندين لةكاتَيكدا
ثاشةكشة و قةيران توشى و دواوة بطةِرَيتةوة عَيراق كةدةيانةوَيت



118119

بَيت.
بةتةنها ئَيستايةوة حاَلةى بةم عَيراق بزانين ئةوةش طةر
وتى زَيباريش بابةكر وةكو بةرَيوةناضَيت. ئةمنيةكانى بةهَيزة

عَيراق بثارَيزَي” ئةمنى ناتوانَى ِرةوشى  تا ٢٠٢٠ “عَيراق
عَيراق ئةمنيةكانى و دةزطا و ثؤليس سةرباز ئةوةى (سةرةِراى
ئيتنك و سياسيةكانيان  هَيزة و حزب بؤ ئينتيمايان ئةوةندةى 
نيية. دةوَلةت بؤ  ئينتيمايان ئةوةندة نيو هةية. تائيفةكانيان  و

طرفتةكةية) ئةمةش
كةئةندامةكانى ِرايطةيةنَي سةدر لةهةركاتَيكدا نموونة بؤ
هةَلطةِرَينةوة لةسوثا يان دةيكةن. بكةن. لةسوثا ثاشةكشة

ترة. فؤرمَيكى دةوَلةت ديثسلينى سوثاى لةكاتَيكدا دةيكةن،
ئابى ٢٦) تا لة(١٩ئازارى ٢٠٠٣) سةرضاوةكانى هةواَل بةثَيى
(٣٢٠٠٠) و كوذراون لةعَيراق ئةمةريكى سةربازى (٤٤٢١) (٢٠١٠

برينداربوون. سةرباز
سةربازى  (١٣٩) و  بةريتانيا سةربازى  (١٣٩) جطةلةوةى 

كوذراون. تر وآلتانى
و مليار (٧٤٧) نزيكةى تائَيستا ئةمريكا سةرضاوانة ئةو بةثَيى
و ئةطةرضى دةكات خةرجى دؤالر مليار (٨٠٢) ٢٠١١ تاكؤتايى
و خةرجكردوة لةوةى زياد ئةمريكا دةَلَين لةسةرضاوةكان ضةند

دؤالر. تريلؤن (٣) دةطاتة
جةماوةرى فشارى هةم ناوخؤيى ئاستى لةسةر كةواتة
(U.S.A) و ئؤباما سةر كةوتوةتة  دارايش  فشارَيكى هةم و
ئاماذةى ثَيدةضَيت هةم هةية بةضارةسةركردنى ثَيويستى كةهةم
و هَيرش ئةطةرى كةسادةترينيان ثاشةكشةية. لةو هةبن تريش

ئَيران. لةطةَل دةبَيت ِرووبةِرووبونةوة
لةبوارى دروستدةكان  تةنطةذة ثاشةكشةية ئةم بَيطومان 
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يان ِرووبدات. ناوخؤ شةِرى كةدورنيية سةربازيةوة و سياسى
دراوسَى وآلتانى سوثاى  دةخاَلةتكردنى و سةربازى  كودةتاى 

زياتر بكات.
ديموكراسى ثرؤسةى بترسين  لةوةش دةكرَيت  جطةلةوانة
كةلةطةَل بةشَيوةيةك بةهَيزبكرَيتةوة سةنتراَل و ثاشةكشةبكات

نةطونجَيت. عَيراقدا نوَيى فؤرمى
بِرياريدا ئةمريكا ئةطةرضى كوردستانيش. بةهةرَيمى سةبارةت
ئاوةدانكردنةوة تيمى نوسينطةى لةئاستى خؤى سياسى ثةيوةندى
بنكةى كردنةوةى ئةطةرى كونسوَلطةرى. ئاستى بؤ بةرزبكاتةوة
دواجار و ناشارنةوة هةرَيم نيطةرانى هَيشتا ئةمانة سةربازى، بةآلم

لةعَيراق.  هةرَيميش بةشَيكة
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خةآلتى (٧) ئةحمةد برايم ِرَيكخراوى (٢٠١٠) ئةمساَل
نموونةيى. كةسايةتى حةوت بةخشية نموونةيى

ئةوةى بةآلم دةستخؤشية، جَيطةى ِرَيزلَينانة ئةم بَيطومان
كةسايةتيةكى بؤخؤى ئةحمةد برايم مامؤستا سةرنجة جَيطةى

طةلةكةمان بووة. طةورةى و ئةدةبى سياسى و
فةرمانبةرى و خوَيندكار و نموونةيى دايكى دةبَى بؤضى بةآلم
هونةرمةندان و نوسةران خةآلتى لة فؤرمة ئةم تَيكةلَى نمونةيى
تر بةشَيوةيةكى و  جياوازتر دةشكرَى هةر ئةطةر  خؤ بكرَى.

بكرَى. خةَلكانة ئةم هاوكارى
طلةيى لة طوَيم و هونةرمةندانيش رؤشنبيران ناو لة لةوانة جيا

نةبِرايةوة خةآلتكردنى. فآلنةكةس) دةيانوت( كة بوو زؤريان
كامكار) (بَيذةن نةمابوو هونةرمةند كوردستان لة بؤ دةيانوت

خةآلتة. بؤ ئةو كانديد كردبوو يان

رؤشنبيران طلةيى و بلة خةآلتى
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نةبن. خؤيان شوَينى ِرةخنانة ِرةنطة لة ئةم بَيطومان
دةكةمةوة بير ئةوانة  ثَيضةوانةى بة من  تايبةتى بة
ترى ثارضةيةكى لة كراوةتةوة لةوة بير كة ثَيمخؤشبوو و
وةك هونةرمةندَيكى بة بدرَيت خةآلت (خؤرهةآلت) كوردستان

كامكار. بَيذةن
طةورةى كاريطةريةكى خؤى لةوةى  جطة كامكار بَيذةن
لة زؤر دةفةكةى دةنطى بة كوردى،  هونةرى لةسةر هةية
سةردةمى (١٩٨٧)ى ساَلى  لة هةذاندووة، ئةوروثاى  وآلتانى
جارَيكى ئازادية) مةوسيمى ضاوةكانم جةذنة، (رؤذى بةكاسَيتى
لة تايبةت ِرَيزى ئَيرانيش لة ذياندةوة، كوردى هونةرى تر
بنةماَلةكةى و باوكى لةوةى جيا دةطيرَيت. بنةماَلةكةى و خؤى

كردووة. كورديان هونةرى طةورةى خزمةتَيكى
و دانةنراون جوطرافيا ئةساسى لةسةر خةآلتةكانيش ثاشان
ِرةنط، نةك دانراون لَيهاتويى لةسةر خةآلتانة ئةو كانديدةكان بؤ

جوطرافى. و سنورى حزب ئينتماى سياسى، ئايين،
دةليل سَى دوو بة ئةمجارة كامكار بَيذةن هةَلبذاردنى بؤية

و باشبوو: كارَيكى شياو
بةِراستى  دووةم ترة، ثارضةيةكى كــوردى كة يةكةم:
ئةم كة دةيسةلمَينَى ئةوةش كردووة، كوردى هونةرى خزمةتى
هةموو خةَلكى هى بلة و خةآلتى حكومةت دةزطاكانى و وآلتة

بة هةموو ثارضةكانيةوة. كوردستانة،
زياتر كانديدةكان ذمارةى داهاتوو، ساآلنى دةكةم ثَيشنيار بؤية
بطيرَى، بةرضاو و ئةوةش لة خةَلكانى زياتر بطرَيتةوة تا بكرَى،
ليذنةكة دةبَى دةَلَيم ئةوةش و تَيدابَيت ترى ثارضةكانى كوردى
واباشة و تا لةذياندا ماون هةن كة ماندووبوون زؤر شياو خةَلكانى
حةسةن عةبدوَلآل خةزنةدار، (مارف بابةتى لة بكرَين خةآلت زوو
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ئةنوةر قةرةداغى، مستةفا خالقى، رؤذهةآلت، مةزهةرى لة زادة
ئةشرةف دةروَيشيان، كةمال (باكور)، عةلى كةريم، يةشار ساَلح
زةنطةنة، عةبدوَلآل (رؤذهةآلت)، ناسرى رةزازى، يونسى ئيبراهيم
ثاسثؤرتى بةرَيوةبةرى جــةوازات  ساَلحى كرمانج، جةوهةر

خؤشناو...) مةحمود سلَيمانى،
بوارى خةآلتةكاندانين لة لةناو كة ناكةم طةنجان باسى ئةوة
ئةوةش ِرةنطة لةوةى جطة و ئةدةبياتدا. و و رؤذنامةنووسى هونةر
كانيدكردنيان، بؤ خةَلكان لة دةكرَى (cv) داواى كة نةبَى شياو
دةبَى بؤية ناشيكات، و  ناكرَى ثَى ئةوةى  هةمووكةس ضونكة

كانديدكردنيان. بؤ بدؤزرَيتةوة تر فؤِرمَيكى
ليستى ناو بخرَينة رؤذنامةنووسان واباشة جطةلةوة
باشترين ميديا، كةناَلى باشترين ساآلنة كة كانديدةكانةوة، 
نابَى وَينةكَيش و شانؤكار و خةآلتبكرَين رؤذنامةنووسيش
خؤى بؤ ئةحمةد ئيبراهيم مامؤستا بةتايبةتى لةبيربكرَين،
طؤظارى سةرنوسةرى و بووة لَيهاتوو و بةتوانا رؤذنامةنووسَيكى

بووة. طةالوَيذ
دةكرَى بةآلم و ثَيزانينة، ِرَيز خةآلتانة جَيطةى ئةم هةرحاَل بة
ئةزموون، بة  خةآلتَيكى  بكرَيتة و بطيرَى بةرضاو لة شتانة ئةم
دةستخؤشية، جَيطةى ئةم خةآلتكردنة واتا فراوانتر، و طةورةتر
هَيندة كوردستانة كةئةم  بطيرَى  ضاو لةبةر  ئةوة  دةكرَى بةآلم
شايةنى ئةوةن كة تَيداية بةهرةمةندى و دَلسؤز و خةَلكى طةورة
فريابكةوَيت، نةتوانَيت وا خةآلتى دةيان ِرةنطة لَيبطيرَيت. ِرَيزيان
زياتر داهَينانى بةرةو كؤمةَلطة خةآلتكردنة جؤرة ئةم دَلنيام كة

لَيدةكةوَيتةوة. زياتريشى داهَينانى و دةبات
(ضيرؤك كةريم ساَلح مستةفا وةك خةَلكانى نموونة بؤ
كةمال يةشار خةزنةدار، مارف سياسى)، رؤذنامةنووس، نووس،
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. عةونى) فةرهاد (شاعير)، بةفرين حسَين (رؤماننووس)،
ِرةسةنى كوردى وشةى لةخزمةتى تةمةنيان و زؤربةى ذيان

دةكرَين...؟ ئةى كةى خةآلت كردووة، سةرف
هةموو قةرةداغى ئةنوةر رةزازى، ناسرى خالقى، مةزهةرى
لة بةرضاوى و كةى خةرجكرد طؤرانى و تةمةنيان لةطةَل مؤسيقا

دةطيرَيت؟ خزمةتيان لة ِرَيز كةس هةزاران
ئةشرةف عةلى يونسى، ئيبراهيمى زادة، حةسةن عةبدوَلآل
خزمةت تةمةنيان مَيذووى بةدرَيذايى بةرزنجي ئازاد دةروَيشيان،
هةقخوازانةى خةباتى دةيان و  وةرطَيران  و كوردى وشةى بة

لَيدةطيرَيت؟ ِرَيزيان كةى دةكةن، كوردستان و كورد
ديزاينةرى خؤشناو، محمود وةك  خةَلكانى لةوانة، جطة
(٢٠٠٦)ةوة ساَلى لة (A) جؤرى كوردى ثاسثؤرتى يةكةم

ثاسثؤرتةية. ئةم ديزاينى خةريكى
لة ثاسثؤرتة بةرَيوةبةرى يةكةم كة جــةوازات) (ساَلحى
ضةسثَيندرا كوردى ثاسثؤرتى ئةو زؤرى بةهةوَلى كوردستان،
مؤدَيرنى فةرمانطةيةكى و دابينكرد كوردستانى ئامَيرةكانى و
يةكَيكة بةِرَيوةبةرايةتيةكةى  و دروستكردووة نوَى بةسيستمى 
و هةرَيم  لة حكومةت فةرمانطةكانى باشترين نموونةى لة 

سلَيمانى.
لَيهاتونيية؟ و دَلسؤز فةرمانبةرى و بةِرَيوةبةر نموونةى ئةمة ئايا
دةبوو خةآلت بكرَين، كة فةرمانطةكةشى و خؤيشى دةكرَى كة

لةوانة. بواية يةكَيك ئةمساَلدا خةآلتى لة
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زوبَير) (ئةحمةد بةرَيز دادوةرى، بــاآلى ئةنجومةنى 
، و ِراطةياندن كةناَلةكانى و سةنديكا لةطةَل لةكؤبونةوةى
دةبَى دةثارَيزين كؤمةَلطة ضؤن مةبةستمانة ئَيمة ثَييوابوو"

بكةين." لةرؤذنامةنووسانيش ثارَيزطارى
دادوةرةكــان نابَى و خراثة كارَيكى ئةوة وتى" هةروةها
رؤذنامةنووس شةممة ثَينج كةرؤذانى بكةن بةجَى جَى ئةوة
بؤضى وتى" هةروةها خراثة، كارَيكى ئةوة و بكرَين دةستطير
لةزينداندا رؤذ ضوار سَى و بكرَى توقيف رؤذنامةنووس دةبَى
خؤى و ِراناكات رؤذنامةنووس  دةزانم من ضونكة بهَيَلدرَيتةوة؟ 

ناشارَيتةوة"
وت ئةوةشى دادوةرى ــاآلى ب ئةنجومةنى سةرؤكى
خزمةتى بةمةستيان و ئينسانية كارةكةيان "رؤذنامةنووسان

ية" طشتى بةرذةوةندى

دادوةران و رؤذنامةنووسان
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باآلى ئةنجومةنى سةرؤكى قسةكانى  سةرةوة ئةمانةى
و داكؤكى ليذنةى و سةنديكا  ئةنجومةنى لةطةَل  بوو دادوةرى
و دادطا نَيوان كَيشةكانى ضارةسةرى بؤ كة رؤذنامةنووس ضةند
ِرَيكخرابوو. رؤذنامةنووسانة سةنديكاى لةاليةن رؤذنامةنووسان

لةسةروى رؤذنامةنووس نابَى بةَلَى هةموومان وتمان، ئَيمة
كاربكات، ئيتيك و ياسا بةثَيى دةبَى  رؤذنامةنووس بَيت ياساوة
و دةدرَى لَييان  كة دةثارَيزَيت رؤذنامةنووسان مافى كَى  بةآلم

كامَيراكةيان دةشكَينرَيت...؟ دةكرَين و دةستطير
كة دةكات، رؤذنامةنووس حةسانةى كَى ئةى وتمان، ئَيمة
و ئاسايش هَيزةكانى دادوةرةكان، وةزيرةكان، ثةرلةمان، ئةندام

نةكرَين. ياسا هةبَيت و ِرادةستى حةسانةيان ثؤليس
و رؤذنامةنووسان بؤ تةنها دادطا و ياسا ئايا ئةوةية قسة

نيية؟ حةساننةيان كة هةذارانة
لةبةشَيك نيطةرانين كة  ناشارينةوة لَيتان  وتمان، ئَيمة
ذمارة ياساى لةدةرةوةى هةندَى سكاآل زؤرجار كة لةكَيشةكان
سكاآل مةدةنى ياساى لةذَير ناوى رؤذنامةنووسى و ياساى (٣٥)

تؤمار دةكرَين، بؤضى؟
سكاآل  (٢٣٤) كة سكاآلكان لــةزؤرى  نيطةرانين  وتمان

ِرابردوو هةبووة. ساَلى لةماوةى سَى
دةسةآلتى دادطا و قةزا دةبَى وتمان؛ هةردووال ئةوان ئَيمة و

سةروةربَى. ياسا و بَيت اليةن بَى
رةش و رةش بكاتة سثى دادوةر، نابَى وتمان" هةردووالمان

بكاتة سثى"
لةدادوةرةكان ياساى هةندَيك كة لةوةى وتمان؛ نيطةرانين
يان بَيت  بةمةبةست جا ناكةن. جَيبةجَى رؤذنامةنووسى كارى 
جَيبةجَيبَيت؟ ياساكة دةيانةوَيت رؤذنامةنووسان كة تر بةهؤكارى
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ياسا و  نةزانين مقدس بة خؤمان المان هيض دةبَى" وتمان
بَى" هةموان بؤ ياسا بَى سةروةر

ِرابردوودا ساَلى سَى لةماوةى  كة لةوةى  نيطةرانين وتمان
شتَيكيان هيض لةوانة كةزؤر دةستطيركراون رؤذنامةنووس (٤٨)
بضوكترين ثؤليس يةك نةمانبينى بةآلم نةبوةتةوة، ساخ بةسةردا

بكرَى" بةرامبةر ئيجرائاتى
نيية ِرازى  ناوخؤ، وةزارةتى زؤرجار بةداخةوة وتيان" ئةوان 

دادطا" بداتة كارمةندةكانى و ئاسايش و ثؤليس
وتويةتى هاتوةتة المان رؤذنامةنووس لةوانة وتيان" يةكَيك

هةية" و ثارةشم بؤ بكرَى نادةم بؤئةوةى كةمثينم غةرامة
فةشةلى ذيانى بوارةكانى لةهةموو هةية هاوآلتى وتيان" 
كؤمةَلطة بؤ كَيشة و سةرنوسةرة و هةية رؤذنامةى كةضي هَيناوة،

دروستدةكات. ئَيوةش و ئَيمةش و
وةآلممان ناوخؤ وةزارةتى لةاليةن ثَيويست " وةكو وتمان ئَيمة
باآلى ئةنجومةنى وةزارةتى لةاليةن ثَيويست وةكو و نةدراوةتةوة

نةكراوين" هاوكارى دادوةرى
حاَلةتانة ئةم (٢٠١٠/١٢/٣١ تا ٢٠٠٨/١/١) لة وتمان" ئَيمة

ِروويداوة:-
كراون. تيرؤر رؤذنامةنووس (٦)-
برينداربوون. رؤذنامةنووس (٢)-

دراوة. ِرفاندنيان هةوَلى رؤذنامةنووس (٢)-
لَيياندراوة. رؤذنامةنووس (٢٤)-

كراوةتة سةر. دةستدرَيذيان -(٤٣) رؤذنامةنووس
دراوة. تيرؤركردنيان هةوَلى رؤذنامةنووس (٢)-

لَيكراوة. هةِرةشةيان رؤذنامةنووس (٣٤)-
كراون. زيندانى رؤذنامةنووس (٤٨)-
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كراوة. رؤذنامةنووسان بةرامبةر ثَيشَيلكارى (٩٦)-
سةروشوَينن. بَى رؤذنامةنووس (١)-

هةبووة. -(٢٣٤) سكاآل
كراوة. غةرامة رؤذنامةنووس (١٥)-
بةحكومةت. دراوة سكاآل (١٣١)-

داخراون. دؤسية (٣)-

داكؤكى و كَى لةمانة بةرثرسة كَى ئةمة ئامارةكانن -وتمان
دةكات؟ لةرؤذنامةنووسان

ئيشى بــةآلم موقةدةسة، زؤر ــا دادط ئيشى وتــى،  ئةو
موقةدةسة؟ رؤذنامةنووسانيش

جار كةيسَيك يان رؤذنامةنووسَيك كَيشةى زؤرجار وتمان"
ثَينج ساَلى ثَيدةضَيت" هةية

ياسا و بةهَيزبن  حاكمةكان طةر وتى" سةرؤك هةروةها 
يان هةبَى يان لةسةرى كاريطةر ناتوانَى كةس  بكات جَيبةجَي

بكات" لةكاروباريان دةخالةت حزب
رؤذنامةنووسان و هاوآلتى كةيسى و كَيشة وتيان" نابَى -ئةوان
وتى بكرَى ضارةسةر بةزوو زوو دةبَى و لةدادطا بمَينَيتةوة زؤر

كةيسةكة و لةدادطا بدةن تةعن دةبَى
(صيفةى كةيسةكةى رؤذنامةنووس كارى لةمةودوا دةبَى
بدرَى ثَى ضارةسةركردنى خَيرا فؤرمى بدرَى ثَى استعجالى)
نابَى و نةكرَى لةطةَل ترى  كَيشةى وةكو  تايبةتى حساباتى و

دوابخرَيت. رؤذنامةنووسان كةيسى لةمةودوا
لةسةر دةكرَيتةوة ئاطادار رؤذنامةنووس كاتى وتى" -ئةو
ثَيشكةش داوايةك  نةيتوانى  طةر دادطا. بؤ بابضَيت  سكاآليةك 

دابنرَيت" بؤ ترى موعيدَيكى و بوون تاخير بؤ بكات
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بةهيض نابَى و نةطيرَيت رؤذنامةنووس ثَيويستة لةمةوال وتى"
شَيوةيةك بةهيض نابَى بهَيَلدرَيتةوة لةزيندان رؤذ سَى شَيوةيةك

بخرَيتة ثَينج شةممة"  
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مليؤن (٥٠) نزيكةى بةبةشدارى   ٢٠١٠ ١٢سَيبتةمبةرى
ئةو خةَلكى تر جارَيكى AKP داواى لةسةر و توركيا هاووآلتى
ماددةى ٢٦ بة سةبارةت ِريفراندؤمَيك بؤ دةنطياندا بةبةَلَى وآلتة

.١٩٨٢ ساَلى دةستورى
كةهةنطاوَيكة بكرَيت،  ثرؤسةكة  واسةيرى  دةبَى  ئةطةرضى
وآلتةدا لةو ديموكراسى ثرؤسَيسى  ئةكتيظكردنى  بةقازانجى
خَيرى وآلتةدا لةو كورديش بؤ دواجار  كةِرةنطة دةضَيتةثَيش

تَيدابَيت.
بةقازانجى هَيندةى ثرؤسةية ئةم ناكرَيت لةَئَيستادا بةآلم
توركيا نةتةوةكانى و طةل بةقازانجى ئةوةندة AKPيــة
بؤ دةوترَى وةكو ية  AKP لَيبكرَيت ضاوى  كورد بةتايبةتى
تةموزى لةهةَلبذاردنةكانى دةسةآلتة وةرطرتنةوةى سةرلةنوَى

ِريفراندؤم
و كودةتا PKK 
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بؤ AKP هةوَلدانى و حزبة ئةم لةداخستنى ِرَيطرتن و ٢٠١١
AKPدا. لةسةردةمى لةيةكَيتى ئةوروثا توركيا وةرطرتنى

(ئةو كةدةَلَى لةدةستوردا  ٦٦ ماددةى مانةوةى جيالةوةى
بةتورك كورد هَيشتا ئةوةية ماناى توركة) بذى لةتوركيا كةسةى
لةذَير وآلتةدا لةو مليؤنى ١٥ طةلَيكى ناسنامةى و هةذمار دةكرَى

ثرسيارداية.
٦٦ ماددةى كةم النى دةَلَى: تورك ئةحمةد وةكو كةدةكرا
كؤمارى هاووآلتيةكى دةذى لةتوركيا كةئةوكةسةى وايلَيبكراية،
تاكوَى كةئايا ئاواية  كوردةوة لةضاوى  ثرؤسةكة واتا  توركياية،

كلتوريكانيداية؟ و سياسى نةتةوةيى، مافة لةقازانجى
لةسةر سزا البردنى كــراوة” كةدةستكارى مادانةى  لةو
ضاودَيرى دةبَيت  ئةوةى مافى منداَل تاكةكةسى، طةشتكردنى 
ِرَيكخراو، ضةندين ئةندامى ببَيتة دةتوانَي هةمووكةس بكرَيت،
دةدرَيت تانة ِرَيطا الدةضَيت، لةثةرلةمانتارَيتى ثةككةوتن ياساى

دةستور بدرَيت” لةدادطا و
ثِر بارودؤخى ناكرَيت و سادةن زؤر خاَلى و ماددة كةئةمانة
ضاك كورد طةلى بةتايبةتى و توركيا  ناهؤمؤجينى و قةيران

بكات.
و دةســةآلت سنورى لةبابةتى باشى مــاددةى ئةطةرضى
دةكرَيت، بؤ ثَيداضونةوةى سةرلةنوَى سةربازى دادطاى فةرمانى
ئةنجامدانى لةبةردةم ِرَيطر كةدةبنة هةَلطيرَين ياسايانة ئةو

بَي... سياسيش بةمةستى طةر مانطرتن و خؤثيشاندان
٪٧٧ دةنطدةران ِرَيذةى ئةوةى  سةرةِراى  دةكرَيت بةآلم
و BDP داو بةنةخَير  ٪٤٢ و بةبةَلَي دةنطيان لةكاتَيكدا ٥٨٪
لةشارة بايكؤت ِرَيذةى بةرضاوي كردووة و بايكؤتيان ش PKK

لَيكبدرَيتةوة. ئاوا دةكرَيت بووة كوردنشينةكان
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ديموكراسية ثرؤسَيسى بةقازانجى  ِريفراندؤمةكة  يةكةم:
ِرةنطة و سودمةندة  AKP يةكةم  بةثلةى  بةآلم لةتوركيا،
٢٠١١شى تةموزى هةَلبذاردنةكانى بردنةوةى ثةيامة بةم
CHP MHP و بةسةر طةورة سةركةوتنى و مسؤطةر كردبَى
٢٠١١ ساَلى دةَلَى: ئةردؤطان وةكو دورنيية و بةدةستبهَينَيت

دةستور بكرَيتةوة. ترى تر دةستكاريةكى جارَيكى
دةستورية ماددة نةيتوانى بةآلم كرا، ِريفراندؤم دووةم:
كةمة و كورد كةدذى بكات  دةستكارى و  بطؤِرَى طرنطةكان
هةربؤية سياسيةكان. ئازادية ماددةى ٦٦ و لةبابةتى تر نةتةوةكانى

بوون. كورد زؤرينةى كرد كةبايكؤتيان ِرَيذةيةى ئةو
،٪٨٠ لةشَيرناخ ،٪٧٠ دياربةكر شارةكانى بايكؤتى
و لةموش ٪٥٧ ٪٩٣ ئيخدير و لةهةكارى ٪٩٥ لةجولةمَيرط

بووة. ٪٥١ ٪٥٢ ٪٥٢ سَيرت و دةرسيم
ئةم كورد ئةوةية ماناى ئةوةش ٥٩٪بووة. وان و لةماردين
شوَينَيك لةهيض دةَلَى: دةميرتاش وةكو و نيية قبوَل ئاَلوطؤِرةى

نةكراوة. كورد باسى
بةئاطربةستةكةى كةكؤتايى ٢٠١٠/٩/٢٠ ثاش سَييةم:
تؤَلةى دةَلَين تةكين و بايك  و قةرةيةآلن  وةكو دَيت PKK
درَيذ ئاطربةست بةنيازنين و دةكةنةوة جولةمَيرط طةريالكةى ٩
ئةمانة كردبوو  ثرؤتستؤ ِريفراندؤمةكةيان ثَيشتريش و بكةنةوة 
كةواتا دةستثَيدةكاتةوة.  تر جارَيكى كةشةِر بةوةى ئاماذةن 
لة كةزياتر ساَلة بَينَيت ٢٦ بةشةِرَيكى نةيتوانى كؤتايى ِريفراندؤم

كوذراون. تَييدا كةس ٤٠٠٠٠
دةستكارى كةماليزم مانيفَيستى  نةيتوانى ِريفراندؤم  ضوارةم:
حاَلَيكدا لةهةر دورنيية بؤية ببةزَينَيت. سورةكان هَيَلة و بكات
و ئةردؤطان كةنعان ئيظرين هاوشَيوةى سةربازى و كودةتايةكى
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ثَيش مانط ضةند ضؤن وةكو دوربخاتةوة، بةيةكجارى AKP
تؤمةتة. بةو دةستطيركران ئةفسةر ضةندين ئَيستا

مؤدَيل لةطةَل لةدةستور ضاكسازى و ِريفراندؤم ثَينجةم:
ضؤن وةكو سةركةوتودةبَى. ديموكراتيدا سياسى سيستمى و
دةستورى نوسينةوةى و  بةعس ِرووخانى تا  كورد لةعَيراقدا
دةستور نمونةى نةكرابوو، دةستةبةر مافةكانى كات هيض نوَى
طةلى مافةكانى كةضؤن هةية ئةسيوبياشمان ِريفراندؤمى و
لةئةسيوبيا. ١٩٩٣ لةساَلى تاجيابونةوةيان ثَيشَيلدةكرد ئةريترياى
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شةش لة رؤذنامةنووسان بةرامبةر ثَيشَيلكارى بةداخةوة
هةَلكشان لة ِرووى (٢٠١٠/٦/٣٠ -٢٠١٠/١/١) ِرابردودا مانطى
ساَلى ترى دوو ِراثؤرتةكانى لةطةَل بةراورد بة زيادبوون كردووة و

ثَيشوتردا.
هةرَيمى سةرتاسةرى لة جؤراوجؤر  ِرووداوى  (٨٧) ئةمساَل
بةراورد بة بةآلم ثَيشَيلكارية، زؤرترينيان كة كوردستاندا ِروويانداوة
رؤذنامةنووسى ئازادى يةكةمى ليذنةى داكؤكى لة ِراثؤرتى طةَل لة
ِروويداوة جؤراوجؤر حاَلةتى (٥٦) (٢٠٠٨/٦/٣٠ -٢٠٠٨/١/١) لة
رؤذنامةنووس تيرؤركراون سَى ِراثؤرتةدا ئةم ناو بةداخةوة لة كة
سروة قةآلتى، بَيطةر شةريف، تاهير (عةبدولستار كوذراون يان

مةترسيدارة. ئامارَيكى كة عةبدولوةهاب)
/١٢/٣١ -٢٠٠٨/٧/١) لة دووةمدا ِراثؤرتى لة كاتَيكدا لة
تيرؤرى ناوياندا لة و تؤماركراوة جؤراوجؤر حاَلةتى (٥٠) (٢٠٠٨

ثَيشَيلكارى (٧٠) لة زياتر
ئةنجامدراوة رؤذنامةنووسان دذى
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تَيداية. حةمةى مامة سؤرانى
-٢٠٠٩/١/١) لة داكؤكية  ليذنةى  ِراثؤرتى سَييةمى  هةرضى
بةرامبةر تؤماركراوة جؤراوجؤر حاَلةتى (٤١) (٢٠٠٩/٦/٣٠
(سةالم رؤذنامةنووس ناوياندا لة  و  ئةنجامدراوة رؤذنامةنووسان
ضوارةمدا ِراثؤرتى بةآلم لة تيرؤركرا، موسَل لة دؤستى) عةرةب
حاَلةت (٣٩) بآلوكراوتةوة (٢٠٠٩/١٢/٢٥ -٢٠٠٩/٦/٣٠) لة كة
ِراثؤرتى ضوار باشترين بة ِراثؤرتةيان ئةم واتا تؤماركراوة.
هيض هةم ِرووى لة داكشانة، ِرَيذةكة دادةنرَيت كة هةم ليذنةكة

نةكراوة. رؤذنامةنووسَيك تيرؤر
ِرفاندن، برينداربوون، (تيرؤر، حاَلةتةكانى هةموو ِراثؤرتةدا لةو
بَى زيندانى، و طرتن هةِرةشة، تيرؤر، هةوَلى دةستدرَيذى، لَيدان،

تؤماركراوة. تَيدا غةرامة)ى و بوون سةروشوَين
ِرَيذةكة جيالةوة ِراثؤرتدا ثَينجةم لة داخــةوة بة بةآلم
لةسةر سكاآلش (٥٢) نزيكةى ثاَليدا لة حاَلةت، (٨٧) طةيشتوةتة
عوسمانيش سةردةشت تيرؤرى و  تؤماركراوة  رؤذنامةنووسان
تيرؤر ِرفاندنى، ثاش  كة دادةنرَيت  حاَلةت  مةترسيدارترين  بة

دةكرَيت.
كة ِروويدا ئازاردا مانطى لة ثَيشَيلكاريةكان زؤرترين ديارة
بةآلم بةرَيوةضووة، عَيراق  ثةرلةمانيةكانى هةَلبذاردنة  ثرؤسةى
تؤماركراوة تايبةت حاَلةتى سَى ِراثؤرتةكةدا نؤيةمى بةندى لة
ئةنجامداوة بةرامبةر ياسا ثَيشَيلكاريان رؤذنامةنووسان خؤيان كة
رؤذنامةنووس جيالةوةى حاَلةتى مةترسيداريان تَيداية كة بطرة و
رؤذنامةنووسيان ئيتيكى و بةزاندووة، قةومى ئةمنى كردووة، فَيَلى

ثَيشَيلكردووة.
دةزطاكانى حكومةت و بةرثرس اليةنى ئةوانةدا هةموو لةطةَل
لة ئةستؤى ئةركى ثاراستنى رؤذنامةنووس و و ئاسايش ثؤليس
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لَييان رؤذنامةنووسان بيانويةكدا هةر ذَير لة ناكرَيت و ئةوانداية
بكوذرَين. و بدرَيت

ئازادى ِراطةياندن و كارى لةسةر مةترسية جيا لةوةى ضونكة
خةَلكى و ئةزموونى هةرَيم ديموكراسى هةِرةشةشة لةسةر ميديا،

كوردستان.
ثؤليس و حكومةت  دةزطاكانى  اليةن لة جارَيك طةر واتا
ضةند ئةو ئةوا مةترسيداربَيت، و بكرَيت ثَيشلكارى ئاسايشةوة و
و مةترسيدارتر هةم هةَلساون ثَيى رؤذنامةنووسان كة حاَلةتةى
دةبَى كة ثرسيارةوة، ذَير دةخاتة رؤذنامةطةرى ئةزموونى هةم
ئةم لةسةر هةبَيت هةَلوَيستى داكؤكيش ليذنةى و سةنديكا

حاَلةتانة.
بآلوكردنةوةى دواى  كة ئةوةية سةرنجة جَيطةى  ئةوةى
هةرَيم سةرؤكى بارزانى مةسعود  داواى كاك لةسةر ِراثؤرتةكة
ئَيمة ليذنةكةى لةطةَل ثَيكهات ناوخؤ وةزارةتى لة ليذنةيةك

مةيدانى. بةكارى كردووة دةستيان و كؤبوونةوة
كرد كة ثَيشنيارى هةرَيم سةرؤكى نوَينةرى هةر جيا لةوةى
كارةكانى ِرايكردنى بؤ بكرَيتةوة ثؤليس بنكةيةكى شارَيك لةهةر

رؤذنامةنووسان.
و داكؤكى كة لةاليةن ليذنةكةى ترة دةستكةوتَيكى ئةمةش
ئةو حاَلةتانةدا هةموو لةطةَل بةآلم دةستهاتوون، بة سةنديكاوة
فةزاى و باشتربكرَى كوردستان هةرَيمى لة رؤذنامةنووسى دةبَى
ئةهلى و حزبى ميدياى نَيوان ثةيوةندى و بكرَى بةرفراوانتر ئازاد
ثَيوةربَيت بةثَيى  حكومةت مينحةى و هاوكارى بكرَى و باشتر
و لة ياسا ِرَيز و سةرةكى ثَيوةرى بكرَيتة ياساى رؤذنامةطةرى و

بطيرَيت. رؤذنامةنووسان و رؤذنامةنووسى كارى
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ِرايانطةياند  ئاذانسةكان موبارةك، حوسنى ِراكردنةكةى  ثاش
دؤالرى مليار  (١٠٠) تةنها  ساَلدا سى ماوةى  لة  جةنابى كة

كؤكردوةتةوة....!
دؤالرة (٦٠) مليار تةنها طواية كةمترةو بن عةلى، سامانةكةى
ضونكة بَى. (٥٠) مليار ِرةنطة ساَلح عةبدوَلَال عةلى هى دَلنيام و

هةذارترة. تؤزَى يةمةن
مليار (٣٣,٣٣) نزيكةى ساَالنة موبارةك، حوسنى واتا
(٢٧٧) مليؤن مانطانة واتا لوشداوة. ميسر خةَلكى قوتى دؤالرى لة
دؤالرى  (٣٨٠٠٠) ِرؤذانة  و دؤالر هةزار (٩٢٥) هةفتانة دؤالر،
ضركةيةكدا لة هةر و دؤالر (٢٥٠٠) هةر سةعاتَيكدا لة واتا بردووة

دزيوة. (٤١٦) دؤالرى
واية. سةرؤكى لة حةزم منيش وةَال دةَلَيت برادةرَيك

ثارانة بؤكوَى دةبةن؟ ئةم بةَالم ئَيستا دةثرسين.
و طةل كة دنيا دَيت؟ موبارةك و قةزافى بةكةَلكى كَى

لَيدةكةن. نةعلةتيان ميللةتةكانيان

دةوَلةمةندةكان و دزةكان
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لةسةر ساَل سى ساَل، ضل هةركاميان قبوَليةتى خوا ئاخر
طةلةكةيان و هاووَالتى لةطةَل مامةَلة شَيوةية بةم حوكم

بكةن.
زيندان لة و دادطا بضنة دةبَيت هةموويان دواِرؤذ دَلنيام، خؤ

بةسةربةرن. ذيانيان
ساَالنة و ئاشكرا دةبَيت دزيةكانيان و ووردة داهات ووردة ئيتر
نةك بكرَيت، جيهان دزةكانى طةورةترين ِريزبةندى دةبَى

دةوَلةمةندةكان.
ساَلى ضل ماوةى لة بكةين قةزافى موعةمةر باسى ئةطةر خؤ
واتا دزيوة،  دؤالرى مليار   (١١٦) خؤيدا  ديكتاتؤريةتى  حوكمى

دزيوة. دؤالرى مليار (٢,٩) نزيكةى ساَالنة
مليؤن (٨) ِرؤذةى و هةر دؤالر مليؤن (٢٤٢) مانطةى هةر واتا
(٥,٥٥) ضركةيةى  هةر و  دؤالر (٣٣٣) سةعاتةى هةر و دؤالر

دؤالرى دزيوة.
داهاتى مانطَيكيان دةذين. وَالتةدا لةم خةَلكانَيك كاتَيكدا لة
لةاليةن ليبياش طةلى دزراوةكةى سامانة و كةمترة دؤالر (٢٠٠)
مليارى (١١٦) تةنها قةزافى موعةمةر  شَيتةكةيةوة سةرؤكة

دزيوة.
و فَالنة برؤناى ثاشاى و بيل طيتس تةنها ثَيشتر واماندةزانى
-٤٠) سنورى لة جيهانن. كة سةرمايةكانيان دةوَلةمةندى بازرطان

بوو. دؤالردا ٥٠) مليار
بَى عةدالةت بة كةم النى يان شان ِرةنجى كاتَيكدا ئةمانة بة لة
و موبارةك حوسنى ئةوةية سةيرةكة بةَالم كؤيانكردوةتةوة. دزى
باوكى و سةرؤك بة خؤيان قةزافى. و ساَلح عةبدوَلَال عةلى و بن

لَيكردوون.... دزيان ئاوا كةضى زانيوة. ميللةت و طةل
هةموويان ئةَلَى  عةرةبى جيهانى ديكتاتؤرانةى ئةم  باشة.
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دز، ديكتاتؤر، هةموويان هةموويان كردووة، زارى يةك لة تفيان
خؤيانن. و ميللةتةكةى طةل دذى هةموويان

ضل لةماوةى شعوربَيت بَي ِرادةية ئةو تا سةرؤكَيك سةيرة
دؤالر بدزَى. مليار (١١٦) ساَلدا

يةك سايتى بةرطةى ناتوانن ديكتاتؤرانة ئةم ئَيستا دةركةوت
ئاسانط جوليان ئةبَى دواِرؤذ دَلنيام كة بطرن ويكليكس وةك
و طةل كؤَل لة ديكتاتؤرانةى ئةم كة وةرطرَى. نؤبَل خةَالتى
دةيان كة بونيادبنَين. نوَى مَيذوويةكى و كردةوة ميللةتةكةيان
ثَيوة خةونى ديكتاتؤرانة ئةم دةسةَالتى ذَير هاوَالتيانى ساَلة

دةبينن.....
دةدات. خؤى حوكمى مَيذووةو ئةمة

دووبارةكردةوةو خؤى تراذيديايانة مَيذوو ئةمجارة بةَالم
سةدام لةثاَل تؤماركرد سةرؤكة سَى ئةم بؤ ِرةشى الثةِريةكى

هاوشَيوةيان. و هاوِرَى ى حسَين
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لةطةَل  دةبينم كوردستان هةرَيمى سةرؤكى يةكةمجارة  
خةبات رؤذنامةى هةواَلَيكى بةثَيى كؤدةبَيتةوة كورددا منداَالنى
قوتابى (١٥٠) لةطةَل كوردستان سةرؤكى (٢٠١١/٦/٩) رؤذى

كؤدةبَيتةوة. سةركةوتوو لَيهاتوو
سةرؤكى سةرنجِراكَيشةكانى هةواَلة لة يةكَيكة هةواَلةكة
سةرنجِراكَيشان خةبات رؤذنامةى بةداخةوة بةَالم هةرَيم
ِروو نةخستوةتة خؤى وةكو هةوَلةكةى بةهاى و جةماليةت و

بَالوبكاتةوة. شَيوةية بةو وَينةكان نةدةبوو بةوةى
وابوواية وَينةكةى هةرَيم سةرؤكى جةنابى دةبوو بةَلكو
يان لةطةَليان ديالؤط كاتى لة يان بوةستاية منداَلةكاندا لةناو
ماض يةكَيكيانى يان  بطرتاية لةناوياندا بة كؤمةَلى وَينةيةكى لة

بكرداية.
و وَالتَيك سةرؤكى لةنَيوان  ثةيوةندى  بؤ  ئاماذةية ئةمةش

منداَلةكان.
رؤذانة كة طرنطترة هةواَالنة  لةو زؤر من الى هةواَلة ئةم

منداَلةكان و سةرؤك
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ضاوةكان و دةم كة سياسى خةَلكانى لةطةَل سةرؤك جةنابى
تريش... خةَلكانى لةطةَل دةبارةن دووبارةن

بةرثرسةكانى كة سةرؤك و منداَالن دةبَي ِرابهَينرَين ضونكة
ثةيوةندى كة بكةن هةست دةبَى ئاسانةو اليان ضوونة كورد
بيرو هزرو لة شتة ئةم و دروستبَى نَيوانياندا لة خؤشةويستى

دةمَينَيتةوة... بؤضوونياندا
رؤذَيك توركيا، بؤ سةردانَيكدا لة (٢٠٠٥) ساَلى لة يادمة لة
خوَيندكارى  (١٠٠) لة زياتر  بينيم  ئاتاتورك  طؤِرى  لةسةر
هةموو وتيان ضيية؟ وتم كة  طؤِرةكة بؤسةر  هَينا سةرةتاييان
لة ئَيرة. تا حوَيندكار دةهَيننة نزيكةى (١٠٠) شةمة رؤذانى يةك
قوربانيدانةكةى و شؤِرش شارةزايى و بناسن ئاتاتورك نزيكةوة
سياسى توركياى نوَى بن. بارودؤخى لة نزيكةوة ئاطادارى ببن و
بؤ بوو ئاتاتورك خةباتى و  مَيذووى شؤِرش طَيرانةوةى واتا
منداَالنى ئَيمةش طةر ئاسايية بؤية نوَي سةردةمى منداَلةكانى
ِرابردوومان مَيذووى بة بكةين ئاشنايةتيان فَيرى ِرابهَينين وا كورد

لَيبطرين. ِرَيزى و
مَيذووى دروستبكرَيت  مؤزةخانةيةك دةكرَيت نمونة  بؤ
ئةو و نمايشبكرَي تَييدا مةحمود... شَيخ و محةمةد قازى بارزانى،
بةشَيك و ئةوَى جياجياكان ببرَينة خوَيندكارانى قؤناغة منداَالنةو
بخرَيتة زيهنييةوة و كوردستانيان كورد و مَيذووى سةركردةكان لة

اليان ثيرؤز بكرَيت. و
ثردى دروستكردنى بؤ و بكرَى بةرنامة بة ئةمة دةبَي واتة
سةركردةكان مَيذوو منداَالن و نَيوان لة و خؤشةويستى ثةيوةندى

بَيت.
خةبات بَالوكردنةوةى هةواَلةكةى لةسةر نووسينةم ئةم بؤية
سةرنجِراكَيش وَينةكان واية قةناعةتم بووكة وَينةكان دانانى و
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لةطةَل جةنابى سةرؤكيش ثَيمواية ئةوةندةى هةواَلةكة، نةبوون
منة. بؤضوونةكةى

بكاتة ئةمة  هةرَيم سةرؤكى دةبَيت بَيت هةرضؤنَيك بةَالم 
ذنانى و جياكان  جيا  شارة هةذارى منداَالنى لةطةَل بةرنامةو
كؤمةَلطة قوربانى و كضانى و ئةنفال طوندنشين و ذنانى هةذارو
دابنيشَى كراوةكان فةرامؤش توَيذة و ضين شةريحةو لةطةَل واتة

طوَييان لَيبطرَى. و
طوَييان نزيكةوة لة و بداتةوة هةذار  خةَلكانى لة ئاوِر دةبَي

لَيبطرَيت.
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لةكاديرةكانيان بةشَيك ضةث حزبَيكى بارةطاى ضوينة كاتَى
وتيان نوَيذةكانمان...!”  بؤ دةضين “ئَيمة وتيان نيوةِرؤدا لةكاتى 
ضؤن ثرسى لةيةكَيكيانم كة هةية...!” كردنمان نوَيذ “شوَينى

بكةيت...؟ نوَيذ و بيت ضةث دةبَيت
دونيا تَيِروانين، دوو فيكر، دوو ئايدؤلؤذيا، دوو لةكاتَيكدا دوو
و ماركسيزم دين، مةزهةب، بؤ  هةية  جياواز تةفسيرى دوو و
لةكاتَيكدا و مةزهةبيةوة. حزبى كؤمؤنيست لةِروانطةى كؤمؤنيزم
دذى ضةثانة ئةو تلياكى طةالنة” كةضى “ئاين ثَييواية  ماركس

دةجوَلَينةوة. ماركسيزم فةلسةفةى
بارةطاى ضوينة كةركوكيش نيوةِرؤ كاتَى لة لةوةداية سةيرةكة
براموسوَلمانةكان كة بةِرَيوةضوو شت هةمان ئيسالمى حزبَيكى

نوَيذةكانيان. بؤ ضوون
ميتؤد و مانيفَيست ئيسالمى، حزبى و ضةث حزبى كةواتة ئاخر

ضيية؟ جياوازى فةلسةفةكةيان مؤراأل و
ضةثةكان ئةوةى يان ِراستة؟ دةيكات ئيسالميةكة ئةوةى ئايا

موسوَلمانةكان ضةثة
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هةَلةية...؟
كؤمةَلطة و داينةمؤى بةثَيشةنطى ضةث و ماركسيةكان جاران
دةناسرانةوة، جاران هاوضةرخ فيكرى و مؤدَيرنة و خةباتى مةدةنى
بوون، زيندان و شاخ شؤِرشطَيِرانة، خةباتى ثَيشةنطى ضةثةكان
عَيراق – كوردستان  كؤمةَلطةى دةيانويست بوون ئةوان  هةر
سيستمى و تةوتةم) و (خورافات لة دةيانوت خؤيان وةكو
مةزهةب و دين دواكةوتويى فيئودالى، و كؤنةثةرستى و خَيَلةكى

ِرزطاربكةن.
دةزانى جدى بةمةترسى فةندةمَينتاليزميان و مةزهةب و دين
بةفيكرى كؤمةَلطايان كضانى و ذنان و طةنجان كؤمةَلطة. لةسةر
كؤمةَلطة لةِرَيطاى كة ثَييانوابوو و طؤشدةكرد و لينيزم ماركسيزم
خودى هةر و دةبَيتةوة  وشيار و ثَيشدةكةوَيت ماركسيزمةوة 
بطرَى مةزهةب و دين بةشاآلوى بةر كةدةتوانَى ماركسيزمة
سيكؤالر. كؤمةَلطةيةكى كؤمةَلطة دةبَيتة ماركسيزم بةثشتيوانى

ئيسالميةكان وةكو ماركسيةكان دةبينم كاتَى ئَيستا بةآلم
و ماناى ضى ثَيشوو بانطةشةيةى ئةو ئايا دةكةن، عيبادةت نوَيذ و

ضى...؟ ئَيستا ثاشةكشةيةى ئةم
خزمةت خستبَيتة تاكتيكى ضــةث حزبى بَلَيى تؤ 
ئَيران ئيسالمى كؤمارى خاترى بَلَيى تؤ يان ستراتيذةكةيةوة؟

روسيا...؟ و ضين تا بطرَي
ضةثةكان حزبة  بةَلكو نيية، لةنوَيذكردن هةر قسةكة  خؤ
خةَلكانى و شار و شاخ خةباتى و شةهيد هةزاران كةخاوةنى

بةئَيستاشةوة. شؤِرشطَيِرة و رؤشنبير
بوو، ئةوان  ثةرلةمانةكانى لةئةندام يةكَيك ئةوة بةآلم 
“باغرامةى وتى رؤذنامةطةرى ياساى تَيثةِراندنى بؤ خؤى كاتى
ثشوو ناوَيرين ضونكة دينار) مليؤن (ضل بكرَيتة رؤذنامةنووسان
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خةوتوون..!” دةَلَين دةطرن و ِرةسممان بدةين،
بؤ هةى بكاتةوة وابير ضةث ثةرلةمانتارى ئةطةر ئاخر

تر..! خةَلكانى
كوردستان ضةثةكانى نزيكى ِرابردووى  سةيرى ئةطةر خؤ
ِرابردوودى ساَلى ضةند لةهةَلبذاردنةكانى بةتايبةتى بكةين،
ثاشةكشةى و خراثة ديارة كةضةند وةزعيان عَيراقدا و كوردستان
حزبَيكى ثَيمناخؤشة كردووة. كةمن بؤخؤم جةماوةريان و دةنط
دةبَى بةآلم  بكات، ثاشةكشة  و نةماوة ثَيشةنط  كة ماركسى
ئةندام كاتَى باشبزانَى ئةوة ضةثانة حزبة ئةم سةركردايةتى
حزبَيكى وةكو ئةندامةكانى  بكةنةوة، وابير ثةرلةمانةكانى 
خودى بكةن، لةماركسيزم ثشت و بطرن رؤذو و نوَيذ ئيسالمى
ناسيؤناليستى لةطةَل حزبَيكى ئيسالمى يان جياوازيةكى حزبةكة
كةهيوادارم هةية. كة لةوةباشترنابَى حاَلى بَيطومان نةمَينَيت
لةحزبى (تؤدةى) جةماوةرى ئَيران بةخؤيدا بضَيتةوة ئةطةرنا حاَلى
سياسى لةمَيذووى بوو  جةماوةرى حزبَيكى ض  كة باشترنابَى،
ضةثانة حزبة ئةم وابِروا ئةطةر  ضؤنة؟  حاَلى  ئَيستاش و ئَيراندا
شيوعى سؤظيةت باشترنابَى كةضيلَيهات...! لةحاَلى حزبى حاَليان

ماركسى بةناو كةحزبَيكى لةوةداية، خةمةكة و طلةيى خؤ
لةوةداية خةمةكة خؤ نوَيذكردن، كةوتوةتة و كردووة ثاشةكشةى
مةزهةبى حزبى ِرووبكةنة سيكؤالرةكان و ماركيسةكان حزبة
كوَى بؤ كؤمةَلطة كة ديارة ئةمةش و نةمَينَيت جياوازيةكان و

دةبات...!
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و PKK نَيوان  لة شةِر ضةند ئةوةين, شاهيدى ثَيشتر 
بووة. شةِردا ئةنكةرة لة لةطةَل باشور بةردةواميش هَيزةكانى

كونسسةى توركياو سوثاى لَيدوانةكانى بةثَيى بــةَالم
ئؤجةالن عةبدوَلَال اليةن لة بةست ئاطر وشكاندنى سةرؤكايةتى
وتة و هةرَيم سةرؤكى بارزانى نَيوان لَيدوانةكانى و زيندان لة
وحكومةت هةرَيم سةرؤكايةتى وِراطةياندنةكانى  PKK بَيذى
لة ودذوار  سةخت شةِرَيكى بةمزوانة ثَيدةضَيت PKK دذى 
هةرَيمى دةَلَي ى ثَي ئةوةى PKK كة يان قةنديل هةرَيمى

... دةركةوَيت ميديا
لة ئةمريكا باَلوَيزى جَيفرى جيمس ِرابردوودا ِرؤذى ضةند لة
هةية هاوبةشمان دوذمنى يةك توركيا, ئَيمةو ِرايطةياند ئةنكةرة
بكات داوا ضى  وتوركيا ثةكةكةية  تيرؤريستى  طروثى  ئةويش

! .. دةكةين هاوكارى ئَيمة
تادَيت كة ترة ئاماذةيةكى باَلوَيزيش لَيدوانةى ئةم بَيطومان

تاميل ثَلنطةكانى و pkk طةريالكانى
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ئاسـانى بة ناكرَيت و دةبَيت  بةهَيز و فراوان  ئةنكةرة، بةرةى
pkkسةربازى باَلى  ( HPG) دبينين بؤية هةر سـةيربكرَيت 
هَيزةكانى زؤربةى لة اليةكةوة جيا جيا ضاالكى بة دةستيكردووة
لةقةنديليش و باكور كوردستانى ناوضةكانى ناردوةتة خــــــؤى
وهَيزةكانيان مةحكةمتردةكات خؤى حةياتى دوامؤتةكةى )
ئامادة سازى و جياجيا ضةندميحوةرَيك سةر دابةش كردوةتة
لةم ثَيدةضَي كة ضاوةِروانكراوةى جةنطة بؤئةو كردوة تةواويان
ِرووبدات سارد وقةنديلى باشــوور  كوردستانى  طةرمةى هاوينة
لة بةفر كة ساَلى(٢٠٠٨) ثَيرار زستانى هَيرشةكانى ثَيضةوانةى بة

. كؤتاييهات pkk قازانجى جةنط بوو ئةذنؤ
ضةندانى شةمزينان، لة تورك سةربازى (٣٠) كوشتنى
مــَيرط، جولة  ئةستةنبول، ئةسكةندةرونة، مَيرط، لةجوَل  تر
ئاشتى ِرَيطاكانى  دةستيثَيكردووة  شةِر كة ئاماذةيةكن   .. وان

. بةست بن طةيشتوونةتة
لةاليةكةوة دةبَى طةرم شةِر كة هةن تريش ئاماذةى ضةندين
فريودةرانة بروسكى تةنها AKP و ئةردؤطان سياسةتى كرانةوةى

هَينا
تووشى توركياى ئةردؤطان AKP سياسيةكانى هةنطاوة
كة زياتركردووة نَيودةوَلةتى  ئةمريكاى ئةروثاو  قةيرانى
دؤستايةتى .. كردووة ئيسرائيل لة ثشتى ئةوةى ســــةرةِراى
حةسةن عمر  وميواندارى فةلةستين لة دةكات بينراو حةماسى 
تاوانى بة ناساندنى ســةرةِراى  كة دةكــات، سودان و بةشير 

.. دةكات داواى تاوانبار وةكو دادطا دارفور، جينؤسايد
شكستى توشى غةززة بؤ ئاشتى  كةشتى  ناردنى بؤية هةر

. خوارد شكستى و هات طةورة
سياسةتةكانى دذى .. JHPو MHP بزانين دةبَى ئةوةش
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سايةى لة ئةوروثاش  يةكَيتى لة وةرطرتنى و ئةردؤطانن 
كودةتاى ئةطةرى و خةون بوونة ئَيستادا لـــــة ئةردؤطاندا
خراثة بارودؤخى توركيا  ئَيستا نازانرَى. بةدوور  سةربازيشى
ناو وَالتانى بةَالم  .. لَيدةكات ثشتيوانى ئةمريكــا  ئةطةرضى
تَينةكردووة، ثشتيان و هاوسؤزن pkk لةطةَل هَيشتا ثةكةكةش
بَيت، وةك ثشتى لة ئيسرائيليش ِرةنطـــة باسيشدةكرَى وةكو 

حةماسة. ئةردؤطان لة ثشتى ضؤن
توركيا ضونكة بةِرَيوةبَى شةِرَيكى سةخت  ِرةنطة بةهةرحاَل
pkk وة سوثاداية  فشارى لةذَير AKP لَيهةَلطيراوة هةراسانى 
دوابنكةى و قةنديل لة خؤى ديفاع قووةتى هةموو بة دةبَى ش
دةربِراندنيان بة تاميل ثَلنطةكانى وةكو ئةطةرنا بكةن. خؤيان
ضةكدارانةى شؤِرش كؤتايي بة كوشتنى سةرةكيان جافمنا لــــة

. سريالنكا لة هات ساَلةيان سى
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داكشاوي كَيرظي هةَلكشاو و بارودؤخةكة هةرضةندة لةنَيوان
ضةقي بــةَالم سياسيةكان،  اليةنة لةنَيوان بةردةواميداية
لة (ي.ن.ك) وادةكات ئةوةش و  سلَيمانية  شاري قةيرانةكان
ِرَيطاش نابَي و بَيت شارةدا ئةم خةمي لة زياتر اليةك هةموو
اليةني و تر خةَلكي ضاكةكانيشي و مل بخرَيتة خراثةكاني بدات

خؤي . بؤ تر بيبات
بةسةركةوتوويي، قةيرانةكانة  تَيثةِراندني حزبي  كة يةكَيتي
خاَلي بةتايبةتي بكات لةطةَل بارودؤخةكة مامةَلة باشتر ثَيويستة
و يةكطرتووبَي ئةم حزبة سةركرايةتي ئةوةية كة طرنط و يةكةم

. ئةكتيظتر بَي سياسي ئةجَيندايةكي خاوةني طوتارو
حيزبةكاني زؤربــةي ثَيضةوانةي لةوةي جيا (ي.ن.ك)
بةَالم هةية، جَيطري دوو طشتي سكرتَيري بةِرَيز كوردستان،
بؤية ، نيية يةكطرتووي  طوتارَيكي جار هةستدةكةي هةندَي وا

يةكَيتي يةكطرتووي طوتاري
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دةبَي فةعال، سياسيةكي  مةكتةب  ســةرةِراي  يةكَيتي دةبَي
ِرؤَلةكة ، بةغدادةوة بةهؤي طشتي سكرتَيري بةِرَيز غيابي لة
ئَيستادا داواي لة جَيطرَيكي سةيرة بةَالم دوو جَيطرة، بةم بةدرَي
فةوج موضةي تري جَيطرَيكي و دةكات كَيشانةوة لةكار دةست
جَيطري بَيت ضي هؤكاري  دةبَي دةبِردرَي، ثَيشمةرطةكاني  و
لةكاركَيشانةوة دةست داواي حكومةتة سةرؤكي كة سكرتَير
طوتارَيكي دةبَي يةكَيتي كة هةية! هؤكاري زؤري ديارة بكات؟
دةست حكومةتة سةرؤكي كة جَيطرةكةي و هةبَيت يةكطرتووي
هةرَيمدا، ئيداري و حكومي كاروباري و ئيجرائات لة بَي كراوة
كارو دذايةتي ثارتيدا، يةكَيتي و لةوَي لةنَيو لَيرةو جاروبار نةك
. ِراطةياندندا ض لةئاستي سياسي لة ئاستي ض بكرَيت بِريارةكاني

د.بةرهةم كة بكات  خاَلة لةسةر ئةو يةكَيتي ثَيداطري دةبَي
ئةوةى وةك نةك حكومةتة، سةرؤكي هةر حاَلَيكدا لةهةر
سةرؤكي مةبةستيانة، تريش  خةَلكاني و  اليةن و ئؤثؤزسيؤن
ئةركي ئةطةر  ضونكة  سةر، بخرَيتة زياتري فشاري  حكومةت 
بيانووي و بكات  د.بةرهةم حكومةتةكةي دذايةتي ئؤثؤزسيؤنة 
داكؤكي يةكَيتية بةتايبةتي و ثارتي ئةركي بةَالم بطرَيت، ثَي

. حكومةتةكةيان بكةن سةرسةخت لة
لةدةرةوةي بابةت و  وتار هةندَي  بَلَيم  دةتوانم  بةداخةوة
و زمان ِرةخنةو هةمان ، دةبينم حكومةت دذي ئؤثؤزسيؤن

. دةينوسَيت و ثَيدةكات قسةي ئؤثؤزسيؤن كة دذايةتية
جَيطري ثَيشمةرطةكاني موضةي بدرَي بِريار سةيرة، زؤريش
ديارة حةمرين بةرينة با هَيزةكانمان بَلَي ئينجا و ببردرَي سكرتَير

خؤشيةتي. ثَيشمةرطةكاني مةبةست
سكرتَيري طشتي بةِرَيز جَيطري وةكو رةسوَل دةبَي كؤسرةت
وةكو مةسةلةي نةك بدرَي، زؤرتري ثَي ئيمتيازاتي سةالحيةت و



150151

كة دةبوو نةكراوةتةوة يةكاليي ئَيستا هةرَيم تا سةرؤكي جَيطري
لَيبكرَيت. ثشتيواني

هيض بدرَي رَيطا نابَي و يةكَيتين هةظاَلي ئةمانة ضونكة
حيزبَيكةوة و اليةن هَيزو  هيض لةاليةن يةكَيتي ئةندامَيكي
بةَالم بدات،  حيزبةكةي سةركردةي ثةالماري بكات  جورئةت
مةكتةبي لةناو بةتايبةتي حيزبةية، ئةم ئةنداماني هةموو ئةركي
خاوةني و يةكطرتووبن ثَيش هةموو كةس سةركردايةتيدا سياسي

. يةكطرتووبن طوتارَيكي
وةها تةفسيري يةكَيتي دةرةوةي ميدياي بةداخةوة هةندَي
كاتَيكدا لة ِركابةر، وةكو دةكةن يةكَيتي ناوخؤي ثةيوةندي

. دةزانن يةكَيتي و دَلسؤزي بةدؤست خؤيان هةندَيكيان
دةبَي خؤي بكات، لةكةس طلةيي ئةوةي ثَيش بؤية يةكَيتي
نةتةوةيي، نيشتماني، يةكطرتووي طوتارَيكي و ِرَيكبخات باشتر

. هةبَيت حيزبي
دروستكراوةو بؤي قةيرانةي كَيشةو لةم يةكَيتي طرنطة ئةوةي
هَيزَيكي سةرةكي وةكو و تَيثةِرَينَي سةركةوتوانة هاتوةتة ثَيش،
ئازاد ميدياو و مافي خةَلك و ئةزمووني ديموكراسي لة داكؤكي بؤ

. هةرَيمي كوردستان سياسي سةركةوتني ثرؤسةي و



150151

خةلق  موجاهيدينى ئةشرةفى كةمثى ثةالمارى تر جارَيكى
(٣٤) دةرئةنجام و عَيراقةوة حكومةتى هَيزةكانى لةاليةن درا

كةسيش برينداربوون. (٣٠٠) و نزيكةى كوذران كةس
بدرَى ِرَيكخراوة ثةالمارى ئةم نيية يةكةمجار ئةمة ئةطةرضى
دةركردن و و دادطايكردن هةِرةشةى و لَييانبكوذرَيت و لة عَيراقدا

دةكرَيت. لَي ئَيران بة تحويلدانةوةيان
خةلق موجاهيدينى لةسةر منة بابةتى دةيةمين ئةمة ثَيمواية
لة طَيِراوة خراثى ِرؤَلَيكى ِرَيكخراوة ئةم وتومة. زؤربةشيان لة و
ئةمة بةآلم شيعةكان، كورد و بةعس، دذى حكومةتى سةردةمى

بَيدةنطبين. عامَيكيان و عةتَل لةهةموو ئةوةنيية ماناى
وَالتانى دَلى بة سةدريةكان و  عَيراق نيية. ئةوةش ماناى

بؤ...؟ عامى موجاهيدينى خةَلق و قةتَل
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عامى ئةم حيزبةو و قةتَل بوو ومةبةستيان دراوسَى كةى ويستيان
بكةن. منداَلةكانيان و خَيزان

دةزطا ئةمنيةكانى ِرؤذةى هةموو ثةالماردانى تر، واتايةكى بة
هاوكارى بةعسى موجاهيدين كة نيية لةبةرئةوة سةدر عَيراق و
دةبَى نا ئةطةر دراوسَيية، وَالتانى خاترى  بة ئةوةندةى كردووة.
بكرَين دادطايى ِرَيكخراوة بةرثرسانى ئةم لة بةشَيك بكرَى داوا

بكرَين. و عام قةتَل نةك
بة تاوانبارة ِرَيكخراوة ئةم بَيت ئةوة لةسةر قسة طةر خؤ
موتَلةط ساَلح وةك  خةَلكانى ئةى كورد و  شيعة دذايةتى
ئاواتى طةِرانةوةى بة ئَيستا تا  كة  شؤظَينيةكان بةعسيةكان و و
هؤَلى لةناو نين كامثا لةناو ئةمانة خؤ ثَيدةوترَيت؟ ضييان بةعسن

ثةرلةمانن؟
بةرامبةر ئةم لة ئةمريكاية دةنطى بَيت خراثتر بؤية لةوةش
سةيردةكرَى وا سةر موجاهيدين، لةكاتَيكدا بؤ ثةالمارانة و هَيرش
ترى سةفقةيةكى يان بَيت، واشنتؤن ئاطاهانةى بة سيناريؤى يان
وةكو كة موجاهيدين، فرؤشتنى بؤ  بَى  ئَيران و واشنتؤن نَيوان
و سةيردةكرَين بةهَيز شيعةى ئؤثؤزسيؤنى، ئيسالمى- طروثَيكى

فةرةنساية. و لة عَيراق سةرةكيان بارةطاى
ناضارى بة دوورنيية بَيت بةردةوام هَيرشانة ئةم طةر بؤية
و ديموكرات كؤمةَلة، وةكو و كوردستان بهَيندرَيتة موجاهيدين
قةنديل وةك شوَينَيكى ِرةوانةى يان بؤبكرَيتةوة كامثيان خةبات

بكرَين.
ئيختيارى كة نةكرَيت ناضار ِرَيكخراوة  ئةم دةبَيت بؤية
و بدرَيت ثةالماريان رؤذ هةموو كة بةوةى هةَلبذَيرن، خراثتر

سوكايةتيان ثَيبكرَيت.
ئةطةرى و عَيراق لة موجاهيدين دةرثةِراندنى دورنيية وة
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ديموكرات كؤمةَلةو سةر بَيتة  سةرة دواجار  تةحويلدانةوةيان
كة بكرَين قةنديل رةوانةى يان بكرَيتةوة بؤ كامثيان خةبات

نوَيية. طرفتَيكى سةرةتاى ئةمةش
دةسةَالتَيكى هيض و عَيراق نَيودةوَلةتيةكان بةياننامة بةثَيى كة
تةحويليان بكات و و عام قةتَل ناتوانَيت طروثَيكى ئؤثؤزسيؤن تر
خةلقيشةوة. بة موجاهيدينى بيانويةكدابَيت ناو و هةر لةذَير بداتةوة
ناكرَى و ئينسان سةيربكرَين وةكو كةم دةبَى النى ئةوان ضونكة
بكوذرَى. لَييان بدرَين و ثةالمار رؤذةى هةر دونياوة بةبةرضاوى

مةيدانى و دارودةستة نةبَيتة عَيراقيش حكةمةتى دةبَى
و نائارامى و ثةشَيوى دروستكرنى و ملمالنَيكان يةكاليكردنةوةى
ئةجَيندايةكى جَيبةجَيكردنى و زياتر ِرةقى و دوذمن دروستكردنى

ئةو نيية. كة ئيشى تر
خةَلق مجاهيدينى سازمانى بؤ  تازةش  ئامؤذطاريةكى رةنطة
مةسعود لة هةريةكة ِرةسميدا لةراطةياندنَيكى  كة ئةوةبَيت
داواى بكةن.  لةسةر ئيمزاى رةجةوى مةريةمى و رةجةوى 
ناوةِراست و باشور شيعةكانى و كوردستان لةخةَلكى لَيبوردن
بةهاوكارى خؤيدا لةكاتى خراثانةى كارة ئةو لةبةرامبةر بكةن
دورنية و باشة ئةخالقى كارَيكى  ئةمةش  و كردويانة  بةعس
داواى لةسياسةتيشدا و بيانبوورن هةردووالش و بطرَى شوَينيش
دروستى لَيبوردةيى طيانى ئةخالقية. ثرةنسيثَيكى لَيبووردن

دةكات.
ِرَيكخراوة ئةم عَيراقيش طيانى ئةندامانى حكومةتى دةبَى وة
تايبةتدا تَيثةِردةبَى بةقؤناغَيكى عَيراق ثَييةى بطرَى بةو لةئةستؤ

مافى مرؤظداية.  ِرَيزطرتنى و كة لةسةرةتاى ديموكراسى
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عَيراقى حكومةتى دةسةآلتى ذَير كوردنشينى ناوضةيةكى لة
بةعسةوة (٥٥٥) ِرووخانى ِرذَيمى دواى ديالة لة بة ثارَيزطاى سةر
و شؤفَينيةكان. تيرؤريستةكان طروثة لةاليةن شةهيدبوون كةس
ثيالن ئةم ئَيستاش و بؤ دارَيذراوة بةرنامة ثيالنيان بةمةبةست و
كوردةكانى لةسةر مةترسيانة  و راوةدونان  و هَينان  بؤ فشار و

بةردةوامة. زرباتية) و مةندةلى جةلةوال، (سةعدية،
خةَلكانى كورد، لة جطة فشارة و تيرؤر ئةم قوربانيانى كة

عةرةبيشن. و توركمان بةهةَلوَيستى
طروثى كةدةيان كراوبَيت، ــاوةِروان ض كارَيكى رةنطة
و ثةشَيوى نانةوةى بؤ بكةن كارانة ئةم ناوضةكة لة تيرؤريستى

تر. شوَينةكانى بؤ كوردةكان دةرثةِراندنى ئاذاوةو
لةذَير هةرةشانة و ثيالن  ئةم  نية.  ئاسايى ئةوةى بةآلم
باس مةترسيدارتر. لةوةش عيراقدايةو حكومةتى دةسةآلتى
حكومةتى بةرثرسانى و ئةفسةران هةندَيكجار كة دةكرَيت. لةوة

دةستيان هةبوة. و ثيالنانةوة طالون لةم لةناوضةكة، عيراقى

بوون كورد
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دةبَى  بؤ كة جةوهةريةكةية،  و طرنط مةسةلة  ئةمة  
كوردى خةَلكى بدرَيت رَيطا فيدراَلدا، عيراقى سوثاى لةذَيرسايةى

دةربكرَين...؟ و حاَلى خؤيان بكوذرَين و ماَل لةسةر رةسةن
لةوشوَينانةو عيراقى سوثاى لة بةشَيك كارانةى ئةم
ضةند ئاماذةو خانةقين، ثَيشووترى ثيالنى كةركوك لة بَيطومان

عيراقى. حكومةتى دةكات لةبةرامبةر دروست بؤ طومانَيكمان
ناو سنورى هاوآلتيةكانى حكومةت، هةموو  بةراستى كةئايا
وةك عيراق فيدراَلى كؤمارى كةثَيدةوترَيت وآلتةكةى جوطرافى
وةك مافيان و ئةرك ئايا دةكات؟ سةير ضاو يةك بة و يةك

يةكة...؟
و بةكةين طلةيى نية هةقمان كةوانية، وابَيت. كةدةبَى ئايا
هةندَيك بةسةر حكومةت  سةروةرى  سيادةو  لة  بين بةطومان
بةسةردادةشكَيت؟ عيراقى حكومةتى كةدةسةآلتى لةوشوَينانةى
بةرثرسيارانة عيراقى. كةبةرثرسانى حكومةتى حاَلةدا. لةو بؤية
دةبَى نةزانن، بةرثرسيار بة روداوانة لةو خؤيان و نةكةن مامةَلة
خؤيى هاوآلتيانى ثاراستنى  بؤ كوردستان، هةرَيمى  حكومةتى
تر ئةلتةرناتيظى لة بير ناوضةكة لة دَلسؤزةكانى هاونشتمانية و

بكاتةوة.
ثَيشمةرطةى هَيزى ى سةرلةنوَى ناردنةوةى لةبابةتى
ئارامى بؤ ناوضةكة. طةِرانةوة خةَلكةكةو كوردستان بؤ ثاراستنى

و دبلؤماسى رَيطاكانى ثَيشتر بزانين، ئةوةش طةر بةتايبةتى
سةركةوتوو بةداخةوة كة تاقيكرانةوة هةموويان ديالؤط، حيوارو
وبَى سظيل خةَلكى كوشتنى لة بكرَين رَيطرى لةوةى نةبوون

عةرةبيش. و توركمان تةنانةت كوردو ديفاعى
لةسةر هةم ناوضانة ئةو بؤ ثَيشمةرطة هَيزى ناردنى بؤية
هةرَيمة، حكومةتى  بةرثرسيارَيتى هةم هاوآلتيانةية. ئةو داواى
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بةر. بطيرَيتة دةبَى كة رَيطاية دواين هةم
كة خةَلكى النى كةم ئةوةش باش دةزانَى. عيراقى حكومةتى
قوربانى هةر بةعسيشدا  لةسةردةمى ثَيشوتريش ناوضانة.  ئةم
ئةوة داوة، زؤرترين قوربانيان و بةعس بوون فاشيانةى سياسةتى

نارةوايانة. هَيرشة و بةر ئةم ثةالمار كةوتونةتة ئَيستاش خَيرة
تر هيضى كوردن كة لةوةى جطة هؤكار تةنها ئةوان ئاية
و كوردبوون نَيوان لة بَيطومان دةركردنيان. و كوشتن بؤ هةية،

بةكوردبوون. ئةوان مانةوةى بؤ تردا ئةطةرةكانى هةموو
لة كةخوازيارين بطرَيت، لةبةرضاو ئةطةرةكان هةموو دةبَى
واقيعةتَيك بةآلم بكرَيت، ضارةسةر عيراقةوة حكومةتى رَيطاى
بةعس حكومةتى بيزانن.  اليةك هةموو دةبــَى كة هةية
دةرهةق كة جَينؤسايدةوة و خيانةت و دِرةندةيى بةوهةموو
لَى كوردبونيان و كورد  ناسنامةى نةيتوانى كردنى  ناوضانة ئةو
اليةنَيك. و  بؤضونَيك و طروثَيك هةر لةئَيستادا بؤية بسَينَيت. 

سةركةوتووبَيت. هةوآلنةى لةم ناتوانَى
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مةبةست بة بةآلم نةبوو، كةِراست بانطةشةيةك زؤرجار 
داِرشتنى و بزوَينةرةكةى هةبوو كاريطةريشى بَيطومان و
بوون دوذمنانى كورد و بةعس و عةرةبى وآلتانى سيناريؤكةى
كورد ناوضةكةدا” لة  دووةمة ئيسرائيلى  دةيانوت”كورد،  كة
زؤرجار كة ناحةزان- فيتى بة ثارضةبكات ثارضة عَيراق دةيةوَيت

بوو. ئَيران ئيسالمى كؤمارى مةبةستمان
كة ئةو بؤ ئاشكرابوو، ئةم ضةواشةكاريانةيان تا زؤرى ثَيضوو

ِراستة. ثَيضةوانةكةى بةَلكو نين ِراست نةك شتانة
و كورد ديبلؤماسيةكانى هةوَلة ــذةى درَي لة بؤية هةر
وةك جةالل مام ِرؤَلى بةتايبةتى كورددا سياسى سةركردايةتى

ناوضةكة ئةوروثاى  كوردستان،
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بةتايبةتى كاك مةسعود وةكو سةرؤكى هةرَيم و كؤمار سةرؤك
و عَيراق خةمخؤرى ض كورد دةركةوت بؤيان عةرةبى وآلتانى

وآلتةدا. لةم ئارامة و ديموكراسى سيستمى و يةكثارضةيى
بةغداى بةرامبةر ثؤزةتيظانةية ضةندة دا هةرَيم لة كورد ِرؤَلى

ناوةند...!
كردنةوةى و ميسر و ئوردن بارزانى بؤ سةردانةكةى بؤية هةر
هةوَلَيكى هةم هةرَيم  ثايتةختى هةولَيرى لة  كونسوَلطةرى
وةكو هةرَيمة،  سةرؤكايةتى و  كوردى دبلؤماسيةتى طرنطى 
خاوةنى كة تر وآلتى ثانزة ثاَل لة عةرةبى وآلتى يةكةم دوو

هةولَير. لة كونسوَلطةرين
يؤتؤثى خةونى و ضةواشةكارى لة عةرةبية وازهَينانى هةم
يةقين، طةيشتنة و دووةمة  ئيسرائيلى كورد  كة دروستكراو
ثَيشتر ئةوان  ئةوةى نةك هةية ئَيستا كة ئةمةية كورد  كة

تَييطةيشتبوون.
سياسى نفوزى و  ثَيطة خاوةن دةوَلةتى ميسر دوو و ئوردن
بة دةكرَيت، لةسةر حساباتى بؤضوونةكانيان و عةرةبن دونياى
بؤية ئيسرائيلن و ئةمريكا دوو دؤستى  هةردووكيان كة تايبةتى
دوو ئةو كونسَلطةرى كردنةوةى و هةرَيم سةرؤكى سةردانى
دبلؤماسى ئابورى، سياسى، ثؤزةتيظى كاريطةرى بَيطومان وآلتة
جةالل مام ســةرؤك هــةردوو ثَيشترى سةردانى و دةبَيت
كة سعودية عةرةبستانى بؤ ِرابردوو نيسانى لة مةسعود كاك و
لة ئَيران ِرةقيبى و  سياسى ئيسالمى سوننى-  باَلى نوَينةرايةتى
ئةو درَيذةى لة فةهد مةليك  مةدالياى وةرطرتنى  و ناوضةكةدا
و كوَيت بؤ بارزانى و ثَيشتريش سةردانى داية دبلؤماسيانةية هةوَلة
و عةرةبى طرنطى نةوتى، و ئابورى خاوةن دوو وآلتى وةكو قةتةر
عةرةب ثؤزةتيظانة – كورد ثةيوةندى كة ضةند ئاماذةيةكة كةنداو
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هةَلكشانكردووة. لة ِرووى
ماناى ئةمة بةآلم كردووة، عةرةبى جيهانى لة ِرووى كورد واتا
و خؤرئاوا كردووة، ئةمريكا و توركيا و ئَيران لة  ئةوةنيية ثشتى
لةم ِرووى تةنها ثَيشتر كة بووبَيت لةوةدا هةَلةكة ِرةنطة بةآلم

وآلتانى عةرةبى كردبوو. لة ثشتى و وآلتانة
هةم و ذمارة و نفوز وةكو  هةم كاتَيكدا وآلتانى عةرةبى لة
طرنطى كورد بؤ  جيؤثؤلؤتيك و جوطرافى  ثَيطة و ئابورى  وةكو

ناوضةكةدا. لة هةية تايبةتيان
ِرؤَلــى مَيذوو و مةزهةب و ئيتنيك وةكــو جيالةوةى
وآلتة. ئةم ئايندةى سياسةتى و  عَيراق  لةسةر هةية طةورةيان
ثؤزةتيظةكانى ئاماذة هةرَيم سةرؤكى بةرَيز سةردانانةى ئةم
هاوكَيشة لة طرنطة ذمارةيةكى  هةم كورد  كة دةركةوتوون
الشرق رؤذنامةى وةكو و عَيراقدا، هةم ناوضةكة لة سياسيةكاندا
نوسيبووى فةرةنسا بؤ بارزانى سةردانةكةى لةكاتى االوسط
دةكات” بارزانى لة ثَيشوازى دةوَلةت سةرؤكى وةكو “فةرةنسا
دبلؤماسيةتى طرنطةكانى  دةستكةوتة هةرة لة يةكَيكة  ئةمة
و بارزانى نَيوان لَيكتَيطةيشتنةى ياداشتة ئةو سةرةِراى كوردى.

طرنطة. و دةطمةن كة كؤشنةر،
دبلؤماسيةتى وةرزى باشترين بة (٢٠١٠) ساَلى بَلَيين دةكرَيت
تَيدابَيت. كورد زؤرترين دةستكةوتى بؤ هةذماربكرَيت و كوردى

بَى هاوكات دةبَى ديبلؤماسى هةَلكشانى كَيرظى بَيطومان
كوردستان لة ذيان ترى ئاستةكانى كَيرظى هةَلكشانى لةطةَل
ئازادى و ئازادى ديموكراسى سياسى، فةرهةنطى، (ئابورى، وةك
وةك نَيطةتيظةكانى خاَلة داشكانى لةبةرامبةردا (... ِراطةياندن
سانسؤر) و فشار سيستمى ئيدارة، ناعةدالةتى، خراثى (طةندةَلى،

دةبَى و هةية بوونيان كوردستان لة حاَلةتةكة هةردوو كة
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بكات. ِرةضاويان كورد سةركردايةتى
ئَيرانيةكان وةفـــدة ــة ل يــةكــَيــك  ـــو وةك ضونكة
ناوضةكةية” ــاى ــةوروث ئ كــوردســتــان وتـــى” ـــك رؤذَي
ببَيتة هةرَيم و واقيعى كوردستان بة بةفيعلى و دةتوانين ضؤن ئايا

ئةوروثاى ناوضةكة.
تر اليةنةكانى و هةرَيم سةرؤكى بارزانى دبلؤماسيةكانى هةوَلة
ترى كَيشةكانى ضارةسةرى لةطةَل بةآلم دَلخؤشكةرن، و طةورة
ئازاديةكان، ديموكراسى، ثرؤسَيسى  (بةهَيزكردنى  وةك خةَلكى
و طةندةَلى دذايةتى كؤمةآليةتى، ئازادى ِراطةياندن،  ئازادى
جنسى، هةآلواردنى  و ناعةدالةتى بنبِركردنى ئيداريى، فةسادى
سوكايةتى لة ِرَيطرتن رؤذنامةنووسان، و ذنان كوشتنى لة ِرَيطرتن
نةتةوةكانى و  كةمينة و ئاينى  موقةدةساتى  و  ثيرؤزى بة
طةشةى و حكومةت لة  حزبى دةستَيوةردانى لة  ِرَيطرتن تر،
بةسةر خةَلكيدا. يةكسانى بة داهاتةكان و دابةشكردنى ثةرلةمان
سةد دابينكردنى هاووآلتيان، بؤ زياتر خؤشطوزةرانى دابينكردنى
و نةخؤشخانة  ِرَيطاوبان، كارةبا،  ئاو،  خؤشطوزةرانى سةدى لة 
دةزطاكانى موئةسةساتكردنى بة كوردستان، خةَلكى بؤ خوَيندنطا
بةرثرسة طؤِرينى كؤمةآليةتى)  جياوازى  لة ِرَيطرتن حكومةت، 
باش. خةَلكانى دانانى و فةرمانطةكان و دةزطا خراثةكانى حكومية
ئةوروثاى دةبَيتة كوردستان كوردستان خةَلكى زياترى خزمةتى

ناوضةكة.
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لةبةردةمداية باشى دةرفةتَيكى كوردستان هةرَيمى
ديموكراسى ضةسثاندنى بؤ ناوضةكة  وَالتانى  و عَيراق لةضاو
مافةكانى لة ِرَيزطرتن بؤ ثَيشةنط  ببَيتة  تا مرؤظ مافةكانى و
وةكو ئَيمة بةرامبةردا لة ئازادييةكان، بةديهَينانى و مرؤظ
هةرَيمى تةواوى ثاَلثشتى ِرايدةطةيةنين يةكطرتووةكان نةتةوة

ثَيناوةدا” لةم دةكةين كوردستان
(un) نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان “وتةى  

هةرَيمى ثالنى كارى كؤنفرانسى لة مافى مرؤظ” بؤ
كوردستان. هةرَيمى بؤ مرؤظ مافةكانى

(٢٠١١)-هةولَير ئابى

! كوردستاندا هةرَيمى لة مرؤظ مافةكانى



162163

هةرَيمى لة يةكطرتووةكانة نةتةوة نوَينةرى وتةى ئةوانةى
ثةيامَيكى هةستدةكةم وا  كة مرؤظ مافةكانى  بؤ كوردستان
بؤ كوردستان هةرَيمى حكومةتى هةَلطرتنى هةنطاو بؤ تازةية
و ئازادييةكان لة ِرَيزطرتن  ِرَيوشوَينةكانى باشترى  ثيادةكردنى

مرؤظ. مافى
هةرَيمى لة  كة بكرَيت لةوة نكؤَلى  ناتوانرَيت بَيطومان 
و ديموكراسى و مرؤظ مافى ضةمكى  و ثرةنسيث كوردستان
لةوةش نكؤَلى ناتوانرَيت ضؤن هةروةك هةية. بوونى ئازادييةكان
ِرةخنة سةرةوةو بوارانةى لةو هةية ثَيشَيلكارى جاروبار كة بكرَيت

دةطيرَيت. كوردستان هةرَيمى لة
ماناو يةكطرتووةكان نةتةوة نوَينةرى ثةيامةكةى بَيطومان
ثَيش ناوضةكةدا لة  ئةوةية  مةبةست  كة  هةية  خؤى مةغزاى
دةشتوانَى و ئةردةن... و سوريا ئَيران و بابةتى لة بكةوَيت وَالتان
بة زؤرجار  كة ناوضةكةدا. لة بكات ئيسرائيل توركياو لة ضاو 

ناودةبرَيت. ناوةِراستدا خؤرهةَالتى لة ديموكراسى نمونةى
نةمَينَيت سياسى زيندانى دةبَيت، un طشتيةكانى “ثرةنسيثة
بدرَيت ئازار  و  نةطيرَيت سياسى بيروباوةِرى لةسةر  كةس  هيض
ميدياى ئازاد و هةَلبطيرَيت رؤذنامةنووسان لةسةر دةبَيت فشار
هةَلبذاردنةكان سياسيةكان طروثة دةبَيت ثَيبدرَيت، تةواوى مافى
ِرَيزيان ئاينيةكان مافة و ئاين دةبَيت بةِرَيوةبةرن، بَيطةرد و ثاك
بكرَيت مةدةنى كؤمةَلطةى ِرَيكخراوةكانى هاوكارى لَيبطيرَيت،
و بكرَيت بنةبِر راسيزم  قةدةغةبكرَيت، ذنان  خةتةنةكردنى

طرنطة. دةسةَالت دةستاودةستكردنى
ئةم ثابةندى  توانيويةتى  تاضةند كوردستان هةرَيمى  ئايا 
بوارى بيخاتة ضؤن نةكراوة ئَيستا تا طةر بَيت؟ ثرةنسيثانة
لَيطيراوة ِرةخنةى تَيدابوو  كةموكوِرى كة يان  ثراكتيزةكرنةوة
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و كةم نَيطةتيظةكانى خاَلة و بؤبكات بةدواداضوونى ضؤن
لة خؤرئاوايى وَالتانى نمونةى ببَيتة بكات. زياد ثؤزةتيظةكان
و نَيودةوَلةتيةكان ِرَيسا ياساو ثابةندى كة ناوةِراست خؤرهةَالتى

بَيت. مرؤظ مافةكانى لة ِرَيزطرتن
هةرَيمى  لةاليةن  هةية  زؤر خواستَيكى و  نيةت دَلنيام
لَييان ِرَيزطرتن ثرةنسيثانةو ئةو جَيبةجَيكردنى بؤ كوردستانةوة
بطرة ذمارةيةكى نمونةيى دةكاتة ناوضةكة كورد لة ئةمةش كة
نَيودةوَلةتى زياترى ثشتيوانى وادةكات ئةمةش و عَيراقيش لةضاو

بةدةستبهَينن.
وَالتانى لةطةَل مامةَلةكردن بؤ سةرةكى ثَيوةرى ئَيستادا لة
ثرةنسيثةكانى جَيبةجَيكردنى و مرؤظ لةمافةكانى ِرَيزطرتن دونيا
نةتةوةيةكطرتووةكان كة لَيبووة طوَيمان زؤرجاريش ديموكراسية.
ضةمكانة ئةو كة كردووين ئامؤذطاريان خؤرئاوا وَالتانى و

ِرَيزلَيبطرين.
كلينتؤن هيالرى ئةفريقا، باكورى ِرووداوةكانى ثةيوةستى لة
راديؤى فةردا لة ثرسيارَيكدا لةوةَالمى ئةمريكا دةرةوةى وةزيرى
ليبيا، ميسر، لة  كرد هاوِرَيكانتان لة ثشتان بؤضى  كردويةتى
طوَييان بةَالم كردن ئامؤذطارى زؤرمان ئَيمة “وتى ؟ تونس

لَينةطرتين”.
بؤ هةية باش نيةتَيكى كوردستان  هةرَيمى  لة كة دَلنيام
قازانجى لة كة لَيوةربطرَيت سوودى تا باش ئامؤذطاريةكى هةموو

خؤمانة.
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هةردوو يةكطرتنةوةى كؤنطرةى بةسةر ساَل حةوت
بؤ كة تَيثةِردةبَى، رؤذنامةنووسان سةنديكاى و نوسةران يةكَيتى
فَيبريةى واشبِريارة لة و يةكبطرنةوة بوو يةكةم سةنديكا ئةوكات
-٢٨٠) نزيكةى بةئامادةبوونى سَيهةم كؤنطرةى ٢٠١٠ داهاتووى

ببةسترَيت. رؤذنامةنووس (٣٠٠
و نوَى هةَلدةبذَيردرَى ئةنجومةنَيكى نةقيب و كؤنطرةدا لةو
ئةخالقيات كارى رؤذنامةنووسى، لةسةر (ياساى طفتوطؤ واشبِريارة
راثؤرتى شةش  رؤذنامةطةرى، ئازادى رؤذنامةنووسى، ئيتيكى  و
بارودؤخى بةئةندامبوون، وةرطرتنى نوَيى فؤرمى داكؤكى، ليذنةى

بكرَيت. لةكوردستان) ميديا
و طرنط ذيارى ثَيويستيةكى بؤتة لةئَيستادا ميديا لةكوردستان
دةبَيت بؤية خةَلكى. بؤ زانيارى و هةواَل سةرضاوةى بؤتة و

بكات. ئةوانة لةسةر جدى كارى كؤنطرةكةى و سةنديكا

سةنديكا كؤنطرةى و رؤذنامةنووسان مافى
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و بوة تةواو رؤذنامةنووسان كةكؤنفرانسةكانى  لةئَيستادا
(ى.ن.ك،ث.د.ك، راطةياندنى دةزطاكانى هى نوَينةرةكان زؤربةى
ضةند رةنطة ئاشورين) شيوعى، حزى ئيسالمى، يةكطرتووى

نوَينةران. و بةهةَلبذارن سةبارةت هةبَى جياواز بؤضونى
ئةوةدابَى لةهةوَلى دةبَى لةمةودوا رؤذنامةنووسان سةنديكاى
وةك دةبَى بكات، دةستةبةر راطةياندن كارى بؤ زياتر ئازادى
رَيطا و  بكات رؤذنامةنووسى كارى لةياساى ثشتيوانى هةميشة 
بكاتةوة بةرتةسك جؤراوجؤر سنورةكانى ئازادى بةبيانوى نةدات
رؤذنامةطةرى داخستنى و بدرَيت رؤذنامةنووسان طرتنى هةوَلى و

لةخؤبطرَيت.
ياساكة دةستكارى  دةبَى ئةندامان بةوةرطرتنى سةبارةت 
هةوَلبدرَى بطؤِردرَى و بةئةندامبوون فؤرمى وةرطرتنى و بكرَى

ئةندام. بونتة كة كةمبكرَيتةوة ئةندامة (٥٠٠٠) ئةو
كورسى (٥٠) ساآلنة كةم النى  وةرطرتنى هةوَلى دةبَى
بةشيشى هةبَى و ئةندامةكانى بؤ ثةيمانطاكان و بدرَيت لةزانكؤ

باآل. خوَيندنى كورسى بؤ
سنورةكانى دةبَى طرنطترة لةهةمووشت ئةوةى بةآلم
لةهةموو ثشتيوانى  و بكات فراوانتر راطةياندن كارى و  ئازادى
و رةنط بةبَى بكات رؤذنامةكان و ميديايةك و رؤذنامةنووسَيك

بيرو بؤضون. ئايديا و
راطةياندنى دةزطاكانى زؤربةى كةنوَينةرى كؤنطرةيةدا لةم
لةمةودوا سةنديكا و كؤنطرة هةوَلبدرَى دةبَى لةخؤطرتوة.
لةبةرضاو مافيان ئةرك و و بكات هةموو ميدياكان نوَينةرايةتى

بطرَي.
لةاليةن زانيارى بةدةستخستنى ياساى بكرَى داوا دةبَى
رؤذنامةنووسان دةست زانيارى بدرَى و لةسةر دةنطى قةرلةمانةوة
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ثَيشَيلكاريانة لةسةر دةست ناضاربكات حكومةت و مسؤطةربكات
شةش داكؤكيةوة ليذنةى راثؤرتةكانى لةاليةن كة هةَلبطرَى
لةسةر دةبَى خراثى كاريطةرى و روو دةخرَيتة جارَيك مانط

ئةزمونى ديموكراسى هةرَيم.
سَيهةم كؤنطرةى داهاتوو(٢٠١١) ساَلى شوباتى مانطى
خواستةكانى و داوا  لةئاست هيوايةى  بةو بةرَيوةبضَيت. 

بكات. رؤذنامةطةرى لةئازادى ثشتيوانى و رؤذنامةنووسان
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سيناريؤيةكى  ئؤثؤزسيؤنةكان، هَيزة  دةكرا ضاوةِروان وةكو  
هَيزانةية. ئةم سياسى ئةجَيندايةكى ئةوةندةى كة سازدا، تازةيان
دةكةن داوا كة ناضَيت. خؤثيشاندةراندا داواى بةالى كات هيض
ثةرلةمان و  بكَيشَيتةوة كار لة دةست هةرَيم سةرؤكى  لة
حكومةت و بكات ئيستيقالة حكومةت سةرؤكى و هةَلوةشَيتةوة

هةَلوةشَيتةوة.
ساز سيناريؤية ئةم كاتةدا لةم بؤ ئؤثؤزسيؤن بثرسين با

دةكات؟
و دةبوةوة ئارام بةتةواوى شةقام بوو خةريك كاتَيكدا لة يةكةم:
طةرمكردنةوةى بؤ دةهَينا. خؤثيشاندان بة كؤتاييان خؤثيشاندةران
ديارة كة زانى. دةرفةت بة ئةمةيان خؤيان. قازانجى لة ِرةوشةكة
الوانى و طةنجان داواى ئةوة خؤثيشاندةرانة و خودى ئؤثؤزسيؤن

نيية. ناِرازى
ديالؤطى دانوستان و ثاش بةِرَيوةضوونى ضةند خولى دووةم:

ئؤثؤزسيؤن..؟ تازةكانى سيناريؤ مةغزاكانى ماناو
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ضوونة باش كة يةكطرتوو و كؤمةَل  طؤِران،  ثارتى، يةكَيتى،
ئةم بةَالم  ثَيبَيت. كؤتايى ثؤزةتيف هةنطاوى بة دةكرا و ثَيش
طوشار بؤ بَيت تر اليةنةكانى و طؤِران فشارى دةكرَى سيناريؤيانة

زؤرتر. فشارى ئيمتيازو بةدةستهَينانى ثَيناو لة
بَيطومان و(ث.د.ك) (ى.ن.ك) لةاليةن داواية. سَى ئةم بةَالم
هاوَالتيان سةرنجى ناتوانَى. فشارةكان كةواتة ناكرَى، قبوَل

ِرابكَيشَيت.
سَييةم ِرَيطاى نةبَيت. واقيعى بؤضوونة دوو ئةم ئةطةر خؤ
و شةِرَيكى سياسى بنبةستى كة دابنرَيت. بة ئةَلتةرناتيظ دةبَيت
بخاتة بةرثرسيارَيتيةكةى ئؤثؤزسيؤن دةبَيت كة نةخوازراوة

سةرشان.
ضةند ئؤثؤزسيؤن سيناريؤكانى بؤ هةرَيم سةرؤكى بارزانى
سيناريؤيةكى هةر ئةطةري بؤ وةَالمن كة  ِراطةياند ثةيامَيكى
ئؤثؤزسيؤن و خةَلك داواكارييةكانى وتى"دةبَى و تريان
بةَالم دةطرين. خةَلك  داواكارى  لة طوَى ئَيمة  و  جيابكرَينةوة
طةر ئؤثؤزسيؤنةوة و سياسى ئةجَينداى داواى فشارو ناضينة ذَير
با فةرموو بكةين.  هةرَيم كَيشةكانى ضارةسةرى دةيانةوَيت 

ناكةين". قبوَل شتَيك هيض نا ئةطةر بكةين. ديالؤط
وتى"هةَلوةشاندنةوةى سيناريؤيانةدا ئةم وةَالمى لة د.بةرهةم

سوورة". خةتى حكومةت
بة دةنطى كة بكَيشَيتةوة؟ كار لة دةست بؤ سةرؤكى هةرَيم
ثرؤسةى لة  ِرَيزطرتن واتة ئةمةش هاتووةو خةَلك زؤرينةى 

بووة. قبوَليان خةَلكانةى كة دةنطى ئةو و ديموكراسى
بؤ هةبووة كانديديان ئؤثؤزسيؤن.  و  طــؤِران كاتَيكدا لة 
داهاتووش خولى دةكرَيت بؤ خؤ دةرنةضووة. هةرَيم و سةرؤكايةتى

بطرن. ديموكراسى ثرؤسةى لة ِرَيز و هةبَيت كانديديان
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دَلنيام بكَيشَيتةوة؟ كار  لة دةست  بؤ حكومةت سةرؤكى
كة دةطرَيت. سةرضاوة لةوةوة ئؤثؤزسيؤن و طؤِران داواكةى
دةست بطرَيتة حكومةت سةرؤكى بَيهَيز كانديدَيكى دةيانةوَيت
وةك كانديدَيكى بةهَيزى نةك بَيت. لةبارتر بؤ ئةوان دؤخةكة تا
لة هةَلوةشاندؤتةوة. ئةوانى سيناريؤكانى زؤربةى كة د.بةرهةم
كردن لَيبوردن داواى  خؤثيشاندةران. لةطةَل دانيشتن  بابةتى
لة بةشَيك لةسةر ِروونكردنةوة  ثَيدانى و  ثةرلةمان ضوونة

متمانةشى وةرطرتةوة. ئاراكانيان و
دةزانَيت. باش ئؤثؤزسيؤن ئةوةبَى وردتر. لةوةش ِرةنطة
ئةمة حكومةتة. كابينةكانى سةرؤكى ضاالكترين د.بةرهةم كة
طؤِران بيزانن. كوردستان خةَلكى دةبَى كة هةقيقةتةكةية.
يوسف وةكو و دةكةن د.بةرهةم البردنى لةسةر  ثَيداطرى  بؤ
كة ِراطةياندبوو ميدياكانى بؤ كؤبوونةوةكانيش وتةبَيذى م

بكَيشَيتةوة. كار د.بةرهةم دةست لة دةيانةوَيت
بكات قسةى خؤى دواين و بكات ديالؤط ئؤثؤزسيؤن دةبَيت
ثةرلةمان و حكومةت بةردةست بخاتة خؤى ئةجَينداى دواين و

. (ث.د.ك) و (ى.ن.ك) ديالؤطى مَيزى سةر يان
و حكومةت  و هةرَيم سةرؤكايةتى دةبَى بةرامبةردا. لة 
هةَلوَيستى قسةو دواين (ث.د.ك) و (ى.ن.ك) يان ثةرلةمان،

بَلَين. كوردستانى خةَلكى بة و دةرببِرن خؤيان
لة ضاوةِروانى بارودؤخةكة بكرَيت و جدى دةبَيت قسةى واتة

سيناريؤكانى ئؤثؤزسيؤندا ِرانةطرَيت.
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بذيت، بؤ وآلت طةِرانةوة عيشقى بةتاسةى سةختة  ضةند
بَيت سةردانيش بؤ ئةطةر رؤذَيك ئةوةبَى خةونت هةميشة

منداَليت. كؤآلنةكانى و كوضة و شار و بضيتةوة وآلت
كةبةهةزاران ديكتاتؤرانة  و تؤتاليتار دةوَلةتة ئةم  زاَلمن ض
و سةردان و لةذيان كردوون مةحروم وآلتةكانيان هاووآلتى 

و كؤآلنةكانيان. نيشتيمان و زَيد و وآلت بؤ طةِرانةوة
يةك تامةزرؤى و دوورن كةساَلةهاية بيستووة، لةوانةم زؤر
ديكتاتؤرانة ئةم وآلتةكانيان، بةآلم بؤ دةكةن طةِرانةوة سةعات
زيندان وآلتةكانيان بطةِرَينةوة ئةطةر خؤ ِرَيطانادةن. نةك
و الشةكانيان دةرخواردى دةبِرن لَيدةكات، زمانيان ثَيشوازيان
مرؤظيش مافى ِرَيكخراوةكانى لة و دةدةن برسيةكان سةطة

غوربةت و ديكتاتؤرةكان  مةرطى
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طةِرانةوةن، هةر تامةزرؤى نةك بآلودةكةنةوة. ئةوان ناوةكةى
دووةم لةوآلتى تيرؤريان و  لةكوشتن  ترس بةهؤى بطرة
و بالَيفةكانيان سةر ناكةنة سةر بةئاسودةيى تاراوطة وآلتى و 

بكةن. هاتوضؤ ناتوانن بةئازادى
دايك شارةكةت و كؤآلن  و ماَل  و وآلت سةختة ضةند
خؤشةويستةكانت و كوِر و كض عيشقى هاورَيكانت و باوك و
خؤت، زَيدى بؤ  طةِرانةوةبى يةكجار تامةزرؤى و جَيبهَيَلَى 
بكةى، دايكتةوة بةِروحى  بؤن  نةتوانى  لةسةرةمةرطدابَى 
مةتر سَى وآلتةكةت و خاك لةناو  نةدرَيت  ِرَيطا كةمرديشى 

تالَييبنَيذرَيى. ببينرَى، ِرةوا ثَى زةويت
ضؤن رؤماننووس،  ذنة نةسرين تةسليمة بكةن سةير 
سةرى بةنطالديش سةركوتكةرى سيستمى لةترسى بةناضارى

خؤشدةوَى. وآلتةكةم هةميشة دةَلَى بةآلم هةَلطرت، خؤى
وآلتةكةى ساَلة ئَيرانى، سى هونةرمةندى فارسى داريوش
“تةنها دةَلَى خؤى ئةمةريكا، ضؤتة و جَيهَيشتووة بةناضارى
لةتاران كؤنسَيرتَيك سازكردنى بؤ تةنها وآلتةكةم، بؤنى  بؤ
دواتر ئيعدامم و ئَيران بطةِرَيمةوة ئامادةم ئازادى بؤ بةئازادى و

بكةن”
تؤتاليتارة سيستمة ئةم و باكورن لةكؤرياى خَيزانانةى ئةو

برا هى خوشكى. بكات، دايكى نادات كض سةردانى ِرَيطا
خالقى، مةزهةرى لةطةَل لةديدارَيكدا ئَيستا ثَيش ساَل ضةند
و طريان دةستيكردة سنة؟ بضيتةوة حةزدةكةي ثرسى كةلَيم
لةكوَى طؤِرةكةت حةزدةكةى مردى طةر ثرسى لَيم كاتَيكيش

طريان..! دةستيكردةوة بَى؟
نيشتيماني هةَلوَيستى بةهؤى تةنها ساَلة كةدةيان خالقى
شارةكةى، وآلتةكةى، ِرةسةنةكةى، هونةرة بؤ عيشقى و
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لةدوورةوة تةنها دةبَى و لَيقةدةغةكراوة ماَلةكةشى و طةِرةك
بؤ بِرَيذَى... فرمَيسكى

خؤرهةآلت، و و ديكتاتؤرى، خؤرئاوا ديموكراسى جياوازى
و كؤنزةرظاتيظ خؤسةثَين، هَيزى مؤدَيرن و سياسى سيستمى

ئةمةية. و سثى ِرةش ئيسالم و و مةسيحيةت مؤدَيرنيست،
خةَلكة ئةم لةدةرثةِراندنى بةتةنها مةسةلةكة كة سةيرة
و دَلسؤز كةسة رؤذنامةنووس) و سياسى هونةرمةند، (نوسةر،
و نووسين و بيروبؤضوون بةهؤى لةوآلتةكانيان نيية ضاالكانة 

هةَلوَيستةكانيانةوة.
ِرَيزى هةر نةك تؤتاليتارانة سيستمة و دةوَلةت ئةم بةَلكو
ناطرن كةزؤربةى طةورانة مرؤية سةرماية و هةموو ئينسان ئةم
دةكةنةوة. بؤ باوةشيان و دةكات  ثَيوة  شانازيان مرؤظايةتى
بةناوبردنيان حةز نةك حاكمةكانيان و خؤيان وآلتةكانى كةضى
تيرؤركرنديان و  طرتن و  دةرثةِراندن هةوَلى  بةَلكو  ناكةن،

دةدةن.
كةضاالكَيكى (٢٠١٠) ساَلى نؤبَلى خةآلتى ــراوةى ب
حكومةتى لةزيندانداية. ضينة،  وآلتانى  مةدةنى كؤمةَلى 
واز لةزيندانيش ديكتاتؤر سةيرى دةربِرى ناِرةزايةتى ثةكين

ناهَينَيت. لةئاشتيخوازان
طابرَيل (ليما، بة شانازى التين وآلتانى ئةمريكاى نموونة بؤ
(طؤنتةر بة شانازى ئةمريكا و ئةوروثا  وآلتانى ماركيز)دةكةن
دةكةن، كلنتؤن) هيالرى سارتةر، فرؤيد، ماركس، طراس،
روشدى سةلمان نةسرين، (تةسليمة دذى تر وآلتانى كةضى

عيبادى...)ين شيرين و
و خواردؤتةوة ثةنطى هَيندة غوربةتة و غةريبى ئةم
كةدةبَى دةردةضَى لةدةست خةريكة ئيتر كردوون. ِرقئةستورى
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بَيت نرخَيك بةهةر  يان بمرن، لةغةريبى هةموويان  يان
خؤيان..! طةِرةكةكانى و ماَل و وآلت بطةِرَينةوة

غوربةت و توشى كةس كات، هيض كوردستان كة هيوادارم
نةكات. غوربةت مةرطى
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كاتَيك  بَيطومان دةكات؟ ثاشةكشة ضييةوة بةهؤى  كؤمةَلطة
دةطرَيتةوة. لؤطؤس شوَينى ميتؤس

عاداتى و خورافات كة  عةقَلدا غيابى لة  تر واتايةكى بة
مةنتيق لة  ثشت و ثَيدةدرَيت برةوى دواكةوتوو و سوننةتى 

خؤشدةبَيت. خورافاتة ئةم بؤ مةترسيدار فةزايةكى ئيتر دةكرَيت
فاكتةرى خراثترين مةزهةب و دين ِرؤَلى بارةيةوة لةم
دةيانةوَيت هةميشة كة مةترسيدارة فةزا ئةم بؤ سةرةكين
كؤمةَلطةو ناسنامةى ببَيتة خورافات و بكات ثاشةكشة كؤمةَلطة

زياتر بَيت. ِرؤَليان ... و مةال و مةزهةب و دين
خؤرهةَالتى ميللةتانى و وَالتان لةناو فةزاية  ئةم بَيطومان
و مةزهةبى سيستمى فئودالى و كة ئَيستاش كاريطةرى دواكةوتوو
ضونكة دةكات. طةشة و دةخوَلقَي باشتر بةسةرياندا زاَلة خَيَلةكى

خورافات جنؤكةو و مةال
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خورافات و مةزهةب و دين مةترسيةكانى بة هةست تاكةكان
مةزهةبيية؟ و ئيسالمى بةناو سياسيشيان سيستمى و ناكةن
جيايى و مةدةنى سيكيؤالر  ضةمكةكانى دواكةوتووةو يان
و ماركسيست و ضةث هَيزة و نيية وجودى دةوَلةت، لة دين

غائيبن. يان يان بَي كاريطةرين ثَيشكةوتوخوازةكان
سيستمَيكى ئةطةرضى كوردستان هةرَيمى داخــةوة بة 
هةية ِرؤَليان فاكتةرانة و ضةمك ئةم ِرادةيةك تا بةَالم عيلمانيية،

كوردستان! كؤمةَلطةى ثاشةكشةى لة
ناواقيعى سةيرو قسةى مةال  هةندَى هَيشتا كوردستاندا لة
تر مةاليةكى و دةكات جيهاد بانطةشةى مةاليةك دةكةن،
باوةِرى مةدةقةشقةريش لة ناتوانن خةَلك دةكات وا درؤيةكى
بؤ بانطةشة ميدياوة ِرَيطاى لة  و  كوردستان لة كةضى ثَيبكةن.
كوردستان لة ئايدزم حاَلةتى ضةندين “ دةَلَيت و دةكات درؤكانى
خراثةكانى دكتؤرة لة ماَلةكةشى رؤذانة ضارةسةركردووة”
بةَلطةو كوا و مؤَلةتت كوا ناَلَيت  كةسيش  و قةرةباَلخترة ئَيمة
وا درؤيةكى بة بِروا دةتوانَى كَى ئاخر قسةكانت؟ بؤ دؤكيومَينت

نةبَيت ...؟ كوردستان لة بكات مةطةر
نابَي كفرةو ِرةقيب ئةى  سروودى “ دةَلَيت  تر مةاليةكى

بةريهةستَيت”.... و لة لَيبطرَيت كةسيش ِرَيزى و بخوَيندرَيت
مارشى سروودو لة ِرَيز هةية مةملةكةتَيكدا ض لة ئاخر
ضونكة بطيرَيت لة مةال و ِرَيزيش نةتةوةيةك نةطيرَيت نةتةوةيى

مةزهةبية. ئايني و ثياوى
طيانى لة جنؤكة دةركردنى بةناوى دَيت تر مةاليةكى
و دةكات نةخؤشيان تووشى و دةكوذَيت  خةَلكى مرؤظةكان،

هيضى ثَيناَلَيت و لَييناثرسنةوة. دةيانترسَينَيت و كةسيش
كضان دةنووسن كوِرو ناوى حيزبيدا بارةطاى لة مةاليةكى تر
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هاوسةرطيرى. بؤ
عيلمانيدا  و سياسى سيستمَيكى لة خؤتان بةرضاوى  بيهَيننة

دةبَيتةوة؟ شتانة ئةم جَيطةى ئايا
حزبة مةاليانة، ئةم كوردستان لة بؤ وانيية ئةطةر ئةى
خورافاتة بانطةشةو كارو جؤرة ئةم داوةتة دةستيان ثشتيوانةكانيان

!....
هةرطيز و مةترسيدارن زؤر كارانة و حاَلةت ئةم بةِراستى
خورافات و  بيركردنةوة جؤرة لةم  كوردى  تاكى عةقَلى ناهَيَلن 
طةشةى لةبةردةم ِرَيطر دةبنة بطرة ببَيت. نةجاتيان يؤتؤثيانة و
كؤمةَلطةى و عيلماني سيستمى و سيستم و تاك كؤمةَلطةو

مةدةنى.
لَيثَيضينةوةى ئاسايشة دةزطاكانى و حكومةت ئةركى بؤية
مةاليانةو ئةم تا بكرَيت. مةترسيدارانة فايلة ئةم لةطةَل ورد
قوتابخانةى فةقَيكانى مةالو  نمونةى نةبنة شوَينكةوتوانيان
دةيان و ئةلقاعيدة و  تاَليبان دواجار كة ثاكستان  لة ثيشاوةر
و قورس ضارةسةركردنيان لَيثةيدا ببَيت كة مةترسيدارى طروثى

بَيت.... زةحمةت
ثشتيانة، لة مةبةستَيك  نين، ثشت  بَي كارانة ئةم  ديارة وا
مةترسيدار وةكو حاَلةتَيكى سادة سةيربكرَيت بةَلكو ناكرَيت بؤية

مةترسيدارن. زؤريش و
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قوبادى و ئاوَينة لةسةرنووسةرى هةِرةشةيان ثَيشتر مةالكان
طؤظارى ِرةش و كاكة حةمة و هةواَل سةرنووسةرى جةليلزادة و

كرد. هاووآلتى رؤذنامةى و هةنار
بةنوَيذكةران هةينى هةولَير لةنوَيذى لةمزطةوتَيكى مةاليةك
ئةمانة ئامين، ياخوا ئامين... ِرسوابكةى! كافرانة “ياخوا ئةم دةَلَى
و دنيا ئةمانة ِرووِرةشى ياخوا ئامين...، بكةى، ئامين... ِرسوا و سوك
مةاليةية، تةنها ئةم قسةى ئةمة ئامين...” ئامين... بكةى قيامةت
كةسيش و شيعرَيكيان بآلوكردوةتةوة...! هةواَلَيك لةبةر ئةوةى

مةال...! بةرى ضاوت بةكلة، نةوت ثَيى
سكاآلى دةجار بآلودةكاتةوة، هةواَلَيك رؤذنامةنووسَيك ئاخر
و دوعا نيوةِرؤ بةنوَيذى مةاليةك  كةضى تؤماردةكرَيت لةسةر 
وةزارةتى نة كةضى دةكات  رؤشنبيران و بةنووسةر  سوكايةتى

مةال و فتوا
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بانادات... طوَيى ساتيش يةك بؤ ئاسايش و ثؤليس ئةوقاف،
دةم ديندارية، و بانط خوَيندنة، قورئان تؤ ئيشى ثَييبَلَين

فةلسةفة وةرمةدة. و شيعر لةسياسةت و
مةاليةك سلَيمانيش شارى ِرابــردووى رؤذى لةضةند
بؤ دةكات هاوار بةرز  بةدةنطى خؤثيشاندةران  و  سةرا لةبةردةم
ئةمة زؤرى دةسةآلت و جيهادة دذى زوَلم خؤثيشاندةران “ئةمة

نيية...!” كافران دذى هةر جيهاد خؤ زاَلمان، دذى جيهادة
جةنابى مةالوةية ناردنى لةثشت ئةوةى و مةالية لةم با جارَى
لةكوَى خؤرانة  شَيرة  ئةم  بةعس كاتى “ئةوة  بثرسين  سةرا  بؤ
ئةلحةكيم سةماحةتى  بنةماَلةى وةك رؤذَيك بؤ ئةى  بوون؟
هةَلةبجة كة ئةى نةكرد؟ قسةيةكيان و نةوةستانةوة بةعس دذى
لةسةر ئاوا بَيمانا قسةى يان نةهات؟ فزةى مةال بؤ كيميا بارانكرا
كةدةبوو نيية؟ باجى و هةزار كةس خؤشة لةبةردةم و قير جادةى
قسانة بةم ِرَيطايان عيلمانيةكان بةناو بةتايبةتى و خؤثيشاندةران

جياوازن. مةال و خؤثيشاندةران ثةيامى نةداية، ضونكة
وادةكةن بؤضى هةولَيريةكان و مةال مةالية ئةم ئَيستا ديارة

ضيان دةوَي. و
ثَيناَلَى، هيضيان كةس و ديموكراسية دةزانن باش ئةوان
ثَى بكرَى، ئيمزايان و دادطا و ئاسايش بانطبكرَينة كةدةبوو ئةمانة
بِرؤ و نوَيذةكةت بكة ئةمالوال بَى يان ماَلةوة بضَيتة جةنابيان كة
مةدة. خةَلك تايبةتى ذيانى و رؤمان و شيعر و لةسياسةت دةم و

جيهاد...! بؤ بؤ ئةفغانستان بِرؤ فةرموو نا ئةطةر
جيهاد بؤ ئةدةن هانى و لةثشتيةوةن كة بةوانةشةوة دةبَى
جبةكانتان بثؤشن دانَين و بؤينباخةكانتان كاكة يان ثَييان بوترَى
مؤدَيرنةكان ضةمكة يان بخةنة كَيالنةكانتان، شمشَيرةكانتان و
فاقية دوو ئةم ئيتر دةربَينن. لةكَيالن و شمشَيرةكانتان وةالخةن
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ضيية...!
بطيرَيت  بؤضوونانة و هةِرةشة جؤرة لةم ِرَى دةبَى بةداخةوة  
بةنوخبة جَى و بضَينن ميتؤس  و خورافات  دةيانةوَيت كة
كَيشانة لةم بةشَيك بةداخةوة كة لَيذبكةن، رؤشنبيران و
لةئةندام هةندَيك هةبوو، وجودى و ئةوقاف وةزيرى خودى
كؤنخوازية و سةلةفى بؤضوونة لةم ثشتطيريان ثةرلةمانةكانيش
قسةيةكيان شكور سةد كة بَيدةنطبوون هةندَيكيشيان و كرد

بؤ...؟ ديارة كةنةيانكرد، بةآلم بكرداية،
هةِرةشة  بةذنان، سوكايةتى  جَيندةر لةسةر  ئةطةر خؤ  
سوكايةتى لةبةرامبةر  رؤذنامةنووسان، و نوسةران و لةشاعيران 
نةبوو، قسةيةكمان زوَلم، دذى جيهاد ِراطةياندنى بةثيرؤزيةكان،
كؤمؤنيستةكان و قابيل شاثوور و فةرهاد فةرةج كوشتنى لةسةر

نةكرد. قسةيةكمان
شةخسيةكان ئازادية و لةماف ِرَيطا كة لةوةى سبةينَيش دَلنيام
تر شتى و  دةكةن لةضك بَى بةذنانى  سوكايةتى و  دةطرن

قسةيةكمان نابَى...!
ئةوان ئَيمةش فةقَيى و دةمِراست مةاليانة دةبَى ئةو ئةوكاتة

بين...؟
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كوردستان  مةالكانى لة هةندَى حةوتةيةكة ضةند ماوةى
هةِرةشة بانطةشةو و دةركردن فتوا و سوكايةتى كةوتونةتة
نوخبةية ئةم طواية كة نوسةران. و ِرؤشنبيران ذنان، لة كردن

كردووة. كؤمةَلطة كلتورو دنياو بة سوكايةتييان
ضةواشةكارانةيةو لةوةى جيا  بانطةشةية  ئةم بَيطومان
ثَيكانى بةشَيكى و هاوَالتيان الِرَيدابردنى بؤ تَيدا نييةو هةقيقةتى
تَيكدانى بؤ لةثشتةوةية دةستَيكى  بَيطومان  مةرامةكانيانة،

كؤمةَلطةى كوردستان.
مةاليةك كةضةند  نيية هةرئةوة طرفتةكة ئةطةرضى 
مزطةوتةكانيان مينبةرى مةاليانة لةم هةندَيك بةَلكو قسةدةكةن.
لةوةش بةكاردةهَينن. كؤنرةرظاتيظانة بؤضوونة ئةم بانطةشةى بؤ
ثاَلثشتى هةرَيم حكومةتى لة بةشَيك بةداخةوة خراثتر
و نوسةران رؤشنبيران، ذنان، دذى كة دةكات بؤضوونانة لةم
كة حكومةتة، ئةوقافى وةزارةتى مةبةست هونةرمةندانة(ديارة
حكومةت ِرةنطة كة حكومةتة). كابينةى وةزارةتةكانى لة يةكَيك

و ئازادى كؤمةَلطة مةالكان
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حساب حكومةت لةسةر بةَالم  نةبَيت بؤضوونةكانى لةطةَل
ئةمة بدات و ِروونكردنةوة بدرَيتةوة وةَالم دةبوو نا ئةطةر دةكرَيت.
بةشَيك لةثاَل ئيسالمى كوردستانيش زانايانى يةكَيتى سةرةِراى
هةرَيمى لة و كلتور دين لة داكؤكى بانطةشةيةوةية بةناوى لةم
هةندَيك هةَلوَيستانةى هةِرةشةو ئةم ئةطةرضى كوردستاندا.
تازة ئيسالمى و سياسى مةزهةبى و طروثى فشارَيكى لةمةالكان
فةرةج، فةرهاد مةعروف، عةبدولخالق لةكوشتنى هةر بةَلكو نيية.

هةَلةبجةيى هةية. فةرةيدون ئةحمةد رَيبوار فتواى كوشتنى
جَيندةرو وشةى ئازاديخواز، ذنى  بةضةند طَيضةَل ئَيستاش
حكومةت لَيدةكةن هةِرةشةى و ثيرباَل فةرهاد بة سوكايةتى
دواتر كؤبكاتةوة(كة جةليلزاد قوبادى كتَيبةكةى ناضاردةكةن
ناودةبات كوفرو بةدرةوشتى بة ساَل يادى سةرى كؤشيانكردةوة).
هةرضى تر، دوورؤذى  نةطيرَيت ثَى بةريان طةر بَيطومان  و
ئةوةى مةى و دةكرَيت حةَالَل كوشتنى ثةضة نةكات و لةضك
حةزى بة ئةوةشى  و لَيبدرَي دارى دةبَى بخواتةوة و بفرؤشَيت 
هةندَيك دؤخَيكة كورتى بة بدةن. سَيدارةى لة نةكات ئةوان
سةندنى تةشةنة  مةترسى لةكوردستان،  خوَلقاندويانة  مةالكان 
خةَلكانى و كوردستان  سةرةكييةكانى هَيزة طةر لَيدةكرَيت. 
ناضار و وةَالم نةيةنة بةرامبةريدا لة سيكؤالريميديا و عيلمانى
تا هَيزانة لةم هةندَيك بةداخةوة كة بكات ثاشةكشةيان بة
مةبةستيانة ديارة نةكردووةكة  جديان قسةيةكى  ساتةش ئةم

وابَى…!
دةنط، يةكةم نةيةتة ئةم بؤضونانة لةسةر هَيزَيك بةَالم هةر

ئايندةدا. دةبَى لة دروست لةسةر خؤى مةترسى
كة بةتايبةتى دةبَى جديتريش مةترسييةكة ئَيستا بَيطومان
بووةتا ثةيدا  بؤ تازةشيان بةهانةيةكى مةاليانة لةو هةندَيك
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بيَلَين. ِرقةكانيان و بؤضوون بؤ باشتر بيانويةكى بيكةنة
نادات وَالتمان لة بومةلةرزة جاضؤن : خؤشةويست هاوَالتيانى

ناكات….؟ وَيرانى و
شيعرو رَوشنبير بخورَيتةوة، بيرة بكةن، ِرووت سةر كضان ئاخر
بؤنةكان و ساَل سةرى لة بكةن وا ذنان بنوسَيت ئاوا ضيرؤكى
مةكتةب لة كض كوِرو بوترَى، بةدنيا قسة و هةَلنةثةِرَى خةَلك
بومةلةرزةو بن، بَيطومان زانكؤكان ئةوةش وةزعى و بن تَيكةَالو
شاهيدى قسةى ثَيشتر تَيدةكات. ِروومان تريش الفاو نةطبةتى
ئةو هةمان ساَلى وشكة بؤ كة بووين مةاليانة لةو هةندَيك
لة هةندَى هةرا كرديانة و وتةوة و وت سةرةوةيان بؤضونانةى

مزطةوتةكان…!
ِرووداو بةهانةيةك بؤ مةاليانة لةم بزانين هةندَى دةبَى بؤية
زيندوو خورافات بةشَيك لة و بيَلَين ئةوةى دةيانةوَى تا دةطةِرَين

بفرؤشنةوة. كوردستانى خةَلكى بة بكةنةوةو
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لةميدياكان جاشةكان، موستةشارة لة هةندَى ماوةيةكة
كة لةوةدةكةن باس دةكةن، كوردايةتى باسى و قسةدةكةن
و كاريانكردووة ثارتى و يةكَيتى بةرثرسانى بةئاطادارى ئةوان

تاوانبارنين. ئةوان
ناضمة دةَلَى يةكَيكى تريان دادطا، دةَلَى: ناضينة موستةشارَيك
جاشَيتيم ئةمرى فآلن بة من دةَلَى: تريان ئةوى بةغداد و دادطاى

كردووة...!
و طةل و بكات  كةجاشايةتى ئينسان نيية، سةير  هيض

بةعس ثياوى بفرؤشَى و ببَيتة نةتةوةكةى
سةرى بكات، الدَيكان  ِرووخانى و لةئةنفال بةشدارى طةر

بةعس. بة بفرؤشَى ثاسدار و بةثَيشمةرطة شوانَيك
قسةبكات، بَى ِرووى  هةر نةك بَي، بَيشةرم هَيندة  ئَيستا

شةرم موستةشارى بَى
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يان...! خواردويةتى، ديارة نةكوشتووة...! كةَلةشَيرَيكم بَلَى بةَلكو
ثَى كوردايةتيت جاش، دةكات بةشةرم هةست ئينسان

بذى. وآلتَيكدا و تؤدا لةشار لةطةَل و بفرؤشَي
خةَلكى جاشَيك و  بؤداوة خوَينى كةسَيك كة  لةوآلتَيكدا

كوشتووة.
و جةالدة. تاوانبار كةسَيك و بووة كةسَيك شةهيد

بةعس ذياوة. لةسةر ديوة، كةسَيك كةسَيك ماَلوَيرانى
كةدذى كةسَيكيش  و دابَيت ئازادى بؤ هةوَلى كةسَيك 

بووة. ئازادى
و ئازادى يةك و سيستم و يةك جوطرافيا لةيةك يةك، وةك

وةربطرن...! كةَلك حكومةت
ضى بةرؤذنامةنووسَيك دةَلَى جاشانة يةكَيك لةم بدةن ديقةت
ئاآلى لةذَير  كوردم، من بةسةرمةوة،  مةكة  عَيراقضَيتى “كاكة 
بةرؤذنامةنووسةكة كوردايةتى موستةشار كاكى ــورددام” ك
ناسيؤناليستى و جيظارا و بةطاندى  لَيكردوين  خؤى و دةفرؤشَى

دةكات. باسى كوردايةتى يةك و و بيست عيارة
تؤ بةَلكو عَيراقضَيتى نةك جةنابت لَييبثرسين؟ دةكرَى

بةعسضَيتيت كردووة؟ جاشَيتى و
و شؤِرشطَيِر بوةتة جاش وآلتــةدا. لةم تَيكةوتوين  ضؤن 

فريادرةس. كردوةتة خؤيان ئةنفالضيةكان
خةَلكى و ئةنفالكراوةكان بنةماَلةى و شةهيدان خَيزانى سةيرة

بَيدةنطن. و خؤشبوون لةمانة كوردستان
(٤٦٨) بةعسدا ِرذَيمى لةسةردةمى و عَيراق لةكوردستانى

هةبوون. جاش مليؤن نيو نزيكةى و موستةشار و جاش
دادطايةكى بةكردنةوةى بكات دةست هةرَيم حكومةتى دةبَى
طةر ثَيويستى و بةسزاطةياندنيان و كردنيان بؤ دادطايى تايبةت
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هةندَيكيشيان. لةسَيدارةدانى كرد
ئاسودة ئةنفالكراوةكان خَيزانى شةهيدان و بكرَى ئةمة خؤطةر
دةسِرَيتةوة ناشيرينة كلتورة ئةم و جاشَيتى ماناى و مفهوم دةبن،

وةردةطرَيت. خؤى سزاى تاوانباريش و
لةثارضةكانى كة طرنط فاكتةرَيكى دةبَيتة ئةمة جيالةوةى
دةست لة جاشةكان رؤذئاوا) و باكور (خؤرهةآلت، كوردستان ترى

لةم سزايانة وةرطرن. ثةند جاشَيتى هةَلطرن و
طؤظارانة و رؤذنامة ئةم ديدارةكانى ترى باشيةكى ِرةنطة
ناسين دةيان  باشتر قسةبكةن كةتا ئةوةبَى جاشانة ئةم لةطةَل 
ئةم تاوانبارن و ضةند كردووة ضيان و ئاشكرادةبَى ضين بؤمان و

شةرمانة. بَى موستةشارة
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هات طةلدا فشارى لةذَير دواجار و بةناضارى موبارةك -
كةتةنها ثةخشكرد طةلةكةى  بؤ بَيماناى ِرستةى  كؤمةَلَيك

ثَيناكةن. بِرواى
بةناضارى ــاَل، س سى ثاش سةرؤكَيك زةليلية ضةند
كةضى ناوَى تؤمان بَلَى” بةرز بةدةنطى طةل و دةرثةِرَيندرَى
دَيت ئينجا بةربووة شت لةهةموو كةدةستى ديكتاتؤر سةرؤكى
و دةطؤِرم دةستور ناكةم، كانديد خؤم داهاتوو “خولى دةَلَى و
دةستةبةر ئازادى و دةكةم ميسر شارستانيةتى و مَيذوو خزمةتى

دةطؤِرم...!” حكومةت و دةكةم
بةحوكم كؤتايى دةزانَى موبارةك كة ِروونة مةسجانة ئةم
و ناكات بةشةرمةزارى هةست بةآلم هاتووة، ديكتاتؤريةتى و 
سيناريؤكانى و بدات خؤى ملهوِرى  بةحوكمى  درَيذة دةيةوَيت

دةكاتةوة” دووبارة عةلى ِراكردووةكةى بن تونسية هاوتا

ئةمريكا سيناريؤكانى و ويكليكس موعجيزةكانى
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هَينابَيت، طةلةكةى دةنطى (٪٩٩) سةرؤكَيك سةيرة، -ض
لةمةكسيك مرؤظايةتى و ميسرى كؤمةَلطةى (٩٩٪)ى بةآلم
تا لةفةرةنساوة ئَيران، و سلَيمانى و هةولَير دةطاتة تا سؤماَلةوة و
ديكتاتؤرة، ئةم بةِرووخانى بن خؤشحاَل رؤمانيا و قةتةر و توركيا

بكات. قسة طةلةوة بةناوى كةضى
و ِرابكات عةلى بن وةك موبارةك هاتووة ئةوة كاتى ئَيستا
عةلى لة ضاو ئةسةد و بةشار لةموبارةك بكات ضاو ساَلح عةلى
ضاويان كات  هيض بؤ سةرؤكانة ئةم ضونكة هةروةها، و  ساَلح
نةكردووة. ئةمريكا و فةرةنسا ديموكراتى سياسيةكانى لةسيستمة

قبوَلبكةن. ِراكردن دةبَى بةناضارى بؤية
لةضاوشيشكؤ ديكتاتؤرةكان مؤدَيلى  ِرووخانى ئةطةرضى
و بةشير عومةر و عةلى بن حسَين، سةدام و ميلؤسؤظيج و
حسَين سةدام ِرووخانى دَلنياشم و دةستثَيدةكات موبارةكةوة
خَيراتر و زؤرتر ديكتاتؤرةكانى حوكمى كؤتايهاتنى و ِرووخان
حسَين، ســةدام و بةعس ِرووخانى واتا ــردةوة، ك نزيكتر و
و دةستيثَيكردووة ئَيستا  باهؤزةى  ئةم  بؤ باشبوو  سةرةتايةكى
وتى” كة دةرضووبَى ِراست حسَين سةدام قسةكةى ثَيدةضَيت
كؤتايى ئَيوةش ديكتاتؤرى حوكمى من، كؤتايهاتنى و بةِرووخان

دَيت...!”
وةكو دةَلَين موبارةك؟ دةضَيتة شوَين كَى قسةش ئةوةبَى طةر
قسةيةكى ئيسالميةكان يان شوَين  دَيتة  موسلمين ئيخوان جا

بَيماناية...!
بةئيخوانيشةوة بَى اليةنَيك و طروثة  هةرضى ضونكة
كةم النى خؤ باشترة.  ئةو ساَلةى (٣٠) حوكمى و  لةموبارةك

باشتربن. دةتوانن لةموبارةك و جةماوةريان لةطةَلداية بةشَيكى
لةوآلتانى تازةى  شتى زؤر عةلى بن بةحوكمى كؤتايهاتن 
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ترسنؤكانةى ئيعترافى لةطرنطترينيان كايةوة. هَيناية عةرةبيدا
سةرؤكى ساَلحى عةبدوَلآل عةلى هةربؤية سةركردانةية، ئةم
موبارةكة و بن عةلى وةك خؤيشى كةدةزانَى ضارةنوسى يةمةن،
دَلنيام و بكةم كانديد سةرؤكايةتى بؤ خؤم ئامادةنيم دةَلَى
ئةسةديش دوردةخةمةوة، كوِرم سةيفى دةَلَى: و دَيت قةزافيش
ِرةشثَيستةكةى سودان ديكتاتؤرة ِرةنطة بةآلم دةكات، قسةيةك
بكرَي باران بةرد ئةوةى و ثَيش دةست هاتة زووتر لةهةموويان
بؤ خةَلك لةناِرةزايى خؤى و باشوور ِراثرسى بؤ دا ملى بةناضارى

دواخست. مانطَيك ضةند
ترى وآلتَيكى لةناوضةكة  ثَيدةضَيت بارودؤخة ئةم  بَيطومان
التينيش لةئةمريكاى و دةوَلةت دوو يةك لةئةفريقا و ئَيران وةك
موبارةك هاوشَيوةكانى نيية  دوريش و ثَيكبَيت  ئاَلوطؤِرَيك
سةدام وةكو نةبن تةسليم زوو طةر سةرؤكانة لةم بةشَيك و
ِرَيزى بَلَين دةبَى بؤ هةتاية دةكوذرَين و طةل بةدةستى حسَين
ديكتاتؤر ياساية ئةمة بةآلم نةطرت، جةماوةرمان و طةل ئيرادةى
دةبَى سةرئةنجام و ناطرن لةكةس طوَى طرطن وةكو ستمكاران و

سوكايةتيةوة. بةسةرشؤِريى و بةآلم بِرؤن، مَيذوو بةزةبرى
سيناريؤكانى و  ويكليكس موعجيزةكانى سةرةتاى  ئةمة
زؤرترى كةشتى بةسةرضووة ماوة عةرةبى بؤ وآلتانى ئةمريكاية

لَيدةخوَيندرَيتةوة.



188189

رؤذنامةطةريدا لةبوارى كوردستاندا لةهةرَيمى بةداخةوة
دروستكراوة تر لةميديا جؤرَيكى و ئةهلى حزبى لةميدياى جطة
و ياسايى و ثيشةيى  كارى  طرفتى مايةى بونةتة  كةبةشَيكيان 

تةنانةت سياسيش.
ثانتايى زؤرترين كوردستان لةهةرَيمى ميديايى كارى ئازادى
بونى وةكو ض سياسى، سيستمى وةكو ض فةراهةمكراوة بؤ
رؤذنامةطةرى” كارى “ِرَيكخستنى كةثَييدةوترَيت ياسايةك
لَيدان دةكرَين،  تيرؤر جاروبار رؤذنامةنووسان هَيشتا ئةطةرضى 
لةهةَلكشان ِروو ثَيشَيلكاريةكان ئامارى جاروبار هةية، طرتن و
لة زياتر (٢٠١٠/٦/٣٠ تا ٢٠١٠/١/١) لة ضؤن وةكو دةكات،
ئةنجامدراوة. رؤذنامةنووسان دذى جؤراوجؤر ثَيشَيلكارى (٧٠)
و زانيارى لةثَينةدانى طلةيى لةميدياكان كةهةندَيك جيالةوةى

مةترسيةكانى و ميديا
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دةكةن. زانياريةكان شاردنةوةى
لةهةندَيك هةواَل و لةزانيارى جؤرَيك بآلوكردنةوةى بةآلم
راثؤرت هةندَيك يان  سَيبةر” “ميدياى بةتايبةتى  ميديا
ئازادى و ميديايى  بةكارى خزمةت نةك سياسى مةقالةى  و
مةترسى بطرة ناكات،  هةرَيم سياسى ثرؤسَيسى و  ِراطةياندن
ميديانة لةم هةندَيك تةنانةت ضةمكانة، ئةو لةسةر جديشن
سياسى ِراطةياندنى كةشةِرَيكى هةية، ترسناكيان ئةجَيندايةكى

ميديايى. ديالؤطَيكى نةك دروستبكةن
لةسةر كةقسة هةرَيمدا سياسى لةسيستمى بَيطومان
كةس هةموو كةوا دةكرَيت، ئازادى و ديموكراسى ثرؤسَيسى

ميديايى. كارى و طؤظار و رؤذنامة لةدةركردنى ئازادة
بآلوكردنةوةى و سوكايةتى و تةشهير و دان جوَين بةآلم
ثيرؤزيةكان و ِرةمز و بةئاين كردن سوكايةتى و ناِراست هةواَلى
شكاندنى و تايبةت و هةستيار سياسى بابةتى وروذاندنى و
ثَيشَيلكردنى و رؤذنامةنووسى ئيتيكى و ئاكار ثرةنسيثةكانى

ِراطةياندنةوة. ئازادى ضوارضَيوةى ناضَيتة رؤذنامةنووسى ياساى
قسةيةكى هةموو نةيتوانيوة  حزبى ميدياى بةوثَييةى  بؤية
بةآلم بكات، قسةيةك ويستويةتى زؤرجــار و بكات خؤى
لةكاتَيكدا تر ميديايةكى بةر بردوةتة ثةناى بؤية ناِراستةوخؤ.
ئةهليش ميدياى هةرخؤيةتى. دارايةكةش و هةواَلةكة سةرضاوةى
زؤرى لةاليةن طلةيى نةكردوة. مامةَلةى بةواقيعى هةندَيك جار
نةدؤزراوةتةوة سَييةم خةتَيكى واتا لَيكراوة، حكومةتةوة و حزب
واقيعى و ديالؤطَيكى و حزب و ئةهلى ميدياى نَيوان بؤ ديالؤطى

نةبووة. جدى
سَيبةر، ميدياى  بةناوى درووستبووة  شتَيك  نَيوةدا لةم  بؤية
هةم ِرازينةبَيت. لَيى حزبى ميدياى و حزب هةم كةثَيدةضَيت
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بةئاسانى خوَينةر بةآلم ثَينةيةت، خؤشيى ئةهليش ميدياى
ئةهلية. ميدياى حزبة، نة نةميدياى جؤرة ميدياية كةئةم دةزانَى
ئةجَينداكةى ميديا و لةجؤرى كةخوَينةر خاَلَيكى ثؤزةتيظة ئةمةش

تَيبطات.
فةوزاية ئةو ِرَيكبخرَيتةوة، ميديايى هةمكارى ثَيويستة بؤية
كةهةندَيك بكرَى مةترسيةش بةو هةست هةم بكرَى. ضارةسةر
دروستبكةن كةشَيك دةيانةوَيت تر ميدياى و ميدياية لةم
ئازادى دةستكةوتةكانى و رؤذنامةطةرى كارى ياساى بةئاسانى
ذَير بيخةنة و ثَى بكةن و كةمى بكةنةوة ثاشةكشة ِراطةياندن

فشارةوة.
ئةهلى بةوشَيوةيةى كةثَيويستة حزبى و واباشة ميدياى بؤية
بدةنة باشتر و وردتر و زياتر زانيارى و بكةن خؤيان قسةى

خوَينةر.
دةيدات، ميدياوة  بةناوى حكومةت منحةيةى و ثارة  ئةو
سَيبةر ميديايى كةناَلَيكى  دةبَى بؤضى بكرَيت بؤ  ثَيداضونةوةى
خةَلك حسابى لةسةر دينار مليؤن (٣٠) يان مليؤن (١٠٠)

وةربطرَى. لةحكومةت
كارى لةسنورى  ئةهليش ميدياى ضاودَيرى و ِرةخنة دةبَى 
بةهةندَيك بكرَى ثَيداضونةوةيةك كةم النى و رؤذنامةنووسيدابَى

ميديايى خؤياندا. كارى لةهةواَل و
و حزبى ميدياى بؤ زانيارى سةرضاوةكانى حكومةت دةبَى

كةثَيويستة. بكاتةوة ئةهلى
هةموواليةك دادطاكان و ثةرلةمان و حكومةت دةبَى

بكةن. رؤذنامةطةرى بةياساى كار ناضاربكةن
لةوانة (٤٠٠) كةنزيكةى ِراطةياندن كةناَلى (٨٠٨) بونى

رؤذنامة و طؤظارن.
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رؤذنامةنووسان. لةسةنديكاى ئةندام (٥٠٠٠) بونى
سَيبةر. كةناَلى سةدان بونى

رؤذنامةوانى ِراثؤرتى  و ــةواَل ه و وتار ــةزاران ه بونى 
نين. دروست و ِراست كةزانياريةكانى

شتى بؤنى  و دةدات هةَلة  كةزانيارى هةواَل  دةيان بونى 
و كةسايةتى و ئاين  و بةِرةمز سوكايةتى و لَيدَيت  شةخسى

دةكات. خَيزانةكان
سوكايةتى، جوَين، تةشهير و بازاِرى، هةزاران ِرستةى  بونى
دةخاتة ثرؤسةكة و دةكات ناشرين رؤذنامةطةرى ِرةوتى ِرووى
دةست ئةو دةداتة و مةرام دةكات ثاشةكشةى ثَى و ذَير ثرسيار

بكةنةوة. بةرتةسك ئازادى دةيانةوَيت اليةنانةى و كةس
ميديايةك درووستكردنى لةقازانجى نهَينى زانيارى ثَيدانى
خزمةت بةرنامةيةك، يان سياسى هَيزَيكى سةر هَيرشكردنة بؤ

ناكات. رؤذنامةطةرى كارى و بةئازادى
بةم حكومةت حزبى و لةبودجةى دينار سةدان مليؤن ثَيدانى

نيية. دروست و ِراست مةرامةكةى ميدياية جؤرة
فشارى كوردستان لةهةرَيمى رؤذنامةوانى كارى و ميديا
ذينطةيةكى تارادةيةك نيية. لةبةردةمدا  سانسؤرى و سياسى
ثَيويستى بةآلم هةية، ياساش  و هةية  كاركردنى بؤ باش

بَيت. رزطارى و ثةشَيوية فةوزا لةو تا هةية بةِرَيكخستنةوة
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لةهةرَيمى ِراطةياندن (١٢٠٠)كةناَلى بوونى لة بةرثرسيارة كَى
كوردستان؟

دابين كةناآلنة ئةم بوودجةى و  ثارة كَى بَلَيم مةبةستمة
دةكات؟

و زانيارى سةرضاوةى بؤ حيساب ئايا ثَيداون؟ مؤَلةتى كَى
كراوة...؟ داراييةكانى

خوَلقاندويانة كةناآلنة ئةم كة مةترسيةكانى لة كَى
بةرثرسيارة؟

ِروو خراثةكان ميديا كةناَلة ِرَيذةى بةرؤذ رؤذ بةداخةوة
لةكةمبوونةوة ِروو زانياريةكان ثِر  و باش كاناَلة و لةزيادبوون
بةمةترسى هةست ئةوةى بؤ سةرةتايةكة  ئةمةش دةكةن،
و كةناَلى راديؤ و ثِر لةدرؤ و طؤظارى زةرد كة رؤذنامةى بكةين

كايةوة. دَيتة نابةرثرسيار tvى

ئانارشيزم ميدياى
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دراوة مؤَلةتانةى لةو بةرثرسيارن رؤشنبيرى و ناوخؤ وةزارةتى
دانةناون و لةسةرشان بةرثرسيارتَيكى هيض و ِراديؤكان و tv بة

كةناآلنة. ئةم خراثى و باش لةسةر نةبووة قسيةكى هيض
متمانة لةثَيدانى كوردستان رؤذنامةنووسانى سةنديكاى
ناتوانرَى زؤربةيان كة طؤظار و رؤذنامة (٤٧٠) بة (مؤَلةت)
هةواَل ببِرَى و سةرضاوةى بةسةردا رؤذنامة و طؤظاريان ثَيناسةى

نيية. واقيعى و داراييان ِروون و زانيارى و
ئةم لةناو دروستيانكردووة فةوزايةى ئةو زؤربــةى كة 
ثَينج و ضوار كة  وةها خةَلكى بة دراوة متمانة و  ذمارةيةداية

هةية. طؤظارى و رؤذنامة
بؤ بودجةيةى و ثارة لةو بةرثرسيارة حكومةتيش بةطشتى
داوة زانياريان كةمترين كة خةرجيكردووة كةناَلةكانى لة هةندَى

خوَينةر. بة
كةضى ئةدات ثارةكةى حكومةت هةية رؤذنامة نمووونة بؤ
حكومةت بودجةى هةية دةكات، حكومةت ِرووخانى لةسةر كار

حزبَيكة. ستايشى خةريكى بةآلم وةردةطرَى،
حزبَيكة سَيبةرى هةية سَيبةرة، بةآلم ئةهلية، بةناو هةية
مانطة ئةم هةيانة دةكــات،  اليةنى بَى بانطةشةى كةضى
داهاتوو مانطى  دةكات بيروبؤضونَيك و حزب و ئايديا لة  ديفاع

بةثَيضةوانةوة.
لةم بكات ِرَيطرى و دةربكرَى تايبةت ياسايةكى دةبَى
خراثى زؤر ئايندةيةكى و دروستيكردووة ميديا كة فةوزايةدا

لَيضاوةِرواندةكرَى.
متمانةيان و مؤَلةت ئَيستا ميديانةى  ئةم بةشَيكى دةبَى
ذيانى سةر زيادةيةك بخةنة هيض ناتوانن لَيوةربطيرَيتةوة ضونكة
بآلوكردنةوةى و دارايى سةرضاوةى بةفيرؤدانى لة جطة خةَلك،
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ناِراست. هةواَلى
لةقازانجى هيض كوردستان ميديا ئَيستاى ِرةوشةى بؤية ئةم
و قازانج و بكات سود ئةوة ضاوةِرَى نابَى و كةسيش نيية اليةنَيك

كؤبكاتةوة. كةناَل و فةوزاية لةم سةرماية
هيض سةنديكا و وةزارةت  و حكومةت لةناو  بةداخةوة
ئامارَيكى هيض ناتوانَى كوردستاندا هةرَيمى لة تر دامةزراوةيةكى
ضةندة. كةناَلةكان  ذمارةى كة دةستبكةوَيت دروستى و  ِراست

ضةندة. ذمارةى رؤذنامةنووسةكانى و ضةندة بودجةيان
هةر وردة ثالنى و ئامار نةبوونى سةرةكى هؤكارى ديارة
ضاودَيريةكى هيض لة ذَير ميديا كة فاكتةرَيكى ترة ئةمةش بؤية

و هةنطاوى سةركةوتودانيية. ثالن و زانستى
بة سةبارةت نةبَى ورد ئامارَيكى دةكرَي ضؤن نا ئةطةر

. tv و ِراديؤ و رؤذنامة
دَلنياشم و نابَى ضاك بارودؤخة ئةم بةمزووانة ديارة وا
هةرَيمى ئانارشيستانةى كةناَلة ئةم لةثشت هةركةس
هيض ثابةندى ضونكة خؤيةتى، قوربانى يةكةم بَيت كوردستانةوة

نابنةوة. كؤمةآليةتى بةرثرسياريةتيةكى و ئيتيك و ياسا
ناوخؤية و رؤشنبيرى وةزارةتى و سةنديكا و حكومةت كارى
و حزب و ئايديا هةر سةر بة و ئانارشيست بطرن بةميدياى بةر

دةزطا و كةس و بؤضوونَيكة. و اليةن
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ثَيشوو رؤشنبيرى فةلةكةدين كاكةيى وةزيرى وةكو سلَيمانى
خؤشى دواتر كة رؤشنبيرى” ثايتةختى و رؤشنبيرى شارى دةَلَى”
ثِرؤذةيةكى خؤشى هةر بطرة بوو. وةزير تا بةخاوةنى نةكرد
بطرة و بسةلمَينَيت خؤى  قسةكانى تا لَينةكردةوة،  هونةرى

ِرَيكخراو دروستكرد. و ئينستيؤت و دةزطا بؤ ضةند كَيشةى
كة نةوةستا بةئةوة هةر شارة ئةم بةسةرى قوِر كةضى
ثَيشووى بةَلكو ثارَيزطارى نةبردة سةر بةَلَينةكانى خؤى كاكةيى
غةدرَيكى ثارَيزطاش ئةنجومةنى و مةجيد ئةحمةد دانا سلَيمانى
ثايتةختى ببَيتة نةدا  ِرَيطايان هةر كة بةوةى لَيكرد،  طةورةيان

رؤشنبيرى.
تةواوبوونى ياسايى ماوةى تَيثةِربوونى لة مانط شةش ثاش
بةآلم عةقارى كؤن كرايةوة، الى بةنزينخانةى ثاسةكةى ئةندةر
ئةندةر و شاِرَيطاية لةم غةدر كة ئةوةبوو نةدةكرا ضاوةِروان ئةوةى

سالم و نالى
سلَيمانى دةكةن ثارَيزطارى طلةيى لة
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ثاسةكة ئةندةر خاتران خاترى لةبةر بكرَى سلَيمانى شارى و ثاسة
بةط) رةئوف (شةهيد ناونرا

ِرَيز جَيطةى شةهيدان و شةهيد كة دةزانين هةموومان
ئةمة ئايا ئةوةبزانين دةبَى بةآلم كؤمةَلطةيةن، ئةم ثَيزانينى و

دةطونجَيت. شاِرَيطايةدا سلَيمانى و ئةم شارى لةطةَل تاضةند
لةم شارةدا تر شوَينى دةيان و ئةندةرثاسة ئةم لة ناونانى ئايا
ِراثرسى و ض و كراوة بةكَى ثرس كوردستان ثارَيزطاكانى و لة

وةرطيراوة؟ شارةكة خةَلكى بؤضوونى
شاعير و نوسةر دةيان خاوةنى شارة ئةم كراوة ئةوة حسابى ئايا
كامةران (مةحوى، ثيرةمَيرد، بابةتى طةورةن لة هونةرمةندى و
قانع، بَيكةس، طؤران، مةحوى، سالم، نالى، فةتاح، شاكر و موكرى

بؤ لةبيركران؟ ئةى ... ديالن هةردى و ثيرةمَيرد،
لةوبةر ثاركَيك و  ناونراوة كة شاِرَيطاكة (سالم)  نةدةكرا ئايا
بكرايةتة ثاسةكةش ئةندةر (نالى) خودى ناونراوة ثاسةكة ئةندةر
شاعيرانى (كوردى) شاعير و بةمةش سَيكوضكةى ثاسى ئةندةر
بؤ ئةى لَيئةطيرا...؟ ِرَيزيان و باشتر  و جوانتر سلَيمانى لة بابان

نةكرا؟
رؤذنامةنووسم ئَيستا مامؤستايةكى بةِرَيزى ثَيش حةفتة ضةند
ية كَى ئةوة بةط" "رةئوف ناونراوة ثاسة ئةندةر ئةو ئةزانى وتى:
باوكى بةناوى ئةوة دةَلَين  خةَلك ئةزانى وتى  دواتر نايناسى؟
حكومةتةوة سةرؤكى  ساَلح بةرهةم د. دايكى خانى  روناك

ناونراوة.
تةلةفونةكةى بؤية واية، بزانم دَلنياكردنةوة بؤ وتى: ثاشان
بةآلم ناوشاردا، واباسة لة شتَيكى وت روناك خانى بة و هةَلطرت
نين. بةوةش رازى و نةخَير بةناوى ئةوةوة نية خان وتى؛ روناك
شةهيدةكانى لة يةكَيكة بةط  رةئوف  شةهيد كة ئَيستاش
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ثَيزانيةنة و رَيز جَيطةى (ى.ن.ك) شةهيدى و هةكارى كارةساتى
دادةنةوَينين. بؤ شةهيدان نةوازش و رَيز سةرى

و شةهيد وةكو ئةندةرثاسةكة  ئةوةية كَيشةكة  بةآلم
لة يةكَيك خاترى  لةبةر ئةوةندةى  نةنراوة  ناو سةركردةيةك 
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى كة شةهيدةية ئةم كوِرةكانى

سلَيمانية.
بةوةية ثَيويستى شتانة ئةم دةستنيشانكردنى و ناونان بَيطومان
ئةحمةد داناى كة بةداخةوة  بةآلم بطيرَي،  ضاو لةبةر  شت  زؤر
ناونانةكةشى نةكرد، لةكاتى خؤيدا تةواو ثرؤذةكةى نةك مةجيد

ناونةنا. رؤشنبيران و نوسةران و شار خةَلكى بةدَلى
هاوِرَييانى كوردى كة ِرةنجاند لةخؤى سالميشى و نالى دَلى
قةآلدزَى لة  يان كفرى لة  ثرؤذةيةك ض دةزانَى  خوا و  دابِرى
بةهؤى طةورةية  شاعيرة سَى ئةم و دةكرَى كورديةوة بةناوى 

دابِران. لَيك هةَلةيةكةوة
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ثَيطةى بؤتة  كوردستان، هةرَيمى  و عَيراق  حازردا، لةحاَلى 
ئؤثزسيؤنى وآلتانى و حزبى و ِرَيكخراو سازمان جوطرافى دةيان
و عَيراقى حكومةتى  ضاودَيرى لةذَير هةندَيكيان جا  ناوضةكة
ضاودَيرى و كؤنترؤَل ذَير لة هةندَيكيشيان كوردستان، هةرَيمى
كَيشة مايةى دةبنة هَيزانة ئةم زؤرجار بؤية هةر نين، الدا هيض

هةرَيم. بؤ
(٢٤٨) داواى ئةنكةرة حكومةتى ثَيشهاتدا تازةترين لة
قةرةيةآلن، لةناوياندا (pkk)ى كردووة كة بةرثرسى و سةركردة

تياية. قةرةسوى و كاَلكان باهؤز، بايك،
داواى ئَيرانيش ئيسالمى كؤمارى شَيوة بةهةمان
موجاهدينى سازمانى بةرثرسى سةركردة و (٣٨) ِرادةستكردنةوةى

تر ثارضةكانى ئؤثؤزسيؤنى و كوردستان هةرَيمى
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مريةمى رةجةوى تياية. و مةسعود خةَلقى كردووة كة
بابةتة لةم داواى وآلتانة ئةم جارنيية يةكةم ئةوة هةرضةندة
دةكةن، كوردستان  هةرَيمى و عَيراق حكومةتى بة ثَيشكةش 
بةآلم نةكراون  قبوَل تائَيستا هةرضةندة داوايانة ئةم بةآلم 
ئةم بؤ حكومةت هةردوو تَيِروانينى لة هةية زؤريش جياوازييةكى

ئَيران. و توركيا ئؤثؤزسيؤنةى هَيزة دوو
جوطرافى ناوضةيةكى كة لةوةى جيا ية PKK هةرضى
دةسةآلتداية، ذَير لة كوردستان هةرَيمى لة قةنديل بةناوى
(٢٠)مليؤنى طةلَيكى مافةكانى بةديهَينانى لة داكؤكي ئةو
جار ضةندين هةرَيم حكومةتى ضى ئةطةر دةكات، باكور لة
بؤ كارنةهَينن بة هةرَيم سنورةكانى كة راطةياندوون ثَيى
ديالؤطةوة و ئاشتى لةرَيطاى و  هاوسَى،  توركياى ثةالماردانى
ئامادةيى هةولَير جاريش زؤر بسازَين، ئةنكةرة حكومةتى لةطةَل
بةِرَيكةوتنَيك، طةيشتن بؤ سَييةم اليةنى وةك دةربِريوة خؤى
سةركردايةتى بة وادةدةن بةَلَينى بار و جار هةدووال هةرضةندة

واناَلَين. شةِر سيناريؤكانى بةآلم هةرَيم،
نَيوان ثَيكدادانةكانى و شةِر ِرابردووى ساَلى ضةند لةماوةى وة
بةر زؤر زيانَيكى و زةرةر توركيادا سوثاى و PKK طةريالكانى

كةوتووة. ئةو ناوضةية نشينةكانى طوند كوردستان و هةرَيمى
دةبَى توركيا و كوردستان كرَيكارانى ثارتى بة سةبارةت

بزانن: هةردووال
بةرذةوةنديةكانى خؤيان بةثَيى نيية بؤيان هةردووال يةكةم:
ئةوة ضونكة  ببةزَينن و بشَيوَين  كوردستان  هةرَيمى سنورى 

هاوآلتيةوة. مليؤن (٤) ذيانى بة بةستراوة
هَيزى كة  بكات  ئةوة ضاوةِرَيى دةبَى توركيا نة  دووةم: 
نة شةِرةدا لةو  اليةنطرى ببنة هةرَيم حكومةتى و ثَيشمةرطة
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بكات. هاوكارى ضاوةِرَيى (pkk)ش
هةموو ئةو بةرامبةر لة بزانن  ئةوة هةردووال  دةبَى سَييةم:
دا هةرَيم بةسةر كة  وَيرانيةى ماَل و و طرفت كَيشة و قةيران
رؤذَيك هةر و نيية ئةيوبى سةبرى هةرَيميش دَيت حكومةتى

دَيتة جواب.
هةستى و نةتةوةيى بةرذةوةندى (pkk) دةبَيت ضوارةم:
بقؤزرَيتةوة، ئةمة نابَى و ثَيبكات هةست هةرَيم ناسيؤناليستانةى
و ئابوريةكان بةرذةوةندية سودةكانى نابَى توركياش ضؤن وةك
بةَلكو دةبَى بفرؤشَيتةوة،  هةرَيم حكومةتى بة تر  و شتى نةوت
لة خؤى بةرذةوةنديةكانى ضؤن هةر اليةك حاَلةتدا لة هةردوو

بخوَينَيتةوة. تريش رةهةندةكانى دةبَى دةطرَيت بةرضاو
و (pkk) سةركردةكانى  كردنةوةى تةسليم ثَينجةم: 
ئةوة ضونكة بكات، نابَى توركيا ضاوةِرَيى كارَيكة تريش حزبةكانى

ناطونجَيت. نةتةوةييةكان نَيو ياسا و رَيسا لةطةَل
سازمانى سةركردةى (٣٨) ِرادةستكردنةوةى بة سةبارةت
بةو (pkk) لةطةَل هةية جياوازى  ئَيران  خةَلقى مجاهيدنى
ذَير لة كامثداية لة خاَلس لةناوضةى هَيشتا سازمانة ئةم ثَييةى
ئَيران نوَينةرايةتى كةمينةيةكى و هَيزةكانى عَيراقيدان، ضاودَيرى
لة هةية مَيذوويةكى ناشيرينيان ئةم سازمانة لةوةى جيا دةكات
ئةوان بةشَيك ِروخانى بةعس تا كة و عَيراقدا هةرَيمى كوردستان
بؤية شيعة، و كورد دذى جينايةتةكانى و دةسةآلتة لةو بوون 
بةرثرسانى دادطايى بتوانن عَيراقى دادطاكانى ِرةنطة حاَلدا لةهةر
كورد هاوآلتيانى بة كوشتنى كة تاوانباران بكةن ِرَيكخراوة ئةم
قبوَل قابيلى ئَيستادا لة ِرادةستكردنةوةيان بةآلم عَيراقى، و
هَيزة ئةم نَيوان لة بكرَى جياوازى دةبَى كةم نيية النى كردن
وةك هةن تريش ئؤثؤزسيؤنى هَيزى نموونة بؤ ئؤثؤزسيؤنانةدا،



202203

هةرَيم طيروطرفتيان بؤ و كَيشة نة بةآلم ديموكرات) و (كؤمةَلة
ضؤن وةك بةعس، لة بةشَيكيش نةبوونةتة دروستكردووة،
ئةوةى بةبَى هةن عَيراقدا و هةرَيم لة رؤذئاواش ئؤثؤزسيؤنى

دروستكردبَى. هةرَيم بؤ كَيشةيان
فاكتةرى ببنة نابَى ئؤثؤزسيؤن عَيراقدا و هةرَيم لة كةواتا
بطرن، لةبةرضاو هةرَيم ناسكى بارودؤخى دةبَى بةَلكو بارطرذى
فاكتةر ناكةن، نةبنة ئةزموونةكةدا سةركةوتنى بةشدارى لة ئةطةر
و ئةزموونةكة  تَيكدانى بؤ دةرةكى دةستى ِراكَيشانى دةست بؤ 

ثِرؤسة سياسيةكةى.        
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لةناوضةكةدا ِروودةدةن، ضارةنووساز طرنطء ئاَلووطؤِرى خَيراء
دةخوازَيت بؤية هةية، بةكوردةوة ثةيوةندييان زؤر كةمء كة
هةم ء عةقآلنى هةم بكرَيت  لةطةَلدا مامةَلةى  بةجؤرَيك

بَيت. نةتةوةيى ء ستراتيذى
كوردستان بةآلم  كَيشة، هةندَيك ــةرةِراى س لةناوخؤدا
كةِرؤَليان سةرةكيةكان هَيزة بةآلم ناوةو،  طةورةى هةنطاوى
دةستكةوتانة(بةتايبةتى ثارَيزةرى سةرةكى ئةم وةكو ضؤن هةبووة،
سيكيؤالر، سيستمى  بةديموكراسى، ثةيوةست مةسةلةكانى 
ء ِراطةياندن ئازادى مةدةنى، كؤمةَلى لةِرَيكخراوةكانى ثشتيوانى

دةسةآلت) دةمَيننةوة. دةستكردنى دةستاو ، ذنان ميدياء
خةريكة قوَلبوونةوة، هَيندة  طرفتةكان ء  ملمالنى لةعَيراقدا
كةكورد نةكراوة، ضاوةِروان جَيدةكةون، بةشَيوةيةك سيناريؤةكان

نوَى هةنطاوى
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هةنطاوانة. سيناريؤو لةم بةشَيكة تائَيستا
كورد، دذى هةية طةورة ثيالنى ناوضةيى ئاستى لةسةر 
ليبرال، حزبة  هَيزء دذى  (بةتايبةتى حكومةتةكةى  ئةزموونء 

مؤدَيرنةكان). ء مةدةنى شؤِرشطَيِرء ديموكرات،
داينةمؤى سةرةكيةكانى لةهَيزة يةكَيك وةكو يةكَيتى
لةبةرضاوطرتنى بة ء كوردستانى كؤمةَلطةى وةطةِرخستنى
ِرؤَلَيكى هةم دةتوانآ ضؤن بؤضوونةكانى، بيرء ستراتيذء مَيذوو،
لةمةترسيةكان بآ ِرَيطر هةم دةتوانآ ضؤن بطَيِرَى؟ ضارةنووساز
داكؤكى طرنطةكانيش لةضةمكة ء سةربخات ستراتيذة ئةو ء

بكات.
ثَيكةوةنانى يان طؤِران، لةطةأل يةكَيتى ئاشتبوونةوةى يةكةم:
دروستبوونى سةرةتاى ثَيشووى هاوشَيوةى بةرةيةكى نيمضة
بزوتنةوة ءشؤِرشطَيِران) (كؤمةَلة، لةنَيوان لةساَلى (١٩٧٦) يةكَيتى
هةية. بابةتة هةوَلَيكى لةو كةئَيستا جدية، بةتايبةت هةنطاوَيكى
هَيزء دوو ئاسانة بةآلم طرفتةكانى، ــةرةِراى س ضونكة
لةسةر كاريانكردوةء بةيةكةوة ساَل  لةسى كةزياتر بزوتنةوةكة
بَيطومان وايةكبطرن، لةبةرةيةكى يةكن وةك بؤضوون زؤر
ء قازانج بةرةيةكدا نيمضة ثَيكهاتنى لةئاشتبوونةوةء ِروونة
زيانء بةردةواميشى ئَيستاء حاَلةى لةم كامانةن دةستكةوتةكان

كامانةوةية؟ دةرةكيةكانى ناوخؤيىء مةترسية
كوردستانء كؤمةَلطةى هةردووالء بؤ زةررة واتالةنةبوونيشى
تر ساَلى  ضةند كةِرةنطة ضين؟ باسمانكرد ضةمكانةى ئةو 
كاريطةرية بةئاسانى بوونيدا بَيئاكام يان ء سةركةوتن لةطةأل

ثَيبكةين. هةست نَيطةتيظةكانى
(سوسيال- بيروبؤضوونة هَيزء نوَينةرى وةكو يةكَيتى دووةم:
ديموكرات،سوساليستةكان،ضةثةكان،ليبراَل،ثَيشكةوتنخوازةكان،
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سازدانى بؤ بكات دةستثَيشخةرى ناسيؤناليستةكانيش) تةنانةت
كةئةو اليةنانةى و هَيز ئةو بانطهَيشتكردنى  ء كؤنطرةيةك
يان يةكَيتى، لةطةأل يةكطرتن بؤ هةية، طةرايشةيان مةيلء
ئةو لةيةكَيتى-طؤِران، فراوان (بةرةيةكى ثَيكهاتنى ديسان
لةمةسةلة كةداكؤكى  ضةترَيكدا لةذَير كؤكردنةوةيان هَيزانة). 

. بكات ضارةنووسازةكان
ديراسة باش كؤبوونةوةكة ئةجَينداى كؤنطرةء طةر بَيطومان
هَيزانة ئةو زؤرينةى ء سوودبآ  ثِر زؤر ِرةنطة  لةئَيستادا بكرآ

بةطؤِرانيشةوة. لَيبكةن ثشتيوانى ء ثَيشوازى
دةستبداتة ثِر ضِرء بةشَيوةيةكى واباشة يةكَيتى سَييةم:
ء داهاتةكانى ثارةء خزمةتطوزارى، ء ئاوةدانكردنةوة ثِرؤذةى
بؤ ء خزمةتطوزاريةكانى لةثرؤذة ناوضانة لةو زؤر بودجةى بةشة
وةكو ء بكات كاديرانى خةرج طةنجانء شةهيدان ء خانةوادةى
وآلتةكةى بؤ لوبنان لة كارةيكرد ئةم حةريرى رةفيق ضؤن
خانةوادةء خةَلكء  بؤ  يةكَيتى سةرمايةى خزمةتى  خستنة  واتا

لةئَيستا. ء لةجاران زياتر وآلتةكةى
جَيبةجَيبكرَيت، لةثَيشوو  جياوازتر ئةم ثرؤذانة دةبآ بَيطومان
سلَيمانى، وةكو داهاتوودا شارَيكى ثَينج ساَلى لةماوةى دةكرَى كة
كةديارء بَيت، بةسةرياندا ئاَلووطؤِرَيك ثشدةر ء طةرميان يان
بةجياوازى هةست هاوآلتى ء ثَيكةربن قةناعةت ِروونء بةرضاو

بكات. ثَيشووتر ئَيستاء
ناوخؤيى بةثةيوةنديية بكات ثَيداضوونةوة واباشة ضوارةم:
لةطةأل ثةيوةندييةكانى بة بكات ثَيداضوونةوة حزبيةكانيدا، و
ِرةسةنةكانى شؤِرشطَيِرء حزبى كوردستانء ترى ثارضةكانى
ثةيوةندية نَيودةوَلةتيش ء  ناوضةيى ئاستى  لةسةر ثارضانةء ئةو
الى بؤ ئةوان هاوكارى ء سةرنج طةشةثَيبدات، ديبلؤماسيةكانى
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ضةمكانةى لةو ثشتيوانى ِرابكَيشَيت بؤ باشتر باشتر زياترء خؤى
دونيادا. لةئَيستاى طرنطن زؤر كة سةرةوة

ثارتى لةطةأل ثةيوةندييةكانيشى بَيطومان ثَينجةم:
هةرَيمى سياسى ثرؤسةى خزمةتى بؤ بةرةوثَيشبةرَيت
ئةساسى طرنطء هاوبةشى دوو وةكو ئةزموونةكةى ء كوردستان

لةهةرَيمدا.
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خؤيدا ِراثؤرتى نوَيترين لة وؤض  رايتس هيومان ِرَيكخراوى
تايبةت بة و كارةكانى  و خؤى ثيشةى لة دوور زؤر  بةداخةوة
سياسيانة زؤر رؤذنامةطةرى ئازادى و رؤذنامةنووسى بارودؤخى

خستوةتةِروو. بؤضوونةكانى و ِراثؤرتةكةى
دوو ِرَيكخراوةكة كوردستانةوة، هةرَيمى بة ثةيوةندى لة

واقيعى نين: ِرةخنةى لةسةرة كة طلةيى و
ئازادى، بارودؤخى بةراوردكردنى  بة ثةيوةست  لة يةكةم:
درَيذكراوةى طواية كة كوردستان هةرَيمى لة مرؤظ مافةكانى

بةعسة. سةردةمى بَيمافييةكانى سياسةتة
لةطةَل و نيية  عاديالنة و واقيعى بؤضوونة ئةم  لةوةى جيا
كة نايةتةوة ئؤباما و بؤش و كلينتؤن حكومةتةكانى بانطةشةى
كوردستان هةرَيمى كردوةتةوة كة لةسةر ئةوة جةختيان هةميشة
خؤرهةَالتى لة  ديموكراسى ثرؤسَيسى لة بةشَيكة عَيراقيش  و
ئَيستاى كوردستاندا وةك سياسى بارودؤخَيكى لة بةَالم ناوةِراستدا
سةر بخاتة طومان كة بَالودةكاتةوة ئاوا ِراثؤرتَيكى ئةم ِرَيكخراوة

بؤضوونةكانى. ناواقيعى و بَياليةنى

وايوت! وؤض رايتس هيومان
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درَيذكراوةى بة و هةرَيمةكةى حكومةت بةراوردكردنى واتة
كوردستان شعورى كؤمةَلطةى و ِروشانى هةست لة جطة بةعس

مةترسيدارة. بةشَيكى دروستكردنى
لةناو ئَيمة ثَيمانواية هةموومان كة بؤضوونةى ئةو بةرامبةر لة
هةرطيز و تَيداية ديموكراسى  سيماكانى كة  دةذين سيستمَيك

بةعس. تؤتاليتاريةتى بة ناكرَيت بةراورد
ثَييواية و ِرَيكخراوة تَييكةوتووة كة ئةو هةَلةيةية ئةو دووةم:
واقيعى و دةبَى رؤذنامةنووسن كةسَيك ضةند كوردستاندا تةنها لة
رؤذنامةنووسَيكةوة ضةند  تةنها زارى لة رؤذنامةنووسان  بارى

بَالوبكاتةوة.
ثَيشَيلكارى وةكو ِراثؤرتةكة حاَلةتانةى لةو هةندَيك كاتَيكدا لة
رؤذنامةنووسيةوة كارى بة نيية ثةيوةنديان ثَيكردووة ئاماذةى

سياسيةوة. مةسائيلى بة خؤثيشاندان و ثةيوةستن ئةوةندةى
بةرامبةر بووة ثَيشَيلكارى بةَلَى كة ئةوةين لةطةَل ئَيمة
ئــازاردراون و  لَيياندراوة  و كراون  زيندانى و  رؤذنامةنووسان 
لةدواى رؤذنامونووسان بةرامبةر ثَيشَيلكارى واية ثَيمان
بةثَيى كردووة هةَلكشان شوباتةوة ِرووى لة ى ١٧ ِرووداوةكانى
رؤذنامةنووس (٢٢٠-٢٥٠) داكؤكى زياتر لة ليذنةى ِراثؤرتةكةى
سايةى لة نيطةرانية مايةى كة كراوة  بةرامبةر ثَيشَيلكاريان
دةيان خؤ بكرَى. ثَيشَيلكارية هةموو  ئةو رؤذنامةطةريدا ياساى
هةرَيم و سةرؤكايةتى ثةرلةمان و لة حكومةت كرد داوامان جار
و وؤض رايتس هيومان شَيوةيةى لةو ِراثؤرتى تووشى بؤئةوةى

نةبينةوة. مرؤظ مافى ِرَيكخراوةكانى و بَيسنوور ثةيامنَيرانى
تةنانةت و ثؤليسَيك و ئةفسةرَيك بةهؤى ناكرَيت
مافةكانى و ئازاديةكان و رؤذنامةطةرى ِرةوشى وةزارةتَيكةوة
و هةبووة خراثى كاريطةرى كة ثرسيارةوة  ذَير بخرَيتة مرؤظ
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دةبَيت.
وؤض رايتس هيومان ِراثؤرتةكةى كة بَلَيم ئةوة دةبَى ديسان
كةناَلى دةيان بةرامبةر كة نةكردووة ثَيشَيلكارية بةو ئاماذةى
ِراثؤرتةكةى بةَلكو  كراوة تر  اليةنةكانى  و حكومى و حزبى
نةوةستاوة. رؤذنامةطةرى ِرةوشى لةسةر هَيندة سياسية هَيندةى

متمانةية لةو ِرَيز كة باشة وا ِرَيكخراوةكةش خودى بؤ بؤية
و دةكةن بؤي دنيا سةرتاسةرى لة رؤذنامةنووسان كة بطرَيت
ثَيوة تةرةفدارى و اليةنطرى بابةتةكانى و ِراثؤرت كارو نابَى لة
هةقيقةتةكان و بَيت بَياليةنانة ِراستطؤيانةو دةبَيت  بةَلكو  بَيت

بكات. باس
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تايبةت  ِراثؤرتةكة وؤض) (هيومان رايتس ِراثؤرتى نوَيترين  لة
زؤر ِرةخنةى كوردستان هةرَيمى  لة رؤذنامةطةرى  ِرةوشى بة
كة بةوةى دةطرَيت ئةمنيةكان  دةزطا و هةرَيم  حكومةتى لة

لَييانداون. و رؤذنامةنوسان سةر كردوةتة هَيرشيان
ئةمريكا “حكومةتى دةَلَى ئةوةى ســةرةِراى ِراثؤرتةكة 
لةدةست ِرزطاربوون بؤ كوردةكان  لة ثشتيوانى  بة وايدةزانى
بةعس وةكو خؤيان بةَالم دةكةن فةراهةم ئازادى بةعس 

دةرضوون”.
زؤر لةوةى جطة ويتسن) لى (سارا  خاتوو بؤضوونةى ئةم
حكومةتى تاوانباركردنى هةمانكاتدا دةستوةردان و لة مةترسيدارة
لة ديفاع بؤ نةك نيية ِراست كة بةعسة هاوشَيوةى كة هةرَيمة
ِرَيكخراوة ئةم بَياليةنى و نيية  ئةوة  واقيعةت بةَلكو حكومةت

ثرسيارةوة. ذَير بخرَيتة دةبَى
(٢٥٠) لة زياتر  ِرابــردوودا مانطى سَى لةماوةى  ِراستة خؤ 

واقيعيةت
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كوردستان شارةكانى كراوةلة بةرامبةر ثَيشَيلكاريان رؤذنامةنوس
لة ئازادى لة  داكؤكى ليذنةى و رؤذنامةنوسان سةنديكاى  و
لةدواى ِرووداوةكانى تةنها رؤذنامةنوسانيش و مافى رؤذنامةنوسى
و بَالوكردوةتةوة ِراثؤرتى و ِراطةياندن (٣) شوباتةوة ى (١٧)
لة حكومةت ِرةخنةى و بَالوكردوةتةوة ثَيشَيلكاريانةى ئةو طشت

طرتووة. ئةمنييةكانيش دامودةزطا و
خراثة، رؤذنامةنوسان زؤر بةرامبةر كارة ئةم وتمان كة ئَيمة

سوكايةتى ثَيكردن. و و طرتن لَيدان
قةزا دانيشتين و ئاسايش و جار لةطةَل دادطاو ثؤليس دةيان
بؤسةر ض خراثة. زؤر كارانة ئةم  كة  ثَيِراطةياندن ئةمةمان و
هةرَيم حكومةتى ئةزمونى بؤسةر ض و ِراطةياندن ئــازادى
بةداخةوة بةَالم هةرَيم. حكومةتى بؤ و كوردستان خةَلكى  و
بةرامبةر ثَيشَيلكارى و لَيدان رؤذ بة رؤذ و لَينةطرتين طوَييان
ثؤليس يةك نةمانبينى رؤذَيك بةداخةوة زياديكرد رؤذنامةنوسان

بدرَى. سزا و بكرَى لةطةَل لَيثَيضينةوةى
دامودةزطاكانى طوَى حكومةت و لةوةى كة ئَيمة نيطةرانين
ثَيشَيلكاريةكان و ناطرن سةنديكا ِرةخنةكانى و ِراثؤرت لة
و لى ويتسن) سارا ) خاتوو كة نيطةرانين لةوةش بةَالم بةردةوامن
نَيودةوَلةتى human rights ِرَيكخراوى watch) ِرَيكخراوى

( مرؤظ مافةكانى
زياتر كورد ِرادةربِرينى ئازادى مافى بؤ ِرَيزطرتن كة واديارة

مةبةستى بةعسة). (كة ثَيشوو لة حكومةتةكةى نيية
وةَالمى ثةرلةمان و هةرَيم حكومةتى دةبَى بةِراستى

واية...؟ بدةنةوة....كة ئايا ئةمة
ناوى خةريكة نيطةرانى دةكاتكة هةست بة ئينسان بةِراستى
دذيان كورد وةكو ئَيمة كة وَالتانةوة ئةو ِريزى دةضَيتة وَالتةكةى
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رؤذنامةنوسان و دةكرَيت رؤذنامةطةرى تَيدا سةركوتى كة بووين.
دةدرَين. ئازار

دَلسؤزانة كارمانكرد زؤر و هاوارمانكرد زؤر وةكو سةنديكا ئَيمة
دَلسؤزيةكانى ِراثؤرت و لة طوَى ثَيويست بةداخةوة وةكو بةَالم
حكومةت نَيودةوَلةتين ضونة ِراثؤرتانة ئةم دَلنيام كة نةطيرا ئَيمة
وةكو لَيبطرن طوَييان باشتر ِرةنطة هةرَيم سياسى دةسةَالتى و
ثَيناخؤشة ِراثؤرتةمان ئةو دَلةوة لة ئَيمة بةَالم ثَيشوو. تةجرةبةى
بةهؤى بشوبهَيندرَى و سةيربكرَى شَيوة بةو وَالتةكةمان كة

دذى رؤذنامةنوسان. و ثَيشَيلكاريةوة حاَلةت ضةند
ثَيشَيلكاريانة لةم بكرَى ِرَيطرى ماوة دةرفــةت هَيشتا
و دةطةيةنن هةرَيم ئةزمونى بة زيان كة هةَلسوكةوتانة لةم و

دةكةن. ناشرين وَالتةكةمان
باشترى ِرَيكخستنى و  ضاكسازى بؤ ماوة  دةرفةت هَيشتا

رؤذنامةنوسى. كارى
كة وَالتانةى  ئةو ثاَل بضَيتة كوردستان ناوى خةتةرة زؤر
يان رؤذنامةنوسانة بةرامبةر بة ِرةشى ثَيشَيلكارى ليستى لة ناويان
ئةوةى ضل يان بَيسنوور  ثةيامنَيرانى ِرَيكخراوى ِراثؤرتةى  ئةو 
ناودةبات رؤذنامةنوسى ئازادى ِراوضى بة كة جيهان سةرؤكةى

لةدةست بدةين. ِرةنطة زؤرشت
رؤذنامةنوسان. دذى ثَيشَيلكارى لة بكرَى ِرَيطرى با تكاية
رؤذنامةنوسان ئَيمةى زؤرجار ئةطةرضى ذنان. و الوان دذى
هةَلةكان حكومةت با بةَالم دةكةين كوِرى كةم و و خراثة هةَلةو

جديتر بَيت. ِراست بكاتةوة دَلسؤز و
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ِرةواية، ِرَيطاطرتن ِرةواية، داواكارى ِرةواية، خؤثيشاندان
و ئؤثؤزسيؤن هةن بةَلَى و هةقيقةتن و كؤمةَل يةكطرتوو و طؤِران
كوردستان لةخةَلكى بةشَيك و هةية نوَينةريان هةية جةماوةريان

ثَيداون... دةنطى
دزى هةية...! واسيتة و هةية، طةندةَلى هةية، ناعةدالةتى

باش نيية، خزمةتطوزارى ثَيويست وةكو نيية، ئاو باش كارةبا
نيية، بةَلَى واية؟

كرد. داواتان رةواية. بةَلَى بكرَيت ضاكسازى كرد داواتان
حكومةتى وتتان مةفهومة بةَلَى بكرَى، وةخت ثَيش هةَلبذاردنى

كفرنيية؟ خؤ وتمان قابيلى قسةكردنة ثَيكبَيت، نوَى
ثَييان وتتان وابوو، بةَلَى كراوة، لةخؤثيشاندةران تةقة وتتان

كرا. لَيبوردن طَيرةشَيوَين بةَلَى داواى وتراوة
سيناريؤية خانةقين و كةركوك بؤ ثَيشمةرطة بردنى وتتان
سيناريؤية، تيرؤريست ثَينج كوشتنى و سلَيمانى تةقينةوةكةى و

طةرمة. دَليان وتمان

وتمان...؟ و وتتان
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قةيدى فريشتة، وتمان ئَيمة و دةسةآلتن ثياوى وتتان ئةوانة
لةطةَل دةكةين دانيشتن بةَلَى دةَلَين ئةبَى، تةواو و ماوةيةكة نيية
ثةالمارى ئَيمة دةَلَين نابَى، تةواو خؤثيشاندان حكومةت، بةآلم

ثةالمارمان بدات. كةس نابَى دةدةين، ئاسايش و ثؤليس
لةطةَل نيية  جياوازى ميسر و تونس ليبيا، شؤِرشى دةَلَين 
موبارةك حوسنى نةئَيمة زؤرى فةرقة وتمان هةرضةند كوردستان،
نةئَيمةش ئَيوة و نةئَيوةش هَيندة دوذمنى ئَيمة و عةلى ساَلح و

بةدوذمنى خؤمان دةزانين.
سةد ئَيمة و ئَيوةنين موَلكى بةتةنها طةنجانة ئةو وتمان

ئةسوتَى. ئَيوة دَلمان ثَييان بةرامبةرى
بِرواتةوة خةَلك نةبن و هيالك خةَلكى لةوةزياتر با وتمان

خؤى. و ئيشى كار سةر
تا و جيابكرَينةوة  لةيةكترى حكومةت و حزب دةبَى وتمان 

بِروات. باشتر حكومةت كاروبارى
بةدَليشتان و هات و بَيتة ثةرلةمان حكومةت سةرؤكى با وتتان

نةبوو.
لةسلَيمانى تحرير  طؤِرةثانى نموونةى و ئةكةين نوَيذ  وتتان
خوا جيهادتان دا بانطةوازى نوَيذتان كرد و و دووبارة دةكةينةوة

ئَيمة كافربين. بتانطرَى وةكو
وتتان... وتتان وتتان

ئةكرَى قبوَل ئةيَلَين هةرضى دةكةن؟ وا هةَلناطرَى خوا ئاخر،
هيضيش قبوَل ناكةن.. و

ناطرن. ثةرلةمانيش و لةزؤرينة طوَى و لةثةرلةمانن
نة لَيدةكةوَيتةوة زياترى توندوتيذى بةرؤذ رؤذ خؤثيشاندان،

ثَيبهَينن. كؤتايى ئةوةتا نة لةطةَليانين بَلَين ئةوةتا
ض ئةكوذرَين و ئةبن بريندار وآلتة ئةم طةنجى منداَل و رؤذانة
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لةثَيناوى ضيدا؟ بؤ ئاخر هاووآلتى يان بَى ثؤليس
خةَلكى بَى خؤثيشاندانانة بةردةوام تا ئةم بزانين دةبَى ئاخر
نابَى. باشتر كات لةئَيستا هيض و بارودؤخيش قوربانى دةبنة زياتر

تَييدا هةموومان بكةوَيتةوة وا كؤتاييةكةى ِرةنطة ئاخر
شةرمةزاربين؟

موسيبةتة. شةيتان لةكةلى خوار نةهاتنة ئاخر
شةِرة؟ ماناى ديموكراسى نةطرتنى بةهةند ئاخر

و بةزم و نةطبةتى بؤ نةكردووة سلَيمانى هةر خؤ خوا ئاخر
و شيوةن. شايى

بوَيرَى. خؤى بةخاَلى هةر (...) نابَى خؤ ئاخر
نائارامى. و توندوتيذى دان، جوَين شةِر، بَيت، بةس با تكاية

ثَيبطرين. بةرى كارةساتَيك بةِرَيوةية، با تكاية.
لَيبطرين. ِرَيى با لةرَيداية مةترسيةك تكاية

ِرايبطرين. لَيرة با كرا خؤثيشاندان تكاية.
هةبَى، كاريطةرى و دَلنيام دةتوانَى طةيشتووة ثةيامَيك تكاية
هيض كةتَيكضوو ضونكة  تَيكنةضَيت؟ لةمةزياتر بةمةرجَى  بةآلم
تريش شتى زؤر و نامَينَى خؤثيشاندانيش و نادات كةس دادى

لةدةستدةدةين.
ِرَيطا زؤر و  شتى وتووة شتى كردووة، زؤر خؤثيشاندان، زؤر
سةر خستؤتة دةستى و دؤزيوةتةوة كوَيرةكان طرَى بؤ ضارةى

زؤر طةياندووة. و ثةيامى طرفتةكان
و نيشانداوة ثاكيشى داوة و نييةت زؤر بةَلَينى حكومةتيش

كَيشةكان. بؤ دؤزيونةوة زؤر و كةم ضارةشى ِرَيطا
كة بطرين لةكارةساتَيك ِرَيطا با ئةوةية قسة دواين ئيتر

بةِرَيوةية.
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ماوةى كوردستان كة ثةرلةمانتارانى و ثةرلةمان عةيبة بؤ زؤر
ئوتومبَيلى ثارةى كِرينى بة خةَلكيشيان خؤيان و رؤذَيكة ضةند
ضاوةِرَيى خةَلك كاتَيكداية لة ئةوة خةريكردووة، وةنةوشةوة
تؤثبارانةكانى بةرامبةر لة وةرطرن هةَلوَيست لَيدةكردن ئةوةى
قةنديل ئاوارةكانى بؤ مانطةيان ئةو موضةى و ئَيران و توركيا
و موزايةدة كةوتوونةتة  هةندَيكيان كةضى خةرجبكرداية 

دةكةن. باسى شةرمنانة هةندَيكيشيان
لةطةَلدا شؤفَيرَيكى تةنها ثةرلةمانتارَيكم بينى جارَيك تاران لة
هةزاران وآلتةكة كة الى ئَيمة كةضى ، و لة مارسيدسةكةيدا بوو
سةيارةى و زةوى كَي ئةوةن لةخةمى هةر هةية، كَيشةى
و رؤذ باسى بكاتة ئةمانة ثةرلةمان  بؤ  عةيبة وةردةطرَى زؤرتر
مانايانة بَى  شتة ئةم دةبَي ثةرلةمان خةريكبكات، ثَيوة  خؤى

مؤنيكاى توركمان وةنةوشة و
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كؤتايثَيبهَينَيت.
ثارةى و وةردةطرَى مليؤن حةوت مانطانة كة ثةرلةمانتارَيك
لة بؤضى بيكِرَى، ئيتر ثارةية لةو باخؤى .... حزب و و ثاسةوان
مانطانة مامؤستايةك دةكِردرَى. بؤ سةيارةيان ميللةت ثارةى
تا كؤبكاتةوة ثارة ضوارساَل ئةبَى و وةرطرَى هةزار سةد ضوار
خوشكى و كاك و دةكِرَيت ثَى (كيا)يةكى توركمان مؤنيكايةكى
هةَلثةى كةضى وةرطرَى  دةفتةرَيك مانطى ثةرلةمانتاريش 
بةهةزاران و ضيية ئةو ئيشى لَييتَيكضووة كاتَيكدا لة وةنةوشةيةتى
ئةطاتة داهاتةكةيان بةساَلَيك هةية هةذاران و شةهيد خانةوادةى

ئَيمة. بةِرَيزانةى ثةرلةمانتارة ئةم موضةى
و تةخشان لة واز ثةرلةمان  سةرؤكايةتى ئيتر  واباشة بؤية
ئةو و وةنةشة و زةكةريا شوقةى لة و بَينَيت ثارانة ئةو ثةخشانى
دةنطة ثارانة ئةو بَيطومان ئةم كاتة ئةو ئيمتيازانة كةمبكاتةوة و
خؤشةويست وا ثةرلةمانيش كورسيةى ئةم و لَينايةت دةنطةى

نابَيت. طران وا وةنةوشةيةش ئةم نرخى و نابَيت



218219

كوردستانى ضوومة و بووم نووسين خةريكى سةرةتا ئةوكاتةى
نوَي.

بابةتَيكم لةيادمة بينى نوريم  محةمةد  مامؤستا يةكةمجار
اليةنةكان. شةِرى و ئةفغانستان لةسةر نووسيبوو

وردتر “هةوَلبدة وتى بم و كة بةردةوام هانيدام زؤر مامؤستا
بة بَيطومان هةر و باش. سياسى نووسةرَيكى ببيتة و بنووسيت 

كردووة. ئةوم قسةى
وةكو ض كاركردن، و بوون ثَيكةوة لة ضواردةساَل ثاش
و رؤذنامةنووس مامؤستاو وةكو هةميشة مامؤستا وةكو ض و هاوِرَي
ثياوَيكى وةكو هةميشةش سةيرم كردووة و طةورة تَيكؤشةرَيكى

و طةورة سةيرمكردووة. بةريئ سادةو
كردم بؤ تةلةفونى مامؤستا رؤذَيك ساَل، ضواردة ثاش

خؤم? تةلةبةكةى وتى”
عةسر ...؟ ئةوالدى  

كردنن، ماستاو خةريكى و ثَيطةيشتوون ئَيوة لةوكاتةوةى

... دَلمانداية لة يادت
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ديار نةماون. ئَيمة و نووسينةكانى مةقال
طيان، مامؤستا بؤ وتم،

نووسيوة؟ ضيت ئةزانى تؤ وتى،
وتم، مامؤستا ئَيمة تةلةبةى تؤين

... ئاوا وتم من جا وتى،
دةكةم ثَيوة شانازى كة بؤ هةميشة لةوانةى يةكَيك بَيطومان
هةر كة نورى مامؤستا ئازيز. هاوِرَييةكى وةكو ض مامؤستا وةكو ض
نووسين و لةسةر بةردةوامبوون بؤ كردم ثاَلثشتى لة سةرةتاوة
نةبواية ئةو ثشتيوانى و ثاَلثشى طةر دَلنيام و رؤذنامةطةرى كارى

سةركةوتووبم. نةمتوانياية و نةبووماية بةردةوام ئَيستا ِرةنطة
دَلنياشم دةزانم، مامؤستا قةرزاربارى بة خؤم هةميشة بؤية
بوارى لة كردوون هاوكارى و ثَيطةياندووة ترى كةسى دةيان

رؤذنامةطةرى. و نووسين
بةيةكةوة سةنديكا لة  ساَل ضةند كة  بةوةشى سةبارةت
دةطرت رؤذنامةنووسان  لة ِرَيزى زؤر مامؤستا كردووة كارمان 
و هات هةرضى دةكرَيت ضؤن مامؤستا دةوت ثَيم هةميشة و

بكةى؟ بؤى ئيمزا داواكاريةكى هةبوو
رؤذنامةنووسانة. بؤ كاكة دةيوت

خؤشةويست رؤذنامةنووسى و نووسةر يادى بَيت بةِرَيز بةرزو
تؤفيق نورى محةمةد مامؤستا

دَلمانداية... لة هةميشة يادت
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سياسى سيستمى ئَيستاى ثَيويستبوونى لةكوَيى (ي.ن.ك) ئايا
لةكوَيى زةروورةتى باردؤخى ء كؤمةَلطةى كوردستانداية؟ هةرَيم

ء ديموكراسيداية؟ سياسى، ئازادى ئَيستاى
ِراطــةيــانــد، ــؤى  خ لةكاتَيكدا حزبة ــةم ئ جــيــالــةوةى
واتا طرانبووة، ء قورس كارَيكى  شؤِرش  كةسةرهةَلدانةوةى

ديفاكتؤ. كردة مةحاَلَيكى
خؤى، مانيفيستؤى كردة، ماركسيزمى ء ضةث ئايدؤلؤذياى
بؤ كؤمةَلطة ئةمةش بوو فةلسةفةية ئةو طةشةى ئةو كات كةبؤ

هاندةرى باشبوو.
شاهيدى كوردستان، طةلى دةنطى ِراديؤى شاخ، لةِراطةياندنى
ِرؤَلى لَيبكرَيتء ضاوي شاخ طرنطى  ميديايةكى وةكو ئةوةية

. هةبوو طرنطى

ثَيويستة...؟ بؤ يةكَيتى
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ثَيشةنطى ــةوةى  ئ ســةرةِراى ِراثةِريندا، لةسةردةمى
لةهةردووكاتدا. بوو بةعس ِرووخانى جةماوةرء وةطةرخستنى

بوو حكومةت ء ثةرلةمان دروستبوونى سةرةكى داينةمؤى
راثةِرين. لةدواى

سياسى لةمَيذووى  رؤذانةية رؤذنامةى يةكةمين خاوةنى 
لةهةموو تائَيستا، بةآلم بَيت بةردةوام رؤذنامةطةريدا كةبةوشَيوةية
سياسى، لةئازادى (ي.ن.ك) بةردةوامى ثشتيوانى طرنطتر ئةوانة
هةبووة، طةورةى كةرؤَلى ِراطةياندن ميدياء ئازادى عةقيدةء

. ديموكراسى ثرؤسةى ميدياء لةطةشةسةندنى
سةرةكى ثشتيوانى (ي.ن.ك) دةزانين بدةين ديقةت طةر
كةئازادى (٣٥)ة. ــارة ذم رؤذنامةطةرى  ياساى ــرؤذةى ث

دةكات. تةقوية رؤذنامةطةرى
ء ــرن ــؤدَي م ء ــى ــةدةن م ياسا  ـــةى زؤرب جــطــةلــةوةى
ذنانء ء ِراطةياندن لةئازادى كةداكؤكية ثَيشكةوتنخوازةكان
(ي.ن.ك) ياسا ء طةنجان  ء زةحمةتكَيش كرَيكارء  خةَلكى

لةثةرلةمان. بووة سةرةكيان داكؤكيكارى
ميدياى ميدياء كةناَلةكانى زؤرى زؤرينةى بةئيعترافى
ء ئيسالمى حزبة زؤرينةى بةئيتعرافى لةكوردستان، ئازاد ء ئةهلى

ِراطةياندنء حزبيان. دةزطاكانى كادرانى ضةثةكان ء
ء ماركسيست ء ضةث ليبرال ء راديكاأل، بةئيتعرافى خةَلكانى
ئةوان(ي.ن.ك) كة هةية بةَلطة نموونةء كةدةيان ، فةندةمَينتاليزم
لةئازادى داكؤكيكار دةزانن ء طرنط ئةساسى ثشتيوانى ء بةهَيزى
(ي.ن.ك) طةر ثَييانواية ميديا، ِراطةياندنء ئازادى سياسىء
ء ئةم ئازادى لةسةر جدى هةِرةشةى ء مةترسى (نةبوايةء نةبَيت)

هةية. دةستكةوتانة ء ديموكراسى
طةشةكردنى واتا  (ي.ن.ك) طةشةكردنى  تر بةواتايةكى 
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سياسى، ئازادى مةدةنى كؤمةَلطةى  ء  ديموكراسى ثرؤسَيسى
كةبَيهَيزبوونى ِراستة، ثَيضةوانةكةشى ميديا، ِراطةياندنء ئازادى
مانيفَيستة ء ضةمك  ئةو ثاشةكشةى مةترسىء واتا  يةكَيتى،

بةيةكى كؤمةَلطةوة. يةك بةذيانى طرنطانةيةكة ثةيوةستة
ِرووبةِرووى كؤمةَلطة طةشةبكات، (ي.ن.ك) تا بَيطومان
طةشةدةكات، سيكؤيالر سيستمى دةبَيت، زياتر كرانةوةى
ليبِراليزم طةشةدةكات، هاوآلتيبوون مافى ء تاك  ئــازادى
ء كؤنزةرظاتيظ هَيزة مةترسى توندةِرةوى ء ء طةشةبكات دةتوانآ

ثاشةكشةبكات. سوننةتيةكان
ئةم لةطةأل (ي.ن.ك) بَلَيم ــةوةش ئ دةبــى (بَيطومان
ضوونةءة بةخؤدا  بةوةية ثَيويستى ثَيشكةوتنانة ء دةستكةوت 
بكات فاكتةرانة  لةو رَيطرى كةموكوِريةكانىء بةهةَلةو بكات، 
كات سياسى...) ئةو قةيرانىء طةندةَلىء قةيرانى كةبوونتة هؤى
ء نوآ ء ليبرال ِرةوتة ئةم نوَينةرايةتى دةربةست بآ دةتوانآ

بكات. ثَيشكةوتنخوازة فةلسةفة
كةثشتيوانى ئةوةى لةطةأل  (ي.ن.ك) بَلَيم ئةوةش  دةبآ
ئازادى ء ميديا  ء  هةنطاوانة ء دةستكةوت ياساء  هةموو  لةو
دةكات، سياسى ئةحزابى ء بةيان عةقيدةء ء رؤذنامةطةرى
رؤذنامةء داخستنى لةطةأل نيية، كوشتن هةِرةشةء تيرؤرء لةطةأل
هةنطاوَيكى هةر  دذى لةطةأل بةآلم نيية، ميديا  كةناَلةكانى
كةبيانةوَيت سياسية، حزبَيكى ميدياء هَيزء هةر ئةنارشيستانةى
هةوَلَيكشة جؤرة هةر دذى بكات، ضةواشةى تَيبكداتء كؤمةَلطة
ياسا رؤذنامةطةرىء ياساى لةبابةت ياساكانى كةدةيةوَيت
هةوَلَيكة هةر دذى دةستكاريبكات، مؤدَيرنةكان مةدةنىء
سنووردارءبةرتةسك ء ِراطةياندن سياسى ء ئازادى كةسنورةكانى

بكاتةوة.
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تؤِرَيكى بتوانى (ي.ن.ك) لةداهاتوودا هيوايةى بةو
ء تواناكان وزةء كؤكردنةوةى بؤ دروستبكات، بةرفراوان ميديايى
ء بةمؤدَيلَيكى نوآ بةفؤرمَيكى (ي.ن.ك) ئاِراستةكردنى ميدياى

نوآ. ليبراآلنةى
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سةروةرى،  هةزاران خاوةنى كة  ِرابردوو  لة هَيزَيك ضؤن  
بؤ ئةوةنيية ماناى ئاسابوو. ثةرجوو و مةزن هانطاوى و داستان
ئةوةش ماناى  ضؤن وةكو بةسةردانايةت. طؤِرانكارى هةميشة 
دةدات ِرَيطا و نابَيتةوة ئَيستا سةختةكانى قةيرانة ِرووبةِرووى نيية
و ئَيستا و ِرابردوو ئةم هَيوة لةهَيزى دةيةوَيت كة زِر خةونَيكى

دونَينَى... هَيزى بكاتة داهاتوةوة
ضةث، ماركسيزم تيؤرى لةسةر كارى لةشاخ هَيزة طةر ئةم
ئينتةرناسيؤناليزم طوتارى ئاوَيتةى و دةكرد ضينايةتى هَيزى و
بةئةزموون دةكرد، ثَيشكةوتوخوازانةى ناسيؤناليزمى و لةاليةك
حزبى شاربَيت. حزبى ــرَى دةك شــاخ، حزبى سةلماندى

بَيت. خةَلك هةموو حزبى دةكرَى ثَيشكةوتووخواز
بةَلكو بَيت قسة تةنها و بةَلطةبن بَى ناكرَيت ئاماذانة ئةم خؤ

بؤ ئةو ثرسيارةى: دةبَى بطةِرَيينةوة وةآلمى ئةم هةقيقةتة: بؤ
و تؤتاليتار سياسى سيستمى بةهَيزترين  يةكَيتى يةكةم:

ثَيويستة...؟ كة بؤ خةَلك هَيزَيك يةكَيتى
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فاشيزمى فةلسةفةى  و بةعس  ِروخانى تا لةحةفتاكان  ديكتاتؤر 
نةبوو. بةعس

هَيز يةكةم ساَل، ضل نزيكةى بةدرَيذايى (ى.ن.ك) ئايا
تةنانةت كة بووة زةبةالحة تؤتاليتارة هَيزة ئةم ِرووبةِرووى نةبوو
ثَيشمةرطةكانى دذى  كرابوو،  ضةك ثِر  ناوةكيش  بةضةكى

بةكاريهَينا... يةكَيتى
ميليتاريةكةى سيستمة و بةعس مَيذووى بةدرَيذايى بؤية
يةكَيتى ئةوةندةى نيية هَيزَيك هيض باشيدةزانى خؤيشى
هَيزى ورةى بةرزى و ئيرادة و جةماوةر خاوةنى بكات و دذايةتى

بَيت. ثَيشمةرطة
لةخةباتى ستراتيذة، و تاكَيك بة هَيزة ئةم هةربؤية
ثاية هةموو كؤنترؤَلى  كة لةشاخ  ثارتيزانيةوة  و  طةرياليكى
دةثةِرَيتةوة خةباتة بةم كردبوو. كوردستانى جوطرافيةكانى طرنطة
هةرطيز كة عَيراقَيك سةرؤكؤمارى ثؤستى بةدةستةوةطرتنى بؤ
سكرتَيرةكةى شكَلةى بةم سةرؤكَيكى هيض خؤيدا، لةمَيذووى
ثلةى و حوكم  نةطةيشتؤتة ديموكراسيةوة لةرَيطاى (ى.ن.ك) 
لةدواِرؤذدا نةبَيت لةئَيستاشدا طةر بَيطومان خؤ سةرؤكؤمارى.
رِووداوانة ئةم بؤ اليةنانة بكرَى بَى و ورد لَيكؤَلينةوةيةكى طةر

ضَل ساَلى ِرابردوودا. لةماوةى
بَى حزب و خةَلك بةمافةكانى طةيشتن بؤ ستراتيذة ئةم

ناكرَى بَيتةدى. ورد كارَيزمايةكى و ستراتيذى ِروون
مَيذوويةكةى مةغزا  ماناو ثؤستة ئةم ئةوةية مةبةستم  واتا
مؤزايك لةوآلتَيكى بةتايبةتى  سياسيةكةى، ثَيطة  لة طرنطترة،
ناواقيعى واقيعةتى دوو بةردةوام كة عَيراقدا وةك ناهؤمؤجين و
و لةدةسةآلت سووننى كةمينةى هةميشة كة فةرزكردوة خؤى
شيعة مامَلةى و كورد و دذى دةوَلةت دابووة ئةوثةِرى ثلةكانى
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هَيزة زؤرينةى  كةم النى شيعة، زؤرينةى ئَيستاش و كردووة
جةالل مام هةظاَل لة ثشتيوانيان و ثشتطيرى شيعةكان سياسية

. ثؤستة ئةو بؤ كردووة
خةباتى شؤِرشطَيرانةى ِرؤَلى (ى.ن.ك) لة ئاماذةية بؤ ئةمةش
سةرؤكؤمارى و دةوَلةت لةشاخةوة بؤ دَلى سةركردةكانى و حزب
ضل مَيذووى كوردى سياسى هَيزى يةكةم (ى.ن.ك) كةواتة
و دةستكةوت بةديهَينانى و لةخةبات بووة كوردستان ساَلةى

سةروةرى.
ماوة لةم لةكوردستاندا هةية تر هَيزَيكى ئايا دووةم:
ئازاد فةزاى  و مةودا  هَيندة سياسيدا حزبَيكى درَيذةى  و  دوور
دةوروكاتدا لةهةندَى  بَيطومان كة ) خوَلقاندبَى ديموكراسى  و

نةكردووة).؟ كةوةك ثَيويست مامةَلةى لةسةرة ِرةخنةى
داكؤكى ئيمكانياتيةوة و قودرةت بةوثةِرى هةية هَيزَيك ئايا
عةقيدة و ِراطةياندن ئازادى و هةَلبذاردن ديموكراسى، لةسيستمى

كردبَى؟ مةدةنى كؤمةَلى و مرؤظ مافى بةيان، و
كردووة كارى ضةمكانة ئةم لةطةَل لةشاخةوة هةر بةتايبةتى
نةخرَيتة سانسؤر و ئةديبان بطيرَى نوسةران و لة ِرَيز دةبَى كة
هةظاَل و خودى لة بيروباوةِرةكانيان بطيرَى و ِرَيز نووسين سةر
و بؤضوونانة كردووة لةم داكؤكى بووة يةكةم جةالل كةسى مام

ثشتطيرى لةنووسةران و مافةكانيان كردووة.
قةناعةتةوة لةو هةر يةكَيتى تائَيستاش و ِراثةِرين لةدواى

كردوة. رؤذنامةنووسان و نوسةران رؤشنبيران، لةطةَل مامةَلةى
لةضوارضَيوةى كةس هةر بدرَى ِرَيطا دةبَى وابووة. قةناعةتى
و ِرا ئازادى  مافى و بطرَى ِرةخنة و بكات دَلى قسةى ياسادا 

بكرَى. دةستةبةر هاوآلتيان بؤ دةبَى ِرادةربِرين
هةرَيمى ِراطةياندنى  كةناَلى (١٢٠٠) لةكؤى بؤية  هةر
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لةميدياى ثَيكهاتوون  كة  ميديانة ئةم ئةكسةريةتى  كوردستان، 
و بَياليةن ئيسالمى، عيلمانى، ئؤثؤزسيؤن، ئةهلى، (حزبى،
خوَينراو لةكؤنةوة و بيستراو بينرا و جؤرى هةرسَى جؤراوجؤر) بة
(ى.ن.ك) دابوون. و ئيدارةى دةسةآلت لةذَير بةئَيستا دةطات تا
لةذَير سةرةكيان و يةكةم بارةطاى  كاناآلنة  ئةم  زؤربةى واتا

بووة. ئةم حزبةدا دةسةآلتى
و ِرادةربِرين ئازادى  و خةَلكة مافى ئةمة ِراستة  ئةطةرضى
قةناعةتى كة ئةوةية سةرضاوةكةى  بةآلم هةبَيت، رؤذنامةوانى 

ثرؤسةية. ئةم سةركةوتنى بؤ طرنطة زؤر يةكَيتى
ِرَيكخراوة كــةوا شتَيك نوَيدا دونياى لةئَيستاى واتــا
ثَيوانى بؤ ثَيوةرَيكة و دةكةن سةيرى مةرج وةكو نَيودةوَلةتيةكان

ديموكراسى. كؤمةَلطةى
و ِراطةياندنة و ميديا ئازادى و رؤذنامةنووسى ئازادى بوونى

لَيبكرَيت. ثشتيوانى زياتر لةوةش زؤر دةبَى
قةناعةتى ديموكرات سؤسيال هَيزَيكى وةكو يةكَيتى بَيطومان
و ميديا ئازادى لةطةَل بةمامةَلة  هةية شَيوةية  بةم بةكاركردنى

ِراطةياندن.
بَيطومان لَيى، طؤِران  جيابوونةوةى بة يةكَيتى  سَييةم:
يةكَيتى ئةوةية  طرنط بــةآلم  هةبووة، خؤى كاريطةرى
كاديرةكانى سةركردايةتى و م.س و لة بةجيابوونةوةى بةشَيك
بةكارَيكى بةَلكة نيشاندةدا لةخؤى كردةوةيةكى هيض نةك
و ئازادة كارَيكى لةحزب جيابوونةوة وابوو ثَيى و زانى ئاسايى

طرفتى لَيدروستبَى. كَيشة و ناكرَى
باشوورى خةباتى ِرابردووى ساَلى ضل لةمَيذوويى لةكاتَيكدا
و ِرؤيشتوون كَيشة بَى كة جيابوونةوانةى ئةو كةمن كوردستان
لةشاخ ِرةنطة كة  يةكالكراونتةوة. شؤِر و و شةِر توندوتيذى بَى
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نةكردبَى. ئينشقاقيان هَيزةكان طةورةيةوة بةو شاريش وةكو
و مانا و هةية خؤى تايبةتى طرنطى لةشار جيابونةوة ديارة
تَيثةِراندو بةسادةيى ئةمةى يةكَيتى بةآلم مةغزاكانيشى جياية،
طؤِرانى يةكَيتى ِراطةياندن. بوارى طرفتانةى و كَيشة لةو جطة

نةكردووة. سةير دوذمن وةكو
ديسان جيابوونةوةية ئةم لةطةَل يةكَيتى مامةَلةى بَيطومان
بةملمالنَيى سياسى باوةِرى يةكَيتى كة دةطرَى سةرضاوة لةوةوة
دةبَى حزبَيك لةطةَل ض ئازادة خةَلك ثَييواية هةية و شةريفانة و

دةكات. خؤى لةِراوبؤضوونى تةعبير و
بؤي بوو  ِرووداوَيــك هةرضةندة طؤِران جيابوونةوةى واتا
بطرة و كرد  قبوَليشى بةآلم نةبوو، خؤشحاَلى جَيطةى يةكَيتى
ترى ثؤزةتيظى هةنطاوَيكى خؤى بؤ ئةمةش كة هاوكاريشى كرد.

سةركردايةتيةية. ئةم
يةكَيتيدا لةخةباتى كوردى ئينتةرناسيؤناليزمى ضــوارةم:
هاوكارى بةردةوام يةكَيتى نموونة بؤ هةبووة وجودى هةميشة
وةكو كردووة،  كوردستانى ترى ثارضةكانى سياسيةكانى هَيزة 
ثارضةكانى بؤ ناسيؤناليستانة هةستى و نَيونةتةوةيى خةباتَيكى

كردووة. سةيرى تر
بةآلم بووة، دوواليةنة هاوكاريانة ئةم زؤرجار بَيطومان
هَيز لةطةَل ثتةوى ثةيوةندى هةوَليداوة يةكَيتى هةميشة
كة هَيزَيك وةكو هةبَيت تر ثارضةكانى سياسيةكانى اليةنة و
ئةمةش و دةكات كوردستان ترى ثارضةكانى خةَلكى نوَينةرايةتى

خؤى زانيوة. طرنطى و بةئةركى سةرةكى
كوردستاندا هةرَيمى ئيدارةى و حكومةت لةبوارى ثَينجةم:
سةركةوتوو و باش ئيدارةيةكى هةوَليداوة هةميشة يةكَيتى

هةبَى. بوونى لةهةرَيمدا



228229

ديموكراسيدا و ئازاد هةَلبذاردنى  ثرؤسةى  لةطةَل هةميشة
خؤيدا. ساتى و لةكات بووة

كة دةكةن ئةوة طلةيى هةرَيمدا  لة  هاووآلتيان زؤرجار
كراوة. هةَلبذاردنةكاندا لة ساختةكارى

دةستورى و ئةخالقى ئيلتيزامَيكى  وةك  يةكَيتى بةآلم
و هةَلبذاردنةكانةوة ضوةتة زؤر يان كةم بةدةنطى ديموكراسى و
دةستدانى هةَلبذاردنةكان ناشيرينى بؤ نةبردووة ثةناى كات هيض
و ضونكة هةَلبذاردن ثرؤسةى و ديموكراسى و ماناكانى ضةمك
و قورسايى هَيزَيك سةنط هةر لةئةنجامدا قةناعةتى وابووة دةبَى
لةخةباتى كردنة فَيَل لةهةَلبذاردن كردن فَيَل و بزانَى خؤى

هةَلبذاردن. و ديموكراسى ثرةنسيثى خةَلك
و هةرَيم هاوآلتيانى بؤضوونى سةلماندن، باشترين ِرةنطة

بَي. نَيودةوَلةتيةكان ِرَيكخراوة
دةنطى لةساتةكان لةساتَيك يةكَيتى ِرةنطة ئةطةرضى
طةشةسةندنى ئةزموونى داهاتووى بؤ بةآلم هَينابَى، كةمترى

لَيوةربطرَى. هةرَيمى كوردستان دةتوانَى سودى ديموكراسى
بةآلم يةكَيتى، مَيذوويانةى هةنطاوة ئةم لةطةَل شةشةم:
كة دةزانن كوردستان خةَلكى ئايا ئةوةية قسة دواين ئَيستا
ديموكراسى، و مؤدَيرن و  شؤِرشطَيِر هَيزَيكى  وةكو (ى.ن.ك)
ئةوةى بؤ هَيزَيك وةكو قبوَلبكات. تر هَيزةكانى كة هَيزَيك وةكو
طةشةبكات ميديا و ِرادةربِرين ئازادى مافى و ديموكراسى بةردةوام
ضةمك ئةو يةكَيتى بةطةشةى دةزانن خةَلك ئايا ثَيويستة ضةند
تاك و دةكةن طةشة ضارةنوسانة و ذيارى و طرنط مةسةلة و
و بةرنامة بةكار و بةثَيداضونةوة يةكَيتى و سود مةندبَى دةتوانَى
يةكةم خةَلك خةونانةى ئةم لةطةَل دةتوانَى كارةكانى و ئةجَيندا
ئةرك و لةماف  ديفاع  بتوانَى  كة بَيت؟ خةَلك  هَيزى  دواين  و
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و و ئةمِرؤ دوَينَى هَيزى يةكَيتى بكات. و خةونةكانيان خؤزطة و
سبةينَيشة. هَيزى

شةِرى هَيزى طؤِرةثانى شةِرى ضارةنووسى خةَلك، يةكَيتى
هةَلبذاردنة. و دةنطدان و ديموكراسى

طةورة هَيزة زؤربــةى وةكو هَيزَيكة يةكَيتى بَيطومان 
و ضاكسازية و ِرةخنةطرتن قابيلى دونياش ثَيشكةوتووةكانى، و

بزانَى. بةئاسايشى و خؤيى ئةجَينداى بكاتة ئةمة دةبَى
و كورد خةَلك، بؤ (ى.ن.ك) ئةوةية طرنط خةَلكى واتا
خةَلكيش دةبَي  و ثَيويستة ديموكراسى و ئازادى و كوردستان 

بؤ...؟!  كة لةمة تَيبطات
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بةجياوازيةكانى وةكو ديفاكتؤ دةكرَى كوردستان، هةرَيمى
ديموكراسى، بوونى لةبابةتى بناسرَيتةوة ناوضةكة وآلتانى لةطةَل
ِرؤَلى ِرَيكخراوةكان، و ميديا ِراطةياندن، ئازادى ئازاد، فةزاى

هةَلبذاردن. و ثرؤسةكانى ِرَيكخراوةكانى تر و ذنان
ناوضةكة، وآلتانى زؤرينةى لةطةَل بةراورد بة هةرضةندة 
بةدةرنيية بةآلم ناوة، باشى هةنطاوى كوردستان هةرَيمى
لةوضةمك هةركام لةبةردةم جؤراوجؤر ِرَيطرى و لةكةموكوِرى
و ميديا ِراطةياندن، ئازادى ئةطةرضى نموونة بؤ ِرَيكخراوانة. و
بةآلم هةية، بةخؤى  تايبةت  ياسايةكى هةية،  رؤذنامةطةرى 
رؤذنامةطةرى بةياساى كارنةكردن  رؤذنامةنووسان و كوشتنى
كارى ِرَيكخستنى و دروست شةفاف،  زانيارى نةبوونى و
حكومةت و هةرَيم لة ِرةخنة زؤرجار وايكردووة رؤذنامةنووسى
خؤى واقيعيةتى بةبةهاى نةتوانَى دةستكةوتةكان و بطيرَى

ببينرَيت.

شةش كابينةى
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لةطةَل كة شةشةم كابينةى دةكرَى ئةوةشدا لةطةَل بةآلم
بةآلم تَيثةِرى، كَيشةدا و دذوار و سةخت هةلومةرجى ضةند

دادةنرَيت. باشةكانى هةرَيم لةكابينة زؤر بةيةكَيك
ثَينجةم كابينةى كة بووة كاتَيك شةشةم كابينةى
ضارةسةر بةغدا – هةولَير هةَلواسراوةكانى كَيشة ثَيِرانةطةيشت
قةيرانَيكى كة تَيكةوت عَيراقى هةَلبذاردنةكانى ثرؤسةى بكات،
لةسةر كاريطةرى و خوَلقاند لةعَيراقدا طــةورةى سياسى

هةبوو. هةرَيميش
مؤدَيرنى و طرنط ثرؤذةيةكى باآل، خوَيندنى وةزارةتةكانى
كابينةى و حكومةت بةثشتيوانى هةرَيمدا سياسى لةمَيذووى
خوَيندنى لةبوارى لةدةرةوة خوَيندن  بؤ ثَيشكةشيكرد شةش
ضةند دواى  ِرةنطة و بوو  كاريطةر  زؤر  هةنطاوَيكى  كة باآل، 

دةربكةوَى. ثؤزةتيظةكانى كاريطةرية تر ساَلى
ئةنفالى و و ئاوارة شةهيد خَيزانى تر خزمةتى لةساآلنى زياتر
شوَينى دروستكردنى و موضةكانيان زيادكردنى بة كردووة
بةبةشدارى طةورة، ضةندين كؤنفرانسى و بؤيان نيشتةجَيبوون

سازكراوة. لةهةولَير جيهان وآلتانى نوَينةرى
رؤشنبيرى وةزارةتــى فةرهةنطى و رؤشنبيرى لةئاستى
كةبةشَيك باشيكردووة كارى و ظيستيظاَل ساَلدا يةك لةماوةى
زؤر بةشَيكى ثارةى بوون، شارةكان لةدةرةوةى لةو ضاالكيانة
بوون، وةهمى كة بِردراوة ِرَيكخراوانة و طؤظار و رؤذنامة لةو
طرتوةتةوة كة باشيشى كةناَلى ئةطةرضى نةبوون ضاالك يان

ناهةقى بةرامبةر كراوة.
كابينةى ِرابــردووى  ساَلى  لةيةك  ئةمنى بارودؤخى
شةقامةكانى رؤذانة  كة لةعَيراقَيكدا باشبووة، زؤر  “شةشةم”
و قةيران دةيان دةووروبةرى وآلتانى و دةهةذَين بةتةقينةوة
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هةية. سياسيان ئاريشةى
نيية، لةبةردةستدا دروست و ِراست ئامارَيكى ئةطةرضى
لةزيادبوون ِرووى لةكوردستاندا تاك داهاتى دَلنيام بةآلم

كردووة.
ثسثؤرترن لةوةزيرةكان زؤر بةشَيكى بَلَيم، ئةوةش دةبَى
حكومةت كارةكانى لةسةر كاريطةرى كة باشترة توانايان و

هةية.
شةش كابينةى ديبلؤماسى كةئاستى وايدةبينم بةآلم
بةطشتى بةآلم نيية،  ثَيويست وةك ئةكتيظى دةورى  لةطةَل 
بةكابينةيةكى داهاتووى ماوة كاتى ِرابردوودا لةكاتَيكدا لةماوةى

ضاالك دابنرَى. و سةركةوتو
كابينةى لةسةردةمى بدرَى طرنط خاَلى دوو بة ئاماذة دةبَى

هةية. طرنطى كاريطةرى ِراستةوخؤ كة شةشدا،
ثةرلةمان لةناو بةهَيز ئؤثؤزسيؤنَيكى بوونى يةكةم:
بةتايبةت ِرةخنةكانيان جدى ِرووى كة و هةَلبذاردنةكان و
كؤمةَلى يةكطرتوو، ثَيشتر بزانين ئةوةش ئةطةر لةحكومةتة،
(طؤِران، ئَيستا بةآلم بوون،  حكومةت  شةريكى ئيسالمى
ئؤثؤزسيؤننن سياسى هَيزى  وةكو هةم يةكطرتوو)  و كؤمةَل

دةكةن. لةسةر حكومةت كار هةم
كة هةية ئؤثؤزسيؤن شةش، كابينةى لةسةردةمى واتا
كابينةى بةآلم نةبووة، وجودى تردا كابينةكانى لةسةردةمى

كردوون. مامةَلةى لةطةَلدا ِرادةيةكى باش تا شةش
شةش، كابينةى بةقةدةر كابينةيةك هيض دووةم:
هةندَيك بةتايبةتى نةكراوة. لةدذى ميديايى ثِروثاطةندةى
بؤ كردبوو لةبةرنامةرَيذى كةجؤرَيك  سَيبةر ميدياي لة
رؤذنامة لةو نموونة (دةيان حكومةت و كابينةكة تَيكشكاندنى
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ئةو نةيانتوانى ئةنجام سةر بةآلم لةبةردةستان)، طؤظارانة و
بةديبهَينن. ئامانجة

بَيكَيشةية شةش كةكابينةى ئةوةنيية. ماناى ئةمة ئةطةرضى
هةر ئةمةش خةَلكيداية لةسةدى سةد ثَيويستى لةئاستى و

هةنطاوَيكى ثؤزةتيظة. 
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ِراطةياندنى ثاش بةرخؤدان، و  شؤِرشطَيرانة  تةمةنَيكى ثاش
ثاش ــازة، ت بؤضوونى و دةوَلـــةت لة ديــن  جياكردنةوةى 
لةطةَل ئَيران خةَلكى شؤِرشى ثاش لة كورد نوَينةرايةتيكردنى
داكؤكى و هةيئةتى كورد سةرؤكايةتيكردنى كؤمارى ئيسالمى و

كوردستان. خةَلكى نةتةوةييةكانى مافة لة
بؤضوونانةى بةو ئاينى، كةسايةتيةكى وةكو ئةو دةركةوتنى
ِرةزامةندى و ِرَيزطرتن  جَيطةى بووة تةنها بة  نةك سةرةوة
كورد سمبولَيكى وةكو ئَيرانيش لة بةَلكو ئةو، سيمبوليةتى و
لةسةر تايبةتى حساباتى دةوَلةتيش ناسراو ئاينى وهيومانستى

دةكرد.
بنةماَلةيةكى لة لةوةى جيا حوسَينى، عزةدين شَيخ مامؤستا
خانةوادةيةكى لة بوو  ئَيران كوردستانى بانةى  شارى ئاينى

كورد سيمبولَيكى
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. بوو نةتةوةيى و مةزهةبى
مافةكانى و لة خزمةتى نةتةوة ثَييوابوو، دةبَيت دين مامؤستا
و بكات خؤى كارى دين  دةبَى  ثَييوابوو ئةو  دابَى.  كورد طةلى
كوردستان كةسى يةكةم ئةو ِرةنطة واتة خؤى. كارى سياسةت
دين لة جياكردنةوةى داواى بَى، كة خؤرهةَالت كوردستانى يان

. دةوَلةتى كردووة
بةتايبةتى و طةل بةرةى كةوتة هةرلةسةرةتاوة مامؤستا

(كؤمةَلة). بَلَيم ضةثةكان. يان وردتر هَيزة نوَينةرى
تَيداية كوردستانى اليةنةكانى هةموو ئةوكات ئةطةرضى 
خؤيان وةكو نوَينةرى ضريكةكان)يش ديموكرات، كؤمةَلة، (حزبى

كردبوو. قبوَليان كوردستان خةَلكى و
نوَينةرايةتى كة ناسرا. (كؤمةَلة) وةكو ئاينية ثياوة ئةم دواتر كة
دةكرد تَيدا كوردستانى شؤِرشطَيرانى و كرَيكاران و ضةث باَلى
داكؤكى سيمبوَلَيكى وةكو ئةويان (كؤمةَلة)ش هةمانشَيوة بة و

دةبيننى. زةحمةتكَيشان و ئازادييةكان
مامؤستا كة ِراكَيشبَيت سةرنج زؤر تاِرادةيةكى ِرةنطة واتا كة
لةناو بوو كاريطةر هةنطاوَيكى ئةوةش دةربِرى سةرنجةى ئةم
ئَيران كوردستانى خةَلكى خؤشةويستى بووة بؤية هةر كؤمةَلطةدا.

تةنانةت كوردستانى عَيراقيش. و
غوربةت وَالتى  لة دواجار حوسَينى، عيزةدين شَيخ مامؤستا
كة لةدةستدا طيانى وَالت ناو لة طةلةكةى ئازادييةكانى لة دوور
جةماوةرةكةى لةناو كة بوو ئةوة  ئاواتةكانى  لة يةكَيك خؤشى
ئةوةش بذى، لةطةَليان بة ئازادى خؤى، لةناو وَالتةكةى خؤى،
كوردستان خةَلكى تا ثَيشيوابوو كة بوو. ئةو جاويدانى خةونَيكى
هةربؤية بطةن بة مافةكانيان نةبن ناتوانن سةربةخؤ و ئازادنةبن
سلَيمانى لة  كوردستان ئازادى شارى لة مردنى ثاش بِرياريدا 
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بنَيذرَيت.
كة عزةدينة شَيخ مامؤستا بؤضوونةكانى مةغزاى و مانا ئةوةش
دةستى لةذَير نة غوربةت لة نةدةبَى مرديش طةر مرؤظ ثَييوابوو

بنَيذرَى. و بمرَى داطيركةر
مةال جةالل حوسَينى شَيخ مامؤستا، مةرطى ثَيش بةداخةوة
نةتةوايةتى ئيسالمى خةباتى (سازمانى دامةزرَينةرى كة براشى
شارباذَير واذةى طوندى لة لةدةستدا طيانى بوو ئَيران) كوردستانى

سثَيردرا. بةخاك
بوونيان مةحروم سةرةِراى بنةماَلةية ئةم ئةوةية ماناى ئةوةش
لة دوور ناضارى بة هةموويان وَالتةكانيان، خاكى و ئازادى لة 

لةدةستدا. طيانيان ئَيران كوردستانى جةماوةرى
ئاينى دةبَى ثياوانى ثَيدةَلَين ! مردنى مامؤستا ئةوةمان واتاكانى
وةك نةك كورددا بَى. طةلى خزمةتى لة ئاين بيربكةنةوة كة وا
و ئازادييةكان و نوسين شيعر بة مةال دةكةونة سوكايةتى هةندَيك

ئيسالم. و بؤسةر ئاين دةزانن مةترسى شتَيك بة هةموو و
شَيخ مامؤستا ببنة نةيانتوانى ئَيمة مةالكانى كة بةداخةوة
بكةن هيوادارين وا كة بكةنةوة. بؤضوونةكانى السايى و عزةدين
مامؤستا خؤيان لة كة بةوانةشةوة بكةن تةواو ثرؤذةكانى ئةو و

ترة. مةزهةبى ثَى
مةسةلةى مةزهةبى خةَلكانى دةبَى ثَييوتين مامؤستا مةرطى
دةبَى كة تَيبطةن لةوة بيرنةكةن و ئينسانى لة و ضةث و نةتةوةيى
ئازادييةكانى داواى و بكةن دةوَلةت لة ديين جياكردنةوةى داواى
مامؤستا ثةيامى ئةمانة  كة بكةن.  سياسيةكان  ئازاديية  و مرؤظ

بوون. حوسَينى عزةدين شَيخ
لة هةميشة بؤ و بؤضوونةكانى بةَالم كار مرد ِراستة مامؤستا

يادةوةريةكانى. و ياد بةرَيزبَي و بةرز يادمانة،
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كوردستان، هةرَيمى نَيوان جياوازى لة تَيبطةين ئةوةى بؤ
لةو دوو ئةوةى كة مةرجة ئايا . بثرسين تونس دةكرَى ميسر و
وابزانين و بكرَيت كؤثى كوردستان هةرَيمى لة ِروويدا وَالتةدا
مةبةستة ئةو بؤ بكرَيت؟ ثراكتيزة دةكرَيت لَيرة سيناريؤ هةمان

و بثرسين. بكةين دةكرَيت بةراوردَيك
ديكتاتؤرى، دوو سيستمى تونس، ميسر و سياسى -سيستمى

! ناوةِراستدا ِرؤذهةَالتى لة ترسناكن ميليتاريستى
زياتر ناموبارةك  تونس ميسر و كؤمارى -هةردوو سةرؤك
دوو ئةو حوكمى ملَى زؤرة بة ساَل (23) عةلى بن و ساَل سى لة

كردووة. وَالتةيان
هةَلبذاردن بةشدارى ناتوانن ئؤثؤزسيؤن  وَالتةدا دوو -لةم
وَالتانى لة  ناضارى بة بةيان  زؤر و  بكةن سياسى ثرؤسةى  و
بكات كار اليةنانة ئةو  لةطةَل  كةس هةر  بوون  ثةناهةندة تر

. زيندانةوة ئةخرَيتة

و كوردستان...؟! تونس و ميسر
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هيض دوو وَالتة بة لةم ئازادى رؤذنامةطةرى  ئازاد و -ميدياى
لةو ميديا كارى بطرة نابَيتةوة،  جَيطةى نييةو  بوونى شَيوةيةك

ديكتاتؤرة. دروستكردنى تةنها وَالتة
-99%) هةَلبذاردنةكاندا لة خؤسةثَين سةرؤكى -هةردوو
اليةكةوة، هةموو بة خةَلك واتة و هَيناوة دةنطيان (94%
ئامار ئةمانة كة دةزانَي كةس هةموو ...بةَالم داوان ثَى دةنطيان
كوَيوة لة ِراثةِريوون خةَلكةى ئةو ئةطةرنا درؤن. ذمارةيةكن و

سةر شةقام...؟! هندستانةوة نةضوونةتة خؤ لة هاتوون،
زيندانى و لَيدان و طرتن ِرووبةِرووى تونس، و ميسر -خةَلكى
و جينؤسايد و ئةنفال بةَالم بونةتةوة. وَالتةكانيان ديكتاتؤرى 

نةكراون. كيمياباران
خاوةنى و نةبوون شؤِرشطَير هيضكاميان ديكتاتؤرة دوو -ئةم
جةماوةر نةبوون، خؤشةويستى و تَيكؤشةر و حيزبَيكى شؤِرشطَيِر

حوكم. سةر هاتوونةتة و ثيالنةوة سوتفة لةِرَيطاى كودةتا بة
خراثيانةوة، و ضاك بة ِراثةرى، دذيان طةل كة ساتةى ئةم -تا
و دزى  و خراثى هةموو  بة ملهورياتيانةوة و ديكتاتؤريةت  بة 
بوون ثشتيوانيان عةرةبى وَالتانى ئةوروثاو و ئةمريكا طةندةَليةوة
هيض وَالتة دوو خةَلكى ئةو لة جطة هاوكاريشيان كردوون، بطرة و
لة ضاويان بطرة حةزيان نةبوون. نا دوذمن و دراوسَيكى و وَالت

ثؤشيبوو. خراثةكانيان هةموو
طرفتى نةبوونى بوون، سةربةخؤ لةوةى جيا دوو دةوَلةتة -ئةم

كيانيان نةبووة
خاوةنى نــةبــووة، لةسةر دراوسَيكانيان -هــةِرةشــةى
ديموكراسى و ئازادى نةبوونى لة جطة باشبوون زؤر ئيمكانيةتَيكى

عةدالةت. بة
و نوسين و  بنةماَلةكانيان و سةرؤك لةسةر -قسةكردن 
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لة حاَلةتدا  سادةترين  لة قةدةغةية لةوةى بابةت، جطة و وتار 
وَالتدا لةم ئازادى  بضوكترين واتا  دةهات،  دوادا بة سَيدارةدانى 

نةبووة. بوونى
يارمةتى دؤالر مليار 1,3 ئةمريكا ساَالنة قةيدوشةرت -بَى

خؤى. دؤستى وَالتةى داوة وةكو ئةم دوو
لةسةر سازشيان طةورةترين وسةرؤكةكانيان وَالت -هةردوو
ئيسرايل لةطةل كردووة فةلةستين طةلى و فةلةستين مةسةلةى
باوكى كردبووة خؤيان ميدياكانيشيان  لة ئاشكرا  و نهَينى بة ض

عةرةبى. ناسيؤناليزمى
حسَين سةدام دؤستى باشترين دةوَلةتة، سةرؤك دوو -ئةم
جينؤسايدى طةلى كوردى كة كاتَيكدا لة حزبى بةعس بوون و
لةطةَل دروستكردبوو قؤَليان ضوار  هاوثةيمانى ئةمان دةكرد

و سةدام. بةعس
و ِراثةِرين بارودؤخى ِرةواية ئايا ئةوةية؟ ثرسيار -ئَيستا
بكرَى؟ بةراورد كوردستان لةطةَل  وَالتة  دوو ئةم شؤِرشةكةى
ِرةواية ئايا بكةين؟ ئَيرةى كؤثى بؤ ِرووداوةكانى ئةوَى ِرةواية ئايا
سةرؤكايةتى و ثةرلةمان ، حكومةت ، حيزبةكان ، سةركردةكان
ئةوَى –ثةرلةمان-حزب-سةرؤكى حكومةت بة ئَيرة هةرَيمى

بكةين. بةراورد
كورستان كَى بارودؤخى شَيواندنى و حكومةت ِرووخانى ئايا بة

دةبَى؟ سودمةند
واقيعة؟ كوردستان بؤ ِرووداوة دوو ئةو كؤثيكردنى ئايا


